
Svend Nielsen er død – og Selskabet har mistet en af sine store 
figurmalere og et dejligt menneske. 
Svend var lærer – overlærer. Og hvor må det have været 
inspirerende at være hans elev, for han var utrolig vidende og 
kunne levende fortælle anekdoter, som man ikke kunne finde i 
den almindelige historiebog. 
 
Napoleon var Svends speciale. Hans viden om den lille korporal 
gik langt videre end de flestes. Og han delte den gerne med os 
andre, ligesom han omsatte den til de mest fantastiske dioramaer. 
Ved julekonkurrencerne ventede vi altid med spænding på, hvad 
overlæreren havde med i papæsken.  Og man blev aldrig skuffet 
- men overvældet. En detaljerigdom der gjorde en svimmel. Det 
gav næsten altid en 1.præmie i diorama-klassen og ikke sjældent 
et ”Best in Show”! 

      Svend Nielsen 
      1927 – 2018 
 
Svend var elskelig!  Altid positiv og venlig – direkte hyggelig at være sammen med. Og så havde 
han humor. Ikke bare når han fortalte om Napoleon, men også i sine dioramaer. 
Mange husker sikkert hans diorama af Lille Købmagergade efter englændernes bombardement i 
1807. Et dystert emne men midt i al elendigheden vakler skomageren ud af ruinen med en flaske 
snaps, han har reddet og kigger man godt efter, kan man se, at lokummet i gården er nogenlunde 
intakt, selvom taget er blæst af. 
 

 
 
 
Vi havde også altid stor moro med at finde Svends ”varemærke” i dioramaerne: Rotterne. På de 
udendørs dioramaer havde han med usvigelig sikkerhed placeret en eller flere rotter – og de er 
altså meget små i 1:32. 
 



Svend var meget kreativ, opfindsom og utraditionel. I hans diorama af publikum der beundrer 
Davids store maleri Le sacre ser man de fleste figurer bagfra.   
 

 
Detaljernes mester: I dioramaet ”1815 Père la Violette est retourne”  er der malet graffiti på en 
mur hvor Honneur et Patrie er skrevet over til Horreur et Patrie. En lille drilledetalje til dem, der 
har lært fransk. 
 

 
 
I nogle år havde Sikringsstyrken på Vestvolden stor glæde af Svends deltagelse som figurmaler. 
Mange interesserede flokkedes om Svends bord for at se mesteren i arbejde. 
 

Vi vil savne Overlærer Nielsen rigtig meget. 
 

Christian Raun 


