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OMKRING DEN FØRSTE JUL
('J^et var den romerske Kejser Justinian, som

i Aaret 534 bestemte, at Juledag skulde fejres den 25. December. I Virkeligheden er det ikke
muligt at sige, hvilken Dag Jesus blev født. Men det har nok ikke været i December og da
navnlig ikke sidst i Maaneden, for i den Periode er Regntiden i Palæstina paa sit højeste —

og Hyrderne har da næppe ligget ude paa Marken med deres Hjord.
Alle kyndige er desuden enige om, at Aaret, vi nu plejer at nævne som Jesu Fødselsaar,

ikke er helt rigtigt. Man har i sin Tid regnet i hvert Fald fire Aar forkert. Det er nemlig fastslaaet, at Jesus blev født, mens Kong Herodes den Store regerede. Men Herodes døde — efter

den Tidsregning, vi nu bruger — „fire Aar før Kristi Fødsel“. Det er derfor givet, at Jesu

Fødsel maa have fundet Sted noget før. Pontius Pilatus var Landshøvding i Palæstina „fra
Aar 26 til Aar 36 efter Kristi Fødsel“, og det var, mens Pilatus styrede Landet, at Jesus

virkede som Lærer og Profet.
Alt dette rokker dog ikke ved Julen eller dens Evangelium. Dag og Aar spiller ingen

væsentlig Rolle i denne Forbindelse. Heller ikke de Traditioner, der er knyttet til Julen, berøres.
De har nemlig altid været forskellige fra Sted til Sted og skiftet gennem Tiderne.

[Jnder andre Himmelstrøg fejrer man jul i brændende Hede — hos os lyser Julestjernen
midt i Vintermørket. Til vor Jul hører, synes vi, Sne med klingrende Frost og blinkende gyldne

Stjerner, Gaver og indendørs Hygge i en varm Stue — hvor Grantræet staar „med Lys som

Fugle paa Kviste“.
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Med Christian X som Jagtherre paa

KONGEJAGTER I NORDSJÆLLAND
Af TH. S. WIELANDT

KgZ. Skovrider Th. S. Wielandt, Skovriderkrogen,
Hillerød, tidligere Maarum, fortæller om Jagter i
nordsjællandske Skove med Kong Christian X som
Jagtherre og en Række danske og udenlandske
Gæster.

40 Aar maa jeg gaa tilbage i Erindringen for at genop
leve den Efteraarsdag, da Hans Majestæt Kong Christian
X holdt sin første Klapjagt efter sin Tronbestigelse, og det
er med stor Glæde, jeg tænker tilbage paa den lange Aarrække, i hvilken det faldt i min Lod (med nogle faa Aars
Afbrydelse, hvor jeg var Skovrider i Jylland) at gøre Tje
neste ved en Del af Kongens Jagter. Jeg skylder Deres
Majestæter megen Tak for al Venlighed imod mig i disse
Aar, som for mig rummer saa mange værdifulde Minder.

Den første Jagt blev holdt den 9. November 1912 og
fandt Sted i Grønholt Vang ved Fredensborg. Den dreje
de sig hovedsagelig om Fasaner, hvoraf der den Dag blev
skudt 115 og desuden 1 Ræv, 1 Hare og 1 Sneppe, ialt 118
Stk. Vildt.
Det var altid Kong Christian en Glæde at færdes som
Jæger ude i Naturen. Og Kongen raadede over et stort
Jagtdistrikt, omfattende alle Statens Skove og de Søer,
som ejes af Staten, og som hører under Domænerne, med
vidt forskellig Slags Vildt, ligefra det stolte, ædle og kon
gelige Kronvildt samt Daavildtet og Sikavildtet til det fine
og yndefulde Raavildt, og ligefra Vildænder og Fasaner
til Skovsnepper og andet Vildt; men først og sidst var det
dog Jagten paa Ræve, der interesserede Hans Majestæt.
Og det var derfor overmaade heldigt, at de Strækninger
af Kongens Jagtdistrikt, der ligger i bekvem Nærhed af
Hovedstaden, Skovene i Nordsjælland, indeholder en god
Bestand af Ræve. Aar efter Aar kunde Kong Christian
her afholde gode Rævejagter med et fint Udbytte til stor
Glæde saavel for Hans Majestæt selv som for hans mange
Gæster fra Landets forskellige Egne og fra Udlandet, og
mangen en smuk Vildtparade, omfattende en lang Række
af de røde Mikler, foruden andet Vildt, er blevet afholdt
i de nordsjællandske Statsskove. I Kongelunden paa Ama
ger fandtes den Gang et Fasaneri, ligesom der blev opret
tet et Fasaneri i Grønholt Vang ved Fredensborg og et
Opdræt af Vildænder i Følstrup Dam i Nærheden af Ege
lund, hvilke dog begge blev nedlagt i 1914 paa Grund af
Fodermangel under de daværende vanskelige Forhold.

de mange Gæster, som deltog i Kongens Jagter. Og det
var Kong Christian en stor Glæde at skaffe Gæsterne den
Fornøjelse, som Jagterne kunde bringe. Man rykkede ud
fra Fredensborg om Morgenen, og Kongen indfandt sig
med sine Gæster nøjagtigt paa det af ham fastsatte Klok
keslet paa Mødestedet, hilste paa de ved Jagten tjenestgørende, den kongelige Jægermester og hans Assistent
samt den stedlige Skovrider og gav Ordre til, at Jagten
skulde begynde, hvorefter Hornsignalet »Jagt begynd«
lød igennem Skoven, hvilket iøvrigt ogsaa blev blæst før
hver enkelt Saat i Dagens Løb, ligesom Signalet »Jagt
forbi« blev blæst ved Saaternes Slutning. Det var igennem
mange Aar Skovfoged Thorvald Petersen fra »Pælehus«
ved Fredensborg, der blev benyttet som fast Hornblæser
ved Kongejagterne, og som var meget afholdt baade af
Kongen og af Jægerne.
Mellem Saaterne henvendte Kongen mangen munter
Spøg til Jægerne og mange træffende Bemærkninger, først
og fremmest om Jagtens Gang, og det glædede altid Hans
Majestæt, naar Jægerne havde skaanet gamle Raaer. Kon
gen var nemlig selv meget nænsom overfor Vildtet. Saaledes fattede Hans Majestæt efter de første Aars Forløb
Uvilje imod, at der blev skudt til Daavildt med Hagl, da
Daavildt udelukkende bør skydes med Kugle, som jo
imidlertid ikke anvendes paa Klapjagter. Kongen ophørte
da ogsaa med at holde Klapjagter i Grib Skov, formentlig
netop fordi der her findes en Del Daavildt, som ogsaa
hyppigt kommer for paa Jagterne.
I Valby Hegn 23. November 1923, fra venstre Hofmarskal, Kammer
herre Juel, Christian X, til højre i Forgrunden kgl. Skovrider Th. S. Wie
landt. I Billedets venstre Hjørne en Ræv, som Kongen netop havde skudt.

❖

I den egentlige Klapjagtstid boede Deres Majestæter i
Reglen paa Fredensborg Slot fra omkring Begyndelsen af
November til henimod Jul og samlede her efterhaanden
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Konge jagten i Høbjærg og Valby
Hegn 14. November 1924, fra
venstre: Den svenske Minister,
Friherre Baron Beck-Friis, den
svenske Grev Levenhaupt, Kong
Christian, Lensgreve WedellWedellsborg, Kong Gustaf, Ba
ron Wedell-Neergaard, Prins
Valdemar, den svenske Baron
Rålamb,GrevDanneskiold,Grev
Ahlefeldt, Kammerherre Collet.

Ved Jagtfrokosten, der fandt Sted i en Skovfogedbolig,
hvortil Frokosten (der bestod af Smørrebrød) var blevet
bragt fra Fredensborg Slot, var Kong Christian en over
ordentlig hyggelig Vært, og alle, baade Gæsterne og de
tjenestgørende, befandt sig udmærket. Kongen lagde her,
som i alt, megen Vægt paa Traditionerne, og det var f.
Eks. en fast Skik, at der blev serveret gammel Solbærrom
fra Slottets Kælder, hvilket ogsaa var velgørende paa kol
de Efteraars- eller Vinterdage. Og det morede undertiden
Kongen at gøre opmærksom paa, at Wienerbrødet til Kaf
fen var bleven bagt i Kongens Køkken. Selve Jagterne var
jo iøvrigt en Tradition fra Kong Frederik VIII’s Tid.
Undertiden blev Jagtfrokosten indtaget i det yndige lille
Jagtslot Eremitagen, nemlig naar Jagten blev holdt i For
tunens Indelukke og i Jægersborg Hegn, og disse smukke
Omgivelser gav den en særlig festlig Glans.
Ved Frokoststedet havde der i Reglen indfundet sig
flere Journalister og Pressefotografer, som søgte at tage
Fra Kongejagten 14. November 1924 i Høbjærg og Valby
Hegn, i forreste Række: Kong Christian, Kong Gustaf af
Sverige, kgl. Skovrider Wielandt. Bagved; Ritmester Grev
Ahlefeldt, Grev Danneskiold og Grev Bernstorff-Gyldensteen.
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Billeder af de kongelige og af enkelte af Jagtselskabet, og
Kongen kunde ofte komme med kvikke og fikse Bemærk
ninger til dem.
Efter Frokost fortsattes Jagten i andre Dele af Skoven
eller i en anden Skov. Det kunde ofte hænde, at Kong
Christian i nogle af Saaterne flere Aar i Træk fik de sam
me Poster, fordi der knyttede sig særlig gode Jagtminder
til dem, hvilket Kongen satte megen Pris paa. Naar det
indtraf, at Vejret i Dagens Løb blev meget daarligt, saa
Klapperne blev gennemblødte, og det vilde b1ive drøjt for
dem at fortsætte med at gaa igennem Tykningerne, saa
gav Kongen Ordre til, at Jagten skulde standse.

*

Naar Jagten var sluttet, og Hornsignalet »Jagt forbi«
havde lydt hen under Trækronerne, blev der hurtigt ord
net en Vildtparade, hvor Kongen tog et Overblik over det
nedlagte Vildt. Kongen indførte da i en lille Lommebog,
hvor meget der i Dagens Løb var bleven nedlagt af de for
skellige Slags Vildt, hvorefter han takkede Klapperne for
Dagens Arbejde med et »Tak for i Dag«, og derpaa kørte
Kongen og Gæsterne til Fredensborg. Den kongelige Jæ
germester og hans Assistent samt den Skovrider, paa hvis
Skovdistrikt Jagten foregik, blev i Reglen tilsagt til det
derefter følgende Taffel. Her blev Jagtlisten med Oplys
ning om, hvad hver enkelt Jæger havde nedlagt i Dagens
Løb, oplæst, hvorefter Kongen udbragte »alle brave Jæ
geres Skaal« under Iagttagelse af den traditionelle Stilling
af venstre Haands Fingre.
Deltagere i Kong Christians Klapjagter var foruden
Kongen selv Medlemmer af Kongehuset, Lensbesiddere,
Godsejere, nogle af Hoffets Embedsmænd, nogle Office
rer m. fl. og til Tider fremmede Fyrster med nogle af de
res Hofembedsmænd. Da saaledes den svenske Konge
Gustaf V i Efteraaret 1924 var Gæst hos Kong Christian
paa Fredensborg, lod Kongen afholde to Jagter for sin
Gæst, der var ledsaget af nogle af sine Hofembedsmænd.
Den første af disse blev holdt i Høbjerg og Valby Hegn
paa Maarum Skovdistrikt. I første Saat fik den svenske

Konge Post ved en Ræveveksel, hvor jeg ventede, at to
Ræve vilde komme for: Kong Christian fik den nærmeste
Post tilvenstre derfor. Under Drevet kom to Ræve ganske
rigtigt ad Vekslen, men da Kong Gustaf netop i det Øje
blik stod uroligt og brugte sit Lommetørklæde, drejede
Rævene af og kom hen imod Kong Christian, som skød
dem begge. Da Saaten var forbi, kom Kong Christian hen
til mig og udbrød: »Det er forfærdeligt, Skovrider Wielandt, jeg har skudt to Ræve, men Kong Gustaf har ingen
faaet. Det kan jeg som Jagtherre ikke være bekendt over
for min Gæst!« Jeg beroligede Hans Majestæt med, at i
næste Saat vilde Kong Gustaf sandsynligvis nok faa
Chance til en Ræv. Og ganske rigtigt: i anden Saat skød
den svenske Konge en Ræv. Efter denne Saat kom Kong
Christian henimod mig og sagde: »Det lettede, Skovrider
Wielandt!« Kong Gustaf skød iøvrigt i Dagens Løb ialt
4 Ræve og 1 Raabuk. Det blev i det hele en smuk og vel
lykket Jagt, og den svenske Konge udtalte da ogsaa om
Aftenen paa Fredensborg sin Glæde over Dagen og sagde
blandt andet, at han aldrig før havde set saa mange Ræve
paa én Dag som paa denne Jagtdag.
Dronning Alexandrines Broder, Storhertugen af Meck
lenburg-Schwerin, deltog flere Gange i Kong Christians
Jagter, og under Besøg af Dronningens Søster, Kronprin
sesse Cecilie, deltog hendes Hofchef ligeledes i Jagterne.
Ogsaa den svenske Prins Wilhelm har været paa Jagt hos
Kongen.
Paa en af Klapjagterne, nemlig den 12. November 1932
i Stumpedysse Hegn, skød Kongen sin Ræv Nr. 100, som
Jægerne lod udstoppe, hvorefter de forærede Kongen den.
Paa Fodstykket lod de anbringe en Sølvplade med føl
gende Indskrift: »Kong Christian X.s 100. Ræv nedlagt i
Stumpedysse Hegn 12/11 1952«, hvorefter følger Navnene
paa Dagens Jægere.

*

Kong Christian, der var en dygtig Riffelskytte, yndede
ogsaa at piirsche Raabukke. Det var især i Jægersborg
Hegn, Jagten foregik. Majestæterne boede paa Sorgenfri
Slot, og Kongen kørte om Morgenen tidligt til Skoven i
sin Jagtvogn forspændt med et Par rolige Heste. Kusken
var rolig og sikker og kørte Kongen rundt til de forskel
lige Steder i Skoven, hvor der var Muligheder for at møde
Vildtet, og naar man fik Øje paa en passende Raabuk,
som stod saadan, at der var Chance for at skyde den, lod
Kongen sig glide ned fra Vognen bag et Træ, hvorefter
Vognen kørte videre, medens Kongen skød Bukken.
Det hændte dog en Morgen, at en Raabuk til Kongens
store Forbavselse blev staaende upaavirket af Skuddet.
Kuglen var gaaet over den. Ved nærmere Undersøgelse
viste det sig, at Riflens Sigtemidler paa en eller anden
Maade havde forskubbet sig, saa den skød for højt, hvor
efter den maatte sendes til et af Hærens Værksteder, hvor
Fejlen blev rettet, saa Riflen atter kunde tjene sin Herre
paa rette Maade.
Kongen pürschede ogsaa i Jægersborg Dyrehave, og her
gjaldt Jagten Kronhjorte og Daahjorte, og mangen en
stolt og herlig Hjort er falden for hans Skud.
Ogsaa paa Bornholm jagede Kongen. Majestæterne sej
lede med Kongeskibet »Dannebrog« til Øen, i hvis Stats
skove Kongen færdedes i de tidlige Morgentimer, hvor
han nedlagde mange Raabukke med sin sikre Kugle.
Kong Christian var ogsaa hyppigt Gæst ved Klapjagter
paa en Del private Godser, f. Eks. Bregentved, Svenstrup,
Ravnholt, Krengerup m. fl. Som Regel ankom Majestæ
terne Aftenen før Jagtdagen og rejste gerne efter Jagt
middagen. Kongen var altid i straalende Humør, munter
og vittig og nød den skønne Natur i fulde Drag, især i
Skovene. Disse Jagter drejede sig hovedsagelig om Fasa
ner, hvad der ikke i og for sig var det Vildt, der interesse
rede Kongen mest, og desuden Harer, og undertiden kom

20. November 1925,
Konge jagten
i Høbjærg og Valby Hegn:
I Maarum Skovridergaard
Kong Christian i Samtale med
den svenske Prins Wilhelm,
i Baggrunden
kgl. Skovrider Wielandt.
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en enkelt Ræv for, men dette hørte dog til Sjældenhe
derne, da man jo paa Godserne i Reglen søgte at udrydde
Rævene af Hensyn til Fasanbestanden. Paa en saadan
Jagtdag skød Kongen vel i Reglen omkring et halvt Hun
drede Stykker Vildt.

❖

De sidste Klapjagter, Kong Christian lod afholde, var
i Aaret 1938, og de foregik i Dagene 11., 12., 18. og 19.
November. Den sidste af dem, altsaa den 19. November,
blev holdt i Skovene: Sjælsø Lund, Stumpedysse og Tokekøb Hegn paa Hørsholm Skovdistrikt. Og hermed slut

tede de herlige Jagter, som igennem mange Aar havde
bragt saa megen Glæde, men som nu maatte ophøre under
de onde Tider, som den anden Verdenskrig fremkaldte.
Der er ingen Tvivl om, at Hans Majestæt Kong Chri
stian X, der elskede at færdes ude i Naturen, har hentet
mange smukke Indtryk, megen Glæde og Afveksling og
megen Forfriskning paa sine Jagter til Opmuntring under
sin Kongegerning, ligesom Kongen har glædet sine Gæster
med disse Jagter, der var noget for sig. Og vi, der havde
den Lykke at gøre Tjeneste ved Kongejagteme, har der
ved faaet en Samling af lyse og smukke Minder om Kon
gen.

KRONBORG om
Af MIKAEL ANDERSEN

Savværksejer Mikael Andersen, Frederiksværk, brin
ger sin stilfærdige Hyldest til Mindet om en Tid paa
Kronborg, da flere Sejlskibe end nu rundede Pynten.

Udvej at spænde en lille Robaad for Skibet, bemandet
med Matroser, der hev og sled i Aarerne . . .

a jeg i 1908 laa som Soldat paa Kronborg,hævdede
en af mine Kammerater, at Øresund begyndte
ved Gilleleje, hvor han var fra. Men mon ikke, det
først er, naar man har passeret Hornbæk og kan se
Kronborg om Styrbord, at man er i det rigtige Øre
sund? Der var ligesom mere Romantik over SundFærdselen paa den Tid. Vel havde de tunge Fragt
dampere deres støtte Gang gennem Sundet, men ind
imellem kom de rigtige store gamle Sejlskibe. Naar en
af de femmastede Barker dukkede op, med Sejlene sat
i de højeste Ræer, udfoldede der sig et uforglemmeligt
Syn. Ogsaa fremmede Orlogsskibe fulgte vi fra Kron
borg, — mens de gamle Forladekanoner saluterede
oppe fra Volden. Saa forsvandt vor nervøse Oldfrue
fra Køkkenet, ind i det mørkeste Rum i Spisekamme
ret, og dér sad hun og tudede, indtil Kanontordenen
var drevet over. Køkkenet og Fælleshusholdningen laa
lige neden under Kanonmundingerne paa Volden . . .

Dengang var Kronborg jo Kaserne, og vi boede i
Riddersalen, d.v.s.: det der nu igen er Riddersal, for
vi anede ikke, at vi logerede saa fint, det havde ingen
fortalt os. Salen var delt op i flere store Belægnings
stuer, endda i to Etager, idet der var indskudt et ekstra
Bjælkeloft. Riddersalens Vinduer er saa høje, at den
øverste Trediedel gav Lys til Etagen ovenover, og
Vinduesnicherne saa dybe, at vi havde en hel Opholds
stue i Nichen, med et langt Bord i Midten. Dimensio
nerne i den genskabte Riddersal er voldsomme, men
arkitektonisk fint afstemt, — Forholdene er skabt ud
fra de fire Meter tykke Mure. Naar man tænker paa
de store gamle, kulfyrede Kakkelovne og de aabne Gas
blus overalt i Slottet, forekommer det mærkeligt, at
der ingen Ulykker skete i de mange Aar, Soldaterne
boede der. Tre Kompagnier var indkvarteret i selve
Slottet og i Barakker nedenfor Volden ind mod Hav
nen. Desuden havde Obersten og flere Befalingsmænd
deres Boliger paa Slottet . . .

En Dag passerede Kejser Wilhelm II paa sit væl
dige »Hohenzollern«, eskorteret af tre store Krydsere.
»Hohenzollern« syntes mere pompøs end egentlig
»schön«. Et nydeligt slanktbygget Skib var derimod
Kejserinde Dagmars »Polarstjernen«. Men smukkest
paa Sundet var de højtriggede Skoleskibe. En Dag stod
saadan en lille, elegant Fuldrigger Sundet ind, med
fulde Sejl helt op i den svimlende høje Rigning. Den
ligefrem dansede hen over Bølgerne, vuggede, duvede
og nejede forbi Kronborg, foretog nogle flotte Drejemanøvrer i Snekkerstenbugten og satte Kursen sydpaa.
Modsætningen saa vi en Dag, da en tungt lastet Skon
nert ikke kunde komme forbi Kronborgpynten. Vind
og Strøm stod lige imod, og man maatte gribe til den

8

Kronborg var Kaserne fra 1785 til 1924. Nu er Slot
tet heldigvis ført tilbage til en mere værdig Skikkelse,
saa det fremtræder som et af Landets smukkeste Byg
ningsværker. Slottets skønne Arkitektur og enestaaende Beliggenhed, dets Historie og Sagn har gjort
Kronborg kendt Verden over, og i mange Aar har de
internationale Hamletspil yderligere kastet Glans over
det gamle, skønne Slot. Lad mig slutte med et Par
Vers af en Sang, som blev sunget ved et Soldaterjubi
læum paa Kronborg, hvori bl. a. en Situation, som alle
Kronborgsoldater fra den Tid mindes, er omtalt, nem
lig naar Signalstationen paa Kronborg »talte« i Vim
pelsprog med de forbisejlende Skibe:

Hvor Sundet ses blaane
mod Sjælland og Skaane
staar Kronborg som Vartegn for os og for dem,
der drog til det fjerne,
— hvis Længsel er gerne
engang at se Kronborg om Styrbord igen.
En Perle i Norden,
berømt over Jorden,
et Eventyrslot, som en Tid var vort Hjem.
Ved blaanende Bølge
os Minderne følge,
hvergang vi har Kronborg om Styrbord igen.

Syng med, Kronborgenser,
se Skibene lænser
endnu omkring Kronborg og hilser herhen.
Ved Øresunds Kyster
er dejligt, — vor Lyst er
ret snart at se Kronborg om Styrbord igen.
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LANGS MIN
BARNDOMS AA
I NORDSJÆLLAND
Af TAGE BARFOD

Landmand Tage Bar fod skildrer sin Barndoms
Aa — Havelse Aa. Undertiden staar vi midt i den
og fisker; sommetider gaar vi langs den. Og med
Mellemrum tager vi Afstikkere ind til Gaarde og
Huse, hvor vi i Glimt ser Beboerne an. Lidt respekt
løst, som en Dreng kunde se dem, men ogsaa med
forsonende nordsjællandsk Lune.

Vadestedet. Mens vi er i Gørløse Kirke, mindes jeg
ogsaa Lykkehjulet oppe i Hvælvingerne.
Efter Fruervad flyder Aaen ud mellem Harløse og
Borup Moser, hvor der var et herligt Geddefiskeri. Ved
Tøbrud stod her et stort Areal under Vand, da det
kneb for Vandet at passere Snævringen ved Borup
nder den første Verdenskrig var daværende Kap Teglværk.
tajn Appeldorn indkvarteret med 18. Bataillon i
I Borup Mose fiskede vi særlig paa Lønsgaards
Egnen omkring Skævinge og Strø, og han skal da have Areal. Her havde Gaaseskrædderen fra Harløse faaet
udtalt, at denne Egn var »det mest gudsforladte Sted«. Lov at tøjre sine Faar. Naar Frederiksværktoget passe
Uden at gaa ind paa det theologiske Moment kan jeg rede, hændte det, at Faarene sled sig løs, og vi Drenge
kun give ham Ret ved en overfladisk Betragtning. Eg fik saa Skylden. Skrædderen henstillede sagtmodig til
nen er nemlig noget træfattig, hvad der særligt mærkes os om at passe paa, at vi ikke skræmte Faarene. Hans
om Vinteren, og det kan give den et øde og barsk Kone Boel var derimod mere aggressiv, hun skældte os
Udseende, skønt Linierne er store og smukke. Om ud, og en Dag fik vi følgende Salut: »Det maa være
Sommeren er Egnen derimod herlig: Frugtbar, venlig, meget smaat for jer derhjemme, siden I maa rende her
solrig og fuld af mange Arter vilde Blomster, og Som- og fiske, saadan nogle Taasesnapp er e.« Det højere
meraftenerne er varme og stille, saa stemningsfulde, Sportsfiskeri havde hun absolut ingen Forstaaelse af.
som jeg ikke har truffet dem noget andet Sted. Til
Trods for, at jeg nu har boet i det skønne Hellebæk i
30 Aar, vedbliver Skævinge at staa i en uovertruffen
I Borup laa Gaardene smukt oppe som paa et For
Glans. — Maaske maales en Egns Skønhed af de Min bjerg. For mange Aar siden antændte Lynet Øllingeder, man har fra den.
gaards Svinehus; omkring 1890 brændte Udlængerne
til Hellegaard og i 1909 Øllingegaard ogsaa ved Lyn
nedslag.
En Del af Minderne knytter sig til og om Havelse
Da Hellegaard brændte sad Proprietær Hansen,
(Hagelse) Aa, der snor sig gennem Landskabet. I Borupgaard — Sylvest Jensens Morfader — oppe paa
Aaen kunde vi bade, fiske og løbe paa Skøjter — eller Stuehusets Tag og hældte Vand ned ad Taget for at
samle Insekter, Planter og foretage geologiske Studier. begrænse Ilden, hvad ogsaa lykkedes. Bedst som han
Aaen kender jeg lige fra Møllegaard ved Landevejen sad deroppe, forekom det ham, at det blev et stærkt
mellem Hillerød og Slangerup. Længere Øst paa naa- Snevejr. Det viste sig imidlertid, at det blot var en, der
ede jeg aldrig; men jeg ved, at et Tilløb kommer fra havde løst for en Sæk Fjer og rystede Indholdet ud ad
Faurholm, eet fra Brøde Skov og eet fra Attemose. et Tagvindue, »for dog at redde noget«, som H. C.
Kort forinden Aaen passerer Landevejen, har den været Andersen siger.
ved afdøde Sognefoged Anders Hansens Gaard paa
Naar Aaen har passeret Borup Teglværk, finder vi
Freerslev Mark. Sognefogeden mindes jeg fra vore de første Oldtidsminder paa Byttegaard og BorupSkoleskovture, hvor han altid spillede med i Orkestret. gaards Jorder.
Hvis vi som Børn fiskede og skulde forbi Strø Møl
Møllegaard {Svend Rasmussens) har sikkert været
en Vandmølle, hvad Terrænet Nord for Gaarden godt legaard, havde vi en Vagtpost ude for at advare os,
naar Frederik Jensen var i Anmarch. Ham havde vi en
kan tyde paa.
Hvor Vejen fra Harløse til Gørløse skærer Aaen, særlig Skræk for. Han har dog aldrig gjort nogen af os
fører Fruervadsbroen over. Hvad det er for Fruer, der noget.
Frederik Jensen eller Møller, som han kaldtes i dag
har haft deres Vadested der, ved jeg ikke; men Ordet
Vadested faar mig til at tænke paa Billedet Christofo- lig Tale, var ikke uden Humor. Engang vedtog Strø
rus i Gørløse Kirke, hvor han bærer Jesusbarnet over Sogneraad i sin Visdom, at Skoleeleverne skulde have

*
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Skiftesko, saa at de ikke behøvede at beholde Træ
skoene paa i Skolelokalet. Da Frederik Jensen lige
havde forsynet sine Børn med Støvler, passede det ham
ikke ogsaa at bekoste Skiftesko, han havde nemlig ca.
1 Dusin Børn. Bølgerne kom til at gaa højt i Strø i de
Dage, Dønningerne mærkedes endog helt ind til »Am
tet« i Hillerød. I en Skrivelse fremkom Frederik Jensen
blandt andet med følgende Passus: »I Skolekommis
sionen er Sognepræsten Hr. Meinig Formand, og han
vil helst være ene Hane i Kurven, og naar han har
galet, tør ingen af de andre Haner kny.« Enden paa
Striden blev, at Sogneraadet vedtog at anskaffe Skifte
sko til Sognets fattige Børn samt Frederik Jensens. Der
var ogsaa noget Skuespiller i Frederik Jensen. Naar han
sagde: »Ham Lucas«, var ingen paa Egnen i Tvivl om,
at han mente Lærer Marcus Jensen i Sigerslev.

er saa spinkle, man kunde næsten sige, at de staar paa
eet Ben?« Svaret lød: »Det ved jeg ikke, men hvad er
der i Vejen med din Gulerødder, de er saa røde i Top
pen?« Saa var det betalt. Ejeren var nemlig rødhaaret.

*

Aaen glider videre mellem Skævinge og Strø Jorder
og nærmer sig Strø Bjerg og Lundebakken. Med Garbogaard til venstre og Strølille Møllegaard til højre
finder Aaen en Kløft, hvorigennem den strømmer.
Garbogaard er i Sylvestslægtens Eje. Her residerede
i min Barndom Per Sylvest, der var meget kendt for
sine Heste. Jeg erindrer endnu Hingsten Hjalmar.
Da min Fader en Februardag omkring Aarhundredskiftet kom hjem fra Per Sylvests Begravelse fra Strø
Kirkegaard, sagde han, at det var en Høvding, der var
blevet begravet.
Anders Uhrskov har fortalt en Historie om Per Syl
Strø Kirke ligger kun 1 km fra Aaen og Skævinge vest. I Tjæreby var der en evnesvag Dreng, som Præ
Kirke ca. 2. Dette Forhold i Forbindelse med Oldtids sten ikke vilde konfirmere. Faderen, der var ked af det,
minderne kunde tyde lidt paa, at Aaen i sin Tid har talte med en Nabo om Sagen, og denne raadede ham
været sejlbar hertil. At Strø har været en betydelig Bo til at tage ind til Hostrup i Hillerød og prøve, om ikke
plads, er vel rimeligt at antage, da Herredet er opkaldt han vilde konfirmere Drengen. Hostrup vilde se Dren
efter denne.
gen, og da denne ankom, vilde Præsten eksaminere ham
Det var dejligt at staa paa Strø Bro og se paa Aaen, lidt i Bibelhistorien. Hostrup søgte forgæves at faa
enten den om Sommeren rislede blidt, eller naar den Drengen til at erindre Navnet paa Patriarken Abraham
om Vinteren opførte sig som en hel Flod. Paa Broen og vilde hjælpe paa Gled: »Du kender ham godt. Det
mødtes om Sommeraftenerne Egnens Unge og dansede var en Mand, der nød megen Anseelse, havde en stor
til Harmonikamusik. Undertiden udkæmpedes der Bedrift med mange Folk og Kreaturer«. »Jo,« sagde
svære Kampe mellem Karlene fra Strø og Skævinge.
Drengen, »det skulde vel ikke være Per Sylvest fra
Under Broen laa en Del løse Sten, og under dem Strølille«? Drengen blev konfirmeret.— Da jeg har
kendt Historien, før A. Uhrskov fremkom med den,
kunde man altid være vis paa at fange en Ret Krebs.
Lidt Vest for Broen passerer Aaen Sandbakken i tilgiver han mig nok, at jeg ogsaa fortæller den.
Strølille Mølle har sikkert været en Vandmølle, der
Strø, hvor den belæste Sognefoged Hans Hansen plan
er flyttet op paa Lundebakken med Navnet; nu ligger
tede en Plantage til Pryd for Egnen.
Paa denne Strækning boede engang et Par Naboer, den nemlig i Ølsted Sogn. Vindmøllen er nu ogsaa ned
af hvilke den ene kun havde eet Ben. Den anden, der lagt. Møllen skal være ejet af Prins Buris.
kunde være lidt bidsk, sagde en Dag til den første:
I min Barndom ejedes Strølille Mølle af Lars Peter
»Hvad er der egentlig i Vejen med dine Kartofler, de sen Sylvest, en Søn af Per Sylvest paa Garbogaard.
Strølille Møller, som han kaldtes, var en Mand ud over
det sædvanlige. Han imponerede baade ved sin Op
Gadeparti fra Skævinge By.
træden og sit Udseende. Lars Petersen var i mange Aar
Amtsraadsmedlem, Sparekassedirektør m. m.
Engang i sine yngre Dage var han i Skorstenssynet
sammen med en Gaardejer fra Egnen. Skorstenssynet
blev altid rigeligt trakteret med Spiritus, maaske for at
de adskillige Mangler rundt om ikke skulde blive kri
tiseret for stærkt. Da Synet paa sin Vandring kom op
paa Lundebakken, blev Gaardejeren højtidelig stemt
ved det storslaaede Skue udover Landskabet og sagde
til Mølleren: »Tror du egentlig, Lars, at Jorden er
rund.« Jo, det mente Mølleren da nok. »Tror du ogsaa,
at den gaar rundt om en Aksel?« Ogsaa det troede
Mølleren. »Det tror jeg ikke, for der var ikke noget
Tøj, der kunde holde.«

*
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Bæreren gik derfor ud i en lille Dam paa nordre Side
af Vejen lige ud for Gadegaard. Det hjalp, og de naae
de Hillerød. Det fortælles, at Retsforhandlingerne
aldrig er sluttet saa hurtigt som paa denne Dag. Dam
men, som den ene af Damerne var vadet ud i, fik nem
lig sit fornemste Tilløb fra Gadegaards Mødding.
— Paa Lundebakke er undertiden fundet Oldtids
begravelser. Paa Markebæksgaards Jord lige ud for
den store Hulvej ligger et Tingsted, der er firkantet,
hvad der er en Sjældenhed.

Broen mellem Skævinge og Strø.

Gaardejeren efterlod sin Gaard til to Døtre, der efter
Egnens daværende Sprogbrug kaldtes »Tyrserne« (Pi
gerne). De var meget sparsommelige og maatte skiftes
til at tage ud, da de kun havde eet Par Sko tilsammen.
Engang, da de begge skulde møde i Retten i Hillerød,
maatte den ene laane et Par Sko, der desværre var for
store. Af Sparsommelighedshensyn begav de sig paa
Vej til Hillerød til Fods; da de naaede Skævinge, var
det uudholdeligt at gaa længere med de store Sko, og

Naar Aaen gennem Slugten er gledet forbi Strø
Bjerg og Lundebakke, løber den frem mellem Strølille
og Havelse Jorder. Her er et skønt varierende Land
skab med Plantage og Kæmpehøje. Ud for et Tilløb,
som vi kaldte Slangeruprenden, stangede jeg en Søndag
Morgen min største Laksørred, den vejede 8 Pd.
Kort før Landevejen Frederikssund—Frederiksværk
ligger Havelse Møllegaard, der er bygget paa den
kendte Køkkenmødding. Her er Aaen meget bred, men
nu er dens Dage talte. Naar Landevejen er passeret,
flyder Aaen ud i Roskilde Fjord — og dens Opgaver
er endt.

Christian den Fjerdes Rugemaskiner
PAA FREDERIKSBORG
Af MORTEN WIBERG

Her fortælles om en af Chr. den Fjerdes mærkelige
Opfindelser, Rugeovnen, indrettet »paa den ægyp
tiske Maade«.

— 1 August 1640 kaldtes jeg til Frederiksborg til
nogen ved Hoffet, der var syge af den grasserende
Blodgang. Det skete paa samme Dag, da jeg var ind
budt til Kongens Taffel, at der mellem andre Retter
blev serveret Kyllinger. Nu spurgte Hans Majestæt
mig, om jeg vidste, hvordan disse Kyllinger var ud
klækket. Jeg svarede: »Ved Hønens Rugning.« »In
genlunde,« var Svaret, »men i Ovne indrettet paa den
ægyptiske Maade.« Da Hans Majestæt mærkede, at
jeg undrede mig over denne ægyptiske Forvandling,
sagde han: »Og for at De bedre skal blive overbevist
om denne Sag, vil jeg saa snart vi har spist, lade Dem
føre til min Ladegaard, hvor de bliver udruget, for at
De med egne Øjne kan undersøge det hele.« Det skete.
Saadan skriver Lægen, Historikeren og den natur
kyndige, Datidens lærdeste Mand, Ole Worm, i et
Brev paa Latin til en af sine Venner. Hans Majestæt
var ingen ringere end Christian den Fjerde, og den
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mærkelige Udrugning af Kyllinger paa Ladegaarden
skete paa en af Kongens egne Opfindelser, en Ruge
maskine.
Allerede Ægypterne forsøgte kunstig Udrugning af
Kyllinger, vor mægtige Monark, Christian den Fjerde,
havde Ideen fra dem, men han eksperimenterede helt
selvstændigt med Kyllingeudrugning paa Frederiks
borg i en halv Snes Aar, — og det lykkedes ham virke
lig at faa »Kunstkyllinger« til Hof-Køkkenet, selvom
det har været nogle kostbare Dyr. Han havde ladet
bygge nogle Ovne, og af hans Breve fremgaar det, at
han udstrakte Forsøgene ogsaa til Andeæg og »kalkun
ske Æg«. Naar Dødeligheden blev saa enorm høj,
skyldtes det naturligvis, at man ikke dengang kunde
sikre sig en aldeles konstant Varme. Man havde nok
Vand-Termometre, de var opfundet omkring Aar 1600,
men de var ikke saa fintmærkende som de senere
Kvægsølv-Termometre, der kom frem efter Chr. den
Fjerdes Død. Vi ved jo, at Christian den Fjerde havde
en umaadelig Bunke Jern i Ilden, men sine snurrige Op
findelser af mere eller mindre praktisk Betydning viede

han altid stor Interesse. Selv naar han var ude paa Rej
ser, havde han sine Frederiksborg-Kyllinger i Tan
kerne. Da han var helt nede i det Holstenske, holdt
man skarpt Øje med Kunst-Kyllingerne paa Frederiks
borg Ladegaard, for Kongen havde givet Ordre til, at
der skulde sendes Bud, saa snart — eller hvis — der
kom Kyllingepip fra Ovnen. Vi ser, at Kongen saa tid
ligt som i 1630 i et Brev befaler Slotshøvedsmanden
paa Frederiksborg at sørge for Forsyning til nyud
rugede Kyllinger. Pigen, der passer Ovnen, skal have
sur Mælk til at lave Ost af. Det vilde jo være ærgerligt,
om Kyllingerne først var sluppet levende ud af de mær
kelige Ovne for blot at dø af Mangel paa Kyllinge-Ost.
Ole Worm skildrer, hvordan han med Prinsesserne,
Hofpræsten og andre fra Frederiksborg Slot bevæger
sig til Ladegaarden for at se paa Tingene. De blev luk
ket ind i et Kammer, hvor der stod seks Ovne, der
lignede Bageovne, »med Undtagelse af, at der foran
Mundingen var anbragt et Arnested af Jernplader med
en Rist«. Bag denne Rist var der Smaakul, der for
synede Ovnen med en mild Varme. Ole Worm stak
Haanden ind i Ovnen og fandt Luften »ret tempereret«.
Inde i Ovnen stod en flad Kurv, og i den var der en
Pude stoppet med Hønsedun. Paa Dunene laa et lille
halvt Hundrede Æg. Ovnene blev bestyret af en gam
mel Kone. Ole Worm spurgte nu, hvordan det hele
gik til, og Konen forklarede, at hun gennemlyste friske
Æg. De, der var befrugtet, lagde hun paa een Gang i
een Ovn, tændte en sagte Ild og passede paa, at den
ikke slukkedes. To-tre Gange om Dagen vendte hun
Æggene, indtil den 40. Dag, da Kyllingerne pippede
ud, »skønt saa faa i Tal, at næppe hvert tiende Æg
svarede til Forventningerne«. Nu blev deres videre Op
fostring overladt til Kapuner, hvis Fjer var afplukket
paa Brystet, og de var flittige i deres Bestilling. Det
var det hele, sagde Konen. Ole Worm staar nu »med
nysgerrigt Øje« og faar den Idé, at han vil efterforske
denne »Kunstens Gang i denne Efterligning af Natu

ren«. Han udbeder sig et Par Æg af dem, der har ligget
næsten 40 Dage i Ovnen. Han vil bryde dem itu og
studere Indholdet, men »Kællingen afslog det«. Paa
Befaling af Følget faar Ole Worm dog sin Vilje, han
slaar to Æg i Stykker, finder det ene raaddent, men
»tydelige Omrids af en Fugl« i det andet. Ole Worm
slutter sit latinske Brev med at skildre Hans Majestæts

Ole Worm skrev en større Afhandling om Rugeovnene i et af Datidens
Tidsskrifter. Herfra denne Tegning.

Bevæggrunde til at udruge Kyllinger kunstigt paa Fre
deriksborg. Det var ikke for Vindings Skyld — for det
kostede 10 Gange saa meget som »efter Naturens van
lige Gang«, men Hans Majestæt fandt »Behag i at
undersøge Sandheden af dette ægyptiske Kunststykke,
hvorover han har fornøjet sig ikke saa lidt«.
Ti Aar fornøjede Christian den Fjerde sig med Frederiksborg-Kyllingerne. Naar han havde Gæster paa
Slottet, benyttede han Kyllingestegen som Udgangs
punkt for at fortælle om den ægyptiske Metode.
Fremmede Fyrster og Gesandter har siddet paa Fre
deriksborg og nydt Kunst-Kyllinger og undrende hørt
Kongen fortælle om Rugemaskinerne ... Nogen helt
almindelig Mand var han ikke, Kongen, der byggede
Frederiksborg, Rosenborg, Børsen — og altsaa seks
Rugeovne.
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Arresødal Skovridergaard, oprindelig Residens for Raketkorpsets Chef Granerne til højre mellem de to Bygninger
staar paa den Bakke, hvor Ruinerne af Observatoriet ligger.

Observatoriet i Skoven ved Arresødal
Af ERLAND GRIBSØ

En af de berømte Schumachere
dog ikke af den griffenfeldske Slægt — levede en stor Del af sit Liv i Frederiksværk,
hvor han for halvandet Hundrede Aar siden var kendt som
»Kammerjunkerens. Det var Kaptajn A. A. F. Schumacher,
Opfinderen, Raketkorpschefen og Astronomen. Om ham og hans
Observatorium i Skoven ved Arresødal, nu desværre kun en
hensmuldrende Ruin fortælles her.

æppe mange Mennesker ved, at der i Skoven ved
Arresødal, paa en Bakke med store, gamle Bøge
og majestætiske Graner bag Skovridergaarden
mod Søen, findes Ruiner af et astronomisk Observa
torium.
Ruinen er cirkelrund, ca. 5 Meter i Diameter, og
den bestaar dels af store Kampesten dels af Mursten.
Fem tilhuggede Granittrin, Resterne af en Trappe, fø
rer fra Pladsen op til Bygningen, der har været en
Slags Taarn. Trappen var flankeret af murede Søjler,
som først i de senere Aar er væltet. Kampestenene,
Taarnets Fundament, danner en Ring, hvis Højde
varierer fra % til 1 Meter. Uden om Taarnet har der

N
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været en 2% Meter bred Spadseregang, langs hvis
Yderside der har staaet Kampesten. Af denne Yder
kreds er der en Strækning paa 4% løbende Meter til
bage.
Hvem har i sin Tid bygget Observatoriet, og hvem
er det, der har kigget Stjerner i Skovridergaardens
Have?
Der er først det at sige, at den nuværende Skovrider
ned
gaard ikke blev Bolig for Skovrideren før i 1844, da
Frederiksværk Raketkorps, Datidens Hjemmeværn,
ophævedes. Før den Tid var det idyllisk beliggende
gulkalkede Patricierhus Residens for Raketkorpsets
Chef. Ejendommen er bygget af Oberst Joachim Theo
dor Lundbye, som en Periode var Chef for Korpset.
Obersten, der døde i 1841, var Far til den berømte
Tegner og Maler J. Th. Lundbye.
Raketfabrikken, som Jernstøberierne paa Frederiks
værk i 1809 fikren Del Leverancer til, var sat i Gang
af Kaptajn, Kammerjunker A. A. F. Schumacher, og

han oprettede tillige Raketkorpset. Schumacher var Op
finder af de saakaldte Espingoler, Forløberne for senere
Tiders Maskingeværer. Men han syslede ogsaa med
Astronomi, og mens han boede i Raketkorpsets Chef
bolig, byggede han Observatoriet i sin Have. I Schu
machers Tid laa Boligen paa den modsatte Side af
Gaardspladsen.
Kammerjunkeren, hvis fulde Navn var Andreas Anton
Frederik Schumacher, var født 1782 og døde 1823. Han
hørte til en sønderjysk Slægt, der blandt sine Medlem
mer siden 1542 havde talt en Række Borgmestre og
Raadmænd.
Selv var Kammerjunker Schumacher Søn af den
kendte Diplomat, Gehejmekabinetssekretær Andreas
Schumacher, der døde i 1790 som Amtmand i Segeberg. En Broder til Kammerjunker Schumacher var
Professor, Konferensraad Heinrich Christian Schu
macher. Han var bl. a. berømt som Astronom, saa det
er formentlig fra ham, at Kammerjunkeren har faaet sin
Interesse for Studiet af de fjerne Kloder.
Kammerjunker Schumacher blev i 1811 gift med Eli
sabeth Cathrine Svendsen, men Ægteskabet opløstes,
og i 1817 viedes han til Karen Marie Tscherning. Hun
var Datter af Inspektøren paa Frederiksværk, Oberst
Eilert Peter Tscherning. Schumacher og Krigsminister

A. F. Tscherning, Broder til Karen Marie Tscherning,
var Svogre. Men General Christian de Meza (Danne
virke) og Major C. G. Dalberg, Frederiksværks Leder
efter E. P. Tscherning og A. F. Tscherning, var ogsaa
Schumachers Svogre. En Søster til Karen Marie Tscher
ning, Elisabeth Birgitte, var gift med den berømte Ge
neral, og en anden Søster, Albertine, blev Major Dal
bergs Hustru.
En Søn af Kammerjunkter Schumacher var Ritme
ster, senere Skovrider i Aabenraa Skovdistrikt, Chri
stian Andreas Schumacher. Han deltog som Ordonnensofficer i den sønderjyske Treaarskrig, hvor han var
General de Mezas Adjudant. Skovrider Schumachers
Søn var Forfatteren Alex Schumacher, der døde i 1932.
Han var døbt Johannes Andreas Alexander Julius de
Meza Schumacher.
Observatoriet i Skoven er bygget i Begyndelsen af
forrige Aarhundrede. Her har Kammerjunkeren i stjer
neklare Nætter siddet med sine astronomiske Tabeller
og med Kikkerten rettet mod Himmelhvælvingen.
Dybt under sig har han haft Arresøens blanke Flade,
og Skovens dæmpede Sus har sunget Evighedens Sang
for ham, naar han sad i sit Taarn----------.
Ruinen af det gamle Observatorium er et romantisk
Minde om Frederiksværks første Dage.

Helsingør-Drengen Diderik,

DEN STORE DANSKER
M.inder fra Buxtehudes Barndom og Ungdom
Af NIELS FRIIS

Historikeren, Redaktør Niels Friis, der har en Rakke musikhistoriske Arbejder bag sig, skriver her om den store danske
Komponist Diderik Buxtehude.

en Helsingør-Dreng, som blev den mest berømte af alle
de Drenge, der har slidt Sundstadens Brosten fra dens
Grundlæggelse og indtil nu, var Dreng og ung Knøs for netop
tre hundrede Aar siden. Han hed Diderik, et Navn, der nu har
Klang af Ælde og iøvrigt er saa gammelt, at det træffes helt
tilbage i vore Folkesagn. Buxtehude var hans Efternavn — og
saa ved de fleste, hvem Drengen var, eller rettere, hvad han
blev til: Danmarks største Komponist.

D

iderik Buxtehudes eventyrlige Livsskæbne formede sig
saadan, at han efter sit Ungdomsvirke i Helsingør fik
sin Manddomsgerning i Lybæk, hvor han blev den store, be
rømte Mester. Danmark maa altsaa dele ham med Nordtysk -

D

Diderik Buxtehudes Barndomshjem — St. Annagade 1 — i Helsingør.
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Haandtegning af Helsingør, set fra Syd, med Bymur.
TegningerTmenes udført af den hollandske Maler, Cornelius Vroom, den yngre, 1645, da en stor hollandsk Flaade gik gennem Sundet.
Kirken længst til venstre er Set. Mariæ Kirke, hvor Buxtehude virkede, den anden Kirke er Set. Olai, Kronborg til højre.

land, anderledes kan det ikke være. Men det er i Tidens Løb
gaaet saadan, at han mange Steder ude i Verden regnes helt
som Tysker — selvom der ogsaa har været retfærdige Sjæle
i hans nye Fædreland, som har kaldt ham det, han var: Der
gewaltige Däne, Den store Dansker.
At Diderik Buxtehude af Fødsel var dansk, kan ingen kom
me uden om. Der er ganske vist Tvivl om, hvor han kom til
Verden; hans Fader havde været Lærer og Organist baade i
Helsingborg, Helsingør og Oldesloe i Holsten, og alle tre Byer
har gjort Fordring paa at være Dideriks Fødested. Men hvilken
af dem det saa end maatte være — Helsingborg har, naar alt
kommer til alt, størst Sandsynlighed for sig — saa var han
dog født indenfor den danske Konges Riger og Lande. Baade
Skaane og Holsten laa jo under det danske Scepter i 1637, det
Aar, Buxtehude sandsynligvis fødtes.
Fem Aar gammel blev Diderik Helsingør-Borger. Indtil da
havde han boet i Helsingborg, Staden derovre paa den anden
Side Sundet, hvor hans Fader, der bar det gode danske Navn
Hans Jensen foran Familienavnet Buxtehude, dengang var Or
ganist. Hans Bedstefader maa have heddet Jens til Fornavn,
og selv om han vel har tilhørt en indvandret Slægt, har han
utvivlsomt været dansk født. Det samme gælder Dideriks Mor;
hun hed Helle Jespersdatter, lige ud, og mere dansk kunde det
vel ikke være.
I Helsingør rykkede Dideriks Forældre ind i St. Olai Kirkes
Organist-Residens, eftersom Faderen havde faaet Embedet som
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denne Kirkes Organist. Der var Embedsbolig til Bestillingen
dengang, og denne Bolig laa lige ved Kirken, med den ene
Langside mod Kirkepladsen, den anden mod St. Annagade.
Huset ligger der endnu, ganske vist indrettet til Slagterbod,
men det er nogenlunde urørt ud mod Kirken, og det er nu
forsynet med en Mindeplade for sin berømte Beboer.
Dette Hus er det eneste faste Holdepunkt, vi har, naar vi
vil prøve at sætte os ind i de Forhold, hvorunder den lille
Diderik tilbragte sin Barndom. Det er nemt at se, hvordan
Familien har boet. Lavt til Loftet og snævert har her været,
naar en Dreng fra Skolepaladsernes Tid ser paa Tingene, men
Boligen har ikke været daarligere end saa mange andre Borger
hjem i Helsingør paa den Tid. Økonomisk har det nok været
forholdsvis smaat derhjemme, men baade Organisten og hans
Kone var, kan det ses, solide, hæderværdige Folk, vel anskrevne
i Borgerskabet.
I Olai-Kvarteret fandt nok den lille Diderik sig hurtigt til
Rette i Leg med de lavloftede Huses andre Børn. Men Legen
blev for hans Vedkommende hurtigere til Alvor end for Kam
meraterne. Skolens Pligter naaede ham, tidligt sikkert ogsaa
Musikkens, maaske begge Kategorier i skøn Forening! Vi ved
intet sikkert derom, men det kan nok betragtes som temmelig
givet, at han er blevet sat i Byens latinske Skole, og at han
sammen med dennes øvrige Pilte har forrettet Tjeneste ved
Kirkesangen i Byens Kirker. Vil det være forkert at antage, at

han var med i Koret i den Kirke, han havde særlig Tilknytning
til, Set. Olai? Næppe.
I St. Olai Kirke kom han for Alvor — det kan i hvert Fald
siges med Sikkerhed — i Forbindelse med det Instrument, hans
Fader betjente, og som skulde skabe hans egen, store Berøm
melse: Orglet. Om han netop har hørt sine første Orgeltoner
under St. Olais høje, hvide Hvælvinger, faar staa hen — han
kan jo som helt lille have forvildet sig ind i Mariekirken i
Helsingborg, hvor hans Fader dengang spillede — men det
var i Olai, han som Elev af sin Fader fik sin første regulære
Orgelundervisning og lagde et saadant Nemme for Dagen, at
der ikke kunde være Tvivl om hans musikalske Fremtid.
ans Fader har sikkert selv formet denne saa langt han
mente, hans egen Formaaen strakte til. Men paa et eller
andet Tidspunkt er Diderik Hansen Buxtehude — saadan
han altid i sin Helsingør-Tid — vokset sit fædrene Ophav
over Hovedet i musikalsk Henseende, og det er Spørgsmaalet,
hvad der saa er sket, om han selv har været i Stand til at kom
me videre, eller han har søgt andre Lærerkræfter. Til de sidste
havde han i givet Fald ikke langt — Hovedstaden var fyldt
med store, tildels berømte Musikere, knyttet til Christian den
Fjerdes musikglade Hof — og forøvrigt ogsaa til de store,
gamle Kirker.

H

En af Buxtehude-Familiens Forbindelser af denne Art kender
vi. Det var Kongens Orgelbygger, Johan Lorentz. Han om
byggede i Aarene efter Hans Jensen Buxtehudes Tiltræden ved
Olai denne Kirkes Orgel og døde iøvrigt, mens han i 1650
var ved at fuldføre Arbejdet. Han synes ligefrem at have været
Ven med Buxtehuderne, og hans Søn Johan Lorentz, en af
Tidens berømte Orgelspillere, kom flere Gange til Helsingør.
Højst sandsynligt har han taget sig af Dideriks videre Uddan
nelse, der i saa Fald er foregaaet i Nikolaj Kirke i København,
hvor Lorentz den yngre var Organist.
En ualmindelig dygtig „Organistsvend“ skal Diderik nok
have været, men han kunde jo ikke nøjes med at være Svend,
selv om det var hos Faderen — han maatte videre, have noget
selvstændigt: være „Orgelmester“, og det ventede han formo
dentlig allerede i en meget ung Alder utaalmodigt paa. I Hel
singør var der intet at faa, der var begge Organistembederne
hed
besat. Men saa traf det sig saa heldigt, at Organistembedet ved
Set. Mariæ Kirke i Helsingborg blev ledigt. Hvornaar, det ved
man ikke, fordi alle Kirkens Dokumenter fra ældre Tid er
gaaet tabt; det vides kun, at Diderik sad som Organist i Hel
singborg i 1658, altsaa 21 Aar gammel — men han er ganske
sikkert ansat paa et tidligere Tidspunkt.
Det var en god Ordning, som sikkert har passet baade ham
selv og hans Familie. Nok var han fløjet hjemmefra nu, men

Diderik Buxtehude skrev perfekt Dansk. Det
fremgaar af dette Brev — det længste paa
hans Modersmaal, der kendes fra hans Haand.
Det drejer sig om nogle Reparationer paa Fa
derens Organist-Bolig.
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ikke længere væk end at han var i Nærheden alligevel — det
var jo blot en Tur over Sundet, det smalle Vand, som ikke
mindst dengang, da begge Byerne ved dets Bredder var danske,
forbandt langt mere end det skilte. Den unge Buxtehudes Or
ganisttid i Helsingborg blev som Følge af de ydre Omstændig
heder ikke let. Krigsforholdene 1658—60 gav meget Besvær,
de ødelagde hans som saa mange andres Økonomi, og da de
endelig var forbi, var Helsingborg ikke længere dansk, men
svensk.
Et Sammentræf af heldige Omstændigheder befriede Diderik
for at gaa i de nye Herrers Tjeneste. I Eftersommeren 1660
drog Organisten ved St. Mariæ Kirke i Helsingør, Claus Den
gel, tilbage til sin Hjemstavn, Slesvig, hvor han havde taget
Tjeneste, og hans Embede skulde besættes. Den unge Buxte
hude greb naturligvis Chancen med Begær, men uden videre
fik han ikke Embedet, skønt han var en af Stadens egne Søn
ner og hans Fader nok skulde kunne lægge et godt Ord ind
for ham baade det ene og det andet Sted. Han maatte — det
var Tidens Brug — konkurrere; der meldte sig ogsaa en Orga
nist fra Landskrona, men Diderik Buxtehude sejrede stort, og
fra Oktober 1660 var han velbestaltet Organist ved Helsingør
Set. Mariæ.

D

iricb Hansen Organist — Skattevæsenet og andre offent

lige Myndigheder i Helsingør kaldte ham saadan i
mange Aar — var vendt tilbage til sin gamle By; hans anden
Helsingør-Periode var begyndt. Det var et godt Avancement i
økonomisk Henseende, han havde gjort; fra 75 Dl. aarlig Løn
sprang han op til 200; at Huslejegodtgørelsen saa ved hans
Buxtehudes Orgel i Marie-Kirken i Helsingør.
Tiltrædelse blev sat ned til det halve, 20 Rdl., kunde han tage
sig let, for han, der stadig var ugift, kom til at bo hjemme hos Alvor brød igennem her. Impulser udefra har han utvivlsomt
sine Forældre. I Olai Kirkes Organist-Residens fik han sin faaet, som enhver anden stor Musiker — og her maa vi atter
Bolig paa „Salen“, d. v. s. første Sal, og ganske utvivlsomt i tænke os Hofmusikken i København som en af de væsentlige
Værelserne ud mod Kirkepladsen. Her blev han boende hele — men det var først og sidst hans egen Storhed, der kom til
Resten af sin Tid i Helsingør — saa det beskedne Hus med Udfoldelse. Der begyndte at gaa Ry af den — og Ryet bredte
Mindepladen var baade hans Barndomshjem og hans Mand sig snart viden om.
domsbolig.
Mens Orglet i Helsingborg Set. Mariæ først blev nogen
i kan i Helsingørs store og velbevarede Arkiv følge den
lunde brugbart efter at han var rejst derfra, fandt han i Hel
unge Buxtehude baade i Hverdag og i Fest. For at tage
singør et fortrinligt Instrument, bygget i 1630’erne af den store
Hverdagen først, saa ligger der i Olai Kirkeregnskaber et Par
Johan Lorentz. Kort efter at være tiltraadt fik han endda
ganske dagligdags Sager, han ordnede — vel paa sin Faders
bygget om og udvidet, og som han ved denne Lejlighed havde
Vegne. Det var Reparationer og Forbedringer paa Organist
præget Orglet, bevaredes det i næsten 200 Aar, til det faldt
boligen, han attesterede, blandt andet nogle Beslag, der endnu
som Offer for en ny Tid. Orglets Facade staar dog næsten
sidder i 1. Sals Vinduerne ud mod Kirkepladsen, og Regninger,
urørt i vore Dage som paa Buxtehudes Tid og er saaledes et han anviste til Udbetaling, og det gjorde han med velformede
mindst lige saa værdifuldt Minde om ham som Organistboligen
Bemærkninger og Breve, skrevet paa det mest korrekte Dansk,
i Set. Annagade. I det lille Orgel ud mod Kirken, det saa- man overhovedet kan tænke sig. Disse Skrivelser, der alle
kaldte Rygpositiv, findes endnu Piber fra hans Tid; de er stammer fra Slutningen af hans Tid i Helsingør, et talende
stumme nu, men kan særdeles vel bringes til at klinge — med Vidnesbyrd om Buxtehude som en Mand, der er vant til at føre
de samme Toner, som klang for hans Øren.
Pennen paa Dansk — og altsaa som en efter den Tids Forhold
Nutidens Danmark har saa megen mere Grund til at be højt dannet Mand.
tragte dette Orgel som Relikvie som det er en given Sag, at
Af Fester, der nedfældede sig paa Papiret, og i hvilke det
det var foran det, at Diderik Buxtehude blev den store Mand kan ses, at Diderik Buxtehude deltog i Sundstaden, er der
i Kunstens Rige. Hvordan — det ved vi ikke noget om, udover Daabshandlingerne; af dem fremgaar, i hvilke Tilfælde og
at vi naturligvis kan fastslaa, at det var hans Geni, der for sammen med hvem han har staaet Fadder. De viser, at Buxte-
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der sig for Øje, hvor stærkt internationalt præget Helsingør
var paa den Tid, der her er Tale om. Al Verdens Skibe ankrede
op paa Byens Rhed for at proviantere og handle, i Staden
levede mange fremmede, og der var stærke Forbindelser viden
om, og ikke mindst over Østersøen til den gamle søfarende
Hansestad Lybæk. Didrik Hansen Buxtehude udfoldede sin
Kunst i Set. Mariæ Kirke i Helsingør, der dengang var „den
tyske“, og hvor alle de fremmede kom. Den fremragende
Musiker Diderik sad ikke begravet her — tværtimod, han spil
lede for en international Menighed hver eneste Søndag.
Har nogle Lybækkere af Magt og Indflydelse hørt ham her
og haft ham i Tankerne, da den gamle Franz Tunder var død,
og Organistembedet ved Lybæks Marie-Kirke skulde besættes?
Ingen ved det. Vi har kun magre Kendsgerninger at ty til, og
holder vi os til dem — ja saa drog Helsingørs navnkundige
Dirich Hansen Organist i det tidlige Foraar 1668 bort fra sin
Barndoms- og Ungdomsby, fra sine gamle Forældre, fra Fa
milie og Venner. En stor Fremtid ventede ham, langt større
end han sikkert selv paa Forhaand havde Fornemmelsen af —
han blev en af de store i Musikkens Rige. I April 1668 var han
i Lybæk, indsattes i sit nye Embede, stiftede Hus og Hjem ved
kønt det vilde være meget interessant at vide noget om at gifte sig med sin gamle Forgængers ikke helt unge Datter —
den Ting, er det helt uafklaret, hvordan den unge dan og holdt sit Indtog i det fornemme tyske Borgerskab. Om han
ske Orgelmester efter blot otte Aars Virke i Helsingør gjordenogensinde gensaa Helsingør, er ganske uvist.
det eventyrlige Spring til et af Verdens berømteste Organist
Derimod er det sikkert, at han i sit Hjerte, i sin kunstneriske
embeder, det ved Marie-Kirken i Lybæk. Hans Ry havde nu Personlighed, medbragte stærke Træk af sit gamle Lands Aand
bredt sig saa vidt, at hans gamle Land ikke kunde faa Lov til og Kultur. Han kom til Lybæk, dansk til Fingerspidserne.
at beholde ham; der er intet at sige til, at han fulgte det ære Langsomt fortegnedes dette — det tyske Sprog, som han nok
fulde Kald, da det kom — Nationalfølelse i egentlig Forstand havde været vant til fra det internationale Helsingør, men ikke
kendtes jo ikke dengang — men hvorledes kom dette Kald? havde brugt selv, blev nu hans daglige. Men i hans Musik
Det er en Gaade, som man kun kan forsøge at gætte, men til
klang det danske, det nordiske, fremdeles, som Komponist blev
hvis præcise Løsning man nok desværre aldrig naar.
han den ypperste Repræsentant for en Retning, der i høj Grad
En Del af Forklaringen har man dog maaske, naar man hol havde nordisk Karakter.

hude har haft Forbindelse med alle Kredse af Byens Borger
skab; blandt hans Med-Faddere findes Præster, Raadmænd,
Embedsmænd og Militære, ja selve Kronborgs Kommandant
paa det Tidspunkt, Generalmajor Ejler Holck. Dette, som me
get andet, viser, at Diderik Buxtehude i de Aar, han virkede i
Helsingør, var en anset Borger i sin By — en Mand, man
regnede med ikke blot, fordi han var en stor og straalende
Kunstner, men ogsaa for hans menneskelige Egenskabers Skyld.
Ingen kan naturligvis vide, hvordan Diderik Hansen Orgel
mester spillede i sin Helsingør-Tid — han havde i Kirken kun
Orglet at passe, idet Kantoren, David Bøckel, helt tog sig af
Koret — men hans Kirketjeneste har kunstnerisk naturligvis
ligget i et meget højt Plan. Heller ikke den unge Komponist
Diderik Buxtehude kendes der meget til, men en enkelt Kom
position fra hans Periode i Helsingør er dog bevaret. Det er
intet Orgelstykke, men en Kantate, og den er mærkeligt nok
tilegnet den svenske Postmester og Kommisarius i Helsingør,
et Forhold, som mange — dog sikkert uden Grund — har
fundet ejendommeligt i en Tid, da Svenskerne var de danskes
Arvefjende.
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Hørsholm-Præsten Paveis’ og Rahbeks sjældne ABC
j

Ukendte Kobberstik afJeppe Sonne, der udførte Pengesedler for Rigsbanken. ~~ »X som |
! Xochitol«. og » Y som Yapa«, sagde Børnene efter den pudsige ABC. —■ Da Hørsholm j
Præstegaard var Samlingssted for Revolutionstidens ivrigste aandelige Forkæmpere. ?
Af CHR. GRÜNWALD

Museumsinspektor, ORS Christian Grünwald, Bakkehus
museet, offentliggør her for første Gang Billeder af et af de
smukkeste Resultater, som dansk-norsk Samarbejde har frem
bragt paa det litterære og bildende Qmraade, — det eneste
Eksemplar, der kendes af Hørsholm-Præsten Claus Pavels’ og
Knud Lyne Rahbeks ABC, med Kobberstik af Jeppe Sonne,
Birkerød.

de to nære Venner, Biskoppen i Bergen Claus Paveis
(1769—1822) og den danske Skribent, Professor ved Kø
benhavns Universitet Knud Lyne Rahbek (1760—1830).
Venskabet stammede fra Hørsholm, hvor den unge
Teolog Claus Paveis virkede som Sognepræst og derylig fandt vor internationalt kendte Kobberstik- paa, efter at have været Slotspræst paa Akershus ved
ekspert, Rungstedianeren, Redaktør og Translatør Oslo, fik Bispekaldet i Bergen ved Nordahl Bruns Død
Eyvind Rafn en hidtil ukendt Bog i Bergen, udgivet 1814.
af
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Stær, og findes i Nordamerica« skriver Rahbek om
den, idet han føjer til: »Dens Sang ligner Allikens.
Man spiser den, især naar den er ung, hyppig i Nord
america, og holder meget af dens Kød.« Lettere blev
det ikke for Børnene, naar de skulde lære Bogstavet y
at kende. Her har Kobberstikkeren lavet et Billede
fremstillende en Yapa. Om den skriver Rahbek Side
47: »Er i Brasilien en Fugl, som ligner en Skade, hele
Kroppen er sort undtagen Rumpen, som er guulagtig.
Det er en Fugl, som ses med stor Fornøielse, men naar
den er vred, uddamper den en slem Lugt.«

Claus^Pavels, da
han var blevet Biskop
i Bergen.

☆
Under Billedet, der nu
findes paa Bakkehus
museet, hans egen
hændige
Underskrift.

Fundet er opsigtvækkende paa tre Omraader. For det
første indeholder det hidtil ukendte Tekster af Paveis.
Disse bestaar af to Morgenbønner og fem Aften
bønner for Børn og en Bøn før og efter Maaltidet
samt endelig af et Barns Bøn for sine Forældre. For det
andet indeholder Bogen hidtil ukendte Tekster af Rahbek. Det drejer sig om Anvisning til Bogstavkundskab,
Bogstavering og Læsning m. m. m. For det tredie inde
holder den en Række ligeledes ukendte Kobberstik af
den danske Kobberstikker Jeppe Sonne, der var født i
Svaneke og virkede i København, hvor han bl. a. ud
førte smukke Pengesedler for den daværende Rigs
bank. For Sonne betyder Fundet en fuldstændig Re
naissance som Kobberstikker.

Og Bogen er sjælden ogsaa derved, at den et enkelt
Sted viser os Sonnes hidtil ukendte Signatur. Denne
ses under det Kobberstik, der illustrerer Bogstavet d
— et Billede, man tydeligt kan se, han har gjort sig
megen Umage med, hvad der f. Eks. ogsaa angaar Bil
lederne for stort O — det staar for Ordet Oxe — samt
for q, der staar for Ordet Quæg. Disse Billeder er ikke
blot meget yndefuldt udførte, men ogsaa langt mere
naturtro end Billederne af Aben og Bjørnen saavel som
af de øvrige udenlandske Dyr, hvilke Kunstneren rime-

ligeføm jeg af gamle ?)ebev

ber ttbFtavebeS,

(Bdd

bar valgt Örbfprog og Sententfer,

SSeré af vore egne ©igfere*

(>ar jeg formaaet min

SSønner for Sørn,
mangeaarige SSen

Rafter $>avelå at mebbee*

le biffe*
S øvrigt ftoe man iFfe,

at jeg funbe

finbe bct* for ringe at tøffel fatte mig meb et

2(cbeibe7

S» SSircf;,

en $>rovft

en $acob Ore^er,

og felv en

fom en

8laémuéfen ,
Oam borg

^øie at troe,
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forlæggeren

troebe, af ber ligefom i Originalen barbe vare

^ave anfeet at vare vigtigt og

vætbigf no? for bem,

Det er særlig interessant at se Sonne ligesom tids
fæstne Bogens Udgivelsesaar (1808) ved som Illustra
tion til Bogstavet j at bruge en Jæger. Han bruger nem
lig ellers at illustrere Bogstaverne med Dyr, f. Eks.
Abe for a, Bjørn for b o. s. v. Man kan saaledes se,
at Jaguaren ikke har været saa kendt dengang, at
den kunde bruges som Illustration for Bogstavet j.
Ogsaa for andre Bogstavers Vedkommende kan man
se Bogens Alder. For Bogstavet x sætter Sonne Navnet
paa Fuglen Xochitol — »en Fugl paa Størrelse som en

og

naar jeg blot

bavbe

at bette 2frbeibe £avbe vanbef

veb at vare i mine jamber*

Udsnit^ af Knud Lyne Rahbeks Forord til'ABC’en, hvor han nævner
»min mangeaarige Ven, Hr. Pastor Paveis«, Hørsholm-Rungsted, som
sin Medarbejder.

Som Illustration for Bogstavet B
bruger Jeppe Sonne en Biørn.
Det er morsomt at se Kunstne
ren antyde Bogens Alder ved
netop at stave Ordet Biørn med
i og ikke med j.

Til Bogstavet C bruger
Sonne Dyret Kamel. —
Bogens Alder ses og
saa her af Stavemaaden.
Han staver nemlig Ka
mel: Cameel.

Og for Bogstavet K en Ko. Her anvender
Sonne ogsaa den gammeldags Stavemaade:
Koe. Det er tydeligt at se, at Kunstneren
efter Livagtigheden at dømme var mere
velkendt med Koens Udseende end med
de udenlandske Dyrs.

ligvis aldrig har set, f. Eks. Cameel (for Bogstavet c)
samt Tiger og Ulv (for t og u).
I Forordet, der er skrevet af Rahbek og stilet: »Til
Læseren«, hedder det ordret — saadan som man vil
kunne se det paa Fotografiet — at han har formaaet
sin »mangeaarige Ven Hr. Pastor Paveis« til at med
dele Bønnerne.

Billedet af Daahjorten er særlig værdifuldt — det gengiver nemlig, som
man vil se i Hjørnet nederst til højre, det eneste Sted, hvorfra
man kender den beskedne, talentfulde
Kunstners Signatur.

Paveis var født paa Vanse i Norge, hvor Faderen, der
var residerende Kapellan, døde fire Maaneder før Søn
nens Fødsel. Allerede fra sin Studietid paa Elers Colle
gium i København havde Paveis lært Rahbek at kende,
og han skrev dengang Digte i »Minerva«, et af Dati
dens mest læste Tidsskrifter, som Rahbek redigerede. I
1793 blev den begavede Teolog residerende Kapellan i
Ejdanger ved Brevik i Norge, og 1796 — kun 27 Aar
gammel — blev han kaldet til Embedet som Sogne
præst i Hørsholm paa Sjælland. Efter sin Tilbagekomst
til Danmark udviklede hans tidligere Bekendtskab med
Rahbek sig snart til et nært Venskab, der yderligere
befæstedes ved deres levende Interesse for Æstetik, og
de besøgte gensidig hinanden paa Bakkehuset og i
Præstegaarden i Hørsholm. Denne blev ogsaa Sam
lingssted for nogle af Revolutionstidens ivrigste Til
hængere herhjemme: P. A. Heiberg og Malthe Conrad
Bruun — begge led senere samme Skæbne: som lands
forviste at dø i Paris — samt den svenske Greve Clas
Horn. I November 1797 var Malthe Conrad Bruun —
for at undgaa en mod ham for statsfjendtlige Skriverier
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Denne Tak fortjener han saa meget mere, som han
kort Tid efter fandt endnu en ukendt Bog af Rahbek.
Ogsaa den var sjældent smukt udstyret. Det er en
Læsebog for Børn. Den er udgivet i 1806 paa Brum
mers Forlag i København. Den er paa 48 store Sider og
heraf bestaar de 16 af lutter Kobberstik, hvoraf flere
forestiller Blomster, og disse Kobberstik er af megen
Skønhed.
&

Jeppe Sonne, der saaledes nu som Kobberstikker har
haft langt større Betydning, end man tidligere har væ
ret opmærksom paa, var i sine Manddomsaar nær knyt
tet til Nordsjælland.
Han fødtes 1771. Han gik paa Kunstakademiet i
København og lærte at stikke hos Kobberstikkeren J.
C. Seehusen, der levede fra 1762 til 1824. Begge Kunst
nere boede i Birkerød, hvor Jeppe Sonne den 5. Dec.
1800 blev gift med Else Zimmer, en Datter af Byens
Sognepræst Gregers Zimmer (1771 —1851) og Hustru
Ingeborg Tryde.
Indtil Rafn fandt ABC’en, har man ment, at Sonne

For Bogstavet J bruger Kunstneren en Jæger. Det er den eneste Illu
stration, hvor Sonne ikke anvender Dyr, men har taget Mennesket i
sin Tjeneste som Illustrationsmateriale.

rettet Sigtelse — flygtet til Øen Hveen. Herfra sneg
han sig ofte i aaben Baad om Natten over Øresund til
Præstegaarden i Hørsholm, og engang holdt Paveis et
Selskab for Horn, Rahbek og ham, hvor det flød med
ligefrem revolutionære Taler, der kunde være blevet
farlige nok, om man paa højere Steder havde faaet Nys
derom.
*
Meget tyder paa, at ABC’en er blevet til i Præste
gaarden i Hørsholm, som forøvrigt stadig — en Smule
forandret — eksisterer paa samme Sted som dengang.
ABC’en maa vel — som den store Sjældenhed den
er — siges at være et enestaaende Klenodie — ikke
mindst for Hørsholm Museum, der ligger lige overfor
Præstegaarden, hvor den som nævnt utvivlsomt har —
i al Fald for en Del — faaet sin Tilblivelse. Ogsaa den
ansete norske Kirkehistoriker, Sognepræst Chr. Svanholm, Trondheim, har under et Studieophold paa Bak
kehuset haft Lejlighed til at granske den sjældne ABC.
Men lige saa lidt som andre kan han forklare, hvor de
øvrige Eksemplarer af Bogen i sin Tid er blevet af.
Meget taler for, at Rahbek selv — af ukendte Grunde
— har ønsket hele Oplaget ødelagt, saaledes at der kun
er det ene Eksemplar tilbage, som er fundet i Bergen
af Eyvind Rafn, og som denne fortjener Tak for, at han
har sikret Danmark.
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Som Illustration for Bogstaverne X og Y anvender Jeppe Sonne de
tropiske Fugle Xochitol og Yapa. Med den førstnævntes stærke blaa
og gule Kulører er dette Billede det mest farveprægtige
i den enstaaende Bog.

arbejdede udelukkende som Skrift- og Kortstikker og
som Kobberstikker ved Speciesbanken, dog har man
vidst, at han stak Tabeller til den indbyrdes Undervis
ning, som var moderne dengang. Til Støtte for dette
Arbejde fik han nemlig et Legat paa 2000 Rdlr. fra
Fonden ad usus publicos, hvilket stemmer godt med, at
Rahbek overdrog ham Udførelsen af Tavlerne til sin
her omtalte ABC-Bog. Da Sonne døde den 25. Sept.

1833, var han længst en kendt og anset Kunstner, og
han efterlod sig to Sønner, af hvilke den ene er den
kendte Kunstmaler Jørgen Sonne (1801—90) — i Dag
mest kendt for sine store Frescomalerier paa Yder
murene paa Thorvaldsens Museum i København —,
den anden den kendte Kobberstikker Carl Edward
Sonne, og endelig en Datter, som blev gift med Billed
huggeren H. W. Bissen.

FREDERIKSSUNDS
FØRSTE KONGEVALGTE BORGMESTER
Af ALF NICATIUS

Her fortælles om Borgmester P. S. D. Brix, Fre
derikssund, og hans Hustru, Fru Elisabeth Sophie
Brix, f. Murdoch — begge højt ansete og meget
afholdte gennem de mange Aar, fra 1857 til 1897,
de tilbragte i Byen.

stevejen, men gav sig til at studere Jura, og i 1851 blev
han juridisk Kandidat og to Aar efter Auditør. Den
18. December 1857 udnævntes han til Byfoged i Fre
derikssund, og 1. Januar 1869 blev han kongevalgt
Borgmester, Byens første.
er er sikkert endnu Folk i Frederikssund, som
Borgmester Brix var kongelig Embedsmand, men
husker Borgmester Brix og Fru Brix, selv om det ikke af den utilnærmelige Type, der murede sig inde
maaske ikke er ret mange. De sidste Aartier i forrige
paa et Kontor. Byens Ve og Vel, dens Borgeres ogsaa,
Aarhundrede er jo ved at blive Historie. Det var den laa ham stærkt paa Sinde, og han deltog meget i det
gang, da man i Frederikssund traf Navne som Glud, offentlige Liv. Han hørte ikke til dem, der sagde Ja og
Lösekrug, Sommer-Gejel, Agerlin, Baller, Nøkkentved, Amen, men han sagde heller ikke Nej og Jamen. Hans
Irgens, Frølund, Steiner, Raff, Krogh, Neidhardt, Væsen var præget af naturlig Værdighed og Godhed,
Lerche, Bergmann, Høgermann, Krieger, Platz, ja, og og han var til at faa i Tale ogsaa for jævne Folk.
saa naturligvis Lange, Elsass og Werdelin . . .
Det gjaldt ogsaa Fru Elisabeth Sophie Brix, med
Det var dengang, da man fra Udsigtshøjen i Hjørnet hvem han den 7. Juni 1853 var blevet gift i Garnisons
af Dr. Raffs Have kunde se ud over et idyllisk Mose- Kirke. Hun var Københavnerinde, født 2. Oktober
drag, »Bløden«, med græssende Køer lige op ad Byens 1828, Datter af Traktør William Murdoch og Hustru
Huse ..., da Kalvøen var en Mark med bølgende Johanne Sophie Oasen. Gennem de mange Aar i Fre
Korn ..., da Byens »Anlæg« med den høje Flagstang derikssund prægede Fru Brix det hyggelige og kulti
laa paa en Skrænt ved Færgevej lige overfor »Heste verede Borgmesterhjem i Havnegade.
møllen« nede ved Fjordbredden..., og da Vægteren
Næringsfrihedens Indførelse og Laugsvæsenets Op
gik sin faste Runde i Gaderne hver Aften og Nat. ... hævelse 1. Januar 1862 ramte Frederikssund haardt, og
Peter Sophus Deodatus Brix virkede som Byfoged der blev holdt et Borgermøde paa Hotel »Isefjord« —
og Borgmester i Frederikssund i samfulde 40 Aar, fra Gæstgivergaard hed det dengang — med Brix som
1857 til 1897. Han var født den 19. Juni 1821 i Gerlev Leder. Det gjaldt om at faa Omegnens Bønder til at
Præstegaard ved Randers, hvor han Far, Konsistorial- tage til Frederikssund i Stedet for til København, og
raad Jens Christensen Brix, der senere kom til Aarhus, Resultatet blev, at der indførtes faste Torvedage i Fre
var Sognepræst. Moderen hed Caroline Margrethe So derikssund.
phie Holm. En Broder til Borgmester Brix var den
Paa det samme Borgermøde drøftede man Forbin
kendte Skolemand og Politiker Etatsraad C. C. Brix i delsen til Horns Herred, Færgefartens Ophør og Byg
København.
ningen af en Bro, den Pontonbro, der endelig, da
P. S. D. Brix blev Student 1839 og teologisk Kandi Grevinde Danner paa Jægerspris havde maattet give
dat i 1845. Da den sønderjyske Treaarskrig udbrød i Køb, kunde indvies den 3. Juni 1868. Det var paa
1848, meldte han sig som Frivillig og udmærkede sig, Kronprins Frederiks, den senere Frederik den Otten
saa han allerede samme Aar fik tildelt Dannebrogsor des, 25 Aars Fødselsdag, og Broen blev opkaldt efter
denens Sølvkors.
ham.
Trods sin teologiske Uddannelse gik Brix ikke PræNaturligvis var Brix ogsaa med i de mange og lang
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varige Forhandlinger, der stod paa i flere Aar, om
Udesundbys Indlemmelse i Købstaden. Den traadte
i Kraft 1. Januar 1868.
At Borgmester Brix var Frederikssund en god
Mand, var alle enige om. Han viste ingen fra sig, men
hørte paa alle, der havde noget paa Hjerte. Ogsaa fra
Oplandet udenfor Jurisdiktionen kom der undertiden
Folk, som vilde bede om et godt Raad.
Et morsomt Eksempel herpaa var Baron Knuths
Henvendelse, da han tænkte paa at starte sin senere
saa bekendte Cirkus »Guillaume«.
Baronen havde i 1874 af Løjtnant Peter Abrahams
købt »Højagergaard« ved Slangerup, hvor der nu er
Landbrugsskole. Men Landvæsenet morede ikke Ba
ron Knuth. Kun Hestene ofrede han sin Interesse,
endda i saa høj Grad, at han indrettede en Slags Cir
kus paa Gaarden. Saa fik han den Idé, at han skulde
være rigtig Cirkusdirektör, men Familien strittede
imod.

En Vinteraften besluttede Baron Knuth sig saa til
at høre en erfaren Mands Raad. Det var Frostvejr og
Kaneføre, og med klingende Bjælder og under høje
Piskeknald kørte Baronen til Frederikssund og af
lagde Visit hos Borgmesterens. Hvad Brix har sagt til
Planerne, bliver vel aldrig opklaret, men at Baronen
kort efter startede som omrejsende Beriderdirektør, er
en Kendsgerning. Cirkus »Guillaume« fik hurtigt et
godt Ry. Navnlig Hestene var fine. De fremførtes —
som de eneste Cirkusheste i Landet — altid i Mane
gen med »Blinker« paa Hovedtøjet, Tegnet paa, at
Ejeren var adelig.
Ved sin Afsked i 1897 blev Borgmester Brix ud
nævnt til Etatsraad. Ægteparret flyttede til Køben
havn, hvor de boede paa Nørrebrogade lige ved Sø
erne og Dronning Louises Bro.
Fru Brix døde den 5. Juni 1907, den gamle Borg
mester kun et halvt Aar efter, den 20. Januar 1908.

Den første kongevalgte Borgmester i Frederikssund,
Borgmester P. S. D. Brix.
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Af BORELLA-HANSEN

et Gadebillede, der mødte mig, da jeg første Gang Peberrod i, for Gigt. — Der var ingen af os, der syntes,
landede op i Fredensborg for at tiltræde min Læ at det smagte godt, men vi skulde jo være med paa
replads i det Herrens Aar 1907, var egentlig forbav
Noderne,

og jeg skal love for, at den virkede omgaaende. Vi blev ikke just fulde, men Himmel og Hav!
sende lidt forskelligt fra det, vi kender i Dag.
Paa Jernbanegade laa dengang Wilh. Hansens lave, hvor blev vi daarlige! Bedre gik det ikke et Par andre
rødstens »Jernbanehotel« paa det samme Sted, hvor Læredrenge, der kom slæbende med en mægtig Hum
Hotellet ligger i Dag, og Konditor Knudsens Ejendom mer; ogsaa de maatte aflevere hele Herligheden, før de
havde endnu ikke set Dagens Lys, men i den gamle kom til Vejs Ende. Jo, den gamle ærværdige Kro fik et
Købmandsgaard var Rosette Christensen nyligt rykket Endeligt, der var en Kro værdigt.
ind efter Købmand I. S. Jensen. De fleste Mennesker
havde et eller andet harmløst Øgenavn, hvilket kan
være meget praktisk for at holde Rede paa alle de
Heller ikke Slotsgaden har forandret sig synderligt
mange »sen’er«, og Købmanden hed derfor aldrig an
det end »Isjensen« i daglig Tale, og efter hans Død i Løbet af de mange Aar, naar man ser bort fra den
pompøse »Storekro«. I »Bournonville« var der den
beholdt hans Enke Navnet.
Paa Bakken op mod Slotshaven laa som nu Kejse gang Apotek, og i »Prinsen«s Sal havde »Den lille
rens Villa, og alle de øvrige Villaer var nyopførte efter Lewy« indrettet Byens første Biograf. Der, hvor nu
en Række mystiske Pyromanbrande, der i Aarene for Biografen ligger, havde »Smeden i Hullet« sin Smedie,
og i det smukke Hus, hvor der nu er Kro, havde Tand
ud havde hærget Byen.
Paa Slotsgade laa den gamle »Store Kro«, som læge Egholdt fra Hillerød en lille »Klinik«. Her kom
brændte i min Læretid. Det var en af de helt store Op han et Par Gange om Ugen og plomberede vore Tæn
levelser, som gav Samtalestof i Byen til lange Tider, der ved Hjælp af et Torturinstrument, der blev drevet
for det var en Brand, der adskilte sig fra de almindelige med »Fodkraft« som en Trædesymaskine; men det
Ildebrande, og hvor Slukningsarbejdet fik en ganske var solidt Arbejde, han leverede; jeg har endnu en
egen Kolorit. Udaf Kældervinduerne blev der nemlig Plombe, som han satte i for over 40 Aar siden! Bag
langet Vin og 01 i saa brede Baner, at alle de mange om Villaerne, »Frømagasinet«, Liebsts gamle Køb
tilløbende frivillige Hjælpere havde mere Held med at mandsgaard og helt ned til Frk. Frandsens Have strak
faa Tørsten slukket end selve Branden. Vi var tre Læ te Langedammen sig med Krat og Vildnis, og op til
redrenge, der med en lang Kæp havde faaet raget en den anden Ende mod Jernbanegade hævede Tærrænet
tykmavet Flaske Bourgogne ud af Gløderne, og den sig og dannnede det Parti, der kaldtes »Bødkerens
skulde vi gøre Kaal paa omme bag Olaf Poulsens Have. Hul«. Det var Poesi og Prosa i skøn Forening, den før
Den blev »nydt« af en buttet Flødekande, og den var ste repræsenteret af Langedamskrattets mange Natter
saa varm, at vi maatte puste paa den. Det er vistnok gale, og den sidste af Rotterne, som i »Bødkerens Hul«
den skrappeste Drink, jeg nogensinde har indtaget, havde et Eldorado, fordi Hullet gedulgt og aabenlyst
naar lige undtages den Gang, da jeg drak Rødvin med blev brugt som en Slags Losseplads.
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Nogle Aar efter at jeg havde forladt Fredensborg,
fik jeg en Dag Besøg af en af Mesters Drenge, og jeg
spurgte ham, om der var noget Nyt fra Fredensborg.
»Næ, det er der skam ikke!« — men da han havde
tænkt lidt over Sagen, klarede han op: »Jo forresten!
I Torsdags var der en Kylling, der gik i Rottefælden!«
Noget Nyt skete der da alligevel. Der er Symbolik i
denne lille Erindring, og selv om Langedam og det,
der var »Bødkerens Hul«, nu er omdannet til et nyde
ligt Lystanlæg, og selv om der er sket mange andre
Fremskridt i Tidens Løb, saa er Fredensborg dog paa
en mærkelig Maade forblevet sig selv — Gud ske Lov!

Paa eet Punkt er Forskellen paa dengang og nu imid
lertid meget iøjnefaldende; jeg tænker her paa det
Præg, som Hoffets Forlægning af Residensen til Fre
densborg dengang satte paa Byen.
Frederik d. 8de holdt endnu paa Hestekøretøjerne
og paa Heste i det hele taget. Fra tidlig Morgen kunde
man se Berider Tonboe tumle med de prægtige Dyr,
som han kunde faa til at lystre og danse som Prima
donnaer, blot ved at sidde og snakke hyggeligt med
dem. Det var rene Cirkusnumre under Morgentrænin
gen. Flot saa det ogsaa ud, naar de kongelige Kuske
trænede de skinnende sorte Heste med Firspand for de
lange lette Trænings char-a-banc’er rundt i Byens Ga
der, eller naar der blev hentet Gæster fra Stationen,
hvilket særligt skete ved Taffeltid sidst paa Eftermid
dagen. Ofte var Kortegerne paa 10—15 Ekvipager med
røde Kuske og Lakajer, og naar Vognene saa kørte
med nedslaaede Kalecher og var fyldt med elegante
Damer og Herrer, saa var der gratis Skuespil for hele
Byen, og fra vore Værksteds vinduer havde vi 1ste
Parket.
Man kunde altid kende Kongens Vogn, for Fr. d.
8de havde ikke rød Lakaj paa Bukken. Kusken var i
rødt Liberi med hvide Handsker og takket, bredt Sølvbaand om den høje Silkehat, men ved Siden af ham
sad Kongens Jæger, Jæger Eskildsen, i sin smukke
grønne Uniform med trekantet Hat med de lange mør
kegrønne Hanefjer.
Det flotteste Opbud af Hestekøretøjer, jeg oplevede,
var, da Kong Haakon for første Gang, efter at han var
blevet Konge af Norge, gæstede Fredensborg. Det var
med Firspand og Blinker og det hele, og det var et
pragtfuldt Syn at se alle de dejlige Dyr, skinnende som
poleret Ibenholt, og med det overdaadigt sølvpletterede
Seletøj danse foran Ekvipagerne.
Rundt om paa Gader og Stræder kunde man løbe
paa Kongen, enten alene eller sammen med Prinsesser
ne Thyra og Dagmar, hyggeligt snakkende og venligt
hilsende paa store og smaa. Folk, der ikke kendte dem,
skulde ikke ane, at det var en Konge og to Prinsesser,
der kom gaaende, det var, som om de nød det at kunne
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færdes i Tøj, som de var »Dus« med, og i al Slags
Vejr travede de rundt i Byen og Omegnen.
En Dag, da jeg var paa Vej ad Asminderød til med
Trækvognen, havde jeg taget mig et lille Hvil »paa
Hornene«, før jeg skulde forcere Bakken ud for Castenskjolds Have, og da jeg var kommet i Gang igen
og laa flad hen ad Vejen for at klare de sidste Meter
før Bakketoppen, mærkede jeg, at det ligesom lettede
en lille Smule paa Byrden, og da jeg skottede tilbage,
gav det et Spjæt i mig. Bag Læsset opdagede jeg nem
lig en Hat, som jeg kendte, og jeg vidste, at der kun
var een i Fredensborg, der gik med saadan en Hat
lidt paa Snurr, og det var Kongen.
Han havde indhentet mig, medens jeg hvilede mig,
og saa har han syntes, at Læsset var lige stort nok til
saadan en Splejs af en Snedkerlærling. Jeg har aldrig
kunnet glemme den kongelige Haandsrækning, jeg
modtog dengang paa Asminderød Bakke. Et lille Træk
af den Venlighed og Medmenneskelighed, som vist
for Resten prægede hele Hofholdningen.

Jeg sagde før, at der kun var een i Fredensborg, der
gik med en Hat som den, jeg saa bag min Trækvogn;
men det var nu ikke helt rigtigt, for der var en Hat til
af samme Snit. Den var ganske vist brun, medens Kon
gens var sort, og den tilhørte en gammel Snedkersvend,
der hed Carl Jørgensen, »Carl Jørn«, som boede ude
paa Kongevejen. Han havde i sine unge Dage arbejdet
ved Frederiksborg Slots Genopbygning efter Branden
i 1859, og det var han stolt af til sine Dages Ende.
Naar vi gjorde Grin med, at han gik med samme Slags
Hat som Kongen, naar han skulde være fin, blev han
helt højtidelig, og saa rystede han opgivende paa Ho
vedet, idet han sagde for 20de Gang: »I ved vist ikke,
hvad det er I driver Spot med; for den Hat har tilhørt
Kammerherre Meldahl!«
Den var blæst af Arkitekten en Dag, da han inspi
cerede Byggeriet paa Frederiksborg, og var røget i Van
det. Da Carl Jørn fik den bjerget i Land, var den grøn
af det slimede Pladder, der dækker Slotssøen om Som
meren, og da Kammerherren saa sin Hat igen, bad han
Carl om at kaste den paa Møddingen, men saa tosset
var Carl Jørn nu ikke; han fik lirket den med sig hjem,
og i mange, mange Aar var den hans fornemste Kle
nodie.
Han hørte til det solide, gamle Kuld af Haandværkere, der havde oplevet den gyldne Tid under Slottets
Genopbygning, og som følte sig knyttet fast til sin
Egn.

En helt anden Type var de farende Svende, som
kom i Massevis paa Værkstedet for, som det hed, »at
hilse paa Svendene«. Enkelte markante Skikkelser skil

te sig ud fra Massen, som f. Eks. »Vaadstrup«, »Tykke
Frederik« og saa »Dreyfus«, der kom saa præcis som
et Urværk een Gang om Aaret. I Mellemtiden havde
han besøgt saa at sige alle Danmarks Snedkerværkste
der, og han var overalt en velset Gæst i Kraft af sit
fantastiske Udseende med en Næse som en Safir, og
sit eminente Humør og sin rivende Talefærdighed,
som var helt udenfor al Konkurrence!

da man slap ham ud. Jo, tørstig det har han sikkert
været efter en Maanedstid uden Brændevin, men Hu
møret havde de i hvert Fald ikke kunnet tage fra haml

Disse evigt farende Folk, som en Mester kunde jage
langt væk blot ved at antyde, at de kunde faa Arbejde,
var tit en Plage for Svendene, fordi de, naar de optraadte i Flok, gjorde et urimeligt Indhug i de spar
somme Lønninger, — men »Dreyfus« var altid velkom
men, og han sørgede altid for at være fremme i Frokost
tiden, saa han kunde faa Lov til at udfolde sig.
Kun een Gang kom han en Maanedstid for sent efter
Planen, fordi han var blevet opdaget, da han vilde
krydse Storebælt uden Billet og uden en Skilling i
Lommen. Det skaffede ham et Rekreationsophold paa
Arbejdsanstalten i Nyborg, og det Pensionat var han
meget utilfreds med. Alle andre Steder havde man dog
i det mindste respekteret hans Fag og sat ham til at
lave Ildtændere, som blev lavet af Høvlspaaner, men
her havde man sat ham til først at pille Tovværk og
siden til at pille Fjer, saa han lignede »en tørstig Ugle«,

En Morgen op under Jul, da jeg havde Ærinde op
til »Drejer Jørgen« paa Tinghusvej, saa jeg en Mand
ligge ude paa Pladsen mellem Planker og Kævler. Han
var hvid af Rim over det hele, og tilsyneladende død.
Jakken havde han viklet om Hovedet, men paa den
øvrige Mundering kunde jeg se, at det var »Tulle
jens«. Jeg skyndte mig ind til Drejeren og fortalte ham,
at »Tullejens« laa derude og var frosset ihjel.
Uden at se op fra sit Arbejde svarede han: »Ja, det
har han været saa tit! Gaa ud og spark lidt til ham!«
Efter at jeg nu en Tid lang havde rusket i ham, be
gyndte der at komme Liv i »den døde«. Han viklede
Trøjen af Hovedet og rystede sig omtrent som en
vaad Hund. Saa sagde han med et undskyldende Smil:
»Det begynder alligevel at blive lidt køligt om Næt
terne!«

Af Byens Originaler var det især »Tullejens«, der
maatte holde for, men han bar med Taalmod Lære
drengenes ofte ubarmhjertige Skarnsstreger.
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Det nyeste Billede af
Snedkermester Chr.
Olsen, »Klubben«s
Digter »Spaan«, der
rundede de 80 i Fjor,
og som stadig er den
meget aktive Senior
chef i den store Virk
somhed.

Trods sin Lidenhed eller maaske snarere paa Grund
af den, var Fredensborg et hyggeligt Sted at leve. I
Klubben samledes »Mænnerne« Vinteren igennem om
L’hombrebordene, og til de aarlige Vinterfester kappe
des man om at yde en Indsats til Fordel for den almin
delige Forlystelse.
»Her rider Henriksen fyrigt Pegasen,
Seeger forsøger sig ogsaa — det Asen!«
hed det i en af de Viser, der blev skrevet til saadan en
Lejlighed.
Særligt »Pseudonymet« »Spaan« leverede baade
morsomme og velskrevne Viser —

»Spaan digter en Vise, Bestyrelsen ser
sig om efter nye og fikse Ideer!«

hed det i en anden, men da det gik op for mig, at
»Spaan« var min egen Mester, steg de varme Følelser,
jeg altid havde næret overfor ham, til ligefrem Beun
dring. Tænk, at min Mester foruden alt det, han iøvrigt
kunde, ogsaa kunde digte —1
»Spaan« har nu forlængst rundet de fire Snese og
holdt 50 Aars Jubilæum som Snedkermester i Fredens
borg, og Chr. Olsen er blandt de sidste, der er tilbage
af det gamle Kuld af gæve Fredensborgere fra mine
Læreaar.
Naar store Opgaver stod for, samledes hele Borger
skabet og gik til Sagen med vældig gaa-paa-Mod. Der
er sikkert endnu mange Fredensborgere, der kan huske
den Byfest, der blev holdt ved Thepavillonerne i Slots
haven til Fordel for Anskaffelsen af en Vandvogn. Og
saa til denne Lejlighed blev der selvfølgelig digtet en
Vise, hvori følgende Linier forekom:
»Thi selv om vi kun er et Landsogn,
saa trænger vi haardt til en Vandvogn!«
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Selv fik jeg overdraget det ærefulde Hverv at bygge
en Vandvogn af Træ og Pap forspændt med en »Knabstrup’er« paa Hjul. Uhrmager Nielsen-Jenné — »Ge
niet fra Odsherred« — var Foretagendets kunstneriske
Konsulent, og hver Gang han inspicerede Værket,
fandt han paa nye Tossestreger. Da han tilsidst fik
anbragt et Brædt med 8 liggende Bajere paa Bruseapparatets Plads, var han ved at revne af Grin over den
Opfindelse, han havde gjort, men det var ogsaa et
Unikum af en Vandvogn, der vakte berettiget Jubel,
hvor den rullede frem.

Naar man først begynder paa at trævle den Slags
gamle Minder op, trækker det ene det andet med sig,
men alt skal have en Ende! Det var lykkelige Aar
dengang hinsides den første Verdenskrig, der gav Al
verden et nyt Ansigt, der ikke just blev smukkere, og
et nyt Sind, der ikke blev lysere.
Et af mine smukkeste Minder fra mine Læreaar knyt
ter sig til et Hverv, som jeg havde at røgte i alle Aare
ne, nemlig det at sætte Fod paa de gamle Baronessers
Juletræ. — Lille Juledag stillede jeg først i Villaen paa
Bakken og siden nede ved »Lunden« hos de fine og
elskelige gamle Damer. Naar saa Træet var sat paa
Plads, fik jeg Kaffe og Kringle, hvorefter gamle »Gia«
fik Besked om at lave mig en god Pakke med Julens
Bagværk. Hvert eneste Aar gentog det hele sig paa
nøjagtigt samme Maade, og før jeg gik, hed det altid
henvendt til »Gia«: »Har Snedkeren nu faaet baade af
Vanillekransene, de brune Kager og Klejnerne? Og
Gia! giv saa Snedkeren 1 Krone — det er jo kun Vor
herres Fødselsdag een Gang om Aaret! Og saa Farvel
og RIGTIG GLÆDELIG JUL!

Billedet paa modstaaende Side,
Deltagerne i »Klubben«s Torskegilde i 1910. Dengang var et
»Torskegilde« en morsom og hyggelig Mandefest. I Dag dækker
Ordet ofte over noget ganske andet.

Nr. 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
’ 9.

Sadelmagermester Rydahl
Snedkermester Chr. Olsen (»Spaan«)
Skomagermester Carl Henriksen
Købmand Ejnar Rasmussen
Smedemester Hansen (»Smeden i Hullet«)
Manufakturhandler Schultz
Murermester H. Heinrichsen
Cigar- og Kaffehandler Gotfredsen
Henriksen

Nr.lO.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.

Manufakturhandler Taarbæk
Blikkenslagermester Poulsen
Tømrermester Rs. Sørensen
Smedemester Starck
Bestyrer Larsen
Restauratør Persson
Tømrermester Harald Petersen
Viktualiehandler Kaarup
Cigarmager Søren Nielsen

Nr.19. Købmand Jensen
- 20. Gaardejer Th. Hasselager
- 21. Blikkenslagermester Møller
- 22. Skatteopkræver Jens Nielsen
- 23. Slagter Morten Olsen
- 24. Vognmand Niels P. Petersen
- 25. Hotelejer P. Hansen — »Prinsen«
- 26. Skomagermester Møller
- 27. Kommunesekretær Seeger
- 28.
- 29. Bagermester Groth
- 30. Konditor Knudsen
- 31. Skoleinspektør Christensen
- 32. Bagermester Chr. Petersen
- 33. Kreditforeningsrepræsentant Rasmussen
- 34. Skomagermester Henriksen
- 35. Maskinmester Carstensen
- 36. Landmand Andersen
- 37. Slagtermester Chr. Sørensen
- 38. Fiskeeksportør Löhmann
- 39. Købmand Albert Jensen
- 40. Slotsassistent Rasmussen
- 41. Skovfoged Thorv. Petersen
- 42. Malermester Bodenhagen
- 43. Tapetserer Andersen
- 44. Urmager og Guldsmed Nielsen Jenné
- 45. Billedskærer Andersen
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unsten at svi’e Kul er en nordsjællandsk Kunst.
Det ved alle. Men ikke alle ved længere, hvordan
det gik til, — hvordan Tradition og Erfaring har skabt
den gamle Metode. En samlet Billedfremstilling af
Kulsvidningens Enkeltheder, Led for Led, tør man be
tegne som en Sjældenhed, og vi inviterer »Jul i Nordsjælland«s Læsere med ud paa en Mileplads. Her skal
vi følge den sorte Kunst fra Opstablingen af Hjertet,
indtil Kulsvieren kører af Sted med Trækullene paa sin
Trillebør, — sit Sko'kar som det hedder paa Nordsjæl
landsk. Billedserien er optaget for nogle Aar siden og
har ikke før været offentliggjort i sin Helhed.
Men undervejs til Milepladsen genopfrisker vi noget
af det, vi ved om de nordsjællandske Kulsviere, — og
afliver en Del af de fejlagtige Forestillinger, som har
sneget sig ind i Folks Bevidsthed i Aarenes Løb.

K

1)

Kunsten at svi’e Trækul begynder naturligvis med, at »man
tager« noget Brænde. Før i Tiden gjorde Kulsvierne det saa
bogstaveligt, at de stundom selv blev taget og kom i »Kulhyt
ten«. Paa Billedet her har vi Brændet, der skal svides til Trækul.
Det staar nydeligt stablet, men skal omstables i Miler efter
Kunstens særlige Regler . ..
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Den romantiske Beretning om Kulsviernes Oprii
delse kender de fleste. Efter den skal Kulsvierne være
kommet fra Ardennerne. De havde haft en Strid med
deres Kirke, og Abbed Vilhelm fra Æbelholt Kloster
gik i Forbøn for dem hos Paven. Den gode Abbed fik
dem til Nordsjælland, hvor de skulde lære Bønderne at
svi’e Kul. Det skulde være Forklaringen paa, at saa
mange Kulsviere var mørklødede, iltre Mennesker. De
importerede Kulsviere slog sig ned i Gribskovs Nær-

hed, og det lille Samfund, de dannede, blev kaldt Alexandertorp, efter Paven. I Folkemunde blev det til Alle
Synderes Torp ... paa Kortet i Dag Alsønderup.
Desværre stammer Historien fra L. Both, den noget
fantasifulde topografiske Forfatter, der bragte den i sit
nærmest berygtede Værk fra 1868 om Kulsvierne.
Hans ukritiske sagnhistoriske Kombinationer var saa
dristige, at vi ikke tør fæste Lid til dem. Og hans op
givne Kilder lider af den kedelige Mangel, at de ikke
eksisterer. Men Historien taler til Fantasien, stadig
væk, endda saa kraftigt, at der kombineres yderligere.
Saa sent som i 1942 ser man en særpræget Forklaring
paa Kulsviernes Oprindelse, i et saa »officielt« Værk
som den iøvrigt smukke og velredigerede Turist-Aarbog »Nordsjælland«. Her hedder det om de sidste Kul
sviere, at »den sidste Draabe af de vilde Tatere, de for
fløjne Spaniolers Blod flyder dem endnu i Aarerne. De
har glemt, de var Sydlændinge. Deres mørke Lød stam
mer ikke fra Milerne. Den stammer fra de spanske
Sletter. Dag og Nat bor de ved deres Miler. Milerne,
Kilden til mange Sagn og Rygter, Ophavet til den ufor
gængelige Kulsviertro ...«. Det er nødvendigt at fastslaa, at Tatere i nordisk Sprogbrug er det samme som
Zigeunere og tillige er blevet brugt som Betegnelse for
Natmandsfolket, de omstrejfende hjemløse. Navnet har
været brugt i 400 Aar og er en Fordrejelse af Tatar
(virkelige Tatere er dog ikke af mongolsk, men af in
disk Oprindelse). Natmændene var Efterkommere af
de foragtede Natmænd og Rakkere, der indbyrdes
kaldte sig Skøjere, og som hos Bønderne slet og ret hed
Kjæltringer. Men de har ikke noget med Kulsvierne i
Nordsjælland at gøre. Taterne har heller intet at skaffe
med Spaniolerne eller Kulsvierne, — og Spaniolerne
ejheller med Kulsvierne. Om Udtrykket Kulsviertro
læser man i Leksika fra 1951, at »Kulsvierne opfattes
som naive, blindt troende Mennesker, jfr. Kulsviertro,
blind Tro paa, hvad der fortælles: Autoritetstro«. Det
er vanskeligt at faa det til at rime med Sagnet om Ardenner-Folket, der var i Strid med Kirken, men det kan
heller ikke rime med Kendsgerningen: at de nordsjæl
landske Kulsviere var ganske forfriskende i deres
Overtrædelser af Forordninger om, hvad de maatte
tage i Skoven af Brænde og af Dyr og hvad de skulde
betale ved Akciceboden i København, men helst snød
sig fra, — i deres Oprør mod urimelige Bestemmelser
og deres hele frie Maade at leve Livet paa. »Kulhytten«
i Esrum var undertiden overfyldt, ved vi, saa Autori
tetstroen har ikke levet hos alle i Nordsjælland.
Men hvor kom de første Kulsviere da fra? Sand
heden er, at vi ikke har nogen Kilde, der kan vise Vej
til Kulsviernes Oprindelse, men mest nærliggende er
den ikke særlig romantiske Mulighed, at det simpelt
hen var nordsjællandske Bønder, der opdagede, at de
kunde tjene nogle ekstra Penge ved at sælge Trækul til
Københavnerne.

Og hvor mange Kulsviere var der? Saa mange, som
man forestiller sig det, var der ikke, tænker man sig
ikke hver Bonde i Frederichsborg, Hirschholm, Kron... og første Regel er: Man henter fire Pinde, stiller dem op
og anbringer Hjertet, der bestaar af Granpinde eller Ris. Her
skal Milen senere antændes, men der er langt endnu. Der skal
først bygges videre ...
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har været iltre og rappe Kulsviere i Generationer, vi
ved, hvordan de arbejdede rundt om paa deres smaa
Gaarde og Husmandssteder med den fattige Jord, og
hvordan det kneb med at faa rede Penge mellem Hæn
der. Vi ved fra historiske Kilder, hvordan skiftende
Amtmænd prøvede at lægge Hindringer i Vejen for
Kulsvidningen, og hvordan enkelte med human Ind
stilling hjalp dem, hvor det kunde lade sig gøre uden
at støde højere Magter. Vi læser Forordningerne, der
paalægger Kulsvierne kun at bruge Affaldsbrænde til
Milerne, og vi ser, at Skoven naturligvis fristede dem
over Evne ... vi læser om Brændetyverier, der ikke
Folk imellem blev regnet for vanærende. Vi ved, at

... nu stilles Fodbrændet op, —- og mellem Fodbrændet lig
ger Brøndet, nogle Trækulsstykker, der ikke blev helt forkullede
fra forrige Mile ...

borg og Kjøbenhavns Amter som Kulsvier? Nogle faa
Hundreder har der været. Gr. Begtrup skriver nøgternt
om Kulsvierne i sin Bog fra 1803, paa et Tidspunkt, da
Kulsvidningen var i fuldt Flor, at der fra den nordøst
lige Del af Landet »indføres aarlig gjennem Stadens
nordre Port ... 12—1300 Læs Trækul«. —
Dette var for Folk af Kulsvierslægt en næsten smer
telig Af-Romantisering ...

Men nu ud i Romantikken. Herfra kan den nemlig
antage realistiske Former. For Romantik er der jo. Der
er Kulsvierne i den righoldige Kulsvier-Litteratur; og
de er levende nok, for saa vidt som Kulsvierne i Nord
sjælland var rigtig levende Mennesker. Vi ved dog, der
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5)
... og til denne Opstabling bruges Pallebrændet. Det er kortere
end Fodbrændet, og det stables, saa Milen faar Pyramideform ...

man sagde: Hvad man ta’r fra Skoven og fra Kvindfolk
bli’r man inte Uvenner med Vorherre om. Der er Be
retningerne om de lange Nætter ved Milerne, Kørslen
til Københavns Kultorv med Ankomst i den aarie Mor
gen, om den femte Vognkæp, der blev brugt til at banke
Fjender med, og om de vilde Kapkørsler hjem ad Kon
gevejen med de tomme Vogne og de kaade Frederiksborgheste. Om Slagsmaalene paa Kroerne, Kæmpeba
taljer mellem Amternes Kulsviere, om Kulsvierne i
Englænderkrigene, og Krigene i 1848 og 1864. Det har
altsammen sin Rigtighed. Og sandt er det, at de lange
Nætter i Vaagen ved Milerne, mens Røgen svøbte sig
om Milepladsen, med den store Skov som Silhuet,
skabte Sagn, Myter, Historier.
Her er saa megen sand og ægte folkelig Dramatik,
at man ikke forstaar, hvordan danske Filmsselskaber i
aarevis har kunnet undgaa at optage en Kulsvierfilm.

Her er Raastof for en dansk John Ford. Se Billedet,
der begynder denne Artikel, — hvordan det næsten
kræver at blive levende: den krydrede Røg slaar ud fra
Milepladsen, og inde i denne Røg ligger en god Histo
rie for den Filmsfortæller, der vil flytte Kameraet om
bag Læhegnet.
Og saa gaar vi ind paa Milepladsen for at lære at
stable en Mile. Her gør Kulsvieren klar, mens der
endnu hænger en stærk Duft af Trækulsrøg i Jorden og
i Hegnet fra sidste Svidning. Milen skal stables, byg
ges op. Kulsvieren tager fire Pinde, stiller dem lodret
og anbringer Hjertet; nogle Granpinde eller Ris til
Brug ved Opftændingen. Omkring Hjertet, der er ca.
en Alen højt og otte Tommer i Diameter, stilles Fod
brændet, — Brændestykker omkring en Alen høje. Saa
lægges Brøndet, nogle Trækulsstykker, der ikke blev
forkullede ved forrige Svidning. Ovenpaa Hjertet en
Palleknude, en Granrod. Derpaa Pallebrændet, — det
Brænde, der skal blive til Trækul, hvis Forskrifterne
følges nøje. Pallebrændet er kortere end Fodbrændet,
ca. en halv Alen højt, og det stilles saadan, at Milen
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tilspidses. Nu sættes der Boller, nogle Sten med Mel
lemrum, — og mellem Bollerne anbringes Træstykker
— for at skabe Kanaler til Milens Indre. Hø eller Halm
dækkes i ensartet Lag over Brændet, et Halmbaand
flettes til at holde sammen paa det. Endelig dækkes det
hele af Kuister, Trækulstøv og Smuld. Nu er Milen
klar til at blive tændt, Kulsvieren fører en Lunte ind i
Hjertet, og Milen faar Lov at brænde nogen Tid, mens
der passes paa, at Ilden ikke bryder igennem. Kulsteret
skal stadig holdes paa Plads med Skovlen. Efter et
halvt Døgns Forløb aabnes for Kanalerne, og Milen
brænder med klar Flamme inde bag Kulsteret omtrent
et halvt Døgn. Ilden æder sig frem gennem Brændet,
saa alt kommer i Glød, men Flammerne skal holdes
indestængt. Slipper Flammerne ud bliver det hele til
Aske, ikke Trækul. Saa er der Krogningen tilbage.
Med en lang Krog af Træ trækkes der i Milen. Den
synker sammen og gløder færdig. Snart efter skilles
Milen, Trækullene resies, sorteres i et Sold. Et Par
Døgn eller mere er gaaet. Ilden er ført til Tops og igen
trængt langsomt og sejgt ned gennem hele Brænde
bunken. Kullene sækkes.
Se paa Billederne og tænk paa, at saadan har Nord
sjællands Kulsviere i mange Generationer svedet Træ
kul. Det var en Kunst.
8)

6)

... Milen begynder nu at ligne, hvad den skal, den dækkes af
Halm eller Hø, og her ser vi Kulsvieren flette et Halmbaand til
at holde sammen paa Halmen ...

... og nu er Milerne slukket, Trækullene reslet og sækket. Kul
svieren kan køre dem udaf Milepladsen, som gøres klar igen.
Der er blevet Kuister og nogle ikke helt forkullede Trærester
tilbage, det lægges fra til næste Omgang. Ringen er sluttet.

n...

og Milen er blevet halmdækket, Baandet bindes om. Der
gøres klar til næste Etape. Der skal Kuister — Trækulstøv og
Smuld — over Halmen ...

Biliedreportagen til Artiklen foregik ved Nødebo, de to Kul
sviere, De ser, er »Store Hans«, Kulsvier Hans Peter Henriksen,
— han optræder i flere Nærbilleder, — og hans Søn, Gustav
Henriksen; begge er nu døde.
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Her er Milepladsen med Miler i forskellige Stadier. Helt foran
os har vi en færdig Mile, den har faaet Kuister over sig og
er klar til at blive tændt i Hjertet; men Kulsvieren har nogle
lange Døgn for sig, før Trækullene er færdige ...

_____________________________

Tegninger af Brostrøm

____________

„Næej“, sagde Sofie Sypige, „jeg er Gruntjaner
li’som dom i Ramløsse, for alt ded a’ent, hvor man
ska' sidde aa sy te' Hedningerne, ded tror jeg int'
paa I"

Midt i Ap’tekrins Forklaring te’ Nes Nilen om, a'
man int’ bare ku’ køve Meksin hos ham, men osse
Vin og Seeve og Kolonje, kort saevl alt, hva’ man
trængte te’, ded ku’ man faa paa Ap’teked, saa
sagde Nes Nilen: „Saa kaskesens jeg ku’ faa lidt
Luft i min Bavring, for ded trænger jeg te’l"

„Hvoffor Las Skrædder han solgte Steddet og
flyttede te' den a'en Ende a' Byen? Joev, se han
ku’ int’ li’ ded nye Navn, som han fik. For da Vejvæsned satte it Skilt op paa Skrædderhused, hvor
a' der stod „Skridtl“, saa kaldte Folk ham for
Skridt-Skrædderinl”

*

,,Ok ja", sagde Hanne Jens Ols, da hun stod
påa Kærkgaarin aa saa paa Jens Olens Gravsted.
„Her ska’ jeg osse ligge ingaang, hvis a' jeg da faar
Lov te’ aa leve saa længel"

„Ded’erjmed Sladderhistaarier som med Fugleaangerl Er di føst ruged yd, saa varer ded int'
længe, før di gaar paa VingerneTsagde Kruvmandin
te’den nye Bærk'fuldmægtig.

4
Forleden da den nye Kap'laen spurgte Sine Nes
Pees, om Nes Peesen nøv vaa ydden for Fare,
svarte Sine: „Nej, int' inøv, for Dovterin kommer
igen i Aevdenl”
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„Den nye Smeddekone hun er saa fin paa’ed,
a' hun siger Lommetørkel om in ganske alminde
lig Snotteraekl” sagde Vejmandin.

„Hvoffor Hunden han siger Vov? Ded vaa osse
noed aa spørre oml Ded er naturligvis ved ded, a’
ded er in Vovhund I“ sagde Larine fra Kavrup.

ti
,,Den nye Præst, vi har faa’t, han messer vel nok
pændtl Ded er inf som den gamle, for han raaevte
jo som en heel Skovaksjon lu sagde Karl Musikker.

Pa’ Jørren sagde: „Jeg hade ingen Mening om.
hva’ ded vilde sige aa gaa aa ha'ed godt, før jeg ble’
givt med Karen Marie — men saa vaa'ed nalyrligvis
for sent I”

„Der vaa saa laevt te’ Lovted i vor gamle Stue
længe, a’ vi aldrig fik Tosk eller Evlskiver, men
kuns Kle'fesk og Pand’kaever, og Kaffen maatte vi
labbe i vos a‘ Underkopperl" sagde Kesten Ole
Oels.

..Jeg siger li’som Rævin“, grinede Mads Jensen,
„for sæel om man int' har a'ent aa kryve i Skjuvl
bav end in Tøjrpæel. saa luner ded dov li'godtl"

Naar gamle Hans Jørren synts, a’ alt vaa i Orden,
som ded sku’ være, plejte han aa siqe: ,,Ded ka’
der int’ klaeves nok ovver!"

Ved Kejserjagten i 89 i Grønholts Vang sagde
in a’ Klapperne, som fik sendt it Skud Havi i Benene
a’ in nærsyned Kammerherre: „Jo, ramme ku’ han
alligevel, Skabed, men saa’en gaar’ed, naar Ulyk
ken er ydde, for saa ka’ sæel en blind Hønne
skyddel"

„Ded er int' sikkert, a’ Konen faar en Pels, forded
a' Mandin kommer hjem med in’ Bjørnl" sagde
gamle Skovfod Peddersen. naar der hade vanked
godt med Saabianner.
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Gøngehøvdingen
i Nordsjælland
X/THORKIL HALLAS-MØLLER

Red., cand. jur Thork. Hallas-Møller fremdrager i denne
Artikel nogle Træk fra Svend Povlsens Deltagelse i Svenske
krigene i Midten af det 17. Aarhundrede. Gøngehøvdingens
Navn kan med fuld Berett'gelse knyttes ikke alene til Sydsjæl
land. men ogsaa til nordsjællandske Egne, hvor han øvede flere
Pa rtisa n-Bedrifter.

n Eftermiddag i December 1643 lader Lensmanden
fra Segeberg sig melde paa Frederiksborg Slot,
hvor Hans aldrende Majestæt Christian IV er beskæf
tiget med Forberedelserne til den tilstundende Julehøj
tid. Kort Tid efter rygtes det, at Kongen havde mod
taget Underretning om, at den svenske Feltmarskal
Lennart Torstenson med sine Styrker var faldet ind i
Holsten d. 12. December. Danmark var atter i Krig,
og Danmark var uforberedt. Ganske vist havde den
kgl. Gesandt i Stockholm Peter Vibe sendt gentagne
Advarsler hjem. De var imidlertid ikke blevet taget
højtideligt. Statskassen var slunken, men Kongen, der
bl. a. lod sit Sølvtøj og »andet sligt Knas« omsmelte
Karl X Gustav, Svend Gønges Dødsfjende, efter gi. Stik.
for at skaffe Penge, gik som et lysende Eksempel i
Spidsen for Landets Forsvar.
lertid afgørende, og allerede den 26. Februar maatte
Partisankrigen blussede straks op. I Jylland voldte Frederik III underskrive en Række ydmygende Freds
Ditmarskerne og Vendelboerne Fjenden store Vanske betingelser.
Ved denne saakaldte Roskildefred mistede vi bl. a.
ligheder, og i Skaane blev de senere saa navnkundige
Gønger en haard Nød at knække for den svenske Hær Gøngernes Hjemstavn i Skaane og Halland, og Svend
fører Gustav Horn. Svend Povlsen, Gøngehøvdingen, Povlsen, der under ingen Omstændigheder vilde staa
der takket være Carit Etlar er kendt og beundret over under svensk Herredømme, drog herefter med sine
hele Landet, deltog i denne »Horns Krig«. Enkelthe Folk til Sjælland. Forinden havde han den 28. Decem
der om hans Bedrifter paa dette Tidspunkt findes imid ber 1657 faaet kgl. Bestalling som Dragonkaptajn
lertid ikke i de foreliggende sparsomme Kilder.
(»Capitain offuer et Compagnie Dragoner udj voris
Den 13. August 1645 maatte Christian IV ved och Cronens Tieniste«).
Fredsslutningen i Brømsebro gaa ind paa betydelige
Kort Tid efter Fredsslutningen skrev Frederik III til
Landafstaaelser, og tre Aar senere blev den gamle Rigshofmesteren Joachim Gersdorff: »Hvad bemelte
Konge lagt i Graven. Hans Søn, Frederik III, kunde Svend Povelssen er angaaende, kand I hannem om Vo
ikke glemme den forsmædelige Fred, og da Svenske res Kongelige Naade for giorde Tieneste forsichre,
kongen Carl X Gustav ikke havde Heldet med sig un naar nogen Leylighed der til gifves, eller hånd der om
der sit polske Felttog, erklærede Danmark ham Krig anholder.«
den 1. Juni 1657. Heller ikke denne Gang var Landet
tilstrækkeligt rustet. Et Par Maaneder forinden havde
Alt tyder paa, at Svend efter sin Ankomst fra Skaa
den svenske Gesandt i København Magnus Durell til ne har begivet sig til Nordsjælland. I Sommeren 1658
skrevet sin Regering, at Danmark var blottet for »Kon ansøger han nemlig Kongen om at faa overladt den
duite, Kurage, Orden, Penge, Kredit og Soldater«.
smukt beliggende Esrum Vandmølle samt om at maatte
Carl Gustavs Vandring i Januar 1658 over de islagte drive Fiskeri i Esrum Sø. At dømme efter en Skrivelse
danske Bælter er kendt af alle. Kun i de skaanske til Lensmanden Christoffer Bille fra Kongen synes
Landsdele blev der ydet effektiv Modstand mod Fjen denne at have været til Sinds at ville indfri sit noget
den. Svend Povlsen og hans Snaphaner, som Svensker luftige Tilsagn i det foran citerede Brev til Rigshof
ne kaldte dem paa Grund af deres hurtigtskydende mesteren. Forinden nogen Afgørelse blev truffet, stod
Geværer, kæmpede her Side om Side med Axel Urups Svenskekongen imidlertid atter som Fjende paa dansk
og Ulrik Christian Gyldenløves mere regulære Styr Jord, og Gøngehøvdingen blev paany — hvad han
ker. Carl Gustavs Ilmarch mod København blev imid- næppe har beklaget — hvirvlet ind i Krigens Mal
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strøm. Det kan forøvrigt her oplyses, at Esrum Mølle
efter Krigens Slutning blev overdraget, ikke til Svend
Povlsen, men til Kaptajn Peder Jensen i Helsingør, der
enten maa have haft en større Fordring paa Kronen
end Svend eller ogsaa bedre Fortalere.
Carl Gustav, der havde fortrudt, at han ikke tidli
gere paa Aaret havde underlagt sig hele Danmark, var
den 7. August 1658 uden Krigserklæring steget i Land
i Korsør, og fem Dage efter begyndte Københavns Be
lejring, der skulde vare i næsten to Aar. Gøngerne, der
havde fulgt deres Anfører til Nordsjælland og var ble
vet indkvarteret paa Frederiksborg Slot, fik den 9. Au
gust Ordre til at begive sig til Hovedstaden for at del
tage i Voldenes Forsvar. Samtidig blev Svend af Kon
gen sendt gennem Fjendens Linier for i Sjællands for
skellige Egne at opflamme Befolkningen til aktiv Mod
stand. Meget tyder paa, at han først er vendt tilbage til
Nordsjælland. Svenske Kilder beretter nemlig, at Snaphaneføreren Svend Povlsen under Kronborgs Belejring
overfaldt svenske Patruljer og Smaatroppe fra sine
Smuthuller i de nordsjællandske Skove. Der lever og
saa stadig Beretninger om hans Bedrifter omkring
Gribskov, Hørsholm og Rudersdal. Engang franarrede
han saaledes — forklædt som svensk Soldat — den
svenske Kommandant paa Frederiksborg 800 Rigsda
ler, som han derefter overbragte Borgmester Hans
Nansen i København, og ved en anden Lejlighed gjor
de han og hans Folk sig til Gode med en større Sen
ding kornfedede Gæs og andre Lækkerier, bestemt for
Hans svenske Majestæts Køkken i Lejren ved Brøns
høj. Ogsaa en Krigsskat, der fra Helsingør var under
Vejs til Carl Gustav, lykkedes det ham — denne Gang
forklædt som Fisker — at faa Fingre i.
Det er forstaaeligt, at Svend Povlsen for den under
kuede Befolkning blev den eneste Opmuntring og det
store Forbillede. Da en Afdeling svenske Dragoner ef
ter Kronborgs Erobring (den 6. September 1658) var
paa Plyndringstogt i Nordsjælland og herunder ankom
til Nejlinge, lykkedes det en Hyrdedreng at ride ud
af Byen og advare Beboerne i Helsinge. En Mand i
Kagerup sendte Bud til Svend og hans Folk, at en
svensk Afdeling vilde komme igennem Sibberup
Vang efter at have plyndret Bøndergaarde i Omegnen.
Svend kom, det røvede Gods blev leveret tilbage, og
Svenskernes Lig blev kastet i Mosen.
Selv om nogle af Gøngerne tog Del i Københavns
Forsvar, manglede Svend dog ikke Mandskab paa sine
Togter. Frygten for at blive udskrevet til svensk Mili
tærtjeneste (der deporteredes under denne Krig mindst
14.000 vaabenføre Mænd fra de besatte Omraader)
drev mangen Mand fra Hjemmet. Skov, Krat og Mose,
alle Naturens Smuthuller, ja selv Oldtidsgrave, blev
saadan en Mands Tilholdssted. Han brændte af Had til
en Fjende, der havde lagt hans Gaard øde. Han kunde

ikke vente Pardon, og han gav ikke Pardon. Han blev
Svends Mand.

Paa et Tidspunkt, som Kilderne ikke med Sikker
hed tillader os at fastlægge, forlagde Svend sin Virk
somhed til Egnen omkring Præstø og Jungshoved, hvor
han gjorde Svenskernes Tilværelse saa broget, at en
større Pengesum blev udsat paa hans Hovede. Flere af
hans Gønger blev imidlertid i Nordsjælland, hvor de
var det belejrede København til stor Nytte som Spio
ner i Carl Gustavs Lejr. Der er saaledes en absolut be
grundet Formodning om, at det skyldes dem, naar By
ens Forsvarere blev underrettet om, at Carl Gustav
havde fastsat Stormangrebet til Natten mellem d. 10.
og 11. Februar 1659.
Krigens Forløb skal iøvrigt ikke skildres her. Den
12. Februar 1660 afgik Carl Gustav pludselig ved Dø
den, og den 26. Maj samme Aar sluttedes der Fred.
Danmark gik lemlæstet ud af en ærefuld Krig.
Gøngehøvdingen afsluttede sit Kapitel i Landets Hi
storie næsten lige saa ubemærket, som det var begyndt.
Hans Dødsaar kendes lige saa lidt som hans Fødselsaar, og hans Grav er ukendt. Efter Krigen fik han en
Gaard i Vordingborg Len, og Christian V tilstod ham
i 1674 en beskeden Pension. Under den skaanske Krig
udnævntes han til Major, men Alderen har sikkert
hindret en aktiv militær Indsats.
Glemt bliver Gøngehøvdingen aldrig. I trange Tider
vaagner Holger Danske i Danmark.

Kong Frederik III og Svend Gønge i Poul Sreffensens Opfattelse.
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kaifdjagt i Sniulet
Af GOTFRED RASMUSSEN

Vragfisker og Dykker Valdemar Jensen, Lynæs, der bjærgede Willemoes’ Signet og
en tre Tons Kanon ved Sjællands Odde og 68 Kanoner ved Anholt, har i Aar
arbejdet paa Bunden af Øresund, hvor danske, svenske og hollandske Krigsskibe
har ligget i 300 Aar
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er er baade Respekt og Spænding om en Dykkers
Arbejde. Han færdes paa Omraader, hvor andre
af gode Grunde er forment Adgang, og bringer Bud
om en hengemt Verden. Arbejder han i Havnen, er han
helt sikker paa, at en interesseret Tilskuerskare staar
foroven og kikker paa, — selvom det drejer sig om
»kedelige« Ting som Havneanlæg eller Brobygning.
Og er der saa Tale om at hæve gamle Skibsvrag, kom
mer det spændende og eventyrlige ind i Billedet. Saa
bliver Dykkeren den svundne Tids Budbringer . . .
I Lynæs bor Valdemar Jensen, Vragfisker og Dyk
ker, anerkendt for sit dygtige Arbejde helt fra 1930.
Aar efter Aar har han fravristet Havet en Del af de
mangfoldige Værdier, der har været den Pris, Sømændene har maattet betale for at benytte den vaade Lan
devej. I Aar har han været paa Bunden af Øresund,
mens »Stærkodder« har vugget foroven .. .
At Havet rummer saa mange Værdier udover de na
turlige, har flere Aarsager. De to Verdenskrige har væ
ret gunstige for Havenes Formuekonto, og Fortidens
ringe Afmærkning af Rev og daarlige Fyrbelysning
har deres Andel i, at saa mange Vrag venter paa Vrag
fiskerne, men ogsaa Svenskekrigene tegner sig for en
anselig Part . . .
Jeg sidder i Valdemar Jensens hyggelige Villa i Ly
næs for at faa Rede paa Vragfiskeriet, — og han skub
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ber et Askebæger hen til mg, idet han byder en Ciga
ret:
— Det Askebæger har ligget paa Havets Bund i 300
Aar, det er fra det danske Orlogsskib »Snarensvend«,
fortæller han.
Askebægeret er et rundt Kobberfad, ca. 20 cm i Dia
meter og ret dybt. Det har en 3 cm bred Karm, — nær
mest som en dyb Tallerken — og er forsynet med tre
kugleformede Ben. Det er fint bevaret, og selvom det
er uden Ornamenter, fortæller det meget om den
svundne Tids Kunsthaandværk. »Snarensvend« gik
ned i 1658 ...
Valdemar Jensen er født i Rødby i 1910, hans Far
var Sømand, og det vilde Sønnen ogsaa være, saa han
gik Sømandens strenge, men lærerige Skole igennem
og uddannedes samtidig som Dykker. Ved sit Giftermaal fik han »Amkerplads« paa Lynæs, og i 1930 fik
han sit første Skib »Clovelly« — og begyndte straks
som Vragfisker. Han har flere Gange skiftet »Skiv«,
»Johanne« var det næste, derefter »Isefjord«, saa
»Edel« og nu det moderne udstyrede Stenfiskerfartøj
»Stærkodder«.
— Hvordan faar man Oplysninger om gamle Vrag,
Valdemar Jensen?
— Som Regel faar man mest at vide hos Fiskerne.
De ved, hvor de forskellige Hold er, og naar det er paa
Steder, hvor naturligt Hold er udelukket (f. Eks. Sten),
kan man gaa ud fra, at der muligvis er et Vrag. Naar
saadan et Vrag er blevet lokaliseret, kommer vort Ar
bejde med at finde ud af, hvor store Værdier der er at
hente. Ofte maa der arbejdes bogstavelg talt i Blinde:
Vraget har tit ligget saa længe, at det er mere eller min
dre sandslaaet og paa saa dybt Vand, at det er meget
vanskeligt for Dykkerne at arbejde.
Valdemar Jensen lægger ikke Skjul paa, at det er
Metallerne, man er særligt interesserede i. Navnlig
Malmkanonerne fra de gamle Krigsskibe.
Mange af de gamle Skibskanoner, der nu ligger paa
Havets Bund, har iøvrigt hængt paa Landjorden, højt
til Vejrs, — i Form af Kirkeklokker. Ved en Herredag

i 1526 fik Kongen Tilladelse til at indsamle Klokker
til Omstøbning bl. a. til Skibskanoner, og det blev til
1100 Klokker fra hele Riget. Og i 1601 manglede Chri
stian den Fjerde groft Skyts ikke mindst til SkibsArmadaen ... 93 store og smaa Klokker blev Udbyttet.
Det var MaZmkanonerne, man her fik Materiale til,
Christian den Fjerdes Opskrift til en god Klokke lød
nemlig paa fire Skippund (20 Lispund eller 320 Pund)
rent Kobber blandet med et Skippund Tin. En værdi
fuld Blanding, som det nok er værd at vragfiske efter i
vore Dage ... hvor man for Resten endnu stort set
bruger Christan den Fjerdes gode, gamle Klokkeop
skrift. Undertiden sluttes Kredsløbet, og en Kirke faar
en ny Klokke — fra Havets Bund .. .
Hvad finder Vragfiskeren, naar han gør sit store
Kup? Valdemar Jensens første »store« Vrag var det
sunkne Linieskib »Prins Christian Frederik« ved Sjæl
lands Odde. Her fandt han ombord paa Skibet i 1932
en hel Del Kanonkugler, to Jernkanoner og ikke at for
glemme: Peder Willemoes’ Signet. Den ene af Kano
nerne var den største, Valdemar Jensen hidtil har taget
op. Den vejede over tre Tons. Anholt indtager en be
tydelig Plads i Valdemar Jensens Vragfiskeri. Det er
særlig Østerrevet — dette Skibenes Kirkegaard —, det
gælder. Fra de mange Vrag har han bl. a. taget en af
Verdens ældste Kanoner. Den stammer helt fra 1300Tallet. Ved Anholt fiskede han 68 Kanoner, og som
Hjemmelsmand havde han en gammel Anholt’er Stef
fen Smed. Et Sagn fortæller, at der paa Østerrevet lig
ger en Hestefigur i Kobber, »Kobberhesten«. Om Val
demar Jensen har været ude efter Hesten? Nej, siger
han, det er sikkert kun et Sagn, og Udtrykket kommer
muligvis af et Mundheld i Forbindelse med Navnet
paa en Fiskeplads. Valdemar Jensen er nu engang en
Mand med Benene paa Jorden — enten det er over eller
under Vandoverfladen — men selvom han først og
fremmest er ude efter Metallerne, maa det fremhæves,
at han er Tøjhusmuseet en god Mand. Han har megen
Pietetsfølelse for det forgangne, har haft meget nøje
Kontakt med Tøjhusmuseet og har gjort sit til, at man
nu raader over en alsidig Samling af gamle Skibskano
ner.
Og saa det mere sjældne og makabre fra Havets
Dyb: Her nævner Valdemar Jensen dette Aars Vrag
fiskeri i Øresund — fra »Snarensvend« ved Snekker
sten fremdrog han en hel Del Kranier af Datidens Or
logsgaster. Det var alle af unge Mænd, og ingen af dem
havde Læsioner i Hovedet.
»Snarensvend«s Forlis og det store Søslag ~~

Lad os give Gotfred Rasmussens hyggelige Samtale
med Valdemar Jensen en Efterskrift: Hvad var det,
der skete i Øresund i 1658?
Vi ved, at der ligger baade en Hollænder og en

Valdemar Jensen parat til at faa sat Dykkerhjelm paa. Den rækkes ham
af Kristian Hansen, Lynæs (nu Gravemester ved Skallegraveriet i Fre
derikssund), mens Carlo Jensen, Lynæs, ser til.

Dansker udfor Skotterup Kro, paa en Snes Meters
Dybde. Da »Stærkodder« kom til, blev to Malmkano
ner bragt op, og af Materiellet fremgik det, at
Skibet var det danske Orlogsskib »Snarensvend«. Men
der var desuden to Slags Kugler, Ankerspil og Tailler
saa store, at det kunde knibe for en voksen Mand at
løfte dem. Det hele var godt bevaret i et Mudderlag,
og en Del store Kravestøvler kunde overlades Snekker
stens Skomagere. I denne Vinter spadserer Snekkersten-Borgere rundt i Fodtøj, forarbejdet af dansk Læ
der fra 1600-Tallet. Den anden Baad, den hollandske,
blev genfundet af en Snekkersten-Fisker i 1909, og han
fik et fint Bytte, ni og en halv Bronzekanon til en Pris
af ca. 3000 Kr. Stykket ...
Det hele begyndte i August 1658, da den svenske
Konge, Karl X Gustav trængte ind i Danmark og inde
sluttede København. Hovedstaden var ikke i særlig
god Forsvarsstand, havde heller ikke synderlig megen
Proviant. Der var alvorlig Fare. Danmark ventede paa
Hollænderne, der var traktatmæssigt forpligtet til at
støtte os .. .
Det danske Orlogsskib »Snarensvend« var kommet
hertil, lastet med Artillerimateriel fra den norske Fæst
ning Bohus. Den havde sejlet om Kap med den sven
ske Arvefjende, men naaede godt til Helsingør. Her
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vi skal tage os godt af«. Der ligger de to Flaader og
forbereder sig, — Svenskernes 45, Hollændernes 35
Krigsskibe — og den 29. Oktober Kl. 8 kommer det til
et voldsomt Søslag. Hollænderne bryder gennem Sven
skernes Rækker ... og senere, den 11. Februar 1659,
bliver Hovedstormen paa København afværget af Dan
skerne med hollandsk Hjælp. Obdam bliver Ridder af
Elefanten og faar en Medalje slaaet, med et Vers, her
oversat fra Hollandsk:

Kanoner fra Krigen med Englænderne 1807--14, opfisket af Valdemar
Jensen fra en engelsk Fregat, der sank ved Anholt.

lykkedes det den svenske Kaptajn Thäring at borde
og bemægtige sig »Snarensvend«, der havde 72 Mands
Besætning foruden Soldaterne. De danske Kanoner fra
Kronborg beskød nu det kaprede Skib, der ramtes un
der Vandlinien, og Svenskerne forsøgte at slæbe det
udenfor Kanonernes Rækkevidde, mod Syd og sætte
det paa Grund. Det lykkedes ikke, »Snarensvend«
sank udfor Snekkersten.
I Lasten ligger mange historisk værdifulde Ting, bl.
a. tre Klokker, to Jernkakkelovne og 77 Rytterharni
sker. ...
Hollænderne meldes den 22. Oktober. Flaaden ligger
under Anholt. 35 Krigsskibe med 1284 Kanoner, en
Proviantflaade og 2200 Mand Hjælpetropper under
Kommando af Oberst Piichel. Flaaden avancerer, men
udfor Gilleleje bliver Vinden kontrær. Her maa Flaa
den ligge en Uge. Imens venter København ... Frede
rik den Tredie beslutter da at sende et Brev ud af sin
Rede. En vovemodig ung Officer sniger sig gennem
Svenskernes Kæde, kommer lykkeligt udenfor Byen og
rider i Natten til Hornbæk. Her faar han maget det,
saa han kan komme ud til Admiral Obdams Flagskib.
Han rækker den hollandske Admiral et Brev, egen
hændigt skrevet af den danske Konge. Frederik den
Tredie hilser den hollandske Flaade velkommen under
den tapre Admiral Obdams Førerskab, det forsikres,
at København endnu er i temmelig god Stand, men at
den dog med Længsel venter paa Hollændernes Hjælp.
Derfor finder Kongen det godt, om Admiralen »fatter
en tapper Resolution og angriber med første favorable
Vind«. Admiral Obdam svarer paa Stedet og forsikrer,
at baade han selv og hans Besætning er besjælet af
»stor Kourage«, og »saa saare Vinden er gunstig«, vil
han satte Fart i Forehavendet, »i Guds Navn for Kon
gens retfærdige Sag og i hele Kristenheden«. For lige
som at forklare, at stor Kourage er nødvendig, tilføjer
han, at Svenskerne har faaet stillet Kanoner op langs
Nordsjællands Kyst til at »byde os Goddag med, hvad
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Saa kæmped’ den Baron,
besejred’ svenske Kron’
og aabned’ lukte Mund
af Danmarks Øresund.

Men Kampene i Øresund har kostet mange Menne
skeliv og gode Skibe. Den hollandske Admiral de
Witts Flagskib »Brederode« førte Avantgarden paa ialt
11 Skibe, der skulde bryde Svenskernes Kampmod.
Han var kendt for indædt Tapperhed, Strenghed og
for sit hidsige Sind. Ingen kunde enes med ham. Men
berømt var han som Soldat, selvom man ikke turde
give ham Overkommandoen. Han sætter altsaa sit
Flagskib frem mod Svenskerne, — og løber paa Grund
mellem Snekkersten og Espergærde. Svenskerne stor
mer Skibet. Admiral de Witt bliver saaret, ligger paa
Knæ paa Dækket med sin Kaarde i Haanden, mens
han raaber:
— Frygt ikke Fjendens Aasyn, strid for Eders Brø
dre, Eders Børn, Hustruer og Hjem!
En svensk Officer stormer frem, den døende Admi
ral føres bort, men Hollænderen ser, at hans Skib vil
gaa ned, Svenskerne faar ikke Byttet.
I klart Vejr kan man skimte »Brederode« udfor
Skotterup. Det er det Skib, man interesserer sig for nu,
sammen med »Snarensvend«.

Dykker Valdemar Jensen paa Vej ned i Dybet. Ved Siden af ham staar
Sønnen Laurits Jensen og Medhjælper Ingemann Jensen, Kastrup.

S)cguct)ifforte fra
Af QUERCUS

Her fortælles om nogle af Lynges og Uggeløses
Degne i Tiden fra 1710 til 1766 — om en Druknings
ulykke efter et fugtigt Begravelsesgilde, om en sørg
munter Begivenhed i Pestens Dage, da Degnen for
vistes fra sin Bolig lige efter sit Bryllup, og om hans
Efterfølgers Flugt til Holland.

Aar for 200 Aar siden, den 2. Juni 1752, døde Deg
nens Kone i Lynge, »58 Aar, 5 Maaneder, 3 Uger og
2 Dage gammel«, som der staar i Kirkebogen. Hun hed
Johanne Margrethe Wichmann og blev, formentlig, be
gravet »under Taarnet« i Lynge Kirke. Der blev i
hvert Fald hendes Mand, Jacob Suhm, stedt til Hvile,
da han døde en halv Snes Aar senere.
Denne Degn og hans Kone blev der en Overgang
snakket meget om paa Egnen, fordi de fik ødelagt de
res Hvedebrødsdage.
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Men lad os begynde med Begyndelsen: Den 24.
Marts 1710 blev Præsten i Udesundby, Lauritz. Jordhøy, begravet, og han fulgtes til Jorden af alle Omeg
nens Præster og Degne fornden af sine Sognefolk. Deg
nene fra Lynge og Uggeløse - de hed Hans Sylvester Noer
og Hans Holm-var med i Udesundby for »at siunge«.
Som Skik og Brug var, blev Begravelsesgildet tem
melig fugtigt. Lynge Kirkebog fortæller, at Noer paa
Vej hjem fra Udesundby »om Aftenen er bleven
drucknet udi et Kiær imellem Slangerup og Krat-Møl
len, saasom han med sin Kiøresvend og Degnen fra
Uggeløse, Hans Holm, var bleven forvildede og ved
det samme saa ulyckelig med Vognen omkastede, da
de to dog bleve frelste, mens han derimod alene maatte
ende sine Dage.«
Den enes Død er den andens Brød, og Noers Efter
mand var Jacob Suhm, en yngre Broder til Degnen i
Nørre Herlev. Han var Student fra Frederiksborg og
blev i 1711, Aaret efter at han havde faaet Embedet i
Lynge, gift med Johanne Margrethe Wichmann. Bryl
luppet stod i København. Han var 30, hun 17 Aar, da
de blev gift.
Paa den Tid var der Pest i København, og samtidig
med, at Suhm hjemførte sin Brud til Lynge, kom Pest
smitten til Egnen. Den unge Degnekone fik Skyld for
at have ført Smitten med sig fra København, og det
blev forbudt Suhm, trods det, at hans Hvedebrødsdage
blev ødelagt, at komme hjem i Degneboligen. Denné
Sikkerhedsforanstaltning hjalp dog ikke. Pesten bredte
sig mere og mere, og den 10. November, Mortensaften,
blev der udstedt Forbud mod, at Beboerne gik i Kirke.
Der etableredes Vagthold, som først hævedes lige før
Jul, den 20. December.

Pestlægen rykker ud. Efter gi. Stik.

Pesten tog meget haardt fat og kom ogsaa til Nabo
sognene, bl. a. til Slangerup, hvor man den 14. Novem
ber afspærrede en af Gaderne, vistnok Svaldergade,
fordi næsten alle Mennesker, som boede i den, enten
var døde eller smittet. Pestens Rasen i Slangerup gav
Anledning til, at der blev oprettet et Ligbærerlaug dér
i Byen, da det kneb med at faa Ligene i Jorden.

Baade Suhm og hans Kone overlevede Epidemien. I
1731 blev han tillige Degn i Uggeløse, og 1750 støder
man paa hans Navn igen. Han klagede det Aar til
Biskop Hersleb over, at det i 4 Aar har været ham for
ment at benytte den Ret, som Biskop Bornemann hav
de tillagt hans Formænd, nemlig at nyde fri Olden i
Skoven til Degneboligens Svin. Som det er blevet nu,

Slangerup Kirke og Husene paa dens søndre Side.
Efter Stik af Johan Jacob Bruun 1755.
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skriver Suhm, maa han betale Oldengæld til Forpagteren.
I 1752 døde, som sagt, Jacob Suhms Kone, og Suhm
kørte nu træt. Han fik sin 33-aarige Søn, Friderich
Wichmann Suhm, ansat som Medhjælper, »Vicedegn«,
og saa gik der 10 Aar paa den Maade. Gamle Suhm
havde frit Ophold i Degneboligen, men tog sig kun
undtagelsesvis af Tjenesten. Han døde i Høsten 1762,
og Sønnen blev saa kaldet som hans Efterfølger.

Friderich Suhm sad kun i Embedet i fire Aar. En
Sommerdag i 1766 gik han hjemmefra — »i nedtrykt

Sindstilstand« vilde man sige i vore Dage. Han blev
efterlyst paa Sjællandsfars Landsting, men man saa
ham aldrig mere. Man fik senere at vide, at han var
rejst til Holland, hvor han døde kort efter Ankomsten.
Hans Bo blev taget under Behandling af Skifteretten
og sluttedes i 1767, uden at der var Dækning til Kre
ditorerne.
I 1747 var Friderich Suhm blevet gift i Slangerup
med Sophie Bech. Efter Mandens Flugt levede hun og
deres to Børn i meget smaa Kaar — af en Pension paa
8 Rigsdaler om Aaret. Hun døde i en Stiftelse i Kø
benhavn.

VED GURRE KIRKE
Af LAURA NIELSEN

Paa Vej til Kirken i Gurre, Set. Jacobs Kirke, der
blev bygget for 35 Aar siden paa Spidsbjerg og ind
viedes den 9. Juni 1918, lader Laura Nielsen, »Lille
Krogelund« i Tinkerup, Tankerne gaa paa Langfart
udover Tid og Rum.

aa Kirkevej en Søndag Morgen opleves engang
imellem et og andet, som ikke straks forsvinder ud
af ens Tanker.
Jeg hørte netop Kirkeklokken ringe anden Gang. Saa
kunde der blive Tid til at standse lidt — ved en mæg
tig Lind. Tusindvis af Bier hang i dens vældige Blad
krone, og der stod en Duft af Lindeblomster omkring
Træet. En Lind med seks kraftige Stammer, fine og
glatte i Barken, Skud paa en næsten usynlig Rod.

P

Det 6-stammede Lindetræ, fint og glat i Barken • • •
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Fra Arilds Tid kaldes Linden for Livets Abild, og
jeg havde hørt sige, at den, der staar under en blom
strende Lind, i et givet Øjeblik kan se tilbage i Tiden,
til den Tid, da Træet var ungt ...

Det suste saa mærkeligt i Løvet, en Sky gik for So
len, og se: henad Skovstien kom en lille Flok gaaende.
Det var unge Karle og Piger. Alle havde de grønne
Sivhatte paa og Skind bundet om Fødder og Ankler.
Pigerne havde brune Skørter og Livbælter med Bron
zespænder. De lo og snakkede, og jeg forstod, at de
kom oppe fra Markedsbyen og agtede sig til Offerfest
paa Spidsbjerg. Det var netop Frejasdag, ellers kunde
Kvinder ikke være med til Ofring.
De standsede, og en af dem sagde:
— Se den kønne Ympe! Hvor staar den dog godt
her i Læ!
En af Pigerne bukkede sig og vilde til at plukke nogle
hvide Blomster, da en af de andre greb hende i Armen:
— Rør dem ikke, Sol! Ser du ikke, det er Valerianaer, Baldrianblomster! Det er Trolddomsurter! Du
kan falde i Dvale og maaske dø!
En gammel Kone kom i det samme til. Det var Ravnebakkemor. Hun truede ad Pigerne — og plukkede
saa selv de hvide Blomster.
Ravnebakkemor kunde baade signe og mane, hjælpe
ved Barsel, sætte Ben i Leje og meget andet. Hun vid
ste god Besked med, hvad Baldrianblomster kunde
bruges til.
De unge gik videre henad Stien under Spøg og Mun
terhed. Saa sagde en af Karlene:
— Er det sandt, Sol, at du skal være Trællens Viv?
— Træl han kan vel være lige saa god som en af jer!
Far havde ham med hjem fra Frankernes Land forgan

gen Høst. Ib, min Farbror, havde taget hans Tofte og
Bo — der var megen Rigdom og mange Folk — og
hans Kvinde og lille Søn gik i Floden. Træl er god nok,
og han gør meget Gavn paa Søgaard!
— Men han ofrer ikke til Odin og Freja, og han gør
ikke Thors Hammertegn for sig!
— Nej, han bruger et helt andet, et Korstegn, for at
beskytte sig mod ondt. Det er de Kristnes Tegn. Det
siges, at mange hylder den nye Lære ogsaa her til
Lands, og at ogsaa Kong Gorms Søn, Harald, I ved,
tjener den hvide Krist. Men nu maa vi vist skynde os
til Spidsbjerg! Det skal være sidste Gang, at gamle Ørn
vil ofre paa Frejasdagen!

»Tingmandens Navn er forglemt, men en Bondeby
bærer Navnet Joens Torp eller Jonstrup, som det jo
hedder nu!« hørte jeg nogen sige. Aah, det var min
egen Stemme! Jeg havde snakket højt med mig selv.

Gurre Kirke ved Vintertid.

Den første Begyndelse til Tikøb By var Søgaard,
I det samme hørte jeg Klokkeklangen igen. Der var
Gaarden ved Søen. Der boede paa Kong Gorms Tid
endnu
et Stykke Vej op til Kirken. Tiden maatte være
Tingmanden, som havde den kristne Træl. Han, Træl
løbet
fra
mig, mens Tankerne drog paa Langfart ud
len, hed Joen eller Johannes. En Sommeraften kaldte
Tingmanden Bønderne sammen ved Bytræet, og dér over Tid og Rum.
Præludiet var forbi, Indgangsbønnen ogsaa, for nu
blev Joen gjort til fri Mand. Kort efter gav Tingman
den Joen Andel i sit Skovland, Bomærke blev sat, og lød der Salmetoner: »Den signede Dag med Fryd vi
Skoven ryddedes. Hvor Søbæksrenden risler og kluk se af Havet til os opkomme!«
Inden jeg gik ind og fandt min Plads i Kirkestolen,
ker ved Foraarstid, naar den falder ud i Esrum Sø, dér
byggede Sol og Joen deres Bo. Lunt laa det i Læ af gav jeg mig dog Tid endnu en lille Stund — og jeg
Skoven, med Jagt og Fiskeri og med fri Mands Ret til naaede at kaste et Blik paa den ældgamle Offersten,
hvor Ørn udførte sin sidste Tjeneste.
alle Livets Goder.

^Abbeden og Arresø - Ærkebispen og ÆbelholL.
NOVELLE FRA NORDSJÆLLAND
Af GEORG NORDKILD
Tegning af Oscar Knudsen

bsalon bar en halvlang Kofte, der gjorde ham forholds- Resten truet med saa tit, thi Forholdene paa det lille
„ vis slank om Midjen ved Hjælp af Livremmen, der vandomkransede Kloster med 6 Munke passede ikke den
sad stramt. Skindsnørestøvlerne naaede ham til Knæene.idérige, sprogkyndige og energiske Abbed, der som Dia
For at man ikke skulde ta’ fejl af hans høje Stilling, kro- kon ved Genoveva Kirken ved Paris hade haft en ander
nedes Hovedet af den trekantede Bispehue. Abbed Vil ledes stor og anset Stilling.
Hvis ikke Absalon saa ofte hade forstrakt Klosteret
helm travede ved hans venstre Side. Den lange Kutte be
sværede hans Gang, saa han havde ondt ved at følge sin med Pengemidler og Tiender, saa Beboerne ikke ligefrem
led Nød, var Vilhelm stukket af for længe siden. I mørke
høje Foresatte og Velgører.
Efter at ha’ hvilet ud i Absalons Gaard i Ulverød var Stunder kunde han ofte komme til det Resultat, at Absa
de ellers oplagte til en rask Gaatur, der, om alt føjede sig lon, mens han opholdt sig ved den lærde Højskole i Nær
efter Ønsket, vilde ha’ stor Betydning for dem begge i heden af Paris, hvor han lærte Vilhelm at kende, hade
brugt Rævestreger og gyldne Løfter for at lokke ham op
Fritiden.
Vilhelm var samme Morgen taget fra Eskilsø i en lille til det kolde og barbariske Nord.
Jolle, der lagde til i Jyllinge, hvor en Hest stod parat for at
Hvad var dog det for Mennesker, han traf paa Kloster
bære den lærde Abbed til Møde med Biskop Absalon, der øen i Roskildefjorden! Sikke nogle Herrens Apostle. Klo
i disse Dage opholdt sig paa sin Ejendom, Ulverødgaard, sterløftet gav de Fanden — i Stedet for til den hellige
som med et stort Jordtilliggende var skænket ham af Val Jomfru, og de jollede til Jyllinge for at hente Piger, der
demar den Store.
delte Leje med dem om Natten og dansede Ringdans med
Sagen var den, at Abbed Vilhelm ikke længere vilde dem om Dagen til Folkevisens Toner. Hyggeligt, men
finde sig i de indskrænkede Forhold paa den lille 0 i syndigt.
Ak ja! Den Fristelse forstod Vilhelm godt nok . . .
Roskildefjorden. Han truede endda med, hvis der ikke
skete en Forandring til det bedre, at ville rejse tilbage til Gyrig, den smukke Skovpige paa den anden Side det
Frankrig, hvorfra han var kommet. Det hade han for smalle Sejlløb! Ak, ja! I dette Vand badede hun, og Mun
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kene klemte det ene Øje til og saa desmere med det an
det. Vilhelm vendte Ryggen til, aldrig saa meget som eet
Øje blev vendt til den Side, og dog forfulgte den afklædte
Skikkelse ham ved Dag og Nat, ved Messen og Alter
gang. Hvad hjalp det han piskede sin syndige Krop, saa
Huden hang i Laser, og han trak i den stikkende Skætfaldsskjorte og spægede sit Legeme ved at spise Avne
brød og drikke Vand til?
Næe, han mærkede godt nok, han var under Syndens
og de kødelige Lysters Lov, langt fra sit store Forbillede,
der engang vandrede omkring i Jødeland.

Til stor Undren for Absalon sagde Vilhelm, at her
kunde han godt tænke sig, Klostret skulde opføres. Absa
lon foreslog at forsøge andre Steder, stadig med Henblik
paa at komme nærmere Arresø. Men Vilhelm satte Staven
haardt i den stenede Jord og sagde, at hertil og ikke læn
ger, pegede paa, at den lille Aa fra Dammen sandsynligvis
havde sit Udløb i Arresø, saa Klostret ad den Vej kunde
faa Forbindelse med det store Vand.
Mangen Dyst havde Absalon taget med den iltre
Franskmand, og mangen Gang var det ogsaa Absalon,
som gik af med Sejren, men denne Gang maatte han neje
sig endda paa et Omraade, hvor det havde været ham
magtpaaliggende at føre sin Vilje igennem. Først flere Aar
Men nu gik de altsaa, Bispen og han, i denne friske efter fik han at vide, hvorfor Vilhelm ikke vilde ha’ Klo
Majdag med spirende Liv til alle Sider for at finde et stret beliggende ved en Sø ...
passende Sted til det nye Kloster. Smaaskovene laa tæt,
Hin Majdag i 1173 stod de vilde Æbletræer i begyn
og ind imellem var ryddet Træer, Stubbe og Sten til spar dende Blomstring trindt omkring i Smaaskovene, og de to
som Agerdyrkning. De to Mænd gik stadig vestpaa. Vil Mænd blev enige om, det ny Kloster skulde hedde Æbelhelm spejdende efter et passende Sted. Absalon gik støt holt. Tre Aar efter blev det fuldført saa meget, at Flytnin
fremad som mod et bestemt Maal.
gen fra Eskilsø kunde finde Sted. Otte regelbundne Munke
— Her er Stedet, hvor det ny Kloster skal ligge, sagde og to Kanniker foruden Abbeden gjorde Begyndelsen. Se
Vilhelm uden at tænke nærmere over, hvem han var i nere blev det gennemgaaende til tyve. Et Antal, som Vil
Følge med.
helm ikke var fornøjet med, da han hade haabet, at Æbel— Aldrig paa dette Sted, hvor her ikke er en Draabe holt langt skulde overgaa Esrum Kloster, som var oprettet
Vand i Nærheden. Næe, Klostret skal ligge ud til Arresø. 30 Aar før. Stridigheder fik han derimod nok af med
Vanvid at lægge det her paa denne tørre Flade, naar vi Klostret ved Esrumsøen. Det var stadig galt med Skov
har den store Sø ret forude, sagde Bispen uden saa meget skellene. Før Æbelholts Tid var Esrumklostret saa at sige
som at dreje Hovedet om mod sin Ledsager.
Enehersker over hele Grib Skov. Nu maatte det nøjes
Abbeden stoppede op, blev staaende som en stivnet med Halvdelen. Esrum hørte til Cistercienserordenen,
Støtte. Først et Stykke fremme opdagede Bispen, at Vil Æbelholt til Augustinerne. Det gjorde ikke Forholdet
helm ikke var med mere.
bedre, naar det var skidt i Forvejen. Vilhelm regnede ikke
— Er I bleven utilpas, Abbed Vilhelm?
stort med Prioren, Valter hed han, ansaa ham for en ulærd
— Ja, i høj Grad ved Tanken om, at I ønsker Klostrets Tølper, og Valter betegnede Vilhelm som en halvtosset
Beliggenhed ved den store Sø.
Franskmand, der drevet af Ærgerrighed og sin store Lær
— Hvorfor dog ikke? Det har alle Dage været god dom vilde tyrannisere hele den danske Munkeverden.
Skik i Danmark at bygge Klostrene ved Søer og rindende
Vilhelm fandt, det var under Klostrenes Værdighed at
Vand.
ligge i Strid med hinanden, derfor red han en Dag til
— Kan godt være, det for Danmark er god gammel Esrum for at gøre et Forsøg paa at rette dette Forhold.
Skik, men jeg er Franskmand og maa saa hellere se at Prioren var ikke hjemme, var langt oppe i Skoven ved
komme hjem til de Skikke, jeg er fortrolig med, sagde den Hvide Helligkilde for at døbe nogle Smaabørn. I Stedet
stædige Abbed og blev staaende.
for traf han gamle Ærkebisp Eskil, Grundlæggeren af
Det var ikke første Gang, det var kommet til Uoverens Klostret. Han var kommet paa et kortvarigt Besøg fra
stemmelse mellem de to. For det meste var det Absalon, Lund, hvor han til daglig residerede. Vilhelm var glad ved
som maatte gi’ efter, da Vilhelm altid hade den Trumf i at mødes med den berømte Ærkebisp. Han var træt og
Baghaanden, at saa vilde han rejse fra det hele, hvis hans gnaven, især til at begynde med. Dels fordi han ikke hade
Vilje ikke gik igennem. I mange Tilfælde reddede Absalon truffet Prioren hjemme, dels og mere over den Behand
Situationen ved at skænke en rundelig Pengesum til det ling, han var bleven udsat for ved et Besøg paa sin gamle
betrængte Kloster paa Øen, men i dette Tilfælde stod han Borg, Søborg. Da han hade sundet sig lidt og faaet at vide,
at Vilhelm hade været Abbed paa Eskilsø, hvor ogsaa
aldeles uforstaaende overfor Abbedens Stædighed.
— Jeg flytter mig ikke af Stedet, hvis I stadig holder Eskil engang hade været Forstander, tøede han mere og
paa Klostrets Beliggenhed ved Søen, var Vilhelms Svar, mere op for at gi’ sine Følelser Luft, fortalte at hans egent
lige Ærinde var at afhente en Bispestav, der var blevet
da Absalon forsøgte at tale ham til Rette.
— Lad os nu fortsætte fremad, saa finder vi nok Ste staaende i Kapellet paa Søborg, da Røveren, som han
det, hvor baade I og jeg er bedst tjent med dets Beliggen sagde, Kong Valdemar frastjal ham Borgen.
— Med to Kanniker i Følge red jeg til min gamle Borg.
hed, svarede Bispen ikke uden en dirrende Undertone,
Efter lange Forhandlinger blev endelig Vindebroen sæn
idet han tog Abbeden under Armen.
Modvillig gik Vilhelm ved sin store Førers Arm, og de ket, og jeg red ene Mand ind paa Borgen og fremførte mit
Ærinde for Borgfogeden. Fyren trak sig i Skægget og
standsede ved Ebbes Dam.
— Her er en Dam, men for lille og flad til et Kloster. sagde, at Bispestaven kunde han ikke udlevere uden Kon
gens Tilladelse, og han, Røveren, var for Tiden i Sorø,
Alt for lidt Vand, mente Absalon.
saa jeg maatte vente, til der kom Besked fra Hans Naade,
— Er der osse for lidt Vand til at bade i?
•— Det ved jeg virkelig ikke. Vi kan jo prøve Dybden. hva, Hans Naade, hæl Slavefogeden troede vel, jeg var
Kun i Midten af Dammen var der aabent Vand. Ved Spion, siden han puttede mig ned i Fangekælderen i Ven
Bredderne groede Rør og Dunhammer. Absalon mente, tetiden. Der sad jeg i tre Døgn og hade tillige den For
at om Sommeren i Badetiden vilde det desværre nok knibe smædelse at sidde sammen med den berygtede Prins
Buris. Naa, han slap for Resten ved samme Lejlighed ud
med, at Vandet stod højt nok.
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af Kælderen, for han sprang op bag mig paa Hejsebriksen,
og inden Opsynet var klar over, hvad der var sket, var
han ude af Borgen og fjæler sig vel nu her i Skoven. Naa,
Stafetten kom tilbage med Skrivelse fra Kongen, at jeg
straks skulde sættes paa fri Fod og Staven udleveres til
mig.
Den gamle Ærkebisp hade talt sig varm. De blege Kin
der hade faaet Farve og han traadte haardt i Stengulvet,
mens han støttede sig til den genfundne Bispestav.
Noget egentligt Udbytte fik Vilhelm ikke ud af sit
Møde med den stærkt omdisputerede Ærkebisp, som den
Gang var 80 og meget mærket af Alderen. Den næste og
sidste Sammenkomst var endnu ringere.
Den fandt Sted i den nybyggede Borg ved Købmands
havn. Absalon hade indkaldt Landets Biskopper til Af
skedsfest for den afgaaede Ærkebisp. Absalon var ud
nævnt til hans Efterfølger. Abbed Vilhelm var ogsaa ind
budt. Festen fandt Sted i den ret store Søjlehal. I sin Tale
fremhævede Absalon Eskils store Fortjenester saavel paa
Krigsskuepladsen som i Kirkens Tjeneste. Til Slut spurgte
han, om der ikke var et eller andet Ønske, Eskil hade,
inden han for stedse forlod Danmark.
— Joe, at jeg var varm om mine Fødder, svarede Eskil.
Han hade under sidste Del af Talen stampet trippende
rundt om en Pille.
Ønsket opfyldte Absalon ved personligt at lægge to op
varmede Mursten i hans Seng. Ved Afrejsen lod han to
Skibe ledsage Eskil paa Vej mod Clairvaux, hvor han
døde fem Aar efter.

*

Efter at Absalon var blevet Ærkebiskop i Lund, syntes
det, som om hans Interesse for Æbelholt var kølnet en
Del. I alt Fald var hans Pengebidrag til Klostrets Opret
holdelse blevet mindre. Og Nøden indenfor Klostermuren
var til Tider saadan, at Vilhelm var ved at fortvivle. Der
var Dage, hvor indtil 100 Personer bankede paa Porten
for at faa noget at spise, og hellere sultede Abbeden, end
han lod nogen gaa uhjulpet bort. Vel hørte der store
Arealer til Æbelholt, men Skovene dækkede det meste, og
Agerjorden gav kun et karrigt Udbytte, skønt Vilhelm
indførte forskellige nye Dyrkningsmetoder. Munkene fik
ikke Lov at ligge paa den lade Side. Ofte i sin Ivrighed
gik Vilhelm for vidt med sine Afstraffelser, naar han
syntes, Arbejdet gik for trægt, eller naar nogen vovede at
udeblive fra Messen. Men indsaa han, at han havde forset
sig, saa var han ogsaa Mand for i alles Paasyn at bede om
Tilgivelse. I hele sin Livsførelse gav han et straalende
Eksempel paa, hvordan et ret Klosterliv skulde leves.
Næsten hele sit Liv var han plaget af Sygdom, mest af
Bylder, der særlig var smertefulde, fordi han altid bar en
irriterende Skætfaldsskjorte. Hans Sengeunderlag var kun
et Skindtæppe, og Dage i Træk levede han udelukkende af
Vand og Skækkebrød eller Simle. Naar Geberts mekani
ske Klokke ringede til Natmesse hver tredje Time, var
Abbeden altid første Mand foran Alteret for at forrette
Gudstjenesten, selv om han var saa elendig, at Brødrene
ofte maatte bære ham ind. Aldrig blev han træt af at ind
prente Munkene Apostelordene: Elsker hverandre!
Ved Gudsttjenesten kunde han i Ivrighed i den Grad
gaa op i det, han talte om, at Graaden var ved at over
vælde ham. Især naar han fremmalede Livet, som det for
mede sig her paa Jorden, og saa det, der ventede os i
Evigheden. Hans Virke i den gudsforladte Egn, han
var sat i med halvvilde Skovbeboere, der ved Vilhelms
Forkyndelse til at begynde med stod aldeles uforstaaende,

fik mærkbare gode Følger. Kom de ikke til ham, gik han
ud til dem i Skovhytterne eller Jordhulerne og fortalte om
det, de egentlig var skabt til og skulde hige imod.
En stor Sorg for Vilhelm var det, at Absalon tilsyne
ladende hade tabt Interessen for ham. Han skriver til
ham:
— Gud forbyde, at jeg skulde være utaknemmelig for
de Velgerninger, jeg har modtaget af Jeres Velvilje. Jeg
vil takke for dem, saa længe jeg lever. Men undertiden
forekommer det mig, som Jeres tidligere Velgerninger
stiller de senere i Skygge.
Absalon havde kun besøgt Æbelholt en halv Snes
Gange i disse tyve Aar, det hade bestaaet, og hver Gang
var der noget ved Indretningen, som ikke passede ham.
Vilhelm vidste saare godt, at det var ikke der, Tampen
brændte, men at Klostret, efter hans Anskuelse, laa paa
et forkert Sted ... Kunde han da ikke forstaa, at et Kloster
først og fremmest skulde udelukke sig for Verdens Fri
stelser, naar Fristelserne saa aabenbart stillede sig til Skue
fra en Badestrand! Intet Øjeblik fortrød Vilhelm, at han
havde sat sin Vilje igennem med at anlægge Æbelholt
ved det lille Mudderhul af en Dam fremfor ved Danmarks
største Sø.

Det er Højsommer. Abildgaarden staar med begyndende
Frugter, og Urtehaven blomstrer med de forskellige Læ
geplanter. De fire bredkronede Egetræer, der ved Rydnin
gen fik Lov til at blive staaende, kaster en sparsom Skygge
over Indgangsporten. Henne fra Teglovnen stiger den
lysegraa Brænderøg til Vejrs. Dæmpet høres Hymnen fra
den lille Trækirke. Som en skærende Disharmoni lyder
der et Sted inde fra Skoven stærke Hyl og halvkvalte
Skrig. Det er fra to Vildorner, som afgør et Mellemvæ
rende. Solen daler langsomt i Vest bag Skovene der. Den
varme Luft flimrer endnu under Egenes Skygge. I den
Skygge staar Abbed Vilhelm foran Klosterporten, der er
aabnet for de fem Betlere, som har tigget sig Mad og Logis
til for Natten.
Abbedens Øje fanges af to Ryttere østfra, der i Pasgang
ad den knortede Jordvej tager Retning mod Klostret. Det
kunde ligne ... men var det muligt, var det muligt! at
den ene var Ærkebisp Absalon? ... Jo, nu svinger han
genkendende med Armen, og Hestene sætter i Trav, saa
det graa Jordstøv staar i Taage efter dem.
Mødet er hjerteligt mellem de to Mænd. Den anden
Rytter, en ung Klerk, er med som Ærkebispens Følge
svend. De er begge bevæbnede. Absalon er træt og tillige
nedbøjet, hvad han forgæves søger at skjule ved at paa
tage sig en forceret Livlighed. Eller maaske er det Alde
ren, som gør sig gældende?
I Vilhelms spartanske Celle faar han lidt at spise, styr
ker sig ved en Kande Vin og hviler ud i den højryggede
Armstol.
— Det var et haardt Slag for Jer og mig ved Budskabet
om Kong Valdemars Død ... Men haardest ramte det mig
og værst nu for otte Dage siden, sagde Absalon, idet han
lagde Haanden over Panden.
— Kong Valdemar har altid være mig god og for hvert
Besøg, han aflagde os her i Klostret, var det, som om vi
kom hinanden nærmere i Forstaaelse om de kirkelige
Spørgsmaal ... Men jeg forstaar ikke Jer Mening med den
sidste Udtalelse.
— Naar jeg er Skyld i Kongens Død, kan I saa ikke
forstaa, at det er det, som har ramt mig haardest af alt i
mit lange Liv!
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Absalon fo’r op af Stilen og gik en Omgang rundt i
Cellen, knugende sine Hænder, standsede knælende foran
Krucifikset.
Skyldig i Kongens Død! ... Det maa I give mig en
nærmere Forklaring paa, sagde Vilhelm, idet han saa med
lidende og uforstaaende paa den knælende store Kriger.
Da der var faldet mere Ro over ham, og han atter sad i
Armstolen, fortalte Absalon:
— I ved, at Kong Valdemar var en syg Mand, da han

havde overladt ham ... og jeg vidste det heller ikke ...
den Gang ... Og Stefan vidste det ligesaa lidt, da han
sendte mig Giften, som han havde faaet af en Lægebroder
i Milano ... For otte Dage siden skrev Stefan til mig, at
jeg skulde være forsigtig med Puljens Indhold, for nu
havde han faaet at vide, det var et farligt Bedøvelsesmid
del, Theriak, der i smaa Portioner virkede smertestillende,
i lidt større bedøvende og i for store Portioner dræbende.
Ser I nu, Abbed Vilhelm, at det er mig, som har dræbt

Abbedens Øjne fanges af de to Ryttere ... den ene var Ærkebiskop Absalon ...
nu svinger han genkendende med Armen.

sidst drog til Vordingborg for at gøre en Ende paa Ven
dernes Plyndringer. Sygdommen overmandede ham der,
saa han maatte gaa til Sengs. Feberen steg, saa han gav
Tilladelse til, at Lægebroder Johannes fra Øvid Kloster i
Skaane skulde tilse ham. Paa Vej til Vordingborg tog
Johannes ind til mig i Lund for at meddele, han var bort
rejst nogen Tid ... Ulykkeligvis kom jeg i Tanker om, at
Ærkebisp Stefan havde sendt mig en Pulje Medicin og
en Skrivelse, hvor det hed, at dette Medikament var godt
og brugbart for store Mænd. Det slog ned i mig, at saa
maatte det være noget for Kong Valdemar, eftersom jeg
aldrig har lært en større Mand at kende.
I ved, hvordan det gik. Johannes gav Kongen hele Pul
jens Indhold. Valdemar faldt straks efter i en dødlignende
Søvn, der bevirkede en stærk Svedekur. Johannes beor
drede, Kongen skulde have fuldstændig Ro, indtil han
vaagnede, hvad rimeligvis først vilde ske henad Morgen
stunden ... Han vaagnede aldrig af den Søvn! ... Og det
er min Skyld! raabte Absalon med en Røst, som om han
vilde kræve Himlen til Vidne paa sin Brøde.
— Den skyldige maa da være Johannes, som gav Kon
gen for stor en Dosis, beroligede Vilhelm.
— Han vidste ikke, hvor stærk en Gift det var, jeg
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min bedste Ven! sagde Absalon og faldt sammen i Arm
stolen.
Det var saa mærkeligt at se den store Kirkehøvding og
Kriger, der visselig ikke hade skaanet noget Menneskeliv
i Kampens Hede, sidde her skyldbevidst for et tvivlsomt
Drab, der var sket for at hjælpe et Menneske i Nød.
Dette sidste fremhævede Vilhelm Gang paa Gang, men
tilsyneladende lod Absalon sig ikke trøste. Vilhelm tog
hans Haand, og med den i sin sagde han:
— Naar I siger, I har dræbt Kong Valdemar, kan jeg
med lige saa stor Begrundelse sige, at jeg har dræbt hans
Datter!
— Hvilken Snak! Prinsesse Ingeborg lever da!
— Hun lever, men hvilket Liv! Maatte hun ikke langt
hellere ønske sig død end leve i den Skintilværelse for en
Kongedatter: at blive sat i Kloster den ene Dag og i
Fængsel den næste, skiftevis at blive forstødt af sin Ægte
mand og derefter taget til Naade for atter at blive forstødt.
Det er den Tilværelse, jeg i min Uforstand og Ærgerrig
hed har givet den danske Kongedatter i et fremmed Land.
— I var jo ikke ene om at tage den ulykkelige Bestem
melse angaaende Giftermaalet med Filip August. Hendes
Far, Kong Valdemar, og jeg var jo ogsaa med.

— Men jeg alene har Hovedansvaret for den Mes
— Saavidt jeg husker, sagde Absalon, foregik Vielsen
alliance. Kong Valdemar kom til mig, da Skurken, Kong samme Dag, vi var ankommet, og han opførte sig upaaFilip, havde friet til Prinsesse Ingeborg. Giftermaalet vilde klageligt og stilfuldt.
staa eller falde med en Udtalelse af mig, der jo var en
— Men hvad saa Dagen efter ved Kroningen, da afbrød
Kender af franske Forhold. Og jeg, aah Gud ja, jeg saa han hele Ceremonien, forlod Kirken og viste sig ikke mere
kun den politiske Vinding ved, at mit andet Fædreland, ... Hvordan den Brudenat er forløbet, er jeg ikke Mand
Danmark, kunde komme i Svogerskab med det mæg for at udforske. Men fra det Øjeblik hadede og afskyede
tige Frankrig. Mennesket, den skønne Prinsesse Inge han sin Dronning, som hun nu var, kastede hende fra det
borg, tænkte jeg ikke paa. Desmere paa min egen Ærger ene Fængsel og til et andet ... Nu hører jeg fra Kong
righed ved, at mit gamle og mit ny Fædreland blev knyttet Knud, at Søsteren er sat i Kloster, og Filip har uden Skils
sammen til en Stormagt paa min Tilskyndelse.
misse giftet sig med Agnes af Meran.
— Det var nok mere den danske Flaade. den største i
Der var faldet Ro i Cellen, ogsaa over de to Prælater,
Europa, Filip havde Kik paa. Han omgikkedes jo den der til fælles Trøst sad med hinanden i Haanden. Absalon
Gang med Planer om et Angreb paa England, afbrød afbrød Stilheden ved at sige:
Absalon den ivrige Abbed.
— Det er saa forunderligt at tænke paa, at den Mand,
— Det kan ligne ham, Tyrannen! Da vi lagde til ved vi begge satte saa høj Pris paa, har jeg været med til at
Kajen i Avignon med vore Skibe og hele Brudeudstyret dræbe, og I, Abbed Vilhelm, har tilskyndet hans Datter
tillige med den ulykkelige Prinsesse, saa jeg for første hendes aandelige Død. Det er ikke gjort af ond Vilje,
Gang hans Forbryderfjæs og blev betænkelig. Desværre men af menneskelig Skrøbelighed. Vi to, som kalder os
skulde det vise sig allerede Dagen efter, jeg ikke tog fejl store i Aandens Rige, har den almægtige Gud lært gennem
af det Ansigt.
dette, hvor smaa vi er i al vor indbildte Storhed.
De mørke gnistrende Øjne udstraalede en Ivrighed, der
Fra den Dag af klagede Absalon aldrig over Klostrets
baade kunde tydes som Udslag af stærk, sjælelig Uro og Beliggenhed, og til den store Julehøjtid skænkede han det
af dybtfølt Anger.
en kostbar Sølvskaal.

SOMMER-VINTER
... samme Parti ved Færgegaarden paa de to Aarstider...

Fra Færgegaarden ved Frederikssund
Af HOLGER MUNK

Hvem af os ældre faar ikke et festligt Strejf gennem
Sindet ved Ordet: Kanefart, muligt forstærket ved
Mindet om de gamles Fortælling om 70-80’ernes Kane
farter og det Liv og Farvespil, der kunde ligge i Be
Mindernes Række staar Sommeren ofte med den retningerne.
Ja, hvem kan ikke blandt Minderne fra Drengefestligste Glans. De svundne Somre er, som Knud
Hjortø siger, det, der tæller, naar Minderne drages aarenes rummelige Arkiv fremkalde den henrykkende
frem, medens som Modstykke de »gamle Vintre« staar Fornemmelse af Skøjternes Klang over Mosens eller
som Livets Bølgedale, og dog har Bauditz Ret, naar Søens blanke Flade. Christian Winther har fortalt det
han i en af sine Noveller siger: »Vinteren har Farver, med de Ord: Ynglingen paa blanke Skøjter farer frem
som Sommeren ikke kender«, og han kunde med lige i store Sving, Vinden om hans Ører suser, men han
saa stor Ret have tilføjet: Vinteren har Glæder og Op ænser ingen Ting.
levelser, som Sommeren ikke kender.
Vinteren kan derfor i lige saa fuldt Maal have Hol
Forstander, Overlærer Holger Munk, Færgegaarden
ved Frederikssund, har fremdraget nogle Dagbogs
optegnelser fra den strenge og dramatiske Sne- og
Isvinter ved Roskildefjord 1929.

I
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depunkter for en Tidsregning som Sommeren, hvad jo
ogsaa klart fremgik af »de gamle«s Fortælling, der
ofte kunde indledes med: Det var det Aar, man kunde
køre i Kane til Sverige, eller det var i den strenge Vin
ter 1870—71, eller endnu nyere Dato, det Aar vi gik
over Isen fra Nyborg til Korsør.

Men i Vinterens Minderække for os her ved Ros
kildefjord — nærmere præciseret for os her ved Over
fartsstedet mellem Hornsherred og Nordsjælland, staar
den lange, strenge Vinter i 1928—29 ubetinget som
den begivenhedsrigeste, som den, der skal mindes
for sin Barskhed. — Det begyndte allerede mellem Jul
og Nytaar eller nøjagtigere efter min Dagbog 30. De
cember med Kaneføre og stærk Frost, men først 15.
Januar tog Udviklingen Fart, og herom fortæller Op
tegnelserne :
15. JANUAR 1929: Det fryser ca. 8 Grader, og
Barometeret staar meget lavt. Det sner stærkt fra Syd.
Vi blev kørt til Skole i Kane — og senere hentet. Vin
den er gaaet ret i Nord, og Himmel og Jord staar i et.
Hen paa Eftermiddagen kørte jeg E. og Børnene til
Dans. Sneen tager til, og det stormer fra Nord.
Mange Biler kørte fast her ved Færgegaarden, og vi
maatte med Heste hjælpe dem frem til Lunden.
Senere da jeg gik — langs Rækværket — til Han
delsskole, var Snevejret taget af, men Foget og Stor
men taget til. Da jeg gik hjem ved 8-Tiden, talte jeg
med Brofogden, der var bange for Strøm og Isskru
ning, og som vilde holde Vagt ved Broen hele Natten.
Siden 1903 og 1888 havde vi ikke haft saa haardt et
Vejr, mente han.
16. JANUAR 1929: Stormen tog til i Nat, og i Dag
til Morgen kunde vi ikke se Brohuset. Vejret synes
at være paa sit højeste, Temperaturen omkring 9 Gra
der, Sne og Fog jager stadig over Bro og Fjord.

Højvande og Skrueis ind over Jægerspris-Vejen, det første alvorlige
Varsko om, hvad der fulgte: Broen, der sprængtes. Billedet er taget fra
Færgegaarden mod Færgelunden.
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Og saa faldt Sneen i Læssevis, spærrede Folk inde, gjorde al normal
Færdsel umulig og genskabte gamle Tider. Færgegaarden halvt skjult
i de kæmpemæssige Snedriver.

Brofogeden fik Ret: Broen stod ved 7-Tiden spændt
som en Flitsbue og maatte lukkes op, men ved 9-Tiden
sprængtes hele det vestre Brostykke og drev med
Strømmen over mod den sydvestre Isrand.
Mælken fra Hovedgaarden, i to Vogne med Mand
skab og Forvalter til Hest, maatte vende ved Broen og
køre ad Lyngerup til. Hen paa Formiddagen kom Jægerspris-Posten hertil i Kane, Postillion i rød Frakke
med gule Opslag og blaa Benklæder, — de gamle
Dage —, men maatte ligesom de enkelte andre, der
søgte til Broen, vende om.
Kl. 3 er Snevejret hørt op, men Stormen jager stadig
Vandet ind i Fjorden, og Brostykket driver stadig lang
somt mod Syd. Isen er nu af Vandet løftet ind paa
Jægerspris vej en og ligger lige med det yderste faste
Brostykke. — 3 Tog sidder i Aften fast i Sneen paa
Linien Frederikssund—København.
17. JANUAR 1929: Det sneede lidt til Morgen og
frøs 7 Grader, men Vinden er taget stærkt af, og Strøm
men gaar nu ud.
Kl. 8V2 vilde Brofogeden være ved denne Side med
Færgebaaden for at sætte os over, men da Skolebe
styrer Hatt mente, at der ikke kom flere, end de kunde
slaa dem sammen i Klasserne, blev vi hjemme. Sne
fogeden ringede og bad os begynde Snekastning her
ved Færgegaarden. Vi færgede Mælken over og fik
Varer med tilbage.
Postvæsenet ringede og bad os skaffe Posten frem
til Skibby. Vejret synes nu at klare noget, og man ar
bejder med at faa Broen slæbt paa Plads.
18. JANUAR 1929: Vi er i Dag kongelig dansk
Postkører til Femhøj og Krogstrup (desværre uden
Horn). Det fryser ca. 5 Grader, og der er Udsigt til
mere Sne. — Broen er endnu ikke lagt paa Plads, og
Færgebaade har meget travlt med Personer og Varer.
19. JANUAR 1929: Kl. 8^2 gik Troels og jeg til
Færgen. Der var 35 fraværende fra Skolen foruden Hr.
Hatt. Om Eftermiddagen besørgede vi Byærinder og
kom over med samme Færge. — Mange havde været

Broen sprængtes,
Trafikken over
Fjorden
maatte etableres
pr. Baad. Her venter
den da 10-aarige
Troels Munk
(nu Sekretær i Uden
rigsministeriet)
paa Skib.
Færgegaardens
Morgenmælk skal
færges til Frederiks
sund, — der var
igen fuld Mening i
Gaardens Navn.

med Snekastning. 19. Februar laa Sneen i Mandshøjde
paa Gerlevvejen og »ved fortsat Fygning og Snekast
ning maa Lad benyttes for at faa den op og bort», siger
Dagbogen.

*

her paa Færgegaarden for at faa Heste og Varer ind
(lige fra Brød til Ligkister), medens de tog over til
Byen. Færgegaarden var atter blevet Færgegaard.
Temperaturen er nu omkring 0, og der er udgaaende
Strøm.
20. JANUAR 1929: Det er Søndag med Frost og
fint Vejr — og meget livlig Færgefart. — Isbryderen
gik i Dag igennem Fjorden.
21. JANUAR 1929: Taage og Tø — ingen Strøm.
Hans var i Dag med os i Færgen til Skole, men da vi
skulde hjem, var Broen atter i Orden.
22. JANUAR 1929: Frost og tindrende Sol, stille
og meget fint Kaneføre. Vi kørte i Kane til Skole.

Den lange Snevinter gav Lejlighed til mangen »Ka
nefart«, men den, der huskes bedst, og som vel nok
baade i Kolorit og Omfang var den største, der i vor
Tid er blevet holdt her omkring »Bro og Fjord««, er
den, Frederikssund Borger- og Haandværkerforening
sammenkaldte til den 31. Januar 1929, og som under
Hornmusik og under Klokker og Bjælders Klang gik
over Broen, gennem Færgelunden og til Jægerspris
Slot, der til Ære for Borgernes Besøg stod illumine
ret. Det var et festligt og farverigt Skue, da de 33 Ka
ner med Fakler svingede rundt omkring Hjorten og de
opkastede Snevolde i Slotsgaarden. Forstander Høj
holdt Tale, — men hvem hørte det i den mørke Vinter
nat med Snefog og i bidende Kulde, og de utaalmodige
Heste rystede ustandseligt deres Bjælder og Klokker,
ivrige efter atter at komme af Sted, og Hjemturen gik
da ogsaa i strygende Fart gennem de nydannede Sne
driver.
Jo, de »gamle Vintre« har ogsaa deres Kolorit, deres
Krav paa at blive mindet. Lad den gamle Brofoged,
Oluf Jensen, sætte sit Skel eller Mærke ved 1888 og
1903, men for os, der var gammel eller ung her paa
Færgegaarden i Snevinteren 1929, vil denne stedse staa
som Vinteren over alle Vintre — den gamle Vinter.

Og vi kørte stadig i Kane til og fra Skole — Januar
Maaned ud og et Stykke ind i Februar — og Vinteren
holdt ved, selv om den ustandselig skiftede fra »Taage
og Tø« over stormende Snefog til tindrende Sol med
glitrende Sne. Medio Februar fik vi atter Snestorm
over Landet med Tog- og Bilstandsning. 16. Februar
var saaledes samtlige Rutebiler i Danmark standset af
Sneen, og mange Dage blev tilbragt paa Landevejene

Kanerne kom i Fart.
Her er Troels
og Hans Munk parat
til Kanetur.

Men den strenge Vinter havde ogsaa sine idyl
liske Billeder: Dyreliv ved Færgegaarden. De
to forreste Ænder er iøvrigt sjældne, PingvinÆnder, indført fra England af Holger Munk.
Vandposten i Baggrunden er en Rest fra den
den gamle Færgegaardstid — den er nu en
saga blott.
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DEN GAMLE PROVST I HELSINGE
Provst C. G. la Cour, som var Sognepræst for
Helsinge-Valby Menigheder fra 1847—1880, fejredes
ved sit 25 Aars Jubilæum den 21. September 1872
paa forskellig Maade. Ved en Gudstjeneste i Hel
singe Kirke paa Jubilæumsdagen holdt den gamle
Provst en Tale, som ]UL I NORDSJÆLLAND
her bringer et Uddrag af — efter Provstens eget
Manuskript, der endnu er bevaret.
Talen giver et godt Billede at Provst la Cour selv
— der er stadig Folk paa Egnen, som kan huske
ham — men man faar tillige et Glimt af, hvad man
kan kalde »Helsinge-Valby i gamle Dage,«

»Saalænge jeg kan erindre tilbage, har den præstelige Stilling
altid staaet for mig som mit Livs Maal. Naar jeg som Barn
legede med mine Jævnlige, saa var jeg altid Præst, og en Skam
mel eller Bænk tjente mig til Prædikestol. Men det var ingen
let Sag at naae dette Maal; thi min Vugge stod ingenlunde paa
de høie Steder eller i Rigmands Huus.
Tidlig kom jeg ind i præstelig Virksomhed, det er nu over 38
Aar siden, og histovre paa Jyllands Sletter tilbragte jeg de første
13 Aar ...
Idag er det 25 Aar, siden jeg blev kaldet til disse Menigheder.
Det er en lang Tid, og siden Morten Hammers Død har ingen
Præst her paa Stedet talt saamange Embedsaar. Hammer var
Præst i 36 Aar og døde i 1809. Efter ham fulgte Rothe, som var
Præst i 10 Aar indtil 1819. Saa kom Nyholm, der kun var
Præst her paa Stedet til 1825. Derefter Provst Vedel i henimod
15 Aar til 1840; og endelig min Formand Find i 7 Aar til 1847.
Idag har jeg fyldt de 25 Aar som Præst for disse Menigheder ...
Og denne lange Række af Aar har været skjæbnesvanger for
Land og Rige. Først hiin hæderlige Kamp for Slesvig, i hvilken
mange af vore Sønner og Brødre maatte bløde, og saa hiin
sørgelige Krig i 1864, som ogsaa fordrede sine Offre. Naar man
lever sammen i saadanne Tider, saa knyttes man uvilkaarlig
nærmere til hverandre. Men ogsaa herhjemme er der foregaaet
store Omvæltninger. Jeg vil ikke omtale de Forandringer, som
ere foregaaede med Byer og Steder, at der f. Eks. i denne By
snart ikke er et eneste Huus tilbage af dem, som vare her for
25 Aar siden; men hvilken Afgang har der ikke været paa Mænd
og Qvinder! Skal jeg nævne Gaardmandsklassen alene, saa er
der kun ganske Faa tilbage. I Helsinge By er der kun een, i
hele den store Laugø By kun een, og i den ligesaa store Valdby
By kun en eneste Mand tilbage af dem, som vare her ved min
Embedstiltrædelse; og med Afbyggere og Huusmænd er det
gaaet omtrent i samme Forhold. Jeg har havt mange trofaste
Venner iblandt de Bortdragne, Mænd og Qvinder, som det har
gjort mig ondt at skilles fra, og ved hvis Bortgang jeg har følt
virkelig Sorg ...
Hvorofte har jeg derhos ikke mødt Dig i dit eget eller mit
Hjem og vexlet med Dig alvorlige eller muntre, men altid dog
venlige Ord. Desværre er det skeet sjeldnere, end jeg har
ønsket, men saavel Legemssvaghed som andre Forretninger have
afholdt mig fra at komme oftere til Eder. Men ere vi end ellers
mødtes sjeldnere, saa er det skeet desto oftere her i Herrens
Huus. Dette er jo ogsaa mit egentlige Hjem, og denne Plads er
mig den kjæreste paa Jord; Gud ske Lov, at Du ogsaa med
Glæde har søgt Herberge under disse Tempelbuer! Jeg veed
vel, at der ved Forkyndelsen af Guds Ord altid klæber sig noget
Personligt, og at Enhver derfor ikke kan føle sig lige tilfreds
stillet hos den samme Præst; men have der derfor været Enkelte,
som ere bievne borte, saa have der bestandig været Flere og
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Flere, som ere strømmede til, saa at Kirken stundom har været
for lille. Og det er ingen Sammenstrømmen fra fremmede Ste
der, nei, det er for den allerstørste Deel Sognets egne Børn,
hvis Lyst til at høre Evangeliets Forkyndelse i en Række af Aar
har været i en stadig Stigen. Hvilken Glæde har det ikke været
for mig! og er der Noget i Verden, hvorfor jeg skylder min
himmelske Fader Tak, saa er det vel dette ... Hvilken Tilfreds
stillelse maa det derfor ikke være for mig, at man endnu hører
den gamle Mand ligesaa gjerne, som man hørte ham i hans
yngre Aar.
Her er der Eet, som jeg maa omtale, og som ikke uvæsenlig
har bidraget til at drage Menigheden til Kirken, og det er det,
at dette Tempel Aar for Aar er blevet et hyggeligere og mere
tiltalende Guds Huus. Der er kun en eneste Plet tilbage, som
er bleven uforandret i disse 25 Aar. Hiin deilige Altertavle er
bleven opsat, Orgelet er anskaffet tildeels ved Sammenskud af
selve Menigheden og nu henflyttet paa et hensigtsmæssigere
Sted for tillige at give Plads for de Kirkebesøgende; nye Stole
ere anbragte, Væggene ere optrukne og Hvælvingerne afrun
dede, og et fyldigere Lys trænger nu ind igjennem de nye Vin
duer; kun Prædikestolen alene, om end udbedret, er den samme,
— et Billede paa, at om end de ydre Former ved Gudstjenesten
forandres, saa skal Prædikenen dog vedblive at være den samme.
Jeg har mødt en høi Grad af Forekommenhed med Hensyn til

disse Arbeiders Udførelse, — kun en enkelt Gang har jeg havt
nogen Vanskelighed at overvinde, — og nu veed jeg Intet mere,
som mangler denne gamle Kirke.
Ogsaa udenfor Kirken har jeg tilbragt 25 lykkelige Aar. I
henved 20 Aar har jeg bestyret Sognenes Communevæsen, og
den Anerkjendelse, som er bleven ydet mit Arbeide, og som
navnlig mine Medarbeidere have viist mig, — de fleste af dem
ere nu vandrede hjem, — har ikke kunnet andet end glæde mig.
Og hvilken Lykke har Gud ikke skjænket mig i min huslige
Kreds 1 Fri for Næringssorger og fri for alle Hjertesorger ere
Aarene gledne forbi. Vel have ogsaa vi, som alle andre Døde
lige, havt vore Bekymringer: vor Hjemstavn er gaaet op i
Luer, og Sygdom og Svaghed har stundom kastet en Skygge
ind i vort Liv; men hvad er dog dette imod de mange store
Goder, som ere bievne os til Deel? Her har, for at jeg kun
skal nævne et enkelt, her har Gud givet os at opdrage vore
Børn, af hvem vi aldrig have havt andet end Glæde. Herfra

have vi sendt dem ud i Verden efter menneskeligt Skjøn vel
forsørgede, — o min Sjæl, lov Herren, og glem ingen af alle
hans Velgjerninger!
Gud være lovet og takket for Alt! Men ogsaa I, mine dyre
bare Menigheder, være takkede, for hvad I have været imod
mig i disse 25 Aar! Tak for Eders Kjærlighed til Guds Ord og
Eders Lyst til at høre dets Forkyndelse! Tak for den Velvillie,
I ved enhver Ledighed have viist imod mig og Mine, og for
det, jeg tør nok sige oprigtige Venskab, hvormed saa Mange
af Eder ere komne mig imøde . ..
Tak alle I, som have arbeidet eller endnu arbeide med mig!
Tak for Eders Nidkjærhed i Embede! Tak for Eders Venskab
imod mig og Mine! Tak I, som idag have beredet mig en Glæde
og Overraskelse ved min Indtrædelse i dette Huus, som I med
konstfærdig Haand have prydet med Efteraarets bedste Blom
ster og endnu vaargrønne Løv, saa skjønt som ingensinde
før! ...

☆

VISLÆSNING
gsaa i Aar har Julenissen meldt sig som Medarbejder. Han har, sin Vane tro, Aaret rundt holdt Øje med de Fejl, som

O

hans Kolleger, Sætter- og Frykkernisserne ved de nordsjællandske Blade, har begaaet. Men ogsaa andre Nisser, f Eks. blandt
lokale Folk, der sender Aviserne Nyheder fra deres Egn, og blandt Annoncørerne, har han haft Kig paa. En lille Prøve paa
Samlingen følger her. Julenissen har ikke nævnt Navnene paa de forskellige Blade, hvor han har gjort sine Fund, men han har
vedføjet Oplysninger om Egnen og om Tidspunktet, hvor Begivenhederne, der omtales, er foregaaet.

Fra Jylland til København via Roskilde Fjord?

Frederiksværk, 17/9 1951: »Et Par unge Mennesker, der havde paata
get sig at sejle en Lystkutter fra Jylland til København, grundstødte
Lørdag Aften i Fjorden omtrent ud for Staalvalseværket.«
<Ned af< — eller Glideflugt?
Helsinge, 18/9 1951: »Styrtet nedad Stigen«.

Duel i »Jomfruburet«.
Hillerød, 22/10 1951: »At fortælle Handlingen i »Jomfruburet« turde
være overflødigt —. Som Hanne virkede Inger Axholt straalende, og
hendes dejlige Stemme kom godt til sin Ret — ikke mindst i Duellerne«.

Rengøring skal der til — fej selv!
Vinderød, 25/10 1951: »Møbleret Værelse med Kost«. (Annonce).

»Skriver I, Ka’le?«
Helsingør, 27/11 1951: »Julemærkefilmen blev i Aftes paa Postmester
Nordholts Initiativ forevist i Forsamlingsbygningen for Helsingør Post
kontors Postskale og Kontorpersonale.«

Hvad døde Smedens Kat af?

Frederiksværk, 28/11 1951: »Foreningens Formand, Fru Karen Friis,
indledte og afsluttede det vellykkede Kursus, og fra forskellig Side
blev der rettet Hak baade til Konsulenten og Bestyrelsen.«
01 er godt!
Frederiksværk, 4/12 1951: »Blandt Deltagerne er Heros’ gamle Mester
bryder Kn. Frederiksen, der ikke helt har lagt Brygningen paa Hylden.«

Varmt Vand i Øllet?

Frederiksværk, 8/2 1952: »Arresødallejren kritiseres .... Opvasken?
...Ved Baljerne findes der Haner med koldt Skyllevand. — Er Vandet
i Bajerne saa varmt hele Tiden? — Det afkøles selvfølgelig efterhaanden, naar et helt Kompagni skal passere ...«
Snestorm med flyvende Tage.
Hillerød, 11/2 1952: »Paa Strækningen Helsingør-Hillerød var der
ogsaa et Par Forsinkelser paa omkring 25 Minutter som Følge af For
sinkelser i Hillerød, hvor man ventede paa Københavnertagene.«

Hjortens Flugt.
Gilleleje, 28/11 1951: »Som bekendt mistede Købmand Bjørn Peter
sen, Gilleleje Trælasthandel, for nogen Tid siden en tam to Sikahjorte
er købt af en Dyre-Mand i Smidstrup, efter at Hjorten var brudt ud af
sin Indhegning i Bjørn Petersens Dyrepark. Bjørn Petersen har nu i
Stedet købt to Sikahjort, der blev skudt af en der begge er et Aar gamle.
De Sikahjorte, en Hind og en Buk, handler i Kastrup, og Hjortene er
kommet til Gilleleje.«

Glad Kvidren.
Hørsholm, 14/2 1952: »Tandlægerne G. og K. Schwencke Christensen
har nedsat sig i Hørsholm og har aabnet Klinik paa Usserød Konge
vej 91. ud paa det, vil De faa rigelig Belønning gennem den glade
Kvidren fra Masser af brogede Smaafugle, for hvem det osse kniber
med at finde Føden under de nuværende Forhold. Kort sagt: Tænk paa
Dyrene!«
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Halt tillige?
Frederiksværk, 14/2 1952: »Under Arbejde med at hakke Kød i en
Kødmaskine fik han Halvdelen af højre Haands Pegefinger klippet af.
Han maatte til Behandling paa Sygehuset, hvor man yderligere tog et
Stykke af Benet for at kunne sy Kødet sammen.«
»Da hang der en Guldring paa hvert et Træ«.
Helsinge, 1/4 1952: »Hr. Westh kaldte sit Program »Strengen er af
Guld«, og det omfattede Sang, Deklaration og forbindende Tekst. Det
var en baade smuk og lødig Underholdning«.

Tørre Grise.
Helsingør, 20/5 1952: »Grisesalget i Helsingør var tilført 149 Stkr.
Smaagrise, som alle solgtes. 6-8 Ugers Grise kostede 90-110 Kr., og
tørre helt op til 125 Kr.«

I Tiltagende.
Helsinge, 29/5 1952: »Hankom dertil som Kontorassistent; men ved
sin Dygtighed og mange tiltagende Egenskaber arbejdede han sig op
gennem Rækkerne.«

»I dit Ansigts Sved —«.
Ballerup, 25/6 1952: »Dygtig Malersved søges«. (Annonce).
Iliadehelte i Stentor og — Stentorden.
Helsingør, 9/6 1952: »Man havde ikke sørget for Højttalere. Knud er
jo ikke en Mand af Stentordenrøst.«

Mer’ Savværk og mer’ Frokost.
Helsinge, 5/7 1952: »Helsinge Husmandsforening havde Fredag en
fornøjelig Udflugt i Turistbil med ca. 30 Deltagere. Turen gik først til
Køge, hvor Junkers Savværk blev beset. Efter en Frokostpause i det fri
tog man til Køge, hvor Junkers Savværk blev beset. Efter en Frokost
pause i det fri, tog man til Vallø...«
Maanedskort med Tilbehør.
Fredensborg, 7/7 1952: »Med Maanedskortet følger en pæn Vejr og
god Fornøjelse«.

En lille og vaagen —
Frederikssund, 6/9 1952: »Husbestyrerinde, 4V2 Aar, med 8l/2-aarig
Søn'søger Plads paa Landejendom 1. Oktober^eller November«.

»Jul i Nordsjælland«« Præmieopgaver
'»Jul i Nordsjælland* har igen i Aar en lille Konkurrence for Børn og voksne. >— Præmierne er for de voksne et Udvalg af Aarets
bedste Bøger og for Børnene anerkendte Børnebøger. Naar Opgaverne er løst, sendes de til >Jul i Nordsjælland*, Jernbanegade 12, Frederiks
værk. Løsningen maa være Redaktionen i Hænde senest 10. Januar 1953. Hvis man er fyldt 15 Aar inden Januar, kan man kun deltage
i Voksenopgaverne. Der kan godt i samme Kuvert være Løsninger for baade Voksen- og Børneopgaver.

Hl
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Q^offenopgape Dtr. 1.
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Nordsjællandsk Hvem-ved-Hvad
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Vi genoptager i Aar de gode, gamle »Hvem-ved-hvad«-Konkurrencer efter Princippet: Den, der har løst flest Spørgsmaal, har vundet!
Er der flere rigtige Løsninger, trækkes der Lod.

4

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
b.

9.
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I Frederiksborg Amtsvaaben findes
a: En Stork ? b: Et Raadyr? c: En Frederiksborghest?
Landets største Skov, Gribskov, er paa
a: 12 km2? b: 44 km2? c: 63 km2?
Frederiksværk har Navn efter
a: Frederik den Femte? b: Johan Frederik Classen? c: Frede
rik den Syvende?
Grevinde Danner ligger begravet
a: i Fredensborg Slotskirke ? b: i Jægerspris Slotshave? c: paa
Nyhuse Kirkegaard?
I Slangerup fødtes
a: Thomas Kingo? b: Niels Ebbesen? c: Valdemar Sejr?
Lillerød Station hedder nu
a: Vallerød. b: Allerød? c: Skallerød?
Hundested-Kuttere har Bogstavbetegnelsen
a: H-K? b: Hu-Ly? c: H?
Den lille 0 i Farum Sø kaldes
a: Klaus Kaas’ Holm? b: Klaus Nars Holm, c: Lille Klaus’
Holm?
Landets største Sø, Arresø, er paa
a: 18 km2? b: 33 km2? c: 41 km2?

10. Den nye Kronprins Frederiks Bio over Fjorden ved Frederikssund indviedes
a: 21. November 1929? b: 30. Oktober 1935? c: 3. Septem
ber 1938?
11. I Græsted Sogn er der en Bebyggelse, som hedder
a: Svanholm? b: Lopholm? c: Tøpholm?
12. Ved Fantasiøen i St. Dyrehave ved Hillerød sad en Konge ofte og fiskede —'
det var
a: Erik Lam? b: Christian den Ottende? c: Frederik den Sy
vende?
13. Statuen i Helsingør af den siddende Konge, der har et Dokument i Haan
den, forestiller
a: Svend Tveskæg? b: Harald Blaatand? c: Erik af Pommern?
14. Udvendig i Helsinge Kirkes Vaabenhus er indmuret en Mindesten for
a: Christiern Pedersen? b: Andreas Frederik Boje? c: Poul
Sveistrup ?

Løsning paa Voksenopgave 1.
1 —

,

2 —

,

3 —

,

7 —

,

8 —

,

9 —

, 10 —

, 11 —

, 12 —

4 —

,

5 —

,

6 —

13 —

, 14 —

, 15 —

, 16 —

, 17 —

, 18 —

19 —

, 20 —

, 21 —

, 22 —

, 23 -

, 24 —

(Anfør Bogstav-Løsning udfor hvert Tal)

(Navn)

(Adresse)

15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.
22.

Springvandet i Frederiksborg Slotsgaard er
a: En Kopi af det oprindelige Springvand i Slotsgaarden? bl En
Miniaturemodel af et russisk Springvand? c: Et originalt, svensk
Kunstværk?
En nordsjællandsk Talemaade lyder
a: Se Neapel og dø? b: Lejesæd sætter ingen Mand fra Gaard?
c: Terningerne cre kastede?
Det store Fyr ved Gilleleje hedder
a: Hovnakke? b: Nakkebjerg? c: Nakkehoved?
Til Esrum Kloster er knyttet Sagnet om
a: Broder Rask? b: Broder Rus? c: Broder Rudolph?
De gamle Kulsviere havde altid en femte Vognkæp med paa Køreture —
den brugtes til
a: at slaa Katten af Tønden med? b: at drive Hestene frem
med? c: at slaas med?
Til Gurresagnet er knyttet et Pigenavn, nemlig
a: Agnete? b: Tove? c: Roselil?
I Kronborgs Kasematter sidder
a: Hamlet? b: Shakespeare? c: Holger Danske?
Landets ældste, godt 1000-aarige Ege staar ved
a: Maarum Tinghuse? b: Kvistgaard? c: Jægerspris?

23. Paa Frederiksværkbanen hedder en ny Station
a: Brødeskov? b: Strøbjerg? c: Skævinge Lokalstation?
24. Gribskovbanen deler sig i
a: Paarup? b: Kagerup? c: Maarum?

Q3offenopgar>e Dir. 2.
Hvad er det for fire Kort, der ligger her?

Der ligger en Spar lige til højre for en Spar. ~~ Der ligger en
Klør lige til højre for en Klør. ~ Der ligger en Otter lige til højre for
en Otter. — Der ligger en Sekser lige til højre for en Klør. ~ Der lig
ger en Otter lige til højre for en Nier.

^Børneopgane Dir. 1.

QBørneøpgqøe Dir. 2.

Hvor mange Ben har 10 Høns, 2 Køer, 2 Heste, 3 Snoge,
2 Storke, 3 Fluer, 1 Edderkop, 5 Firben, 3 Hjorte og L Stær
tilsammen?

Hvad staar her:
N18 - 10L - 2rsdag - 4de - 2 - 20 - sig - ned - i - L8s og - Pe3as - Kælder - og - 2g - 2 - s2re - 2rsk.

TAG OGSAA OM VINTEREN
med

Frederiksværkbanen

Hotel
„Leidersdorff"
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H,LLERØD
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fem

TELEFON 37 . 38 . 679

Øf^sklLl|j|

——

fjjul<i$aoen til ^zK,a.se.t$
EN SMUK CAPE AF SØLVRÆV ELLER

SNEDKERMESTER

PLATINRÆV DIREKTE FRA FARM
Husk’. Køb af Pelsværk er en Tillidssag

Jernbanegade 3

Frederikssund

Tlf. 148

SVERRE WIIGr___________
FREDERIKSSUND

i^^p" S
QnøRREGADE 5

,

TELEFON 508

Gælder det Legetøj
saa gaa til

• FREDERIKSVÆRK • TIE 3^5 GIRO 68520 's^^^^AAGE LØKKEj

Tlf. 251

Hillerød

Slotsgade 37
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Frederiksværk
trælasthandel
TRÆLAST . BYGNINGSARTIKLER
HAVNEVEJ 7 -

MØRTEL. STØBEGODS. BRÆNDSEL

telefon’6 og12

- C. V. BERNTSEN

GRAND HOTEL
Frederiksværk
(Rob. G. Rose) Telefon 8

KOSMORAMA
(samme Direktion) Telefon 45 5

SPAREKASSEN
FOR FREDERIKSVÆRK
OG OMEGN
Frederiksværk Tlf. 340 . Hundested Tlf. 34 . Liseleje Tlf. 251
Indlaan ca. 18 Millioner Kroner

INDLAAN — UDLAAN
Boksanlæg . Sparebøsser . Døgnboks

Frederiksværk

WOwi

ALLE SPAREKASSEFORRETNINGER UDFØRES

Fogtrykkeri

Etableret 1924

Godthaabsvej 4 . Alf Jensen . Telefon 285*

KNUD V. ERNERS
BAGERI OG CONDITORI
Nørregade 23 . Frederiksværk . Tlf. 62
•iiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;

STORT UDVALG I
Vi byder Dem velkommen paa Jule
indkøb hos os, og til at se og vælge
mellem de mange dejlige Ting, vi har
faaet hjem
Gør Julen billigere i Aar, køb i

Frederiksværk Isenkramforretning

CARL HANSEN

Telf. 150* - O. Raaschou-Nielsen - Telf 150*

Tlf. 26

EllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllll!:
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Frederiksværk Materialhandel

Frederiksværk Dampvaskeri
og kemiske Tøjrenseri
G. LARSEN

k
TELEFON 18

lagn Xiclscn

I Aar kan vi tilbyde et virkeligt smukt
Udvalg i Gaveartikler og indbyder Dem
til at aflægge Forretningen et Besøg.

STATSAUT. SKIBSMÆGLER
FREDERIKSVÆRK

POUL LIEBERKIND
Frederiksværk . Telefon *17

Telegram-Adresse: »Neslein« . Telefon 185

Banken

Oluf Pedersens
Smede- og Maskinværksted

for

Nørregade 58 FREDERIKSVÆRK Telef. Nr. 422

Frederiksværk og Omegn
Centralvarme - Oliefyringsanlæg - Elektrisk Svejsning
Autogensvejsning - Vandværksanlæg - Alt Drejearbejde
Reparation af Kedler og Beholdere

Aktieselskab

Lund & Rasmussen A/s
HELSINGØR

FREDERIKSVÆRK
on

I en aras
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■ “ ALT

aH^kttisk

Smukke Bordlamper . Moderne Lampetter
Alt i El-Køkkenudstyr . Brødriste og Strygejern
Højfjeldssole udlejes

Frederiksværk Savværk
og Tømmerhandel
Telefon 249

KNUD LØTH

Mikael Andersen

aut. Installatør
Tlf. Frederiksværk 177 . Nørregade 20

Den

RIGTIGE
Ur- og Guldsmedeforretning

Spare- og Laanekassen
for Kronborg vestre Birk
Helsingeegnens Sparekasse
Oprettet 1862

URMAGER OG GULDSMED
FREDERIKVÆRK
TLF. 286

LO

\X\
BERNH. OLSENS EFTF.

TIL HELE FAMILIEN
bedst °g billigst fra

Helsinge - Gilleleje -Tisvilde

Viggo Christiansen
Helsinge . Telefon 26

Alle Sparekasseforretninger udføres

Kolonial - Isenkram

Boksrum udlejes

CYKLER “ RADIO

1
SOU! før ■ finder De det største og smuk
keste Udvalg i alt indenfor mod. Belysninger og El-artikler som

Alle førende Mærker

Støvsugere
Symaskiner
Grammofon-plader

/jCnä?

$
■■

'MkSS'
m■

>k«u«.

Hans Blom

Salg & Service

Helsinge Tlf. 71

MARIUS JEPPESEN
MØBELMAGASIN
Aflag
min Forretning
et Besøg,
altid

sti Hebt™ 166

__
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CZ>

s K S

r

7

mm™«™

paa Lager

.

EjVind Hansen

El Strygejern
El Brødristere
El Barbermaskiner
El Varmeovne
El Varmepuder
El Komfurer og
Kogeplader samt alt i El Kogegrejer

Østergade 5 . Helsinge . Telefon 390

HELGARDER!
1

i

1 x 1 II 1

Hvis De skal feste
vor Kaffe er den bedste
1

I

1 X 1 II 1

Brd. Rasmussen
ff. 1 on i & 1 . (ffftevcj&be S .
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Alt i Trælast og
JF —~W|. hl BYGNINGSARTIKLER
(*OG BUY SOM ANDRE FULDTUD TILFREDS*"|

☆

Isoleringsmaterialer til Stalde
Tlf. Helsinge 350 og 351

stote. LLdoaHq

i Lædervarer og Pelsværk

Henning Olsen
aut. Installatør
Lys . Kraft . Varme . Hegn
Alt i Lamper, Kroner og Skærme
. Køleskabe
All til elektrisk Køkken

Frederiksværksgade 11 A
Hillerød . Telefon 481

FLYTNING
kort fortalt

finder De i

SKINDKÆLDEREN

Hillerød Flytteforretning

(Hillerød Pelsvarelager v/ Ole Larsen)

ved J. P. Windum

SLOTSGADE 36

flytter alt overalt

Telf. Hillerød 257 - 75

Telefon 574

Søger De
2<lh llgtlgo. haanflsgcfla
finder De den bedst hos

er kendt over hele
Nordsjælland for sin

CÅoko.la.d.e.
v/ Elly Rasmussen

Slotsgade 43

Hillerød

Telefon 410

Et kultiveret Hjem
altsaa rent møbelmæssigt set, kan De faa
stillet paa Benene for relativt smaa Penge

Telefon 1089 . Slotsgade 53 . Hillerød

m- Køb

nyttige Julegaver
i

hos

a tis an&Co.

Magasin Madsen
SLOTSGADE 23 . HILLERØD . TELEFON 963

TELF. 5 98

HILLERØD
Bedste Kaffe
De værdifulde Erfaringer, som
vi har indhøstet gennem en

Menneskealders Arbejde med
Møbler og Møbleringsproble
mer, kommer i første Række
vore Kunder tilgode!

Lækreste
Kager

Bestillinger
sendes
overalt

Altid varmt
Wienerbrød

Srbahn Petersens Qonditori
Sdr. Jernbanevej 24 . Telefon 1384 - 1385 . Hillerød
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Har De rigtigt tænkt over...
hvor afhængig vor Tidsalder er af Motorens
mange Hestekræfter?

Automobilet betyder større Omsætning for Deres Virk
somhed, udvidet Kundekreds, bedre Service og mere Tid
for Dem selv.

Husk paa:
Automobilet gør Ar
bejdet for Dem.

Automobilet er en hurtig og præcis Arbejder, bliver aldrig
træt, kræver ikke meget i Løn, siger Dem ikke imod, men
er altid veloplagt og til Deres Disposition Dag og Nat.

Tal med os om Anskaffelsen afen Vogn

Læg Mærke til:

Deres Konkurrent har
en Vogn.
5}

De bør vide:
Vi er leveringsdygtige
i

store og smaa Person-, Vare- og Lastvogne - driftssikre - økonomiske^

Gilleleje A A otor Co.
'

ff

HANSEN/

’Hk.'Sr

v

%

\0LLER

NORDSJÆLLANDSKYSTENS STØRSTE AUTOVÆRKSTED

Hovedgaden 24-26
Shell Service

Autoriseret

Telefon 28 - 328
OTFfiWElHI Forhandler

Egen Kranvogn

Frederiksborg Amts
Spare* og Laanekasse
Indlånskapital ca. 92 millioner kr. — Reserver ca. 8 millioner kr.

•k
Ganløse

Hovedkontoret

Daglig 1030—12. Tlf. 35

Filialernes åbningstider:

Gilleleje

i Hillerød
er åbent daglig kl. 9 —15
lørdag kl. 9—1230

Telefon 78
5 ledninger

*

Daglig 10—13
lørdag 10—12. Tlf. 170

Birkerød
Daglig 10—15
lørdag 10-13. Tlf. 478

Farum
Daglig 930—11. Tlf. 248

Fredensborg;
Indskad modtages
tfil forrentning;
Låo ydes

Boksrnm udlejes

Daglig 10 — 15
lørdag 10 — 1230 Tlf. 232

Fred erikssund
Daglig 10—15
lørdag 10—13. Tlf. 35

Græsted
Daglig 14 — 16
lørdag 1030—12. Tlf. 70

Helsinge
Daglig 11-12 og 1330-153°
lørdag 10-12. Tlf. 244

Hornbæk

JægrerspriH
Daglig 10—12. Tlf. 57

Lillerød
Daglig 12 — 15
lørdag 10 — 12
Tlf. Allerød 38

Skibby
Daglig 11 — 13. Tlf. 158

Slangerup
Daglig 1430—16
lørdag 1030-12. Tlf. 26

Daglig 10 — 12. Tlf. 15

Hørsholm
Daglig 11—14
lørdag 11—1230. Tlf. 507

Vexø
Daglig 1330—15
lørdag 13—14
Tlf. Søsum 117

