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I det lille, dengang meget ravnekrogsagtige Roskilde dukkede
der i 1897 en m æ rkelig fam ilie op: mand, kone og to børn. Pæne
m ennesker at se til, men alligevel afvigende fra normen. Manden
havde fipskæ g, og det gik ordentlige m andfolk ikke med, de
havde et mere eller m indre veludviklet »cyklestyr« hængende
ned i ølglasset. Og fruen, hun var virkelig nydelig, men hvad var
det dog for en vogn, hun trillede sin yndige lille pige rundt i.
Jo, m æ rkelig var fam ilien, og den søgte slet ikke at gøre be
kendtskab med nogen, ville bare passe sig selv. Nok havde et
par m ennesker, der som man siger fulgte lidt med, h ørt noget
om, at det vistnok var en væ m m elig uanstændig forfatter, som til
med skulle have siddet i fængsel for sit skriveri. Flertallet anede

Berøm t forfatter
i højgalta.

intet herom, knapt nok hvad manden hed, om han skrev bøger
eller hvad han skrev, ragede dem ikke.
Som det sig h ør og bør havde digteren Gustav W ied slået sig
ned på en kvist, i en lejlighed i den nordre ende af proprietæ r
Olsens pæne ejendom »Rodishøj«, Frederiksborgvej 11. Den
blev senere katolsk præstebolig og fik navnet »Mariahøj«.
En mand, der skriver, vil gerne have fred, og det var der i
Roskilde. Og mere til, der var h yggeligt og provinsm illiuet vaske
ægte. Nede på O lsgadebakken, som man dengang sagde, havde
fam ilien W ied det rart. Der var endnu ingen bebyggelse, men
store, gam le gartnerhaver, åbne m arker og væ nger tæt ved og
kun et sm ut forbi »Trægården« op ad H overisti og ind i K loster
m arken. Her kunne man så møde fru Alice W ied, en datter af
godsejer, senere lotterikollektør, folketingsm and Ferdinand Tutein eller hendes sm ukke søster, en yngre frøken Tutein, som drog
af med barnevognen, mens fatter var flittig oppe på kvisten. Det
blev til hans første store roman, herregårdsskildringen »Slæg
ten«, som af Sophus Schandorff blev hilst med fan fare og de
lidt ejendom m elige ord: »Hilsen og H åndslag til dig Gustav
W ied, Du kæ rnesunde blandt syge Unge«. Med det sidste udtryk
var der tæ nkt på café Berninas absint-litterater, der på den tid
koketterede med sym bolism en; endnu havde Johannes V. Jensen
ikke rigtigt svunget køllen.

M ester Holm og
læ rling W ied.

Fra kvisien. på F red eriksborg vej

■r

I!
Nybagt hu sejerfa m ilie pdraderer foran indgangen.

Man hygger sig i
Hudes øreklapstol.

Gustav W ieds kvisttilvæ relse blev ikke langvarig. Han havde
købt en dejlig frit beliggende stor grund på den åbne m ark
sydlig for Clerm ontvej — nu Hedegade. Bakke'hældet faldt jæ vn t
ned i en engagtig sæ nkning, afgræ nset af den brede grøft, som
førte vandet fra H øjbrønd-kilden og et m ystisk »overskud« fra
vandvæ rket til K apelsm øllens dam. Det lille vandløb var så bredt,
at der lå en rigtig bro over det med ræ kvæ rk, børnene kunne
ride på.
Oppe på bakkekam m en med frit udsyn op til byen og åben
m ark til de tre sider opførte Gustav W ied et rum m eligt hus.
B yggearbejdet blev påbegyndt i sommeren 1899, men på grund
af kon flikt på arbejdsm arkedet kom huset først til at stå fæ rdigt
den sidste august 1900, og det årstal står på den nordre gavl.
Den roskildensiske undren over forfatterfam ilien flyttede
med ud til Hedegade. Det var jo ikke nogen ordentlig villa, sådan
som m an ufakturh andler Ludvig O sterm anns på h jørn et af F iol
stræde. Den lange længe lignede mere hovedbygningen til en
gård på landet. Og det havde også været m eningen. Den lolland
ske proprietæ rsøn ville gerne have et hus, der kunne lede tanken
hen på hans fødehjem , og det var netop en lang lav længe. Det
flotte tårn med tinderne og de kam takkede gavle, som iøvrigt
tog sig nydeligt ud, var dog en digterisk frihed, men nok til at

Holger D rachm ann og
W ied'erne i
yyPrinsen«s gård.

give huset et flot navn. En dag var forfatteren W alth er Christinas kom m et på hesøg. Forgæ ves støvede han huset igennem,
indtil han i en krog i haven fandt æ gteparret. — Nå, her sidder
I, mens jeg h ar rendt hele K astellet rundt. Der har vi navnet,
sagde W ied, og det er senere gået videre til vejen lige overfor.
Huset er ikke arkitekttegnet. B ygherren har selv gjort udkastet
og fået hjæ lp af en slæ^gtning, som efter års udlæmdighed kom
på besøg.
Men lad alligevel gå med det ydre, sagde roskildenserne til
sig selv, men det indvendige skal efter sigende være helt tosset.
Nå, ikke mere end rim eligt var, når der skulle tages specielle
hensyn. Gustav W ied var sa?rlig øm tålelig for støj, m åske mere
end faget krævede det. D erfor blev den søndre ende af huset -—
de to fag vinduer til venstre på billedet — med en tyk m ur ad
skilt fra børne- og anden uro og indrettet som en privat ung
karlelejlighed tre væ'relser og forstue med udgang til haven. På
døren ud mod den øvrige del af huset stod der på et porcellænsskilt med sort: Pustervig, Digter, sådan havde revuforfatteren
Anton Melbyes lille datter opfattet mandens m ærkelige navn.
Døren førte ind til et støjdæm pende beskyttelsesrum , en tem 
melig smal stue med reoler på begge sider — forfatterens
bibliotek — og først h erfra kom man ind i det allerhelligste, arbejdsvæ^relset med det store trefagsvindue. Dets nederste trediedel var dog s k ju lt bag et fortræ ksgardin, så end ikke det dri
stigste blik kunne tramge ind eller forfatteren beskues, hvis han
skulle nærme sig vinduet. Tilm ed var det rigeligt udpolstret med
gardiner, og gennem sidevinduerne kom lyset kun afdæm pet
ind, da der foran alle ruderne var ophængt transparente billeder
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af de sataniske uhyrer,
imod det ondes anslag.
vinduerne et dejligt kik
åbent, stod vestfacaden

som skal værne Notre Dame i Paris
Til gengæld var der gennem m idter
op mod D om kirken. V ar det øverste
indram m et i fineste afskæ ring.

Væ relset var ikke særlig stort, men meget hyggeligt, gulvet
lunet og lyddæm pet med tæpper, gam le og sm ukke møbler, væ g
gene tæt besat med billeder — så borgerligt og pænt som noget.
I)et samme g ja lt det lille, meget spartanske soveværelse med den
smalle træseng, servante med fritstående håndklæ destativ og pige
kam m er-kom m oden. Billedet er i dag en kulturh istorisk raritet,
for intet af den slags inventar bruges mere, i hvert fald ikke
under disse form er. Der var vindue mod syd og dobbelte døre
ud til forstuen, m åske var væggenes udstyr lidt for sig selv
Billederne af B ism arck, Napoleon og pastor V ilhelm Bech må
m åske opfattes som et u dtryk for ejendom m elige træ k i digte
rens psyke. Et folkeligt naivt olietryk forestillede vort private
solsystem . Billedet af den lille jordklode i dens eliptiske dans om
en strålende sol skulle m åske hjæ lpe til at erkende vor m enne
skelige lidenhed og se den mod en videre baggrund — sub specie
aeterna.
Fra forstuen var der foruden havedøren også trappe op til
loftet. Her havde W ied ladet indrette et p rivat bogbindervæ rk
sted, hvor ban i skjorteæ rm er og iført forklæ de under ledelse af
bogbinderm ester Holm udøvede det ædle håndvæ rk. En stor
og sm uk bilæggerovn med væ gtige m alm knopper, var rum mets
eneste pryd, den er havnet på Roskilde Museum, hvor man kan
beskue dens reliefprydede sider; de er ikke uinteressante.
I tidens løb øgedes »Kastellet« og blev til en hel lille borg.
Først kom »Enkesædet«, et bitte bindingsvæ rks pandekagehus til
børnenes forlystelse. Så fulgte to fløje bygget ud fra hovedhusets
bagside, de dannede en form elig borggård. Den søndre fløj op
toges af en ved større selskabelighed stæ rkt tiltræ ngt stor stue
med bredt sydvindue og stadigt solskæ r gennem ovenlysets gule
ruder. Den nordre udbygning var »K avalér-fløj«, her fik den
ældste søn Johan værelse på første sal, og frit råderum . Da far
og mor m åtte banke på, hvis de i det hele taget vovede sig derop,
blev stam herrens paulun et eftertragtet fristed for skolekam m e
raterne.
Det var en stor grund, Gustav W ied i 1899 havde sikret sig,
men alligevel ikke stor nok. Da bebyggelsen begyndte at nærme
sig fra vest, ville W ied købe mere, men nu var det for sent. Der
kom naboer tem m elig tæt på, og et sted en hane, der inderligt
irriterede den sensible digter.
Nærm est »Kastellet« blev haven anlagt i terrasser, med snor
lige gange, der mødtes under rette vinkler. Det kunne man ikke
rigtigt forsone sig med i Roskilde, for ligesom »månen har den
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farve, m åner skal h a ’« — så skal havegange nu engang være pænt
buede. Længere borte fra huset form ede beplantningen sig mere
parkagtig. Nede i lavningen blev der udgravet en rektangulæ r
fiskedam hegnet med slanke popler, et fint lille stykke naturhave
— ---- »man skal fodre sine karusser og gøre sin w h isky stæ rke
re«. Den sydlige del af grunden var nærm est beregnet på at ligge
hen som et afværgende bælte mod for nært naboskab på denne
kant. Her var rigelig plads til anlægget af Gustav W ieds berømte
m indelund. Fiskedam m en, den sm ukke lavning og grøften for
svandt, da gaden Byvolden blev ført igennem, tværs over Hede
gade og videre frem. H eldigvis skete ødelæggelsen af den præ g
tige grund og dens anlæg ikke mens fam ilien W ied residerede i)å
»Kastellet«.
M indelunden blev ikke berørt og findes endnu. Det er en
firkan tet plads hegnet af en høj bøgehæk, en ligeledes h æ kind
ram m et sti fører derind. I hæ kkene er indfæ ldet godt m eterhøje
steler eller m indestøtter støbt i cement, ialt 28, på een nær alle
forsynet med navne, ialt 35. Dels en ræ kke personer fra littera
turens og teatrets verden, dels navne, der tilhører privatlivet,
endelig er der et par stykker, hvor satyren h ar væ ret på spil. Og
godt det samme, for så sm uk en tanke, der ligger bag m inde
lunden, må den til sidst have va'ret som en mare for sin

Ydm ygt
pigekam m er
m ed barske
husguder.
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skaber. Hvor bittert enkelte år at skulle lade indhugge op mod
en halv snes navne på m ennesker, man har kendt og sat pris
på. Midt i lunden var der rejst et sæ rligt minde for m edfor
fatteren til tre af Gustav W ieds skuespil, hans gode ven, over
retssagfører Jens Petersen — det er nu styrtet sammen.
Fam ilien W ied blev ved at holde sig for sig selv. A f Roskildebeboere kom kun forfatterinden Agnes Henningsen, som en år
række havde lejlighed i Algade 60, og fam iliens huslæge, F rits
Jørgensen og hans frue på besøg hos fam ilien. Gustav W ied selv
havde gjort fotograf Kr. Hudes bekendtskab og kikkede nu og da
indenfor i hans m useum s-hybel på første sal i Roskilde A v is’
ejendom . Algade 20 og fik en passiar. Bekendtskabet var be
gyndt med, at Hude havde vejledet W ied i fotografiens m yste
rier og frem kaldt hans plader. På lignende måde havde Gustav
W ied lært cigar- og antikvitetshandler Otto M ellerup at kende
som kunde i hans forretning. Forholdet udviklede sig med tiden
til det lidt prekæ re spil mellem en skabende kunstner og hans
m odeller. Her skal blot bem ærkes, at Tum m elum sen ikke er
kopieret over M ellerup. Vel har W ied hentet visse træ k hos
ham, men det bærende m otiv i »Livsens Ondskab«, Tum m elum sens længsel efter at generhverve den tabte fam iliem ølle har in
gen baggrund i virkeligheden. Tum m elum sen er nok en interes
sant rom anfigur, men Otto M ellerup var en langt rigere facette
ret personlighed, et udsøgt medium for en dybtgående psykolog,
men det var W ied ikke og brød sig vel heller ikke om at være.
H vilket fængslende billede kunne der ikke være tegnet af
en ejendom m elig mand som Otto M ellerup. Om Gustav W ieds be
nyttelse af levende model er der fabiet meget. Knagsted skulle
for eksem pel være fotograf Hude, men han kom først til Ros
kilde samme år som »Livsens Ondskab« udkom . Gustav W ied
var slet ikke frygtet i Roskilde, som forfatteren, der ville por
trættere folk. Uden at mænge sig, var han faldet til, var endog
blevet medlem af det ærværdige fugleskydningsselskab. Han var
avanceret til at blive en velm eriteret figur i bybilledet. Forlæ ngst
ikke mere »arbejdsmanden«, som rejste på første klasse«, som
en satirisk anlagt R oskildeborger skal have u d trykt sig, fordi han
af gode grunde ikke forstod sig på det m ysteriøse forhold mellem
en kendt forfatter og et stort forlag — forlæ ngst var Gustav
W ied blevet en god skatteborger, som gik med pels om vinteren.
Fam ilien W ied havde en stor om gangskreds, mest fra Køben
havns litteræ re og teater-verden, og der udfoldede sig i de gode
år, da stykkerne gik med glans over scenen, megen selskabelig
hed i »Kastellet«. Nedgangen kom hurtigere end ventet. W ied
begyndte at føle sig udskrevet. Hele livet havde han væ ret p la
get med svag mave og dårlige nerver. Mere og mere nedbrød det
ham, og yderm ere havde verdenskrigen rystet hans sind. Under
en sygdom endte han selv sit liv.
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Hele fam ilien : Johan som døde ung, fru A lice, S ø sler og en stolt og
lykkelig far
- m idt i b illed el P eter.

ELn trist oktoberaften i 1914 førtes Gustav W ieds kiste fra
»Kastellet« til Gråbrødre kirkegård, ingen fulgte. Dagen efter
sænkedes kisten i jorden med en bøn og de tre skovfulde jord,
ingen uden kirkegårdens personale var til stede. Gustav W ied
havde selv ønsket det sådan, og hans prægtige kone fulgte helt
ud hans ønsker. Men Roskilde fik endnu engang lejlighed til at
undre sig over den m æ rkelige fam ilie.
Ikke længe efter gik »Kastellet« over på andre hænder. E>u
W ied og datteren Inger Marie flyttede til København — et kort
ophold i en lejlighed i G råbrødrestræde i Roskilde var blot et
interm ezzo — for derfra at tage bolig i Hørsholm. Her er fru
A lice i en høj alder afgået ved døden. Hendes urne er nedsat i
gravstedet i Roskilde, h vor også hendes mands foræ ldre h ar fu n 
det deres hvilested. En sm uk og enkelt m indesten form et af
kunstneren Hans T egner er lagt over Gustav W ieds grav.
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