Agronom Robert Iversen (* 28.5. 1912,  18.6. 2001)
Indehaver af det kartografiske forlag RoMax Kartografi i København
Biografi sammenskrevet © af Per Hofman Hansen, Silkeborg
Robert Madsen Iversen blev født i København som søn af skibsreder C.E. Madsen Iversen. Tog
realeksamen og blev landbrugskandidat i 1939. ”Beskæftiget med opmålinger, beregninger og
kortlægning af en række større danske godser og herregårde siden 1939” (Danske
Landbrugskandidater, 1944). I 1982 lyder samme beskrivelse således:
”Beskæftiget med opmålinger,
beregninger, kortlægning og
rationalisering af større godser
og herregårde siden 1939. Tillige
ejer af Maglemosegaard ved
Vedbæk og et mindre
kartografisk forlag” (Biografisk
leksikon over agronomer, 1982).

Opmålingsarbejder og skriverier
I 1946 foretog Robert Iversen opmålinger og kortlægninger for godsejer Scavenius på
Klintholm Gods på Møn, hvor han i 1947 også fandt tid til at nedskrive folkesagn og
fortællinger under titlen "Klintekongen. Sagn og Historier fra Møns Klint", som han dedikerede
til godsejeren, og som kun blev lavet i ganske få maskinskrevne eksemplarer. (Først i 1998
forestod Møns Folkebibliotek en egentlig udgivelse).
Men Scavenius foreslog også Robert Iversen at udfærdige et
”Turistkort over Møns Klint. Med Klinteskoven og Liselund”. Det
blev udgivet på Robert Iversens kartografiske forlag, RoMax, i
samarbejde med Møns Turistforening i 1947.
Året efter udgav Klintholm Gods et lille hæfte med titlen ”Træk
af Klintholms Historie. Samlet i Anledning af, at Godset den 7.
Juni 1948 har været i Familien Scavenius’ Eje i 150 Aar” også
her med tekst af Robert Iversen.
Et indirekte indblik i Robert Iversens professionelle virke som
agronom får man, når han om Klintholm Gods skriver:
”Godsejer Scavenius har i de senere år omlagt driften på Klintholm og Søndergaard til
mekaniseret landbrug. På gårdens kuperede marker, hvor for 150 år siden etatsrådens mange
bønder og husmænd håndsåede kornet, høstede dette med le og bandt det op i hånden, kørte
det i hus på små vogne og gennem den lange vinter tærskede med plejl og agede til Stege
med kornet – dér trækker store traktorer nu de moderne såmaskiner og kombinerede
mejetærskere, mens nye lastautomobiler kører kornet bort. I stalden findes en af Danmarks
bedste herregårdsbesætninger, og i skovene, hvor før v. Plessen lod foretage rovdrift, står nu
bøge og graner i smuk kultur.” – Robert Iversen har utvivlsomt stor andel i rådgivning af
denne modernisering og omlægning.
Turistkortet over Møns Klint må være blevet en succes, for året efter
i 1948 udgav Robert Iversen igen på sit forlag RoMax Kartografi et
”Turistkort med beskrivelse af Fanø”. Det sker denne gang i
samarbejde med Esbjerg-Fanø Turistforening og Sønderho
Turistforening, og kortet blev ledsaget af et 15-sidet
informationshefte.
Robert Iversens videre skæbne
I januar 2009 kan gode bekendte af Robert Iversen, Lene Steinhardt
og hendes mand tømrermester Otto S. oplyse følgende:
Begge har kendt Robert Iversen gennem mange år. De har især
kendt ham for hans engagement på Bakken og hans hjælp med en
større renovering af Bakkekroen, hvor han stod for udsmykning af en række vægmalerier.
Robert Iversen tegnede og dekorerede også dækkeservietter til kroen, som i øvrigt bruges den
dag i dag.

En sang skrevet til en utvivlsomt meget god bekendt, kvægavlsleder Carl Schmidt på dennes
60-års fødselsdag 10. januar 1948 er udført i tekst og med karakteristiske tegninger af Robert
Iversen. Sydfynske (?) lokaliteter som Agernæs, Svinningegård, Egebjerggård, Benzon,
Gyldensteen og Sandjords-Fælledgården nævnes. Man må antage at her i 1948 har Robert
Iversen været knyttet til en eller flere af disse gårde.
Robert Iversen på Maglemosegård ved Vedbæk
Robert Iversen købte i 1952 gården Maglemosegård, men grundet hans større interesse for
livet på Dyrehavsbakken og omgang med en stor kunstnerkreds, som kunne tælles blandt
hans venner, løb det ikke rundt for ham. Hans søster, den dansk-amerikanske skuespiller Osa
Massen Vogel (Åse Madsen, 1914-2006) kom ham imidlertid til undsætning og købte gården,
så han kunne blive boende.
Robert havde mange planer med Maglemosegård. På et tidspunkt var der så mange
bjørnekløer, at han var ved at kvæles i dem. Det gjorde at folk omkring Maglemosegård
stiftede foreningen ”Maglemosens Naturpleje”, og som satte får ud på markerne. Det var en
rigtig god ide.

Robert Iversen omkring 1990 på Bakkekroen, Dyrehavsbakken. Til højre Robert Iversen på sin ejendom
Maglemosegaard, Vedbæk.

Hvad hjertet er fuldt af…
Otto lærte omkring 1963 Robert at kende på Dyrehavsbakken, hvor Robert arbejdede som
arkitekt for en del teltholdere, bl.a. direktør og teltholder Oscar Pettersson (1911-1995), som
dengang havde Bakkekroen og initiativtager til prisen ”Bakkens Oscar”. - Robert var en lun fyr,
som godt kunne lide et glas øl, og en snak.
Nogle år senere, da Otto blev tømrermester, var det ofte at han kørte til Robert med
affaldsbrænde, da Robert kunne bruge alt - han samlede på alt! På det tidspunkt havde han
også startet en ponyrideklub; jeg tror han havde 10-12 ponyer, som han lejede ud til piger.
Maglemosegård ligger med direkte udgang til Trørødskoven.
Det var i forbindelse med denne ponyridning, at jeg lærte Robert at kende, idet Pernille, vores
datter, elskede at komme på Maglemosegård, hvor hun som 3-årig startede med at ride rundt
om lindetræet, der står midt på gårdspladsen.
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Sygdom
I 1995 bliver Robert syg, idet han fik en hjerneblødning og blev lam i den ene side, han kan
ikke tale og ligger på hospitalet i lang tid. Der er imidlertid stadig heste på gården, som
familien Steinhardt påtager sig at passe. Robert kommer på plejehjem og Steinhardts træder
til og gør Maglemosegård i stand. Det tog dem to år, da Robert Iversen ALDRIG nogen sinde
havde smidt noget ud. ”Det var et mega-arbejde, men det blev så godt”. Robert kom hjem til
sin elskede gård, og Lene og Otto Steinhardt flyttede ind på første sal i 1997.
Robert kæmpede bravt for at komme sig helt, men i 2001 gav han op, ville ikke spise og
drikke, og det er der ingen, der overlever. Han døde den 18. juni 2001. Da Robert Iversen ikke
efterlod sig hverken hustru eller børn, arvede søsteren gården. Osa Madsen dør i Santa Monica
i Californien 2. januar 2006. Arvinger efter hende forlanger nu Maglemosegård solgt for
højeste bud, og familien Steinhardt må i 2007 flytte derfra.
”Så har vi været igennem vores gemmer, desværre er det ikke så meget vi har fundet om
Robert, han har ikke gemt så meget om sig selv, avisudklip, billeder og anden omtale er mest
om hans 2 søstre”. Lene Steinhardt fortæller videre: ”Robert var et meget privat menneske,
talte ikke så meget om sig selv, ville gerne lytte til andre, han har aldrig omtalt kortet over
Fanø til os”.
”Vi vil altid tænke på Robert med stor respekt. Han var et venligt og rart menneske”, slutter
Lene Steinhardt.
PS!
”Jeg har gået det meste igennem og set på kortet over Fanø, og er ikke spor i tvivl om, at det
er Robert Iversen, der har tegnet det. Vi kan også genkende hans skrift.
Vi flyttede fra Maglemosegård i 2007 til en lejlighed, så vi har pakket meget ned i flyttekasser,
og deriblandt meget af det om Robert Iversen. Med hensyn til Roberts liv i 1950’erne talte han
aldrig om det; måske var han ikke så glad for at hans Romax ikke blev til mere; det er kun
noget jeg gætter på. Der var ikke mange, der var bekendt med at Robert ikke ejede
Maglemosegård. Jeg tror han var lidt flov over ikke at kunne klare det og at hans søster Åse
måtte træde til. Hun var også et meget spændende menneske, men det er en helt anden
historie!”
Oplyst januar 2009 af Lene Steinhardt, som jeg takker mange gange for uundværlig hjælp ved
udarbejdelsen af dette portræt af Robert Iversen.
Sammenskrevet og tilrettelagt af
Bibliotekar Per Hofman Hansen, hofman@silkeborg.bib.dk, Kaj Munks Vej 14, 8600 Silkeborg. Tlf. 86 82 60 64.
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