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NORDSJÆLLAND - HALVØ-LANDET MELLEM SUND OG BÆLT
Beliggenhed

Afgrænsning

MILLIONBYENS
FORPOSTKÆDE

BONDELANDETS

FORVANDLING
TIL BYLANDSKAB

2 Nordsjælland

Sjællands nordlige del er i daglig tale omfattet af en række geografiske de
finitioner, der hver især stikker et område ud med ret stor præcision. Nord
vestsjælland vil almindeligvis være området fra Høng-Ruds Vedby-kanten
op forbi Kalundborg og Holbæk indtil Lammefjorden, for på den anden
side af den store inddæmning ved enhver, at landet hedder Odsherred. På
samme måde eksisterer der et Midtsjælland, et Østsjælland og et velafgræn
set Hornsherred, og disse områder opdeles igen af bycentrerede benævnel
ser som Holbæk-egnen, Roskilde-egnen, Københavns vestegn etc. Ligervis
har betegnelsen Nordsjælland fra gammel tid udelukkende været møntet på
landet mellem Roskilde Fjord og Øresund, og den har vel i særlig grad
kunnet fremtrylle et billede af et indbydende, smukt formet landskab, hvor
dyrkede flader veksler med skove og søer og en velplejet, luftig bebyggelse,
vel ikke kønnere end så mange andre steder i andre landsdele, men bare
meget anderledes, præget af sit nære naboskab med landets eneste storstad,
hovedstaden København, der engang gjorde det til kongeligt domæne, si
den til storbyfolkets åndehul og sommerlige tumleplads.
Denne bog behandler Nordsjælland i videste afgrænsning, dvs. den halvøspækkede del af den sjællandske ø, der i vest havgrænses af Store Bælt og
Samsø Bælt, i nord af Kattegat og i øst af Øresund. Landværts tegner
grænsen sig kun vanskeligt i naturlige delelinier, men kan dog finde støtte i
den administrative afgrænsning, der før kommunalreformen 1970 dannede
et rimeligt skel mellem Nord- og Sydsjælland. Mest markant er og bliver
dog den linie, som Hovedvej A 1 trækker over Sjælland og om føje år be
tones stærkere, når den fuldt udbyggede Vestmotorvej lukker de tværgå
ende smutveje med sit betonbånd.
Mod København lader Nordsjællands grænse sig kun afstikke i praktisk
eller administrativt henseende. Denne bogs Nordøstsjælland er omtrentlig
begrænset til linien Ishøj-Hedehusene-Ballerup-Værløse-Farum-Holte-Vedbæk, der stort set følger den amtskommunale grænse af 1970. Området in
denfor - det egentlige hovedstadsområde, omfattende Smørum og Sokke
lund herreder - er behandlet i et selvstændigt Københavns-bind.
Kraftcentret København, der siden 1872 har tidoblet sit folketal og hundreddoblet sit areal, virker dog på hele Nordsjælland som en selvstændig og indfly
delsesrig geografisk faktor, og det er vanskeligt at betegne nogen del af området
som »provins« som udtryk for kulturel uafhængighed heraf. Mest direkte påvirk
ning spores naturligt i det nordøstlige Sjælland, hvor købstæderne Helsingør,
Hillerød, Frederiksværk, Frederikssund og Roskilde sammen med Køge er ble
vet indlemmet i hovedstadsregionen, omfattende Frederiksborg og Roskilde amts
kommuner, men også Nordvestsjælland og Odsherred mærker millionbyens cen
trifugale udvikling i den intensive sommerhusudnyttelse, der ikke mindst udgår
fra hovedstadsområdet.
Allerede 1947 fremkom den første skitse til en egnsplan for Storkøbenhavn, den
såkaldte Fingerplan, der i 1963 blev forlænget i revideret stand som 1. etape
planen. Efter disse planer har hovedstadsområdets udbygning - om end mere
diffust end skitseret - fulgt et fingermønster, der i 1960’erne har haft tyngde
punkt i Køge Bugt- og Roskilde-fingrene. I december 1971 offentliggjorde Egns
planrådet en fælles plan, Regionsplanen 1970-85, for de 52 kommuner, som til
sammen udgør hovedstadsregionen. Regionsplanen, som afløser 1. etapeplanen,
bygger som hovedstruktur på tre transportkorridorer, der henholdsvis tænkes eta9

tidsforskelle

Farvande og øer

bleret 1) fra Helsingør over Høje Tåstrup og gennem Køge Bugt-området med
sydlig retning, 2) fra Amager (Saltholm) syd om Roskilde med retning mod
Kalundborg og 3) parallelt med denne fra Køge mod Korsør. Omkring disse
transportkorridorer foreslås reserveret arealer til en såkaldt A-zone, hvor der
kan etableres arealkrævende og stærkt trafikskabende funktioner som storcentre,
industri, institutioner for uddannelse og administration vekslende med åbne
landskaber og anlæg for fritidsaktiviteter. I planen opereres med tre byvækstom
råder, placeret henholdsvis øst for Roskilde Fjord, mellem Køge Bugt og regio
nens vestgrænse samt på Vestamager, mens regionens nordlige del og Horns
herred tænkes bevaret som udflugtslandskab.
Egnsplanrådets store betænkning skal foreløbig betragtes som et oplæg til de
kommende års udvikling. Antagelig kræver det en del modifikationer, før amts
rådene og kommunalbestyrelserne - samt offentligheden i øvrigt - kan tiltræde
dette oplæg, og i sidste ende kræver det en række politiske beslutninger, før re
gionsplanen kan føres ud i livet. Tankevækkende er dog det aktuelle billede af
hovedstadsområdet, at mens København har langt flere arbejdspladser end bo
liger, gør akkurat det omvendte sig gældende i den øvrige del af regionen. Nok
er dette et udtryk for, at forpostkæden af købstæder er blevet en del af hoved
stadsområdet, men det er vel at mærke ikke ensbetydende med, at de opsluges
af hovedstaden. Tværtimod er hovedstadsområdet blevet en så vældig skikkelse,
at det må og allerede er ved at opløses i et forbund af mere eller mindre selv
stændige byenheder, hvor ringen af eksisterende købstæder blot indtil videre er
særlig kraftige magnetfelter.
Bølgeringen fra den københavnske centrifugalkraft når endda videre endnu,
langt ned i Sydsjælland og helt til Odsherred og ud i Vestsjælland, hvor indu
strialiseringen er begyndt at gøre sig gældende ved landsdelens urbanisering med
Slagelse som et frodigt handelsmiljø i centrum.
Såvel i Vestsjællands som i Storstrøms amtskommune er der i 1970’erne fore
taget en regionsplanlægning, som via kontaktudvalg søges koordineret med ho
vedstadsregionens hvad angår f.eks. de trafikale elementer i planlægningen.
Lokaltiderne bekræfter det nære naboskab mellem København og de nordsjæl
landske købstæder: i Kalundborg falder solopgang og solnedgang 5 min. 58 sek.
senere end i hovedstaden, for Holbæk er tallene 2 min. 47 sek., for Nykøbing Sj.
3 min. 37 sek., for Hillerød 1 min. 6 sek., for Frederiksværk 2 min. 13 sek., for
Frederikssund 2 min. 1 sek. Yderpunkterne er Helsingør, hvor solopgangen er
9 sek. tidligere på vej end i København, og Samsø, hvor den er omtrent 8 min.
bagefter.
Nordsjællands havkyster er præget af ret stærk udligning; i grænsevandene
befinder sig kun få øer, der ligger som selvstændige enheder og forholdsvis
langt fra nærmeste nabo. På Store Bælt-siden adskilles Kalundborg Fjord
fra Jammerland Bugt og Sejerø Bugt af halvøerne Røsnæs og Asnæs. I
Sejerø Bugt ligger Sejerø (1236 ha) og Nekselø (222 ha), sidstnævnte ud
for indskæringen Nekselø Bugt. Isoleret i Kattegat, midtvejs mellem Jyl
land og Sjælland, ligger den 11.205 ha store Samsø med tilhørende arkipelag. Sjællands nordkyst har på Odsherred-siden indskæringen Nyrup Bugt
og en snes kilometer herudfor den lille Hesselø (71 ha).
Udløb i Kattegat har det anselige inderfarvand, der udgøres af Isefjor
den og Roskilde Fjord, adskilt af halvøen Hornsherred. Større indskærin
ger i Isefjordkysten er Nykøbing Bugt, de delvis inddæmmede Lammefjor
den og Sidinge Fjord, Holbæk Fjord, Jægerspris Bugt samt Bramsnæs Bugt
med Tempelkrog og Bramsnæs Vig, hvor den ødanske fjordnatur har fundet

Mens selve hovedstadskernen - København, Frederiksberg og Gentofte - er under affolkning,
er forstadskommunerne i hurtigløb ud over landskabet. Ingen kan sige, hvor hovedstadens
grænser går og kommer til at gå. København vil blive ved at vokse i mange år endnu og i
alle retninger, men er fremfor alt under sammensmeltning med byerne omkring Øresund,
hvor på svenske-siden de europæiske markedsdannelser animerer til en koncentration af
industri og befolkning her så nær kontinentet som mulig. Foreløbig sejler færgerne så tæt,
tættere end på noget andet sund i verden, at de på det nærmeste gør det ud for den bro,
der egentlig regnedes for en forudsætning for Øresundsbyens udvikling. Bro- eller tunnel
planerne samt den projekterede storlufthavn på Saltholm, der er så afgørende for, at Øre
stads vældige bykonglomerat med dets snarlige befolkningspotentiale på 2-3 miil. menne
sker kan komme til at fungere som en helhed, blev dog 1975 stillet i bero af Folketinget.

Størrelse

km-afstande

2*

et af sine dejligste udtryk. Mere generelt er fjordpræget i den bankefyldte
Roskilde Fjord med dens talrige vige og bredninger. Til de smukkeste af
snit hører strandengspartiet langs Jægerspris Nordskov og fjordens nedre
bredning med Bog^s-halvøen mellem Lejre Vig og Kattinge Vig. Foruden
adskillige småøer og holme ligger i Roskilde Fjord den gamle klosterø
Eskilsø (138 ha).
Nordsjællands areal, Samsø indbefattet, er 3786,89 km2, når opmålingsbasis
er de tidligere Frederiksborg og Holbæk amter samt hele Roskilde amts
rådskreds. Den samlede kystlinie for Holbæk og Frederiksborg amter er
815 km, hvilket, i kraft af kysternes stærke opdeling, giver en relativ kyst
længde på 0,27 km pr. km2 mod landsgennemsnittets 0,17 km.
Fra Helsingør: Frederikssund 46, Frederiksværk (over Hillerød) 44, Gedser 186,
Halsskov 139, Hillerød 24, Holbæk (over Frederikssund) 82, Hundested (over
Hillerød) 57, Kalundborg (over Frederikssund) 125, Korsør 139, København 47,
Nykøbing Sj. (over Hundested) 64, Ringsted 92, Roskilde 63, Rødbyhavn 192,
Sjællands Odde færgehavn (over Hundested) 89, Slagelse 121.
Fra Kalundborg: Frederikssund (over Munkholmbroen) 80, Frederiksværk
(over Munkholmbroen) 97, Gedser 153, Halsskov 49, Helsingør (over Frederiks
sund) 125, Hillerød (over Frederikssund) 101, Holbæk 43, Hundested (over Rør
vig) 63, Korsør 49, København 99, Nykøbing Sj. 55, Ringsted 61, Roskilde 67,
Rødbyhavn 159, Sjællands Odde færgehavn 78, Slagelse 38.
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Fra Nykøbing Sjælland: Frederikssund (over Hundested) 37, Frederiksværk
(over Hundested) 21, Gedser 172, Halsskov 90, Helsingør (over Hundested) 64,
Hillerød (over Hundested) 41, Holbæk 33, Hundested 7, Kalundborg 55, Korsør
90, København (over Roskilde) 94, Ringsted 66, Roskilde 62, Rødbyhavn 178,
Sjællands Odde færgehavn 26, Slagelse 72.
Fra Roskilde: Frederikssund 25, Frederiksværk 42, Gedser 134, Halsskov 76,
Helsingør 63, Hillerød 39, Holbæk 30, Hundested 55, Kalundborg 67, Korsør
67, København 32, Nykøbing Sj. 62, Rødbyhavn 140, Sjællands Odde færgehavn
84, Slagelse 58.
Højeste punkter

Skovområdet ved Skjoldenæsholm
SØ for Tølløse:
Gyldenløves Høj, Sjællands høje
ste punkt, 126 m.
Højbjerg V herfor, 118 m.
Lerbjerg N herfor, 113 m.
Skovbakke N herfor, 113 m. På
toppen TV-tåm (62 m).
Æblebjerg N herfor, lllm.
Søbjerg NV herfor, 104 m.
Ravnsholte Skov NØ herfor,
102 m.
Øvrebjerg NV herfor, 94 m.
Vejrhøj SN for Fårevejle, Sjællands
næsthøjeste punkt, 121 m.

Mørkemosebjerg S for Kvanløse,
105 m.
Grøntved Overdrev S for Sønder
Asmindrup, 102 m.
Hyldebjerg V for Tølløse, 102 m.
Kløveshøj 0 for Tissø, 100 m.
Snogerup Bakker S for Sønder
Asmindrup, 99 m.
Knøsen V for Skamstrup, 99 m.
Flødebjerg V for Tølløse, 97 m.
Store Højbjerg SØ for Jyderup,
95 m.
Maglebjerg 0 for Birkerød, 91 m.
Ballebjerg NV for Nordby, Samsøs
højeste punkt, 64 m.

Sjælland har langt højere bjerge og mindst en snes andre søer, der er større, men Mørke
mosebjerg, toptinden i »de sjællandske Alper« syd for Holbæk, får Maglesø til at gemme
sig for sin fod, dybt nedsænket mellem bakkerne med skoven Grøntved Overdrev, som en
»bjergsø« uden landskabelig lige inden for landets grænser. Det var fra vandringer her,
maleren Johan Thomas Lundbye hentede sit dagbogsindtryk af »de fine linier i vore bakker,
der ere så yndigt bølgedannede, at de synes at være dukket op af havet«.

Største vande

Nordsjælland, der hovedsagelig afvandes til Øresund, Roskilde Fjord, Isefjorden og Bælt-farvandet, karakteriseres foruden ved kysternes talrige ind
skæringer især ved sin rigdom på søer og vandløb. Langt den største å er
den 62 km lange Halleby Å, der udspringer i Skjoldenæsholm-området syd
øst for Tølløse og herfra følger et nordvestligt forløb gennem den mægtige
Amose, indtil den i en sløjfe ved Skarresø tager retning sydpå, gennem
strømmer Tissø og udmunder i Jammerland Bugt nord for Reersø. Blandt
de større vandløb i Nordvestsjælland er Tude Å og Tuse A, i Nordøstsjæl
land Nivå, Ramløse A, Pølå, Æbelholt A, Lyngby Å, Havelse Å, Græse
A og Værebro A. Til vandløbene må for så vidt regnes de betydelige af
vandingssystemer, der er skabt i forbindelse med Lammefjord- og Sidinge
F/ord-inddæmningerne.
Nordsjællands - og Danmarks - største sø er den 41 km2 store, lavvan
dede Arresø ved Frederiksværk. Søen, der på sit dybeste sted kun måler
4 m, havde i stenalderen forbindelse med Kattegat, men blev gennem land
hævning og sandflugt langsomt afsnøret som strandsø. Landets næststørste
sø, 17 km2, er den indtil en snes meter dybe Esrum Sø ved Gribskov, og
som nr. 4 i rækken med 13,3 km2 ligger den næsten tallerkenrunde - og
jævnt tallerkendybe - Tissø nær Jammerland Bugt. Langt mindre, land
skabeligt smukke søer er Sjælsø (3 km2) ved Birkerød, Gurre Sø (2,4 km2)
ved Tikøb og, i særdeleshed, Skarresø (2 km2) ved Jyderup. Et specielt
nordsjællandsk fænomen er de mange udtørrede søer og søer skabt ved
inddæmning, deriblandt den 27 km2 store Saltbæk Vig (overfladeniveau -42 m) ud til Sejerø Bugt.
Sjællands største mose er Åmosen, der strækker sig 16 km langs Halleby

Det er nogle imponerende udsyn, der er fra de mange toppe i det bølgende og buklede
Nordvestsjælland. Fra Mørkemosebjerg rækker udsigten helt til Vejrhøjbuens mægtige bak
kedrag ude ved Nekselø Bugt, men selve Vejrhøj, Odsherreds højeste og kendteste udsigts
punkt, frembyder et langt videre rundskue. I klart vejr kan man se tværs over Fyn og hin
sides Kattegat ane »bjergland«s-pendanten Mols, og inde over Sjælland igen møder blikket
den udtørrede Lammefjord og skimter længst i øst Roskilde domkirke.
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Folketal

Å fra Undløse Bro i øst til Bromølle Kro i vest. Mosen, der er kendt for
betydelige fund fra de tidlige oldtidskulturer, er i dag for størsteparten op
dyrket, hvilket også gælder Trundholm Mose i Odsherred og Søborg Sø
i Nordøstsjælland.
Nordsjælland havde pr. 1. juli 1978 et samlet indbyggertal på 594.756,
ekskl. Samsø (4698 indb.), hvoraf Frederiksborg amtskommune tegnede sig
for over halvdelen med 323.636. I den nordsjællandske del af Vestsjæl
lands amtskommune og Roskilde amtskommune var folketallet pr. samme
dato henholdsvis 130.089 og 198.506. Den altdominerende faktor i det
nordøstsjællandske bosætningsmønster er naturligvis beskæftigelses-magne
ten København, der for længst omkring sine trafikale »fødelinier« har for
met et landskab af bymæssige forgreninger. I det egentlige Vestsjælland
gør hovedstaden sig i mindre grad gældende som mål for daglig arbejds
transport, og by- og boligudvikling er her jævnbyrdigt om ikke overvejende
betinget af lokale erhvervsforhold. Omkring København grupperer sig en
række områder, der er på det nærmeste udbygget, mens enkelte andre end
nu har denne eksplosive udvikling til gode. I de senere år er der sket en
vis udbygning i området mellem Køge Bugt- og Roskilde-»fingrene«, og
relativt små, nordvestlige kommuner som Ølstykke og Stenløse, der for
ikke så længe siden var udprægede landbrugsområder, kan pr. 1. juli
1978 hver især notere et befolkningstal på omkring de 12.000. Direkte

Sjælland betyder vist oprindelig, inden alle mulige om- og mistydninger, et »sted, hvor der
er sæler«. Det er der stadig, især noget af vejen for almindelig skibsfart på sandbanker og
stenrøser ved Hesselø, Sjællands Rev (Gnibens ca. 10 km lange, delvis undersøiske fort
sættelse ud i Kattegat), det nordøstlige Samsø, Nekselø og Sejerø. I ældre tider var sælerne
selvsagt anderledes talrige og kunne ligge flokkevis og dvaske langs alle strande. »Deres
stemmer lød snart som hæs gøen, snart som skrig,« hedder det i en gammel beretning, »og
i vrede knurrede de som hunde. Med deres kloge, sørgmodige blik bidrog de til befolknin
gens faste tro på havmænd og havfruer og allehånde fordømte væsener i havet«. Sådan har
det vel været indtil for ca. 100 år siden og helt tilbage i stenalderen. Endog Amosefolket
har drevet ivrig jagt på de trinde havpattedyr og efterladt mængder af sælknogler som »ud
smid« i vandet ved deres sommerbosteder. Det vældige dalstrøg omkring Halleby A lå den-
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forstadskarakter har de nordlige omegnskommuner Birkerød, Allerød,
Hørsholm og Farum. Ganske betegnende er det, at disse fire kommuner
kun dækker omkring en tiendedel af amtskommunens areal, men tegner sig
for ca. en fjerdedel af indbyggertallet. Denne fordeling illustreres yderlige
re ved, at der mellem amtskommunens største og mindste primærkommu
ne: Helsinge (14.640 ha) og Farum (2251 ha), kun er en difference i be
folkningstallet på 25 indb. i Farums favør (16.404 indb.).
Sjælland, der første gang omtales i vikingetidens islandske skjaldekvad som
Selund, blev i yngre oldnordiske kilder betegnet Sjoland eller Sjdland, dvs.
Søland. Første led i ordet er blevet sammenlignet med det svenske dialekt
ord sil eller sel: stille vand, med sideformen selh til oldengelsk sulh: fure,
her som navn på lsefjorden, samt med oldengelsk sepel og oldsaksisk set
hal: boplads. Mest sandsynlig er dog sprogforskeren J. Brøndum-Nielsen's
tolkning, hvorefter der foreligger en wnd-afledning af dyrenavnet sæl, på
gammeldansk sial eller sæl. Selve afledningsendelsen -und er en gammel
indoeuropæisk endelse, der blev brugt ved dannelsen af tillægsord, som
betyder »forsynet med« eller »lignende det og det«.
Ligesom det er tilfældet et par steder i Jylland, har de gamle herredsind
delinger overlevet i Nordsjælland som landskabsnavnene Odsherred og
Hornsherred. Odsherred, der i Valdemars Jordebog 1231 nævnes som
Odzhæreth (efter Sjællands Odde; odde afledt af od: den spidse ende af

gang hen som en løvstængt mørkeverden, hvis overvældende frodighed kvalte den bund
vegetation af urter og buske, der var storvildtets føde, og det gav jægerne stadig trangere
kår. Aer og søer, der langsomt groede til og forsumpede, har været dyrelivets åndehuller,
oaser i denne urskovsørken, men skovens tætnen har tvunget jægerne og deres kvinder til
at finde på en eller anden form for konservering, så de kunne medbringe reserveforråd til
det indenlands sommerophold fra vinterpladserne ude ved kysten med dens myriader af
sæler og søfugle, fisk og muslinger. Hesselø, dengang landfast med Sjælland, har tydeligt
været en af stenalderjægernes foretrukne fangststationer. Her har sælerne først og fremmest
givet dem skind til vinterdragten, mens de i sommertiden har brugt flettede klædningsstyk
ker. Dyrenes spæk har sikkert været dem en lækkerbidsken, men fund af flade lerskåle
tyder desuden på, at Amosefolket har kendt til brugen af tranlamper med flydende væge.
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et stikvåben), var i middelalderen en del af Sjællands Vestersyssel, kom se
nere til Dragsholm len, fra 1660 Dragsholm amt, der sammen med Ka
lundborg amt og Sæbygårds amt 1707 blev forenet med Holbæk amt.
Hornsherred (Valdemars Jordebog: Hornshæreth; af horn: hjørne, her be
tegnelsen for halvøer) hørte i middelalderen til Sjællands Medelsyssel, se
nere under Abrahamstrup len (Jægerspris) og efter 1660 under Abrahamstrup amt. 1675 tilfaldt størsteparten af Hornsherred Roskilde amt, men
1808 blev herredet forenet med sine nordligste sogne i Frederiksborg amt.
Navnet Heden og hedeboer er knyttet til den frugtbare moræneflade i tre
kanten København-Roskilde-Køge. Hedeboerne er især kendt for den sær
prægede almuekultur, der blomstrede i 1800-tallet og betegnes hedebo-syning. Hedeboernes naboer i vest, i den skovrige egn omkring Borup, blev
tilsvarende kaldt skovboer. Når fiskerbefolkningen i Gilleleje blev benævnt
kineserne, forklares det af, at lejet lige til de seneste tider har været et »luk
ket land« i forhold til omgivelserne, hvortil yderligere stedets stærke Indre
Missions-bevægelse føjede ordspillet galilæere. Nabo til odsingtosserne i
Odsherred er Kalundborg-jyderne, de sprogligt noget jyskpåvirkede beboere
i Kalundborg og omegn. I meget gammel tid gik både nord- og sydsjæl
lændere under navn af krængemærene, fordi de nedlod sig til det foragtede
rakkerarbejde selv at flå deres heste.

TILBLIVELSE
Sagn

SJÆLLANDS

ODDE

TISSØ
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Islændingen Snorri Sturluson (1179-1241) fortæller i Den Yngre Edda om
Sjællands tilblivelse: »Kong Gylfe herskede i det land, der senere blev
kaldt Sverige. Der fortælles, at han gav en omvandrende kvinde til løn for
hendes underholdning et pløjeland i hans rige, så stort som fire okser kun
ne ompløje i en dag og en nat. Men kvinden var af asernes æt, hun hed
Gefion. Hun tog da fire okser fra Jotunheim, men det var i virkeligheden
hendes sønner med en jætte, og spændte dem for ploven. Ploven gik så
hårdt og dybt, at den skar landet ud; og okserne drog landet ud i havet og
vestpå, indtil de standsede i et sund. Der satte Gefion landet fast, og hun
gav det navn og kaldte det Sjælland. Men der hvor landet var taget bort,
blev der en sø, som nu kaldes Mälaren i Sverige; og vigene i Mälaren ligger
ganske som næssene på Sjælland.«
Den ældste kilde til dette enestående sagn er skjalden Brage’s digt, der
sandsynligvis stammer helt tilbage fra 800-tallet.
Siden hen har mange trolde og kæmper omformet landet og dannet bakker og
søer og næs. I Odsherred boede trolden Lars Krands, som engang fik lyst til at
besøge sine venner i Jylland. Han tog jord i sin ene vante, så det store hul op
stod, som nu kaldes Lammefjorden, og vadede ud i vandet med vanten på
nakken. »Da han så tog vanten af nakken og skulle til at bruge jorden, var den
drysset ud af et hul, der var blevet i vanten, og deraf er den to mil lange odde
bleven. Da han så det, blev han fnysende vred og måtte opgive besøget hos
molboerne, han tog da og hældte den jord ud, som var i tommelfingeren, der
hvor han stod, og af den jord blev den høje bakke, som er på den yderste ende
af Sjællands Odde.« Sådan har en gårdmand fra Sejerø berettet om Sjællands
Oddes tilblivelse. Andre har vidst, at trolden i sin arrigskab slyngede vanten ud
i havet, hvor den nu ligger som en lille ø og kaldes Sejerø.
Hvad der mere end noget andet vakte troldenes raseri var lyden af kirkeklok
ker, så da Sæby kirke blev bygget, drog en trold i nærheden »til troldekongen

Folkedigtningen lader gerne troldtøj gøre det ud for naturkræfterne. Arresø - her set fra det
57 m høje toppunkt i Tibirke Bakker - er således det hul, der blev tilbage, da en galsindet
trold havde fyldt en sæk med jord og begivet sig ad Farum til for at begrave by og sø.
Undervejs gik der hul på sækken, og på den måde opstod både Strø Bjerge og åbningen
deri ud for Strø. Da trolden i sin ærgrelse ville slynge resten af jorden mod Farum, nåede
den kun til det sted, hvor Vildbjerg i Gørløse nu ligger.

Syndflod
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i Kundby for at klage over den dingdang han ikke kunne lide,« fortæller fiskeren
Jens Pedersen fra Buerup. »Så gav troldekongen ham et brev med og sagde, at
han skulle åbne det, når han kom lidt oven for kirken. Men jo længere han
kom, jo tungere blev brevet, og han var meget nysgerrig efter at vide, hvad der
var deri. Lidt inden han nåede kirken, ville han kigge lidt i brevet, men så
strømmede der en mængde vand ud og dannede Tissø.«
Andre mener, at Tissø er blevet til, da en so med ni grise stak af fra dem på
Sæbygård, og alle disse svin gav sig til at rode engbunden op. Med ét vældede
vandet op fra en kilde og fyldte hullet. Dette er et ældgammelt tilblivelsessagn,
som også fortælles om Limfjorden og Lindholm Å i Vendsyssel. Tissø har fået
navn efter de ti søer, efter ti segl for troldebrevet eller efter ti mænds jorder,
som støder ned til søen, der er mange muligheder. En troldkælling har siddet
på en sten og pisset alt det, som nu hedder Tissø, forklarer en gammel bonde
kone. En anden mener, at trolden har spyttet Tissø, da han blev vred, fordi han
ikke kunne få Sæby kirke revet ned.
Ved siden af den sagnomspundne Tissø ligger der et lille, dybt vandhul,
som kaldes Bliden. Gamle folk har fortalt, at »når Tissø og Bliden / en
gang i tiden / over landet går sammen / skal landet forgå.« Således omspin
der sagnene Sjælland fra tilblivelse til undergang.
Danmarks overfladeformer fremtræder som gyldigt bevis for et samspil
mellem en række meget forskelligartede landskabsformende kræfter. Mest
dominerende er gletscherisens transportvirkning og erosionsvirksomhed i
sidste istid, Wurm (Weichsel)-istiden, smeltevandsflodernes eroderende og
aflejrende evne, havets nedbrydende og aflejrende virksomhed langs kyster
ne, niveauforandringerne siden postglacialtidens begyndelse og sidst, men
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ikke mindst, menneskets indgribende omdannelse af det oprindelige natur
landskab.
Hele Nordsjælland er opfyldt af storslåede og typiske former af de for
skellige landskabselementer, men de enkelte områder fremviser alligevel
hver især deres egne karakteristiske billeder. Længst mod vest ses det pa
rallelbakkede randmorænelandskab i form af Odsherred-buerne, der udgør
skelettet i dette områdes struktur. Både vest og, især, øst herfor optræder
store landskabsflader, der er skabt i forbindelse med stenalderhavet, f. eks.
Lamme/yorJ-området. En storslået landskabsmosaik findes i Jyderup-tgnens vældige morænebakker og foranliggende hedeslette eller i den stor
stilede bakkenatur omkring Maglesø nordvest for Tølløse, hvor landskabet
er præget af voldsomme højdeforskelle. I Nordøstsjælland findes andre
reliefrige områder med anselige bakker og urolige moræneflader. I området
nord for København er det smeltevandsstrømmenes spor, som sætter deres
præg med et net af tunneldale med talrige søbassiner, der skaber stor land
skabelig rigdom. Som en voldsom kontrast til de nævnte områder ligger
Heden mellem København, Roskilde og Køge, udformet som en særdeles
frugtbar moræneflade med svagt uregelmæssig bølget overflade.
Landskabets udformning er foregået i de 70.000 år, der er forløbet, siden
hele området under sidste istid, Wurm-istiden, lå fuldstændig nediset. Det
landskab, der dukkede frem ved ismassernes successive forsvinden i senglacialtiden, blev i løbet af postglacialtidens ca. 10.000 år yderligere bearbej
det af nedbrydende og udjævnende processer i forbindelse med vejrlige
omskiftelser som sne, regn, frost, blæst og tørke. Disse processer forekom
mer stadig, men ændringerne er oftest små: jordkrybning og jordflydning
kan forekomme på vegetationsløse arealer; kraftige efterårs- og forårs
storme pisker jordpartikler vidt omkring; jordfygning, sandflugt og kraftige
regnvandsstrømme kan transportere større og mindre mængder sand og ler.
Selv vedvarende pløjning og harvning glatter bakkernes konturer og mild
ner relieffets voldsomhed.
Materialet, der opbygger landskabet, består af sammenblandede jordarter,
som istidens gletschere bragte med fra lokaliteter, de gled hen over og plø
jede op. Ved isens afsmeltning afsattes det medbragte materiale enten som
en uensartet og usorteret masse, moræneaflejringer, eller som et udvasket
og overvejende velsorteret materiale, smeltevandsaflejringer, afsat efter en
forudgående opslemning i og transport af isens smeltevand. Disse to for
mer for aflejringer udgør langt størsteparten af de jordlag, der i dag træf
fes i Danmarks overflade. Kornstørrelsessammensætningen i aflejringerne
afgør, hvilken benævnelse der yderligere hæftes på aflejringerne, f. eks.
moræneler eller morænegrus, smeltevandsler eller smeltevandssand.
I aflejringerne findes ofte karakteristisk udseende sten, ledeblokke, hvis hjem
sted er kendt, dvs. den lokalitet, hvor bjergarten findes som fast fjeld og ofte
med begrænset udstrækning. Disse sten røber med andre ord, hvorfra og ad
hvilken rute isstrømmene har bevæget sig for at nå frem til Danmark. Til lede
blokkene hører rhombeporfyr, rhombeporfyrkonglomerat og larvikit fra Osloegnen, Bredvad-porfyr, Grönklit-porfyrit, Kåtilla-porfyr og Heden-porfyr fra
Dalarne, Kinnediabas fra Västergötland, Påskallavik-porfyr, Smålands-granit og
Scolithos-sandsten fra Kalmar-egnen, skånsk basalt fra Sydsverige, Ålands-rapakivi, Ålandskvarts-porfyr og Ålands-granit fra Ålandsøerne samt brun og rød
Østersø-kvartsporfyr fra Østersøens bund syd for Ålandsøerne.

JORDBUND
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Ud fra et meget stort antal vandindvindingsboringer er det muligt i store
træk at danne sig en forholdsvis velbegrundet forestilling om de nordsjæl
landske dybgrundslags beliggenhed, aflejringsforhold og struktur. Selv om
der ikke er udført egentlig videnskabelige undersøgelsesboringer i større
tal, er de indsamlede geologiske oplysninger tilstrækkelige til at afgøre, at
aflejringer ældre end kvartærtidens, de såkaldte prækvartære aflejringer,
ingen steder ligger lige under jordoverfladen.
Den prækvartære overflade består af aflejringer fra to forskellige geolo
giske tidsperioder. Ældst er aflejringer fra danien med bryozokalk og
kalksandskalk. Danien henføres efter nyere opfattelse til tertiærtiden^
ældste afsnit, paleocæn. Derefter følger lidt yngre lagserier fra paleocæn,
udformet som grønsandskalk, kalkholdigt grønsandsler og herover kalkfrit
grønsandsler, og endelig som yngste aflejring plastisk ler fra tertiærformatio
nens følgende led, eocæn.
Danien-aflejringerne findes i Nordsjællands nordøstlige del, nord for en
grænse, der kan trækkes fra Yderholm, Assendrup og Jersie qnqt Havdrup,
Tune, Vindinge til Veddelev, herfra mod nordvest over Kirke Hyllinge,
syd om Orø, over Tuse Næs til Frenderup og videre over Vig til Ellinge
Lyng og Overby Lyng.
Syd for denne grænselinie findes grønsandsaflejringerne ved basis af is
tidslagene. Grønsandsaflejringernes vestgrænse ligger formodentlig ved en
linie, der fra kysten ved Skamlebæk løber øst om Fårevejle, Svinninge og
Stigs Bjergby, syd om Jorløse og Udby og ud i Jammerland Bugt ved Svallerup.

Pin

Det geologiske kort - ved Th. Sorgenfrei - over Sjælland og de øvrige øer vest for Øresund
viser undergrundsformationerne ved basis af kvartæret. I den berømte Timeglasklint (t.h.)
neden for Kongstrup på Røsnæs er ved sammenskydninger foran israndsbakkerne det
eocæne plastiske ler kommet frem i dagen, hvad sjældent er tilfældet. De terrasseformede
skred i leret bliver kaldt fårestier. Ved gentagne udskridninger kan dannes hele gryder.
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Kridtfund

LAVØ-BORINGEN

Vest for denne grænselinie optræder den yngste af dybgrundsaflejrin
gerne, det såkaldte plastiske ler, der især er kendt fra halvøen Røsnæs ved
Kalundborg.
Skrivekridt, som bl. a. kan ses i Møns Klint og Stevns Klint, findes utvivl
somt i Nordsjælland under danien-aflejringerne, men endnu har kun få
boringer nået det. Det gælder således boringer ved Langstrup SØ for Fre
densborg (nr. 1 og 2 B, D.G.U. arkiv nr. 187.133 og 187.134) samt ved
Lavø nær Helsinge (nr. 1, D.G.U. arkiv nr. 186.165).
Lavø-boringen, der blev udført i 1959, gengives her med simplificeret borejour
nal. Terrænkote + 25 m.

0- 67 m Istidsdannelser
67- 147 m Kalksandskalk og sandet kalksten

Kvartær

Danien

147-1866 m Skrivekridt med flint, nedefter lag af grå mergel Kridt,
Senonien

Forstenet søpindsvin
fra Dan-kalken, set
fra siden og fra neden.
Brachiopoden overfor
er set henholdsvis
fra oven og fra siden.

Bryozokalken

Kalksands
kalken
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1866-1940 m Kalksten, nederst med glaukonitholdig lersten

Kridt,
Turonien

1940-1996 m Finsandsten, grå, nederst glaukonitholdig

Kridt,
Cenomanien,
Albien

1996-2069 m Sandsten, hvidlig, og lersten

Nedre
Kridt

2069-2290 m Lersten, grøngrå og finsandsten, lysegrå

Nedre Jura
(Lias)

2290-2365 m Lersten, grøngrå til gråsort

Øvre Trias
(Rhåt)

2365-2438 m Lersten, broget og sandsten, lysegrøn

Øvre Trias
(Keuper)

Efter skrivekridtets aflejring trak havet sig tilbage fra størstedelen af Dan
mark. Hvor længe landperioden varede vides ikke, men havet vendte til
bage, og heri dannedes danien-tidens ældste aflejring, bryozokalk, der be
står af grenede stængler af mosdyr (bryozoer) og almindeligvis en mellem
masse af kalkslam. Mosdyrene voksede i rev, og kalkens bankestruktur kan
iagttages tydeligt i kalkgravene ved Karlslunde nord for Køge, hvor rev
formen fremhæves af de op til 20-30 cm tykke, sorte eller grå flintlag.
Rester af bryozoer og andre fossiler samt lyse kalkholdige partier ses ofte
i flinten, der i almindelighed ér indkapslet i en tyk, hvid skorpe af kalkholdig flint. I Karlstrup Cementfabriks kalkgrave ved Karlslunde er bryo
zokalken 10-18 m mægtig, og i den dybeste del af graven, omkring 6 m
under havniveau, kan det underliggende skrivekridt ses.
Efter bryozokalkens dannelse trak havet sig tilbage fra større eller mindre
dele af Nordsjælland. Da havet atter trængte ind, afsattes en kalksands
kalk, der stedvis er udviklet som kalksandsten, men oftest optræder som
slamkalk. Slam- og kalkstenskarakteren tyder på en kysts nærhed, en kyst
der formodentlig har ligget umiddelbart øst for den skandinaviske grundfjelds-randzone i Skåne. Kalken indeholder foruden en del bryozostokke
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- uden at der dog er tale om egentlige banker - talrige andre forsteninger,
hvoraf søpindsvin, herunder dyrenes pigge, og de muslingelignende brachiopoder er de almindeligste. Den hårde del af kalken forekommer ofte som
løse blokke i istidens aflejringer og kan i mængdevis findes i grusgrave,
f. eks. i de store grave ved Hedehusene og Farum.
I tidsrummet umiddelbart efter kalksandskalkens dannelse hævede bety
delige dele af Danmark sig og nåede formodentlig op over havoverfladen.
Ved basis af grønsandskalken findes et rullestenslag af kalksandskalk med
slidte forsteninger, der viser, at denne aflejringstype har været udsat for
havets nedbrydende kræfter. Der må følgelig have været en lignende situa
tion som på overgangen fra bryozokalktid til kalksandskalktid.
Grønsandsaflejringerne kan opdeles i tre zoner: nederst det egentlige grøn
sand eller grønsandskalk, derover det kalkholdige grønsandsler, der kan
være udviklet som mergel, og øverst det kalkfrie grønsandsler. Boringernes
oplysninger er endnu for mangelfulde til at give et klart billede af de tre
aflejringstypers udbredelse, men fremfor alt findes grønsandskalken fast
stående og lettilgængelig i Skovhusvænget ved Lellinge vest for Køge, hvor
den kommer frem i bunden og siderne af Køge Å. Bjergarten er en grønliggrå, sandet kalksten med små korn af det grønne mineral glaukonit, som
giver kalkstenen den grønlige farvetone. Nogle lag er mindre sammenhæn
gende end andre og betegnes derfor grønsand. Tilsammen kaldes sandet og
kalkstenen for Lellinge-grønsand.
I området omkring Kalundborg samt på halvøerne Røsnæs og Asnæs
træffes det plastiske ler. Det er overordentlig finkornet og homogent
(»fedt«), idet det hovedsagelig består af lermineralerne montmorillonit og
illit med en kornstørrelse på under 0,002 mm. Muligvis er aflejringen dannet
af forvitret vulkansk aske, som af floder er ført ud i havet. Den nedre del
af det plastiske ler er rødt eller gulligt og lidt kalkholdigt. I leret findes de
mikroskopiske slimdyr foraminiferer og enkelte andre fossiler, f. eks. krab
ber, søliljer og ormerør. Opefter går det røde plastiske ler over i grågrønt,
kalkfrit plastisk ler med ringe fossilindhold.
Den prækvartære overflade, der består af de tre nævnte aflejringstyper, er
opstået som resultat af erosionsprocesser før og under istiden, utvivlsomt
med istidserosionen som dominerende faktor. Overfladen må, måske på
grund af utilstrækkelige oplysninger, opfattes som en forholdsvis jævn fla
de, der ligger ved et niveau svarende til 30-40 m under havniveau med
variationer op til 20 m u. h., stedvis med dybere liggende partier, der når
ned til 60 m u. h. Ud over disse variationer er der konstateret to meget
markante dalstrøg, Esrum-dalen og Søndersø-dalen.
Esrum-dalen's nordgrænse går fra Snekkersten til Hornbæk, mens den sydlige
grænse går fra Nivå over den sydlige del af Esrum Sø til Helsinge og Rågeleje.
Dalens bund, der er ret plan, ligger med sin kalkoverflade 60-70 m u.h. Syd for
dalen stiger kalkoverfladen ret hurtigt i et relativt smalt bælte, idet den når en
højde på 20 m u.h. ved en linie mellem Arresø’s sydende og Hørsholm. Detal
jerede undersøgelser viser, at dalen er opstået som følge af vertikale forskyd
ninger langs dalsiderne. De brudlinier, der tilgrænser dalen, kan mod sydøst
spores i Skåne og i nordvest til Nordjylland. Hele det samlede dalstrøg beteg
nes Alnarpdalen efter byen Alnarp i Skåne.
Nordøst for dalen, ved Hälsingborg, findes aflejringer fra jura-tiden, der går
i dagen, bestående af sandsten og skifre med stedvis mellemliggende kullag. Så
danne aflejringer kan findes 1500-2000 m under Helsingør, og der er således en
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stor højdeforskel mellem prækvartærlagene under de to Øresundsbyer. Struktu
rerne i undergrunden løber parallelt med Alnarpdalen og ligger som et bælte, der
er karakteriseret ved gentagne, kraftige strukturelle forstyrrelser i forskellige
jordperioder. Dette bælte opfattes som grænsezonen mellem det højtliggende
skandinaviske grundfjeldsskjold og det nordvestlige europæiske aflejringsbassin,
hvortil bl. a. Danmark hører, og benævnes den fennoskandiske randzone. Det
højtliggende kalkområde ved Helsingør udgør således en del af denne randzone,
der til gengæld ligger ca. 1-2 km lavere i forhold til Hålsingborg.
Søndersø-dalen strækker sig fra Øresundskysten ved Skodsborg under Furesøen
og Søndersø til Roskilde Fjord, hvor den deler sig i to grene. Den ene følger
Lejre Vig mod sydvest til Abbetved. Den anden forløber fra Kattinge mod Kornerup til Allerslev. Den egentlige Søndersø-dals bund ligger 40-50 m u.h., og
bredden varierer mellem 3 og 5 km. Den østlige sidedal er ca. 250 m bred, og
bunden ligger på det dybeste sted ca. 87 m u.h. Den vestlige dal har tilsyne
ladende samme bredde, men er ikke så dyb. Søndersø-dalens bund, der består af
kalksten, er meget uregelmæssig, og selve dalen har et noget bugtet forløb.
Søndersø-dalen blev tidligere opfattet som en tektonisk dal, dvs. dannet ved
jordskorpebevægelser som Esrum-dalen, men boringer i de to dal-grene viser
tydeligt, at disse er erosionsdale, idet de skærer sig gennem grønsandsdannelser
ne og ned i danskekalken. Det er derfor overvejende sandsynligt, at også selve
Søndersø-dalen er en erosionsdal.
Det er ganske karakteristisk, at hverken Søndersø-dalens eller Esrum-dalens
morfologi på nogen måde gør sig gældende i den nuværende overfladetopografi.
Begge dale er fuldstændig opfyldte af istidens aflejringer.
Tertiære aflejringer yngre end det plastiske ler kendes ikke i Nordsjælland.
Havet trak sig vestpå og nåede i tertiærtidens sidste periode, pliocæn, kun
ind over det sydvestligste Danmark. Samtidig indtraf en voldsom klima
ændring, der medførte at antallet af koldtvandsformer inden for dyrever
denen tog til. Den gennemsnitlige sommertemperatur sank fra 25° C til
under 10° C, svarende til forskellen mellem de klimatiske forhold, der i
dag råder henholdsvis i Middelhavsområdet og i det nordlige Skandina
vien. Heri lå introduktionen til kvartærtiden med dens forskellige nedis
ninger og mellemliggende varmeperioder.
Med et anslået forløb på 1-2 mili. år, ifølge nogle forskere dog 3 mili. år,
er kvartærtiden kun af ringe varighed i forhold til jordens totale alder på
ca. 4500 mili. år. Til gengæld er perioden præget af store klimasvingnin
ger, som medførte voldsomme omvæltninger i landskabsformerne og i de
dengang eksisterende livsvilkår. Disse virkninger gjorde sig særlig kraftig
gældende i Danmark, der lå inden for nedisningsområdet. Periodens kræf
ter kom derfor til at spille en dominerende rolle ved det nuværende land
skabs endelige opbygning og udformning.
Temperatursvingningerne bevirker en naturlig opdeling af den kvartære istid i
kraftige kuldeperioder ledsaget af nedisning og de langvarige mellemliggende
varmeperioder, hvor isen trak sig tilbage. I alt er der konstateret seks sådanne
istider eller glacialtider og fem mellemistider eller interglacialtider. Danmark
menes at have været isdækket i de fire sidste istider, men i Nordsjælland er der
landskabsmæssigt kun spor efter den sidste istid, hvor i øvrigt isen ikke nåede
ud over Vestjylland. Stedvis er det i kystklinter, f. eks. Ejby Klint ved Isefjorden, muligt at finde morænebænke, der, med overliggende interglaciale aflejrin
ger og herover igen moræne fra sidste istid, med sikkerhed kan dateres til næst
sidste istid. De to sidste istider betegnes henholdsvis Riss (Saale)-istiden og
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Würm (Weichsel)-istiden, den mellemliggende varmeperiode Eem-mellemistiden.
I Wiirm-istidens tidligste afsnit indtrådte en varmeperiode, Brørup interstadialet,
hvorefter fulgte periodens hovedafsnit med isens stop ved hovedstilstandslinien
ned gennem Jylland. Dette stadium afløstes af det senglaciale afsnit, hvor isen
begyndte tilbagesmeltningen fra hovedopholdslinien, indtil skoven fik varigt ind
pas i det isfri Danmark. Fra dette tidspunkt regnes den postglaciale periode.
Istidens ismasser var i virkeligheden opbygget af forskellige isstrømme.
Wiirm-istidens første isstrøm kom fra det norske område og trængte ind
over Norddanmark til en linie fra Bovbjerg syd om Silkeborg og Djurs
land, men senere blev den norske is ved Viborg-Hobro afløst af en østfra
kommende svensk is, der på sin vej til den nord-sydgående hovedstilstands
linie i Østjylland passerede hen over Nordsjælland. Det var dog ikke første
gang, at området blev nediset; antagelig har mindst fem forskellige is
strømme - måske endnu flere, når medregnes de forrige istider - krydset
Nordsjælland. I de fem er nemlig ikke medtaget den baltiske isstrøm, som
i forrige istid aflejrede de mægtige højarktiske lag i Skærumhede i Vend
syssel.
Den første af de fem isstrømme, som med sikkerhed kan påvises, er den
norske, som enten stammer fra slutningen af forrige istid eller fra be
gyndelsen af sidste istid, og som på et vist tidspunkt stod ved den østvestgående hovedopholdslinie. Den næste af de fem isstrømme er den dalabaltiske, der kom østfra og har præget det østjyske område. Det var denne
isstrøm, der stod langs den nord-sydgående hovedopholdslinie. Denne is
strøms aflejringer er navnlig fremtrædende i Nordvestsjælland, hvor de til
dels er sekundært opblandede af yngre fremstød. Derefter følger det bal
tiske stadium med is fra sydøst, som nåede op til Århus-bugten. Dette
fremstød har passeret hen over Sjælland eller måske kun en del af Vest
sjælland for at nå op til en position i Kattegat, hvor isen har mødt det åbne
hav på højde med Djursland. Under dette fremstød skabte isen den lang
agtige bakkekæde Strø Bjerge syd for Arresø. Ved et nyt fremstød fra øst
har indlandsisen skudt de vældige Odsherred-buer op, mens de efterføl
gende stadier af isens gradvise afsmeltning, afbrudt af stilstandsperioder,
kan følges som en række nord-syd-gående israndslinier.
Ud over disse isstrømme, der har dækket hele Nordsjælland, ses spor af
to yngre - og svagere - gletscherfremstød. Der er dels tale om en isstrøm,
som fra nordøst er trængt frem til Gribskov-\\n\en, dels et fremstød, der
fra syd er gået op gennem Øresund, den såkaldte Øresunds-gletscher, som
er den alleryngste isstrøm, der er nået ind over dansk område, Bornholm
undtaget.
Indlandsisen, der har været op til 2-3 km tyk, har på sin vej til Danmark
været i stand til at rive store klippeblokke løs af Skandinaviens fjeldgrund
og transportere dem med sig. På dansk område knuste og medførte den
kalkundergrunden og tværede de løse ler- og sandaflejringer ud. Det løs
revne materiale slæbtes ud mod isranden og blev derved yderligere knust
og æltet sammen uden nogen regelmæssighed. Ved isens bortsmeltning blev
materialet afsat enten som en usorteret masse, moræneaflejringer, eller som
smeltevandsaflejringer, der forud havde gennemgået en udvaskning og sor
tering.
I Nordvestsjælland er moræneler den dominerende aflejring, men også
smeltevandssand og -grus samt områder med hævet havbund fra stenalder
havet, hvoraf en del nu er inddæmmet og tørlagt, forekommer som store
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udstrakte arealer. I Nordøstsjælland er områderne med moræneler og smel
tevandssand og -grus omtrent ligeligt repræsenteret.
Moræneler kan i fugtig tilstand æltes og formes, idet indholdet af lermateriale er
over 15 pct. Mængden af sand ligger normalt på 65-80 pct., mens grusindholdet
sjældent er over 16 pct. Kalkindholdet, der i almindelighed ligger på 10-30 pct.,
afhænger i høj grad af, hvilke ældre bjergarter, der er medgået til dannelsen.
Det lagdelte og sorterede smeltevandssand og -grus er afsat i hulrum eller spal
ter i isen, under isen eller langs isranden eller som flodsletter ude foran ismas
sen.
Stenene i morænen er ofte afrundede eller butkantede, og de mindre mod
standsdygtige bjergarter, f. eks. kalksten, kan være forsynet med skurestriber.
Stenindholdet i moræneler består af op til 25 pct. kalksten og 20-60 pct. flint,
begge af dansk oprindelse, mens 30-60 pct. er granit, gnejs, porfyr, skifer og
andre bjergarter fra områder uden for Danmark.
Efter at den fra nord og den fra øst kommende is i begyndelsen af Wiirmistiden i fællesskab havde skabt hovedopholdslinien i Jylland, opbyggede
den kombinerede isfront under afsmeltningen både Sejerø og Sjællands
Odde som randmoræner ved et fornyet fremstød, der var rettet mod syd
øst. Det er et endnu uafklaret spørgsmål, om Røsnæs (Refsnæs) blev
skabt under samme fremstød, eller om opbygningen af halvøen først skete
noget senere som resultat af Store Bælt-gletscheren's virke fra syd.
Den del af randmorænedannelsen, der nu udgør Sejerø, bestod i stenal
deren af 25 nordvest-sydøst orienterede randmorænebakker, der senere ved
strandaflejringer og landhævning er sammensvejset til en helhed. På lig
nende måde er Sjællands Oddes bakkelandskaber forbundet ved havaflej
ringer, der fremtræder som lave strækninger mellem de markerede bakkeknuder. Den yderste, Gniben, er stærkt nedbrudt af havets erosion, mens

Høve betyder højene, et berettiget navn til en af landets højest beliggende landsbyer, endda
den selv ligger mellem bakker kronet af flere oldtidshøje. Fra en af dem, Esterhøj, er der
et imponerende rundskue over egnen og blandt andet dette vue over landsbyen, hvorfra
landevejen til Nykøbing fører over Vejrhøjbuens bakkekam gennem »passet« Høve Stræde.
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den inderste ved oddens rod danner højdeområdet ved Ebbeløkke-Lumsås.
Den efterfølgende baltiske isstrøm fra sydøst, hvoraf Store Bælt-gletscheren ud
gjorde en del, nåede frem til Østjylland mellem Vejle Fjord og Djursland. Un
der forskellige stadier af afsmeltningen udformede Store Bælt-gletscherens øst
fløj betydelige dele af Vest- og Sydsjælland. I perioder stagnerede isen og ryk
kede atter frem. Herved skabtes de randmoræner, der kan følges fra Munkebo
Bakke langs Odense Fjord gennem det bakkede landskab på Hindsholm og de
lavvandede områder i Store Bælt til Asnæs og eventuelt også - som en lidt tid
ligere dannelse - til Røsnæs. På et noget senere stadium af isens afsmeltning
blev isranden markeret gennem bakkerækken fra Ærø og Langeland over Sprogø
til Halsskov og videre i sydøstlig retning i Vestsjælland.
Endnu mens denne istunge dækkede Store Bælt, trængte ismasser fra øst
ind over Nordsjælland og skabte de meget smukke Odsherred-buer som et
kompleks af randmorænebakker. Bakkerne dannedes ved oppresning eller
sammenskubning af det materiale, der lå foran isen, hvorved samtidig skete
en opbremsning af isfronten. Ved isens bortsmeltning blev det oppløjede
materiale liggende som stærkt forstyrrede israndsformationer. Visse steder
gravede gletschertungen yderligere dybt ned i baglandet og udhulede de nu
ofte havdækkede inderlavninger eller tungebækkener, der mange steder føl
ger indersiden af israndsbakkerne. Det udgravede materiale er enten blevet
afsat ved isranden og indgår således i opbygningen af de store randbakker
eller er af smeltevandet blevet ført videre til aflejring i de foran liggende
hedesletter.
En landskabsserie, der består af inderlavning, randmoræne og en foranliggende
hedeslette, betegnes som en glacialserie, og den smukkeste udformning af en
sådan findes netop i Odsherred-området. Buerne er sammensat af tre sektioner.
Nordligst ligger Højby-buen omkring Nykøbing Bugt fra roden af Sjællands
Odde ved Lumsås over Højby og Asminderød, derefter følger Hønsinge-buen
omkring Sidinge Fjord og endelig Vejrhøj-buen omkring Lammefjord. Den
sidstnævnte består af de høje bakkepartier fra Grevinge over Høve og Veddinge
Bakker til Sjællands næsthøjeste punkt, Vejrhøj, 121 m o.h. Mellem Vejrhøj og
Høve når israndsstrøget sin største bredde på 2 km. Lammefjorden danner sam
men med Sidinge Fjord og Nykøbing Bugt de dybest liggende og tidligere delvis
vanddækkede inderlavninger.
Dele af Lammefjord og Sidinge Fjord er atter blevet tørlagt ved dæmninger og
kunstig afvanding og fremtræder i dag som marine sletter, hvor tykke havaflej
ringer dækker det oprindelige glaciale terræn. Inderlavning og randbakke re
præsenterer i virkeligheden erosion og akkumulation af den gletscher, der har
opfyldt inderlavningen.
Smeltevandet fra isranden har vest og nordvest for bakkebuerne opbygget plane,
sandede landområder, hedesletter, der nu for størstedelen dækkes af Sejerø Bugt.
Mellem Hø/£y-buen og Hønsinge-buen til den ene side og kysten til den anden
side ligger en lille hedeslette som en smal bræmme langs bakkernes fod. Den
øvrige del af hedesletten var i stenalderhavets tid havdækket og ligger nu skjult
under marine aflejringer. Senere er der yderligere blevet pålejret flyvesand. I
denne region findes endvidere moser, der er blevet afspærret af strandvolds
dannelser.
I de store grusgrave vest for Vig fås et glimrende indtryk af morænebakkernes
opbygning. I de dybeste partier findes mere eller mindre velsorterede sand- og
gruslag, der overlejres af stærkt forstyrrede, nærmest moræneagtige sand- og
grusaflejringer, som øverst afsluttes med en tynd kappe af moræneler med
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mange isskurede sten. Petrografisk (petrografi: bjergartslære) adskiller de to ty
per af sand- og gruslag sig bl. a. ved, at det øverste er overordentlig fattigt på
kalk og flint.
Syd for Ve/rAø/-buerne gik ismassen efterhånden over til et dødÅr-lignende
stadium og efterlod siden et randmorænelandskab med et ualmindeligt
smukt og voldsomt relief fuld af høje bakker og dybe dale med nogen ret
ningsorientering. Vest for området breder sig en hedeslette, der går ind un
der Saltbæk Vig nord for Kalundborg. Bakkerne ud mod hedesletten er
40-50 m, med områdets højdepunkt i Bjergsted Bakker, 87 m o.h. Syd for
Bjergsted-partiet fører dybe erosionskløfter ned mod Skarresø, der er dan
net som dødishul. En noget lignende landskabstype genfindes længere mod
øst i det morænemassiv, som kulminerer i det reliefrige bakkeland om
kring det 105 m høje Mørkemosebjerg, der nord for Maglesø hæver sig
55 m over søens vandflade. Mellem de to bakkeområder, der begge vidner
om isforstyrrelser, strækker der sig fra nord for Åmosen over Knabstrup
og mod Mørkøv et kuperet bundmorænelandskab, der er skabt af et stort
dække af dødis.
* Når en isrand er under afsmeltning, kan en stor del af den overgå til dødis,
dvs. henligge uden bevægelse og uden kontakt med den levende isfront. Af
smeltningen af dødisdækket foregik meget ujævnt, idet moræne- og smeltevands
aflejringer stedvis dækkede dødisen og derfor længe isolerede den underliggende
is mod smeltning. Dødislandskabet fremtræder som et bakket og grubet moræne
land med en fuldstændig regelløs overflade med mange store og små lavninger,
der nu er udviklet som moser eller søer. I dødis-massen opstod ofte smeltevands
søer, issøer, hvori sand og ler bundfældedes. Når isen smeltede bort, lå disse
issø-sedimenter tilbage som flade, velafgrænsede bakker, de såkaldte fladbakker.
I Nordsjælland er det overvejende /er-sedimenter, der indgår i fladbakkerne og

Som en mur rejser Bjergsted Bakker sig af en hedeslette så mager og sandet, at den et
sted kaldes Sultenkrog og nok kunne friste til at sætte plovjern og harvetænder i den fede
bakkemuld. Kun vejr og vind har dog formået at sætte sine spor i de stejle skrænthæld,
hvis præg af oprindelighed er noget usædvanligt i et gammelt opdyrkningsland som Danmark.
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i dag udnyttes af teglværker. Bakkerne står med stejle skrænter og plane over
flader og tilfører derved landskabet et karakteristisk træk.
Mod nordøst ændrer landskabet fuldstændig karakter. De store mose- og
engarealer omkring Løvenborg udgør en del af et stort, forholdsvis plant
område, der når over mod Stigs Bjergby og mod nord synes at danne en
naturlig og jævn fortsættelse af Lammefjord-området. Denne terrænform,
morænefladen, er afsat direkte af indlandsisen. Isdækket har sandsynligvis
været ret tyndt og i en stadig - meget langsom - fremadglidende bevægelse,
samtidig med at afsmeltningen næsten helt er foregået ved fordampning,
idet ledsagende smeltevandsaflejringer og erosionsfænomener mangler.
Terrænet vest for Løvenborg frembyder dog et enkelt særpræg. Op over fladen
hæver sig en del markant afrundede og aflange bakker, overvejende med nordøst-sydvestlig udstrækning, deriblandt Tornved Bjerg (58 m) vest for Mørkøv,
Kirkebjerg (47 m) nordøst for Stigs Bjergby og Gedebjerg (47 m) sydvest for
Kundby. Bakkerne er opbygget af vekslende lag af smeltevandssand og -grus,
der står i næsten lodret stilling og med tydelige forstyrrelser. Denne bakketype
kaldes for hatformede bakker og har på grund af form og opbygning medført
mange diskussioner og talrige teorier om dannelsesmåde, f. eks. hvorvidt de op
rindelig horisontalt sedimenterede aflejringers nuværende stilling skyldes kipning,
udskridninger eller istryk.
Den ismasse, der på så overbevisende måde har skabt Nordvestsjælland,
gjorde sig under den fortsatte afsmeltning endnu engang bemærket ved
rundt om Holbæk Fjord, der er dannet som en inderlavning, at skabe en
randmorænestilling som resultat af et mindre gletscherfremstød.
De nordvestsjællandske hedesletter er i virkeligheden af større udstræk
ning, end de geologiske kort viser. Ud over den nævnte hedeslette vest for
Odsherred-buerne, der fortsætter ud i Sejerø Bugt, og hedesletten vest for

Op over Holbæk-fladen rager nogle mærkelige bakkeknolde. Efter deres markerede form
kalder geologerne dem »hatbakker«, men kan ellers ikke rigtig få dem til at passe i deres
kram. En af knoldene gør Kundby kirke til »den synlige«, mens den, der bærer navn af
Kirkebjerg, ligger kirkeløs på den anden side Kundby Mose i retning af Stigs Bjergby.
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Bjergsted, der strækker sig ind under Saltbæk Vig, dækker Åmosen's vidt
strakte flade over en hedeslette, der er så lavtliggende, at der er sket tilvoksning som moselavning. Hvor afsmeltningen af isranden var underka
stet særlig lunefuld uregelmæssighed, kunne der i det virvar af smeltevands
elve, som i vildt skiftende løb bugtede sig ud fra gletscherportene, opstå
mange små hedesletter sluttet inde af gletscheris-vægge. Når disse vægge
smeltede bort, blev hedesletten efterladt som en lav, fladtoppet grusbakke,
hvilket blandt andet har været tilfældet med Stensbjerg ved Vollerup nord
for Kalundborg.
De store smeltevandsstrømme kunne ikke blot opbygge flodsletter, men
også udføre kraftig erosion. Mellem ismassen i Nordsjælland og gletscher
tungen i Store Bælt, der nåede ind over Vestsjælland, fandtes et isfrit om
råde, som af smeltevandsfloderne fra Midt- og Sydsjælland blev benyttet
som passage i nordlig retning på deres vej til havet. Herved udbyggedes
det store dalstrøg fra Åmosen til Saltbæk Vig. Et lignende dalsystem løber
nordpå fra egnen øst for Mullerup og forener sig med Åmose-dalstrøget
syd for Skarresø. I dette system indgår T/ssø-bassinet.
Ved isens forsvinden fra Store Bælt fik smeltevandet mulighed for æn
dring af afløbsretningen. Halleby Å har således fundet vej syd for Skarresø
gennem Tissø til Store Bælt, mens Bregninge Å nu afvander den nordlige
del af systemet til Saltbæk Vig. Ved Stenrand Plantage vest for Skarresø
snor sidstnævnte lille vandløb sig gennem den tidligere floddal, der her er
et kraftigt markeret dalstrøg i hedesletten.
Halvøerne Hornsherred og Halsnæs er Nordøstsjællands ældste landskab.
Den øvrige del af området var endnu isdækket, da et isfremstød oppressede de morænemasser, der danner den voldsomme bakkerække mellem
Hundested og Ly næs og fortsætter ned i Hornsherred. Det højtliggende
moræneområde sydover i Hornsherred og fortsættelsen i området sydøst for
Roskilde med Sjællands højeste punkt, Gyldenløves Høj (126 m), samt Høj
bjerg (118 m) og Lerbjerg (113 m), er israndsdannelser. I Gyldenløves Højområdets nordlige del har senglaciale vandstrømme skabt dybe erosions
dale i retning mod Roskilde Fjord og Isefjord.
Øst for Skuldelev, i et område med ret jævne terrænformer, domineres
landskabet helt af den næsten 5 km lange, bugtede og nu fredede Skulde
lev As, der ligger som seks adskilte bakkedrag i forlængelse af hinanden.
Bredden er ca. 100 m, og højden varierer fra 20 til 25 m.
Isens afsmeltning i Nordøstsjælland fortsatte østover med en næsten
nord-sydgående isfront og efterlod et bakkeland med talrige søer og mosehuller. Sine steder skabte længere ophold i israndens tilbagerykning afsæt
ning af større og mindre israndslinier. Herimellem ligger moræneflader
med jævnt bølgede overflader, der er opstået, hvor isen smeltede roligt til
bage uden ophold og efterlod sit moræneindhold som et afglattet dække.
Bakkeområdet, der strækker sig fra Frederiksværk over Vinderød til Arrenakke, er bemærkelsesværdigt ved, at vestsiden med sine stejle og kløft
furede skrænter er gamle kystklinter formet af stenalderhavets bølger. Øst
siden, der skråner jævnt ned mod Arresø, er muligvis opstået ved en sam
menskridning, da de ismasser i Arresø-lavningen, bakkesandet ved afsæt
ningen har støttet sig til, er smeltet bort.
Et mere fremtrædende, gruset israndsstrøg går gennem Gribskov med
Multebjerg (89 m) som største højde. Fortsættelsen ved Gadevang består
af langstrakte grusbakker med dybe lavninger imellem. Bakkestrøget kan

Den største af Sjællands endnu bevarede kystheder er Eskebjerg Vesterlyng, der med klit
partier hæver sig over den nære Nekselø Bugt. Spredt ud over sletten frister vindhærgede
enebærbuske en kummerlig tilværelse, men det er blot et skalkeskjul for stedets alt andet
end énsidige og fattige planteliv. I de gamle klitter træffes den sjældne læge-stokrose, der
er af østeuropæisk herkomst, og i fugtige lavninger og på de egentlige mosedrag vokser
den insektædende vibefedt (tegningen), den mærkelige bregne slangetunge og pukkellæbe,
en gøgeurt med talrige gulgrønne blomster i aks på den spæde, kun få cm høje stængel.
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følges sydpå, øst om Hillerød, til Præstevangs Skovbakker med småsøer
liggende i forskelligt niveau.
I det reliefrige område omkring Maglebjerg (91 m) i Rude Skov findes
stejlrandede søbassiner, f. eks. Løgsø, der er dannet som jordfaldshuller ef
ter dødzs-klumper.
Afvigende fra den almindelige nord-sydlige retning er randmorænestrøget
ved Helsingør med Hestens Bakke (59 m). Bakkedraget, der løber paral
lelt med kysten, er oppresset under et fremstød mod nord af istidens sid
ste gletscher over Nordsjælland, Øresunds-gletscheren, der samtidig udfor
mede Øresunds-lavningen.
Øresunds-gletscheren har også ansvaret for den flade, intensivt opdyrkede
og skovløse slette, Heden, mellem København, Roskilde og Køge. Her er
morænedækket forholdsvis tyndt, og det er den underliggende afslebne
kalkoverflade, der har haft indflydelse på dannelsen af terrænformen. Da
dannelsen ikke efterfulgtes af senere isfremstød, har morænedækket und
gået oppresning. Moræneophobningen i området er ringe, varierende fra
1 m til maksimalt 15 m, på grund af den forholdsvis hurtige afsmeltning af
isen uden langvarige standsninger af israndszonen langs opholdslinier.
Smeltevandet har kun i ringe grad sat spor i morænefladens relief, måske
fordi de sidste ismasser, der dækkede området, er fordampet i en afsmelt
ningstid med tørt og relativt mildt klima.
Nordvest for København findes et kompleks af krydsende dale, tunneldale,
dannet af de vældige smeltevandsmasser, der fossede under gletscherisen
- dels i lukkede tunneler i selve isen, dels eroderende sig ned i de under29
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liggende morænemasser - på vel mod isranden vestpå. I gletscherrørene
stod vandet under tryk og var i stand til at »løbe opad«, da grundvands
standen i indlandsisens partier længere østpå stod højt over randzonens
bundlag. Vandet fossede med så stor hastighed, at store mængder rulle
sten kunne medføres og erodere dybe dale i den underliggende moræne.
Et længdesnit gennem en sådan tunneldal fremviser meget vekslende høj
der, og mundingen kan ligge højt i sammenligning med dalens øvrige for
løb. Dybe bassiner i istunnelens bund fremtræder nu som langsøer, søræk
ker eller moselavninger. Dalbassinerne har undgået opfyldning med sand
fra de smeltevandsfloder, der fulgte tunneldalene efter at indlandsisen var
smeltet bort, fordi dødis-klumper i lang tid, beskyttet af overlejrede sand
lag, udfyldte fordybningerne. Da dødisen endelig smeltede, sank de over
liggende jordlag ned på hullet bund, og hvis denne lå under det eksiste
rende grundvandsspejl, fremkom en langsø.
Tunneldalenes retning er gerne parallel med isbevægelsen, idet det var
svaghedszoner og spalter i isen i denne retning, der gav anledning til dan
nelse af tunnelerne, mens tværrevner og spalter hurtigt lukkedes til, når isen
bevægede sig fremad.
I Nordøstsjælland træffes to dominerende dalretninger, et næsten østvestgående system og et sydøst-nordvestgående system, begge opstået i
sammenløbet af to isstrømme fra øst og fra sydøst. Dette forhold har med
ført en betydelig tilstrømning af smeltevand, som har udformet det subglaciale afløbssystem, der stedvis også ledsages af mindre åse.
Den mest markerede tunneldal - og den, hvorom de øvrige grupperer sig - er
Mølleådaleti. Fra Øresundskysten ved Skodsborg kan en nordlig tunneldal føl
ges over Søllerød Sø til Furesøen's nordøstlige del, mens en sydlig kan følges

I Nordøstsjælland har den vigende indlandsis gang på gang gjort ophold og formet bakker
langs sin rand. Resultatet af denne vankelmodige retræte er bælte efter bælte af bakkedrag
mellem de afhøvlede flader. Hesselbjerg-bakkerne et par kilometer inde i Rågelejes bagland
accentueres yderligere af en række anselige bronzealderhøje. Ti i alt udgør disse mindes
mærker for datidens stormænd en af Danmarks bedst bevarede og smukkeste højgrupper.
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fra Klampenborg over Lyngby Sø til Furesøens sydøstlige del. Herfra er smelte
vandet fortsat mod vest gennem Farum Sø og videre mod nordvest gennem
Sortemose, hvor tunneldalen når en maksimal bredde på ca. 600 m. Fortsættel
sen går gennem Hestetang Huse, hvor dalen deler sig. Den egentlige Mølleådal
forløber mod vest til Bastrup Sø, som er en typisk langsø, og mellem Krogenlund og Ganløse Eged til Bure Sø. Lige øst for Bure Sø modtager tunneldalen
en tunneldalgren fra syd langs vestsiden af Ganløse Eged.
I Bure Søs vestende deler tunneldalen sig med en gren mod nordvest, der ind
går i et nordligere dalsystem, Langsø-Kedelsø-systemet. Den anden gren bøjer
mod sydvest til Stenesknold, hvor gletscherporten har stået.
Fra Mølleådalen udgår mod nordvest en tunneldal ved Hestetang Huse, som
dog forsvinder i den vestlige del af Farum Lillevang for atter at komme til syne
ved Farum Ny mølle. Sandsynligvis har smeltevandet på den mellemliggende
strækning banet sig vej gennem isen og derfor ikke efterladt erosionsspor på
jordoverfladen. Mod vest når denne tunneldal sin maksimale bredde på 300 m
og kan herfra følges gennem Æede/sø-lavningen syd om Uggeløse Skov over
Langsø, til den fortaber sig i dødis-landskabet ved Sirkelseng sydøst for Slange
rup.
Fra Uggeløse Skov mod nordvest gennem Lystrup Skov kan et andet tunnel
dalsystem følges med retning mod Strø Bjerge, som er Nordøstsjællands største
ås og afslutter den nævnte smeltevandsstrøm.
Syd for Mølleådalen ligger andre store tunneldalsystemer, således Sækken, der
udgår fra Farum Sø’s sydside langs østsiden af Ryget. Fra vestenden af Farum
Sø udgår en tunneldal mod sydvest for syd om Ganløse Orned og Ganløse Eged
at nå frem til Hessel, hvor den deler sig i to grene. Den ene går mod nord
langs vestsiden af Ganløse Eged til sammenløb med Mølleådalen ved østenden

Typisk for Nordøstsjælland er de småbakkede og smågrubede dødislandskaber med talrige
små, afløbsløse lavninger fulde af sø- og mosehuller, ofte en snes pr. kvadratkilometer.
Terrængruberne skyldes isolerede isklumper, som dækket af jord først smeltede bort længe
efter at isen ellers var forsvundet fra egnen. Ved Bregnerød på Farum Overdrev har dette
landskabselement en af sine mest maleriske - og derfor fredede - forekomster.
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Midt i landskabet sønden for Arresø ligger Strø Bjerge som en 8 km lang vold med den
mærkelige gennemskæring som til en jernbanelinie. »Skåret« tæller nu ikke blandt de sted
vise rester af den nedlagte midtsjællandske bane, men har spøgt allerede som sagnstedet,
hvor det et øjeblik lykkedes Arresø’s trold med en finger at stoppe hullet i den sæk jord,
han ville ned og dænge over Farum by og sø. Her på Strø Bjerge lod kong Siger af Sigerslev sin nabokonge i Havelse, Hab (Hagbard), hænge og siden plumpe i Håbs Hul i Havelse
A. Asen havde også sin lindorm, der ringlede sig om både Strø og Sigerslev kirker.

Landskabs
elementer

ÅS-DANNELSER
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af Bure Sø, mens den anden forløber mod vest gennem den sydlige del af Slags
lunde Skov for til sidst at indgå i den store Sperrestrup-dal.
Endelig kan et tunneldalstrøg følges syd om Hareskoven gennem Søndersø og
syd om Kirke Værløse, hvor en nordlig forgrening går gennem Ganløse Bund
og en sydlig over Knardrup og Søsum med tilslutning til nye tunneldalsystemer
både i syd og vest.
De nordøstsjællandske tunneldale er ikke alle lige fremtrædende. Nogle
steder mangler ethvert spor i terrænet, og andre steder har dalene gennem
gået store ændringer ved opfyldning af unge aflejringer eller ved nye ud
gravninger. Blandt andet har nogle tunneldale senere tjent som afløb for
smeltevand uden for isranden og derved fået præg af ekstramarginale dale.
I dag formår vandløbene ikke at udfylde istidsdalene og fremstår derfor
som ubetydelige åer i de brede flodenge. Noget andet er, at istidens smel
tevandsfloder havde retning mod vest og nordvest, mens de nuværende åer
finder afløb mod øst og sydøst. Det drejer sig f. eks. om Mølleåen, Dam
vad Å og Bundså, som derved tydeligt markerer forskellen mellem subglaciale og ekstramarginale vandstrømme. De første bevæger sig frit af
fald og strøm, de sidste er udelukkende afhængige af faldet mod havet.
Som resultat af smeltevandets aflejrende virksomhed kan der i tilknytning til
tunneldale dannes åse, i regelen i selve tunnelløbet nær isranden eller i den
dødiszone, der ofte ligger foran den levende is. Sådanne dannelser - som Farum
Ås, Ganløse Ås og Uggeløse As - er en slags afstøbning af det tidligere smel
tevandsløb i isen, opbygget af velsorterede, lagdelte sand- og grusmaterialer og
ofte dækket af moræneaflejringer fra det isdække, hvorunder åsen afsattes.

»FALSKE BAKKER«

DØDIS-HULLER

Samsø

Landskabet mellem tunneldalene har oprindelig haft karakter af moræneflader,
men nu dominerer mange steder et voldsomt bakket terræn. Bakkerne er dog
almindeligvis »falske bakker«, der er udmodelleret af dalsiderne ved vandløbs
erosion. De mange regnkløfter har udviklet sig til dalsystemer, der baglæns har
skåret sig ind i skråningerne og stedvis forkløftet disse så voldsomt, at enkelte
partier fremstår som selvstændige bakker.
Under isens afsmeltning blev større og mindre isklumper liggende tilbage dæk
ket af frismeltede jordmasser, der virkede isolerende og derved forhindrede
smeltning af isen. Da denne omsider indtraf, efterlod isklumperne huller i jord
overfladen, dødis-huller, der nu fremtræder som afløbsløse, ofte vand- eller
mosefyldte lavninger med stejle sider. Sådanne dødis-huller findes omkring
Bøllemose i Ganløse Mørke syd for Bastrup Sø, i Farum Overdrev og omkring
Vassingerød. I dødis-områder kunne der yderligere dannes fladbakker eller pla
teaubakker, meget fremtrædende repræsenteret i Høveltsvang (63 m) og Høvelts
Bjerg (65 m) samt Vassingerød Old, Herresled Bakke og Kurebakke, der alle
ligger nordøst for Vassingerød.
Samsø’s overfladeforhold er meget vekslende. Øens nordlige og sydlige del
er bakkede moræneområder med hvert sit specielle, men vidt forskellige
præg. Herimellem strækker sig mod vest Nordby Hede, der er et system
af stsandvolde dannet efter stenalderen og senere dækket af flyvesand, mod
øst et »druknet« bakkeland, hvor kun de højeste partier som elleve øer og
en mængde små stenholme, Kollerne, rager op over Stavns Fjord's hav
flade.

I vestranden af Nordby Bakker på Samsø skærer en mængde smalle kløfter sig ned til
stranden. Det er istidens korte, men rivende smeltevandselve, der har slidt disse slugter og
dale, som nu ligger tørre og med alle linier og former i de bølgende bakkedrag med de
mange afrundede høje tydeligt fremhævet af et smygende græstæppe. Takket være deres
afsides beliggenhed har kløfterne undgået opdyrkning og er nu sikret deres særprægede
naturtilstand gennem omfattende fredninger, som dog hverken forhindrer løsdriftens heste,
får og kvæg i at græsse dem eller folk i at færdes ad deres veje til stranden. På langs
gennem bakkerne går den 4 km lange Langdal, hvis natur dog ikke kan måle sig med Mø
gelskår her på billedet eller andre fredede »skår« som Svinekilderne, Busdal og Espedal.
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Nordby-øen

Sydsamsø

Den østlige del af Nordsamsø er en flad slette, der sydover stiger jævnt
op mod Nordby kirke ved Mårup og nord for Nordby krydses af en sydvest-nordøst-gående småkuperet bakkeryg, hvorpå den ca. 3 m lange vandreblok Dyvelsten ligger. Den vestlige del er modsætningsvis særdeles ku
peret og sydligst genemfuret af kløftsystemer, der er dannet af istidens ri
vende smeltevandsfloder. Den nordlige del er et stærkt varieret system af
bakketoppe og dalslugter med største højde i Ballebjerg, 64 m, nordvest
for Nordby. Umiddelbart øst herfor gennemskæres bakkelandet af en nordsyd-gående tørdal, Langdal. Den nordlige del af dalen har fald nordpå til
kysten og er dannet som en erosionsdal. Mod syd er der fald til slette-området tæt syd for Nordby. Dette dalparti er måske dannet som tunneldal,
mens isdækket havde sin rand øst for dalen langs Dy ve/sTe«-bakkeryggen.
Den centrale del af Sydsamsø, inden for Onsbjerg, Pillemark, Permelille,
Brundby, Langemark og Besser, er muligvis skabt som et dødis-område
med jævne former. Her findes plane fladbakker, øverst med sand, og plateau-lerbakker, der består af stenfrit ler. Begge bakketyper har uforstyr
rede lagdelinger og er efter deres dannelse ikke blevet overskredet af ind
landsisen. Hele området har under isens bortsmeltning ligget omsluttet af
israndsbuer både fra sydvest og fra sydøst. Den vestlige isrand har endvi
dere passeret hen over Tunø vest for Samsø. Den østlige isrand har under
sin tilbagerykning gjort et fornyet ophold inden for kysten parallelt med
denne syd for Ballen.
Vest og sydvest for central-området er landet mere bølget med høje,
toppede bakker af ringe omfang. Højest er Dyret (51 m) ved Tanderup.

Hvor Kattegat og - i baggrunden - Stavns Fjord kniber Samsø sammen til en kun 600 m
bred tange, ligger de udtørrede og overgroede rester af Kanehave Kanal, som har forbun
det de to farvande. Tydeligst træder den vestlige ende af kanalen frem, ikke mindst set fra
luften, fordi der på dette stræk er opkastet volde på begge sider af sænkningen. Harald
Blåtand skal engang have ladet sine vikingesnekker trække ad denne vandvej, som da må
ske har været et naturligt vandløb, siden kanalen i en anden overlevering går under navn
af »Svenskerenden« og hævdes gravet af svenskerne under krigen 1658-60.

Naturskabte
læmoler

Minedrift

Stavns Fjord begrænses mod øst af det 5 km lange Besser Rev, der er dan
net som en sammensmeltning af en række øer, som igen er opbygget af
revlesand i strandvolde på den østlige kant af det fladvandede strandplan.
Besser Revs nordende er et smukt eksempel på et ZrrwwoJJe-kompleks
med mange indadvendende oddespidser, hvilket tyder på opbygning ved
materialetransport langs stranden fra syd.
Det nordfor liggende odde-system, Lilleøre, der vestfra indsnævrer fjord
mundingen, er dannet på tilsvarende måde ved sandvandring fra nord.
Geologiske råstoffer, der udnyttes generelt i hele Nordsjælland, er sand,
grus og sten samt ler. Sandet graves udelukkende fra kvartære aflejringer i
israndsstrøg, hedesletter, hatformede bakker, bassinaflejringer og åse. Is
tidens ler-aflejringer udnyttes i stor stil af teglværksindustrien, der tager
råmaterialet fra lerbassiner og plateaubakker, det sidste især i egnen om
kring og nord for Birkerød. Ved Kongstrup på Røsnæs udnyttes forekom
sterne af plastisk ler til fremstilling af betonklinker, som er et let, porefyldt
keramisk byggemateriale. Leret forekommer i istidsdannelserne som store
flager med en maksimal tykkelse på 20 m. Ved Hanerup nær Nørre Jern
løse findes paleocænt grønsandsmergel i de kvartære aflejringer i op til
30 m mægtige flager. Mergelen er anvendelig til jordbrugskalk. Endelig
brydes danien-kalken til brænding og cementfremstilling i egnen ved Karl
strup nord for Køge.

LANDSKABET
Nordøst
sjællands gamle
kongeland

LÆNGSLERNES
LAND

Ved Nordsjælland forstås i daglig tale blot det geografiske Nordøstsjælland,
dvs. den brede halvø, engang på det nærmeste en ø, der indrammes af Øre
sund og Roskilde Fjord. Af denne egn er skabt et idealiseret typebillede,
»den nordsjællandske natur«, vel udsprunget af landskabets milde bakkepræg og rige skovfylde med blinkende søer imellem og stadig - nogenlunde
- en realitet i kraft af de historiske besiddelsesforhold. Kongerne valgte
dette gudbenådede stykke natur og behøvede blot at lægge en kongevej
igennem for at have al denne herlighed som en park omkring deres slotte,
og i nyere tid blev så dette velarronderede land til statsejendom; skovarea
lerne kunne befæstes under forstmæssig drift, andre arealer bevares i na
turtilstand og senere sikres gennem omfattende fredninger. Enkelte steder
har dog naturområderne fået iøjnefaldende enklavekarakter på grund af
den stærke bebyggelsesekspansion i det 20. århundrede.
Når den nordsjællandske natur fortsat omgives med en særlig stråleglans, skal
det måske ses som en efterklang fra romantikkens dage. I den frodige, sagnrige
Gwrre-egn fandt 1800-tallets digtere rig inspiration, anført af navne som Adam
Oehlenschlæger, Johan Ludvig Heiberg og H. C. Andersen. Den verdensberømte
eventyrdigter viede stedet en af sine smukkeste sange, »Hvor Nilen vander ...«:
O, husker du Sjølund, den dejlige 0,
hvor de vilde Skovduer kurre,
de duftende Bøge, den stille Sø,
husker du Gurre?
Senere digtede /. P. Jacobsen sine »Gurresange«, og i melodramaet »Gurre« har
Holger Drachmann fortolket sin poetiske bevægelse: »Kender du nogen så hvi
lende Sorg I som den over Egnen ved Gurre ...« Også andre nordsjællandske
egne har fået deres litterære højsang: Kattegats og Øresunds kyster, Tisvilde-egnen, Esrums sønatur, Gribskov med den store Gribsø, hvis »tungsindige« stemning
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har fået en sjældent indforstået skildrer i drømmeren og skumringsdigteren Viggo
Stuckenberg. I hans samling »Sne« (1901) står denne lyrisk smukke karakteri
stik af Nordsjælland: »Dybt i dine skoves Skygge / bløder Danmarks Elsker
hjerte«.
Når digterpræsten Jakob Knudsen mere jovialt har betegnet Nordsjælland
som »Danmarks Stadsstue«, ligger heri meget træffende udtrykt, at egnens
kulturelle præg sjældent taler om trange kår og surt slid. Det er ikke ukor
rekt, når Nordsjælland snarere tillægges et vist velhaveranstrøg, mest ud
præget i området inden for og langs med jernbane »grænserne« KøbenhavnHillerød og København-Helsingør, hvor lige dele tradition og naturskønhed
har formet et eget prisindeks for privatfolks etablering.
Dette »grønne« områdes modpol, geografisk som landskabeligt, er
strækningen langs Køge Bugt, hvor naturen udfolder sig lidet kapriciøst,
og bebyggelsen udstråler tristesse og tilfældighed, på sin vis også udtryk for
en art tradition. Endnu i 1930’rne var det lidt af et eksperiment at bevæge
sig på hjul langs Køge Bugt, idet den københavnske Køgevej indtil da var
landevejen, der skærer sig gennem baglandet fra Tåstrup til Cordoza-svinget
nord for Køge. Da den sandede kystvej omsider fik cementbelægning og
blev til den nuværende Hovedvej A 2, rullede feriebosætningen i rekord
tempo ned langs kysten, og med den fulgte det stadig umiskendelige Klondyke-præg. Mellem kysten og de gamle sognebyer langs Tåstrup-vejen har
området inden for de senere år fået en række bymæssige gevækster, der ikke
tilfører landskabet nye kvaliteter.
Dette markante kulturgeografiske skel mellem Københavns nordlige og sydvest
lige omegn hænger fundamentalt sammen med landskabets udformning under is
tiden. I sydvest smeltede den sidste istunge bort uden større bevægelser, muligvis
ved fordampning, og efterlod en afglattet moræneflade, kaldet Heden, og dog
blandt Sjællands yppigste egne, kendt for sin, hedeboerne’s, rige og særprægede
almuekultur. Dette skovløse agerland er nu under nedbrydning af bebyggelse,
udvirket af det forhold, at et landskab uden stærke, individuelle træk har van
skeligt ved at appellere til fredningsarbejdet. Når det kommunale udviklingsar
bejde således stort set står frit stillet, kan resultatet blive det tætpakkede byland
skab, der er ved at tone frem langs Køge Bugt.
I det egentlige Nordsjælland har gletscherisen udfoldet sig mere lunefuldt og her
efterladt et landskab af bakket og grubet karakter. I den københavnske forstads
verden, for så vidt udstrakt lige til Hillerød og Helsingør, skimtes endnu generelt
det »nordsjællandske« landskabsideal, beskyttet af adskillige fredninger i sam
virke med den usædvanlige skovrigdom. Til Rude Skov slutter sig således fred
ningen af udsigtsarealet Høje Sandbjerg og på den modsatte side af Kongevejen
det vidtstrakte moseområde Vaserne. Fra Rude Skov formidler det kuperede
Høst erkøb-område overgangen til Sjælsø’s fredede omgivelser, der atter lægger
sig over mod Tokkekøb Hegn og Kirkelte Hegn, hvorfra skovlandet som Store
Dyrehave fortsætter ubrudt til Hillerød.
Overgangen mellem det skovrige, bakkede Nordsjælland og den østsjællandske
»hede«-flade formidles landskabeligt af det område, der har en diagonal i lande
vejen København-Frederikssund. Bemærkelsesværdigt ved dette område er, at
det i så høj grad er upåvirket - nærheden taget i betragtning - af den køben
havnske udviklingsatmosfære. Ganske vist er der enkelte steder tilkommet en del
parcelhuse, ind imellem et par boligkomplekser, men overraskende kan man søge
nordpå fra Tåstrups heksekedel og finde hyggelige gamle landsbymiljøer med
ringe tilflytterpræg. I øvrigt markerer dette område i stednavnene en kulturgeogra-

farum-dalen

Strandvejen

fisk forskel fra Nordsjællands østlige skovegne, ret skarpt afgrænset i nord af
landevejen Lynge-Hillerød. I vest optræder de såkaldte oldnavne med endelser
som -inge, -um og -løse, antagelig dannet engang i jernalderen, i øst og i stor
mængde endelsen -rød, der næppe er ældre end yngre vikingetid, hvilket bl. a.
udledes af, at rød-endelsen ikke bragtes med vikingekolonisationen til Danelagen i Nordengland. Nordsjællands vestlige del må altså betragtes som et æld
gammelt kulturområde, opdyrket og beboet århundreder før rydninger i øst brød
storskovens mørke.
Midt gennem dette endnu udprægede agerland forløber et system af parallelle,
indbyrdes forbundne tunneldale, vel ikke af mægtighed som de jyske, men land
skabeligt et ganske enestående træk i den nordsjællandske bakkeverden. Skarpest
tegnet og smukkest indrammet er den dal, der fra Furesøen på række gemmer
Farum Sø, Bastrup Sø og Bure Sø i sit dyb og omgiver sig med skovene Slags
lunde Skov, Krogenlund, Ganløse Eged, Farum Lillevang, Ganløse Orned og
Ryget. Hele området betegnes Naturparken mellem Farum og Slangerup, omfat
tet af betydelige fredninger og værdifuldt både som rekreativ faktor og som vi
denskabeligt observationsobjekt. Fra Bastrup Sø udgår Mølleåen, der finder
gennem Furesøen og østpå forbi de gamle mølleindustrier, smukt afsluttet af
Strandmøllen ved åens udløb i Øresund.
Blandt landets navnkundigste udflugtsveje hører Strandvejen, den gamle
alfarvej mellem København og Helsingør. Hvor gammel vejen egentlig er
lader sig ikke nøje fastslå, sandsynligvis har linien eksisteret fra meget
gammel tid som et primitivt forbindelsessystem mellem Øresundskystens
fiskepladser. På Christian ZE’s tid var Strandvejen et overordentlig betyd
ningsfuldt led i den nordsjællandske samfærdsel ved at forbinde hovedsta
den med landets da næststørste by, Helsingør, og i 1690’erne var den blandt
de »store« landeveje, som Ole Rømer lod opmåle og forsyne med milepæle.
Enkelte af disse tilhuggede granitblokke ses endnu langs vejen bl. a. ved
Tibberup Mølle og foran Sletten Kro på Humlebæk-kanten. At Strandvejen
var alfarvej eller adelvej betoner en vigtig forskel fra kongevejene, der
forbandt de nordsjællandske slotte indbyrdes og - alene forbeholdt den kon37
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gelige færdsel - var lukket med bom eller porte, hvor de krydsede lan
devejene.
Om Strandvejen - der indtil omkring 1800 hed Helsingørvejen - skriver
en begejstret rejsende i 1700-tallet, at den er »efter alles tilståelse den be
hageligste strandbred, som kan findes; thi natur og kunst have forenet
deres kræfter til at gøre noget smukt hele vejen igennem«. Samme berømmer vejen for dens »fri prospekt på den ene side over Sundet til Skåne«.
Strandvejen har i dag så nogenlunde disse kvaliteter i behold, selv om
»kunsten« - bebyggelsen og de parkagtige omgivelser - i høj grad behersker
naturen og over lange strækninger lukker af for sundudsigten. Til Strand
vejsatmosfæren hører dog også dette næsten legendariske herskabsmiljø
og dets brogede bånd af kæmpehuse, der smykker sig med allehånde stil
træk i frodig mangfoldighed. For menigmand kan der ligge en egen fornøj
else i at udforske, hvordan man til forskellige tider har valgt at vise facade,
når økonomien indbød til lidt ud over det sædvanlige.
Midtvejs i Vedbæk-Rungsteds villaverden, ved det udstykkede Smidstrupgård,
lokker et fjernt skovbryn til en afstikker gennem den smukt kuperede, lystskovs
betonede Folehave, der nær Hørsholm glider umærkeligt over i Arboretet's og
Hørsholm Slotshave^ bevoksninger. Meget smuk og landskabelig er denne villa
byens forhave, i hvis regulære linier, damme og holme skjuler sig mindet om
det forsvundne Hirschholm Slot, efter samtlige afbildninger at dømme en virke
lig fyrstelig residens, skabt af den unge Laurids de Thurah på det sted, hvor der

Der er en underlig kontrast mellem Christian Vl’s og dronning Sophie Magdalenes pietistiske
snerpethed og den overdådige pragtglæde, hvormed de lod bygge slot ved slot af en stor
hed i anlæggene og en ødselhed i interiørerne, som hidtil havde været ganske ukendt i
Danmark. De mange kostelige gemakker blev dog ikke anvendt til større festivitas end de
repræsentative forpligtelser pålagde en enevoldsmagt, som de begge følte så helt værende
af Guds nåde. Selv det prægtige lystslot med det tyskklingende navn Hirschholm, hvor tyde
ligvis intet har været sparet for at gøre det så rigt og strålende som muligt, tjente blot som
ramme om kongeparrets yderst ærbare sommeradspredelser og siden dronningens lange
enkestand. Den gik med at samle nipsting, men det hører retfærdigvis også til hendes
minde, at hun på Hørsholm gods lod gennemføre de første egentlige bondereformer.

Med Struensee fik den
forrykte Christian VII
en livlæge, der virkelig
evnede at berolige
ham. Det gjorde hurtigt
den velbegavede
tysker uundværlig for
kongen og skaffede
ham stor indflydelse
på denne, og med den
purunge og ulykkelige
dronning Caroline
Mathilde som et
taknemligt offer for
sin behændige charme
overtog han efter
hånden både de
monarkiske og de
ægteskabelige pligter.
I fuld og alt for åben
hengivenhed støttede
dronningen hans
ærgerrige planer, og
også han selv viste
udadtil en uforsigtig
hed, der gjorde det
let for hans modstan
dere og misundere
at bringe ham og hans
velmente, men alt
for hastige og despo
tiske reformpolitik
til fald, og i styrtet rev
han uvægerligt
dronningen med sig.

siden middelalderen havde ligget en kongelig ejendom. Slottets storhedstid er
helt og holdent knyttet til det florissante, pragtelskende 1700-tal, fra Christian
VFs (død 1746) sidste par regeringsår til Christian VII's hof 1771 definitivt forlod
stedet. Det ene år, den sindssyge konge residerede på Hirschholm, markerer
slottets gyldne efterår med talrige fester og udvendigt glimmer, i kulisserne
dronning Caroline Mat hilde's åbenlyse og i samtiden foragtede amourette med
den mægtige gehejmekabinetsminister J. F. Struensee, der året efter blev offer
for en paladsrevolution og henrettet, mens dronningen landsforvistes. Mange af
Struensees kabinetsordrer blev udstedt på Hirschholm, blandt andet den, at der
fra slottet skulle anlægges en bekvem ridesti til Frydenlund i Vedbæk, der var
skænket dronningen som »lysthus«. Efter Struensees fald blev en stor del af stien
pløjet op af Sandbjerg-bønderne, men endnu er et mindre afsnit, Mathildevejen,
bevaret gennem Folehaven. Da hoffet havde forladt Hirschholm, lå slottet øde
hen og blev ikke vedligeholdt, og i 1810, to år efter sin tronbestigelse, bifaldt
Frederik VI - der ikke kan have haft nogen rar barndom på Hirschholm - en
kommissionsindstilling om at nedbryde slottet. På den holm, der omsluttedes af
slottets fire fløje, opførte C. F. Hansen 1823 Hørsholms nuværende sognekirke,
vel et af landets smukkest virkende anlæg med den strenge, hvide klassicisme
indrammet af Slotshavens åbne, parkagtige grønne.
På Folehavevej over for kirken ligger endnu slottets lave, gulkalkede avlsbyg
ninger, opført 1713-44, hvori logerer Jagt- og Skovbrugsmuseet. I komplekset
indgår den tidligere amtsforvalterbolig, hvis arkitekt skal være selveste Christian

Denne stille idyl er alt, hvad der i dag er tilbage af det vældige Hirschholm Slot. En eneste
sommer, sommeren 1771, fik livsglæden her en hektisk opblussen med romancen mellem
Caroline Mathilde og Struensee. De glimrende fester, skuespil og jagtpartier, hvor han
gjorde hende til midtpunktet, og deres private morgenrideture og musiktimer gav næring
til den vildeste sladder om det udsvævende liv ved sommer-hoffet i Hørsholm. Endnu efter
Struensees henrettelse og Caroline Mathildes forvisning opfyldtes landet af den dybeste
forargelse, så ingen ville vide af slottet, men det fik lov at forfalde og dø af skam. Som et
nøgternt slutopgør med alt, hvad der havde rørt sig på stedet, rejstes en kirke på slotshol
men af materialer fra nedbrydningen. Kirkens placering er dog i virkeligheden så menings
løs, at den blot røber stedets romantiske hemmelighed om en dårskabens korte sommer.
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VI som kronprins. Bygningen rummer nu Hørsholm Egns Museum med bl. a. en
del fragmenter fra det nedrevne slot. På en lille åben plads, hvor Søndre Jagtvej
skærer sig igennem avlsgården, ses Stolberg-monumentet, en beskeden sandstens
obelisk, rejst 1766 af enkedronning Sophie Magdalene til ære for hendes ven og
rådgiver, den holstenske grev Christian Giinther Stolberg, der som overhofmester
på Hirschholm i årene 1759-61 realiserede et vidtrækkende reformprogram for
godsets bønder, så meget mere bemærkelsesværdigt, som det - med udstykning
af hovedgården, hoveriets afskaffelse, tiendens afløsning med et pengevederlag
og indførelse af arvefæste, i realiteten selveje - var det første forsøg på at lette
almuens kår og gennemførtes med held næsten tredive år før forordningerne af
1787 og 1788 om fæstebondens retsstilling og stavnsbåndets ophævelse. Ganske
underfundigt og usentimentalt viser Stolberg-monumentets relief et sønderbrudt
åg, hvorunder to sammenslyngede overflødighedshorn; i det ene strømmer jor
dens afgrøder ind, fra det andet ringler rigsdalerne ud.
Strandvejen har fra Rungsted’s lystbådehavn nordpå til Mikkelborg et af
sine havfriske stræk med Øresund ret ind til vejkanten. Ud til Rungsted havn
ligger det navnkundige Rungstedlund smukt hævet over grønne plæner, en
lise for øjet med sit beskedne ydre og sine sobre proportioner. Stedet hed
og var Rungsted Kro, da digteren Johannes Ewald indlogerede sig 1773-75
og her, lindret på sjæl og legeme, skrev sin klassiske ode over Rungsteds
lyksaligheder. Ud til Strandvejen lidt nord for Rungstedlund er en oldtids
høj, nu Ewalds Høj, omdannet til mindeanlæg over denne byens taknemlige
gæst. Rungstedlunds sidste private ejer var forfatterinden Karen Blixen
(Finecke), der kort før sin død 1962 bestemte den store park til fuglereser
vat og sikrede midler hertil ved oprettelsen af Rungstedlundfonden. Den
herskabelige hovedbygning bevarer sin litterære tilknytning som ramme om
Det Danske Akademis forsamlinger.
Fra Mikkelborg indtil Lave Skov ved Humlebæk er Strandvejen ved en
nyere regulering ført gennem Nivågård's strandenge og videre gennem
Humlebæk forbi Tibberup, mens det gamle afsnit bøjer ind i landet gennem
Nivå. Det åbne, flade engdrag, der bræmmes af Nivågårds alleer og åbner
sig frit mod Sundet, hører unægtelig til rutens allersmukkeste afsnit, men
det er i højere grad beklageligt, at vejen har skåret sig igennem den fortrinlige
strandfugle-biotop, der dannes af de side enge og den sumpede forstrand.
Når Nivå får sin lystbådehavn, vil miljøet yderligere forringes, selv om der
aldrig så meget ved forlægningen af vejen skete en fredning af arealerne
ud mod Sundet over en 2,3 km lang strækning og et mindre areal ind i
landet med gamle lergrave i rørskove.
Bag engdragene - i øvrigt hævet havbund fra stenalderen i forbindelse med en
fjordlavning, der strakte sig op langs Nivåen mod Grønholt - ligger Niv ågård
med en lille, meget seværdig malerisamling, fortrinsvis flamske og hollandske
lærreder fra 1600-tallet, men også en god repræsentation af 1800-tallets hjemlige
malerkunst. Delvis til Nivågård knytter sig en virksom teglværksindustri, der ud
nytter de mægtige lag af fedt issø-ler i lavningens nordlige flanke.
Ved Lave Skov krydser den gamle Strandvej sin yngre afløser og finder et
frit stræk langs vandet og den anselige skovklædte stenalder-kystskrænt
indtil Sletten, et af kystens få gamle fiskelejer, der endnu - takket være
vejforlægningen - har meget af sin stemning i behold, om end der kun er
få fiskere tilbage. Nord for Sletten og det »nye« Humlebæk passerer Strand
vejen Louisiana, det vidt berømte museum for moderne kunst, som direktør
Knud W. Jensen skabte for egne midler og har ledet siden åbningen 1958.

I Humlebæk ligger Nordsjællands lys over en kysthældets fortidsidyl af små hyggeligheds
huse i klynge under stejlepladsen med dens lange rader af net, der hænger til tørring, - et
malerisk sommermotiv, der ved vinter i sig selv bliver næsten til et træsnit.

Nordøsthjørnet

Volmers Gurre
4 Nordsjælland

Til museets samling, der suppleres med skiftende udstillinger og forskellige
aktiviteter, har arkitekterne Jørgen Bo og Vilhelm Wohlert formet en utra
ditionel ramme af lave pavillonbygninger, der føjer sig smukt til den gamle
Strandvejsejendom og det åbne, landskabelige parkanlæg. Til naturbilledet
omkring Louisiana hører den fredede Hejreskov og, dybt under museets
højloftede glas»veranda« og Humlebæk kirkegård overfor, den lille, slyn
gede dam, der omgiver sig med frodig og fuglerig bevoksning. Det stille
vandhul er i øvrigt en kunstig foranstaltning, udgravet under Englænder
krigen som kanonbådsbase, men vistnok aldrig anvendt efter hensigten.
Omkring Humlebæk kirke søger Strandvejen atter mod kysten, mod
Humlebæk fiskerleje, der ejer kystens mest uspolerede idyl i en række
hvidkalkede, stråtækte fiskerhuse, en halv snes i alt, fredet sammen med
den gamle stejleplads, der beklæder kysthældet bag husene. Fredningen
omfatter også den lille, mistrøstigt udtyndede Babylone Skov, der afløser
fiskerhusmiljøet langs Strandvejen.
Efter dette meget indtagende parti fortsætter Strandvejen som villavej og
kan - efter sammenløbet med den ny Strandvej ret efter Ubberup Mølle godt betegnes som sådan helt op til Helsingør, selv om bebyggelsen brydes
af åbne partier mod Øresund. Man kan vælge at søge ind i landet gennem
Espergærde og Mørdrup og vil straks efter møde Kongevejen (Hovedvej
A 3), linieført allerede 1778 som en snorlige chaussé mellem Hirschholm
og Helsingør. En ældre pendant, Frederik 11’s kongevej mellem Frederiks
borg og Kronborg, er bevaret i fire 50-100 m lange, stenbrolagte afsnit i
Nyrup Hegn lige nord for Espergærde. Om vejens afbenyttelse hed det
efter kongelig ordre, at de, som overtrådte færdselsforbudet, »skulle have
det forbrudt, som de for med, og siden være i kongens nåde og unåde«.
Vejens betydning understreges af en bevaret milehøj fra Ole Rømers tid.
Nord for Nyrup Hegn ligger Gurre, en hyggelig, ganske uanselig bebyg41
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gelse, knap to hele rækker huse langs vejen mod Tikøb. I landsbyens vest
lige udkant, hævet som et massiv af murrester over tuede enge, ligger ruinen
af Gurre Slot, Valdemar Atterdag's faste borg, hvorom tradition og roman
tisk digtning har skabt en mytisk nimbus af usædvanlig styrke og livskraft.
Bekendt er folkevisen om den underskønne Tove, »Konningens frille«, og
Valdemars dronning, der af skinsyge lokker Tove i døden i et baderum og
for denne udåd må vandre af gårde. Hertil føjer sig, i adskillige variationer,
sagnet om den tryllering, der binder kongens kærlighed til Tove så heftigt,
at han efter hendes død lader hendes legeme føre med sig hvor han går og
står. En hofmand stjæler den kostbare ring fra Toves lig, men skræmmes af
dens trolddomskraft og kaster den i moradset ved Gurre. Hertil bindes nu
Valdemars hu så stærkt, at han lader sin borg opføre på stedet og ved en
lejlighed erklærer sit berømte: »Lad Gud kun beholde sit Himmerrig, når
jeg blot må beholde mit Gurre!« Disse bespottelige ord berøvede kongen
hans himmelske salighed så aldeles, at vægteren på Bohus Slot den nat
kongen døde, natten til Skt. Crispins 1375, så hans sjæl blive revet bort i
oktoberblæsten af Fanden selv. På selvsamme mørke, stormende efterårs
nætter er det oftest, bonden i Nordsjælland har set den hvileløse kong Vol
mer jage med sine glammende hunde mellem Søborg og Gurre.
Historien berigtiger, at Valdemar Atterdag øjensynlig har hæget om sit Gurre,
men ellers har sagnene rodet noget i navne og begreber. Tove(lille) er utvivl
somt en historisk person, og hun havde en kongelig elsker, men det var Valdemar
den Store, som døde to hundrede år før Valdemar Atterdag.
Sagnet om trylleringen er i sin oprindelse sydsjællandsk og knyttet til sted
navnet Gurre i Køng sogn, og det er også på disse kanter, kong Volmer har sin
jagtrute, når det hedder, at han i mørke nætter rider mellem »Borre (Vording
borg) og Gurre«. Efterhånden som også Valdemar Atterdags kongegerning blev
et minde, overførtes sagnene om Valdemar den Store og hans Tove til Gurre og
tjente som den romantiske forklaring på Valdemar Atterdags forkærlighed for
det fjerne vilde Nordsjælland, som han først sent fik fravristet de holstenske
panthavere. Der er også i dag en ganske anden romantik ved ruinen end der har
været ved Gurre Slot i dets velmagtsdage; et kvalmende surt hul var den borg,
der lå omflydt af Gurre Sø’s vande, et mørkt og skummelt sted, hvor trækken
peb fra de åbne glugger, gennemtrukket af stank og røg fra kaminernes osende
favnestykker og de blafrende fakler i murenes jernringe, og det hele omgivet af
et uhumsk bælte af affald fra stegerset og de »hemmeligheder«, der i ruinen ses
at have haft direkte afløb i søen. Selve ruinen skitserer et anlæg af beskedne
dimensioner, 35X40 m, bestående af en ringmur med fremspringende hjørne
tårne, bevaret i op til 4-5 m højde, og et rektangulært centraltårn af svære kampe
sten, der hæver sig over de stående mure. Gurre er antagelig opført af Valdemar
Atterdag, men en del af borgen stammer dog måske helt fra Absalon1 s og Val
demar Sejf s tid.
Efter Valdemar Atterdags død bevarede Gurre endnu en tid sin kongelige
tilknytning, men forbavsende hurtigt gik det i glemmebogen. Omkring Reforma
tionen nævnes det som stærkt forfaldent, og kun godt hundrede år senere, i 1652,
betegnes det kort og godt som »et gammelt, forstyrret og øde slot«, 1743 som en
træbevokset jordhøj, og i denne tilstand lå det hen til ind i 1800-tallet, da en
række udgravninger tog deres begyndelse.
I engen lidt øst for slotsruinen ses i en lille indhegning grundstenene til et Skt.
Jakobs kapel, som blev stiftet af kong Valdemar og hvori han kunne anbringe
de relikvier, han egenhændigt havde modtaget af pave Urban den Femte, da han,
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forledt af »en overvættes stor andagtsrørelse», 1363 aflagde visit ved det apostoli
ske sæde i Avignon. Skt. Jakobs-navnet er efter kapellet nu knyttet til Gurre
kirke, hvori også et par sten fra tomten ses indmuret. Den hvidkalkede kirke,
der ligger højt og smukt ved Nyrup Hegn, er opført 1917-18 i traditionel landsbykirkestil.
Gurre Sø, der fordum omkransede Gurre Slot og strakte sig et godt stykke
syd for den nuværende landevej, kan i sin indtagende skovsøstemning synes
at stå lige uforgængelig i folkefantasiens Gurre-myter og det gennem sagn
og digtning romantisk slørede fikserbillede af egnen. Søens lukkede
skovhorisont udgøres for størsteparten af statsskovene Gurre Vang og Hor
serød Hegn, der langs den østre og søndre bred afløses af et smalt og sum
pet, sine steder ufremkommeligt kratskovbælte af vekslende artssammensæt
ning. Fra Horserød Hegn-bredden fører en smal træbro over til den skov
klædte Storø, der sammen med en mindre naboø og en velvoksen rør
bræmme bryder søfladen i en uoverskuelighed af stræder og kroge og med
sin vildsomme bevoksning virker som en hellig plet i de velordnede stats
skov-omgivelser.
I Horserød Hegn møder blikket en beskeden bebyggelse, bestående af små fami
liehuse grupperet omkring lave, rødmalede barakker. Navnet Horserødlejren har
stadig en dyster klang i danske øren, bringer minder om besættelsestiden, hvor
barakkerne tjente som interneringslejr og senere som koncentrationslejr for
værnemagten. Siden 1947 har Horserødlejren været indrettet som statsfængsel
for kvinder. Ikke desto mindre virker barakbyen helt idyllisk i sin solåbne ryd
ning, et hengemt miniaturesamfund ganske fri for det fæstningsagtige præg, som
ikke sjældent kendetegner tilsvarende institutioner.
Fra vejkrydsbebyggelsen Nygård lige øst for Horserød Hegn fører lande
vejen mod Hellebæk gennem et smukt kuperet, ubebygget og overvejende
uopdyrket landskab, opfyldt af søer og moselavninger afvekslende med
kratgrupper, smålunde og vældige fritstående træer, der i øst glider jævnt
over i Teglstrup Hegn. Dette arkadisk yndige, stærkt formede landskab, der
kan lede tanken hen på landsbyernes overdrev i fællesskabstiden, er skabt
i istidens sidste fase af den såkaldte Øresundsgletscher, hvis bevægelsesret
ning, fra sydøst mod nordvest, røber sig i bakkernes og lavningernes orien
tering, dette særligt udtalt i Teglstrup Hegn. En stor del af det åbne land
skab tilhører sammen med Hellebæk Avlsgård Forsvaret og benyttes som
øvelsesterræn, hvilket paradoksalt nok kan opfattes som en landskabsbeva
rende faktor. Offentligheden har adgang til de militære arealer lørdag
søndag.
De største søer i Hellebæk-komplekset er Bøgeholm Sø bag avlsgården og, hvor
landevejen støder til GI. Hellebækvej, Bondedammen og Kobberdammen, der
forbinder sig indbyrdes og med mindre søer og damme i Teglstrup Hegn. Dette
vidtstrakte, naturlige reservoir-system i forbindelse med Hellebækken^ - den
hellige bæks - stærke fald mod Øresund måtte tidligere naturligt kunne
friste til industriel udnyttelse, når der tillige i baglandets skove var rigeligt
brændsel at hente til produktionsapparatets mange esser og smelteovne. Under
Frederik JI arbejdede et par melmøller herude, og sønnen og efterfølgeren Chri
stian IV ventede i fuldt alvor at finde jern på egnen og lod opføre en smelte
mølle til at forarbejde malmen, men befalede kort efter - et par erfaringer rigere
- møllen omdannet til en kobbermølle. Hellebæks betydeligste virksomhed var
dog Hammermøllen, en stor grovsmedie, som blev ledet af tyske mestre, 1622-30
af den berømte Caspar Fincke, der har signeret pragtgitteret foran Christian IV’s
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kapel i Roskilde. Fra 1640 og knap hundrede år frem var Hellebæk-industrien
tynget af en række kriser, der skiftevis grundede i krigstilstande, pengemangel og
almindelig uduelighed, og først 1743 kom der orden i sagerne, da regiments
kvartermester Stephan Hansen overtog manufakturen og helt og holdent lagde
produktionen an på våbenfremstilling. Hårdt trængt af generalmajor J. Fr. Classen lykkedes det 1768 baron H. C. Schimmelmann at erhverve værket, nu Kron
borg Geværfabrik, der forblev inden for familiefideikommis’et indtil 1870, hvor
fabrikken blev nedlagt efter rigsdagsbeslutning. Baggrunden var officielt, at fa
brikken under en ny krig kunne ødelægges fra søsiden, uofficielt at den tøvede
for længe med at gå over til fremstilling af bagladegeværer. 1874 blev en del af
geværfabrikkens bygninger samt retten til at udnytte vandkraften overtaget af
Hellebæk Klæde- og Tæppefabrik. Hellebæk-industriens hovedsæde fra 1747,
Philip de Lange's smukke Hellebækgård, forblev i slægten Schimmelmanns eje
indtil 1949, da ejendommen blev konfiskeret af staten for tre år senere at blive
overdraget til Det Kgl. Opfostringshus.
Det gamle Hellebæk, der skal søges i det reliefrige skovterræn bag kystskrænten,
henligger i dag som et af landets mest velbevarede og, i al sin arkitektoniske
forskelligartethed, mest helstøbte industrimiljøer fra 1700-tallet. Ved Trompetérbakken, hvor landevejen søger omkring Bondedammen, hæver værkets admi
nistrationsbygning sig over kønne småhuse, og i kløften neden for vejen ses
Bajonetslibemøllen, hvor bajonetter og sabler blev afpudset. I nærheden ligger

Få minutters gang fra Strandvejens myldrende trafik gennem Hellebæk lader Bondedammen
løvmasserne spejle sig i sit stillestående vand. Hvis det hele sceneri synes nogen af slående
lighed med et guldaldermalernes »sofastykke«, er det ikke så sært, for en mand som P. C.
Skovgaard følte sig i høj grad tiltrukket af stedets naturskønhed, der ganske svarede til
1800-tallets ideal: de dunkle skove med bredkronede ege og bøge og skovomkransede søer
og damme. Det er kun alt for sjældent, selv i Nordsjælland, at man blot ved at dreje hove
det til hver vejside får præsenteret den ene århundredgamle idyl efter den anden, men
Hellebæks skovnatur er den samme som dengang. Hvor let er det ikke at forestille sig
Johanne Luise Heiberg vandrende hen over solpletterne på de skyggefulde skovstier. Sam
men med skønånder som Baggesen og Carsten Hauch og medlemmer fra den Collinske
mæcenfamilie hørte hun til Hellebæks faste sommergæster, da først egnen var kommet i ry
for de landsteder, Helsingørs velhavende købmænd havde anskaffet sig herude.

Fra Bøssemagergades gule længer fører en sti til et andet af Hellebæks synlige minder om
1700-tallets omfattende våbenproduktion: Probérhuset, hvor bøsserne blev prøveskudt.

Nordkysten

den såkaldte Gamle Hammermølle, der dog ikke er stedets oprindelige, men skal
være opført på dennes plads. I møllen, der har haft to anselige vandhjul, det ene
med en diameter på 4 m, smededes blandt andet geværløbene. Efter endt afpuds
ning blev løbene i serier å 50 stykker prøveskudt i det endnu eksisterende Pro
bérhuset, en robust og spændende bygning i skoven nær Hammermøllen. Særde
les indtagende er det billede, den blidt skrånende Bøssemagergade danner med
sine gulkalkede teglhængte rækkehuse, Mesterboligerne, fra 1700-tallet, i folke
munde gerne kaldet Tallerkenrækken.
Den sjællandske nordkyst øst for Isefjord bearbejdes ligeligt af Kattegat
og Øresund. Stærkest er udligningskarakteren i det NØ-SV-forløbende,
snorlige afsnit fra Gilbjerg Hoved ved Gilleleje til Spodsbjerg ved Isefjordens munding, dvs. den Kattegat-vendte del, idet Gilbjerg-klinten - så
noget nær Sjællands nordligste punkt - sammen med det skånske forbjerg
Kulien markerer Øresunds naturlige mundingslinie. Om end af mere kur
vet forløb er også Sundets kystlinie mærket af materialevandringen, der
finder et endepunkt i det såkaldte vinkelforland ved Helsingør-strædet,
hvorpå Kronborg og en del af sundbyen har lejret sig. Landskabet langs
hele nordkysten er præget af denne havets given og tagen. Sine steder sky
der anselige moræneknuder helt ud til udligningszonen og bræmmer havet
med et nøgent skår under stadig nedbrydning, f. eks. partierne omkring
Spodsbjerg og Gilbjerg Hoved. Klintdannelser ses også ved Nakkehoved,
men her er forlandet så vel etableret, at direkte erosion i klinten er standset
og vegetation indvandret i skredene. En anden hovedtype i kystbilledet er
de udstrakte klitlandskaber, der breder sig neden for stenalderens kystlinie
som et resultat af sandflugt i forbindelse med vedvarende landhævning.
En bred bræmme af sådan ophobning ses på strækningen Hellebæk-Hom
bæk, i Smidstrup Sand vest for Gilleleje og - som noget helt egnstypisk 45

På østsiden af Nordsjællands nordligste runding ligger Nakkehoved med høje kystskrænter,
der falder brat ned mod den stenede strandbred. 1772 byggedes et kulfyr heroppe for at
vejlede skibene, men nu lodses de gennem det vanskelige indløb til Sundet af klinttoppens
elektriske blinkfyr i samspil med fyret ovre på Kuliens fjeldkam. Fyrstien nordpå fra de
fredede Nakkehoved Fyrbakker til Gilleleje var i Englænderkrigens dage en kanonvej, hvor
fra der kunne holdes udkig efter fjendtlige skibe.
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dækkende den tidligere fjordbund mellem Kattegat og Arresø, hvor nu
Tisvilde Hegn og Melby Overdrev udbreder deres skov- og lyngflade, af
sluttet mod Kattegat af bred og fin sandstrand med imponerende klitfor
mationer.
Nordsjællands kystverden - Odsherred inklusive - er blevet behæftet med
den let overfladiske påskrift Sommerlandet, hvilket udmærket angiver,
hvordan Kattegat-kysten i tre hektiske sommermåneder blomster op i et
kæmpemæssigt sæsonsamfund af badende og ferierende for atter i septem
ber-oktober at ligge tilbage vinteren over med hele »ødemarker« af tilskod
dede fjælehytter. Sommerhusbebyggelsen har udnyttet nordkysten så in
tensivt, som naturgrænser og fredningsbestemmelser tillader det, og nærmer
sig i 1970’erne det maksimum, hvor den sidste ekspansionsmulighed, ind i
baglandet, efterhånden har fjernet udstykningerne så langt fra det egentlige,
at det mister sin tiltrækning at stifte feriebo.
Badelivet udfolder sig stort set langs hele kysten, selv om stranden sine steder
kan være noget trang og stenet. Landsdelens måske mest attraktive badestrand
er den ca. 8 km lange klitkyst mellem Liseleje og Tisvildeleje, gemt bag Melby
Overdrev, Asserbo Plantage og Tisvilde Hegn. Samtidig er den - i bilens tids
alder - den vanskeligst tilgængelige, da der ikke findes køreveje i de vidtstrakte
plantagearealer. Eneste undtagelse er den skovvej, Stængehuslinien, der i 1967
under megen protest fra grundejere og naturvenner blev åbnet som primitiv bil
vej gennem Asserbo Plantage og afsluttet i en rummelig parkeringsplads ved
stranden.
Centrum i den sommerlige virak er stadig de »gamle« bydannelser, fisker
lejerne, og her ses det, at den oprindelige hovednæring er trængt i baggrun

DRACHMANN
I HORNBÆK

Rusland

den. Kun Gilleleje hævder endnu et fiskeri af nogen betydning. Den i sin
kerne beskedne havneby, der gemmer sig i lavningen mellem Gilbjerg- og
Nakkehoved-skrænterne, hører sammen med Hornbæk øst for til de første
lokaliteter langs nordkysten, hvor i 1800-tallets begyndelse det velhavende
københavnske borgerskab begyndte at dukke op som ferieklientel. Omtrent
samtidig blev fiskerflækkerne »opdaget« af kunstnerne, som i havet, kysten
og fiskernes enkle, hårde liv fandt en glimrende virkeliggørelse af tidens
romantiske naturideal.
En skikkelse særlig knyttet til Hornbæk er digteren Holger Drachmann, der fra
1870’erne jævnlig var at finde ved havet eller blandt lejets fiskere, og som døde
1908 i dr. Briinniches klinik i Hornbæk. I en periode var Drachmann - der op
rindelig dyrkede malerkunsten - dybt naget af splittelse mellem sine muligheder,
og han foretog ofte rastløse strejftog i den nordsjællandske natur. Han omtaler
selv, at Gwrre-egnen for ham var »den farlige egn«, fordi han på sine vandringer
her enten befandt sig i en ophøjet lykkerus eller tæredes af sort fortvivlelse. Ved
nedkørslen til Hornbæks havn er rejst ham en mindesten med portrætrelief og
et par linier fra et af hans hyldestdigte til havet.
Øst for landevejen fra Dronningmølle til Villingerød støder man på et levn
af det sandflugtslandskab, der tidligere strakte sig milevidt langs Nord
sjællands kyster. Det øde og ufrugtbare bakkedrag, der aldrig har heddet
andet end Rusland, hæver sig op fra Pandehave Å’s brede smeltevandsdal
med et vildnis af selvsået eg og breder sig vestover iklædt lyng med ene og
gyvel foruden spredt bevoksning af gran og fyr. Lidt af et chok er det i den
nordlige del af bakkerne, hvoraf ca. 120 ha er fredet, at møde den monstrøse
betonkasse, billedhuggeren Rudolph Tegner lod opføre som museum for
sine originalarbejder. Tegners velformede, let overspændte figurkunst er

Rundt om i landet findes steder så øde og ugæstmilde, at de i folkemunde først, siden også
officielt allesammen er kommet til at hedde Sibirien. Rusland derimod hedder - bortset fra
en østjysk gård - kun et afsides bakkedrag i Villingerøds udmarker oppe under Dronning
mølle. Her på de magre bakkehæld har lyngen slået sig ned, fulgt af enebærbuske, der
pletvis ligefrem danner høje krat mellem gamle bevoksninger af forkrøblet eg, bøg og røn.

47

Søborg »Sø«

SAGNOMSPUNDEN
SLOTSRUIN

Klosterminder

48

også rykket ud i bakkerne i en skulpturpark, der rummer 15 af hans arbej
der. Kunstneren selv, der døde i 1950, ligger begravet i en skjult krypt i
museet.
Nogle kilometer vest for Villingerød finder hedebakkerne en landska
belig modpol i den afvandede, 1200 tdr. land store Søborg Sø, der for
længst er bragt under kultur og forvandlet til frugtbare korn- og roemarker
eller henligger som saftiggrønne græsenge. Sin største udstrækning havde
søen i stenalderen, da den som en lavvandet fjord åbnede et smalt gab ud
mod Kattegat ved Gilleleje. Ved den efterfølgende landhævning afsnøredes
efterhånden fjordens indre, brede del som en sø, der kun havde ringe afløb
og tid efter anden opfyldtes af mosevegetation. Til gengæld gik søen under
langvarig regn ud over alle bredder og satte viden om markerne under vand.
De første forsøg på en afvanding blev gjort i slutningen af 1700-tallet, da
der blev gravet en kanal til Gilleleje. En del sump kunne forvandles til ager,
men i midten lå fortsat en sø, Klaringen, hvorom Søren Kierkegaard kunne
berette, at »i en temmelig vid Udstrækning er den rundt omgivet af Hængemose«. Det store spring fremad kom i 1800-tallets slutning, da grev C. E.
Frijs til det jyske Frijsenborg overtog området og lod den fremtrædende
landøkonom P. B. Feilberg fuldføre afvandingen. I 1915 blev »søen« solgt
og udstykkedes i over to hundrede parceller.
På en højde over søen knejser Søborg kirke, herredets største og anseligste lands
bykirke, hvorom grupperer sig Søborgs hyggelige, ganske beskedne bebyggelse.
Dette åbenbare misforhold dækker over, at Søborg tidligere havde rang af køb
stad og dermed fik en standsmæssig kirke, men siden 1550’eme kun har magtet
at hævde landsbystatus. Søborgs skæbne knytter sig nært til den kongelige borg
Søborg, hvis ruiner - stort set kun fundamenter og en smule murværk - gemmer
sig under statelige tjørne på en fredelig plet nord for landsbyen. Det første
egentlige borganlæg på stedet skyldtes ærkebiskop Eskil, der i 1100-tallets midte
lod opføre et sluttet fæstningsværk med ringmur og voldgrav, i vest skærmet af
søen, formentlig som et led i et forsvarssystem, der skulle beskytte klostret i
Esrum. Gennem Eskils anlæg skimtes dog et endnu ældre forsvarsværk, vistnok
fra begyndelsen af 1100-tallet, hvis kerne har været et svært, ottekantet tårn af
kampesten.
1161 erobrede Valdemar den Store efter belejring »ved list« Søborg fra ærke
bispen, og siden var borgen i kongernes eje. En tid lang tjente den som fængsel
for de mere prominente blandt rigets fjender, deriblandt 1206 kongeætlingen
biskop Valdemar af Slesvig, som ifølge folkevisen dronning Dagmar gik i forbøn
for. Søborgs navnkundigste fange er dog den stejle og stridbare, magtsyge og
kongehadske ærkebiskop Jens Grand, som bagbundet på en krikke blev hentet
hertil 1294 fra bispestaden Lund og nåede at tilbringe godt halvandet år i borgens
sure kælderhul, inden han ved list og en hjælper blandt tyendet - i B. S. lngemanris roman foreviget som »Morten Madsvend« - undslap og nåede ud til
kysten, hvor en skipper ventede på at føre ham til hans faste borg Hammershus
på Bornholm. Der eksisterer flere beretninger om Jens Grands fangenskab og
flugt, men for dem alle gælder formentlig, at virkelighed er opblandet med rent
fortællestof.
Det var også på Søborg, at sagnene lader Valdemar Atterdag holde sin gemal
inde, Helvig, indespærret, men på romantisk vis bliver hun hemmeligt ført til
ham og føder senere datteren, dronning Margrete. Om hende går der sagn, at
hendes guldspinderok og Sveriges kongekrone er nedgravet på borgholmen.
Sydøst for Søborg Sø-inddæmningen støder landevejen fra Græsted efter

I den frodige cistercienserdal ved nordsiden af Esrum Sø ligger (øverst t. h.) en af de høje,
røde munkestensfløje fra ærkebisp Eskils kloster. Trods gentagne ændringer hviler der,
navnlig ved vintertide, stadig en egen dyster middelalderstemning over dette simple og
rolige, langstrakte hus med den ranke rejsning. Helt en ruin er derimod det Søborg, der
skulle værne adgangen til klostret. På restaureringsplanen (t. v.), hvor de mørkeste partier
markerer anlægget på Eskils tid, angiver de vigtigste signaturer: A porttårn; B slæbested
for både; C tårn, måske Jens Grands fængsel; D-D! borgkapellet; G vindebroen; L-L] brøn
de; M hovedbygningen. Eskil-borgen i Søborg Sø var Nordens første teglstensborg, men
åbenbart opført i tilknytning til et ældre tårn på stedet, Q, hvis 8-kant-form går tilbage til
den ældste verdslige danske stenbygningskunst omkring år 1100. Fra samme tid stammer
Bastruptårnet (forneden t. h.) ved Bastrup Sø inderst i Mølleå-dalen. Med sin 6 m svære
frådstensmur, i sig selv et helt enestående middalderlevn, giver tårnet et begreb om den
styrke, det engang har haft, måske som led i en række af småborge, der beskyttede et
færdselsstrøg fra Roskilde Fjord til Sundet, samtidig med, at det her i passet mellem Ba
strup Sø og Bure Sø kontrollerede adgangen fra Nordøstsjælland til Midtsjælland.

Esbønderup til Frederiksværk-vejen, der for nogle år siden blev hugget
igennem Krogdal Vang syd for Esrum og med imponerende bakkevirkning ført ned gennem Esrum Å’s brede dalføre. Fra Esrumgård-siden ud
breder sig et virkelig betagende panorama over dette dallandskab med
Gribskov i baggrunden, og det er særlig smukt i forsommeren, når tjørnen
blomstrer i lavningens enge med flokke af græssende kvæg. Ret så domi
nerende virker herfra den bevarede sydfløj af Esrum Kloster, og dog giver
den statelige teglstenslænge kun en svag afglans af det fordums vidtstrakte,
driftige cistercienser-abbedi, grundlagt af bisp Eskil i 1100-tallets midte og
på sin højde en stiftelse af europæisk anseelse. I klosterbygningen eksisterer
endnu den kælder og den rist, der knyttes til den sagnagtige beretning om
Broder Rus, en bodfærdig ungersvend, der blev optaget i klosteret som
køgemester, men viste sig at være Fanden selv, som ville forlede munkene
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til vellevned. Broder Rus blev afsløret, da han aflagde rapport til selveste
overdjævelen Lucifer, og abbeden manede ham i helvedes vold.
Siden 1949 er hele landskabet omkring Esrum Sø*, Danmarks næststørste
sø (17 km2), beskyttet af en fredning, der langs øst- og nordsiden alene til
lader landbrugsmæssig udnyttelse af de åbne bredder. Hvor prisværdig og indlysende - denne fredning er, ses - foruden fra den højtliggende
Harreshøj nordvest for Tikøb - på en tur fra Esrumgård langs nordkysten
og videre sydpå over Jonstrup gennem det frodige bakkeland, indtil vejen
efter Endrup glider ind langs Fredensborg Slotspark. Endnu et par udsigts
punkter er kysten ved Sørup neden for slotsbyen, om vinteren samlingssted
for en mængde svømmefugle, og landevejen langs Møllekrog forbi Stenholtsmølle, en i sit lette forfald stemningsfuld gammel vandmølle på kanten
af engdraget. Lidt nord for Møllekrog, helt omsluttet af Gribskov's vange,
ligger Nødebo, en lille, men stærkt voksende villaby. Nødebo har kirke og
præstegård, men ellers intet at gøre med den folkekære komedie »Jul i

til Kobenhavn

En sammenligning mellem kortet t. v. og udsnittet (øverst t. h.) af Videnskabernes Selskabs
kort over Nordøstsjælland, 1768, giver en anelse om formindskelsen af landsdelens skov
areal. Formindskelsen skyldes først og fremmest udskiftningen af skovene, hvor de græs
ningsberettigede fik udlagt de dårligst bevoksede områder som erstatningsarealer, så hele
skove efterhånden forsvandt fuldstændigt. På det gamle kort ses tydeligt nogle af de mange
veje, der af hensyn til parforcejagten som brede udsigtslinier blev hugget på kryds og tværs
gennem skovene. Billedet forneden t. h. af landevejen sydpå fra Ottestjernen i Gribskov
viser dels skovens bakkede karakter, dels jagtvejens snorlige udhugning. Midt i den afbil
dede strækning skjult af bakkerne ligger »Stjernen», hvorfra jagtvejene udstrålede.
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STUTTERI-VANGENE

JAGTVEJENE

Nødebo Præstegård«. Det var præstegården i Greve, digteren Henrik Scharling brugte som forbillede.
*Esrum Sø hed oprindelig Ese Sø (ese=gære) og gav navn til landsbyen ved dens
nordlige ende, Esrum, der betyder den åbne plads ved Ese. Endnu i 1800-tallet
var dette navn bevaret i den stedlige dialekt, men siden har bebyggelsens navn
smittet fuldstændig af på søens.
Gribskov regnes almindeligvis for Danmarks største skov, men arealmæssigt
hævder den sig ikke nævneværdigt over Rold Skov i Jylland og Almin
dingen-komplekset på Bornholm. Med en udstrækning på tolv kilometer
fra Esbønderup i nord til Hillerød i syd og på syv kilometer fra Esrum Sø
i øst til over mod Alsønderup i vest - dvs. med et flademål på mere end
5600 ha - er Gribskov for en virkelig storskov at regne, geografisk den
sidste rest af det vældige vildnis, der i oldtiden dækkede hele Nordsjælland
og endnu langt ind i middelalderen beherskede kulturforholdene.
Navnet - i Kong Valdemars Jordebog 1231 Gripscogh - har intet med
fuglen, en grib, at gøre. En nordsjællandsk tradition omkring Mor Grib
lader skoven opkalde efter dette væsen, der skiftevis fremstilles som et
uhyggeligt og ondskabsfuldt gespenst, nærmest som heksen i »Hans og
Grete«, og som slet og ret en ulykkelig og svigtet kvinde, der har valgt at
slå sig ned i den dybe skovensomhed. Mest sandsynligt rummer navnet den
gamle danske betegnelse grib, der f.eks. i »gribsjord« angiver et areal, som
ikke er hegnet ind, dvs. ikke ejes af nogen bestemt. Man kan altså forestille
sig en art fællesskov, som enhver kunne udnytte efter behov.
I middelalderen bragtes Gribskov ind i et fast ejerforhold fordelt mellem
klostrene, især Esrum, og Kronen. Efter Reformationen kunne kongen
sætte sig på hele området og i tilslutning til sine nordsjællandske residenser
udlægge skoven som vildtbane, idet dens jagtmæssige muligheder vejede
langt tungere end dens rent forstmæssige beskaffenhed. Skovdriften var i
disse århundreder præget af største vilkårlighed. Opvæksten fik stort set lov
at skøtte sig selv, og gavntræ blev hentet, hvor der tilfældigvis var noget at
finde. Fra gammel tid sendte bønderne deres svin på olden i skoven og
svarede som modydelse oldengæld, almindeligvis hvert tiende dyr eller en
tilsvarende værdi. Svinene har vel forringet opvæksten ved at æde de frø,
der skulle blive til planter, men de har næppe anrettet så stor skade som
de heste, såkaldte »udgangsøg«, køer og geder, bønderne sendte »på græs«
i de ret betydelige dele af skoven, der som overdrev omsluttede landsbyer
nes indmarker.
Denne udnyttelse af skoven havde et mere officielt præg i de såkaldte vange,
hvor hestene fra det vidtberømte Frederiksborg Stutteri drev frit omkring og
følgelig i samme grad holdt opvæksten nede. Hestene var sorteret i stammer,
stod, og hvert stod havde sin egen vang, der var indhegnet med et stengærde og
havde en tilsynsmand, vangemand, boende på området. Navnet på den enkelte
vang blev enten givet efter en stedlig lokalitet eller efter det erhverv, vangeman
den tidligere havde røgtet. Navne som Fændrikvang og Kyradsérvang fortæller
således, at man undertiden satte bedagede militærfolk på et hyggeligt otium i
Gribskovs vange. Disse gamle betegnelser benyttes endnu om de enkelte skovaf
snit, og flere af de gamle vangehuse er bevaret og bebos af skovvæsenets folk.
De kommer til syne hist og her i lysningerne langs Søvejen, der nær søbredden
slynger sig gennem alle vangene fra Nødebo til Esrum.
Fra 1600-tallets slutning kastede hoffet sig efter europæisk mønster over parjorcejagten, der med sin store og maleriske iscenesættelse har været en passende
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idræt for fyrstelige personer. Parforcejagten (par force = med vold og magt)
drives uden brug af skydevåben: jægerne betjener sig udelukkende af et stort
kobbel hunde, der udsér sig et enkelt stykke vildt og jager det halvt til døde,
hvorefter jægeren træder til og giver det nådestødet (»fanger det af«) med en
bredbladet jagtkniv, hirschfangeren. Som et orienteringssystem for parforcejægerne udhuggedes under Christian V sidst i 1600-tallet i Gribskov og andre kon
gelige skove et system af jagtveje, der uanset terrænform stråler retlinet ud fra
samme punkt, Stjernen. I Gribskov kan denne stjerne af jagtveje erkendes i det
nuværende skovvejssystem og blandt andet i den snorlige asfaltvej mellem Nødebo og Helsinge-Ne]en, der på det sted, hvor en mindre landevej forgrener sig
mod syd, når frem til Ottestjernen. Et par kilometer nordligere i sidstnævnte vejs
forlængelse samler vejene sig atter i Syvstjernen, oftere kaldet Rødepælsstjernen.
På dette sted rejste National Forfatterforening 1913 en mindedysse for Søren
Kierkegaard, der ofte vandrede i Gribskov og i indledningen til »Stadier på Livets
Vej« (1845) funderer over dette paradoksale, at han netop i Ottevejskrogen
finder den dybe ensomhed, han søger; »thi hvorledes kan et Sammenstød af otte
Veje danne en Krog, hvorledes kan det Alfarne og Befarne forliges med det
Afsides og Skjulte?«
Den, der i dag venter urskovsromantik i Gribskov, vil sikkert blive skuf
fet. Helhedsbilledet er et forstmæssigt drevet storbrug, domineret af bøg og
nåletræer, der virker i store partier og kun pletvis er isprængt ældre ege og
mindre grupper af elm, pil og poppel, hassel og røn. Skovbundsvegetationen
er præget af den tørveagtige skovjord, morjorden, der navnlig indbyder
arter som majblomst, flitteraks og skovsyre, i lysninger lyng, blåbær, bølget

Der kendes kun fire autentiske portrætter af den menneskesky Søren Kierkegaard, som til
gengæld desto oftere måtte finde sig i at blive karikeret indtil ukendelighed. Tegningen her
skal nu være vellignende nok, trods den komiske »hanekam«-frisure efter 1840’rnes franske
mode. Når tingene i hovedstaden gik den kantede filosof imod, drog han på vandring i
Gribskov og gerne til »et Sted, som kaldes Otteveiskrogen; kun Den finder det, som søger
værdeligen, thi intet Kort angiver det«. På fotografiet ses Ottevejshuset, et skovløberhus ikke
langt fra det sted, Syvstjernen, hvor der er rejst en kæmpehøj til minde om filosoffen.
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bunke og gederams, hvorimod floraen af anemone og kodriver er svagere
udviklet. Landskabeligt folder Gribskov sig ud over det randmoræneparti,
der ledsager Esrum Sø-bassinet som en langagtig kæde. Terrænet er præget
af livlig variation mellem anselige bakker, der i Multebjerg når 89 m, sko
vens højeste punkt, i Gribsø Bakker 84 m og i Fruebjerg 65 m, og dybe
lavninger, der stedvis er opfyldt af sø eller mose. Et par gedigne skovsø
idyller ejer Gribskov i Store og Lille Gribsø, som mangen en naturroman
tiker har prist for deres særegne, »tungsindige« stemning, der genkalder og
ligesom levendegør skovens myter. I en sommerskumring ved søens blanke
spejl vil det rette øre således kunne opfange klokkeringen fra det kloster,
der engang lå på stedet, men blev opslugt af Gribsøs uendelige dyb, fordi
nonnerne lod sig forlokke af brødrene fra Esrum.
Fra gammel tid hed det skovrige strøg fra Gribskov ned mod Sjælsø i folke
munde gerne kulsvier-egnen, men det er kendt, at faget havde flest udøvere i
Gribskov og Store Dyrehave. Der eksisterer flere fornøjelige, men næppe hold
bare overleveringer om kulsviernes herkomst, således at de oprindelig skulle
være indvandret fra Ardenner-egnene i Nordfrankrig, lempet til Nordsjælland
ved Æbelholt-abbeden Vilhelm’s mellemkomst, fordi de var kommet på kant med
deres konge og pave Alexander. Landsbyen Alsønderup vest for Gribskov, der
var en af kulsvidningens hovedlokaliteter, skal således oprindelig have heddet
Alexander-torp, men navnet blev hurtigt lavet om til Alle Synderes Torp. Der
er i dag næppe tvivl om, at kulsvierne var gemene nordsjællandske bønder, der
blot skaffede sig et ekstra udkomme ved at brænde trækul; derimod kan de ud
mærket fra første færd have lært sig kunsten i egnens klostre.

Skønt forstmæssigt drevet som næsten alle danske skove gemmer Gribskov på helt natur
skovvirkende pletter, der midt i megen skønhed kan indgive en pirrende fornemmelse af, at
det måske stadig lader sig gøre at fare vild i skovødet. I skovensomheden omkring Store
Gribsø ruger tilmed den mystik, der engang fandt ligesom en personifikation i kulsviere og
forstyrrede eneboere. Her havde også 1800-årene deres Mutter Grib. Som ung var hun, gal
af sorg over sit døde barn, flyet ind i skovens tætteste dybder og forlod dem aldrig mere.
Vinter og sommer boede hun i et hult træ og viste sig kun i omegnen for at tigge sin føde.
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Kernen i kulsviernes industri var den kegleformede, 3-4 alen høje mile, hvori
det tørre ved i luende glød blev forvandlet til sorte, hårde kulklumper. Milen
skulle brænde i tre fulde døgn, og den måtte hele tiden være under opsyn, for
slog gløden ud i flammer, kunne der nemt være spildt tre dage på en pot aske.
Det færdige, blanksorte trækul blev fyldt i sække og ad Kongevejen kørt til mar
kedet på det københavnske Kultorv, hvor navnlig byens kobbersmede var stor
aftagere.
Det siger sig selv, at et frit og ubundet folkefærd som kulsvierne måtte ind
byde til snak og mytedannelser. Kulsviertroen sagde, at milerne drog menneskene
og jagede de onde ånder. Kulsvierne gik dag og nat om de rygende miler og
troede eller kom uvægerligt til at tro, at der er ånder til. Hver nat slog pigerne
et smut ind i skovdybet og delte milevagten med de ensomme, røgsværtede karle.
Tit fik de vel også lov at sidde alene i læ af grenhytten, mens i de mørke nætter
kulsvierne stjal sig ud på krybskytteri. De gik heller ikke af vejen for lidt for
buden brændehugst - det var eksistensen, det gjaldt, og det var en smal sag for
et par mænd at fælde et træ eller rettere kappe det et par meter over jorden, så
Kronens hegnsmænd ikke opdagede tyveriet ved første, flygtige overblik. På den
måde havde man uanede mængder råmateriale lige for hånden og uden udgift,
og så skæppede kulpengene jo endnu bedre. For kulsvierne var det lidt af en
leveregel, at hellere end et liv i trældom tilbragte man et par dage i ny og næ i
»Kulhytten«, som arresten i Esrum blev kaldt.
Kulsvierne er nu forsvundet ud af folkelivet. Allerede ved 1800-tallets midte
begyndte bønderne i de nordsjællandske skovegne at lægge det ældgamle bier
hverv på hylden, men endnu under Anden Verdenskrig var et sidste par rygende
miler at finde i Stenholt Vang sydligst i Gribskov.
Gribskovs bakkede karakter træder bl. a. frem i skovpartierne Strøgårds
Vang og Gadevang, der breder sig vest for Helsinge-vejen. Især i det åbne

Kulsvierpladserne lå i stejle udgravninger eller bag meterhøje risgaerder, som skulle holde
enhver blæst borte fra de tændte miler. Kulsvierne ville også have fred. En fotograf - oven
i købet i selskab med sådan en ubehøvlet »glo-bist« (af torbist, bille, småkryb med andre
ord) - var normalt blevet smidt ud med eder og brændestykker i nakken.
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Kunsten at svie kul lå ikke i at bygge milerne. Kunsten lå i at passe de sorte, ulmende
bunker. Det var dem, disse skovmennesker arbejdede og levede for. Dag og nat gik de om
de rygende miler, lade at se til, men raske i vendingen, når det gjaldt. Nu og da åd ilden
sig gennem det tætte dække af græs og gammelt kulstøv og brød i lue. Det måtte ikke ske.
Så kom kulsvieren springende som trold af røg og kvalte med sin spade de farlige flammer.

Æbelholt Kloster

ABBED VILHELM

terræn mellem de to vange, isprængt Gadevang's moderne villabebyggelse,
veksler bakkerne med dybe, afløbsløse sø- og moselavninger, og dette præg
genfindes lidt længere vestpå, hvor side enge med Strødammene grænser
op til Strøgårds Vang.
I egnen nogle kilometer mod vest, omkring Tjæreby, knytter enkelte sted
navne sig til det i middelalderen meget ansete Æbelholt Kloster, der nød
livlig søgning på grund af sin helgengrav og klosterfolkenes barmhjertig
hedsarbejde. For Æbelholt som for andre klosterstiftelser blev Reforma
tionen signalet til en opløsningsproces, der i det nordsjællandske kloster var
fuldbyrdet 1560, da den sidste abbed nedlagde sin stav og tyede til hospita
let i Helsingør. Klosterjorderne blev samme år udlagt som stutteri-vange
under det kongelige Hillerødsholm (Frederiksborg), og året efter beordrede
Frederik II nedrivning af hele klosterkomplekset. En del materialer herfra
fandt anvendelse ved opførelsen af Frederiksborg Slot, og en ikke ringe del
blev fjernet af omegnens bønder. Endnu i 1700-tallet skal der have stået
noget murværk tilbage, men disse rester forsvandt, delvis overlejret af
muldjord, så eftertrykkeligt, at klostertomten endnu i 1930’rne kun lod
sig omtrentlig lokalisere inden for et areal på et par tønder land, hvor pløje
jorden var oversået med murstensrester.
Fra klostertiden stammer en del skriftlige efterretninger, der samlet tjener som
levnedsskildring af Æbelholts grundlægger og første leder, abbed Vilhelm.
Denne myndige og kloge teolog var hidkaldt fra Paris af bisp Absalon, der øn
skede sin studiebroders hjælp til at genoprette klostertugten på augustinerne^
Eskilsø i Roskilde Fjord. Efter ti magre år på den isolerede ø flyttede Vilhelm
med pavestolens billigelse 1175 klosteret til Tjæreby sogn, hvor Absalon havde
betænkt det ny kloster med et betydeligt jordegods samt ret til bispetiende.
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Når der igen gror en
gammel lægeplante
som bulmeurt på Æbelholt, hører det på en
måde til abbed Vil
helms mirakler, spiret
forunderligt frem
som den er af over
gemte frø fra dens
frugt, en buddike.

KLOSTERMUSEET

Det blev dog ikke forundt abbed Vilhelm at opleve færdiggørelsen af det store
klosterkompleks. Han døde påskemorgen 1203 og menes da gravlagt foran Skt.
Thomas-alteret i den lille klosterkirke. Straks efter hans død gik der frasagn om
de mirakler, han havde øvet i levende live, og om de undergerninger, klostrets
kanniker kunne udrette med et par tænder, han havde ladet trække ud. Æbelholt
Kloster oplevede snart en betydelig tilstrømning af syge og krøblinge, dagligt skal
over hundrede være bespist, og dertil kom, at det 1265 fik privilegium på at af
holde marked foran klosterporten hvert år et par uger omkring midsommer. 1238,
fjorten år efter hans officielle optagelse i helgenlisten, blev Skt. Vilhelms legeme
højtideligt gravsat i den trefløjede korskirke, der udgjorde klosterets nordfløj.
I 1935 foranstaltede daværende læge i Hillerød, professor Vilhelm Møller-Christensen en privat undersøgelse i terrænet og blev senere, da det var lykkedes at
lokalisere klostertomten, bistået under udgravningen af Nationalmuseet ved ar
kitekt C. G. Schultz. I store træk lod klosterets grundplan sig rekonstruere, og
det kunne fastslås, at bygningerne har udgjort et anseligt firefløjet anlæg, der
- skønt augustinerne ikke som andre ordener var bundet af faste byggeregler har fulgt det gængse klosterskema med søjlebåme hvælvinger over vigtigere rum,
korskirken placeret som nordfløj i komplekset og med en åben klostergang om
sluttende klosterhaven i midten.
En lille halv kilometer nord for Frederiksværk-vejen kan klostertomten i dag
beses med sine beskedne murrester og de delvis genfremstillede og genopstillede
munkestens- og granitsøjler, der på en ejendommelig gribende måde levendegør
mindet om klosterkulturen. Ved parkeringspladsen ud til landevejen ligger Æbel-

End så imponerende er det kun et omtrentligt billede, udgravningseksperterne har kunnet
danne sig af Æbelholts munkebo. På den rekonstruerede grundplan markerer spørgsmåls
tegnene, at der på Valdemar Sejrs tid på østsiden af nordfløjens langkirke har været kapel
udbygninger, hvis form ikke lader sig fastslå med sikkerhed. Reformationen har stort set
ikke levnet andet end nogle ruinrester af sydfløjens spisesal (refektoriet), der nu ligger med
sine delvis genfremstillede søjler, og i nærheden anes korrundingen og det murede alter
bord i den fritliggende lille énskibede teglstenskirke, munkene måtte tage til takke med de
første nøjsomme år efter overflytningen fra Eskilsø. Til det midlertidige anlæg hørte også et
tre rum langt hus af bindingsværk, hvortil der sluttede sig en kort, muret køkkenfløj.
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Arresøs enge

Tibirke-Tisvildeegnen

ARRESØ

SANDFLUGTEN

5 Nordsjælland

holt Klostermuseum, der rummer en del af de i alt nær 800 opgravede skeletter,
som belyser nogle af middelalderens sygdomme. Sammesteds er anlagt en lille
botanisk have med de mange lægende urter, der i sin tid voksede i klosterhaven.
Da der ved udgravningen blev rodet op i klosterhavens jord, voksede en af disse
gamle lægeplanter, bulmeurt, direkte frem af frø, der havde ligget »i dvale« her
i mere end 400 år.
Tæt forbi ruinen løber Æbelholt Å, hvorfra en rende var gravet øst om
klosteret og muligvis udnyttedes til mølledrift, muligvis tjente sanitære
formål i forbindelse med klosterets aftrædelsesrum eller »necessarium«. På
den sidste del af sin korte færd mod Arresø gennemstrømmer åen et bredt
engdrag, der angiver, hvor langt ind søen strakte sig i stenalderen. Lignende
tillandingsprocesser spores langs Pølå's udløb lidt nordligere og i den næb
formede halvø, der stikker ud i Arresø ud for sognebyen Annisse. En lille
sognevej langs denne del af søen giver fortræffelige udblik, især i bakke
partiet fra Annisse indtil Huseby, hvor vejen søger ind i landet og op mod
Ramløse.
Fra Ramløses bakkehæld mod vest oprulles slutbilledet i en landskabelig
tildannelsesproces, der har strakt sig over flere tusinde år og i nyere tid er
præget af sej kamp mellem natur og kultur. Mærkepunkter er Arresø, lan
dets største sø, der udbreder sig til venstre bag kuplede bakker, ret ude
Ellemosens tuede flade og bagved de imponerende Tibirke Bakker, der
delvis skjuler »kunstskoven« Tisvilde Hegn.
Arresø var i stenalderen en lavvandet fjord, der havde forbindelse til Kattegat,
hvor nu terrænet dækkes af Melby Overdrev og Asserbo Plantage. Ved mundin
gen forbandt fjorden sig med et stræde, der afskar Halsnæs som en ø med kyst
mod den sænkning, der nu gennemstrømmes af Arrenakke Å. Øst for mundingen
stak en fjordarm ind omkring Tibirke Bakker og nåede næsten Tisvilde by, den
lavning, der senere opfyldes af Ellemosen med Ramløse A. I takt med landhæv
ningen, der satte ind mod stenalderens slutning - og for øvrigt registreres den
dag i dag - skete en gradvis tilsanding af Arre-fjordens munding mod Kattegat.
I løbet af oldtidens årtusinder trængte et stadig bredere forland fjorden tilbage
mod søens nuværende grænse, alt imens Ellemose-lavningen gradvis afdrænedes
og senere, ved jernalderens begyndelse, blev omdannet til mose.
Arresø har stadig som i stenalderen en vanddybde, der forekommer ganske
uproportional med søens flademål. På sit dybeste sted måler den ca. 4 m, og de
fleste steder langs kysten er den opfyldt af grunde og banker, der umuliggør an
det end jollesejlads. En ejendommelighed ved søen er vandets altid grumsetgrå
farve, hvilket skyldes, at enhver nok så svag strømbevægelse i forbindelse med
den ringe vanddybde bevirker en øjeblikkelig - og faktisk konstant - opstemning af bundens fine dyndmateriale.
Et afgørende træk i landskabsdannelsen og sammenhængende med fjordgabets
tørlægning er sandflugten, der første gang rapporteredes i 1600-tallet, men sand
synligvis har truet egnen langt tidligere. Sagnet om sandfygningens opståen, da
en olm havtyr kom og rodede op med sine horn, er ikke uden virkelighedsbag
grund, for sandsynligvis har kvægets græssen og roden skabt nogle fæle vindbrud
i den skov, der i ældre tid henlå som overdrev mellem kysten og Tisvilde Hegn
halvøens frodige marker. I 1700-tallets begyndelse kunne en regeringskommission
konstatere, at sandflugten havde ødelagt hele egnen mellem Asserbo og Tisvilde,
havde begravet Asserbo Slot"s røgsværtede mure og var i færd med at udslette
Tibirke by. 1717 noteredes det, at en meterhøj sanddrive dækker præstegården
og har lejret sig op ad kirken til tagskæggets højde. Bønderne var da for længst
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rømmet af gårde og havde anlagt en ny landsby længere mod nordøst. Til disse
ulykker kom, at sandflugten efterhånden havde tilstoppet Arresø’s afløb i Katte
gat, så søen ofte gik over sine bredder og satte marker og enge under vand.
Dette rådedes der bod på med et kunstigt afløb, som 1717-19 blev gravet fra
søens venstre bred gennem Arresødal til Roskilde Fjord, den kanal, der med sin
vandkraft blev baggrunden for en række industrier og dermed Frederiksværk'1 s
opkomst, og som den dag i dag leder søens vandmasser ud i fjorden.
Et virkeligt vendepunkt i sandflugtstyranniet indtraf, da regeringen 1724 antog
tyskeren Johan Ulrich Rdhl til at lede bekæmpelsesarbejdet. Han gik til opgaven
med energi og kyndighed, lod opsætte rækkevis af risgærder og dirigerede utal
lige vognlæs tang og græstørv ud over det flyvske sandtæppe. I dæklaget blev
sået »sandhavre«, en blanding af hjælme og marehalm, senere også planter som
gulkløver, gyvel og tornblad, ligesom Rohl med held forsøgte udplantning af
gran, pil, birk og eg. 1738 regnedes sandflugten for så endeligt nedkæmpet, at
man på Stuebjerg syd for Tisvilde by lod rejse et sejrsmonument, kaldet Permi
nen, dvs. Pyramiden, en over seks meter høj, tresidet sandstensstøtte, hvorpå et
uskyldigt, fortællende rim hylder bedriften og de majestæter, hvorunder den blev
udført. Endnu skulle århundredet dog rinde ud, før sandet lod sig endeligt baste,
bl. a. fordi bønderne efter ældgammel hævd stadig sendte deres kreaturer på
græsning i overdrevene og først ophørte med det ved udskiftningen 1781. Tre
år senere bestemtes det, at arealerne skulle benyttes til frembringelse af skov,
og inden århundredets udgang var de første 25 tdr. land tilsået med næsten tu
sind kilo fyrrefrø.
Det gamle sandflugtsareal, strækningen fra Liseleje Plantage til Tisvilde og
Tibirke Bakker, henligger i dag som et af Nordsjællands mest spændende

Sandflugten og dens modtræk: »værneskoven«Tisvilde Hegn, har givet Tibirke-Tisvilde-egnen
dens særpræg, mere jysk eller svensk end sjællandsk, men naturhistorisk og landskabeligt
lige spændende en seværdighed. Stranden med sin klitrække, det stærkt bakkede skovter
ræn med vide udsigter over skov og hav, den fremmedartede bevoksning af gran, fyr, birk,
ene, lyng og lav, porse og blåbær, kontrasten mellem Troldeskovens klitforpost af krybende,
vindkrystede bjergfyr og højskovens mastefyrre inde i læ for det urolige sand, forskellig-
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og fremmedartede naturområder. Jysk hedeagtig virker Melby Overdrev,
der breder sig øst for Liseleje Plantage med lyng og ene, afløst af Asserbo
Plantage, som videre østover dækker den gamle fjordbund og omtrentlig
fortsætter i Tisvilde Hegn, hvor et punkt som Lerbjerg (33 m) markerer
oldtidens stejlskrænt mod fjordgabet. Mest spændende er vel Tisvilde Hegn,
der - dækkende det fordums agerland - udmærker sig ved sine kuperede
former og en varieret planteverden, spændende fra sandbundens hårdføre
nåletræsarter til stedvis frodig og fugtpræget højskov, hvor sandlaget mang
ler eller er så tyndt, at bøgen har kunnet vinde fodfæste. I de kystnære dele
er hovedindtrykket luftige fyrrelunde med opblanding af gran, birk og eg.
Skovens mærkeligste afsnit er den fredede Troldeskov (mellem Jydelinien
og Brantebjerglinien), et gammelt stykke kystskov, hvis vejrslagne, forkrøb
lede fyrrestammer nok især i mørkningen kan eje en vis dæmonisk effekt
og i al fald beretter dramatisk om styrken af de kræfter, der gang på gang
rev sandet på vandring.
Grænsen mellem Tisvilde Hegn og Tibirke Bakker er ikke længere skarpt
afstukket. Selvsåede trævækster fra skoven har bredt sig frem over det stor
slåede bakkeparti og stedvis udkonkurreret lyngen, der tidligere beherskede
området og lod bakkerne træde frem med egne majestætiske linier. Den
landskabelige arketype er dog endnu fremherskende på de bløde bakkehæld
mod Ellemosen og er særlig smuk i september, når lyngtæppet flammer
rødviolet mellem ranke enebærbuske. De fredede bakker er overvejende
grundejernes verden, men bebyggelsen er sparsom og i beliggenhed og ma
terialebrug nænsomt indpasset i naturen. For offentligheden er anlagt en
udsigtssti, der udgår fra Tisvilde-vejen over for Ellemosen og slutter ved

artetheden i bundflora og trævækster, eftersom flyvesandsdybden veksler, og kildevældene
baner sig vej, alt gør det denne kulturplantning til et stykke natur, ingen i en håndevending
får lært at kende endsige trættes af. Stedvis så yppigt er Hegnet, at kaprifolierne snor sig
om træernes stammer, og botanikerne finder rariteter som skovgøgeurt (billedet) og andre
orkidéarter. Det vrimler med rådyr og andet vildt, og på solvarme skrænter træffes gerne
hugorme og har det sjældne insekt myreløven sine faldgruber i sandet.
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bakkernes 57 m høje toppunkt. Herfra åbner sig en betagende udsigt over
Arresø’s bredder og videre ind over landet i øst helt til Gribskovs mørke
bræmme samt i klart vejr over Kattegat til den svenske kyst.
Ellemosen, der breder sig neden for Tibirke Bakker, har endnu overvejende sin
mosekarakter i behold, selv om den for en del er blevet afvandet og forholds
vis tør. I en fjern afkrog af mosen, stødende op til Ramløse A, ligger den ofte
oversvømmede rest af en stensat vej, anlagt engang i ældre jernalder, da en kli
maforværring begyndte at forvandle den da udtørrede fjordlavning til mose. Det
er blevet påpeget, at vejen sigter mod Tibirke kirke og kan have ført til et he
densk helligsted, der i kristen tid - som det kendes andre steder - er blevet af
løst af en kirke på samme plet. I stednavnene Tibirke og Tisvilde spøger solgu
den Ti eller Tyr, det sidste i betydningen Ti’s væld, dvs. kilde. Det er en mulig
hed, at der ligger et stykke hedenskab gemt i mirakeltroen omkring Helene Grav
og Helene Kilde, der kan spores tilbage til katolsk tid - til sagnet om en svensk
helgeninde, hvis lig drev i land på stranden ved Tisvilde - og holdt sig levende
til et godt stykke op i 1800-tallet. Kilden eksisterer endnu som et lille stensat
vandhul i en kløft ved Tisvildeleje strand, og graven er bevaret som en beskeden,
græsgroet plet i Tisvildeleje. Foran Fogedgården i Tisvilde er opstillet den gamle
kildeblok, hvori de valfartende ofrede penge. Endnu i 1700-tallet skal der være
indkommet 100-200 rdl. årligt, der blev fordelt blandt egnens kirker og trængende
i sognet.
Den gamle fordeling mellem land og hav er kendelig, når man bevæger sig
ad Frederiks værk-vej en over Sandet syd for Tisvilde Hegn og omtrent ved
Ørkesholm med vejen stiger op på det moræneland, der i stenalderen dan
nede halvø mellem Arre-fjorden og Halsnæs-strædet. En kort fodtur mod
nord bringer én til det fredede parti omkring Arrenakke (45m), hvor
den gamle kystskrænt falder stejlt under løvtaget mod Arrenakke /(-lav
ningen, og det høje kystland er iklædt en vildsom flora af lyng, gyvel, rose
og enebær. Videre ad landevejen omkring Frederiksværk og langs Roskilde
Fjord mod Hundested bemærkes stenalderens kystlinie som bølgemærkede,
ofte stejle bakkehæld mod lave engdrag, der glider over i fjordens stenbestrøede fladvand. Særlig dejligt er dette kystparti bag Grønnesse Skov, hvor
blikket finder milelange strandenge mod øst og inderst det rygende Frede
riksværk som det punkt, hvorfra kysten finder mod syd og tvinger sig op
i de lergule klinter og de gennemkløftede, naturskønne strandbakker om
kring den fredede Grævlingehøj ved Kregme. Vest for Grønnesse Skov
tegner de gamle kystskrænter billedet af en fjord, der har strakt sig helt op
mod Hundested-landevejen og nu i sin lavning gemmer Sølager's sommer
huse. To eksponenter for de gamle kystforhold er i vest den stejle, 33 m
høje Karlsminde Klint, ved kystskrænten i øst den navnkundige køkken
mødding med skaldynger fra Ertebølletid og begyndelsen af yngre stenalder.
Fra Sølager sejler - på mindste opfordring - en lille bilfærge til sommer
husbyen Kulhuse på Hornsherred's nordpynt. Byens ejendommelige navn
stammer fra 1600-tallet, hvor der på kongelig befaling blev påbegyndt kul
svidning i Abrahamstrup (Jægerspris) skove. Det første hus, en opsyns
mandsbolig, ved udskibningsbroen på nordspidsen blev kaldt »Kulhuset«,
de efterfølgende måtte så blive til »Kulhusene«. På Hornsherred, i særde
leshed nord for Jægerspris, genkendes de landskabsprocesser, der har for
met Halsnæs-Tisvilde Hegn-området. Halvøens nordligste del lå i stenalde
ren som en ø, adskilt fra landet sydfor ved et sund, der strakte sig øst-vest
omtrent midtvejs mellem Jægerspris og Kulhuse. Den endnu tydelige, for

Lige nord for Grævlingehøj - ved den såkaldte »Bakkesti« mellem Kregme Station og Fre
deriksværk - ligger en strandslugt endnu med sine bakkehæld prydet af den overdrevs
vegetation af lyng, ene og småkrat af slåen, tjørn og brombær, som ellers har måttet vige
for beplantningen og bebyggelsen her langs Roskilde Fjord.
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længst opdyrkede lavning kaldes efter gården stadig Louiseholm Sund.
Senere fulgte landhævningen, der lukkede sundet og lagde fugtigt forland
til nordlandets, Hornet’s, østside. Endnu senere kom sandflugten, der især
drev ind over vestsiden, men dog ikke anrettede varige ødelæggelser. Sand
flugtens spor er de mindre klitlandskaber, der rejser sig ud mod vestkysten
bl. a. ved Jomsborg og Nissebakkerne.
Betegnelsen Hornet omfatter oprindelig hele halvøen, Hom(et)s herred, og
nordlandet hed lige så gerne Hornsved, dvs. Hornets skov. I nyere tid er
området lokalt blevet kaldt Skoven. Disse navne angiver et landskabsele
ment, der så vist ikke længere er vildt og mægtigt som i Valdemar Sejrs
dage, da Hornswith strakte sig helt til Skibby, men med Nordskoven afgjort
tegner området nord for Jægerspris. Nordskoven, der er fællesbetegnelse
for Studehaven og Fællesskoven, er samtidig en af Sjællands smukkeste og
mest vildsomme bevoksninger, isprængt mosedrag og enge og med flere
yppige partier af ømebregner. Nordskovens »solister«, de tusindårige ege,
står på mosebund nær kysten og har vel derved undgået øksen. Yngst er
antagelig Snoegen, der endnu er fuldt livskraftig, mens Storkeegen og Kon
geegen er et par trøskede kæmper, der dog hvert forår støt sætter en frisk
buket af blade. En ganske ejendommelig fornemmelse er det i Kongeegen at
møde en organisk levende budbringer fra noget nær tidsregningens be
gyndelse.
Sin specielle skønhedsvirkning får Nordskoven i samvirke med de brede
strandenge, der bræmmer skoven hele vejen og med deres enlige tjørne
buske støder ud til fjordens banker og rige stenbestrøninger. Fra disse enge
er det endnu muligt at se duehøgen's silhouet i et kast op over skovens
kroner.
Motorkørsel er forbudt overalt i skovområdet, men der er ved Skoven kirke
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indrettet en parkeringsplads. Mere omstændeligt, men nok så kuriøst er det at
tage turen fra Jægerspris gennem de smalle og sammenhængende, mere forst
mæssigt anlagte Slotshegnet, Kohaven og Mellemleddet, der glider umærkeligt
over i Nordskoven. Straks inde i Slotshegnet står opmarcheret en del af de i alt
54 monumenter over dengang kendte mænd og kvinder, som arveprins Frederik
lod billedhuggeren Johs. Wiedewelt skabe over temaet i Ove Malling's bog
»Store og gode Handlinger af Danske, Norske og Holstenere« fra 1777.
Jægerspris by og Neder Dråby er vokset helt sammen og ligger som lokalcentrum for nordlandets befolkning. Ved Neder Dråbys sidste huse glider
vejen ind i Færgelunden, der indrammer bro-kysten over for Frederikssund
med et forjættende reliefrigt terræn. I nord skyder lunden sig helt ud til den
smukke kystskrænt ved Kitnæs, udformet i stenalderen som stejlklint med
indtil 25 m højde. Det er som at opleve et sindbillede på selve foråret, når
man i klart aprilvejr fra Færgelundens lukke træder ud på Kitnæs-skrænten
og i ét panorama har bredningens kystlandskab med en hærskare af foura
gerende fugle langs strandengene, i fjorden drivende flokke af svømme
fugle og over den flade Øksneholm en sky af forårskække måger.
Alle Hornsherred-gæster fra Frederikssund-siden kender billedet af Fær
gegården, der ligger som et porthus i statelig empire for enden af Kronprins
Frederiks Bro. Den rød-hvide, trefløjede ejendom er opført 1838 af arki
tekt F. F. Friis, broen en tredive år yngre afløser for den ældgamle færge
trafik over sundet.
Omkring Færgelundens sydlige spids kurver landevejen ind i det regulære
forløb, der først slutter ved Elverdammen ved halvøens fod. Kønnere og
mere oplevelsesrig end landevejen er den lille vej, der fra Gerlev stikker
sydpå mod Skuldelev. Ret herefter øjnes mod øst den markante profil af

Skuldelev As ligger med sine vældige, klinteagtige banker som en ø i landskabet og med
sine krat og vilde planter næsten lige så uantastet som dengang den var en veritabel ø.
Bortset fra lidt grusgravning ved Buskebjerg i åsens sydligste del er den gået ram forbi i
den vansiring og måske totale bortgravning, der er blevet så mange andre - især sjælland
ske - åses skæbne. Derfor er Skuldelev As efterhånden nok også landets smukkeste ås.
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Skuldelev Ås, hvis jævne kam hæver sig omkring 20 m over de omgivende
mosedrag. Åsen, der er dannet ved sand- og grusaflejringer gennem spalter
i gletscherisen, består af seks adskilte bakkedrag, der i regelmæssig vold
form bugter sig de fem kilometer omkring fra Præsteled Bro i syd til halv
øen Svineholm i nord. I åsens sydlige del, hvor en kløft skærer sig gennem
bakkekammen, findes en Skt. Olavs Kilde, ligesom kløften altid har heddet
Olavsskåret. Sagnet fortæller, at kong Olav den Hellige engang i raseri
kastede sit skib ind mod åsen, fordi en af troldkællingerne derfra sprang
frem og sang ham et smædevers. Hvor skibet ramte åsen blev der en kløft,
og for enden af bakken sprang en kilde frem, hvor gennem tiderne syge er
kommet langvejs fra for at drikke sig helse til. Troldkællingen blev forvand
let til en sten på skrænten.
Skuldelev Ås er fredet i sit fulde forløb, hvilket også gælder de tilstødende
Koholm Enge. Dette lavland, der fortsætter i moser sydpå, markerer for
løbet af det sund, der i stenalderen isolerede morænebunden med Selsø
som en ø (Sels-ø). En eneste rest af det fladvandede stræde er Selsø Sø, med
sine sumpede enge og talrige rørholme blandt Nordsjællands fuglerigeste
indsø-lokaliteter. Over den fredede sø, der ligger i læ mellem bakkerne,
hæver sig på østskrænten den lille, ensomme Selsø kirke, der måske engang
har været knyttet til herregården, det nys genoplivede Selsø nogle hundrede
meter derfra. Trods hovedstadens forholdsvis nære beliggenhed førte adels
sædet og for så vidt det ganske herred en mærkelig overset tilværelse mel
lem landsdelens to store fjorde, men ikke overraskende hører partiet om
kring søen til det nu »opdagede« Hornsherreds mest søgte udflugtssteder.
Dejligt er der også på Klinten (24 m) og Skrivernæbbet ud til Møllekrog,
det gamle sundindløb, hvorfra udsigten folder sig ud over Roskilde Fjord

For foden af den ensomme Selsø kirke breder Selsø Sø sit bakkeindrammede himmelspejl.
Engang var den et sund, hvor kirken lå - ligesom de bornholmske rundkirker og rund som
dem - som en tilflugtsborg, og den har også været under afvanding, men nu er der blot en
sluse til Møllekrog. De rørgroede bredder og mange små sivholme myldrer af svømme- og
vadefugle, mest lappedykker og blishøns, som her kan yngle og være i fred.
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og Bogna<y-halvøens fligede, skovklædte kyster. Et yndefuldt fjordlandskab
er også partiet ved Østskov, fra hvis Skovbro man synes at kunne skræve
over til augustinernes fordums klostersæde Eskilsø. I en lille bevoksning
er endnu bevaret en rest af munkenes kirke.
Hornsherreds - og Nordsjællands - fjordidyl over alle turde være land
skabet omkring Isefjordens inderste forgreninger: Tempelkrog og Brams
næs Vig bag halvøen Bramsnæs. En ganske særlig åbenbaring er landskabet
for en nordfra kommende, der efter et trivielt stykke landevej og sluttelig
Ejby's lidt rodede bebyggelse i ét nu fornemmer vejkanten til højre skride
bort i et sug af en bakkeskrænt, der i dybet støder til den stenede Bramsnæs
Vig. Næsten kulisseagtigt romantisk er billedet fra højderne over skrænten,
lidt indsmigrende kaldet Dejlighedsbakken, med den smalle vig dannet af
Bramsnæs’ bløde skovklædte bakkedrag, hvorpå fjæler sig et par smågårde.
Digteren Christian Winther tilbragte som nygift et par måneder i 1849 i
bolsstedet »Dejligheden« ved Bramsnæs Vig. I et af de digte, han her skrev
til hustruen Julie, hedder det til indledning: »Her på Deilighedens bløde
/ Græs skal Dine Fødder gaae ...«
Indtil 1952 betjente en færgemand overfarten fra Langtved til Munk
holm. Samme år kom Munkholmbroen og slog med tilsluttende vejanlæg
ikke så lidt skår i landskabsbilledet. Tiden har nu ligesom mildnet broens
træk, men forstemmende er det stadig at følge Holbæk-vejens snorlige ryd
ning gennem Eriksholm Skov og landet bagved. Samme præcise linieføring
er gennemført af brovejen fra Elverdam-Biltris landevejen ned til Langtved
Færgekro.
Nær vejen ned til Munkholmbroen løber Garverirenden, hvis vand i sin
tid drev et barkstampeværk, heraf navnet. Ude i Tempelkrog minder Marsvineholmene om fortidens hvaljagter i det snørklede farvand. Hvert forår,

Det midterste Hornsherred kan landskabeligt synes ret så kedsommeligt. Et oplivende mo
ment er den fredede Lindegårdpark ved vejen til Egholm et par kilometer sydvest for Skibby.
Parken er en blanding af overdrev og dyrehave med gamle fritstående træer på et bakket,
græsklædt terræn, der mod vest fortsætter i Skibby og Røgerup Moser.

64

I Isefjords bund har Munkholmbroen hentet en før temmelig afsides beliggende egn frem til
en bemærkethed, der måske ville have haft sine skyggesider, hvis ikke der - på samme
gang et modtræk og et trækplaster - var sket omfattende landskabsfredninger. Kædet til en
række andre storfredninger vil de inden længe danne en vældig naturpark her i hjertet af
Sjælland. Blandt dens særlige attraktioner vil være Tadre Mølle (t.h.) under Sonnerupgårdfredningen i Hornsherreds sydlige naboskab tæt ved Elverdams A.
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inden løvspring, spændte fiskerne deres garn tværs over Bramsnæs Vig og
forvandlede den til en kæmpemæssig ruse for de forvildede dyr. Endnu i
1880’erne var der sæsoner, hvor de enkelte bådelag nåede at fange op mod
et par hundrede af de små tandhvaler.
Tempelkrog-Bramsnæs Vig-området er omfattet af en af Sjællands betydeligste
fredninger, dækkende kystområdet fra Egernæs i syd til Bramsnæs i nord og ind
i landet godset Ryegård's agerjorder, skove og moser, hvilket vil sige et meget
bredt bælte fra Bramsnæs Vig ind til Rye og helt ned mod Hovedvej A 4. Et af
denne afvekslende egns meget landskabelige skovarealer er Ryegård Dyrehave,
der breder sig over kuperet terræn med maleriske vandhuller og småmoser og
hundredårig højskov, pletvis med større lysninger, hvor vildt og løsgående kvæg
står for den aktive landskabspleje. Til denne storfredning slutter sig fredningen
af Ejby Å’s »fåresti«-furede, vildnisskjulte slugt ud mod Isefjord og den geolo
giske fredning af et stenstrøet »istids«terræn længere inde langs åen omtrent
hvor den krydses af landevejen.
Med den i 1972 rejste fredningssag vedrørende klosterstiftelsen Åstrup"s gods
jorder lige syd for Ryegård-området tegner sig billedet af en sammenhængende
naturpark, hvori indgår en række eksisterende fredninger: Borrevejle Vig - i
bunden af Lejre Vig - og Lindholm gods med Lejre Å ved Trellerup samt Son65

TADRE MØLLE

MIdtsjælland

»Bjergsøen«

nerupgård’s jorder syd for Astrup, der slutter sig til Skjoldenæsholm-skovene
med de fredede Skovhastrup Overdrev og Særløse Overdrev. Det vidtstrakte
naturområde - et varieret og storslået landskab med rige historiske traditioner i
hjertet af Sjælland - kan så betragtes som »rekreativt« opland for såvel hoved
stadsområdet som den sjællandske bybefolkning i øvrigt.
Under Sonnerupgård-fredningen hører en lille vandmølleidyl i strå og bindings
værk, Tadre Mølle, ved Taderød Bæk i dens rivende fald ned gennem Åstrup
Skov til Elverdams A. Af Sjællands omkring 400 vandmøller fra mølleprivilegiets
tid, ca. år 1600-1. januar 1862, er den meget gamle herregårds-fæstemølle på
Tø/Zøje-egnen sammen med Blåbæk Mølle ved Fakse Å de eneste, der stadig er
i drift, reddet fra ruin af Nationalmuseets Mølleudvalg og efter istandsættelse
tilligemed deres nærmeste omgivelser fredet i klasse A.
Normalt er det sjældent skarpt markerede grænser eller kendemærker, der
adskiller den ene egn fra den anden, men ét sted melder grænsefomemmelsen sig uvægerligt. Når man har passeret Vintremøller og Ordrup syd for
Tempelkrog og står foran den meget dybe bakke ned i Elverdams /(-dalen,
er det som talt af landskabets linier, at bakkelandet hinsides hovedvejen
hører til »Midtsjælland«, og dette bekræftes yderligere af to dominerende
landskabstræk i øst-vestlig retning: det kuperede, højtliggende moræneparti
fra Bjergsted i vest til over mod Tølløse i øst og det syd for løbende Åmosebælte, der fra Undløse Bro i øst breder sig op til den høje tærskel ved Bro
mølle Kro syd for Jyderup.
Af særlig dramatisk udformning er højlandets østlige flankeparti, »de sjæl
landske Alper«, der kulminerer i det 106 m høje Mørkemosebjerg et par
kilometer syd for Kvanløse. Lige syd for »bjerget« falder terrænet i bratte
skrænter ned i Maglesø's blågrønne grube, der med Grøntved Overdrev's
nåletræer på sydskrænten mere anslår europæisk bjergsøstemning end den
ejer sjællandsk indsøkarakter. Det stort formede bakkelandskab fortsætter

Omkring »Dejligheden« ved Bramsnæs Vig har alle de fineste ingredienser til et dansk
mønster-landskab sat hverandre stævne. Her i denne idyllernes idyl tilbragte Christian
Winther sin lykkeligste sommer, hovedkilden til hans smukkeste kærlighedsdigtning.

Herregårds
prospekter

Bjergsted Bakker

lige sydfor i Grøntved Bakker og op i Brorfelde Skov, hvor terrænet i Sellebjerg i skovens midte når 73 m. På en fri bakketop lige vest for skoven
har Københavns Universitet siden 1953 opbygget sit astronomiske obser
vatorium.
Nogle kilometer øst for Brorfelde Skov sluttes et andet landskabsbillede af
de vidtstrakte skove og marker omkring godserne Kongsdal og Torbenfeld.
Terrænformerne her når ikke Grøntved-bakkerne i højde og relief, men
veksler fra aflange, fladtoppede bakkeformer til en urolig, småkuperet
overflade, hvor området i istiden var dækket af mægtige død/s-lag. Land
skabet giver dog intet efter, hvad angår variation og malerisk skønhed. Vel
en af Nordsjællands dejligste landevejsruter er strækningen fra Mørkøv til
Undløse, der passerer gennem Torbenfeld's landsbysamfund med den lille
bitte Frydendal kirke, sætter over Simmenfeld Banke (86 m) og glider i en
dyb kurve forbi Kongsdal og gennem skoven Friheden, indtil landet åbner
sig i et vidt udsyn over Undløse-egnen med Åmosen sydfor.
Det midtsjællandske højland markerer sin vestrand lige så smukt og storformet som østranden i Grøntved-bakkerne. På sin vis virker Bjergsted
Bakker vest for Skarresø endog med større kraft, når vestranden anskues
stejlt hævet over den hedeslette, der i fortsættelse af Åmosens smeltevands
dal breder sig helt ud under Saltbæk Vig. En stor del af Bjergsted Bakker
er under kultur, enkelte steder ses uskønne nåletræsplantninger, men endnu
henligger kløftede partier urørt af ploven. En slående kontrast er det, efter
at have skuet over den magre hedeslette mod vest, at vende blikket østover
mod Skarresø's idyllien, som det ligger udbredt for bakkernes fod og i næ
sten sluttet ring omgiver sig med skov. Det skyldes overvejende Jyderupegnens smågodser, at hele landskabet omkring Skarresø er bevaret som et
af Sjællands mest indtagende naturområder. Særlig romantisk er vel egnen
syd for søen, især det åbne strøg ned over Holmstrup mod Åmosen, der

Minder Tempelkrog aldrig så meget om en blid og stille skovsøidyl, røber den sødlige lugt
af tang og brakvand forbindelsen med Kattegat. Her dybt ind i Sjælland fulgte engang mar
svinene, nuomstunder alene rejer og havørred Isefjordens lange snørklede veje.
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KONGENS MØLLER

Tissø-kysten

Reersø

Tvillingnæssene

bræmmes i vest af Halleby Å’s skovklædte leje, i øst af Møsten Skov og den
vidtstrakte, bevoksede moselavning mellem landevejen og Dønnerup gods.
Et allerdejligste parti er lige syd for Skarresø, hvor Halleby Å ved Stridsmølle
gennemstrømmer en moselignende opstemning og herfra gennem et sluseværk en moderne cementindretning ganske vist - strømmer vestpå som en rivende fos
over sit stenede leje. Stridsmølle er én af de seks navnkundige Kongens Møller,
der tidligere udgjorde et driftigt industrisamfund ved Halleby Å’s øvre sløjfe,
men nu for længst er omdannet til andre formål. Samlet lå lige syd for Skarresø
Stridsmølle, Ranglemølle, Grydemølle, Øresø Mølle og Kongens Mølle; den
sjette Bromølle, der arbejdede helt nede ved den høje tærskel til Amosen, nedlagde driften allerede 1777, men den gamle smugkro - bønderne skulle jo have
sig en møllerdram - er siden blevet et af landets kendteste gæstgiverier. Bro
mølle Kro, der regner sig fra 1198 og således uofficielt er Danmarks ældste
landevejskro, var dog ingenlunde specielt velanskreven i mølle- og vadesteds
tiden. Tværtimod skal det i al stilfærdighed have været møllefolkenes skik at
ihjelslå enkeltrejsende, plyndre dem og derpå lade åen tage ligene med sig.
Mellem Grydemølle og Øresø Mølle bøjer Halleby A mod sydvest og finder
gennem Lille Åmose vej mod Tissø nogle kilometer fremme. Mosen led
sages i dette forløb af vejen fra Stridsmølle gennem Halleby Ore og Aske
vad, hvorfra der byder sig flere udsigter over den sumpede, reelt moseprægede lavning. Vej og å møder Tissø i omtrent samme punkt. En virkelig
landskabelig rute herfra er kystvejen øst om Tissø, der bevæger sig på
randen af fuglerige strandenge og i en smuk kurve glider igennem Klinte
skov ud for Selchausdal. Mens vejen forlader søen ved sydenden og Sæbygård, søger Halleby Å vestpå gennem side lavninger til udløb i Jammerland
Bugt lige nord for Reersø. Oprindelig havde åen sit udløb langt nordligere,
oppe ved Bjerge Enge, men en strandvoldsdannelse, Osen, har bestandig
rykket udløbet mod syd og dannet den brede munding, Flasken, der i øv
rigt er en rig strandfuglelokalitet.
Reersø hedder lokalt stadig Øen, men har i al fald siden 1600-tallet været
landfast med Sjælland. Den nuværende halvø er dannet af to øer og et par
holme, der i kraft af materialevandringen er blevet forbundet indbyrdes
og har lagt en odde over det sund, der tidligere forbandt Flasken med den
fladvandede Vejlen. På den inderste af de to moræneøer ligger Reersø by,
i hvis kerne af sammenbyggede gamle gårde endnu anes billedet af en sjæl
landsk landsby før udskiftningen. Endnu i 1930’rne var dette miljø stort
set bevaret, men der er siden stødt en del moderne villabebyggelse til i
forbindelse med anlægget af en fiskerihavn sydøst for byen. Også sommer
husene har holdt deres indtog på Reersø, og endelig er det gamle bybillede
blevet præget af forskelligartet modernisering.
Nordkysten af den vidt åbne Jammerland Bugt dannes af halvøen Asnæs,
der engang helt domineredes af det grevelige Lerchenborg ved halvøens
fod. Der er siden sket en opløsning og udstykning af besiddelsen, men
endnu virker Asnæs med storbrugets præg, opdelt af Forskoven's og Ve
sterskoven^ brede bånd fra kyst til kyst og dyrket i vidtstrakte, ubebyggede
flader. En ganske exceptionel sammenstilling er Lerchenborgs park og al
leer og, tæt herpå, Esso-raffinaderiefs moderne, metalskinnende industri
anlæg. Mindre skæmmende virker på sin vis Asnæsværket, der hæver sig
over Nordstranden med sine fire skorstene som blot en gigantisk anonym
kasse.
Asnæs’ landskabelige aktiv er Dyrehaven, der breder sig fra Vesterskoven

Lerchenborg, et højdepunkt i dansk herregårdsarkitektur, har unægtelig fået nymodens
naboer. Sidst har oliekongen P. Gettys raffinaderi - nu Esso’s - lagt sig på klodshold.
Træet i forgrunden angiver afstanden fra slotsparken til det monstrøse virvar af stålrør.

Saltbæk Vig

LAMMEFJORD
KOMPLEKSET

til halvøens spids som et græsklædt overdrev med kvægbidte tjørne mellem
vilde rosenkrat og yderst nogle moselavninger i et åbent, stenstrøet terræn.
Herfra byder sig et godt panorama over fjorden til tvillingnæsset Røsnæs’
- eller Refsnæs’ - mægtige klintrække, der har sin markanteste udformning
syd og vest for Kongstrup ud til Kirkebugt. Mest beundring vækker nok
Timeglasklinten, hvis substans af plastisk ler har dannet skredterrasser eller
»fårestier« i et bølgende, stejlt forløb, hævet op til 40 m over fjordens
vandspejl og klædt i grønt og vejrbidte slåen.
Saltbæk Vig ved Røsnæs’ fod er et inddæmningsprojekt, der aldrig rigtig
blev til noget. Tørlægningen påbegyndtes allerede 1866, men arbejdet stødte
efterhånden på så mange vanskeligheder, at til sidst pumpeværker og diger
kun tjente til at tørholde den smalle strime land, der møjsommeligt var
blevet indvundet. I dag henligger Saltbæk Vig i et øde og ubeboet stræk
som en stor ferskvandssø, omgivet af engdrag og en smule plantage på det
indvundne areal, Søen har til gengæld vundet ry som fiskevand, og for
strandfuglene er her skabt en fortrinlig, uforstyrret lokalitet.
Mere konsekvent, men fuldt så brydsom blev inddæmningen af Lammefjord,
med godt 10.000 tdr. land tørlagt areal Europas næststørste inddæmning, kun
overgået af det hollandske Zuidersø-projekt. Forarbejdet var tørlægningen 185254 af fjordarmen Svinninge Vejle, der gav 900 tdr. land, men allerede så tidligt
som 1841 havde staten påbegyndt inddæmning af Lammefjords nordlige forgre
ning, Sidinge Fjord, et arbejde, der senere måtte overdrages til private og først
var afsluttet i 1880’erne. Øjensynlig skræmte sporene ikke, da et privat kon
sortium i 1873 påbegyndte bygningen af en 2,3 km lang dæmning fra Avdebo i
Tuse herred til Gundestrup i Odsherred. Godt et år efter stod dæmningen færdig,
og i 1875 påbegyndtes tørlægningen, dels ved udpumpning fra sluserne, dels ved
hjælp af en næsten 50 km lang ringkanal, der havde udløb både i Isefjord og i Sejerø Bugt. Bortset fra stormflodstruslen 1921, da dæmningen var på nippet til at
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Odsherred

Havets virke

briste, forløb tørlægningen planmæssigt, men først i 1940, da vandsænkningen
blev øget til 7 m, kunne hele det inddæmmede areal tages i brug. Lammefjordens
dyndjord er især bekendt for sine gulerødder, men også hvede og asparges hører
til specialiteterne. En del arealer er udlagt til frøavl, og endelig vinder dyrkning
af blomsterløg stadig større udbredelse.
Landøkonomisk blev Lammefjord-projektet en triumf, men landskabeligt er
statter den store, trivielle kulturflade kun dårligt det billede, der er fastholdt på
gamle malerier: en vidtstrakt, lavvandet fjord med småbitte holme, omgivet af
et bølgende bakkeland og med Fårevejle kirke tronende på sit næs over fjordens
vande. I Fårevejle stationsby, der er vokset op på den gamle fjordbund, mindes
en af tørlægningens fædre, lensbaron Zytphen-Adeler, der står i bronze og skuer
ud over sit værk.
Lammefjord-lavningen er en del af en istidspåvirkning, der har formet hele
Odsherred som et udpræget israndlandskab, blandt de mest typiske af sin
art. Lammefjord og Sidinge Fjord samt Nykøbing Bugt er udgravet som
inderlavninger af tre gletschertunger, der søgte mod vest. Foran isranden
oppressedes de randmoræner, der erkendes som vældige bueformede bakke
strøg omkring fjordlavningerne. Mest dramatisk er Lammefjord-buen, der
kulminerer i Vejrhøj (121 m), Sjællands tredjehøjeste punkt. Bag bakkebuerne fossede isens smeltevand vestpå og aflejrede sand og grus som vidt
strakte hedesletter. Disse flader strækker sig langt ud under den lavvandede
Sejerø Bugt, og de er bag den nuværende kystlinie dækket af aflejringer
fra stenalderhavet.
Odsherreds ejendommelige kontur er bestemt af de voldsomme istidspå
virkninger, men udformet af havets udligningsprocesser siden stenalderen.
Da Litorinahavet (stenalderhavet) stod på sit højeste, var Odsherred en
vildt bugtende halvø kun hæftet på Sjælland ved det 1-2 km smalle drag,

Lammefjordens munding og Isefjord skilles i nord af skovpynten Kongsøre Næbbe med sit
ensomme fiskerhus yderst på spidsen. I en høj inde i Kongsøre Skov ruger sagnkongen
Øre over sin milelange guldkæde, vogtet af ti vilde bersærker. Nok så håndgribeligt ry har
stedet som udgangspunkt for Regnar Lodbrogs og siden Lodbrog-sønnernes vikingetogter.

Ferieland

som siden bispeborgen Dragsholm blev sat til at vogte, og Sjællands Odde
var endnu kun et par øer på række. Nord for halvøen lå ÆZznr-kuplen og
Nørrevang som øer i havet. Ved landhævning har havet siden kunnet skabe
forbindelse mellem de opragende dele og ændrer stadig år for år kystlinien
ved at grave væk ét sted og lægge til et andet. Det henved 5 sømil lange
Sjællands Rev er således en undersøisk fortsættelse af Odden’s yderste
højdedrag Gniben, som havet har taget meter for meter og sluttelig aflejret
som Skansehage øst for Rørvig. Det nyeste eksempel på disse tillandingsprocesser er Korevlen, der har skabt en ny kystlinie mod Sejerø Bugt fra
Højby Lyng til Hønsinge Lyng. Mellem revlen og den gamle kystlinie sker
gradvis dannelse af strandsøer, opfyldt af rådden tang, og slutstenen vil
antagelig være fuldstændig tilgroning af disse fladvandede laguner.
Odsherreds vestlige og nordlige del dækkes i udstrakt grad af sommerhuse.
Udviklingen er rimelig, for det nordsjællandske behov er stort, og kolo
nierne har naturligt kunnet overtage de sandede hedeslette- og sandfyg
ningsarealer, der blot har tjent til løsdrift for ungkreaturer eller givet mager
afgrøde. Det giver et begreb om udviklingen, at Odsherred i dag registrerer
omkring 13.000 sommerhuse, mens der i 1929 ifølge postvæsenets statistik
kunne opregnes 229 ferieboliger i herredet. Det kan så diskuteres, om land
skabet lider i selvstændighed og styrke ved denne intensive udnyttelse.
Nogle vil synes, at fredningen på Ordrup Næs burde have skånet lidt mere
af halvøen indefter, andre vil mene, at udsigten fra Ebbeløkke Bakke ved
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Inde bag Dybesø-lagunen dækker et vildnis toppet af bjergfyr Højsandet, den vældige klit
vold, der for blot omkring hundrede år siden lejrede sig om de risgærder, Rørvigs bønder
havde sat op for at standse flyvesandet, ligesom der i dag sættes sneskærme langs vejene.

Rørvigs oaser
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Lumsås var anderledes storslået før Overby Lyng fik sit brogede mylder af
feriehuse.
Odsherreds første ferieområde var Rørvig-egnen og hele den engang så
»frygtelig øde og vilde tange« øst for Nykøbing, der er dannet af havet og
formet af århundreders sandflugt. Det mest karakteristiske minde om sand
flugten er den op til 24 m høje, kilometerlange klitvold Højsandet, der
strækker sig fra Dybesø sydpå mod kysten, fredet med sin yppige bevoks
ning af vilde roser og kaprifolier under hasselkrat og fyrretræer. Særlig
værdifuld er den fredning, der siden 1942 har sikret offentlig adgang til en
bred kyststrækning af ensom og uberørt natur fra Flyndersø langs Måge
renden rundt om Korshage og sydpå langs Isefjorden til Skansehage. Til
landingens dynamik bliver på en sær måde anskueliggjort, når man fra
Korshages strandvolde skuer over fjordmundingen til Spodsbjerg-kXinten,
som Kattegats bølger langsomt æder bort og gendanner som forland læn
gere østpå.

VEJR OG KLIMA

Skraveringen markerer
sommerens varmeste
steder.

SOLTIMER

TEMPERATURER

Stort set er vejret - lufthavets øjeblikkelige tilstand - ens overalt i Danmark.
Klimaet - dvs. middel- eller normalvejret, vejrliget - er et tempereret kyst
klima eller atlantisk klima, karakteriseret ved kølige somre og milde vintre.
Trods landets ø-natur er landområdeme dog store nok til, at der er en på
viselig forskel på egne, der ligger inde i landet, og egne, der ligger ved
kysterne eller grænser op til større eller mindre vandområder. Dette hænger
sammen med, at temperaturudligningen foregår langsommere i nærheden af
vand på grund af vandets store varmefylde.
Gennem de sidste hundrede år har såvel temperaturforholdene som ned
børsforholdene været underkastet så betydelige svingninger, at det har be
virket en forskydning i retning af tørrere og varmere klima. Da selv små
ændringer i gennemsnitstallene for temperatur og nedbørsmængde kan få
gennemgribende virkning på vegetation og dyreliv og dermed influere på
erhvervslivet og alt i alt befolkningen, vil det være naturligt at drage visse
sammenligninger mellem det nordsjællandske område og dels Sydsjælland,
dels landet som helhed.
Antallet af årlige solskinstimer ligger for hele landet gennemsnitlig på 1729. For
København er tallet 1723, og sammenlignes dette med det nærliggende Lyngby's
gennemsnitstal på 1817, bemærkes en udpræget forskel mellem to nabodistrikter,
hvilket også kan konstateres i andre større byområder. Forskellene, der skyldes
høj bebyggelse og kraftig luftforurening, er blevet mere grelle i de seneste år.
Til sammenligning er det årlige gennemsnitstal i Århus 1738, i Tystofte ved
Skælskør 1833 og på Bogø i Storstrømmen 1697. Tallene er gennemsnitstal for
perioden 1930-60.
I en opstilling over middeltemperaturer noteres, at det nordsjællandske område
gennemgående har en lidt lavere /a/mar-temperatur og en lidt højere /«ZZ-temperatur end Sydsjælland.
Hele landet
Århus
Tystofte
Bogø
Lyngby

I januar er der koldest
i de sorte områder,
under 0° i snit, varmest
- over V20 - på Samsø.

NEDBØR

6 Nordsjælland

januar 4- 0,1°
januar 4- 0,1°
januar
0,0°
januar
0,0°
januar 4- 0,4°

Nattefrost

tidligst

Samsø
Sydvestsjælland
Sydsjælland
Nordsjælland

22.
8.
22.
11.

oktober
november
november
november

juli
juli
juli
juli
juli

16,6°
16,6°
17,0°
17,0°
17,1°
senest

1.
13.
7.
8.

maj
april
april
april

Som årsmiddel har hele landet en nedbør på 662 mm. Tæt på dette tal ligger
Lyngby med 644 mm og Århus med 643 mm. Noget tørrere ligger Bogø med
580 mm og Tystofte, hvor der kun måles 537 mm. Ved enkelte lejligheder har
også det nordsjællandske område oplevet ekstreme nedbørsforhold, således med
det vældige skybrud den 29. juli 1959, hvor der på et enkelt døgn faldt 121 mm
regn, målt ved Charlottenlund. Den elektroniske lyntæller i Lundtofte (ved
Lyngby) godtgør i øvrigt, at det lyner og tordner næsten dobbelt så meget i
Nordøstsjælland som i Nordvestsjælland (Svinninge). Kun i det østlige Sønder73

Makroklima
og mikroklima

jylland registreres årligt flere lynnedslag end i Nordøstsjælland. Her er der til
med en kendelig forskel fra nord til syd, idet tælleren i Langstrup kun når op på
ca. to tredjedele af det antal lynnedslag, der spores af Lundtofte-stationen.
Sammenfattende har Samsø og Nordsjællands kystegne og dele af det vest
lige Sjælland et subkontinentalt klima med mindre nedbør, flere solskins
timer og en varmere juli end normalt for hele landet. I det indre Nord
sjælland må klimaet nærmest betegnes som subatlantisk med noget større
nedbør, færre solskinstimer og lidt lavere juli-temperatur end i kystegnene,
forskelle, der kan synes små, men dog er markante nok til at give sig udslag
i vegetationens sammensætning. Imidlertid er det voksestedets (biotopens)
fysisk-kemiske beskaffenhed og mikroklimaet dvs. de lokalklimatiske for
hold, der er afgørende for, hvilke plantearter der indfinder sig. Lokal
klimaet har betydning ned til endog meget små arealer, selv få kvadrat
meter.

PLANTELIV
Sandstrand
og strandenge

Hornbæks raritet

SKØRBUGSURTEN
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Hele Øresunds- og Kattegat-kysten fra København til Spodsbjerg ved
Hundested har en smal bræmme af sandstrand, og kun enkelte steder, for
trinsvis omkring Gilbjerg Hoved ved Gilleleje, er der høje klinter ud mod
havet. I realiteten er det meste af strækningen utilgængelig for badeliv på
grund af bebyggelse, større og mindre bymæssige udbygninger og havne
anlæg. Det samme gælder lange strækninger af den øvrige kystlinie. Langs
Køge Bugt forsøges forholdene gjort mere attraktive for beboerne i den
tætte række af sommerboliger, men dels er der meget lavvandet ud for
kysten, dels er den udsat for en meget kraftig forurening fra kloakudløb.
Alle kysterne i Isefjorden har strandenge lige ud til vandkanten, mange
med en ganske frodig og interessant strandengsflora. Således findes på
Orø typiske strandenge, hvor dansk astragel ses i stor mængde. Denne
sydøsteuropæiske steppeplante er her i landet lokaliseret til det solrige,
regnfattige Store Bælt-område.
De vestvendte kyster - Kattegat-kysterne, kysten i Sejerø Bugt og Store
Bælt-kysterne - fremtræder gerne som en flad kysttype med en ikke over
vældende bred strandbred, ofte med lyng- eller engelskgræs-k\æåte strandfælledarealer i nærheden.
På nordsiden af Sjællands Odde, Røsnæs og Asnæs er strandbredden
meget smal og afgrænses af stejle strandklinter af vekslende højde. Mod
spidsen af disse tre odder optræder små skovstumper og mange smukt ud
viklede strandkrat. På sandstranden ses de almindelige strandplanter:
hjælme, marehalm, strandræddike, kruset skræppe og strandmælde, hist og
her en Kamschatka-rose, let kendelig på de store, næsten kuglerunde hyben.
Planten blev indført i 1800-tallets sidste halvdel og har siden forvildet sig
mange steder. At den ofte ses på stranden ganske nær vandet skyldes, at
hybenet bevarer spireevnen selv efter længere tids ophold i saltvand.
En enkelt raritet optræder pludselig ved Hornbæk: sølvbynke også kaldet
Stellers bynke. Planten hører til ved det Okhotske Havs bredder og har
herfra bredt sig langs de nordlige strande, men den har også været dyrket
i botaniske haver. Hvordan den er kommet til Hornbæk er ikke let at sige,
men den er der endnu.
En særlig interessant strandplante, som træffes overalt langs den nordsjællandske
kyst, også inde i fjordene, især hvor strandengene går tæt til kysten og der findes

Skovene

TISVILDE HEGN

rullesten, er dansk kokleare. Den blev samlet første gang i 1616 af Ole Worm,
der sendte sit fund til tidens førende systematiker, schweizeren Gaspard Bauhin,
som navngav planten Cochlearia minor erecta danica, et navn, der hos svenske
ren Carl von Linné blev til Cochlearia danica. Kort efter Worms fund blev
planten afbildet i Simon Paulli's »Flora Danica«, i øvrigt som et af bogens meget
få nye træsnit. Langt tilbage i tiden har planten under navnet »skørbugsurt« været
skattet af befolkningen, der med rette anså den for at være helsebringende, selv
om ingen dengang kunne ane, at det skyldes det høje C-vitaminindhold i den
friske plante.
I Nordsjælland findes ikke så få skove, men i forhold til tidligere optager
de kun en brøkdel af området. Navnlig inden for det sidste par hundrede
år er skovarealet reduceret betragteligt, og det udgøres i dag fortrinsvis af
små og spredte skove, der er jævnt fordelt over hele området og navnlig
findes omkring større gårde eller på sumpede steder, hvor skoven er slut
stenen på mosens tilgroning. Kun i Nordøstsjælland er der efter danske for
hold virkelig store skovarealer, således Gribskov, med sine henved 56 km2
landets største, Hegnene mellem Esrum Sø og Øresundskysten, Tisvilde
Hegn mellem Arresø og Kattegat-kysten og skovområderne ved Farum.
Sandstranden havde i ældre tid sin største udbredelse ved det nuværende Tisvilde
Hegn. Der fandtes således en klitrække ud mod havet. Muligvis har der været
»vbevokset inden for klitrækken, men rovdrift på skoven har bevirket dens
jlæggelse og i 1600-tallet satte det ind med sandflugt, som snart truede alle
jnene nord for Arresø. 1724 greb regeringen ind, og under ledelse af den
ke ingeniør Johan Ulrich Rdhl og amtmand Friederich v. Gram påbegyndtes

Længe før dansk kokleare - her (t. v.) i »Flora Danica«-afbildningen fra 1648 - som »skør
bugsurt« gjorde sin entré i medicinen, det skete 1557, brugte grønlænderne den ubevidst
mod den forfærdelige mangelsygdom. Svenskeren Linné gav i 1735 ikke blot planten endeligt
navn, men også anbefaling som lægeurt just ud fra kendskabet til, hvordan det var æld
gammel skik og brug hos grønlænderne at samle de unge blade om foråret og begærligt
nyde dem efter vinterens lange køddiæt. Kokleare står i maj-juni med hvide blomster ved
stranden, hvor den jævnthen afløses (t. h.) af dansk astragels blomstertæppe.
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omfattende tilplantningsarbejder for at standse sandflugten. 1738 var man herre
over situationen og Tisvilde Hegn var en kendsgerning. At stoltheden over at
have overvundet sandflugten var stor, bevidner indskriften på mindestenen Per
minen (Pyramiden), rejst allerede samme år på Stuebjerg, tæt ved Tisvilde by:
Her saae det ilde ud for nogle / Tider siden:
Med Sand var Alting skjult og / Faren var ey liden
Sandbierge voxte op, fløy frem / naar Vinden kom,
Og drev saamangen En fra Hus / og Ejendom;
Hvorfor Kong Frederik til / Landets Gavn og Beste
Lod gribe Værket an med Vogne / Folk og Heste,
Og lod saa vidt man kan, den løse / Grund besaae
At der hvor Intet var, opvoxte Græs og Straa
Træerne i Tisvilde Hegn er hovedsagelig nåletræer: skovfyr, bjergfyr, Weymouthfyr, hvidgran, rødgran og ædelgran. Spredt overalt i skoven forekommer
ene, enkelte steder i slanke, pyramideformede, indtil 6 m høje eksemplarer. I
mindre mængde optræder bøg og birk, der medvirker til at give skoven dens
særlige charme. Skovbunden rummer et ganske anseligt antal urter, hvoraf
mange er eksempler på planter, der i nyere tid er indvandret fra de nordiske
nåleskove. Hist og her ses den lille bleggrønne, dunhårede orkidé knælæbe, med
små bleggule, violetplettede, vellugtende blomster. Alle arter af vintergrøn-ta.m\lien findes i Hegnet, lige fra den lille enblomstret vintergrøn med den store enlige endestillede, hvide, vellugtende blomst til skærmblomstret vintergrøn med
kransstillede, savtakkede, blankt mørkegrønne blade. Endelig må nævnes den
spæde linnæa - Linné's blomst - med krybende trådformede stængler med parvise’ rundtakkede blade og med hvide klokkeformede, fint rødstribede blomster.

Svenskernes stolthed over Carl von Linné har sin rimelighed, når de siger, at det var Gud,
som skabte naturen, men det var Linné, som bragte orden i den. Som velkendt udarbejdede
han planteverdenens folkeregister og indlagde sig ekstra fortjeneste ved en forenkling af
planternes navne, så de kom til at bestå af kun to ord, slægtsbetegnelsens navneord og
artsbetegnelsens tillægsord. Hans yndlingsblomst har åbenbart været den lille yndefulde
Linnæa, siden han - ikke mindre berettiget - har givet den sit eget navn. Da den har sit
hjem i de skandinaviske nåle-og birkeskove, tilføjede han artsnavnet borealis, dvs. den nord
lige. Den er da også meget sjælden i Danmark, men er blandt andet kommet flyvende over
Kattegat med trækfuglene, gætter man på, og har fundet sig hjemme i sandet under fyrre
kronerne i Tisvilde Hegn. Linné gav ikke meget for den som gigtmiddel, men fandt den
»tjenligare till thé«, hvorved fosterlandet kunne spare valuta. Et midsommertæppe af Linnæa
i fuld blomstring turde dog medgive, at den er skabt kun til skønhed.
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von Langens
skovmønster

Urskovsmindelser

MOR OG MULD

Det kan med sikkerhed siges, at linnæa er indvandret til Danmark inden for de
sidste halvandet hundrede år, og det skyldes blandt andet, at der nu er skabt
levemuligheder for den i de mange plantager.
Samtidig med arbejderne i Tisvilde - der i øvrigt først var tilendebragt i
slutningen af 1800-tallet - opstod vældige diskussioner om nyttiggørelsen
af skovene. Til at løse problemerne blev i 1760’eme den tyske forstmand
Johann G. von Langen indkaldt, og hans virke skulle få enorm betydning
for de nordsjællandske skove. Synlige rester af von Langens indsats er
blandt andet Nørreskov ved Furesøen, hvor landets højeste træer, tre pragt
fulde ædelgraner, har nået en højde på over 40 m. Det stærke nåletræsislæt
i landets skove skyldes generelt von Langens virke, men han anvendte dog
også flere forskellige løvtræer, så skoven ikke totalt har ændret udseende,
som ellers næsten al skov har det under langvarige kulturpåvirkninger.
Selv om det i dag er vanskeligt at påvise rester af den sjællandske »ur
skov«, der har været en blanding af lind, eg, el og bøg, kan man danne sig
et billede af den ved at betragte visse skovbryn, der har kunnet bevares
intakte gennem lange tider. Strandkrattene og kystkrattene giver også en
ganske god forestilling af den oprindelige vegetation. Grønnesse Skov på
Halsnæs, der er en sådan kystnær skov, er en aske-bøge-skov, interessant
bl. a. ved en rigelig forekomst af dansk ingefær, der pletvis dækker skov
bunden. Af andre urter ses her en vegetation af skovstjerne, firblad, flad
kravet kodriver og guldnælde. På Nekselø i Sejerø Bugt findes en skovklædt
skrænt med en naturlig vegetation, som tæller over 25 arter træer og buske.
Skovbundsurtefloraen varierer meget fra skov til skov, selv om det måske for
mange er bøgeskovens aj?ewone-tæppe, der står som det typiske. Nedenstående
tabel giver en oversigt over de vigtigste skovbundsurters forekomst og dominans
på muldbund og morbund* af forskellig surhedsgrad. Bøgen trives bedst ved
høje pH-værdier dvs. på mindst sure steder, men spirer i øvrigt villigt.
* Mor er det brunsorte, tørveagtige lag, der opstår, hvor planternes affaldsstoffer
ikke bearbejdes af mulddannende dyr og planter.
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Bøgen bredte sig sydfra på lystræernes, især egens bekostning, men så langsomt, at den
først i bronzealderen var nået til Nordsjællands skove. Ikke alene har dog Kongeegen (t. v.)
i Jægerspris Nordskov holdt stand, men rundt om i Nordsjællands skove står omsider, lidt
post festum, de tusinder af marine-ege udvokset, der blev plantet med brask og bram for at
få bygget en ny orlogsflåde for den, som tabtes i 1807. Kongeegen, forhen Frederiksegen,
fordi Frederik VII skal have siddet til hest i den hule stamme, er med sine mindst 1500 år
Danmarks ældste træ og altså skovenes »konge«. Just i det Hornsherred, hvor den står, har
olden - bog og agern, frugten af henholdsvis bøg og eg - i misvæksttider tjent som føde
i stedet for brød. Mus, skovrotter og fugle samlede, når hungersnøden truede, forråd af
disse frugter i deres huler og advarede derved menneskene, hvis da sognene ikke allerede
lå folketomme. Bag det middelalderlige træsnit ligger også den erfaring, at flæsket blev
mindre hårdt, når svinene holdt sig til bog og lod egern og mus om at æde egenes agern.

Oldtids-ege

Tunneldalsøerne

Steppevegetation
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Større krav til jordbunden stiller egen, og når dertil kommer, at det fra de
ældste tider er gået hårdt ud over bestanden ved hugst til gavntræ og
brændsel, foruden at egen i stor udstrækning er udkonkurreret af bøgen, er
det forståeligt, at der kun er få rester at finde af den oprindelige egeskov.
I Jægerspris Nordskov står endnu de tre ældgamle ege, Snoegen, Storke
egen og Kongeegen, de første tusindårige, den sidste måske fremspiret om
trent ved tidsregningens begyndelse.
Landskabet imellem Slangerup og Øresunds-kysten domineres af et system
af parallelle tunneldale, der forløber i retningen NV-SØ. Dalene er delvis
opfyldt af rækker af småsøer, som efterhånden er mere eller mindre til
groede. Hvor søerne endnu har åbent vand, ses de omgivet af en tæt og
frodig rørsump, der beherskes af høje græsser og andre græsagtige planter,
ofte helt af en enkelt art. Sædvanligvis er der dog en zonering, overvejende
bestående af fire arter: tagrør, sø-kogleaks, smalbladet dunhammer og
dynd-padderokke. Ude i søen, på 2-3 m vand, vokser gul åkande. Den
indre rørsump er rig på blomsterplanter. Blandt mangfoldigheden kan
nævnes kærmysse, bukkeblad, sumpstrå og mange star-aiter, i de mere næ
ringsrige søer almindelig fredløs, dusk-fredløs og langbladet ranunkel. Flere
skærmplanter træffes i området, også den respektindgydende gifttyde,
måske den eneste virkelig giftige plante i den hjemlige flora. Alle dele af
planten indeholder giftstoffet cicutin, hvoraf blot nogle få milligram er død
bringende. Ser man en kamret rodstok flyde rundt på vandet, er det klogest
at lade den blive liggende.
Det nordsjællandske område er forbavsende rig på botanisk attraktive og
givtige steder, blot er der oftest tale om små og spredte lokaliteter. Det

Samsøs skrænter
og overdrev

SKRÆNTERNES
MIKROKLIMA

lønner sig imidlertid at tage turen fra sted til sted. Belønningen er en præ
sentation af en lang række ikke blot danske, men også europæiske plante
samfundstyper. I Færgelunden ved Jægerspris kan man endnu være heldig
at se en af landets sjældneste planter, hørbladet nålebæger, som herudover
kun er observeret ved Brede og i Jonstrup Vang. Sandsynligvis er den en
skovsteppeplante dvs. repræsentant for den flora, der findes i tørre, lyse,
løvfældende skove i Østeuropa, især på grænsen til stepperne. En del arter
herfra kan findes på danske »steppe«lokaliteter, som er hyppigst i de egne
af landet, der har det tørreste klima, deriblandt Store Zte/r-området. Dan
ske arter er f. eks. svalerod, blodrød storkenæb, hjorterod, kantet kohvede,
kransbørste og merian.
Den nordlige del af Samsø er kendt for sine store, afrundede bakker, der
har ligget som en ø i stenalderhavet. I bakkerne gror en del enårige urter,
som ellers kun træffes almindeligt i Sydeuropa: liden sneglebælg, stribet
kløver, knopnellike, voldtimian, et enkelt sted en særlig typisk repræsentant
for denne såkaldte tørbundsflora: enblomstret fladbælg, der desuden er
fundet ved Rørvig og på nogle varme skråninger ved Hammershus på
Bornholm.
På Samsø optræder også en plante, som hører hjemme på lokaliteter i
det indre Europa, hvor der måles de højeste sommertemperaturer. Den
stejle skrænt ved Udsager Hage huser, visse år i stor mængde, den indtil
meterhøje stor gyvelkvæler, en snylteplante, der vokser på rødderne af
knopurt. At den svinger i antal fra år til år skyldes, at den er afhængig af
tilstedeværelsen af bestemte værtplanter.
Overhovedet har Samsø mange steppeplanter hørende til flere forskellige steppe
typer som eng-steppe, skov-steppe og klippe-steppe alt efter stigende tørhedsgrad.
At Samsø kan fremvise så mange typer hænger for det første sammen med, at
der er tale om et nedbørsfattigt område, og dernæst de mange skrænter med
vidt forskellig eksponering, dvs. hældningsgrad mod solen. Disse årsagsforhold

Blandt Samsøs eksotiske rariteter er stor gyvelkvæler, en snylter ligesom den knapt så
sjældne skælrod (t. h.), der bl. a. i skovene ved Ledreborg navnlig hjemsøger hassel og elm.
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illustreres bl. a. ved en opstilling over, hvor meget temperaturen varierer nogle
få centimeter nede i jorden:
kl. 7
kl. 14
kl. 21
Sydvendt skrænt
Østvendt skrænt
Vestvendt skrænt

Røsnæs-klinterne

Vesterlyng-heden

Senglaciale levn

Fliget vejbred
SJÆ LDENHEDERNES
KYNDBY-KVARTET
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17°
23°
17°

38°
22°
41°

15°
13°
15°

Hertil kommer så betydningen af skræntens hældning. Det fremgår umiddel
bart, at samspillet mellem skræntens orientering og eksponering fremkalder en
lang række forskellige mikroklimatiske forhold og derved mulighed for stor arts
rigdom i skræntområderne.
Røsnæs, den brede odde, der strækker sig ud i Samsø Bælt langs nordsiden
af Kalundborg Fjord, danner midtvejs, omtrent ved Kongstrup, en kyst af
stejle skrænter. Store skred har fundet sted her, men skrænterne er efter
hånden tilgroede, og skredkanterne dækkes af tætte, vindblæste j/åen-krat.
Klinten er bevokset med bævreasp og /zaWorn-krat, som omrander en
steppeagtig vegetation, domineret af glat rottehale og mark-bynke. Såvel
disse klinter som bakkerne på vest-spidsen rummer en meget artsrig flora
med mange kontinentale steppearter, især på sydeksponerede skrænter. En
sådan skræntvegetation ses ved Listrupgård, indeholdende bl. a. ager-kohvede, gul snerre, vild gulerod, hundegræs og mark-krageklo.
Hede-vegetation er sjælden i Nordsjælland, men findes pletvis godt udvik
let, blandt andet på den fredede Vesterlyng ved Sejerø Bugt. Arealet be
grænses mod bugten af en næsten stenfri sandstrand med en smal klitrække
bag, afløst af en hedelyng-hede, der brydes af talrige tilgroede klitter og
strandvolde. På det højeste parti i arealets centrale og sydøstligste del er en
lille kratskov med benved, roser, berberis og kvalkved.
Den lille skov på Nekselø-skrænten og skræntskoven ved Lumsås i Ods
herred er to gode eksempler på skræntskovrester. Begge skrænter er nord
øst- eller østvendte og viser læforholdenes betydning. Denne type skrænter
har alle oprindeligt været skovklædte. Andre skovrester nær kysten eller
blot tilstedeværelsen af urter, der naturligt hører hjemme i skovbunden,
synes at føre bevis for, at da landet efter istiden dækkedes af skov, bredte
denne sig næsten alle steder helt ud til stranden. Et andet led i beviskæden
er fund af en lang række planter, som på danske skrænter forekommer i
særlige racer, der er påfaldende lave og kompakte. Da mange af disse
planter er stærkt »stationære«, antages det, at de er relikter dvs. overleve
ringer fra efter-istiden. Eksempler på sådanne racer er dværgformer af
hundegræs, kransbørste og fliget vejbred.
Kyndby værket, det imponerende kraftanlæg ved Hornsherreds Isefjordkyst ligger
landværts i læ af en stejl skrænt, der påkalder sig særlig interesse ved at huse
ikke mindre end fire af landets sjældneste planter. Imidlertid er det tvivlsomt,
om et så formidabelt industrianlæg vil eller kan tage de fornødne skridt til be
varelse af lokaliteten. De fire sjældenheder er storblomstret brunelle, himmelblå
lungeurt, skov-kløver og grenet edderkopurt, som her vokser sammen med blod
rød storkenæb, smalbladet klokke, bjerg-rørhvene, trenervet snerre, hulkravet ko
driver, hjertegræs og mange andre.
Storblomstret brunelle er almindelig i Alperne og findes i mængde på Øland
på den store kalkflade, der kaldes Alvaret. Foruden ødelæggende indgreb på
skrænten er der andre farer, der truer dens danske eksistens. Almindelig brunelle
er yderst almindelig her, og de to arter krydser livligt, muligvis fordi storblom-

Med deres øde, vejrfriske landskaber ligger Lille og Store Vrøj og Krageø og lukker land
fast for Saltbæk Vig, men åbner horisonten rundt for et ejendommeligt stykke natur. Her er
hverken vej eller sti, på Krageø heller ikke busk, endsige træ, der kan fiksere blikket.
Ingen lyde er heller til rigtig hjælp, men afstandene i dette ingenmandsland mellem hav
stokbrus og dorske laguneflader synes at løbe alle i én og blive øje og øre lige nære og
fjerne. Selv Nekselø ligger ude i bugten som snart en luftspejling, snart næsten en landbro
blandt disse landbroer af længst sammengroede småøer. Usynligt, men sporligt lænkes dog
den store revleø og det marsklignende kystområde sammen af højsommerens varmelinier,
isotermerne, som slår deres snævre klimaksring just om denne solrige plet i det ganske
soleksponerede Store Bælt-landskab. Planter af vildfremmed herkomst har her fundet livs
betingelser, og også varmeelskende dyr, der i grunden er kommet alt for langt mod nord,
lever og yngler på disse kanter, på Nekselø således den sjældne klokkefrø.

Yderby-skrænten

stret brunelle på disse kanter befinder sig uden for sit optimale miljø. Resultatet
kan blive, at den krydser sig »ihjel« med tiden.
Skov-kløver er en skovsteppeplante med sydøsteuropæisk hovedudbredelse.
Foruden ved Kyndby findes den på nogle lokaliteter i Nordøstsjælland, blandt
andet i Lystrup Skov nær Slangerup. Denne skov er et eksempel på, hvilken
vegetation der kan optræde i vindtørre skovrande, der ligger højt og med åben
vegetation. Skovbunden har meget enblomstret flitteraks og liljekonval, men inde
holder desuden bl. a. merian, svalerod og håret viol og helt ude i skovbrynet,
tildels på det tørre stengærde, blodrød storkenæb, trenervet snerre og altså skov
kløver. Ikke langt herfra, på sydvestvendte skrænter ned mod Bure Sø, vokser
skov-kløver i åben bøgeskov rigeligt sammen med gyldenris, almindelig høgeurt,
hulkravet kodriver, håret viol og smalbladet klokke.
Kalkbakker med tilhørende vegetation er navnlig et nordjysk fænomen,
men også på Sjælland findes sådanne lokaliteter, selv om de mest typiske
arter mangler. Et eksempel er nordskrænten vest for Yderby på Sjællands
Odde, hvor hjertegræs, blågrøn star og hulkravet kodriver trives i større
mængde end normalt; hist og her dukker skovsteppearter op: håret viol,
smalbladet klokke og blodrød storkenæb. Jorden er leret og skrænten fuld
af småterrasser, de såkaldte »fårestier«, der skyldes en gradvis udskridning
i smalle partier langs skræntens front. Vegetationen er tæt og græsrig; på
stedet er optalt hele 57 arter.
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Stranden ved den yderste del af Sjællands Odde, Gruben, består af rullestenstrandvolde. Vegetationens vigtigste ledeart er den ellers sjældne, subkontinentale hjorterod, en rank og stiv skærmplante med fjersnitdelte blade og
hvide blomster, der er indvandret fra skovstepper mod sydøst allerede i
senglacialtiden, og som her vokser sammen med svalerod, blodrød storke
næb, mark-bynke, fåre-svingel, bidende stenurt, gul snerre og lidt grå
potentil.
Nordsjælland er ganske velforsynet med søer i alle størrelser og med for
skellige tilblivelsesforhold. Nogle søer i Vestsjælland er opstået ved af
skæring af tidligere havbugter eller havarme, og vandet er som følge heraf
mere eller mindre brakt. Flere steder er afskæringen fulgt af en udtørring
af søen og en gradvis omdannelse-af søbunden til landbrugsjord. Sådanne
landvindingsarbejder ses bedst ved Saltbæk Vig ud til Sejerø Bugt og ved
Lammefjorden, som ved en dæmning er afskåret fra Isefjorden og nu
næsten helt opdyrket.
Landvindingsprojektet ved Saltbæk Vig må siges at være helt mislykket.
1866 blev inddæmningen besluttet og 2680 ha lukket af fra havet. 1875 var
udpumpningen så vidt fremskredet, at kun 40 ha endnu lå under vand, men
så var der ikke flere pumpepenge, og langsomt vendte havet tilbage. Pump
ningen blev senere genoptaget, men efter et dæmningsbrud i 1921 blev der
sat en definitiv stopper for udtørringsprogrammet. Derimod er vigen nu
blevet et godt fiskevand.
Der optræder stadig mange saltplanter mellem markerne. Strandfloraen ved
Saltbæk Vig rummer således den sjældne tangurt, der ligner strandgåsefod, men
er blødhåret og ofte har sjove proptrækkersnoede stængler. Den er saltkrævende
og dens typiske vokseplads er eve dvs. de rådne tangvolde ved stranden. 1876
optrådte den i uhyre mængder sammen med salturt på Lammefjorden'^ dyndede,
tørlagte bund.
Ved århundredskiftet fandtes på en eng nær Saltbæk Vig i stor mængde den me-

Blodrød storkenæb, bidende stenurt og slangehoved dominerer mellem de utallige græsser
i dette sommerbrogede strandoverdrev på Sjællands Odde.
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Klenodiet i Saltbæk Vigs mangeartede og ofte sjældne flora er den stænglede tangurt (t.h.),
i strandbakkerne ved Kyndby den himmelblå lungeurt (øverst t.v.), der i sit eksklusive bota
niske minilandskab har mere almindeligt selskab af hulkravet kodriver (nederst t.v.), en af
skovsteppevegetationens ledearter og førhen flittigt brugt i folkemedicinen.

Lammefjords
orkidé

Tissøs
varmeelsker

Gurre Sø

get sjældne enkel månerude, der her voksede sammen med slangetunge, otteradet
ulvefod og flere gøgeurt-arter. Denne ejendommelige bregneplante, der midt på
den korte stængel bærer et assimilerende blad opdelt i halvmåneformede afsnit,
mens sporehusene er samlet i stænglens spids, holdt sig på stedet i over tyve år,
indtil en stormflod satte terrænet omkring vigen under vand og dræbte planten
sammen med alle engplanterne.
Med Avdebo-dæmningen over Lammefjorden blev der skabt en kunstig
sydøstvendt skrænt, og her indvandrede som forventet en hel flora af tørke
elskende planter, såkaldte xerofyter. Nogle få af engene på det inddæm
mede område er ikke opdyrket, og en af dem har nu længe glædet beskue
ren med sin salep-gøgeurt, der helt leder tanken hen på det svenske diand,
kendt for sit steppeklima og sin rige orkidéflora. Salep-gøgeurten, der ikke
er almindelig her i landet, synes at foretrække kystnære lokaliteter, formo
dentlig på grund af dens varmekrav.
Den vestsjællandske Tissø har lave, skovfri bredder; de fleste steder går
græsklædte enge helt ned til vandet med almindelig engvegetation. En vir
kelig spændende plante her er smalbladet skeblad. Den er først sent udskilt
som selvstændig art fra vejbred-skeblad, og dens udbredelse er derfor først
ordentlig undersøgt i nyeste tid. Undersøgelsen har givet et ganske bemær
kelsesværdigt resultat. Sammenlignes nemlig udbredelsen i Danmark med
et kort over juli-isotermerne*, vil det fremgå, at alle fundene ligger i den
del af landet, der har den højeste sommertemperatur, hvilket også stemmer
godt med artens totaludbredelse.
* På klimakortene angives temperaturen ved isotermer, der er linier trukket
gennem steder med samme gennemsnitstemperatur.
Gurre Sø ved Tikøb er omgivet af en ret åben bøgeskov iblandet lind, eg,
elm, birk og med en tæt underskov af tørstetræ, rød kornel, rose, hyld,
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bævreasp og gråpil og mange skovbundsurter. Skoven går tæt til vandkan
ten, afbrudt hist og her af frodig rørsump. Gurre Sø er kendt for at være
et af de meget få voksesteder her i landet for gulgrøn brasenføde, som her
vokser sammen med lobelie. Disse planter trives bedst i sure, næringsfattige
søer, og da Gurre Sø er udsat for en stadig stigende eutrofiering (ophobning
af næringsstoffer, forurening), frister planterne sikkert en kummerlig til
værelse, om de ellers er der endnu.
Slutstenen på søernes tilgroning er dannelsen af kær, moser og højmoser.
Forskellige forhold er medvirkende til, at der finder en tilgroning af søerne
sted. Først øges rørsumpens vegetation i tæthed, så dannes kær og moser, og
kronen på værket kan være dannelsen af en højmose. I Nordsjælland fore
kommer en meget fin højmose, der nok er lille, men veludviklet og typisk.
Teglstrup Hegn ved Helsingør er gennemskåret af flere langstrakte rygge
med lavninger imellem, ofte opfyldt af småsøer, kær og moser på forskellige
stadier. I en af lavningerne ligger den ca. 5 ha store højmose Skidendam.
En højmose er en ganske ejendommelig dannelse, som ved nærmere efter
syn viser sig at være domineret af plantesamfund, der er artsfattige og ret
specifikke. Selve højmosen er en stor, svagt hvælvet tørvemasse, der hviler
på et plant underlag og er bevokset med en række fugtighedselskende plan
ter. Højmose-dannelsen begynder med, at lavningen, der enten kan være en
mineraljordsflade eller, som Skidendam, et tilgroet kær, overvokses med
tørvemos. Efterhånden dækker tørvemosset hele arealet, og laget vil i tidens
løb blive tykkere og tykkere. Forskellige planter, der kan tilpasse sig for
holdene, vil vandre ind på tørvemosfladen. Det viser sig, at planterne
næsten alle vokser i tuer, så der opstår et system af tuer og lavninger, høljer,
på mosefladen. Det underste tørvelag er vandstandsende, og systemet af
tuer og høljer bevirker, at regnvandet kun langsomt løber bort. Højmosen
får således sin egen grundvandsstand, og dens planter ernæres udelukkende
af det mineralfrie regnvand. Dette er netop, hvad højmosens planter sætter
pris på.
Uden om højmoseplanet befinder sig et lavereliggende område, laggen, der
for det meste er opfyldt af forskellige kærtyper med karakteristiske planter.
Mosekanten, der er skrå og ret skarpt afgrænset, er tit beklædt med små
træer og buske, den såkaldte kantskov, og endelig kommer så lavningens
sider, mineraljordsbakkerne.
I Skidendam er der en smuk lagg-zone og en smal bræmme af kantskov.
Det træfrie højmoseplan deles på langs af en række birk og el, som er vok
set frem på kanten af en nu tilvokset afvandingsgrøft. Midt på mosen findes
et lille vandhul omgivet af tagrør. Det er den sidste rest af en oprindeligt
langt større sø, som nu er udfyldt med den kærtørv, hvorpå højmosedannel
sen er begyndt.
Højmosen er som nævnt artsfattig. Laggen, som i Skidendam er meget
typisk, består af rød-el, dun-birk, eng-rørhvene, kærmysse, næb-star, dusk
blomstret fredløs, blåtop, svovlrod, kragefod, bredbladet dunhammer og
tørvemos-arter. Kantskoven består af dun-birk og rød-el. I høljerne er der
foruden tørvemos-arter hvid-næbfrø, hedelyng, tranebær, smalbladet kær
uld, rundbladet soldug. På tuerne, hvor der også vokser tørvemos-arter, ses
hedelyng, tranebær, tue-kæruld og revling foruden et par lav- og mosarter.
En sammenligning viser, at kun 12 blomsterplanter er fælles for alle jyske høj
moser. Heraf træffes syv i Skidendam og yderligere tre i nærheden, som måske
tidligere har været i mosen. De resterende to arter er udpræget vestlige og findes

overhovedet ikke på Sjælland. I skemaet herunder er opført højmose-blom
sterplanter noteret i tre jyske højmoser, Draved Kongsmose (A), Lille
Vildmose (B) og Store Vildmose (C), samt i den nordsjællandske Skidendam (D)
og på Sjælland som helhed (E).
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Den sidste gruppe planter er ikke egentlige højmose-planter, men udgør de reste
rende arter blomsterplanter, der træffes i de nævnte moser.
Det er indlysende, at tørveskæringen, som kulminerede under de to verdens
krige, har været dødbringende for megen højmose-vegetation, men det
skulle gerne lykkes at bevare de sidste rester for eftertiden. Skidendam er
Sjællands eneste højmose, og den er siden 1966 underkastet en administra
tiv fredning fra Statsskovvæsenets side.
Rundt om i Nordsjælland optræder planter, som nok er vilde, men gror på
ikke-naturlige voksesteder. På de gamle fæstningsmure omkring Kronborg
findes den uanselige lille bregne murrude, der er almindelig i klippeterræner
på den anden side Øresund, men her i landet kun iagttaget få steder, hvor
den så til gengæld formodentlig har været i meget lang tid. På Sjælland har
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Multebær (øverst t.v.) er et svensk mundgodt, der har fået roden indenfor i Nordjylland og
Nordøstsjælland. Sonnerup Skovs danske ingefær med de røde bær er derimod giftig.
Forneden ses Kronborgs sjældne murrude (t.v.) og den til Roskilde indslæbte vår-brunrod.

hørsholms
immigrant

den ud over Kronborg slået sig ned på Valløs slotsmure, og for nylig er
konstateret en meget rigelig forekomst på Bastrup slotsruin.
Stedvis i floraen optræder planter, der på uforklarlig vis er kommet til
landet og nu mere eller mindre har akklimatiseret sig, er naturaliseret. Et
eksempel er Stellers bynke, der er nævnt tidligere, et andet er risgræs, et
stort, gulgrønt, stivhåret græs med kleistogame blomster, dvs. blomster, der
aldrig lukker sig op. Blomsterstanden, der først modnes i september-oktober,
minder en del om ris. Første fund var i en dam ved Hellebæk, hvorfra det
er forsvundet. 1935 blev risgræs fundet i Krogenlund Mose mellem Bure Sø
og Bastrup Sø, hvor det holdt sig i mange år. Bortset fra nogle enkelte loka
liteter i det sydligste Sverige er udbredelsen østlig.
Andre supplementer til den naturlige flora er de indslæbte, naturaliserede
planter. Ved Roskilde domkirke ligger et gammelt stendige, som gennem
tiderne er besøgt af talrige botanikere. Her udfolder sig en pragtfuld forårs
flora, som visse steder lyser gult af vår-brunrod, en gammel havekultur
plante, der er fundet forvildet ved nogle få godser og byer. Roskilde-forekomsten omtales første gang af botanikeren I. W. Hornemann i hans »For
søg til en Dansk Oekonomisk Plantelære« 1796, og den er afbildet i »Flora
Danica« 1768.
Endnu forekommer i Hørsholms Slotsgrav den store vandplante søblad. Stængelen er nedsænket i vandet, men bladene er svømmende og ligner små åkandeblade. Blomsten har smukt gule, næsten 4 cm lange, i svælget hårede kronblade.
Planten er beslægtet med bukkeblad og hører hjemme i Syd- og Mellemeuropa,
hvor den sikkert er udplantet i søer og damme og forvildet herfra. Den har dog
været vild i Danmark, idet dens frø er fundet i dynd fra Københavns Frihavn
stammende fra den ældste del af kvartærtiden.
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I Nordsjælland som i andre egne af landet er tid efter anden fremdraget
subfossile dyreknogler, der belyser faunaens sammensætning i de vekslende
klimaperioder efter indlandsisens definitive forsvinden for 10.000-15.000
år siden. Det vides således fra talrige fund, at rensdyret ret hurtigt vandrede
ind over den tundra, der opstod, da isen trak sig tilbage, og fra ældre
dryas-tid (10.000-9700 f.v.t.), hvor tundraen endnu dækkede landet, er en
underkæbe af ulv kommet for dagen i Allerød teglværksgrav i Nordøstsjæl
land. Det er i øvrigt på denne lokalitet, der første gang kunne påvises en
periode med kortvarig klimamildning mellem ældre dryas og den atter ark
tiske yngre dryas-tid (9000-8300 f.v.t.). Til Allerød-tid, hvor birk, pil og fyr
for en tid vandt indpas, dateres en afkastet tak af den uddøde irske kæmpe
hjort, fundet på Røsnæs, i 1847, og fra samme periode stammer flere fund
af elsdyr. Fra præboreal-tid (8300-7000 f.v.t.), der afløste yngre dryas med
et mildere, fugtigt klima, stammer blandt andet den navnkundige urokse fra
Vig Mose i Odsherred, der blev fundet som et næsten helt skelet, endnu
med jægerens pile indskudt i ribben og brysthule. Fra den efterfølgende
boreal-tid (7000-6000 f.v.t.), der karakteriseres ved et varmt og ret tørt
klima, stammer et skelet af bjørn, det bedst bevarede her i landet, fundet
1942 på Røsnæs, og en underkæbe af los fra Lejre ved Roskilde.
I Ertebølle-folkets køkkenmøddinger fra ældre stenalder er der påvist så
interessante fuglearter som krøltoppet pelikan og den i forrige århundrede
uddøde gejrfugl, en nordatlantisk alkefugl på størrelse med en gås, men
med så små vinger, at den ikke kunne hæve sig fra jorden. Talrige fund af
gråsæl fra samme periode på Hesselø i Kattegat viser, at arten utvivlsomt
har været almindelig på øen og er blevet jaget af stenalderfolket.
Fra begyndelsen af historisk tid stammer endelig mange knoglefund af
dådyr fra Næsholm ved Nykøbing Sjælland, dateret til sidst i 1200-tallet.
Dådyret, der ikke genindvandrede efter istiden, er formodentlig indført til
landet omkring denne tid.
De fem danske insektæder-zæter. tre arter spidsmus, muldvarp og pindsvin,
er alle truffet almindeligt i Nordsjælland. Af flagermus er der iagttaget en
halv snes arter, og der har i 1960’erne været udført et ringmærkningsar
bejde i Kronborges kassematter for at få belyst dyrenes vandringer.
De danske egern er delt i tre hovedtyper: rød, sort og mørkebrun, hvoraf
den røde race, der lever i Nordsjælland, stammer fra tyske dyr, som blev
udsat under Første Verdenskrig.
Blandt musene er det udover de mere almindelige arter som skovmus,
halsbåndmus, husmus, markmus og rødmus værd at bemærke den lille
dværgmus, der er ret ny i landsdelen. I 1913 blev den første gang øst for
Store Bælt iagttaget på de militære områder på Amager, og det formodes, at
den er indslæbt hertil med hø og halm fra Jylland eller Fyn. Den lille gna
ver spredte sig meget hurtigt herfra og er i dag almindelig udbredt over
det meste af Sjælland.
Brandmusen, let kendelig på sin sorte stribe langs ryglinien, var tidligere
kun kendt fra Lolland-Falster og Sydjylland, men er i nyere tid truffet et
par steder i Nordsjælland, i Højby ved Lejre 1960-61 og i Trørød Hegn i
1965 og 1966. Begge steder er den formodentlig indslæbt.
Foruden det almindelige rådyr er der i Nordsjælland fritlevende bestande af
dådyr og sikahjorte, bl. a. i Gribskov. Kronhjorten blev udryddet på Sjæl87
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land omkring 1850 og findes nu kun i dyrehaver. Dog er i 1972 to hinder
og to kalve brudt ud fra en privat dyrehave ved Slangerup og dukket op i
Tisvilde Hegn, hvor skovvæsenet vil prøve at lade dem udvikle sig til en
mindre, fritstående bestand gennem en - foreløbig forsøgsvis - særfredning
og overførsel af en ung kronhjort fra Jægersborg Dyrehave.
Et kapitel for sig er de elsdyr, som i 1930’me og 40’rne holdt til i Nordøst
sjællands skove, mest i Gribskov. I 1933 svømmede en elgko over Øresund fra
Sverige og levede her næsten en snes år. Senere fulgte nogle unge tyre efter,
men der blev ikke født nogen kalv, elgkoen var åbenbart mere interesseret i at
tag til Helsinge for at få wienerbrød hos bageren, og den lille immigrantbestand
er nu for længst uddød.
Af sæler yngler kun spættet sæl almindeligt her i landet. Arten har i Nord
sjælland sikre lokaliteter på Hesselø, Sjællands Rev ud for Sjællands Odde
og øerne øst for Samsø.
Det sker lejlighedsvis, at større hvaler strander i danske farvande, og det
skaber altid en berettiget opsigt. I 1841 strandede ved Sjællands Odde en
finhval, den næststørste af alle hvaler, kun set i fire tilfælde ved danske
kyster. I 1958 drev en næbhval ind ved Samsø, og i oktober 1942 forvildede
en stor flok hvidsider sig ind i Isefjorden, hvoraf 12 blev drevet på grund
og dræbt i fjordens inderste, Tempelkrog, mens 24 andre måtte lade livet
syd for Frederikssund. Tidligere blev der i Tempelkrog drevet systematisk
jagt på den lille tandhval marsvinet, der flokvis blev drevet sammen inden
for halvøen Munkholm og aflivet. Stednavnet Marsvineholme vidner endnu
om denne virksomhed. Marsvinet eller tumleren, den eneste hval, der yngler
i danske farvande, går nu sjældent ind i Isefjorden, men den ses regelmæs
sigt langs havkysteme.

Havenes dyr har alle dage sat folks fantasi i bevægelse og givet anledning til de mærke
ligste forestillinger om store »skibsædere«, glubske »søslanger« og alskens anden uhyrlig
hed, der lurede i dybet. Engang i 1500-tallet kom det på flyveblad - med tegningen til højre
- og vakte furore over det meste af Europa, da der var strandet en »sømunk« på Øresunds
kysten. Forklaringen på fænomenet fik vente til 1885, da omsider naturforskeren Japetus
Steenstrup fandt på at sammenligne den gamle nyhedsillustration med billedet af en 10armet kæmpeblæksprutte med de to lange fangarme lagt ind under kroppen. Det er enkelte
gange sket, at eksemplarer af denne blæksprutteart er drevet ind på danske strande. De har
målt op til en halv snes meter, men der er dog fundet over dobbelt så lange eksemplarer.

Blandt de senere års nye danske ynglefugle er svalekliren (t.v.) indtil videre forbeholdt
Nordsjælland. Meget sky og vagtsom spillede den ellers længe kispus med ornitologerne
ved sit for en vadefugl ganske uventede rugemiljø. I Ganløse Ore deler den derfor kun
»spisekammer« med en anden fåtallig ynglefugl, den lille præstekrave, her (t.h.) fotograferet
på sin »normalrede«, en skrabet hulning i strandgruset ved det fælles fouragerings-vandhul.

Fuglelivet

SORTSPÆTTEN

SVALEKLIREN

7 Nordsjælland

I Nordsjælland træffes et meget stort udsnit af de fuglearter, der yngler i
Danmark. Dette skyldes først og fremmest, at der i landsdelen er så mange
forskellige og alsidige biotoper: skove, moser, strandenge, småsøer, endog
klitterræner. Hver art er knyttet til en ganske bestemt biotop-type og skal
søges netop der, og der er i området rig lejlighed til at gøre spændende iagt
tagelser på en lang række lokaliteter. Blandt landsdelens rige spektrum af
fuglearter påkalder et par stykker sig særlig opmærksomhed, idet de som
ynglefugle her i landet næsten kun findes i Nordsjælland.
I 1961 blev sortspætten for første gang i Danmark konstateret ynglende i Tegl
strup Hegn ved Helsingør. Fundet kom ikke som nogen overraskelse for orni
tologerne, som i mange år havde iagttaget træk- og vintergæster fra Sverige.
I løbet af 1960’erne ekspanderede arten meget hurtigt syd- og vestpå, og den
findes i dag ynglende i adskillige skove i området mellem Roskilde Fjord og
Øresund. Den samlede bestand udgør formodentlig op imod et halvt hundrede
par. På en spadseretur gennem f. eks. Gribskov i april måned vil de fleste kunne
høre dens vidtlydende stemme, og enkelte får måske også lejlighed til at nyde
synet af den smukke og statelige fugl, Europas største spætte. Det må forventes,
at arten meget snart vil brede sig til de midt- og vestsjællandske skove. Stedvise
iagttagelser i de allerseneste år tyder på, at spredningen allerede er i fuld gang.
Foruden i Nordsjælland findes der her i landet kun en god bestand af sort
spætter på Bornholm, hvor en ganske pæn stamme er grundlagt i løbet af
1960’erne. Fuglens føde udgøres ifølge finske undersøgelser overvejende af myrer,
som den finder under træernes bark og i veddet. Det er navnlig de store herculesmyrer, spætten sætter til livs, men også de røde skovmyrer æder den gerne.
En anden nordsjællandsk specialitet er svalekliren, som i 1956 for første gang her
i landet blev konstateret ynglende i Jægerspris Nordskov og i Ganløse Ore ved
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Farum, men siden har bredt sig til et stort antal lokaliteter i Nordsjælland.
Svalekliren har en særegen ynglebiologi, idet den ulig andre vadefugle anbringer
sine fire æg i en forladt drosselrede i nærheden af den sumpede skovsø, hvor
arten fouragerer. Reden kan ligge i op til ti meters højde, og dog kaster de små
dununger sig frygtløst ud over redekanten, når de er ca. én dag gamle. I mod
sætning til sortspætten kræver det held at få svalekliren at se på ynglepladsen.
De fleste arter af ynglende rovfugle i Nordsjælland er i de seneste årtier
gået kraftigt tilbage, bl. a. som følge af hensynsløs forfølgelse fra menne
skets side. Duehøgen, der i 1930’rne og 40’rne ynglede almindeligt i mange
skove, er i dag en sjælden fugl, og den nordsjællandske bestand udgør
næppe over ti par. Dens rede, der anbringes i toppen af træerne, kan blive
op imod V/2 m i diameter og veje henimod et ton. Også duehøgens mindre
slægtning spurvehøgen er gået tilbage, og det samme er formodentlig til
fældet med musvågen og hvepsevågen. Et lyspunkt er den nylig gennem
førte totalfredning af samtlige rovfugle, der i al fald vil begrænse efter
stræbelsen og muligvis bringe bestanden op på et acceptabelt niveau.
I forrige århundrede ynglede både fiskeørn, havørn og glente i Nord
sjælland, men de er alle for længst forsvundet som ynglefugle. Dette gælder
på det sidste også lærkefalken, der indtil for få år siden talte nogle par i
Tisvilde Hegn.
Større strandengflader findes i Nordvestsjælland blandt andet omkring Salt
bæk Vig og i Reersø-omvhået, hvor der yngler et meget stort antal ånde- og
vadefugle. Her optræder den smukke klyde, der er let kendelig med sin
sorthvide dragt og det karakteristiske opadbøjede næb. Rødben og ryle er
ligeledes ret almindelige, og ved Saltbæk Vig har stor kobbersneppe med
nogle få par sit eneste ynglested i Nordsjælland.
Hvidbrystet præstekrave yngler på strandengene nord for Reersø samt på
Korevlen langs Sejerø Bugt-kysten ud for Ellinge Indhegning, begge steder med
4-5 par. Arten er i modsætning til de to andre - stor og lille præstekrave koloniruger, og rederne kan optræde med blot 7-8 m indbyrdes afstand. Fuglen
lægger kun tre æg, hvor de to andre præstekraver lægger fire, og æggene findes
ofte mere eller mindre begravet i det sand, som udgør redens underlag. Danmark
ligger på nordgrænsen af hvidbrystet præstekraves udbredelsesområde - i Sverige
yngler den således kun ved Falsterbo - og der er sporet en tydelig tilbagegang i
den hjemlige bestand i de seneste årtier.
En særlig interessant lokalitet er Tissø, fordi den trods sin beliggenhed næsten
10 km inde i landet har et indslag af ynglende kystfuglearter. Således er den en
af de få danske indlandslokaliteter med ynglende strandskade, klyde og dværg
terne. Af sjældnere fugle findes om efteråret regelmæssigt pibesvane, og som et
kuriosum er Tissø et af de steder, hvor der i sommertiden er størst chance for
at se den sjældne rovterne. Disse to sidste arter yngler ikke her i landet, dog har
rovternen engang haft sine meget ustadige rugepladser på flere af småøerne ved
Samsø.
Nordsjælland er særdeles rig på skove og rummer alle de almindelige skov
fugle, men derudover forekommer stedvis fugle som dompap, der visse år
er en meget talrig vintergæst, men som ynglefugl først er indvandret til
landsdelen omkring 1930, og den nydelige lille halemejse med den meget
lange hale og den kunstfærdigst byggede danske fuglerede, rund med ind
gangshul på siden, bygget af mos og lav og somme tider næsten frithængende. Halemejsen er her i landet spaltet i to forskellige racer, en nordlig
med helt hvidt hoved, almindeligst i Nordsjælland, og en sydlig, der har en
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mørk stribe på siden af hovedet og ses sjældnere. De to racer bastarderer
ofte.
Fiskehejren, den store, grå storkefugl, yngler i kolonier højt til vejrs i
løv- og nåletræer. I Nordsjælland er der blandt mange kolonier én af Dan
marks største med 100 par, beliggende på halvøen Bognæs i bunden af
Roskilde Fjord. I Store Lyngby Skov ved Arresø findes måske landets æld
ste koloni, idet der her skal have ynglet hejrer siden 1758.
Antallet af ynglende fiskehejrer har været svagt faldende i de senere år
i Nordsjælland, men der er dog ingen fare for, at den skal lide samme
skæbne som sin slægtning, den folkekære hvide stork, der i dag er helt for
svundet som ynglefugl på Sjælland. Så sent som i 1930’rne sås snesevis af
beboede reder.
Også den sorte stork, der bygger sin rede langt inde i skovdybet, har
ynglet i Nordsjælland, men forsvandt allerede før århundredskiftet.
En sjælden ynglefugl i landsdelen er natravnen, som i lune sommeraftener
kan høres i Tisvilde Hegn, når den under sin jagt på insekter frembringer
en snurrende lyd med vingerne. Omkring Tisvilde Hegn er det også muligt
at støde på hedelærken. Markpiberen holder til flere steder i klitterrænerne
Liseleje-Tisvildeleje og findes endvidere et par steder i Odsherred.
På nogle af småøerne inden for det nordsjællandske område findes en be
mærkelsesværdig fuglefauna. Stavns Fjord-omxkdeX på Samsø huser således
en af landets største edder/Mg/-bestande, og den sorte tejst yngler på
Hesselø, Vejrø, Samsø, Sejerø og i de senere år også Nekselø. Den sjældne
skærpiber yngler både på Hesselø og Nekselø. De fleste af de helt små øer
har ganske betydelige kolonier af måger og terner, der i øernes isolerede be
liggenhed finder god beskyttelse mod rovdyr.

Det er ikke blot ved sin vegetation, at Tisvilde Hegn kan minde om de jyske hedeegne.
Også lyngklitternes og plantagernes natravn er kommet med i billedet. Ved sin natlige leve
vis er den blevet genstand for megen overtro, udtrykt allerede i dens latinske navn Caprimulgus: gedemalkeren. Natravnen bygger sin rede direkte på skovbunden, hvor fuglen fal
der næsten i ét med omgivelserne og først letter, når den er ved at blive trådt under fode.
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En del fugle holder mest til i eller omkring menneskelig bebyggelse, ud
præget f. eks. den lille tyrkerdue, der er et relativt nyt indslag i den danske
fuglefauna. Efter at have bredt sig op igennem Europa i løbet af det 20.
århundrede kom de første tyrkerduer til Danmark i 1948, og fuglen blev
første gang konstateret på Sjælland i 1952. I dag ses og høres den næsten i
enhver større by og landsby, ikke sjældent, med sin monotont gentagede
kurren, til irritation for de stedlige beboere.
Husrødstjerten findes i visse byer i Nordsjælland, hvor den ofte har sin
sangpost højt til vejrs på fabriksbygninger og pakhuse. Som regel høres
den kun tidligt om morgenen, inden dens røst overdøves af almindelig
by larm.
Toplærken findes kun med sikkerhed i nogle få byer på Sjælland, bl.a. Kalund
borg. De mest almindelige steder at træffe den er havne- og jernbaneterræner,
hvor den ses pile rundt på de åbne flade strækninger. Toplærken, som oprindelig
er en steppefugl, har her fundet egnede biotoper, men der er i de seneste årtier
konstateret en udtalt tilbagegang for denne tørkeprægede fugl. Tilbagegangen
er sat i forbindelse med bevægelsen i det danske klima siden omkring 1940, der
har gjort sommerklimaet fugtigere og køligere. Andre kontinentalt-østlige arter
har lidt samme skæbne på grund af klimaændringen, deriblandt rødrygget torn
skade, høgesanger samt med al tydelighed den hvide stork.
I 1960 fandtes sjaggeren, den solsortestore drosselfugl med karakteristisk
askegrå farve på hoved og overgump, første gang ynglende i Danmark et
sted i Nordsjælland. I de senere år er den konstateret flere andre steder.
I 1971 blev bjergvipstjerten og vindroslen første gang meldt som ynglefugle
i Nordsjælland, og den rødtoppede fuglekonge, der først i de senere år for
alvor er dukket op her i landet, er bl. a. truffet ynglende i Gribskov, men
den findes sikkert flere andre steder, hvor den blot er blevet overset.

Blandt fiskehejrens mange små og store redekolonier rundt om i landet noterer Nordsjæl
land sig for den formentlig længst brugte. Dompappen (t.h.) er overvejende en - ofte talrig
- vintergæst, men yngler dog også spredt i de nordsjællandske nåleskove. Billedet her er
hentet i en tykning i Boserup Skov.

Fugletrækket

Vågetræk på
»frihjul«

Over Danmark går forår og efterår et overordentlig stort fugletræk. Landet
udgør en slags flaskehals, hvorigennem fuglene passerer, når de trækker
mellem yngleområdet på den Skandinaviske Halvø og vinterkvarteret i Sydog Vesteuropa. Mange fugle, fremfor alt de fleste vade- og småfugle, træk
ker om natten og raster om dagen. I stille forårs- og efterårsnætter høres
derfor ofte trækkaldene fra de forskellige fugle, der søger at holde sammen
på flokkene. Om dagen ses store flokke af vadefugle raste og fouragere
mange steder langs kysterne. Tusindtallige ry/e-flokke ses om efteråret ved
blandt andet Reersø, Saltbæk Vig, lsefjorden og Roskilde Fjord, hvor der
også optræder store flokke af rødben, hvidklire, sortklire, brushøns, hjejle
og vibe. Undertiden vil flokkene af almindelig ryle være iblandet de noget
større islandsk ryle, krumnæbbet ryle og sandløbere samt de noget mindre
dværgryle og temmincksryle, der alle kommer fra ynglepladserne i arktiske
egne.
Fugletrækket er meget større om efteråret end om foråret, hvilket na
turligt skyldes, at efterårstrækket også omfatter ungeproduktionen fra den
overståede ynglesæson. En anden vigtig faktor er, at forårstrækket foregår
meget hurtigere end efterårstrækket, fordi trækdriften er større, når fuglene
er på vej mod ynglepladserne.
Et aktivt træk om dagen foretages af f. eks. rovfuglene. Navnlig våde
trækket kan være imponerende at betragte, når der på enkelte dage i sep
tember passerer flere tusinde musvåger og hvepsevåger over Sjælland. Træk
ruten følger ofte de store skove, fordi der navnlig her opstår de såkaldte
termiske opvinde, der bringer de kredsende fugle op i meget stor højde, så
de i lang glideflugt kan bevæge sig af sted i trækretningen. Vågerne sparer
ved denne teknik megen muskelkraft, mens f. eks. spurvehøg og tårnfalk
ikke i samme grad anvender svæveflugt under trækket.

Den lille, dunede halemejse ses gerne boltrende sig i hele små yndefulde luftakrobattruppe,
når den jagter træernes insekter og insektyngel, dens eneste føde, men som redebygger
hører den til de lunefulde. Den skandinaviske skærpiber (t.h.) har nylig forlagt sin syd
grænse fra Hirsholmene til de nordvestsjællandske Kattegat-øer.
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Kvækerfinken kommer om efteråret hertil fra Nordskandinavien i vældige skarer, ofte i hun
dredtusinder, sommetider i en storinvasions millioner. Mange af dem overvintrer. Det
bekræfter dette januar-billede, hvor kvækerfinkerne formørker aftenhimlen over Store
Dyrehave ved Hillerød i deres samlede søgen efter natkvarter.

Vandbarrieren

Et trækbiologisk
observatorium
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Adskillige andre fugle trækker om dagen og navnlig om morgenen, f. eks.
stære og duer samt krage- og finkefugle. Navnlig ved kyster, hvor odder
og pynter rager ud i havet i fuglenes trækretning, vil dette dagtræk kunne
iagttages, og det vil om foråret sige landområder, der »spidser til« i nordog nordøstlig retning, om efteråret landområder med retning mod syd og
sydvest. De dagtrækkende fugle vover sig nødig ud over havet og vil derfor
samle sig fra et større opland på odder, pynter og halvøer, før de ligesom
»tager mod til sig«. Fra et sådant træksted vil det bemærkes, at fugle
flokkene navnlig i dårligt vejr kan vende om gang efter gang, inden de
endelig kommer helt fri af kysten og fortsætter i den rigtige trækretning.
Et særligt kapitel i dansk trækfugleforskning er Kattegat-øen Hesselø, ca.
22 km nord for Hundested, der i de senere år har dannet basis for viden
skabelige undersøgelser af navnlig de nattrækkende småfugles adfærd. Øens
isolerede beliggenhed fra fastlandet bevirker, at mange fugle koncentreres
her, når de om morgenen, efter at have trukket det meste af natten, søger
mod nærmeste land for at raste og fouragere om dagen. I kraft af denne
effekt kan der på særlig gode dage om foråret og efteråret opholde sig i
tusindvis af småfugle på Hesselø. Gennem en omfattende ringmærkning
har ornitologerne skaffet sig oplysning om, hvor fuglene trækker hen, og
derudover har kontinuerlige observationer gennem hele sæsonen klar
lagt, hvornår de enkelte arter trækker, forskelle i hannernes og hunnernes
træktider, osv. På Hesselø er også foretaget de såkaldte orienteringsforsøg,
hvor man på indfangne fugle, der anbringes i særlige tragte, prøver at kon
statere, i hvilken retning de pågældende fugle vil trække. Disse og mange
andre undersøgelser i de senere år har bidraget værdifuldt til at løse fugle
trækkets mysterier, selv om der sikkert vil gå mange år, før man er til
bunds i dette indviklede mønster.

ornitologisk

vejviser

Reersø (1) - i særdeleshed den laguneagtige Vejlen samt Flasken ved Halleby A’s
udløb - er et godt raste- og yngleområde for vade-, måge- og andefugle. Om
efteråret store flokke af ænder, svaner, klyder, ryler, regnspover og kobber
snepper. Området kan overskues fra vejen mod Reersø by.
Tissø (2) er yngleplads for mange lappedykkere, ænder og vadere. Om efteråret
tusindtallige flokke af ænder, gæs og vadefugle. Sjællands sikreste rasteplads
for pibesvane (oktober-november); god chance for fiskeørn (september). Søen
overskues fra vejen langs øst- og sydsiden.
Saltbæk Vig (3) ved Sejerø Bugt, Sjællands største sump- og engområde, rummer
meget store koncentrationer af ånde- og vadefugle samt meget store gåseflokke. Området er lukket for offentligheden, men noget kan ses fra offentlig
vej med langtrækkende kikkert.
På den skovklædte halvø Bognæs (4) i Roskilde Fjord yngler almindelige skov
fugle, og dertil kommer bl. a. guldpirol, flere rovfugle og stor skallesluger.
Om vinteren er der næsten altid nogle havørne i området, af og til vandrefalk.
Adgang tilladt til fods på vejene.
Selsø Sø (5) i Hornsherred er yngleplads for bl. a. lappedykkere, ænder og grå
gæs og har en meget stor hættemåge-koloni. Om efteråret et stort antal ænder
- som regel flere tusind troldænder - og ofte rørhøg. God oversigt fra vejen
ved Selsø kirke.
Roskilde Fjord (6) som helhed rummer efterår og vinter store koncentrationer af
andefugle. F. eks. ligger ved Frederikssund-broen mange ænder i vågerne i
isvintre.
Jægerspris Nordskov (7) er en god rov- og små/wg/e-lokalitet og byder på dejlige
spadsereture på skovvejene.
Tisvilde Hegn og Melby Overdrev (8) er yngleplads for bl. a. duehøg, natravn,
sortspætte, hedelærke og markpiber. Fri adgang - til fods eller på cykel.
Gilbjerg Hoved (9) ved Sjællands top er et helt eminent forårstræksted med
mange trækkende småfugle og rovfugle. Om efteråret god mulighed for hav
fugle som suler, etc. Trækket iagttages bedst fra selve klinten.
Gribskov (10) er en alsidig fugleskov med mange ynglende rovfugle, svaleklire og
sortspætte. Sidstnævnte iagttages og høres bedst om foråret.
Gundsømagle Sø (11) er en fin lokalitet for ynglende lappedykkere, ænder og
grågæs, vandrikser samt rørhøg, sortterne og drosselrørsanger. Søen kan over
skues fra offentlige veje.

Numrene på kortet henviser til tekstomtalen af de vigtigste fuglelokaliteter i Nordsjælland.
Billedet t.h. er fra Vejrø ved Samsø, hvor tejsten i yngletiden gør landgang og som svoren
koloniruger lægger beslag på vildkaninernes gamle huller.
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sjældne gæster

Krybdyr

Moseområdet Vaserne (12) ved Furesøerfs nordøstlige ende rummer mange
y ngiende sumpfugle, bl.a. v andrikse samt kærsanger og rørsanger, og der er
hørt græshoppesanger og flodsanger. Mange spadserestier gennem området.
Som andre egne af landet gæstes Nordsjælland tid efter anden af fugle, som har
deres hovedudbredelse under andre himmelstrøg. Følgende er iagttagelser fra de
senere år af fugle, som er konstateret mindre end tyve gange i Danmark. Lille
rørvagtel: Vaserne ved Furesøen juni 1968, Porsemosen maj 1971. Stylteløber:
Saltbæk Vig maj 1968. Damklire: Tissø juni 1972, Odsherred september 1973.
Vandsanger: Hesselø august 1964. Lundsanger: Hesselø august 1964. Hvidbrynet
løvsanger: Hesselø oktober 1964. Buskrørsanger: Veksø Mose juni 1976. Rosen
brystet tornskade: Hesselø august 1964. Pileværling: Sengeløse maj 1964 (første
iagttagelse fra Danmark).
Der er kun truffet ni krybdyr-arter i Danmark. Heraf er den europæiske
sumpskildpadde og æskulapsnogen kun iagttaget enkelte gange og er ikke
repræsenteret fra Nordsjælland, mens de øvrige syv er konstateret i om
rådet. Sjældnest er den kæmpestore læderskildpadde, der kun er meldt to
gange fra danske farvande, heraf den ene et strandet eksemplar på 152 cm
og ca. 300 kg fra Sjællands Odde i 1948.
De tre danske øgler: markfirbenet, skovfirbenet og stålormen, er alle
almindelige. Af de fire slanger er snogen udbredt overalt, og hugormen er
pletvis almindelig, navnlig i den nordøstlige del mellem Roskilde Fjord og
Øresund, men der findes også store hugormefri områder i f. eks. det meste

små sæt som en mus, når den ved aftenstide kommer frem af sit dagskjul under en sten,
i musegange eller selvgravede sandhuller. Klokkefrøens stærke tilbagegang fremgår af kor
tene over dens udbredelse henholdsvis år 1900 og år 1970.
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Selv i danske farvande kan mennesker få påmindelse om, at havets dyr lever i stadig krig
med hinanden og derfor må kunne forsvare sig. Mange af Oddens fiskere har stukket sig på
giftpiggen på fjæsing-fiskens gællelåg med deraf følgende smerter og betændelse, og det er
vel heller ikke helt uden risiko for de badende ved Odsherreds kyster, når denne »havets
hugorm« trækker ind på lavt vand for, halvt nedgravet, at ligge og lure på bytte. Dens
vanry er dog lige så overdrevet som den »rigtige« hugorms. Furesø Nørreskov er et af de
sikre steder, hvor den røde skovsnegl (t.h.) ses fremme i lunt og fugtigt vejr.

Padder

DEN SJÆLDNE

KLOKKEFRØ

IMMIGRANT/

VARMETIDSLEVN

af Nordvestsjælland, og på Samsø er den helt ukendt. Foruden den normale
gråbrune farvetype med den karakteristiske og velkendte siksak-stribe
findes en kulsort varietet, som kendes fra snogen på, at den mangler dennes
gule nakkepletter. Denne type er særlig almindelig i Nordsjælland, og her
er endvidere konstateret en ensfarvet, rødbrun farvevarietet, der endnu er
ukendt i andre egne af landet.
Den sidste repræsentant for krybdyrene er den meget sjældne glatsnog,
der kun er konstateret syv gange i Danmark, alle i perioden 1870-1914.
Hele tre af disse observationer er fra Nordsjælland, ved Søndersø i 1870,
Ørholm 1883 (84) og Rørvig 1901. Ørholm-eksemplaret er den længste
danske glatsnog med 71,5 cm.
De fleste af de 14 danske padde-arter er truffet i Nordsjælland, men i de
senere år er konstateret en meget kraftig tilbagegang og flere af dem fore
kommer nu kun på nogle få lokaliteter. Til de endnu almindelige hører
stor og lille vandsalamander, skrubtudse samt butsnudet, spidssnudet og
grøn frø.
Klokkefrøen, der ikke er til at tage fejl af med de store orangefarvede pletter på
den blåsorte bug, er efterhånden sjælden i Danmark. I forrige århundrede var
den almindelig over store dele af Sjælland, men i dag findes den vistnok kun
i større tal på Knudshoved-halvøen i Sydsjælland. Derudover kan den endnu
træffes på nogle småøer, bl. a. Nekselø, hvor bestanden dog formodentlig ned
stammer fra udsatte dyr. Klokkefrøen er en sydøstlig, kontinental art, der kræver
varme og tørre somre, så det er tænkeligt, at den langsomme klimaændring mod
et køligere og fugtigere sommervejr er medvirkende årsag til tilbagegangen.
I ældre litteratur står det ofte anført, at det var adelsmanden Peder Oxe, der
indførte klokkefrøen til Danmark i 1500-tallet, men i dag hælder man klart til
den anskuelse, at arten er et oprindeligt dansk faunaelement. De talrige udsæt
ninger, der bevisligt er foretaget, vanskeliggør imidlertid udredningen af dette
forhold. Det er også blevet nævnt, at arten kan være en postglacial varmetids
relikt, en overlevende bestand fra andre klimaforhold. De isolerede bestande på
mange småøer har støttet denne teori, men den er nu stort set opgivet.
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Også springfrøen har været udnævnt til relikt fra en varmere klimaperiode
for flere tusind år siden. Arten er i lighed med klokkefrøen varmekrævende,
og først så langt mod syd som i Sydfrankrig, Schweiz og Østrig optræder
den almindeligt.
En anden sjælden og zoogeografisk lige så interessant paddeart er den
grønbrogede tudse, også en sydlig art, der her i landet næsten kun er ud
bredt i det kontinentalt prægede Store Bælt-område. Den er således almin
delig på Samsø, på Nekselø og Sejerø og i Kalundborg-egnen, hvor den
holder til på strandenge, sandede marker og diger. Den er den danske
paddeart, der kan tåle den kraftigste udtørring.
Siden 1920’rne har der været drevet et omfattende fiskeri af tunfisk ud for
Nordsjællands kyster, oprindelig mest som sportsfiskeri, men senere også
som egentligt erhvervsfiskeri. Tunfisken, der kan opnå en vægt på 300 kg,
kommer vandrende til danske farvande fra de sydvesteuropæiske kystom
råder, fortrinsvis i månederne august og september. I den sidste halve snes
år er tun-fiskeriet gået stærkt tilbage, og der fanges nu kun nogle få hun
drede tons om året.
Sandarten, den op til 10 kg store, grådige aborrefisk, er udsat i flere nord
sjællandske søer, blandt andet Arresø, med betydelig succes. Den har vist
sig værdifuld bl. a. ved at holde de fisk nede, som er næringskonkurrenter
til ålen. Sandarten kan kun leve i de næringsrige søer.
En fiskeart, hvis udbredelse her i landet stort set er indskrænket til Nord
sjælland, er den lille karpefisk regnløje, der har navn efter de »regn-ringe«
den danner i vandet, når den fouragerer nær overfladen. Også med regn
løjen har man eksperimenteret heldigt med udsætning, idet den har vist sig
som et fortræffeligt fødeobjekt for aborrer, smågedder og ål.
Havets bundfauna, som den også kan studeres ved de nordsjællandske
kyster, er opdelt i flere zoner. Den inderste zone er det såkaldte Macomasamfund med bl. a. sandmusling, hjertemusling og østersømusling (Macoma
baltica), der alle ses almindeligt opskyllet på stranden, endvidere sandorm,
hestereje, dværgkonk m. fl. Macoma-samfundet afløses længere ude af
Sy rcdos/nytf-samfundet, der har sin hovedudbredelse mellem 10 og 30 m
vand. Her optræder f. eks. knivmusling, konksnegl og visse slangestjerner.
En anden zone udgør yenws-samfundet, der i de saltere dele af danske far
vande kan gå ind på 4-5 m vand, men oftest findes mellem 10 og 40 m.
Blandt arterne her kan nævnes visse sømus og kamstjernen. Det sidste dyre
samfund, der er repræsenteret ud for Nordsjællands kyster, er Amphiurasamfundet, der træffes på dybder mellem 20 og 100 m. Her dominerer
slangestjerner af Amphiura-slægten, tårnsnegl og pelikanfodsnegl samt for
skellige sømus og børsteorme.
Lægeiglen, Danmarks største igle-art, kan opnå en længde af 15 cm. Den
er nu ret sjælden, idet den kun kendes fra en snes lokaliteter her i landet,
deriblandt flere i Nordsjælland: Bøgeholm Sø ved Hellebæk, nogle damme
i Jægersborg Dyrehave, et par steder ved Hillerød samt en enkelt lokalitet
i Odsherred. Det vides ikke, om forekomsterne er af spontan oprindelse,
eller om arten er indført. Danmark ligger på nordvest-grænsen af læge
iglens udbredelsesområde, og arten kræver høj sommertemperatur, men det
har været hævdet, at den i hvert fald er oprindelig på Bornholm, der i kli
matisk henseende nok er det bedste område for arten herhjemme.
Lægeiglen (Hirudo medicinalis) har været kendt og brugt af lægekunsten i flere
hundrede år, fortrinsvis til åreladning. Dyret er udstyret med tre kæber, der
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sidder i stjerneform i munden og er forsynet med skarpe kalktænder. Med dette
apparat skærer iglen hul i byttedyrets hud og suger blod med stor kraft. I Dan
mark kulminerede brugen af lægeiglen til medicinske formål omkring midten af
forrige århundrede og ebbede derefter langsomt ud. I en periode har der lige
frem været iglefarme, men i øvrigt tjente mange folk penge ved at levere igler
til apotekerne. Dyrene fangede man ved at vade barbenet ud i damme og gade
kær, hvor iglerne befandt sig, og lade dem bide sig fast på benene. I naturen
giver lægeiglen sig kun sjældent i lag med hvirveldyr, men lever mest af at suge
blod fra store snegle.
Nordsjælland kan opvise enkelte særlig karakteristiske og interessante in
sekter. Den 4-5 cm store jordkrebs, der systematisk hører sammen med
græshopperne, har helt tilpasset sig en gravende tilværelse i jorden og så
ledes udviklet nogle kraftige, udadrettede gravelemmer, der i forbavsende
grad minder om muldvarpens. Jordkrebsen er temmelig almindelig i Nord
sjælland og findes navnlig på mere fugtige områder, hvor den kan gøre
skade ved at overbide rødder, når den graver sine gange. Føden er over
vejende animalsk.
Den bedste og sikreste danske lokalitet for myreløve er sandområderne ved
Tisvilde Hegn og Asserbo Plantage. Med lidt held finder man de karakteri
stiske tragte, 3-4 cm i diameter, hvor myreløvelarven ligger og venter på,
at en myre - deraf navnet - skal rutsche ned ad de stejle sider. Når byttet
går i fælden, griber larven det med sine lange kindbakker og fortærer det.
Det voksne, guldsmedelignende insekt ses sjældent, idet det kun flyver lidt
og navnlig i skumringen.
En ny nordsjællandsk myreløve-lokalitet blev fundet i juli 1967, hvor 25
tragte blev iagttaget i Holbæk Amts Sandflugtsplantage ved Rørvig.
Et af Danmarks sjældneste insekter, den smukke 4poZ/o-sommerfugl Mnemosyne, findes i dag kun ét sted i landet, i Jægerspris Nordskov, hvor larverne lever
på lærkesporeplanter. Arten blev fredet i 1960 samtidig med, at der blev truffet
foranstaltninger til at bevare foderplanterne, hvori ligger en naturlig forudsæt
ning for sommerfuglens overlevelse. Mnemosyne er sammen med kæmpebillen
eghjorten de eneste fredede insekter i Danmark, når bortses fra den på Lolland
privat lokalfredede poppelfugl.
Mange vil i de nordsjællandske skove have bemærket den røde skovsnegl,
der er på størrelse med den velkendte sorte skovsnegl. Arten er indført til
landet i 1913 fra Harzen i Tyskland, og den har nu ved egen og vel navnlig
menneskets hjælp bredt sig til mange skove, især i Midtjylland og Nord
sjælland.
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Interessen for Nordsjællands fortid og oldtidsminder har rødder tilbage i renæs
sance-tiden. Allerede 1588 blev der foretaget en arkæologisk udgravning af Lang
ben Rises Høj nord for Roskilde, og 1643 forfattede lægen Ole Worm (15881654), Danmarks første egentlige oldforsker, et stort værk om de danske oldtids
mindesmærker, »Danicorum Monumentorum Libri Sex«, hvori han beskrev og
afbildede bl. a. Lejre's monumenter, som de så ud på den tid.
Arkæologien kom til at nyde stor bevågenhed både i kirkelige og kongelige
kredse. 1693 udgravede ÆfrÆerød-præsten Henrik Gerner (1629-1700) en dysse
ved sin hjemby og fandt her en tand fra en »kæmpe«, der som et stort kuriosum
indlemmedes i kongens kunstsamling, men siden viste sig at være en hestetand.
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Sammen med kronprins Frederik (V) undersøgte biskop Erik Pontoppidan i
1744 en jættestue ved Jægerspris, og på en mindesten, der blev rejst i den anled
ning, står de bemærkelsesværdige ord, at »denne grav blev anlagt af fromme,
men hedenske forfædre for mindst 800 år siden«. Pontoppidan anede dog, hvad
han også udtrykte i »Danske Atlas« (1763), at jættestuen og dens indhold samt
andre »stenfund« tilhørte en langt fjernere fortid. Mange andre gravhøje ved
Jægerspris, bl.a. den endnu bevarede Julianehøj, blev udgravet af Frederik V’s
søn, arveprins Frederik, og senere var også Frederik VII særdeles virksom som
oldforsker og udgraver her og i andre dele af landet.
I slutningen af 1800-tallet ydede lærer og cand. theol. Ludvig Zinck (1833-1902)
en stor indsats ved sine mange undersøgelser af mindesmærker, især jættestuer,
i egnen omkring Kalundborg. Hele hans værdifulde oldsagssamling blev efter
hans død overgivet til Nationalmuseet. I tidens løb har Nationalmuseet ladet
foretage mange og omfattende undersøgelser i Nordsjælland, bl. a. i Åmosen,
hvor der siden 1938 årlig har været udgravninger i gang, i Jyderup Skov og
Skamlebcek, hvor der afdækkes bebyggelser fra bronzealderen, og i Lejre.
I Nordsjælland hører den nordvestlige del, det tidligere Holbæk amt, ar
kæologisk set til landets rigeste egne. Det hænger nok sammen med, at eg
nen er en af de bedst undersøgte, men givetvis har selve landskabet med
dybt indskårne, lune fjorde og vige, de mange søer og vandløb og den
frugtbare agerbrugsjord tiltrukket mennesket fra de tidligste jæger- og fisker
befolkninger til senere fastboende bondesamfund.

Som et tidligt stenalderlandskab ligger de stærkt stenbestrøede græsoverdrev og strandenge
for foden af den isolerede Bolund-banke ved Roskilde Fjord. Blandt de tusindvis af sten,
som har ligget her siden istiden, er den næsten mandshøje Bolund-sten, der rager op syd
ligst i terrænet og lige ved hovedvejen Roskilde-Hillerød (A 6). Kun i de højereliggende
partier er de mange sten i tidens løb blevet bortryddet af generationer af bønder og stablet
i et gærde langs vejen. I stenalderen var den sære banke en øknold, hamret i åbne skred af
bølgeslaget, men den senere landhævning har gjort øen landfast og beskyttet, så dens
skrænter nu ligger helet og græsklædte. Gennem Bolund-engens nordligste del har Maglemose A sit udløb, og her - nær den smukke 1700-tals bro, Gerebro, lidt øst for den nuvæ
rende vejføring - minder en køkkenmødding om den første bosætning på disse kanter.
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Da Samsø i old-stenalderen blev skilt fra det øvrige land af det indbrydende hav, opstod en
rig bebyggelse af fiskere og jægere på de små øer i Stavns Fjord og overalt i bugter og
vige og på de nu udtørrede mader ved det stenfyldte fladvand, der i urskovstiden må have
henligget næsten som en tropisk lagune. En stor del af bopladserne er senere blevet bort
skyllet og omlejret af havet, men alle vegne langs fjordens bredder findes til stadighed de
vandrullede og saltpatinerede flintsager fra disse »druknede« nybygder. Blandt redskaberne
er nogle ejendommelige, groft tilhugne flintredskaber (tegningen), kendt desuden fra under
søiske bopladser i Roskilde Fjord.

De første jægere

Bromme-kulturens
jægerpladser

De første sikre spor af menneskers færden i landsdelen rækker ca. 15.000
år tilbage i tiden. Den sidste istid, der i omtrent 50.000 år havde dækket
Skandinavien med sin kilometertykke iskappe, havde da endelig sluppet
sit tag og efterladt landet blottet med golde ler- og grusbakker eller flade
sandstrækninger overstrøet med stenblokke og plettet af talrige søer og
vandløb. En træløs tundra med rypelyng (dryas), græsser, lav og dværg
vækster af pil og birk gav dog snart føde til flokke af rensdyr og andet
arktisk vildt. I dyrenes kølvand fulgte omstrejfende jægere, hvis hele tilvæ
relse og mulighed for at overleve var afhængig af rensdyret. At nedlægge
en ren betød kød, skind (til telte og sovesteder), takker, knogler, sener og
tarme til fremstilling af mange slags redskaber: hugvåben, harpuner, kniv
skafter, buestrenge m. m. Mavesækkens indhold af planteføde var ydermere
et vigtigt kosttilskud.
Mennesker på evig vandring efter vildtet efterlader sig ikke mange spor
i landskabet. I Mullerup Mose sydvest for Høng er fundet en tildannet
rensdyrtak, der måske er levn fra den arktiske Hamburg-kultur, kendt fra
righoldige sommerbopladser i Slesvig-Holsten. En jægerflok herfra ville
uden vanskelighed kunne nå frem til Nordsjælland, idet hele det sydlige
Danmark på dette tidspunkt var landfast med Nordtyskland, den såkaldte
fastlandstid.
En kortvarig mildning i klimaet, kaldet Allerød-tid (efter aflejringer fra ca.
9700-9000 f. v. t. ved Allerød teglværk nær Birkerød), bragte en rigdom af
plante- og dyreliv til landet. Åbne kratskove af dunbirk, bævreasp, røn og
fyr vekslende med blomsterfyldte sletter, hvor kæmpehjort, elg, vildhest og
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bison flokkedes mellem hjorde af rensdyr i et jægerparadis, der dog også
gav plads for rovdyr som landbjørn, los, ulv og jærv. Fra denne tid kendes
enkelte rastepladser fra udkanten af Amosen lidt vest for 0gårde og fra
Smedemose ved Undløse, men den eneste arkæologisk undersøgte er bo
pladsen ved Bromme nord for Sorø. Bromme-kulturen's redskabsudstyr
var yderst primitivt og typefattigt; af flækker og spåner slået af større flint
blokke fremstilledes store skafttungespidser til jagtspyd eller lanser foruden
skrabere, knive, bor og stikler, dvs. små knive med en kort, skarp æg. Med
disse redskaber blev der arbejdet i skind, horn, ben og træ, men hidtil er
det ikke lykkedes at finde noget af dette bevaret.
Efter Allerød-mildningen vendte kulden på ny tilbage. I denne sidste fase
af den senglaciale tid frøs skovene bort, og parktundraen (yngre dryas)
erobrede landet. Bjørn, elg og bison foruden tundraens vante fauna med
renen som vigtigste dyr havde dog stadig udmærkede livsvilkår. Det gjaldt
også mennesket, som røber sin tilstedeværelse ved nogle få tabte eller på
anden vis efterladte hugredskaber af rentak, dannet af selve takstammen
blot med en stump af issegrenen bevaret som æg eller udhulet til indsætning
af en flint- eller benskærpe. Sådanne fund er gjort ved Tranebjerg Mark på
Samsø, ved Vejleby mellem Kyndby og Vellerup i Hornsherred og ved
Torskovgård nær Kirke Eskilstrup.
Fra ca. 8000 f. v. t. blev klimaet igen mildere. Skoven kunne nu for alvor
brede sig med bevoksninger af birk, pil, asp og fyr. Om dyreverdenen i
denne præboreale skov, hvorfra rensdyret efterhånden forsvandt, taler et
spændende fund, der blev gjort i 1905 ved tørveskæring i en mose ved Vig
i Odsherred. Her lå et næsten fuldstændigt skelet af en urokse med et sæt
vældige horn; ramt af spyd og pile var dyret søgt ud og sunket til bunds
i mosen. Endnu lå flintpilespidserne ved siden af skelettet, og de viser, at
jægerne øjensynlig har tilhørt Klosterlund-kulturen (ca. 7500-7000 f. v. t.),
der har navn efter et bopladsfund i Midtjylland. Stortandede harpuner af
tak eller knogle af kronhjort, der er fundet ved Ågerup sydøst for Holbæk
og ved Overby på Sjællands Odde, stammer sikkert også fra denne tid. Lidt
yngre er nok småtandede benodde, der har været anvendt som lystertænder
i fiskespyd, fundet i stort tal i Amosen og i moser omkring Gilleleje og
Frederikssund.
I løbet af boreal-tiden (ca. 7000-6000 f. v. t.) undergik naturen fortsat vold
somme ændringer. I det varme, tørre og fastlandsprægede klima med som
mertemperaturer på 18-20° - nok til, at sumpskildpadden kunne leve her dækkedes landet af vidtstrakte hasselkrat og fyrreskove, der i begyndelsen
var lysåbne og vildtrige, men mod slutningen af perioden, hvor eg og elm
så småt begyndte at indvandre, blev tættere og mere ufremkommelige.
I denne tid florerede Maglemose-kulturen, der har navn efter to bopladser
i Maglemosen sydøst for Mullerup mellem Kalundborg og Korsør. Ved ud
gravningen af bopladserne, der blev fundet i år 1900, afsløredes en hidtil
ukendt fase af landets ældste stenalder: en jæger-, fisker- og samlerbefolk
ning med et veludviklet redskabsforråd. Senere dukkede mange andre plad
ser op ved søer og åbredder i det indre af landet. Det viste sig, at kulturen
såvel som dens tidlige fase, Klosterlund, har været udbredt over det meste
af Nordeuropa. Sjælland og ikke mindst de nordvestlige egne er dog med
sine rige fund stadig Maglemose-kulturens klassiske område.
Fra de udstrakte mosedrag, Store og Lille Åmose, der engang har været fersk
vandssøer, og som nu omkranser Halleby yi’s vandløbssystem, kendes boplads-
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fund bl. a. ved Øgårde, Kildegård, Verup og LJlkestrup Lyng. Her havde små
grupper eller familier af fangstfolk slået sig ned langs bredderne af søen eller
tilløbende åer, på lave holme eller småøer. Undertiden skilt fra det faste land af
vidtstrakte ellesumpe ydede disse pladser god beskyttelse mod skovens rovdyr
samtidig med, at de gode fiskesteder lå i bekvem nærhed. Alle pladserne er
sommerstationer, nogle af dem benyttet flere år i træk, måske af den samme
familie. Vinterbopladserne må søges andre steder, enten ude ved de daværende
kyster, der nu er dækket af havet, eller tilbagetrukket på højere liggende, tørt
terræn. I de tætte sumpskove mellem åer og søer har samfærdsel været nærmest
umulig uden båd. Fundet af en padleåre ved Ulkestrup Lyng viser da også, at
fangerne har benyttet en eller anden form for fartøjer, men der er hidtil ikke fun
det spor af sådanne.
Jagten på skovens storvildt: urokse, elsdyr, kronhjort, rådyr, vildsvin, bjørn m.
m., har været af stor betydning for Maglemose-folket. For første gang ses hunden
knyttet til mennesket. Den har hurtig gjort sig nyttig som ledsager på jagtud
flugter og som vagthund på bopladserne om natten. Gedde og aborre var yndet
fiskemad. Også fuglevildtet fra rørsumpe og strandenge har været et vigtigt næ
ringsemne, og knogler af gråsæl viser, at jægerne også kendte havets muligheder,
måske fra vinterhalvårets fangst. Dynger af hasselnøddeskaller er bevaret på
pladserne, men derudover har kvinder og børn sikkert søgt efter forskellige slags
bær og frugter: brombær, blåbær, vilde æbler, spiselige urter og rødder, i de
omgivende skove. Uden tvivl har man kendt metoder til opbevaring af føde til
dårligere tider.
De varme somre har ikke krævet nævneværdig beskyttelse mod naturens luner.
På LJlkestrup Lyng er der fundet rester af to spinkle grenhytter med barkflager
som gulv. Midt i den ene hyttetomt lå et ildsted, og rundt om var strøet trækul,
nøddeskaller og flintaffald fra redskabsfremstillingen.
Teknikken i flintforarbejdningen var ikke særlig fremragende; først i den yngre
Maglemose-tid lykkedes det at lokke store, gode flækker ud af flinten. Nyt var
økser - oftest kerneøkser, tildannet af selve flintblokken, sjældnere skiveøkser
af større flintafslag - og mikrolitter, små tynde flækker med fin tilhugning, der
brugtes som pilespidser eller som modhager i fiske- og jagtredskaber af ben eller
træ. Et vigtigt redskab var runde skiveskrabere, f. eks. til blødgøring af skind,
ellers forekom kun knive, lidt bor, stikler m. m.
Takket være de gode bevaringsforhold i moserne kendes talrige tak- og benred
skaber: til jagten skafthuløkser af hjortetak eller store dyrs knogler (urokse og
elsdyr), spidsvåben af urokseknogle eller rådyrtak, træbuer og -pile samt flintægdolke og -spyd; til fiskeriet fintandede benodde eller »lystertænder«, der kendes
i stort tal fra Åmosen og moser ved Gilleleje og Frederikssund, kroge og net, og
endelig fuldender mejsler, knive af ben eller hugtand, netknyttere, prene og sy
nåle til forskellig slags arbejde det varierede redskabsforråd.
Mange af Maglemose-kulturens ben- og hornredskaber er ornamenterede på for
skellig måde. Udsmykningen er tit svær at skelne, idet de oprindelig gullighvide
stykker er farvet mørkebrune efter årtusinders ophold i mosej orden. Et utroligt
velbevaret og smukt eksempel er en flintægdolk af elsdyrtak fra Skellingsted
Bro i Åmosen, hvis overflade er dækket af fine mønstergrupper, udført med
megen omhu.
På en hjortetaksøkse, fundet i Skalstrup Mose syd for Roskilde, kan blandt an
det ses en stiliseret fisk og en slange, mens der på bagsiden af et ravhængesmykke
fra Åmosen er ridset to menneskeskikkelser med skraverede kroppe, der måske
angiver skindkapper. Fra Egemarke Mose nord for Føllenslev stammer et lille
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Af Maglemosetids ornamenterede bendolke blev den hidtil største (t.v.) - 33 cm - fundet
1961 ved Skellingsted Bro lidt vest for Kongemose-bopladsen. Den har endnu sine indsatte
flintskærper. Foruden den geometriske, fladedækkende ornamentik i fast og gennemtænkt
komposition skar Amose-folket også stiliserede dyr, gerne fisk, og mennesker som f. eks.
på ravsmykket (i midten), der i 1959 blev pløjet op nær Sindalgård, og på en hjortetaks
økse (t. h.), fundet i Lille Amose ved Jorløse.

Kongemosekultur

Urskovstiden

Kystjægere
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elghovede skåret ud i gyldent rav med fine zig-zaglinier på begge sider. Maglemose-kunsten har haft et eller andet formål: jagtmagi, frugtbarhedskult eller
blot den umiddelbare glæde ved at udsmykke en flade og sætte sit eget præg på
et jagtvåben eller et smykke.
Hen mod slutningen af boreal-tiden dukkede en ny jægerbefolkning op,
Kongemose-kulturen, der er opkaldt efter den hidtil ældst daterede boplads
i Kongemosen i den østlige del af Åmosen. Der kendes også andre, ikke
nærmere undersøgte pladser i det store mosekompleks. Kulturens flintindu
stri domineredes af store, fine flækker og redskaber tildannet heraf, f. eks.
rhombiske spidspile eller »skævpile«, samt talrige stikler og skrabere. Svære
spidsvåben af flint er også karakteristiske. En hjortetaksøkse, fundet i Jorløse Mose i Amosen, er som flere andre af kulturens benredskaber orna
menteret med grove, kraftigt indskårne mønstre, men enestående er den
profil-sete menneskefigur med sine ejendommelige fødder og skraverede
krop.
I løbet af atlantisk tid (ca. 6000-4000 f. v. t.) steg havet voldsomt og i flere
etaper. Samsø blev isoleret fra det øvrige land, og de nordsjællandske ky
ster begyndte at antage deres nutidige grænser mod havet. De indre fjorde
var dog på et vist tidspunkt større og mere forgrenede af utallige vige og
indskæringer, f. eks. var Arresø en fjord af Kattegat.
Tætte skove af lind og elm lukkede sig over landet og gjorde det vanske
ligt for storvildtet at finde føde. Urokse og elsdyr - Maglemose-folkets
foretrukne jagtobjekter - forsvandt fra Sjælland, sikkert nok så meget for
drevet af den voksende befolknings intensive jagt.
Jægerstammerne måtte efterhånden søge ud til de åbne kyster og opret-
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holde livet dér ved fiskeri - en fiskeruse flettet af birkeris er fundet i Nid
løse i Åmosen - suppleret med sæl- og fuglefangst og jagt på skovvildt i
det omfang, det var muligt. De bopladser, der kendes fra Roskilde Fjord
og Bramsnæs Vig i Nordøstsjælland, Havnsø og Saltbæk Vig i Nordvest
sjælland og fra Stavns Fjord på Samsø, ligger for det meste under vand,
anlagt som de er på en tid, da stenalderhavet endnu ikke havde nået sin
største udbredelse. I den udtørrede Gislinge Lammefjord syd for Hages
holm har det dog været muligt at udgrave en boplads, der oprindelig var
anlagt på en holm i fjorden. Redskabstyperne og den kraftige flintteknik
med lange smukke flækker røber, at det var efterkommere af Kongemosekulturen, der havde slået sig ned på disse pladser.
En senere del af atlantisk tid danner rammen om Ertebølle-kulturen, hvor
fra Nordsjælland har rige fund, især store kystbopladser eller køkkenmød
dinger, udstrakte affaldsdynger af østers-, muslinge- og snegleskaller.
Senere landhævninger har bevirket, at disse pladser, der oprindelig har lig
get nær strandkanten, er at finde et stykke inde i landet, hævet over den
nuværende havstok. Køkkenmøddinger kendes bl. a. fra Nivågård ved
Øresund og Alstrup ved Stavns Fjord på Samsø, men er talrige navnlig i
Isefjord-området og ved Roskilde Fjord (f.eks. ved Sølager nord for Kulhus
Rende), omkring Arresø og i Odsherred ved Klintesø, på Ordrup Næs og
ved Fårevejle samt på Nekselø og Sejerø.
De bekvemt indsamlede, men ikke særlig nærende skaldyr fra bankerne
lige uden for bopladserne måtte nødvendigvis suppleres med anden føde,
så jagt og fiskeri var også Ertebølle-befolkningens vigtigste næringsveje.
Foruden køkkenmøddingerne er der fundet mange kystbopladser uden skalop
hobninger, især langs Øresund's kyst. Store fangststationer med helårsbeboelse
veksler med mindre sæsonpladser benyttet enten i sommertiden eller om vinteren.
Nogle steder har jægerne tydeligt koncentreret sig om at drive jagt på ganske
bestemte dyr, f. eks. sæler, vildsvin eller pelsdyr. Endelig er der også dukket
mange bopladser op i det indre af landet, ikke mindst i Amosen og omkring Tissø.
Ertebølle-kulturen har levnet mængder af oldsager af flint og bjergart, ben, tak
og træ samt keramik. Det, der bedst karakteriserer kulturen, er de mange skiveog kerneøkser af flint, større og bedre tilhugget end i Kongemose-tiden, foruden
tværpile, lavet af tynde flintflækker. Af store flækker fremstilledes f. eks. bor,
stikler, skrabere, knive og save. Af grønsten (diabas) frembragtes trinde økser
ved prikhugning og slibning, og hjortetak, ben og tænder optræder i økser, hak
ker, dolke og store harpuner, der nok har været anvendt ved sæljagten, foruden
en mængde småting som pileodde, fiskekroge, syle, kamme, ringe, perler m. m.
Mest bemærkelsesværdigt er dog introduktionen af lerkar, der modsat beholdere
af træ og skind kunne tåle at komme i berøring med ild. 30-60 cm høje, grove kar
med spids bund var velegnede til anbringelse mellem ildstedets sten, mens lave
skåle kunne tjene som tranlamper.
Hvordan boligerne så ud i Ertebølle-tiden er endnu ukendt, men det er svært at
forestille sig, at en jægerfamilie til stadighed har boet midt på sin egen mødding
og ikke slået sig ned et stykke derfra, hvor fluer og stank kom lidt på afstand.
Foreløbig er dog affaldsdyngernes stensatte ildsteder de eneste bevarede tegn på
»huslig« aktivitet.
I en gammel strandvold ved Melby Enghave nod for Frederiksværk blev i
1969 fundet landets første egentlige Ertebølle-grav, hvor den døde havde
fået reelle gaver med sig: to trindøkser, der lå tæt ved hovedet. Ligeså sikre
spor af Ertebølle-mennesket, om end i dystert perspektiv, er de knivmær105
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kede eller ligefrem marvspaltede menneskeknogler og skalperede hoved
skaller, der, spredt rundt om i skaldyngerne mellem rester af dyre- og
fiskeben, taler deres tydelige sprog om menneskeæderi i ældre stenalder.
Den yngre stenalder, omkring 4200-1800 f. v. t. efter seneste datering, indvarsles ved den langsomme, men støtte indvandring af nye folkegrupper,
hvis medbragte bondekultur var totalt fremmed for Ertebølle-jægeme. Den
omfattede i agerbrug og kvægavl et erhverv, der udnyttede naturen ved at
samarbejde med den, et redskabsinventar af høj standard med velbrændte,
tyndvæggede lerkar og slebne flintøkser og en kompliceret religiøs tanke
verden, der gav sig udslag i frugtbarhedsofringer, dødekult og rejsning af
gravmonumenter, de imponerende storstens- og megalitgrave.
Bøndernes småbygder bredte sig lidt efter lidt over det meste af landet,
fortrinsvis i egne med let opdyrkelige jorder, men efterhånden også på tun
gere, frugtbar lerjord. Med skarpslebne flintøkser, hvoraf et par er fundet
skæftede i lange birketræsskafter ved Arnakkegård vest for Svinninge Lam
mefjord, blev der faret hårdt frem mod skoven, og efter afbrænding (svedje)
af underskoven blev rydningerne tilsået med kom eller udlagt til græsning
for kvæget. Når jorden var udpint og agrene måtte forlades, blev ny skov
inddraget, ligesom bopladserne med mellemrum måtte flyttes. De fleste af
de talrige bopladser, der kendes fra Nordsjælland, er derfor små og består
mest af tynde kulturlag med flintaffald. På Reersø er der mange pladser
af denne type, især omkring det høje land Draget. Større pladser er fun
det i Å mosen, bl. a. en meget tidlig plads ved Muldbjerg og en yngre
ved Øgårde. En boplads ved Kornerup nær Roskilde rummede tusindvis
af oldsager og rester af huse og møddinger. Ved Ørnekul på Nekselø er
der fundet små hustomter med lergulve og stensatte ildsteder, og ved
Knardrup Galgebakke mellem Måløv og Ganløse synes der at have været
en hel lille landsby af småhuse med kraftige stenfundamenter.
Også på skaldyngerne, deriblandt Sølager, har bønder slået sig ned, og
på Hesselø i Kattegat har ligget en stor sælfangerstation; jagt og fiskeri
var ingenlunde opgivet i yngre stenalder. Dette forhold kommer klart frem
i det usædvanlige fund, der blev gjort i 1973 ved Dragsholm i Odsherred.
En dobbelt kvindegrav og en lidt yngre mandsgrav fra den tidligste del af
bondestenalderen var anlagt på, hvad der dengang var en lille holm i en
lavvandet fjordarm. De to kvinder, en ung og en ældre, lå tæt sammen
overstrøet med rød okker, der tolkes som symbol på livet. De var rigt ud
styret med perlesmykker, der må have været fastgjort på dragterne, og
perlerne var tænder af kronhjort, elsdyr (der ellers forlængst var uddød på
Sjælland!), vildsvin og tamko. Den unge kvinde havde ydermere hos sig en
fint ornamenteret bendolk med aner i ældre stenalder. Manden, ca. 20 år
gammel, var udstyret med en stridsøkse, flere skæftede pilespidser, et ler
kar og adskillige sjældne ravperler i kæder eller påsyet dragten.
Bebyggelsens virkelige, ekspansive udstrækning i forhold til jægertiden bli
ver dog først tydelig, når de store stengrave, dysserne og jættestuerne, dra
ges ind i billedet. Nordsjælland er overmåde rig på disse anlæg, der samler
sig i hele bygder især langs kysterne og ved søer og vandløb i indlandet.
Frodigst er det vestlige Hornsherred og østsiden af Roskilde Fjord ved
Gundsømagle og Kirkerup. I Nordvestsjælland er der særlig rige strøg i
egnene øst og sydøst for Tissø, på Røjn^j-halvøen og i Odsherred, navnlig
mellem Lammefjord og Sidinge Fjord og omkring Højby. Endelig findes
der en del stengrave på den sydlige del af Samsø. I de egne, hvor der kun

På en bred lysning i den nordlige del af Tokkekøb Hegn ligger - tæt ved den fredede skov
ejendom Dæmpegårds stråtækte bindingsværkslænger - en af landets smukkeste langdysser,
med to velbevarede kamre omsluttet af vældige, tætstillede randsten. Dæmpegård-dyssen også kaldet Kongedyssen, på grund af Frederik VH’s specielle bevågenhed - danner centrum
i en lille stenalderbygd med endnu fem langdysser, hvoraf den ene har ikke mindre end
fire kamre.
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er få eller ingen stenaldergrave, har landsdelen sandsynligvis været dækket
af storskov, som det blandt andet antydes i den næsten dyssetomme
Gribskov.
En af de ældste dysser ligger lige nordøst for Vig i Odsherred. Den består af et
smalt, aflangt gravkammer bygget af fire sidesten med en svær dæksten og om
givet af høje randsten i en firkantet ramme, en såkaldt langdysse. Runddysser er
et lignende fænomen, blot med randstenene i kreds omkring gravkisten. En lang
dysse ved Lindebjerg nær Kalundborg har øjensynlig haft trækamre i stedet for
stenkister; måske er dette mærkelige anlæg en forgænger for dysserne.
Der findes adskillige smukke og velbevarede dysser i Nordsjælland. Et præg
tigt eksempel er langdyssen ved Dæmpegård i Tokkekøb Hegn, der sammen med
adskillige andre storstensgrave i skoven har tilhørt en dyssebygd med spredtliggende gårde, og hvor gravanlæggene har ligget langs med en vej. En anden
gammel vejlinie med seks imponerende langdysser på række findes i Valby Hegn
ved Helsinge og over en lang strækning med rund- og langdysser på Røsnæs.
Med tiden voksede dysserne i størrelse, blev mangekantede og kunne anvendes til
flere begravelser som f. eks. det fornemme dyssekammer Hyldedysse ved Ros
kilde.
Senere, omkring 3000 f. v. t. rejstes de vældige, storslåede megalitgrave, jætte
stuerne. I modsætning til dysserne, der virker ved den udvendige opbygning, var
jættestuerne beregnet på at skulle ses indefra. Pakket i stendynger og dækket
helt af jordhøje, eventuelt lige med overfladen af dækstenene synlige, ligger disse
kamre rejst af enorme bæresten, tit over mandshøjde, og med dæksten af lige så
svære stenkolosser. Fra kammerets sydlige langside udgår en overdækket lav og
smal gang med tærskelsten og karmsten til døre af for længst bortrådnet træ eller
107

Et af de største jættestuefund af flintredskaber, ravperler og lerkar blev gjort 1876 i en høj
sydvest for landsbyen Gundsølille i den store stenalderbygd, der fra Værebro A har strakt
sig ned mod bunden af Roskilde Fjord. Udgravningen af de to mandshøje kamre blev fulgt
af tegneren A. P. Madsen. Af de karakteristiske enkeltsager, han aftegnede, ses til venstre
for det groft forarbejdede lerkar en trekantet flintpilespids. Den kraftige tresidede flækkepil
yderst til venstre har tilhørt den grubekeramiske kultur. Til højre en flad, sleben flintøkse
og en sleben smalmejsel af flint. Forneden t.v. ses endelig en stor kølleformet og to min
dre dobbeltøkse-formede ravperler.
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stenplader. Selve indgangen i højens fod har ligget frit og var kantet på siderne
med stenblokke.
Prægtige bygningsværker er Møllehøj ved Lille Rørbæk, jættestuen ved Øm
sydvest for Roskilde og Rævehøj ved Dalby, hvor sidestenene er rejst i hele fire
skifter og loftet kunstfærdigt hvælvet.
I egnen sydøst for Kalundborg findes landets største koncentration af dobbelt
jættestuer, dvs. to sammenbyggede kamre med hver sin gang. Mest imponerende
er den store Korshøj i Ubby, og uden for dette område er Troldhøj ved Sten
strup i Odsherred og Ølshøj nær Smidstrup mellem Rågeleje og Gilleleje værdige
repræsentanter. En høj ved Værslev øst for Kalundborg rummer hele tre jætte
stuekamre bygget i forlængelse af hinanden.
Jættestuerne var massegrave, men ligesom dysserne kan de ikke have været be
regnet på hele bygden, der blev sat ind for at rejse dem, men på udvalgte, be
tydningsfulde personer i landsbyen eller en fornem overklassefamilie. De fleste
i landsbyen er velsagtens blevet begravet i enkeltmandsgrave. I Vindinge ved
Roskilde er fundet en hel gravplads med forskellige stendækkede jordgrave, der
indeholdt fine lerkar, flintsager og ravperler. Mange flintøkser, der nu dukker
frem i plovfurerne, kan stamme fra upåagtede jordgrave.
I jættestuerne ligger både mænd, kvinder og børn begravet, manden ledsaget
af sit hovedværktøj, flintøksen, af våben som elegante stridsøkser og køllehoveder
af sten, pilespidser, mejsler, knive m. v., kvinden af ravperler og gennemborede
dyretænder. Lerkar med rigt varieret ornamentik har været fælles gravgods.
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Hellige handlinger i forbindelse med dødekulten fandt sted på offerpladsen foran
indgangene til kamrene. Her findes ofte talrige oldsager, især ituslåede lerkar, der
har indeholdt mad- og drikofre. Nogle gange ligger der skeletdele i gangene,
hvilket må skyldes, at langt senere nyankomne folk har set fordelen ved at be
nytte de eksisterende gravsteder og forinden ryddede ud i de ældre begravelser.
Bondens liv var underlagt guddomsmagterne, og disse måtte mildnes ved
offergaver for at sikre afgrøderne. Ved moser og søbredder henlagdes øk
ser, lerkar, træskeer og dynger af dyreben enten som individuelle ofre eller
samlet på store offerpladser, der blev brugt igennem lang tid af en bestemt
slægt eller landsby, kendt fra Salpetermosen ved Frederiksborg (Hillerød). I
en lille mose i Høbjerg Hegn ved Helsinge er fundet et af de smukkeste
lerkar fra stenalderen, et såkaldt tragtbæger med høj udsvajet hals. Fra
Å mosen kendes mange offerdynger, og flere udhulede træstammebåde er
blevet sænket her, f. eks. ved Verup samt i Lille Knabstrup Mose nord for
Åmosen, hvorfra også stammer en stor og prægtig ornamenteret frugtskål
med høj fod, en kartype, som har haft en udpræget sakral funktion.
Sammen med knogler af mennesker og tamdyr er i Føllenslev Mose i Nordvest
sjælland blevet fremdraget en af de sjældne skæftede flintøkser fra jættestuetid.
Øksen, der blev fundet stående lodret i mosetørven, har med sit korte skaft
næppe kunnet bruges rigtigt, men har snarere siddet i en træblok. Hele fundet
er måske de synlige spor efter en øksekult, der ad magisk vej skulle bevare slag
kraften i det værdifulde redskab.
Dysse- og jættestuebefolkningen skulle ikke forblive enerådende i landet.
Fra Sverige indvandrede spredte grupper af nye folkeslag, der fortrinsvis
ernærede sig ved fiskeri og sælfangst suppleret med svineavl. Kystbundne,
som disse folk var, slog de sig ned på de gamle og øjensynlig fangstgunstige

Tragtbægeret fra Høbjerg Hegn hører til de skønneste og mest fejlfrit bevarede eksempler
på stenalderbondens avancerede pottemageri omkring år 3000 f.v.t. Føllenslev-øksens af
kortede skaft (t.h.) tyder på, at den har været anbragt i jorden som helligtegn. Formentlig
er det øksen selv, der har været dyrket som guddom. I al fald er det først fra bronzealderen,
der kendes vidnesbyrd om, at folk forestillede sig øksebevæbnede gudepersoner.
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pladser ved Sølager, enkelte steder ved Roskilde Fjord, på Nekselø (Ørne
kul) og på sæløen Hesselø, efter at jættestuefolket havde forladt stedet.
Foruden karakteristiske lerkrukker prydet med indtrykte gruber medførte
denne såkaldte grubekeramiske kultur et særdeles farligt jagt- og velsagtens
krigs våben: lange tresidede flintpilespidser med skafttunge, der må have
krævet kraftige buer.
Andre indvandrere nåede Nordsjælland, denne gang et halvnomadisk hyr
defolk fra Holsten og Sydslesvig, der må have besiddet ligeså havdygtige
fartøjer som grubekeramikerne, men medbragte et ganske anderledes red
skabsinventar: stenstridsøkser, slebne hulæggede flintøkser og svajede ler
bægre. Beslægtede stammer til dette såkaldte ødanske enkeltgravs- eller
stridsøksefolk havde da for længst - omkring 2800 f. v. t. - bredt sig over
Jylland. Som navnet på kulturen antyder, blev de døde begravet i individu
elle grave under flad mark eller under høje med stenkreds om foden. Enkeltgravsfolket byggede stenkister og gjorde desuden brug af bondekultu
rens storstensgrave. Ved Ørnekul på Nekselø er der spor efter en kortvarig
bosættelse af dette folk.
I stenalderens slutfase, dolktid (ca. 2400-1800 f. v. t.), var landene i Mel
lemeuropa og de britiske øer allerede indtrådt i den efterfølgende epoke,
bronzealderen, og påvirkninger herfra af materiel og åndelig art begyndte
at strømme ind over Danmark. Hovedvåbnet ændredes fra økse til stikvå
ben, især flintdolke, keramikken forenkledes, og det personlige smykkeud
styr fik helt nye former. Under pres af de sydfra kommende metalvarer
oplevede det gamle flinthåndværk en renæssance, hvor teknikken fuldkom
mengjordes i forsøg på at efterligne bronzeformerne, så f. eks. flintøkserne
fik en bred, udsvajet æg og dolkene fæste og tynde bladformede klinger.
De metalsager, der kom til landet, flade økseblade, dolke og smykker af
bronze samt små trådringe af guld, blev øjensynlig skaffet til veje ved bytte

Denne ca. 3 m lange hellekiste ved Ramløse nær Arresø er ligesom andre sjællandske
kister orienteret i øst-vest, med »indgangen« i den østlige ende, mens de nordjyske helle
kisters orientering ligger i nord-syd. Ofte rummer disse stenkister flere døde.
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med f. eks. pelsværk. En stor sjældenhed er guldhalskraven fra Grevinge,
en såkaldt lunula, der må være indført fra Vesteuropa.
Flinten forblev dog uundværlig i lang tid fremover. Der foregik en livlig
handel med den hårde sten, for det meste på det hjemlige marked, men
meget eksporteredes til Norge og Sverige efter en råforarbejdning på sær
lige værkstedspladser. En sådan har ligget på østkysten af Sejerø, hvor der
fandtes en mængde halvfærdige dolke og økser blandt det almindelige
bopladsaffald. Et depot fra Gilbjerg Hoved ved Gilleleje rummede over
hundrede hovedsagelig ufærdige flintsave.
Blandt de meget afvekslende gravformer er hellekisterne typiske. Disse
mandslange, forholdsvis spinkle kister, bygget af flade, udkløvede stenfla
ger, heller, anlagdes under den flade mark eller dækkedes af jordhøje. I
Nordsjælland er der fundet et stort antal kister, langt det største på Øerne,
men de er sjældent bevaret på stedet, oftest sløjfet efter udgravningen eller
simpelt hen ødelagt under markarbejde. Enkelte ligger dog stadig synlige,
således en kiste uden dæksten ved Hammeren i det sydlige Hornsherred.
Åbningen af en hellekiste ved Skedebjerggård nord for Roskilde afslørede et
uhyggeligt drama, hvis virkelige baggrund aldrig vil blive opklaret. Forrest i
kisten lå det halvt forkullede skelet af en kvinde og bagest et massakreret skelet
af en ung mand, der havde fået hænder og fødder hugget af. De to er sikkert
omkommet ved samme lejlighed. Måske er gården blevet overfaldet, den unge
mand slået ned og kvinden indebrændt, da der blev sat ild til huset, og begge se
nere begravet i slægtens gravkammer af de overlevende.
Bronzealderen (ca. 1800-500 f. v. t.), der uden markant overgang afløser
stenalderens slutfase, betegner en rig og selvstændig fase i landets oldtid.
Hele det lange udviklingsforløb, der f. eks. kan følges i bronzealderens
kunstneriske udfoldelser, synes foregået roligt og uden afbrydelser af kri
gerisk art eller af folkevandringer.
Bronzealderens grundlæggende erhverv var agerbrug og kvægavl, men
de store metalmængder, der måtte fremskaffes til den hastigt voksende
hjemlige bronzeproduktion, krævede en udbygning af handelen sydpå. Der
opstod en rig og magtfuld overklasse, som varetog disse interesser. Øjen
synlig skyldtes det handelen og dermed søfarten, at befolkningen flyttede
ud til kyster og fjorde.
Bopladsfund er i Nordsjælland som i det øvrige land yderst sjældne og
kendes kun som affaldspladser og gruber, f. eks. ved Reersø og ved Linde
bjerg nær Kalundborg. Dog er der ved Ballermosen nær Jægerspris afdæk
ket grundplanen af en meget lille bygning, der lå halvt ind under en grav
høj. Snarere end en rigtig bolig er den et dødehus tilknyttet gravkulten.
Den kystbundne bebyggelse afspejles langt stærkere i de kuplede gravhøje,
der i tusindvis har beklædt de nordsjællandske bakker og højdedrag. Kun
omkring en fjerdedel er tilbage i dag, men smukke højgrupper, hvorfra der
er storslået udsigt over det omgivende landskab, ses endnu ved Bakkebjerg
syd for Rågeleje, ved Ry egård sydligst i Hornsherred og i Odsherred med
Vejrhøj, Maglehøj og Dutterhøje. Tætte bebyggelser med mange gravhøje
ses i andre dele af Odsherred, især omkring Højby, samt i Tisvilde Hegn,
ved Arresø, omkring Gundsølille og i Hornsherred.
Bronzealderfolket inddrog ofte stenalderhøje til begravelser. Et eksempel
herpå var en nu sløjfet høj ved Karlstrup nord for Køge, oprindelig rejst
over fire hellekister fra dolktiden, men senere tilføjet flere bronzealder
grave, bl. a. en dobbelt egebulkiste, og ny jord for hver grav.
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Storhøjene var aristokratiske gravmæler rejst over fornemme mænd og kvinder.
Bronzealdermandens prægtige våben: tveæggede sværd, dolke, pålstave, økser og
spyd, og hans toiletudstyr med ragekniv, pincet, syl m. m. er fundet i høje f. eks.
i Kisserup, ved Birkendegård nær Kalundborg og i Gundestrup ved Grevinge.
Et heldigt fund i en gravhøj ved Hagendrup nord for Bregninge afslørede en
fornem kvinde, der havde båret et skørt af blikindfattede snore, der må have
skinnet flot og klirret mod hinanden, når hun bevægede sig. Om halsen havde
hun en bronzekrave og ved siden lå en dolk. I andre grave, f. eks. i den udgra
vede nabohøj til Esterhøj ved Høve og i høje ved Ubby og Tveje Merløse er
fundet bælteplader, tutuli, dvs. småplader, der har været syet på dragt eller bælte,
og arm- og fingerringe, ofte af guld, som ligeledes træffes i mandsgravene.
Det var dog ikke altid kun de rige, der fik den ærværdige højbegravelse. I en høj
nær Eriksholm ved Tempelkrog, udgravet ved anlæggelsen af Munkholm-vejen i
1938, fandtes ni fattige grave uden spor af sten- eller trækister, og kun en enkelt
person, en kvinde, havde fået en simpel trådring af bronze med sig.

De to bronzekrumsværd fra Rørby er ved deres form (t.v.) helt usædvanlige. Kun fra det
sydlige Sverige kendes et par sidestykker, men ellers intet i eller uden for Europa. De er
dog så særprægede, at deres oprindelsessted utvivlsomt skal søges i de højere udviklede
bronzekulturer i Ungarn og Rumænien. Sikkert er det, at de stammer fra bronzealderens
første periode, fra tiden omkring 1500 f. v. t. En fynsk hjemmegjort flintkrumsabel er
nemlig i alle hovedtræk, undtagen størrelsen, en højst mærkværdig efterligning af Rørbysværdene; om det så er deres bæreøsken, har flintsmeden fået den med i sin »oversættelse«,
dog uden hul. Den minutiøst ciselerede bælteplade (t.h.) fra Langstrup Mose hører til de
allerdejligste frembringelser fra ældre bronzealders mellemste periode, omkring 1300 f.v.t.
Sådanne bælteplader med den ophøjede spids hørte til tidens foretrukne kvindesmykker.
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Det er ældre bronzealders kunstneriske vartegn: spiralornamentet, der tidsfæster denne
pandeprydelse af bronze med guldbelægning, fundet i en mose ved Hagendrup. Personer
med horn i panden identificeres ellers gerne med vikinger, men må have spillet en rolle
ved bronzealderfolkenes sakrale ceremonier. Foruden sådanne pandeprydelser har tidens
»præsteskab« sandsynligvis båret en særskilt frisure. Forskellige fund har godtgjort, at
bronzealdermændene normalt gik med 5-10 cm langt hår, men at der har været en ret ejen
dommelig kaste-bestemt håropsætning. Som vist på rekonstruktionstegningen bestod den i
en slags hårpisk eller vel snarere skalplok, der har hængt ned fra issen, mens tindingerne
og den øvrige del af hovedet har været glatraget eller i al fald ganske kortklippet.
HEKSE-DOKTOR

Offerfund

SPIRALSTILEN

I bronzealderens ældre del var jordfæstelse almindelig gravskik, men mod slut
ningen trængte en ny form, ligbrændingen, sig frem. Et eksempel herpå, sam
tidig meget ejendommeligt, stammer fra Maglehøj ved Frederikssund, udgravet
i 1888. I en lille stenkiste, dækket af tang og sten, lå de brændte ben af en kvinde
svøbt i uldtøj. Foruden en bøjlenål, kniv og en knap var der en bronzebæltedåse
med låg, hvori lå nogle underlige sager: hestetænder, knogler af en væsel, klo af
en los, et stykke luftrør fra en fugl, hvirvler af en slange, en rønnekvist, trækul,
stumper af svovlkis, lidt bronze og et par småsten; alt sammen amuletter, der hos
denne trolddomskyndige kvinde skulle afværge ondt, sygdom og andre ulykker.
En tro på højere guddomme var dog i stærk udvikling. Dette røber grave
nes dødeomsorg, men også de mange og mærkelige offerfund: våben og
smykker ofret i moser og ved hellige kilder. Kostbarest og mest særpræget
er de to ens og sandsynligvis mellemeuropæiske krumsværd, der med få års
mellemrum blev fundet i en lille mose ved Rørby nær Kalundborg. Det ene
har på klingen indridset et skibsbillede, det ældste i Skandinavien og meget
lig helleristningsbillederne. Prægtige er også ni svære skafthuløkser af mas
siv bronze, et par af dem rigt ornamenterede, som ofredes ved Højsted nord
for Bregninge. Sikkert en gudegave - men desværre ikke fundet på sit op
rindelige nedlæggelsessted - er også den store, næsten Vi m lange pragt
økse af bronze fra Viby ved Roskilde.
Et af de største offerfund i landet er gjort i Vognserup Mose vest for Holbæk.
Her blev i 1968 fundet bælteplader, tutuli, halskraver, spiralsnoede fingerringe
og talrige små rør til et snoreskørt, alt sammen lutter kvindesmykker af utrolig
velbevaret bronze. De fleste genstande var rigt dekoreret med ældre bronzeal
ders foretrukne motiv, spiralornamentikken. Fra Langstrup Mose ved Fredens113

SOLVOGNEN

borg stammer landets skønneste bronzealdersmykke, en stor bælteplade med
ophøjet spids og i sin overdådige ornamentering et pragteksempel på denne
raffinerede udsmykning.
En meget speciel pandeprydelse af bronze med to opragende horn og spiral
prydet guldbelægning, fundet i en mose ved Hagendrup ved Bregninge, har
måske været et værdighedstegn for en høvding eller ypperstepræst.
Soldyrkelse indtog en vigtig plads i bronzealderens religion. Det fornemste, hid
til uovertrufne vidnesbyrd herom er solvognen fra Trundholm Mose i Odsherred,
fundet 1902 under pløjning af et mosedrag og i dag et af Nationalmuseets uer
stattelige klenodier. En rund, delvis guldbelagt bronzeskive af to hvælvede, spiral
ornamenterede plader sammenholdt med en svær yderring danner solbilledet og er
sammen med en hest anbragt på en sekshjulet vogn. Den hulstøbte hest er en af
landets ældste plastiske hestefigurer og samtidig et enestående kunstværk. Den har
øjensynlig været forbundet med solskiven ved en line, og tanken bag dette billede
må være, at solen på sin vej over himlen ikke bevægede sig af sig selv, men blev
trukket af en hest. Selve vognen er sikkert en model af den store kultvogn,
hvorpå de hellige genstande var stillet under processioner eller lignende ceremo
nier til beskuelse for folket.
På et tidspunkt blev solvognen ofret, ikke ved at blive kastet ud i vand som det

»Solvognen«, kultbilledet fra Trundholm Mose i Odsherred, er et mageløst minde om bronze
alderens soldyrkelse og vel det dyrebareste klenodie blandt alle danske oldsager. Det var
ellers nær gået til, for plovmanden, der fandt de første fragmenter, deriblandt bronze
hesten, gav sin lille pige tingene i den tro, at det var noget gammelt legetøj. Fundet ryg
tedes imidlertid, og Nationalmuseet fik både eftergravet og alle stumper restaureret og
samlet, men måtte i 1960 til det igen, da en nerveforstyrret gæst knuste udstillingsmontren.

Trundholm-hesten, en af de ældste plastiske hestefremstillinger fra Danmarks oldtid, har
manke og hovedtøj gengivet i sirligste ornamentik. Også i helleristningernes billedverden
er der beviser på soldyrkelsen. Den knap 60 cm høje Engelstrup-sten viser solbilledet i to
forbindelser. Forneden svæver solen frit, omgivet af tilbedere, foroven sejler den, knejsende
på en stang, men har dog for alle eventualiteters skyld sit trækdyr med ombord.

Billedsten

Ligbrænding og
urnegrav

Skovenes småhøje

ellers var sædvane i bronzealderen, men ved at blive slået i stumper og stykker
og derefter lagt ud på den åbne moseflade. Siden voksede mosen hen over vognen
og skjulte den.
Solen dyrkedes som naturkraft, og symboler herpå træffes i helleristnin
gerne^ hjulkors og skålformede fordybninger, indgraveret og hugget i løse
eller jordfaste sten og fritliggende overliggere i dysser og jættestuer. Skål
tegnene kan også have haft tilknytning til frugtbarheds- og dødekulten.
Helleristningssten kendes især fra Odsherred og Hornsherred, men de mest
særprægede er indbragt til Nationalmuseet, således den store sten fra Her
restrup med seks skibsbilleder, et hjulkors, en fallisk mandsfigur og en hest.
På landets mest billedrige sten, fra Engelstrup, ses skibe, soltegn og fire
mandspersoner, der synes at foretage sig ganske bestemte ting, sikkert af
magisk betydning. En sten fra Højby har en oprullet spiral, og på Ryegårdstenen fra Hornsherred ses et meget smukt solbillede i form af et hjulkors
med ni eger. Sære motiver såsom arme og hænder med strittende fingre og
indhuggede fodspor kendes også.
Den yngre bronzealder begynder på det tidspunkt (ca. 1000 f. v. t.), hvor
ligbrændingsskikken blev enerådende. Gravhøjens, kisternes og gravgaver
nes størrelse blev stærkt formindsket. Lydshøj ved Blistrup er dog et ek
sempel på, at der over en lille stenkiste stadig som i gammel tid kunne rej
ses en anselig gravhøj; på kistens bund lå et skind med de omhyggeligt
rensede, brændte ben af en mand, hvis gravudstyr bestod af et sværd, rage
kniv med guldtråd om grebet, pincet og nål af bronze samt en dobbeltknap
af guld.
Den gængse gravform blev lerurnen, der skulle rumme både ben og grav
gaver, hvilket medførte, at store sværd afløstes af miniatureformer og
kvindernes fine smykker af småringe, knapper eller nåle. Urnerne blev
hyppigst gravet ned i ældre storhøje, der undertiden kunne fungere som hele
gravpladser med op til 30 begravelser, f. eks. højene ved Store Karlsminde
nær Hundested og Gedebjerg ved Kundby.
Der byggedes stadig nye høje, men små og samlet i større grupper end før.
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Bronzealderens bølgebåndsornamentik afløste i forskellige former den gamle spiralstil, og
siden blev mæander (nederst t.h.) et overordentlig yndet ornament.

Bopladsspor

Offer- og
depotfund

Småhøjene har været nemme at overpløje og er som regel også kun bevaret
i skovene, især på Asnæs; flere af højene her indeholdt lågdækkede urne
grave med sparsomt gravudstyr såsom et par ravperler eller lidt bladguld.
Mindre højgrupper findes især i Kongsøre, Dragerup og Jyderup skove i
Odsherred. I Jyderup Skov har flere høje vist sig at dække over røser, dvs.
høje af sten.
Landsdelen var stort set bebygget som i ældre bronzealder med tætte strøg
langs Sejerø Bugt, Isefjord og Roskilde Fjord og i egnene op mod Gilleleje.
Vigtige bopladser er dukket op i Jyderup Skov og ved Skamlebæk i Ods
herred med hustomter, affalds- og kogegruber og brønde. Bopladsspor ken
des også fra Korner up og Abbetved ved Lejre Vig.
Kunst og stilarter ændredes ligesom gravskikken. Kvindernes pragtsmykker
voksede i størrelse og dekoreredes med bølgebånd og mæandre (=fransk:
å la grecque) i stedet for de fine, men lidt tørre spiraler. Kendskabet til disse
ting stammer fra de mange offer- og depotfund, der hovedsagelig består

I Hornsherreds Gerlev har en standskvinde ledsaget sine hede bønner til guddommen med
offerhenlæggelsen af dette prægtige bronzebælte med 37 prydplader ophængt i ca. 450 ringe.
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KRÆMMER-DEPOTER

EDSRINGE

VEKSØ-HJELMENE

af kvindesmykker og må være ofret til bestemte kvindeguddomme, velsag
tens frugtbarhedsgudinder. Sent i perioden blev det skik at ofre halsringe i
par, som det kendes fra fund ved Lyngerup i Hornsherred. Gudinden, der
modtog disse ofre, er sikkert afbildet i en lille bronzestatuette fra Veksø,
der forestiller en nøgen kvinde kun udstyret med en dobbelt halsring. I en
mose ved Villingerød nord for Esrum var nedlagt et smukt hvælvet, rigt
ornamenteret hængekar, en art bæltetaske, hvori der lå en halsring, to spi
ralarmringe og fire segle. Et usædvanlig stort og prægtigt bæltesmykke
tjente som låg. Fra Gerlev i Hornsherred stammer et særpræget bronze
bælte lavet af flere hundrede småringe og talrige dekorerede hængeplader,
sikkert engang båret af en meget fornem kvinde.
Meget omfangsrigt er moseofferet fra Røgerup i Hornsherred, der bl. a. inde
holdt fire kunstfærdigt dobbeltvredne halsringe, talrige andre hals- og armringe,
flere nåle og af mandssager tre små økser.
Fra Holbæk Ladegårdshuse, Ryegård, Gislinge og Store Valby ved Ågerup ken
des rige depot- eller skattefund, der indeholdt blandet gods af kvinde- og mands
sager, oftest slidte og ubrugelige ting, som blev samlet af omvandrende handelsmænd til omsmeltning og bytte for nye. Disse merkantile depoter blev, når faren
truede, gemt væk i krukker eller tøjbylter ved store sten eller høje nær veje og
vadesteder, hvor de var nemme at finde igen. I visse tilfælde blev de aldrig af
hentet.
To svære guldarmringe eller edsringe var ofret i en mose ved Buskysminde i
Ruds Vedby. Disse ringe synes at have været mandens eneste smykke og er også
fundet i grave. En enkelt edsring var sammen med to guldspiralringe, en guld
barre og to bronzebånd nedgravet under flad mark ved Ramløse på nordsiden
af Arresø.
Et par sjældne fund, der vidner om bronzealderens vidtomspændende handel
med mellemeuropæiske lande, er dels tre ungarske hankeskåle af drevet bronze
blik, der var nedlagt i et mosedrag langs Bregninge Å ved Løgtved, dels de to
statelige hornede bronzehjelme fra Veksø. De blev fundet i en lille mose under
tørvegravning i 1942, den ene stående på en træbakke, den anden på en lerskål.

Hjelmparret fra Veksø har formodentlig været en offergave til en hjelmbærende gud, måske
den i de sydsjællandske Grevensvænge-figurer personificerede »tvillingguddom«.
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LURERNE

FORLISTE LURER

Keltertid

Dette smukke bronze
hoved af en høj
hornet okse er en af
de få bevarede
detaljer fra
Sophienborg-kedlen.

Gravskik

Gudegaver

118

Hjelmene er fremstillet af hamret bronze, dekoreret med opdrevne bukler og
øjne, mens de to horn er hulstøbte. Issekammen har sikkert været prydet med
indstukne fjer- eller hårduske. Fra Sydsjælland kendes en lille mandsfigur af
bronze, der bærer en hjelm mage til Veksø-parret.
Til yngre bronzealders mere markante kultiske offerfund hører de store lurer,
der viser højdepunktet indenfor den nordiske bronzestøbning. Tynde rør forenet
af svære ringe danner den elegant svungne form, der øverst afsluttes i en rund
prydplade og nederst i et mundstykke. Lurerne hører sammen i par, hvor det
ene instrument er venstredrejet, det andet højredrejet. De har været stemt omtrent
ens, og deres 8-9 naturtoner har lydt klart og rungende, når der blev blæst i dem
ved hellige ceremonier. Deres ringe musikalske ydeevne gør imidlertid, at de må
opfattes som signaltrompeter og ikke som musikinstrumenter i nutidig forstand.
Lurerne findes som regel nedlagt parvis i moserne. Landets største samlede fund
på hele tre lurpar blev gjort i 1797 i Brudevælte Mose ved Fuglerupgård nord
for Lynge. Deres prydplader er smukt dekorerede med store bukler og ved
mundstykkerne hænger klapreblik. Fem af lurerne - teknisk de bedst udførte,
der kendes - opbevares nu på Nationalmuseet, mens den sjette findes i Ere
mitagen i Leningrad, skænket af Frederik VII til den russiske zar i 1845.
Et lurpar fundet ved Smidstrup blev ødelagt ved Frederiksborg Slots brand i
1859. Brudstykker af lurer kendes fra Dramstrup ved Nørre Jernløse og fra
Hallenslev Mose syd for Tissø. I begge disse tilfælde har lurerne haft bærekæder.
Den rige bronzealderkultur ophørte omkring 500 f. v. t., uden at der dog
kan trækkes nogen skarp grænse mod den efterfølgende jernalder. Både
gravskik og pottemagerkunst tegner en ubrudt linie, og allerede i bronze
alderen var det nye, epokegørende metal, jernet, trængt frem, men sjældent
og kostbart som det var, blev det kun anvendt til smykker. Fra det tids
punkt, jernet blev så almindeligt, at det brugtes til våben og redskaber, kan
kulturen med rette betegnes førromersk eller keltisk jernalder (ca. 500-0
f. v. t.), en periode, hvor det var kelterne, der beherskede store mellem- og
vesteuropæiske områder. Af virkelig betydning var, at råmaterialet nu efter
tusind års afhængighed af import fra udlandet atter kunne skaffes fra hjem
lig grund, dvs. udvindes af de jyske mosers myremalm.
Fundene fra keltisk tid er i Nordsjælland bemærkelsesværdig få; der er
ingen synlige mindesmærker, ingen bopladser og kun nogle få grave, en
keltfund og offerfund. Det er endnu ikke lykkedes at opklare årsagerne til
denne tomhed, men manglen på grave skyldes sikkert, at ligbrændingsskik
ken havde udviklet sig henimod en meget simpel form: brandpletten, hvor
bålresterne med den dødes urensede, brændte ben blev gravet ned under
den bare markoverflade. Det simple gravudstyr var de enkle nåle, bælteha
ger eller spænder, der sad på klædedragten. Det er derfor et spørgsmål om
tilfældigheder, om sådanne grave bliver opdaget, selv når de - som det
kendes f. eks. fra Jylland - samler sig på større gravpladser, t/rne-begravelser brugtes stadig som i yngre bronzealder, bl. a. kendes en urnegrav fra
Jyderup, hvori lå brudstykker af en dragtnål med kugler på bøjlen. Ved
Ulstrup øst for Gørlev er fundet en fornem bronzespand, lavet i det sydlige
Rhinland og heroppe benyttet som gravurne. En velhavende person kunne
således manifestere sig alligevel, selv om tiden ikke kendte til at skille rige
fra fattige i gravene.
Blandt de få offerfund tælles lignende sjældenheder. I en mose ved Sophienborg lige nordvest for Hillerød er fundet en stor, men meget fragmenta
risk keltisk bronzekedel, hvorpå har siddet en mandsmaske af udhamret

Det bedst bevarede jernsværd fra Danmarks keltertid er dette ca. 75 cm lange, tveæggede
stikvåben med kugleformet sølvfæsteknap, fundet i Lindholmsgårds Mose ved Slangerup.
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bronzeblik og to prægtige dyrehoveder, det ene en korthornet tyr, det andet
en okse, hvis høje horn er forsynet med små halvkugler.
Kvinderne nedlagde stadig deres smykker som offergaver i moserne, men i Nord
sjælland kendes kun et par karakteristiske kuglehalsringe fra Jyderup og Tølløse,
derudover nogle lerkar velsagtens med mad- og drikofre fra moser ved Hørby
ved Holbæk Fjord og Buerup ved Tissø. Som noget nyt var også mændene be
gyndt at ofre deres personlige ejendele til guderne. I Præstemosen ved Holmstrup
var nedlagt et par énæggede sværd og i Lindholmsgårds Mose øst for Slangerup
et særdeles elegant tveægget keltisk jernsværd med tilhørende skede af jernblik.
I Rappendam Mose ved Jørlunde lå en masse vogndele af træ, hjulkranse og nav
foruden skæret af et pløjeredskab, en såkaldt ard. Sagerne er nedlagt ad flere
gange, ved en af dyngerne lå skelettet af et menneske og spredt rundt om i mo
sen knogler af mindst fem får, ko, hest og tamsvin. Ofrene var måske tiltænkt
frugtbarhedsgudinden Nerthus, om hvem den romerske forfatter Tacitus (ca.
55-118 e. v. t.) fortæller, at hun blev dyrket af nordgermanske stammer i hellige
lunde. Ved særlige højtider førtes hendes billede omkring på en oksetrukket vogn,
ledsaget af præster, for at bringe frugtbarhed over folket og jorden. Efter kult
handlingerne blev vognen afvasket i en skjult sø, og de slaver, som havde gjort
dette arbejde og været gudinden behjælpelig, blev druknet i søen.
I keltertiden anlagdes solide stenveje, hvoraf et smukt afsnit er bevaret i
Ellemosen mellem Tibirke Bakker og Ramløse. På dette mosens smalleste
stykke og med retning fra Horsebjerg mod Tibirke kirke havde været over
fartssted siden stenalderen, hvor lavningen dannede en fjordarm. I bronze
alderen, da Arre-fjorden efterhånden blev sø, var stedet tørt og farbart, og
først i jernalderen dannedes mosen, så en bred kørevej måtte anlægges og
ved siden af den en fodgængersti af brede trædesten. På vejen var tabt et
par tykt støbte dragtnåle af bronze, formet som en plade med store bukler.
Mod slutningen af perioden havde romerne syd for landets grænser under
lagt sig hele den før så magtfulde kelterverden og stod ved Rhinen over
for de germanske folkeslag, hvortil også datidens »danskere« hørte. Dette
blev indledningen til den romerske jernalder, en af landets fundrigeste og
bedst belyste oldtidsperioder. Det mærkes dog knap så meget i den nordlige
del af Sjælland som i den sydlige, hvor der, især i den yngre fase (ca. 200400 e. v. t.), har levet en rig og fyrstelig domineret befolkning.
Fra ældre romertid kendes enkelte bopladser, bl. a. ved Kregme og Bakkendrup, men mere interessant er BorreZyerg-banken på Sejerø. Ligesom
den nærliggende banke By bjerg har den et midtplateau med tilkørselsrampe
på siderne. Ved foden af banken lå en hel del spydspidser af jern eller ben
som tegn på, at der - uanset bankens egentlige funktion: kultplads eller
befæstningsanlæg - har stået en kamp om den.
I gravskikken figurerede jordfæstebegravelsen side om side med ligbræn
dingen, og gravudstyret var blevet rigere. Overalt, i smykker og brugsting,
røbes en romersk påvirkning.
Enkelte nordsjællandske jordfæstegrave hævder sig ved deres indhold af kostbare
romerske importsager. I en grav fra Stenlille lå bronzesager udgået fra Capua,
centrum i det romerske kunsthåndværk: kedel, øse og si foruden to fine glasbægre.
119

Flitterstads

Uggeløse-graven

PORTRÆT-SPÆNDE

MAD OG DRIKKE

GRAV-GILDE

Broget gravgods

Offerfund

120

Dette udstyr vidner om de nye forestillinger om et liv efter døden, hvor der var
behov for mad og drikke. Andre graves indhold, f. eks. ved Sønder Jernløse og
Brunhøj ved Søsum, understreger, at tingene, når det drejede sig om aristokratiske
grave, skulle være af en ganske bestemt art, omfattende det romerske bordstel
og drikkeservice med den store vinbeholder, skænkeøsen og sien (til at opfange
urenligheder).
I yngre romertid sker et betydeligt opsving både i gravenes antal og rigdom.
I udlandet var Rom ikke længere verdens centrum, og det var de romerske
provinser, navnlig Rhinlandet, der nu eksporterede bronzevarer, glas, ler
tøj osv. nordpå, ofte i forbavsende mængde. Det gedigne romerske stilpræg
var i aftagende, og i stedet blev bronzeblik og, når det skulle være rigtig
fint, sølv- og guldblik, spraglede perler og farvet glas særdeles populært.
Der kendes en urnegravplads fra Sandlynggård ved Stenlille, men jordfæ
stegravene var langt de almindeligste. På en bakketop ved Uggeløse øst for
Slangerup blev for få år siden udgravet en stormandsgrav med et rigt og
særpræget indhold. I en trækiste, hvoraf der dog kun var svage spor tilbage,
lå en kraftigt bygget mand, 175-180 cm høj og 50-60 år gammel. I sine sid
ste leveår havde han været plaget af blæresten og meget svær gigt i hele
rygsøjlen. Hans klædedragt har bestået af en skjorte eller kofte holdt sam
men på skuldrene af to dragtnåle af sølv, lavet af en nordisk sølvsmed, men
efter romersk forbillede. Øjensynlig har han båret bukser med livrem. En
kappe lukket fortil ved to runde forsølvede bronzeplader samt et par ro
merske bronzesporer ved hælene fuldendte kostumet. På højre hånd sad
to guldringe.
Det mærkelige var, at skønt manden var udstyret med et sværdgehæng, havde
han af ukendte grunde ikke fået sit sværd med sig. Til sværdgehænget hørte et
meget smukt cirkelrundt remspænde af bronze med et firkantet vedhæng. Midt
på den fint ornamenterede skive ses et ansigt af forgyldt sølv, et af de yderst få,
men talende menneskebilleder fra oldtiden. For dette ganske unikke stykke har
en lokal kunstner øjensynlig været mester.
Der var sørget for mad og drikke til den døde. Ved hovedgærdet var foruden en
hel gås og ribben af et svin stillet en fin, men meget ødelagt bronzespand, anta
gelig indført fra den vigtige handelsby Carnuntum i det nuværende Østrig; inde
i spanden lå en bronzeøse og si fra Rhin-området. Herfra kommer også tre fine
grønlige glasbægre med pålagte tråde, der har stået rundt om spanden.
Efter gravlæggelsen af denne velsituerede, sikkert fyrstelige person holdt de
efterladte gravøl over ham, tændte bål og spiste og drak oven på selve graven.
Her fandtes bålrester med knogler og knuste lerkar på de svære sten, der dæk
kede kisten. Måske var deres sidste handling, inden kisten blev lukket, at fjerne
sværdet for at lade det gå i arv til sønnen.
Omkring Sperrestrup mellem Ølstykke og Jørlunde og Sandlynggård ved
Stenlille er der fundet flere andre, smukt udsmykkede grave, bl. a. med
glasdrikkehorn. Foruden en fornem messingspand af såkaldt Hemmoortype, en bred, lav spand med fod, fremstillet i det nordlige Frankrig, old
tidens Gallien, udgjorde øse og si af bronze, sølvfibula, hagekorsfibula,
sølvdenar og guldfingerring indholdet i en jordfæstegrav ved Bennebo Mark
nord for Skamstrup.
Moseofre var ikke almindelige i Nordsjælland i romersk tid. Enkelte bron
zekasseroller fra den ældre periode kendes dog bl. a. fra en mose ved Uglerup på Tuse Næs, mens der i Ejby Mose ved Rye er fundet en del hestebidselkæder af bronze, der hører til den yngre del af romertid.

På det sunkne romervældes rigdomme skabte folkevandringstidens germanske guldsmede
sådanne storsmykker som dette reliefspænde (t.v.) af forgyldt sølv med dyreornamentik.
Det er fundet ved Hvedstrup, og fra den anden side af Roskilde Fjord, fra Kitnæs, stammer
den stenindlagte fibula til højre. Her blev også fundet en mængde guldbrakteater, en slags
beskyttelses- og lykkeamuletter af de to typer, der ses i midten under portræt-spændet fra
Uggeløse. En mærkelighed er, at sagerne har kunnet ejes af både mand og kvinde.
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Landets største møntskat, fundet i 1782, stammer fra Råmosen øst for
Høng, hvor 482 romerske sølvdenarer var hengemt sent i ældre romertid.
Hvordan så stor en skat har kunnet samles på ét sted, er lidt af en gåde,
men netop på den tid (166-175 e. v. t.) var der store krige i gang mellem
romere og markomanner, et germansk folk, der havde dannet et rige i
Böhmen. Måske er en nordbo af eventyrlyst draget ned for at deltage i
disse kampe og har siden reddet sig den store skat med hjem.
To fund giver et mærkeligt levende indtryk af romertidens mennesker. Det ene
er fra Hesselbjerggård i Åmosen, hvor en mand engang i ældre romertid har
været ude at skære rør ved søen, men druknede midt under arbejdet. Han blev
fundet århundreder senere, endnu med sin korte le ved siden. Det andet er en
lille trææske af taks med skydelåg, som blev fundet i Garbølle Mose, en gren af
Amosen. På den ene side af æsken har manden, der forfærdigede den, stolt be
seglet denne handling med runeordene: HAGIRADAR TAWIDE, »Hagiradar
lavede æsken«, ristet med den ældst kendte runeindskrift fra 200-tallet e. v. t.
Tiden fra ca. 400-550 e. v. t. benævnes ældre germansk jernalder eller
folkevandringstid, men kunne også mere velklingende kaldes Danmarks
guldalder. På det europæiske fastland - knap mærkbart her i landet - var
de store germanske folkevandringer i gang, sat i skred ved de fremstormende asiatiske rytternomader, hunnerne. Truslen mod Romerriget var
enorm og bevirkede, at germanerne kunne afpresse romerne vældige pen
gesummer. Mængder af romerske guldsolidi endte i Norden, hvor de om121
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smeltedes og forarbejdedes til prægtige smykker, prydblik til våben og sager
som de storslåede guldhorn fra Gallehus i Sønderjylland.
En del af rigdommen havnede i Nordsjælland. Guldfundet 1965-66 fra Kitnæs
i nærheden af Jægerspris er således landets største brakteat-skat. 19 af disse énsidigt prægede billedhængesmykker eller amuletter af guldblik, oprindelig lavet
som efterligninger af senromerske kejsermedaljoner, var her gravet ned i en
skrænt ved stranden sammen med en pragtfibula af guldbelagt bronze, prydet
med filigran af fineste forarbejdning og indlagt med halvædelsten og muslinge
skal. Fibulaen er dansk arbejde, men de indlagte sten og skaller er kommet lang
vejs fra, måske helt fra Nærorienten. Brakteaterne var stemplet med omtrent
samme motiv: et stort hovede uden krop anbragt på ryggen af en hest; fire havde
dog en hel rytterfigur.
Ved et mærkeligt sammentræf viste det sig, at nogle af brakteaterne er præget
med nøjagtig samme stempel som den ene af fire brakteater, der i 1817 blev
fundet i Jprlunde ved Slangerup.
En større skat på 11 brakteater stammer fra Stenholt Vang nord for Hillerød.
I strandkanten ud for Havnsø fandtes en stor massiv guldhalsring, ved Tømmerup på Halsnæs to armringe og ved Gierslev sydøst for Høng to stykker ring
guld.
Fra ældre germanertid kendes et par rige nordsjællandske kvindegrave. På en
gravplads ved Nyrup i Odsherred var begravet en 30-årig kvinde af høj byrd,
med et særdeles kostbart udstyr: hængesmykker af guld og sølvblik, deriblandt
en indfattet romersk guldsolidus, en bronzekæde, sølvhårnål, spiralfingerringe af
guld, flere fibulaer, hvoraf en hagekorsformet i bronze med guldblik og en
stempelornamenteret sølvblikfibula. Ydermere var der en del ringe, flest af sølv,
et glasbæger, en træspand med bronzebeslag, 484 ravperler og hele 734 glasperler.
En kvindegrav ved Kvarmløse nær Tølløse rummede tilsvarende ting, men i knap
så anselig mængde, bl.a. en stor prangende sølvblikfibula og et halvmåneformet
guldhængesmykke.
I yngre germansk jernalder (ca. 550-800) blev guldstrømmen totalt indstil
let. Gravskikken var som før jordfæstegrave anlagt under flad mark, hvor
de let forsvinder, men gravgaverne indtog efterhånden ren symbolsk karak
ter. I et par af gravene på en lille gravplads ved Kyndby ud mod Isefjorden
var der dog sørget godt for de afdøde. En kvindegrav indeholdt således tre
bronzefibulaer af forskellig slags, glasflus- og ametystperler importeret fra
Middelhavslandene, en lille rund, fint dekoreret bronzedåse m. m. Kvin
den havde to hunde med sig i graven foruden flæske- og fårekød. I en
mandsgrav lå et prægtigt ornamenteret tveægget sværd med en ring på fæ
steknappen. At besidde et sådant ringsværd var, ifølge det oldengelske
Zføoww//-kvad fra 700-tallet, tegn på virkelig høj rang og værdighed. Krige
ren var derudover udstyret med skjold, et par knive og perler samt kødmad,
og endelig havde han fået følge af sin hund.
Et smukt perlesmykke med perler af rødgult glasflus, gråviolet ametyst
og calcedon ophængt i to bronze-endestykker blev sammen med en rygknapfibula fundet på Ørby Mark nordvest for Helsinge. Det stammer an
tagelig fra en grav, hvilket også gælder en del spredte løsfund af fugle- og
næbformede fibulaer, remspænder og beslag til lædertøj, f. eks. fra en mark
ved Hegnæsvang i Odsherred.
I yngre germanertid var, såvidt det kan læses ud af gravfundenes genstande,
smag og mode helt forskellig fra den ældre periode. En rig og original
dyreornamentik med rødder tilbage i romertid fik nu en ganske domine-

I en vikingetids kvindegrav ved Besser på Samsø fandtes disse to skålformede bronze
spænder med gennembrudt overflade og forgyldt bund. De flankerer her Ulstrup-spændets
fornemme ornamentik med dyremotiver drejet og vendt og flettet ind i hinanden.
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rende betydning indenfor kunsthåndværket. Et smukt eksempel på denne
egenartede stil, der veksler i udseende fra tid og sted, ses på et firkantet,
desværre ufuldstændigt pladespænde, der havde fået en mærkelig skæbne:
det blev fundet i et lille husmandssted ved Ulstrup på Røsnæs, hvor det var
blevet brugt til at reparere et hul på bagsiden af et skab.
Vikingetiden (ca. 800-1050) er den strålende sagnrige afslutning på Dan
marks oldtid, hvor nordisk foretagsomhed blev en væsentlig magtfaktor i
datidens Europa. I denne periode stiger fundene igen i antal, og fra Nord
sjælland kendes adskillige grave og gravpladser med både jordfæste og lig
brænding. Ved Besser på Samsø er undersøgt en lille gravplads med begge
gravformer. En af jordfæstegravene tilhørte en fornem kvinde lagt i en
trækiste beslået med jernnagler. Hendes smykkesæt, der er typisk for vi
kingetidskvinden, bestod af to store ovale skålspænder af bronze, et trefliget sølvspænde med lueforgyldning, glasperler, jernkniv, lerkar og en
håndten. Kvindegrave med dragtspænder kendes også fra Føllenslev, Stårup, Anneberg og andre steder i Odsherred.
En større gravplads ved Dråby Skole i Hornsherred rummede bl. a. en kvinde
grav med rester af tøj, bevaret dels fra en dragt af kraftigt vævet uld, dels et sjal
eller en kjortel af meget fint vævet stof. I en anden grav var der tydelige tegn på,
at den gravlagte kvinde var fulgt i døden af sin træl, en makaber skik, som har
været nok så udbredt i vikingetid.
En grav med to sværd med dels sølv- dels kobberindlagte fæster blev fundet i
1860 ved Magleø i Åmosen. Andre krigergrave enten med sværd, bidsler, stig
bøjler, spyd, skjolde eller økser kendes bl. a. fra Valby gård, Hørby, Hejninge
og Sæby Kirke.
Fra Brandstrupgård på Sjællands Odde og Nordby på Samsø kendes særegne
trefligede spænder, der er fremstillet i Hedeby, vikingetidens berømte store han
delsby ved bunden af Slien Fjord. De to fundsteder angiver netop en af de mest
befærdede vandveje, der forbandt byen med det øvrige Norden.
Fra vikingetiden kendes skibssætninger, de bådformede stensætninger med
høje stævnsten, som danner rammen om en eller flere grave, symbolise
rende det rigtige skib, der skulle befordre den døde hinsides. På Ferslev
Mark i Homsherred ligger en sådan 14 m lang skibssætning, men af større
interesse er dog anlæggene ved Lejre sydvest for Roskilde. På gamle teg
ninger ses, at der endnu i 1700-tallet har ligget op til seks skibssætninger
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på stedet, men de er alle ødelagt med undtagelse af én, det 80 m lange
Tingstenene, Nordens største anlæg. Skibssætningen lå på en fladmarks
gravplads, muligvis som monument over den midterste grav, der imidlertid
for længst var blevet plyndret. Tæt ved skibssætningen sporedes tomten
efter et hus med buede langvægge, af type lig husene i Trelleborg-lejren
ved Slagelse.
På stedet er undersøgt over 25 jordfæstegrave, rummende rige og fattige, mænd,
kvinder og børn mellem hinanden. Dystert var fundet af en grav med to mands
skeletter, det ene bagbundet på hænder og fødder og med hovedet skilt fra
kroppen. Tydelige mærker af bøddeløksen kunne endnu ses i halshvirvlerne og
under kæben. Her var med andre ord endnu et tilfælde, hvor slaven måtte bøde
med livet for sin døde herre. En arabisk forfatter, ibn Fadhlan, der i Rusland
overværede begravelsen af en svensk vikingehøvding, har malende beskrevet de
riter og ceremonier, der indledte ofringen af en af høvdingens trælkvinder.
I et par mandsgrave fandtes smukke, rigt dekorerede spænder og beslag af for
gyldt bronze, der har siddet i strømpebånd under knæet. En anden grav inde
holdt smedeværktøj. En kvinde var begravet med et træskrin beslået med tinstif
ter hen over fødderne. I skrinet lå en tenvægt til en håndten. På brystet lå to
små Thors-hamre af jern, der skulle beskytte den døde mod onde ånder. I for
bindelse med mange af gravene var der offergruber med bålrester, lerkarskår og
madofre, de efterladtes sidste æresbevisninger mod afdøde.
Tæt op til skibssætningen ses den restaurerede storhøj Grydehøj, der dækkede
over et omfangsrigt brandlag med trækul og brændte ben. Det eneste bevarede
gravgods var en mængde fine guldtråde, der har været indvirket i en kostbar
brokadesdragt. Adskillige storhøje på Lejre-egnen dækker måske over lige så for
nemme eller fyrstelige personer som Grydehøj. Fire sølvdrikkeskåle, der sammen
med en perlekæde, vægtlod og hvæssesten blev opgravet i 1850-51 vest for Lejre
by, stammer muligvis fra en rig grav, men kan også være et skattefund.
Der er ingen tvivl om, at Lejre i 900-tallet, hvori alle fundene kan placeres, var
en meget vigtig by, måske en kongeby, hvis betydning er dalet efter rigets sam
ling under Harald Blåtand. Nutidens Lejre kan derfor ikke være identisk med
den berømmede skjoldungeæt's kongesæde, hvis konger - Skjold, Halvdan, Roar,
Helge og Rolf Krake - levede (?) i 500-tallet. Sagnenes Lejre må have ligget
andetsteds i Danmark.
Midt i 1000-tallet, efter at Roskilde var blomstret op som konge- og bispe-

Skuldelev-fundet omfatter ikke blot fem skibe, men også fem forskellige skibstyper, der
viser, at vikingerne i deres fabelagtige skibsbygningskunst forstod at variere deres skibe
efter de formål, de skulle bruges til. Et langskib med plads til 50-60 krigere, sikkert bereg
net til togter mod England, er med sine 28 m længere end noget andet bevaret skib fra
vikingetiden, men størst interesse samler sig om handelsskibene i fundet. I det største af
disse, her set i rekonstruktionstegning, møder man for første gang vikingernes Atlanterhavsskib, der bragte de nordiske kolonisatorer med bohave og husdyr til Færøerne, Island og
Grønland og måske helt til Amerika. I det åbne fartøj har det været en barsk tørn, og tabs
procenten må have været uhyggelig stor.
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Dette lille, kun 13,3 m lange handelsskib har sikkert gået i Østersø-fart, før det veltjent og
ribbet for alt udstyr blev sænket og dænget til med sten for at spærre et af de vigtigste
sejlløb til Roskilde, dengang en vigtig handelsby med både kongsgård og domkirke. Ikke
desto mindre er skibet så utrolig velbevaret, at der stadig på tømmeret kan ses spor af
skibsbyggerens øksehug. Lasten har ligget midtskibs, hvor der ikke er dæksplanker.
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sæde, blev det nødvendigt at sikre denne by mod overfald ad søvejen. I
sejlløbet Peberrenden ud for Skuldelev udlagdes derfor en spærring af fem
gamle og udtjente skibe, ribbet for udstyr og lastet med kampesten. Det var
alle klinkbyggede sejlskibe med buet køl og svungne stævne. To af dem
har været krigsskibe, det ene af samme type som det velkendte skib fra
Ladby på Fyn, det andet et langskib med plads til 40-50 roere. To andre
er handels- eller fragtskibe, hvoraf ét har været en stor, søgående knarr.
Det femte skib kan have været en færge. Skibene, der blev bygget omkring
år 1000, dels her i landet, dels i Norge, er af høj teknisk standard og har
bag sig en århundredgammel tradition, der varede ved til ind i 1200-tallet.
Vikingetiden var en uropræget tid, hvor mange skatte blev gemt væk i jorden af
ængstelige ejermænd. Som ved gravfundene samler langt de fleste skattefund sig
i Nordsjællands vestlige egne. Ved Jørlunde er dog fundet et guldspænde og en
guldarmring. Det er i øvrigt sølvfundene, der dominerer billedet, med smykker,
mønter og betalingssølv eller brudsølv, dvs. afbrækkede stumper af ringe og an
dre smykker, barrer og stænger, der benyttedes i handelen efter vægt. I Asnæs
Dyrehave havde en kvinde omkring år 900 skjult sine kostbarheder inden i to
ovale skålspænder, der vendte randene mod hinanden: to sølvplader, en flettet
sølvkæde, talrige perler af sølv, bronze, glas og krystal og nogle få mønter,
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hvoraf to var arabiske og en frankisk. Under en flad sten nær stranden ved Se
jerby på Sejerø blev i 1858 fundet en stor sølvskål indeholdende lutter sølvting,
bl. a. flettede halsringe, armringe, hængesmykker af forskellig form, f. eks. de
koreret med dyreornamentik i filigran, og adskillige udenlandske mønter. Skat
ten er antagelig nedlagt i slutningen af 900-tallet. Omtrent samtidig hermed er
den enestående guldhalsring, der blev fundet i 1977 på en mark ved Tissø.
Snoet af fire svære, dobbeltsnoede guldtråde og med et smukt ornamenteret
manchetlukke er ringen med sine 1830 g (opr. 2 kg) det vægtigste guldfund i
Danmark siden guldhornene.
I Nordsjælland, atter den vestlige del, er rejst flere bautasten som tavse
mindesmærker over længst glemte personer. De kan ikke tidsfæstes nøjag
tig, men de fleste er nok fra vikingetiden. På Sejerø står smukke bautasten
ved Tadebæk og Tynnebjerg, ved Vig i Odsherred ses den høje Kræmmer
sten, ved Ellede på Røsnæs de to sten, der kaldes Stat Fast og hans Lille
broder. Længere ude på Røsnæs ved Nostrup står Kajestenen, og en anselig
gruppe på fem bautaer, Skrædderens falske Vidner, er rejst på Bøgebjerg ved
Re erslev.
Bautasten med rw/ie-indskrifter beretter som oftest ganske kort og lakonisk,
hvem der satte sten over hvem, men de er dog vikingernes eneste talende
eftermæle. På den mærkelige runesten fra Gørlev læses, at »Tjodvi rejste
denne sten efter Odinkar«, efterfulgt af runealfabetet futhark'erv, ordene
»Brug kumiet vel« skulle måske sikre, at Odinkar ikke gik igen, mens den
efterfølgende ulæselige trylleformular måske var en forbandelse over even
tuelle gravrøvere. Endelig oplyses det, at »jeg satte runerne ret, Gunne,
Armund ...«
Runerne på stenen fra Snoldelev, fundet i 1770, er ligesom Gørlev-stenens ristet tidligt i vikingetiden. De læses som: »Gunvalds sten, søn af
Roald, thul i Salløv«. Om det var Gunvald eller Roald, der var »thul«, dvs.
stormand med værdighed af hedensk præst, fremgår ikke klart. Runeriste
ren har også begået et hagekors og den beslægtede, trearmede triskele-hgur,
og bag hagekorset anes et soltegn fra bronzealderen. Stenen var med andre
ord helliggjort to gange med henved 2000 års mellemrum. Sandsynligvis ind
gik Snoldelev-stenen, der nu er opstillet i Nationalmuseet, som led i en skibs
sætning rejst over vikingen Gunvald. Med skriftens brug trådte vikingerne
for alvor over i historien, selv om glimtene af liv og mennesker er svage.
Odsherred Folkemuseum i den gamle friskolebygning ved Nykøbing kirke har
en mindre oldsagssamling. Museet udgiver et lille årsskrift, »Ting og Sager
fra Odsherred«. Egnens øvrige museer i Stenstrup, Høve og Fårevejle er
hjemstavnsmuseer, men rummer også oldsager fra sten-, bronze- og jernalder.
Kalundborg og Omegns Museum i Lindegården over for kirken har en udsøgt
oldsagssamling med bemærkelsesværdige fund fra ældre stenalder, især Mullerwp-fundet, yngre stenalders fund fra egnens mange storstensgrave samt en del
fund fra bronzealderen.
Holbæk Museum, der har til huse i en restaureret bindingsværksbygning i Kloster
stræde, rummer en beskeden oldsagssamling.
Vikingeskibshallen i Roskilde ligger ved Strandengen i den inderste del af Ros
kilde Fjord. Museet blev opført 1969 som ramme om Skuldelev-skibene.
Roskilde Museum i Liebes Gård i Skt. Olsgade rummer bl. a. en mindre oldsags
samling, en betydelig middelalderafdeling og udstilling af egnens bondekultur.
Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter i Herthadalen ved Lejre kan opfattes som
et aktivt frilandsmuseum, hvor oldtidens husbygningsmetoder, væve- og potte-
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magerteknik, agerdyrkningsmetoder etc. efterprøves i praksis. Forsøgscentret,
der råder over ca. 50 tdr. land, er åbent for offentligheden og i øvrigt et meget
yndet ekskursionsmål for skoler, foreninger etc.
Kongsgården ved Lejre har ikke egentlig oldtidstilknytning, og det pompøse
navn er blot inspireret af egnens myter. Den stemningsfulde, gamle gård rum
mer et lille privat museum over slægten, der har ejet stedet gennem mange
generationer.
Samsø Museumsgård i Tranebjerg rummer foruden en smuk folkemindeudstil
ling en rig samling af oldsager fra øen, væsentligst fra stenalderen.
Troldhøj ved Stenstrup til højre for vejen mod Lumsås: Høj med dobbeltjætte
stue, udgravet af Nationalmuseet i 1909. To ca. 3J^ m lange gange fører ind
til de 7 m lange, 3 m brede og 2 m høje kamre, der er adskilt ved en fælles
endesten. Et par af dækstenene er kløvet af samme enorme stenblok. Kam
rene indeholdt talrige skeletrester, halvdelen af børn, og adskillige oldsager,
hvoraf de fleste stammede fra senere begravelser i dolktiden. Lige 0 for Sten
strup en stor, smuk gravhøj, Barnehøj.
Nyrup: Tæt ved landsbyen Birkehøj med et anseligt jættestuekammer og Skingshøj med et mangekantet dyssekammer, på hvis dæksten ses to skåltegn.
Højby: I omegnen adskillige gravhøje, dysser og jættestuer. Mod N ved Borrevang fire høje grupperet om en anselig, tidlig middelalderlig borgbanke. 0
herfor Syvhøje, efter sløjfning en gruppe på seks gravhøje på et bakkedrag,
kaldet Troldebjerg. Ved skolen en langdysse, hvis sekskantede kammer er dæk
ket af en kraftig overligger med enkelte skåltegn.
Midtvejs mellem Højby og Stenstrup lige 0 for landevejen en runddysse
med sekskantet kammer, hvorover en vældig dæksten med skåltegn.
Trundholm Mose: Findested for solvognen fra ældre bronzealder. På stedet, ca.
100 m inde i marken N for landevejen, er rejst en mindesten.
Vig N for byen på vejen mod Kollekolle: Lille langdysse, hvis ene ende er bortgravet. Det oprindelige jorddækkede kammer indeholdt flere skeletter og ler
kar. S for vejen til Bognæs 1 km 0 for Vig den 2 m høje Kræmmersten, en
vikingetid'^ bautasten, hvorom sagnet fortæller, at en trold kastede den fra
Tuse Næs mod Vig kirke.
Kongsøre Skov ud mod Isefjord: Talrige grupper af store og små gravhøje. Lige
mod V i udkanten af skoven en stor høj, Sakshøj, med udsigtstårn på toppen.
Af småhøjene, sandsynligvis stammende fra yngre bronzealder, synes enkelte
at være røser. Omtrent midt i skoven en runddysse og sydligst den anselige
langdysse Kong Øres Grav med et enkelt kammer med ny dæksten efter re
staurering i 1937.
Plejerup ved Lammefjord: V for vejen mod Atterup en smukt beliggende, vel
bevaret langdysse med et femkantet kammer, på hvis kløvede overligger ses
en del skåltegn.
Herrestrup nær Plejerup: Ved vejgaffel mod Holte og Ostrup en anselig rund
dysse med sekskantet kammer med en meget stor overligger. Den lange gang
har bevaret en enkelt dæksten.
Dilhøj SV for Herrestrup: Smuk og velbevaret runddysse med sekskantet kam
mer med gang og tærskel. På dækstenen nu stærkt udviskede helleristninger
af skibe og hjulkors, opdaget og aftegnet i 1800-taIlet.
Dutterhøje ved Åstojte: Østligste gruppe på fem - de fire sammenbyggede - af
de mange storhøje, der beklæder den vældige bakkebue omkring den udtør
rede Lammefjord.
Nærmere Høve en anselig kratbevokset høj, Maglehoj, hvorfra der er en
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storslået udsigt over Sejerø Bugt til den ene side og over det lavere land mod
Lammefjorden til den anden. Tæt ved Maglehøj en langdysse, Kæmpegraven,
samt tre andre gravhøje. Ved Høve tre høje, længst mod 0 den største, Ester
høj, der bærer en genforeningssten på toppen. Den mellemste, der rummede
to grave fra ældre bronzealder, er indrettet som moderne gravsted for filmpio
neren Ole Olsen.
Vejrhøj SV for Fårevejle: Sjællands højest beliggende gravhøj (tredjehøjeste
punkt, 121 m) og en af de største overhovedet. Højen, der stammer fra ældre
bronzealder, er fladtoppet og noget kratbevokset. Enestående smuk udsigt fra
toppen.
Fra yngre stenalder findes på Sejerø kun et eneste mindesmærke, en langdysse
beliggende nær øens sydøstlige spids. Derudover otte gravhøje, antagelig fra
bronzealderen, hvoraf nogle er ret anselige. Mod N på en høj skrænt NV for
Sejerby en bautasten, Tynnebjergstenen, og mod SV en anden smuk sten rejst
nær stranden ved Tadebæk.
NV for Sejerby to fritliggende, ret høje banker, Borrebjerg og Bybjerg, med
spor af terrasseformede ramper gravet ind i siderne, muligvis samlingssteder
under religiøse ceremonier. Ved foden af Borrebjerg fandtes tykke kulturlag
fra ældre romersk jernalder.
Røjna^-halvøen kan opvise adskillige storstensgrave og bronzealderhøje, talrigst
i Raklev sogn. 0 for landevejen mellem Kongstrup og Nostrup en mindre
bronzealder-høj, Ørnehøj, på hvis top er rejst en bautasten, Kajestenen.
Ved Kallerup et smukt, fritstående dyssekammer, Svanedyssen, med skål
tegn på den kraftige dæksten. Ved Nyrup tre storstensgrave på række; længst
mod V en dobbeltjættestue uden dæksten, der rummede en mængde flintøkser,
stridsøkser, lerkar m. m. I midten et dyssekammer med stor dæksten og tær
skelsten og mod 0, omsluttet af en have, et åbent jættestuekammer.
N for Ellede Skole to bautasten, Stat Fast og hans Lillebroder. De har stået
som vartegn for en gruppe små og lave, for længst sløjfede høje.
Ved Raklev flere dysser, bl. a. 0 for kirken en langdysse med tre kamre,
hvoraf det ene har en stor dæksten forsynet med skåltegn, og længere mod 0
en runddysse, hvorfra der er en vid udsigt.
På Kålund Klostefs jord højt over Kalundborg og N for landevejen til Ny
rup, en anselig høj, Vlfshøj, hvorom sagnet fortæller, at dersom højen plynd
res, vil højfolket sætte ild på Kalundborg Slots Ladegård.
^snæj-halvøen: I Vesterskoven 27 og i Forskoven 45 høje samlet i grupper. Fler
tallet er ret små og rummede urnegrave fra yngre bronzealder. Andre høje er
middelstore og tilhører antagelig ældre bronzealder. Ved nordstranden i Ve
sterskov en større sten med 22 skåltegn.
Rørby-egnen SØ for Kalundborg: Talrige dysser og jættestuer. V for Årby en
anselig dobbeltjættestue, Ormshøj, der mangler dæksten. Udgravet af Natio
nalmuseet i 1879 med stort udbytte, især af økser, benmejsler og lerkar.
Nordenhøj eller Låddenhøj mellem Rørby og Kærby med restaureret dob
beltjættestue, hvis vestlige kammer mangler dæksten. Ved udgravningen 1885
fremkom mange skeletter, flintøkser, dobbeltæggede stridsøkser, ravperler og
lerkar. 0 herfor den uudgravede dobbeltjættestue Olshøj og mod S den store,
restaurerede Hyldehøj, ligeledes en dobbeltjættestue, som ved udgravningen
1887 viste sig at rumme landets største jættestuefund med omkring 100 ske
letter samt talrige redskaber, ravsmykker og mange velbevarede lerkar, nu på
Nationalmuseet.
På vejen mod Værslev to høje, hvoraf den nordvestlige rummer tre sam-
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menbyggede jættestuekamre, den anden et uudgravet kammer. NV for Ubby
særdeles anselige megalitgrave og bronzealder-høje, bl. a. Tinghøj umiddelbart
V for landevejen mod Rørby. Ved udgravningen 1884 afslørede højen flere
grave fra både ældre og yngre bronzealder. Lidt NV herfor i en have ved
Dysselodden to høje, hvoraf den ene rummer en meget smuk jættestue med
gang og et usædvanlig højloftet kammer, den anden en mindre jættestue,
Grønhøj. Tæt herved Ræverøgel med et fint jættestuekammer.
I Alderdomshjemmets have i Ubby en velbevaret dobbeltjættestue, Korshøj,
med tilgængelige kamre, det sydlige udgravet 1843, det nordlige 1939. I det
sidste fandtes omkring tyve velbevarede skeletter og adskillige oldsager, deri
blandt mange fine lerkar. Nordkammerets dæksten har indhuggede skåltegn.
Ved Klovby ligger Gubbestenen, en vældig stenblok oversået med ca. 40
skåltegn.
Reerslev-Ruds Vedby-egnen: Talrige storstensgrave fra en yngre stenalder's bygd,
bl. a. SØ for Reerslev en af landets anseligste langdysser, 100 m lang omsat
med 127 randsten og med tre (oprindelig fire) kamre. I nærheden to impone
rende dyssekamre, antagelig også fra en langdysse.
Mod V på Bøgebjerg en gruppe på fem (oprindelig seks) bautasten, Skræd
derens falske Vidner; noget længere mod V, på Ortved Mark, står den sten,
som er »Skrædderen« selv. Sagnet fortæller herom, at nogle mænd efter at
have aflagt falsk ed på tinge i en retsstrid om et byskel forvandledes til sten,
da de på hjemvejen nåede det omstridte skel.
Gørlev-stenen: Runesten fra tidlig vikingetid opstillet i Gørlev kirke's våbenhus,
fundet under den gamle trappe til det sydlige våbenhus, da trappen skulle for
nys i 1921. Indskriften på begge stenens sider, hører til de interessanteste i
landet. I 1964 fandtes i fundamentet under kirketårnet endnu en runesten, med
indskriften: »Thorgot satte denne sten efter sin fader Halvdan«.
Mullerup SV for Høng: I Maglemosen 0 for Mullerup mindesten over den be
rømte ældre stenalder's boplads, der har givet navn til Maglemose-kulturen.
Fundet 1900 af skolelæreren i Mullerup, M. J. Mathiassen, og udgravet samme
år af Nationalmuseet. En plads fra samme periode længere mod N i mosen
undersøgtes 1904 og 1915.
N for vejen til Mullerupstrand, et tilgængeligt jættestuekammer, Bavnehøj.
Rævehøj N for Dalby: Landets højeste jættestuekammer, 2,5 m, med væggene
bygget i flere skifter. Ved udgravningen 1932 fremkom talrige flintredskaber
og lerkar. N for Rævehøj adskillige velbevarede gravhøje.
Dragerup Skov 0 for Holbæk ud mod Isefjord Inderbredning er usædvanlig rig
på høje. De fleste er små og stammer antagelig fra yngre bronzealder.
Vinskoven N for Åmosen: Lige ud til vejen mellem Skellingsted og Skamstrup
en meget smuk langdysse med store randsten og et kammer sat af tre sten
med tærskel og stor overligger. Der er ingen jordhøj.
Den nordlige del af øen med sit voldsomt kuperede terræn har kun haft få old
tidsminder, og de er alle blevet sløjfet i tidens løb. Derimod har det frugtbare
sydland adskillige storstensgrave og høje fra bronze- og jernalder.
Brattingsborg på øens sydligste del: På markerne heromkring flere megalitgrave,
bl. a. mod N de fire Hyldehøje med jættestuer, hvoraf kun den nordvestlige også kaldet Åsmarkshøj - og den østlige er velbevarede. Lige 0 for gården
en smuk fritstående dobbeltjættestue, Rævebakken, hvor kamrene har fælles
endesten, men mangler dæksten. Ude ved østkysten S for Vorres Hage ligger
Knøsen, et smukt dyssekammer med dæksten.
Besser: SØ for byen helt ude ved kysten, beliggende på klinten få meter fra
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skrænten mod havet, en hellekiste, bygget af ni tynde stenplader med tær
skelsten og en enkelt dæksten bevaret.
Rævebakkerne ved Sælvig-bugten S for Tojtebjerg: Gruppe på seks høje, anta
gelig fra bronzealderen, hvoraf en dobbelthøj, Angantyrs Høj, har navn efter
sagnet om Hjalmars og Ørvar-Ods holmgang på Samsø med Angantyr og hans
elleve bersærkerbrødre. Den store høj skulle da være kastet over Angantyr og
hans sværd, »Tyrfing«. Endnu to høje på øen bærer dette navn, heraf den
anseligste mod S i Brattingborg Skov.
Niels Halses Høj eller Nørre Vols V for Toftebjerg: Øens mest seværdige lang
dysse, 32 m lang; dækstenen af et kammer er synlig.
Stenstuen N for Alstrup: Smukt overdækket dyssekammer på lille kuplet høj.
Jægerspris: Dråby sogn i Hornsherred er meget rigt på oldtidsminder. V for
Nordskoven flere megalitgrave, bl. a. en velbevaret jættestue ved Jomsborg.
Ved Skåningegårde en gruppe på 11 middelstore og små høje, hvoraf én inde
holder et dyssekammer uden dæksten. S herfor og V for Nyhuse ni middel
store og små høje, hvoraf den sydligste, Mølledys, rummer en dobbeltjætte
stue, frilagt af Frederik VII. I selve Nordskoven en del småhøje; rigere er dog
Kohaven med 21 høje.
I Jægerspris Slotshegn en jættestue, Troldstuen, udgravet af Frederik V
1744 som den første af sin art i landet. Højens oprindelige mindesten med
latinsk indskrift ødelagdes under en storm og fornyedes i 1943.
NV for slottet Julianehøj med en jættestue, der efter udgravning ved arve
prins Frederik og statsminister Høeg-Guldberg i 1776 omskabtes til et kunst
færdigt anlæg med plateauer, trapper, klippede træer og hække og en fornem
indgangsportal til ære for arveprinsens mor, dronning Juliane Marie. På en
af afsatserne opstilledes syv søjler af marmor med navnene på de nordiske
sagnkonger fra Skjold til Wittekind. På den flade top anbragtes senere en
norsk runesten. Inde i kammeret udgravedes halvdelen af gulvet, mens resten
blev fundament for en bænk, hvorpå oldtidsdrømmere kunne hvile sig. Her
fandtes senere talrige oldsager. Indgangsportalen er placeret i kammerets
sydlige endevæg, mens den oprindelige indgang mod 0 er spærret af nedstyr
tede overliggere og endnu ikke udgravet.
I selve slotsparken nær grevinde Danners grav tre runesten fra Flemløse,
Hagenskov og Voldtofte på Fyn samt en sten med skålgruber fra bronze
alderen.
Ferslev: N for byen på vejen mod Egebjerg en noget forstyrret, 14 m lang skibs
sætning med en lav jordhøj omsat af randsten med en stavnsten for hver ende.
Langs stranden på strækningen fra Kyndby Huse i N til Vellerup i S ses
mange storstensgrave og bronzealder-høje. Ved Hammeren N for færgevejen
til Orø ligger en stor hellekiste af 15 sidesten uden dæksten.
Ejby: N for byen ved Åhuse en anselig jættestue, udgravet 1939, der indeholdt
adskillige oldsager, især flintøkser og lerkar. I højens østside en hellekiste med
tre dæksten.
NØ herfor, på Kyndeløse Mark, ligger Møllehøj med en smuk, tilgængelig
dobbeltjættestue. De ovale kamre har fælles endesten. Nordkammerets ene
dæksten manglede ved udgravningen (1938) og er nu erstattet af et betondække.
I begge kamre fandtes store skcletdynger med flintredskaber, lerkar og smyk
ker af ben og rav hulter til bulter. Øverst fandtes begravelser fra dolktiden.
Sakshøje V for Ryegård: Tæt ved vejen mod Langtved tre ualmindelig store og
smukt beliggende høje, bevokset med bøgetræer. I skovene under Ryegård Dyrehaven og Enghave Skov - talrige velbevarede små og store høje.
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Øm SV for Roskilde: Mellem Allerslev og Øm på Øm Klostergård's jord en af
landets anseligste og bedst bevarede jættestuer, dækket af en stor træbevokset
høj. En gang med tærskel fører ind til det mandshøje kammer. Et stengærde
om højen stammer fra 1800-tallet. Udgravet 1832 med beskedent udbytte af
skeletter, flintøkser, mejsler m. m.
Lejre SV for Roskilde: Tingstenene på bakken mellem Kornerup Å og den nu
udtørrede Lejre Å, en ca. 80 m lang, dårligt bevaret skibssætning. I området
har ligget flere andre, nu forsvundne anlæg. Nær Tingstenene Grydehøj, der
har dækket over en brandgrav. Den nærliggende Hyldehøj, oprindelig meget
stor, bærer i toppen spor efter gravplyndring. Mellem højene en stor fritstå
ende sten, Margretestenen, antagelig rest af en skibssætning. 0 for de to åer
den anselige Ravnshøj.
I bakkelandet lige V for Lejre by Mysselhøj, den eneste velbevarede, dvs.
uplyndrede gravhøj på egnen. Ved Ledreborg flere store høje.
Sølager på sydsiden af Halsnæs ved Store Karlsminde: En af landets kendteste
køkkenmøddinger, aflejret langs den gamle kystlinie og nu udstrakt ved foden
af en større bakke. Udgravninger i 1901 og 1907 viste fire kulturlag, hvoraf
de tre nederste tilhører Ertebølle-kultur og det øverste yngre stenalders ager
brugskultur. Berømt allerede i 1869, da den besøgtes af den internationale
arkæologkongres.
Karlsstenen ved Grønnessegård NØ for Sølager: Meget smukt dyssekammer,
kendt fra J. Th. Lundbye’s tegninger og afbildet på de gamle femkronesedler
tegnet af Gerhard Heilman 1908. I gårdens have og i skoven flere høje.

Karlssstenen ved Grønnessegård på Halsnæs er mest kendt som den dysse, der prydede
de gamle femkronesedler. Allerede Johan Thomas Lundbye havde den dog blandt sine yndlingsmotiver og hentede julen 1838 denne tegning på stedet. Ca. 35 lurer er fundet rundt
om i Danmark, deraf hele seks - og tilmed de skønneste (t.v.) - alene i Brudevælte Mose
ved Lynge. Fremstillet parvis og af modsat slyngning har de ligesom de hornede Veksøhjelme deres udspring i oksens hornpar og sikkert været anvendt ved religiøse ceremonier.
Samtidig med blæsningen af de rene og stærke, dybt rungende signaltoner har man mulig
vis raslet med klapreblikket, som findes tæt ved det tragtformede mundstykke.
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Maglehøj SØ for Frederiksværk og S for vejen mod Brederød: Højtbeliggende
storhøj, hvorfra udbreder sig en af Sjællands skønneste udsigter. En mindre
høj, Lille Maglehøj, ses lige SV herfor.
Ellemosen mellem Tibirke Bakker og Horsebjerg N for Ramløse: Velbevaret
stenbrolagt vejstykke fra keltisk jernalder, 3 m bredt og 150 m langt i en let
vinkel. Brolægningen, der er kantet med større stenblokke, hviler på et fun
dament af grus, sand og trærafter. Under stenvejen og delvis forskudt herfor
en ældre vej bygget af træ. S for vejen en fodgængersti af større trædesten,
der skærer sig i lige linie over mosen og tilsyneladende er lidt yngre end den
brede kørevej. En sti fører ned til oldtidsvejen fra Tisvilde-landevejen.
Tisvilde Hegn er meget rig på høje; i alt er ca. 60 bevaret, hvoraf flere ret an
selige, bl. a. i skovens nordøstlige hjørne Kong Hans* Høj, der er omkranset
af en lav vold. Længere mod SV og nordligst i en gruppe på 10 høje den
smukke, velbevarede Harehøj. SV herfor en stor sten med skålgruber.
Bakkebjerg: I naturfredede omgivelser S for Rågeleje ved vejen mod Blistrup en
af landets fornemste højgrupper, Maglehøje, på otte store, kuplede bronzealder-høje. Herfra vid udsigt over indlandet og Kattegat.
Ølshøj eller LJllershøj S for Smidstrup: Dobbeltjættestue, udgravet 1823-24, der
indeholdt enkelte skeletter, flintredskaber, ravperler og et lerkar. Nordkam
meret er styrtet sammen efter lynnedslag, men det sydlige kammer er velbe
varet og tilgængeligt. I højens sydside en hellekiste fra dolktiden, udgravet
1961, der indeholdt et par skeletter og en flintdolk.
Valby Hegn N for Helsinge: I hegnets vestlige del seks fornemme langdysser i
tæt række fra N til S. Alle er restaurerede, men bedst bevaret er de to nord
ligste, der hver har tre kamre. I næstsidste dysse mod S et lille jættestuekam
mer med skålgruber på den nordlige dæksten. Skåltegn ses også på dækstenen
over kammeret i rækkens midterste langdysse.
Dæmpegård-dyssen i Tokkekøb Hegn S for Hillerød: En af landets smukkest
beliggende og mest velbevarede langdysser, med 54 randsten, alle på deres
oprindelige plads. I en af randstenene har Frederik VII ladet indhugge sit
monogram. De to kamre har været jorddækket til underkanten af dækstenene.
Det ene kammer er omgivet med en stenkreds og har oprindelig været en
runddysse, der senere blev inddraget i det større anlæg.
Mod N, i Kirkelte Hegn, to andre seværdige langdysser, hvoraf den sydvest
lige har to små jættestuekamre og er omgivet af mange store randsten. Mod S
ligger på række seks langdysser, én runddysse og et fritstående dyssekammer.
En af langdysserne, beliggende S for vejen til Hørsholm, er bemærkelsesværdig
ved at have hele fire kamre.
Græse NØ for Frederikssund: N for landevejen mellem Græse og Hørup en lav
jordhøj med en af landets længste jættestuer (over 12 m). Kammeret mangler
dæksten, mens gangen har to bevaret, Ved udgravningen 1924 afdækkedes en
flisebelagt bund og talrige oldsager, især flintvåben: økser, dolke, spyd- og
pilespidser, samt en mængde ravperler og lerkar.
Møllehøj SØ for Lille Rørbæk, hvor bivejen slår et sving ned mod Frederikssund-vejen: Særdeles velbevaret og seværdig jættestue med et næsten 2 m højt
kammer, udgravet allerede 1797, men indholdet for længst gået tabt.
Gundsølille: På marken SV for landsbyen en høj med to anselige, næsten mands
høje jættestuekamre. Gravsagerne, fremdraget 1876, hører til de mest righol
dige i landet, omfattende lerkar, flintredskaber og ravperler.
På Tågerup marker mod N og mellem Ågerup og Hvedstrup mod SØ ad
skillige langdysser, dyssekamre og bronzealder-høye.
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En større bygd ved Gundsømagle tæller to runddysser, et dyssekammer og
ni langdysser, hvoraf Hødysse i byens vestlige udkant er en stor og smuk lang
dysse med kraftige randsten. En vældig dæksten over kammeret har talrige
skåltegn.
Hyldedysse ved Skelbæk 0 for landevejen mellem Roskilde og Køge: Anseligt
fritstående, ottekantet dyssekammer med en vældig overligger. Kammeret hørte
oprindelig til en langdysse med yderligere to kamre.

HISTORIE
Lejre-sagn

Vikingernes
Roskilde

BODSKIRKE

Adam af Bremen

Sagnets Gefion pløjede Sjælland ud af Sverige og blev gift med O din' s søn
Skjold, den første konge i Lejre. Samme sted anbringer traditionen kong
Dan og heltene Roar, Helge og Rolf Krake, og det er rigets helligsted med
store ofringer af dyr og mennesker. Videnskabsmænd strides om bag
grunden for sagnene, men i Lejre ses i al fald gravpladser fra jernalder og
vikingetid samt Nordens største skibssætning, Tingstenene, omgivet af
resterne af en hel stenflåde.
Sagnet gør Roar til grundlægger af Roskilde (Roars Kilde), men det er pure
digtning. Roskilde har en central beliggenhed, velegnet som tingsted og
kultplads, og byen har ikke behov for en grundlægger. En mængde kilder
gjorde stedet helligt, og det var vældene, der frembragte kildekalken, fråd
stenen, hvoraf senere byggedes to domkirker og adskillige sognekirker.
I Roskilde krydsede også to handelsruter hinanden: vejen over Sjælland
og fjorden ud mod Kattegat. Havnen var vel beskyttet, fjender havde svært
ved uset at nærme sig ad den 50 km lange fjord, og i nødsfald kunne fjor
den spærres, som det skete, da de fem vikingeskibe blev sænket i Peber
renden ud for Skuldelev.
Det er ikke sært, at en vikingekonge måtte føle sig tiltrukket af dette
sted. Kilderne fortæller, at Harald Blåtand efter sin dåb i Jelling byggede
kongsgård og kirke i Roskilde, og at han efter sin død, ca. 985, blev grav
lagt i kirken. Roskildes virkelige storhedstid oprandt dog først med Haralds sønnesøn Knud den Store, da han omkring 1020 gjorde byen til sæde
for Sjællands biskop. Knud skænkede rige gaver til byens kirker, og han
grundlagde domkapitlerne, der middelalderen igennem spillede en frem
trædende rolle. Domkapitlerne var samfund af overordnede gejstlige, efter
hånden bestående af 36 kanniker, som valgte bisper af deres egen midte og
havde mange kirkelige, administrative og juridiske opgaver. Domkapitlerne
havde nær kontakt med udlandet, bl.a. det berømte Paris-universitet, og
Roskilde blev snart et lærdomscentrum i Danmark. Det understreger byens
betydning, at Knud gjorde den til udmøntningssted, og Roskilde bevarede
denne virksomhed i over tre hundrede år.
En dyster begivenhed knytter sig til det unge bispesæde. 1026 holdt Knud den
Store jul i Roskilde sammen med sin svoger Ulf Jarl. Politisk uenighed skilte
dem, og det kom til skænderi under et spil skak. Næste morgen lod kongen Ulf
dræbe under morgensangen i Trefoldighedskirken. Selv denne udåd kunne vende
sig til det bedste for kirken. Kongen måtte yde en betydelig mandebod, og for
denne lod hans søster Estrid, Ulf Jarls hustru, den gamle trækirke erstatte af en
frådstenskatedral. Med hendes søn Svend (Estridsen) var tilmed skabt en for
bindelse mellem Roskilde og kongehuset, som aldrig siden har været helt afbrudt.
I 1068 fik Danmark besøg af en tysk gejstlig, Adam af Bremen. Han har som den første - givet en beskrivelse af landet og kan fortælle, at Sjælland
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er en meget stor ø, hvis nordlige del er ubeboet. Den største by er Roskilde,
som er danernes kongesæde. Øen er vidt bekendt såvel for sin rigdom på
afgrøde som for sine mænds styrke. Der er guld i mængde, som skrabes
sammen ved sørøveri både fra fremmede og fra egne landsmænd.
De følgende generationer er på mange måder en tid, hvor gammelt og nyt
brydes. I begyndelsen af 1100-tallet magtede man at erstatte de ældste træ
kirker med de stenkirker, der endnu i dag præger landskabet. De fleste blev
bygget af kampesten, mange af frådsten, og i egnen nord for Køge hentede
man kridtsten fra Stevns. Hen mod år 1100 rejste biskop Svend Nordmand
en ny frådstenskatedral i Roskilde, som både i arkitektur og materialevalg
blev et forbillede for byens og egnens kirker. Stiftsstaden blev i det hele
taget godt forsynet med gejstlige institutioner, efterhånden ikke mindre
end tolv sognekirker, fem klostre og tre stiftelser. Særlig yndest nød Vor
Frue Kloster, hvor Absalon"s frænke den hellige Margrete var begravet.
Rigtig helgen blev hun aldrig, men der skete talrige undere ved hendes
grav, og det var især stormandsdøtre, der blev nonner i hendes kloster. Også
andre steder blev der stiftet klostre, blandt andet på Eskilsø i Roskilde
Fjord, hvor der endnu er bevaret en rest af augustinerne"s kirke. Ærke
biskop Eskil grundlagde omkring 1150 Esrum Kloster, som han befolkede
med munke, han personligt havde udtaget i cistercienser-åovmc\\et Clairvaux
i Frankrig.
Sideløbende med kirkens fredelige udvikling nævnes Nordsjælland af og til
i forbindelse med krigeriske begivenheder. Kongeslægten var på denne tid
opdelt i flere linier, og kongsemnerne krigedes indbyrdes. I almindelighed
skete kongevalg på landstingene, men et par gange tog ledingsflåden sagen
i egen hånd. På denne måde blev Harald Hen konge i 1074 og Niels i 1104.

De danske vikingekonger spillede skak, undertiden med et skæbnesvangert udfald for den
ene af parterne. Julen 1026 tilbragte Knud den Store hos svogeren Ulf Jarl i Roskilde, og
de fordrev blandt andet tiden med et parti skak, men da kongen fortrød et træk og uden
videre gjorde det om, fejede Ulf Jarl fortørnet brikkerne over ende. Næste morgen blev
jarlen hugget ned af kongens hirdmænd, selv om han havde søgt beskyttelse i Trefoldighedskirken. Ved kongemødet i Roskilde sad kong Knud ved skakbordet, mens Valdemar
(den Store) stod og så til, da kong Svends folk trængte ind i kongsgården. Knud blev dræbt,
men Valdemar undkom og besejrede samme år Svend i slaget på Grathe Hede.
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Begge valg skal have fundet sted, mens flåden var samlet ved Isøre nær Isefjordens munding.
Situationen blev for alvor kritisk, da kongesønnen Magnus dræbte Knud
Lavard i Haraldsted Skov 1131, en handling, en krønikeskriver i Roskilde
betegner som en »djævelens indskydelse«. Snart var landet midt i en blodig
borgerkrig. Knud Lavards broder Erik Emune gjorde oprør, og sjællæn
derne fulgte ham. Roskildes borgere afbrændte Haraidsborg, hvor Eriks
halvbroder Harald Kesja havde udfoldet et sandt rædselsregimente, »sine
svende fødte han med egnens fæ og lod naboerne koste dem klæder«.
Magnus søgte at dæmpe oprøret, men hans flåde blev slået ved Sejerø 1131.
Heldigere var kong Niels, da hans hær mødte Erik Emunes 1133 ved Være
bro mellem Roskilde og Slangerup. Erik måtte flygte ud af landet, og
Harald Kesja kunne tage en grusom hævn over Roskilde og især byens
tyske købmænd, der havde forfærdiget de kastemaskiner, der havde gjort
det muligt for Erik at indtage Haraidsborg. For at undgå den tyske kejser
Lothar's indgriben måtte Magnus ligefrem anerkende ham som sin lens
herre. Erik Emune vendte imidlertid tilbage, og de voldsomme tronstridigheder fortsatte, drab fulgte på drab, og kongernes regeringstid var kun kort.
Til al denne ufred kom truslen fra ydre fjender, venderne, der under deres
plyndringstogter gik i land så langt nordpå som ved Karlslunde 1153, men
her blev besejret af Erik Emunes frillesøn Svend Grathe. Et par år senere
gjorde også Knud HI og Valdemar I (den Store) krav på riget, og de tre
enedes om at dele Danmark. Overenskomsten skulle besegies ved et konge
møde i Roskilde 1157. Mødet varede kun kort, for natten mellem 9. og 10.
august lod Svend sine medkonger overfalde. Knud blev dræbt, hvorimod
Valdemar undkom sammen med sin fostbroder Absalon og fandt skjul hos
en bonde i Ramsø. Den endelige kamp stod i Jylland, hvor Svend blev be
sejret og dræbt på flugten. Efter en menneskealders borgerkrig var Knud
Lavards søn Valdemar den Store nu enehersker, og ved hans side stod
Absalon, der blev biskop i Roskilde.
Under Valdemar den Store oprandt en fremgangs- og storhedstid, som på
mange måder har præget Nordsjælland helt op til nutiden. Oprindelig har
området været sparsomt befolket og dækket af store skove. Ældst er op
dyrkningen i de vestlige og centrale dele, og jorden synes i højmiddelalde
ren at have været samlet på forholdsvis få hænder: kongemagten, en række
højadelige, især HvzWe-ætten, og - i stigende grad - Roskilde-bispen. Stormændene viste ikke sjældent deres magt ved at bygge egne kirker, ikke
mindst Hvide'rnz, der formentlig står bag Jørlunde kirke med de prægtige
kalkmalerier og den ejendommelige tvillingtårn-kirke Tveje Merløse nær
Holbæk. Gejstligheden nød også godt af godsrigdommene i form af gaver.
Valdemar den Store grundlagde således landets første nonnekloster i Slange
rup, hvor hans farfar Erik Ejegod var født og havde bygget kirke, og Ab
salon skænkede Løvenborg og Kongsdal til Sorø Kloster og betænkte også
Æbelholt Kloster ved Hillerød med store ejendomme.
Freden og de økonomisk gode tider fremkaldte øget produktion og gav
dermed grundlag for bydannelser, især hvor der var gode udskibningsmu
ligheder. I Nordøstsjælland var de naturlige havneforhold ikke de bedste,
langt større muligheder var der i de nordvestsjællandske egne, hvor bugter
og vige skar sig ind i landet og halvøer gav læ for vind og strøm. I bunden
af fjorden mellem Røsnæs og Asnæs havde der tidligt ligget en lille by,
Hærvig, hvor ledingsflåden samledes flere gange. Omkring 1170 gav Ab135
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salons broder Esbern Snare byen en udvidelse, som er enestående i Dan
mark. Mens der andre steder i landet var bygget borg og tårn som led i for
svaret mod landets fjender, blev her anlagt en hel befæstet by, Kalundborg,
300 m lang og 200 m bred og omgivet af ringmure og voldgrave. For hver
ende af byen opførtes en borg, og på det højeste sted rejstes den berømte
femtårnede kirke, i sig selv en kraftig fæstning og et i europæisk målestok
enestående anlæg. I ly af borgen fremvoksede et blomstrende bysamfund
med betydelig søhandel.
Noget lignende skete ved Holbæk, hvor der oprindelig havde ligget en landsby og
en større gård. Jorden tilhørte gejstligheden, men blev 1231 skænket til kongen,
som opførte en borg. Det lille bysamfund, som det militære anlæg gav tryghed og
trivsel, var let at besejle med tidens små skibe, og i det frodige bagland kunne
der hentes et kornoverskud til eksport.
Anlæggelsen af Holbæk forhindrede ikke, at der længere ude ved Isefjordens
munding i løbet af 1200-tallet kunne opstå endnu en by: Nykøbing. Den økono
miske baggrund har først og fremmest været fjordens store sildefiskeri. Senere
blev landhandel den vigtigste næringsvej.
Kombinationen borg og by findes også ved Helsingør, som er opstået på samme
tid. Tæt omgivet af skove og uden egentligt opland skyldes byens opkomst sikkert
den gunstige beliggenhed som overfartssted til Skåne, dertil et vist fiskeri på
Øresund. Syd for byen nær kysten lå den anselige fæstning Flynderborg, hvis
voldsted i dag er helt sønderdelt af bebyggelse og trafikanlæg.
Et andet betydeligt anlæg var Søborg, som lå isoleret på en ø i Søborg Sø nær
Gilleleje. Den skumle fæstning fandt anvendelse som statsfængsel for oprørere
og fjernere slægtninge af kongehuset, som kunne tænkes at rejse krav på tronen.
De mest navnkundige af fangerne fra Valdemarstiden er nok prins Buris - der
erindres fra sagnet om Liden Kirsten - og den ukuelige oprører, bisp Valdemar
af Slesvig. Også ved Søborg kom der en handelsplads, som en overgang sidst i
middelalderen endog hævdede sig blandt landets købstæder.
Efter et århundrede med en fast kongemagt og almindelig landefred fulgte
en tid med splittelse efter Valdemar Sejr’s død 1241. Uroen var allerede
indvarslet i 1231, da tronarvingen, Valdemar den Unge, blev dræbt ved
vådeskud under en jagt på Røsnæs. Det blev hans tre halvbrødre, Erik,
Abel og Christoffer, der kom til at følge hinanden på tronen efter en række
indbyrdes kampe, hvori også kirken og stormændene blev inddraget. Til en
begyndelse udspillede kampene sig først og fremmest mellem kongerne og
de sønderjyske hertuger, og kun nu og da blev Sjælland draget ind i be
givenhederne, som da Abel i 1250 gjorde oprør og søgte at bemægtige sig
Roskilde. Nogle år senere kom det igen til uro på Sjælland, hvor et bonde
oprør sloges ned ved Lejrebro. 1259 lod Christoffer 1 ærkebiskop Jacob
Erlandsen fængsle, hvorefter Roskilde-bispen Peder Skjalmsen omgående
lyste interdikt over stiftet - dvs. befalede lukning af alle kirker - og derpå
flygtede til Rügen. Herfra vendte han tilbage med en hær, som hurtigt nedsablede det sjællandske bondeopbud. Som en sejrherre kunne bispen atter
drage ind i Roskilde, og fra sit genvundne sæde forbød han, at de faldne
bønder, flere tusinde, begravedes i indviet jord.
Midt under disse begivenheder døde kong Christoffer, efter sigende for
givet af sine fjender. Hans mindreårige søn, Erik Klipping, var i en vanske
lig stilling, men i begyndelsen fulgte heldet ham nogenlunde. 1262 lykkedes
det ham således at tage Kalundborg by og fæstning fra sine fjender. De
mange politiske modsætninger var imidlertid ikke bragt ud af verden, og i
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1280’erne tog begivenhederne voldsom fart. Den norske fribytterjarl Mindre
Alf røvede ugenert fra købmændene i de danske farvande, og i 1285 havde
han held til at plyndre Kalundborg. Samme år udbrød åben krig mellem
kongen og hertug Valdemar af Sønderjylland, der blev taget til fange og
anbragt i fængslet på Søborg. Kongen kunne triumfere, men allerede året
efter blev han dræbt i Finderup nær Viborg, og landet var for alvor i krise.
En flok stormænd med Marsk Stig Andersen i spidsen blev dømt for konge
mordet, men de søgte bistand i Norge og hærgede sammen med nordmændene de danske kyster. 1288 afbrændte den norske konge Helsingør,
og 1290 blev Nykøbing plyndret og brændt af de fredløse og nordmændene
i forening. Et fund viser, at en af byens borgere har søgt at skjule næsten
3500 mønter for fjenden. To år senere var det Holbæk, der blev plyndret.
Kongen, Erik Menved, svarede igen ved at konfiskere sine modstanderes
godser, bl.a. Knardrup, og fangede også en og anden af de fredløse, deri
blandt Rane Jonsen, som 1294 blev lagt på hjul og stejle ved Roskilde.
Altsammen hjalp dog lidet, og i 1294 greb Erik Menved til den desperate
udvej at fængsle sin hovedmodstander, ærkebiskop Jens Grand, som under
ydmygende omstændigheder blev anbragt i fangehullet på Søborg. Den føl
gende jul tilbragte kongen på Søborg og prøvede her at slutte forlig med
ærkebispen, men uden resultat. Mens kongen ventede på, at Jens Grand
skulle give op, lykkedes det statsfangen - med bistand fra slottets kok - at
file sig ud af sine lænker, og en skønne dag, da kongen var redet på jagt
ved Tikøb, satte ærkebispen over mur og voldgrav og søgte ud til kysten
ved Gilleleje, hvor en skude lå klar til at føre ham i sikkerhed.
Kampen fortsatte, og landet blev drevet længere og længere ud i økonomisk
uføre. Det var et halvt opløst rige, der 1320 fik Eriks bror Christoffer som
konge. For at skaffe penge til nye hære og nye krige var kongerne begyndt
at pantsætte dele af riget. Som panteherrer dominerede de holstenske gre
ver, men også danske stormænd var med, f.eks. Knud Porse, der kaldte sig
hertug af Samsø, Kalundborg og Holbæk.
Da den holstenske grev Gerhard (den Kullede Greve) i 1328 udskrev en
ny skat, rejste de sjællandske bønder sig til oprør. Ved Torslunde Bro for
søgte de desperat at værge sig med deres »tilrøgede og rustne våben«, men
led et knusende nederlag mod de udenlandske krigsfolk. Også kongen selv
blev udmanøvreret. 1329 fik grev Johan den Milde hele Sjælland som pant,
og da kongen døde tre år senere, var rigets opløsning total.
Efter Niels Ebbesen's drab 1340 på grev Gerhard gik den holstenske hær
i opløsning, og grevens sønner skyndte sig at få gjort Christoffers søn
Valdemar IV (Atterdag) til konge. Han måtte begynde genrejsningsarbejdet
fra bunden, men når det lykkedes, skyldtes det nok for en del, at folket nu
var villigt til at bære ofre for rigets genindløsning. Ligesom jyderne påtog
sjællænderne sig at betale grev Gerhards sølvskat til kongen, og bisp Johan
af Roskilde overlod ham København for to år og en del af sine indtægter,
mens de sjællandske kirker skænkede deres kostbare alterkalke. Længe
kæmpede han dog forgæves mod de tyske riddere, der sad rundt om på
borgene, og overalt på Sjælland gik det hårdt ud over befolkningen. Den
sjællandske krønike beretter, at »såvel danske som tyske røver kvæg på
Sjælland og lemlæster mange bønder«. To gange løb kongen forgæves storm
mod Kalundborg Slot, og da han endelig fik det i sin magt, skyldtes det
forræderi fra en holstener. Den gamle borg blev revet ned og en ny og
større anlagt. 1344 genvandt kongen Søborg, siden Holbæk Slot, og derefter
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skred generobringen rask frem. 1349 kunne Valdemar stå frem på det sjæl
landske landsting og aflægge regnskab for sit arbejde og for de mange
ekstraordinære skatter.
Kongens hovedresidens var Vordingborg, men der blev også holdt vigtige møder
på slottene i Holbæk og, navnlig, Kalundborg, rammen om danehoffet 1360, hvor
kongen beseglede en gensidig pagt mellem folket og Kronen. Tættest knyttet til
Valdemar Atterdags navn er dog Gurre Slot i Nordsjælland, som han åbenbart
har holdt så meget af, at han ved en sejlivet forveksling med Valdemar den
Store efterhånden kom i folkemunde med dennes Tove(lille). På Gurre modtog
han Hansestæderne's udsendinge, her udfærdigede han sit testamente, og han
døde på slottet den 24. oktober 1375, ca. 55 år gammel.
Under Valdemar Atterdag blev kongen atter den centrale politiske skik
kelse i landet, men samtidig var på Sjælland vokset en anden magtfaktor
frem: Roskilde-bispen. Netop fra denne tid er bevaret en fortegnelse over
bispens jordegods, der opregner de mange gårde og huse, konger og stormænd i tidens løb havde skænket kirken. Selv ikke ærkebispen i Lund var
så velhavende som sin kollega i Roskilde, der ejede 2600 bøndergårde på
Sjælland, efter moderne beregninger omkring en sjettedel af øens opdyrkede
område, og inden Reformationen var hver fjerde sjællandsk bondegård
kommet i bispens eje. Dertil kom så ejendomme og huse i København samt
bispetienden og en lang række særlige afgifter. Bispen kunne også glæde sig
over 30 herregårde, hvoraf en del var befæstede borge: Saltø i Sydsjælland,
Bistrup ved Roskilde og, fremfor alt, det prægtige Dragsholm i Odsherred.
Bisperne holdt egen hær og havde ret til udmøntning, og de beklædte ofte
embedet som kongen kansler.
Erfaringen havde vist, at det var farligt for kongemagten at lægge sig ud med
højgejstligheden. Valdemar Atterdags datter og efterfølger, Margrete 1, gik da
også en anden vej, idet hun gjorde Roskilde-bispen Peder Lodehat til sin ven og
nærmeste medarbejder, mens adelen måtte finde sig i lidt af hvert, bl.a. forbud
mod at opføre befæstede borge og beskyttelse af de selvejerbønder, der var igen.
Rigets »frue og husbond« havde en del økonomiske mellemværender med bispen,
som det i dag kan være svært at følge i enkeltheder. Undertiden satte hun byer
og godser i pant, og pengene brugte hun formentlig til opkøb af adelsgods. Til
andre tider kunne Margrete indløse panterne, f.eks. Nykøbing by og Odsherred,
eller ligefrem afkøbe bispen gods, som da hun erhvervede Knabstrup. Bispen
ydede dog ikke sin bistand for intet; 1375 fik han således foræret Nebbe Slot,
der lå ved Kattingevig. I øvrigt fik samarbejdet mellem bisp og dronning en
noget pinlig afslutning. Da Margrete var død, blev hun efter eget ønske begravet
i Sorø, men Peder Lodehat lod, uanfægtet af munkenes protester, liget føre til sin
egen domkirke i Roskilde.
Under Margretes efterfølger, Erik af Pommern, og siden Christoffer af
Bayern fik byerne og deres borgere stigende betydning. Det var dog ikke
alle de gamle byer, der formåede at drage fordel af udviklingen. Omkring
år 1400 måtte Roskilde se møntstedet flyttet til Næstved, men mere af
gørende for byen var dog, at Havn, det senere København, som bispen flere
gange havde stillet til kongens disposition, i 1416 kom i Erik af Pommerns
besiddelse og herefter både økonomisk og kulturelt kom til at byde Roskilde
på hård konkurrence. 1478 blev landets første universitet lagt i København
og ikke i Roskilde, og bispen måtte nøjes med at beklæde kanslerembedet.
Overhovedet rykkede tyngdepunktet østpå over mod Øresund. Omkring
1420 erstattede kong Erik det ældre Flynderborg med en ny befæstning

Endnu langt op i 1800-tallet sang skoledrengene hver morgen ved dronning Margretes
sarkofag i Roskilde domkirke. På sarkofagen ses hun i denne fine og strengt formede
alabasterprofil, der meget vel kan have portrætlighed og i al fald giver indtryk af en hersker
med myndighed og viljestyrke. I domkirken ligger også dronningens gode ven, bisp Peder
Jensen Lodehats gravsten med dette djærve figurrids. De lidet forskønnede ansigtstræk
turde bekræfte, at der her er tale om et af landets allerældste realistiske portrætter.
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nord for det gamle Helsingør. Borgen, der fik navnet Krogen eller Øre
krog, skulle sikre, at fremmede købmænd lagde bi for at betale den afgift,
Øresundstolden, som fra 1420’rne (afskaffet 1857) forlangtes af alle skibe,
der passerede gennem Sundet. At den var de nordtyske handelsfyrster en
torn i øjet viste sig allerede 1427, da en hanseatisk flåde beskød borgen.
For Helsingør betød den store militære garnison liv og omsætning. Vigtigst
for handelen var dog de mange skibe, som lagde til i byen for at provian
tere. Endelig ville kongen gøre Helsingør til et kirkeligt centrum, og han
skænkede til formålet jord til oprettelse af tre klostre. Navnlig Vor Frue
Kloster, som var tilknyttet karmeliter-ordenen, blev velhavende og dertil et
kendt lærdomssæde. Klostrets kirke, Skt. Marie, står usædvanlig velbevaret
og har noget af det skønneste i gotisk gavludsmykning.
Til gengæld for Helsingørs fremgang mistede Gurre Slot sin betydning, og
også Slangerup, der tidligere havde været et trafikknudepunkt, begyndte at
gå tilbage. Byen fik ganske vist nye kongelige privilegier i 1441, men det
synes ikke at have hjulpet stort. Få år senere måtte indbyggerne i hvert fald
have skattelettelse »på grund af deres fattigdom«.
I de vestlige egne var Kalundborg på retur. Slottet var ikke længere ramme
om vigtige møder og store fester, men brugtes mest som statsfængsel, bl.a.
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for svenske krigsfanger fra unionsstridighederne, og som rigsarkiv. Arkivet
blev opbevaret i hvælvingen i det fritstående tårn Folen, der desuden rum
mede kongens klenodier og pengeskat - i øvrigt ikke særlig betryggende,
da tårnet også blev benyttet som krudtmagasin.
Holbæk og Nykøbing klarede sig bedre. Holbæk nød privilegier, der
sikrede borgerne vidtgående handelsrettigheder rundt om i riget. Vist har
de været driftige folk, men også stridbare og hårdhændede; Jacob Erlandsen
klagede over, at købstadmændene i Holbæk havde slået en præst ihjel og
trukket liget gennem gaderne hen til bytinget, hvor de var enedes om at be
grave det i uindviet jord. Nykøbing var adskilligt mindre end Holbæk, men
også her var handelen i vækst, bl.a. fordi det var udtrykkeligt forbudt at
udføre kreaturer fra Odsherred over andre steder end Nykøbing.
De gode tider varede 1400-tallet ud, men der forestod svære brydninger,
som også skulle mærke Sjælland gennemgribende. Under oprøret, der endte
med Christian IFs fordrivelse, holdt Sjælland længst fast ved kongen, og
under de kortvarige kampe blev Helsingør i august 1522 skudt i brand
af en liibsk flåde. Samtidig var der opstået et åndeligt røre omkring Luthers
reformatoriske tanker. Mange gejstlige var optaget heraf, blandt de be
tydeligste den skrivende karmelitermunk i Helsingør, Poul Helgesen, der
nok fordømte kirkens svaghed og verdslighed, men i modsætning til Luther
ikke ønskede noget brud med Romerkirken. Helgesen var pennefører for
kong Christians adelige fjender og har højst personligt belyst tidens be
givenheder i en historisk krønike, kaldet Skibby-krøniken, fordi den i 1650
blev fundet indmuret i Skibby kirke. Andre gejstlige gik derimod helt ind
for den lutherske lære, således lederen (guardianen) for klostret i Kalund
borg, Melchior Jensen. Da byens borgere forjog munkene i 1532, kunne han
gå over til den nye lære og ende sine dage som præst i nabosognet Raklev.
I 1534 slog det reformatoriske røre og bestræbelserne på at genindsætte
den landflygtige Christian II sammen i den blodige borgerkrig Grevens
Fejde. Den 22. juni gik liibeckernes hærfører grev Christoffer af Oldenburg
og hans 1500 landsknægte i land ved Klampenborg. Roskilde og Køge blev
besat og de første herregårde brændt af, og overalt rejste borgere og bønder
sig mod den gamle overklasse. Bispegården i Roskilde blev plyndret, bispeslottet Bistrup stukket i brand og herregårde som Knudstrup og Vedby gård
hærget af bønderne, dette sidste sted alt imens ejeren Knud Rud deltog i
forsvaret af Dragsholm, eneste borg på Sjælland, som ikke faldt i grevens
og lubeckernes vold.
Året efter var det Christian III, der landsatte tropper på Sjælland. Øen
blev erobret på en måned, og efter en langvarig belejring gav også Køben
havn op. Kongemagten og lutherdommen havde sejret, Reformationen var
en kendsgerning.
En af den kirkelige omvæltnings følger var, at der i byerne nedlagdes en
mængde af de katolske klostre, kirker og milde stiftelser. Dette blev til stor skade
for de fattige og syge, og købstadborgerne kunne heller ikke alle steder være lige
tilfredse med udviklingen. Værst gik det ud over Roskilde, der mistede sin vær
dighed som stiftsby. Superintendenten, som bispen nu skulle hedde, flyttede til
København, og samtlige klostre blev revet ned og efterhånden alle tolv sogne
kirker på én nær. I læssevis hentede herremændene mursten til genopbygning af
de gårde, der var svedet af under borgerkrigen. Helt til Helsingør leveredes der
byggematerialer, og mange af de gamle frådstenskirker blev efterhånden malet
til kalk og anvendt ved Christian IVs byggeforetagender. En ringe erstatning var

Under Grevefejden viste den gamle bispeborg Dragsholm klart sin styrke. I ni måneder
holdt her en skare sjællandske adelsmænd stand mod alle angreb. Billedet viser slottet, set
fra nordøst, kort forinden svenskerne ødelagde det i 1659.
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det, at Christian III og siden alle danske konger - 21 i tallet - blev gravlagt i
Roskilde domkirke.
Ikke alle steder gik det dog efter planen, således skånedes Tveje Merløse kirke,
der ellers var blevet dødsdømt i 1555. I andre tilfælde kunne bygningerne an
vendes til verdslige formål, f.eks. fik borgerne i Holbæk overladt klostret, der
blev indrettet til rådhus. Den prægtige Skt. Marie kirke i Helsingør blev en tid
brugt som rejsestald og var nær blevet revet ned, men viste sig, efter at være
ryddet for 371 læs halm og anden urenlighed, at være anvendelig for den tysk
nederlandske menighed i byen.
Selv om evangeliet blev prædiket rent og purt, var der dog mange rester af den
katolske tro tilbage, og kirkens tjenere måtte også kæmpe mod megen overtro,
der især fandt udtryk i dyrkelsen af de hellige kilder. Blandt de navnkundigste
var Helene Kilde ved Tisvilde; her vågede de syge valfartsrejsende Skt. Hans
nat efter først at have drukket af kilden, og her »plejer pilgrimme endnu trods
al deres lutheranisme at oprejse små kors«, som en fremmed katolik med undren
beretter i 1658. Et andet valfartssted var Bistrup kirke, hvorom det rygtedes, at
der var flydt blod af et kors i kirken. Endnu en menneskealder efter Reforma
tionen var der stort tilløb til det hellige blod af »galne og syge mennesker fra
fremmede steder, endog fra Skåne«. Christian III måtte til sidst gribe ind og
befale kirken nedbrudt.
Den uhyggeligste overtro var dog den, der førte til hekseprocesserne. I Ros
kilde brændtes i 1548 »den yppeste og rigeste borgerske«, enke efter borgmeste
ren, med sin »staldbroder Citze Leerbecks«. Fire år efter viste der sig i en af
byens kilder en basilisk, der var så forfærdelig, at tre mennesker døde af at se
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på den. Imidlertid vidste man at hejse et spejl ned i kilden, så udyret sprængtes
ved at se sit eget billede.
En vigtig følge af Reformationen var inddragelsen af det uhyre rige kirkeog klostergods. Adelen satte sig på en del, men det meste gik til kongen,
som navnlig fik store ejendomme i Nordøstsjælland. Den kongelige inter
esse i dette område bestyrkedes af, at København efterhånden var blevet
fast residensstad. Det var især den jagtglade Frederik II, der følte sig til
trukket af de store skovområder. Han nedlagde Esrum Kloster 1559 og
sendte de sidste elleve munke bort, og året efter gennemførte han et mage
skifte med rigsadmiral Herluf Trolle, der fik Skovkloster (Herlufsholm)
ved Næstved mod at afstå sin ejendom Hillerødsholm. Kongen, nu egnens
eneste storbesidder, lod det gamle Hillerødsholm rive ned og erstatte af det
langt mere anselige Frederiksborg. Den nærliggende landsby fik pålæg om
at huse de mange håndværkere og fremmede gæster. Det var kongens plan,
at der skulle opføres en helt ny købstad ved slottet, og han prøvede at få
borgerne i Slangerup til at flytte dertil, men det lykkedes ikke, selv om
stedet fik både tingsted og latinskole. Til gengæld fik kongens byggeaktivitet
en direkte, om end utilsigtet betydning for det gamle færgested ved Ude
Sundby ud til Roskilde Fjord, idet byggematerialerne blev overført her via
stedets ældgamle tovtrukne færge. I den handelsplads med toldsted og pak
huse, dette gav stødet til, lå den første spire til det nuværende Frederiks
sund.
Frederik II udfoldede også sin byggelyst ved Helsingør. 1574-83 blev det gamle
slot Krogen revet ned og afløst af det langt større og prægtigere Kronborg.
Hoffet opholdt sig ofte her eller på lystslottet Lundehave, og de mange hoffolk,
gæster, håndværkere og garnisonsfolk bragte rig blomstring i byens handel. Hoffets nærhed kunne dog også være en byrde, når borgerne skulle have dets gæster
indkvarteret eller måtte låne deres indbo ud til fester på slottet. 1577 fik de da
også skattefrihed i 20 år mod at forpligte sig til at yde herberg for hoffolkene
og sørge for færgefarten til Hålsingborg.
Hvis Frederik II var byggeglad, var hans søn Christian IV det ikke mindre. Han
var selv født på Frederiksborg, men faderens slot blev ham for lille. 1599 byg
gede han det lille slot Sparepenge, så han havde et sted at bo, mens det gamle
slot blev revet ned og et nyt og større opført. Dette, det nuværende Frederiksborg
stod i det ydre stort set færdigt ved Kalmarkrigens udbrud 1611, og efter freden
blev byggeriet afsluttet, så det prægtige slot kunne fremtræde som et monument
over den heldigt gennemførte krig. Mange håndværkere og arbejdere var strøm
met til, og kongen gav Hillerøds indbyggere begunstigelser, hvis de opførte huse
og stalde til slottets gæster. Han sørgede også for, at byen fik sin egen kirke,
men den var bygget så dårligt, at den blæste omkuld efter tre års forløb, og i
stedet blev en af slottets stalde indrettet til kirkesal. Byen fik også en ny latin
skole, og den blev stående i 200 år. Endelig blev Store Dyrehave kongeligt
jagtområde, og i 1620’rne anlagdes en særlig kongevej til København.
Længere nordpå, ved Hellebæk, omdannede Christian IV et par gamle melmøller
til en kongelig manufaktur med valsemølle, støbemølle og kobbermølle. Fra
starten kom der en betydelig produktion i gang, men allerede 1640 satte tilbage
gangen ind, og der skulle hengå næsten hundrede år, før værket atter blomstrede
op. Blandt mestrene i Christian IV’s tid var den berømte kunstsmed Caspar
Fincke.
De gode tider fik en brat ende, da landet blev kastet ud i Svenskekrigene.
I første omgang var det Jylland, det gik ud over, men i den hårde vinter
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1658 søgte Karl X Gustav over de islagte bælter til Øerne. Den 11. februar
gik han i land ved Vordingborg og rykkede hurtigt nordpå, og den panik
slagne danske regering vidste ikke andet råd end at søge fred for enhver
pris. Efter indledende forhandlinger i Tåstrup, hvor Corfitz Ulfeldt deltog
på svensk side, blev den 26. februar 1658 freden sluttet i Roskilde. Med
afståelsen af bl.a. de skånske landsdele var det så bitter en fred, at den
danske forhandler Joachim Gersdorf, da han skulle underskrive dokumen
tet i Roskilde domkirke, skal have hvisket: »Gid jeg ikke kunne skrive«.
Måneden efter modtog Frederik III den sejrende svenskekonge ved et strå
lende taffel på Frederiksborg. Kongernes følge udgjorde tilsammen ikke
mindre end 1400 mand.
Karl X Gustav havde imidlertid ikke fået nok. Allerede i august samme
år kom han tilbage med sin hær og løb hurtigt Sjælland over ende. Denne
gang mislykkedes imidlertid lynkrigen for soldaterkongen.
Allerede 1644 havde Kronborges kanoner måtte opgive at standse en fjendtlig
flåde, men selv om slottet ikke var meget bevendt som fæstning, lod det sig først
erobre efter tre ugers belejring og endda kun med bistand af Helsingørs - ganske
vist ret internationale - borgerskab. »Borgerne i byen skyder lige så tappert på os,
som fjenden gør det,« hed det i en rapport fra Kronborgs kommandant, oberst
Poul Beenfeldt.
Fra sit hovedkvarter på Frederiksborg beordrede Karl Gustav straks de svære
kanoner fra Kronborgs volde slæbt ned til København for at indgå i beskydningen
af den omringede by, der tydeligvis var indstillet på at tage kampen op og for
svare sig til det yderste. Mangelen på levnedsmidler blev dog efterhånden følelig,
men som et lyspunkt kom efterretningen om, at en hollandsk undsætningsflåde
under admiral Jacob van Opdam var på vej. Heroverfor havde Karl Gustav lagt
en flåde tværs over Øresund mellem Kronborg og fæstningen Kärnan i Hälsing
borg. Svenskekongen var selv på Kronborgs vold, da hollænderne stod ind i
Sundet. Han ønskede ikke kamp og håbede til det sidste, at hollænderne ved at
salutere for Kronborg ville vise, at de kom med fred. Imidlertid passerede det
ene skib efter det andet i tavshed, og til sidst måtte Karl Gustav selv affyre det
første skarpe skud. Det kom til voldsom kamp, men svenskerne måtte vige, og
samme aften løb van Opdam ind i København. Den værste krise var overstået.
Imens plyndrede fjenden overalt og tvangsudskrev bønder til svensketjeneste.
Alene i september 1658 blev der sendt 1600 sjællandske bønderkarle til de sven
ske slagmarker i Østersø-provinserne. Stemningen blev mere og mere ophidset i
den plagede befolkning, og det kom da også til en række partisanaktioner rundt
om på Sjælland. Gøngehøvdingen - Svend Povelsen - er mest kendt for sine
snaphanekampe på Vordingborg-egnen, men allerede under Kronborgs belejring
havde han opereret i de Nordsjællandske skove. En af lederne i den lokale mod
standsbevægelse blev ridefogeden på Hørsholm, Lorenz Tuxen, der sammen med
bl.a. Birkerød-præsten Henrik Gerner og ridefogeden på Krogerup, Hans Rostgaard, planlagde en tilbageerobring af Kronborg. Det lykkedes imidlertid sven
skerne at afsløre sammensværgelsen og dens bagmænd. Kontaktmanden på
Kronborg, ingeniør Oluf van Steenwinckel blev henrettet, mens Rostgaard und
slap til København efter først at have skudt sin hest og kastet sit tøj i et vandhul
i Danstrup Hegn ved Tikøb, så han narrede fjenden til at tro, at han var blevet
dræbt. Gerner derimod blev fanget, men skønt han blev lagt på pinebænken,
lykkedes det aldrig at tvinge en tilståelse ud af ham. Han blev benådet i sidste
øjeblik før henrettelsen, og efter 43 ugers fængsling fik han lov at købe sig fri.
De lænker, Gerner bar, hænger endnu i Birkerød kirke.
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Da krigen - takket være hjælp udefra - blev afsluttet 1660 med et nogen
lunde gunstigt resultat, var det et fattigt og hærget Danmark, de fremmede
hære efterlod. Overalt hørtes klager fra stærkt forarmede bønder, hvis gårde
var brændt af og kreaturer og sædekorn ranet. Købstædernes situation var
lige så mørk. De havde alle været besat af fjenden og måttet udrede hårde
krigsskatter, og hertil kom de direkte ødelæggelser. Holbæk Slot var totalt
raseret, og Dragsholm og Kalundborg Slot havde svenskerne forsøgt at øde
lægge ved at sprænge dem i luften. Mange steder havde folk prøvet at
gemme penge og kostbarheder til bedre tider, som i Bregninge, hvor man
indemurede de hellige kar i kirken, men med det resultat, at de ikke siden
har kunnet findes. Krigens direkte tab i menneskeliv var måske beskedent,
men i dens fodspor hærgede pesten voldsomt blandt den udmarvede be
folkning. Indbyggertallet på Sjælland gik formentlig 15-20 pct. tilbage i
løbet af disse få år.
Det var en svær opgave at bringe dette ruinerede land på fode igen, men
den unge Enevælde satte kraftigt ind i genopbygningen. Først måtte krigs
gælden betales, og det skete for en stor del ved udlæg af krongods til kre
ditorerne, der ofte måtte acceptere en ret høj tvangskurs. I Nordvestsjæl
land blev de nye jorddrotter den nederlandske købmand Gabriel Marselis,
der bl.a. fik Kalundborg Slots ladegård og alt krongods i Kalundborg amt,
og embedsmanden, rentemester Henrik Muller, der foruden andre godser
erhvervede Sæby gård, Dragsholm og Ellingegård. Også de mænd, der havde
gjort sig fortjent under Svenskekrigen, blev belønnet med jordegods. Hans
Rostgaard modtog således Krogerup til fri ejendom, Sjællands biskop Hans
Svane fik Lystrupgård ved Uvelse, og Københavns borgmester Hans Nansen
rykkede ind på F'arumgård og Ebberødgård.
Der var i det hele taget mange herregårde, der skiftede ejer i de første ge
nerationer efter 1660. Ved Enevældens indførelse havde adelen mistet sin
eneret til at eje jord, og desuden var landbrugskonjunkturerne så dårlige, at
mangen en godsejer gik fallit. I stedet var der nok af indvandrede adelige
fra Tyskland, embedsmænd eller velhavende købmænd, som var villige til
at overtage ejendommene og opnå den dermed forbundne prestige. I reglen
var det ikke nogen fordel for bønderne at skifte herskab. Mange af de ind
vandrede medbragte deres hjemlands syn på bønderne som en særlig, lavt
stående race, og ikke mindst officererne anvendte hærens straffemidler, træ
hest og hundehul, når bønderne ikke makkede ret. På Sjælland var det en
almindelig foreteelse, at fæstebønder ikke kunne klare deres forpligtelser og
måtte forlade deres gårde og sank ned blandt de fattigste, blandt husmænd
og daglejere, der knapt havde til det daglige brød. En dygtig godsejer og
administrator var jægermester Vincents von Hahn, der omlagde driften på
Jægerspris, men han var forhadt af sine kuede bønder, og satiredigteren
Jacob Worm skrev om ham:
Den tyske kykliky, han plukker efter guld,
hans pengegrådig næb Gud stoppe selv med muld.
Nogle steder søgte man at fremme mejeridriften, bl.a. på Hørsholm, hvor
antallet af køer blev tredoblet i årene fra 1660 til 1700. Et lyspunkt i tiden
var oprettelsen i 1720’rne af et offentligt skolevæsen med de såkaldte rytter
skoler, og rundt om foregik der også en vis nyopdyrkning, men pengene var
små og tiderne endnu dårlige.
Det samme mørke billede af stagnation eller tilbagegang tegner provins
byerne de første hundrede år efter Svenskekrigene. De enevældige kongers

7. juni 1671 blev Christian V som den første danske enevoldskonge salvet i Frederiksborg
slotskirke. Da var det allerede glemt, at enevoldsmagten var givet kongen af folket. I sin
tale sagde biskop Hans Rosendal, at undersåtterne skulle tjene og ære monarken som Guds
statholder på jorden. Kongeforgudelsen var kommet til Danmark.

KONGELIGE ANLÆG

hof hørte først og fremmest hjemme i København, og her boede de fornemme
og rige. Det meste af landets industri lå i hovedstaden, som også var cen
trum for landets handel. København var magneten, der drog alt til sig, og
der blev ikke meget tilovers til købstæderne. De dårlige sanitære forhold
medførte en stor dødelighed, så kun de færreste byer kunne øge folketallet.
Pesten kom også igen med mellemrum. 1710-11 blev Helsingør hærget af
en voldsom epidemi, der rev hver tredje indbygger bort, og i Roskilde måtte
tre for længst nedlagte middelalderlige kirkegårde tages i brug igen. Til
disse tragedier kom, at byerne gang på gang var udsat for storbrande, der
ofte udviklede sig katastrofalt blandt de stråtækte, sammenbyggede huse.
1731 hærgede ilden Roskilde, og knapt var skaderne udbedret, før byen
1735 atter stod i lys lue. Branden var denne gang påsat af en natmands
dreng, der måtte undgælde med sit liv, men dette gjorde jo hverken fra
eller til i byens ynkelige tilstand.
De første enevoldskonger kom ikke til at præge Nordsjælland med synderligt
byggeri. Christian V, der kastede sin kærlighed på parforcejagten, lod udhugge
en »stjerne« af jagtveje ved Fredensborg, og et tilsvarende system blev skabt i
Store Dyrehave og Gribskov. Vejene, der strålede retliniet ud fra et fælles punkt,
var alle nummererede og afmærket med sten; stednavne som Etvejen og Etvejshuset minder endnu om dette system. Det eneste større byggeri fandt sted ved
Kronborg, hvor Christian V omkring 1690 anlagde en storslået befæstning,
Kronværket, mod landsiden. Til en tavle over porten digtede Thomas Kingo:
Trin ind, om du est værd. Jeg lader op min bue
og aabner pladsen til det kroned slot at skue.
Den store salmedigter, der endte som biskop over Fyns Stift, var født i Nord
sjælland og virkede som kapellan i Kirke Helsinge og senere som sognepræst i
fødebyen Slangerup, inden han 1677 modtog bispeværdigheden.
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Lykkeligvis blev det svage danske samfund ikke foreløbig indblandet i al
vorlige krige. Den begivenhed, der først berørte Nordsjælland, var Karl
XIFs uventede landgang 4. august 1700 ved Tibberup nær Humlebæk.
Svenskerne nåede at plyndre Krogerup og skabe anden uro, men allerede et
par uger efter var der på ny sluttet fred. Det endelige opgør med Sverige
skulle først finde sted i Store Nordiske Krig, der varede fra 1709 til 1720.
Selve krigshandlingerne udspillede sig mest i Slesvig og i Skåne, hvilket
sidste navnlig var føleligt for Helsingør med svære udskrivninger og ind
kvartering af soldater. I det hele taget var krigen - som de foregående en tung tid med ekstraskatter og andre økonomiske byrder, men Nord
sjælland blev ikke direkte berørt af begivenhederne.
Formentlig har der dog været ekstra travlhed på den da nyanlagte Donse Krudt
mølle ved Karlebo, der helt frem til 1884 kom til at levere krudt til den danske
flåde. En indirekte følge fik krigen ved at skabe grundlaget for landsdelens
yngste købstad. Gennem den smalle, ubeboede flyvesandstange mellem Arresø
og Roskilde Fjord lod Frederik IV Y117-19, bl.a. ved hjælp af svenske krigs
fanger, grave den kanal, hvorom det nuværende Frederiksværk opstod. Det var
hensigten at anvende kanalens vandkraft til industriel virksomhed, men dette
skulle først lykkes rigtig, da senere generalmajor Joh. Fr. Classen 1756 overtog
et allerede nedlagt kanonstøberi og skabte en blomstrende virksomhed med
fremstilling af allehånde krigsmateriel.
Ved krigens afslutning 1720 blev Frederiksborg Slot endnu engang stor
politisk centrum, idet freden blev undertegnet her. Slottet var imidlertid ved
at være umoderne. Man prøvede at fikse det op efter tidens italienske smag,

Ludvig Holberg købte Tersløsegård nord for Sorø i 1745, og her færdedes han hver sommer
og fandt »Behag udi at see Jordens Grøde fremspire, og at indhøstes, at see Kiør og Faar
gaae ligesom i Procession til deres Sammelpladse Morgen og Aften«. »Luften og Roelighed
foraarsager ogsaa, at min Helbred der er lidt bedre end udi Staden,« skriver han samme
sted i en af sine epistler, men en augustdag i 1753 måtte han dødssyg vende hjem til sin
bolig i København. Den teglhængte hovedbygning i bindingsværk, et typisk dansk hus fra
1737, er nu indrettet som museum med minder om gårdens navnkundigste ejer. I interiørerne
er blandt andet bevaret hans studerekammer som det ses på næste side.
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men kongens interesse samlede sig efterhånden mere om den lille jagtgård
Østrup, som var ved at blive omdannet til sommerresidens og til minde om
den lykkeligt afsluttede krig fik navnet Fredensborg. Var Frederiksborg så
ledes på retur som sommerslot, fandt dog stadig én vigtig begivenhed sted
på slottet, idet samtlige enevældige konger - Christian Vil undtaget - blev
salvet i slotskirken.
Endnu en traditionel aktivitet bevarede Frederiksborg-navnets berømmelse. Fra
gammel tid hørte der et hestestutteri til slottet, hvilket kunne have sin nødven
dighed, når et kongeligt forspand helst skulle bestå af seks helt ensfarvede heste.
1 Frederiksborg-stutteriet opelskedes efterhånden en meget udholdende race,
hvoraf en ypperlig repræsentant engang tilbagelagde turen fra København til
Frederiksborg på rekordtiden 42 minutter. Efter turen faldt den ganske vist død
om, men den blev udstoppet og kan i dag beses på Frederiksborg. I 1720 be
gyndte man at føre stutteribøger, og det er fra de følgende år, Frederiksborghestens europæiske ry stammer. Det var heste af denne race, der stod model,
da J.-F.-J. Saly skabte rytterstatuen af Frederik V på Amalienborg slotsplads.
I den lange fredsperiode efter 1720 vågnede kongernes byggelyst igen.
Christian VI arvede som kronprins Jægerspris efter sin farbroder, prins
Carl, og lod føje en ny østfløj til det gamle slot. Langt større og prægtigere
blev dog det nye Hirschholm, hvor Christian VI ligeledes udfoldede sig i sin
tid som kronprins. Planerne blev flere gange lavet om og udvidet, og efter
sin tronbestigelse 1736 forærede kongen slottet til sin gemalinde, Sophie
Magdalene, der fortsatte byggeriet og bl.a. lod indrette en pragtsal, der
strakte sig gennem to fulde etager. Samtidig fik alle, som ville bosætte sig

Også i sin fordomsfri sympati for den sjællandske bonde var professor-baronen en typisk
repræsentant for oplysningstidens åndsretning: »Jeg taler aldrig med Bønder, uden jeg jo
lærer noget af dem; thi de raisonnere ikke uden om solide og magtpaaliggende Ting, hvor
om de vide fuldkommen Beskeed«. Det har næppe været Holberg bekendt, at kvægpesten
just på den tid oppe i Skenkelsø ved Slangerup drev overtroiske landsbyfolk til at begrave
et barn levende og trække det syge kvæg hen over graven. Men han har vidst, at der
vel knapt var en fjerdingvej mellem smugkroerne, blandt dem Stodderklemmen, hvor Jeppe
på Bjerget blev ledt i fristelse. Folketraditionen udpeger åstedet nær Tersløsegård.

147

HOLBERGS BARONI

Reformer og vækst

ENGLÆNDER
KRIGENE

»HJÆLPE«TROPPER

TRÆFNINGEN VED
SJÆLLANDS ODDE

148

ved slottet, rettigheder som købstadborgere, og Hirschholms indbyggere
blev meddelt skattefrihed i 20 år. Trods de mange privilegier var der imid
lertid til stadighed strid om rettighederne, og byen nåede aldrig fuld aner
kendelse som købstad. Slottets glansperiode som residens faldt i årene
1770-71, hvor Christian VII, dronning Caroline Mathilde og gehejmekabinetsminister J. F. Struensee holdt hof på Hirschholm. Det var her, dron
ningen fødte den prinsesse, Louise Augusta, som Struensee var far til, og det
var hertil, flådens norske matroser til hoffets store forfærdelse gik i de
monstrationsoptog. Efter Struensees fald forlod hoffet for stedse Hirsch
holm, og Frederik VI, der havde bitre barndomsminder fra slottet, lod
1810-12 hele det firefløjede anlæg rive ned til grunden.
På det til Hirschholm hørende gods gennemførtes de første heldige forsøg med
bondereformer, men der var flere godsejere, som ønskede at forbedre landbruget
og lette bøndernes forhold, blandt dem den norskfødte professor og komediefor
fatter Ludvig Holberg, der 1747 havde fået oprettet et baroni af sine ejendomme
Tersløsegård og Brorup. Baroniet skænkede han til Sorø Akademi, »til publici
nytte og for at have et monument efter min død«. Holberg opholdt sig flere
somre på Tersløsegård og bragte her adskillige forbedringer til udførelse. Selv
skriver han: »Jeg har givet et råt og uformeligt kaos en vis skikkelse og forbedret
mine bønders kår, som fordum sukkede under et svært åg.«
Længe forberedte i den offentlige drøftelse lovfæstedes endelig i 1700tallets sidste menneskealder de store landboreformer, udskiftningen og 1788 som hovedbegivenheden - stavnsbåndet's løsning. Til denne land
økonomisk gunstige udvikling kom, at de europæiske krige, der fulgte efter
den franske revolution, skabte gode konjunkturer og bragte kornhandelen
ind i en ny opblomstring, som også gav købstæderne økonomisk vind i
sejlene. Navnlig i Holbæk og Kalundborg tog udviklingen fart, hjulpet af,
at de to byer 1795 fik ny landevejsforbindelse med Roskilde. Slangerup's
købstadrettigheder blev 1810 overført til Frederikssund, der nu kunne be
gynde at etablere sig som handelscentrum for et vidtstrakt opland. Også
Helsingør's søhandel blomstrede, og en række udenlandske købmænd, navn
lig englændere og skotter, gav byens liv en international kolorit.
Helsingørs trivsel hang nært sammen med den store trafik af udenlandske skibe,
der måtte lægge bi og betale told. Englænderkrigene i begyndelsen af 1800-tallet
blev derfor katastrofale for byen, idet den internationale sejlads genem Øresund
næsten gik i stå. Da den engelske flåde stod ind i Sundet 1801, kunne Kronborgs
kanoner ikke standse fjenden, og da englænderne kom igen 1807, blev der ikke
løsnet et skud. Efter Københavns bombardement og englændernes ran af den
danske flåde kastede landet sig ufortrødent ud i en maritim guerillakrig med de
lette små kanonbåde, der nåede at drive megen gæk med de britiske orlogsmænd
og konvojer. Til beskyttelse af indsejlingerne til byerne og overfartsstederne blev
der rundt om opført skanser, blandt andet på Sejerø, ved Kulhuse og ved Rørvig.
Englænderne besatte i 1807 en kort tid Holbæk, og året efter havde byen ind
kvartering af marskal Bernadotte's spanske hjælpetropper, der imidlertid for
voldte mere skade end de gjorde gavn. I Roskilde gjorde de sig mest bemærket
ved at lave oprør og storme den gamle bispegård, Palæet.
Krigens berømteste træfning fandt sted 22. marts 1808 ud for Sjællands Odde,
hvor linieskibet »Prins Christian Frederik«, det eneste store krigsskib Danmark
havde tilbage, i en lokkemanøvre nord om Revet løb ind i en engelsk eskadre
på fire skibe. Efter tre timers kamp måtte kaptajn C. V. Jessen sætte sit skib
på grund en kabellængde fra land og stryge flaget. Næste dags aften, efter for-

Om morgenen den 1. oktober 1835 mødtes de 70 deputerede fra østifternes stænderforsam
ling i det kongelige palæ i Roskilde. Thurahs smukke, hundredårige bygning var formedelst
beskedne 8000 kr. blevet ombygget til sit nye formål og kom nu i årene op til 1848 til at
danne rammen om mange og hidsige debatter om statens styrelse. Ved stændervalgene an
tog valgkampen rundt om i købstæderne endda ikke sjældent en ondartet karakter. Adskil
lige steder viste man endnu sin respekt for øvrigheden ved at vælge en eller anden velmeriteret embedsmand, men i Helsingør løb borgmesteren af med sejren og fik til gengæld
en injurieproces på halsen af den vragede amtmand. Stænderforfatningen var en institution,
udviklingen næsten omgående løb fra, men en mærkepæl på vejen til folkestyret.

Grøde i folket
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gæves forsøg på at trække skibet fri, stak englænderne det i brand, og et par
timer senere røg det i luften. Blandt skibets faldne var den unge søløjtnant
Peter Willemoes, helten fra slaget på Reden. Sammen med de andre faldne blev
han jordet i en fællesgrav på Odden kirkegård, og året efter rejstes herover en
mindesøjle i sandsten og marmor. Det var hertil, N. F. S. Grundtvig digtede sit
bekendte:
De Snækker mødtes i Kvæld på Hav,
og Luften begyndte at gløde . ..
Med krigen fulgte statsbankerotten 1813 og et almindeligt økonomisk til
bagesving, men perioden op til krigsudbruddet havde dog sat meget i gang,
som ikke uden videre lod sig standse. Udviklingen efter freden i Kiel havde
nær sammenhæng med den gryende folkelige vækkelse, og her var Holbæk
amt blandt de egne, der tidligst gjorde sig gældende. I 1830’rne nåede en
udløber af den vestsjællandske gudelige vækkelse til egnen. Størsteparten
af amtets bønder var fæstere under private godser, og de ønskede fæste
væsenets afløsning og en forbedring af husmændenes kår. Bondebevægelsen
holdt møder i Ulkestrup i 1840’rne, i Nykro stiftedes 1843 Holbæk Amts
Landkommunalforening, og i Mørkøv oprettedes 1844 den første danske
husmandsforening. Fra disse møder blev skikket adresser til den nyopret
tede stænderforsamling, som 1835 havde fået sæde i Palæet i Roskilde. Efter
Grundlovens indførelse 1849 valgte Holbæk amt en række fremtrædende
bondevenner, ofte med ret radikale anskuelser, til Folketinget, deriblandt
A.F. Tscherning, Balthazar Christensen og, i en senere tid, Ove Rode.
De politiske og religiøse bevægelser var vævet nært sammen. I Ordrup ved Store
Tåstrup stiftede en kreds af lægmænd i 1853 Foreningen for Indre Mission,
149

Helsingør byråd var bange for, at den nemmere forbindelse med hovedstaden skulle skade
det helsingørske forretningsliv. Der gik derfor en snes år, før det første nordbanetog i 1864
kunne rulle ud på strækningen København-Hillerød-Helsingør. Trods krigen var sporlægnin
gen blevet gennemført på mindre end et år.
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hvilken otte år senere ved et møde i Stenlille gamle skole blev omdannet til
Kirkelig Forening for Indre Mission i Danmark. Foreningens mangeårige for
mand, Vilhelm Beck, var en halv snes år sognepræst i Ørslev og Solbjerg. Andre
steder fandtes en stærk grundtvigsk indflydelse, der efter nederlaget 1864 gav
sig udslag i oprettelsen af en række folkehøjskoler, bl.a. Christiansminde ved
Sæby (1864), siden flyttet til Høng, og Ernst Trier's Vallekilde (1865).
I baggrunden af dette afgørende folkeligt-kulturelle gennembrud er det
den tekniske og trafikale udvikling, der tegner 1800-tallets samfundsfor
hold. Teknikken muliggjorde de store nordvestsjællandske landvindings
projekter i Lammefjorden, påbegyndt i 1840’rne, og i Saltbæk Vig, der blev
indledt i 1860’erne, men aldrig fuldendt. Det betød også meget for byerne
at kunne uddybe sejlløb og forbedre havneforholdene og derved skabe gro
bund for en industriel udvikling. Helt afgørende var dog trafiknettets ud
bygning. 1847 åbnedes den første danske jernbane mellem København og
Roskilde. Den blev ført videre til Korsør 1856 og til Holbæk og Kalund
borg 1874. Sidst i århundredet kom der jernbaneforbindelse mellem Hol
bæk og Nykøbing.
Helsingør, der havde oplevet en alvorlig tilbagegang efter Sundtoldenes
ophævelse 1857, fik jernbane over Hillerød til København i 1864. Da Hel
singør i 1881 fik et skibsværft og ti år senere fast færgeforbindelse til
Hälsingborg, kunne byen begynde at se fremgangen i møde. Også Frede
rikssund blev inddraget i trafiknettet med bane til København, og den
gamle færge over sundet blev i 1867 afløst af en pontonbro, Kronprins
Frederiks Bro. Endnu mere moderne trafikmidler dukkede op. 1904 åbnedes
landets første »automobilrute« mellem Slangerup og København, og den
første »by til by« flyvning fandt sted mellem Roskilde og hovedstaden i
1911.
Industrialiseringen og den moderne udvikling fortsatte i stigende takt ind i
det 20. århundrede. 1927 oprettedes radiostationen ved Kalundborg, og på
Hornsherreds vestkyst opførtes 1937-40 landets største elektricitetsværk,
Kyndbyværket. Blandt de projekter, der led skibbrud, var Hornsherred
banen, der blev indviet 1928, men allerede-indstillede driften i 1936.
En lang og fredelig udvikling fik et brat knæk, da den tyske besættelse
rullede ind over landet 1940. Det kom ikke til kampe i Nordsjælland 9.
april, men regimentschefen i Roskilde, oberst Helge Bennike, søgte at over
føre sine styrker til Sverige i den tro, at også dette land var i krig. Det
lykkedes ham at få et enkelt korppagni over Sundet til Hälsingborg, hvor
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det interneredes. Siden fulgte mange unges spontane flugt til Sverige for
derfra at komme videre til England og melde sig som frivillige, i sejljoller,
kanoer, gummibåde og over isen i de strenge vintre 1941 og 1942, men
oftest blev de grebet eller satte livet til.
Blandt de første faldskærmsfolk, som kom til landet fra England, var
C hr. Michael Rottbøll og hans to radiotelegrafister, som i april 1942 lan
dede på Aggersvold’s jorder ved Jyderup. Kort efter brød organisationen
sammen, blandt andet dræbtes Rottbøll af en dansk betjent, og arbejdet
kom først i gang igen i 1943, da i februar fire mand, anført af Ole Geisler,
blev kastet ned nord for Holte og fik etableret fast radiokontakt med
London. Nordsjællands store skove var velegnede til våbennedkastninger
fra luften, og i Gribskov blev der efterhånden modtaget materiel til en ille
gal hær på 5000 mand, ligesom der fandt mange våbenmodtagelser sted
omkring Stenlille og i Løve herred. Desuden havde modstandsbevægelsen
sin egen våbenfabrik i Holte, hvor BOPA fremstillede maskinpistoler. Den
første vellykkede jernbanesabotage i Danmark fandt sted ved Snekkersten,
hvor et tysk ammunitionstog blev afsporet den 6. november 1942.
Efterhånden som aktionerne blev hyppigere, satte tyskerne hårdt mod
hårdt. Den 21. april 1945 fandt der således en ildkamp sted i Gribskov
mellem 18 frihedskæmpere og omkring 150 tyske politisoldater bevæbnet
med kanoner. To af de tyske soldater blev dræbt, 4 af frihedskæmperne
taget til fange.
Det afgørende vendepunkt var 29. august 1943, hvor den danske regering gik af,
og hær og flåde blev afvæbnet. Landets eneste udrustede artilleriskib, »Niels
Juel«, lå da i Holbæk, og om morgenen kom fra en hemmelig nødsender ordren:

Med udspring i masseflugten i oktober 1943 med dens spontane samarbejde mellem lægerne
og andre grupper, som søgte at hjælpe jøderne, spandtes på kort tid et net af sikkert
arbejdende og stramt ledede illegale ruter over Sundet. Billedet viser en flygtning blive
hjulpet op fra sit skjul i lasten ved mødet undervejs med kontaktbåden, der er løbet ud fra
svensk side. Avishovederne til højre er hentet fra den lokale illegale presse, hvor blade
kom og forsvandt, undertiden dog videreført under et nyt navn eller opgået i andre blade.
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Søg svensk havn. Kanonerne blev besat, men ud for Hundested blev »Niels Juel«
opdaget og angrebet af tyske flyvere. Et par af dem blev skudt ned, men skibet
var selv så stærkt beskadiget, at det ville være umuligt at slå sig igennem. Chefen
satte derefter skibet på grund og demonterede det så grundigt, at det var militært
uanvendeligt for tyskerne.
Samme dato besatte tyskerne Horserødlejren, hvor de danske kommunister var
interneret. Da de ikke blev advaret i tide, undslap kun 90 af ca. 240 internerede.
I slutningen af besættelsen anvendte tyskerne baraklejren som gennemgangslejr
for jødetransporterne til Theresienstadt og siden koncentrationslejr for mod
standsfolk, indtil de fandt Frøslevlejren ved grænsen nok så betryggende.
Allerede tidligt var der startet en illegal trafik til Sverige, og den blev for alvor
organiseret, da den tyske terror satte ind i oktober 1943 med systematisk jagt
på de danske jøder. I løbet af to måneder blev over 10.000 mennesker - næsten et
par hundrede pr. døgn - sat over til Sverige. Transporterne foregik langs hele
Øresundskysten og så langt vestpå som fra Holbæk og Odsherred. Den mest be
nyttede strækning var dog kysterne nord for København langs Sundet til den
anden side af Gilleleje. Hele befolkningen var med i bestræbelserne for at redde
landsmændene til Sverige, og navnlig i Gilleleje skjultes der jøder hos næsten
hver familie. Tragedier blev ikke undgået, som da 100 jøder, der var skjult på
kirkeloftet i Gilleleje, blev opdaget og arresteret af Gestapo og sammen med
talrige lokale hjælpere sendt til tyske tilintetgørelseslejre. Det er dog impone
rende, så godt flygtningetjenesten var organiseret, for en stor del i faste ruter
som »Syklubben« i Helsingør, Studenternes Efterretningstjeneste, »Speditøren«
og mange andre. Vekslende mødesteder og tidspunkter for halvvejskontakterne
formindskede risikoen fra den tyske patruljetjeneste, som intensiveredes stærkt
fra 1944.
Efter kapitulationsbudskabet den 4. maj 1945 om aftenen overførtes fra Sverige
næste dag ved middagstid den Danske Brigade’s ca. 5000 mand til Helsingør. I
Helsingør havn blev den danske flotille udsat for kortvarig beskydning, og en
kelte delinger af brigaden blev under indmarch i København udsat for snig
skytter, men den kom ikke i regulær kamp.
Nordsjælland er efter 1945 for alvor blevet forandret af industrialisering
og naboskabet til hovedstaden, dog i mindre grad i de nordvestlige områder.
I 1954 boede kun en tredjedel af industribefolkningen her i købstæderne, og
Kalundborg var den eneste by, hvor mere end halvdelen af indbyggerne
var beskæftiget i industrien. En stigende rolle spiller området'som ferieland
skab, og det er ikke mindst københavnere, der har sommerhus på Sjællands
Odde eller omkring Rørvig.
I de centrale og østlige områder i det tidligere Roskilde amt er landbrugs
arealet i tilbagegang, og industrien er nært knyttet til den københavnske.
Kyststrækningen nord for Køge er for længst erobret til sommer- eller hel
årsbeboelse, og stadig flere af indbyggerne i dette område har deres daglige
arbejde i København.
Frederiksborg amt - eller amtskommune - er stadig, takket være de jagt
glade enevoldskonger, et af landets skovrigeste områder. Alligevel er det
fremfor noget præget af menneskelig virksomhed, af industriel udvikling og
af en stor befolkningstæthed. Der er udprægede landbrugsegne, men også
en udstrakt sommerhusbebyggelse, navnlig langs Øresund og Kattegatkysten. I den sydøstlige del findes både egentlige forstæder til København,
men også selvstændige bysamfund, hvis industrier arbejder for det køben
havnske marked.

GAMMELT OG NYT

Kontrasten - og forbindelsen - mellem gammelt og nyt markerer sig måske tyde
ligst ved Roskilde. Over byen knejser domkirken, et minde om det kulturelle og
økonomiske midtpunkt i middelalderens Danmark, nord for byen på halvøen
Risø har siden 1955 ligget Atomenergikommissionens Forsøgsanlæg, og lidt øst
for byen rejser sig i disse år landets fjerde universitet.

Godslandskabernes
naturparker

Nordsjællands herligheder har alle dage tiltrukket sig stormænds foretag
somhed og byggelyst. Uagtet meget længst er gået tabt, og bebyggelsen
mange steder har opslugt den fri landskabelighed, mødes i Nordsjælland
fortid og nutid over en bredere front end i nogen anden landsdel og i sta
dig mere direkte konflikt i takt med den stigende urbanisering, men sam
tidig har storbyen i sin umiddelbare nærhed haft ressourcer at trække på i
de betydelige naturværdier, der i tide var sikret som Kronens vildtbaner
eller håndhævet som flatterende indfatning af private storbesiddelser. Trods
udstykning og skattetryk er det i et vist omfang lykkedes at opretholde
disse vidtstrakte godslandskaber, der nu danner grundstamme i de vest- og
midtsjællandske naturparker.
Bebyggelsesforholdene har en tilbøjelighed til at afspejle det historiske for
løb i et springende og kontrastfyldt billede, hvor kontinuitet og tradition i
virkeligheden ofte dominerer. Alligevel er modsætningerne inden for Nord
sjælland så fremtrædende, at et signalement af den historiske bebyggelse
uvægerligt vil kaste lys over vigtige led i en årtusindlang udvikling.
Valdemarerne's aristokratiske samfund, som det er skildret af Saxo og
Svend Aggesen, havde sin økonomiske basis i jordbesiddelse af et omfang,
det i dag er vanskeligt at gøre sig nogen helt præcis forestilling om. Dog
er det muligt på grundlag af donationerne til de store klosterstiftelser, som
ikke mindst Sjælland er så rig på, at indkredse en stormandsklasse på vir
keligt høvdingeniveau. Klarest fremtræder Hvidernes forhold. Denne klan
af beslægtede ætter synes siden 1100-tallets slutning at have indtaget en
klar førerposition med brødreparret Absalon og Esbern Snare og deres fæt
ter Sune Ebbesen, hvis besiddelser er forsøgt beregnet til 350 bol eller lige
så meget som tre eller fire hele herreder. Det er næppe tilfældigt, at så
mange, ikke mindst nordvestsjællandske, herregårde kan føres tilbage til
Hvide’rnes jordegods. Jævnbyrdige hermed var formentlig kun de illegi
time sidelinier af kongehuset, der sad på borgene Skarsholm og Egholm,
efterkommere af Valdemar Sejr's frillesønner Niels, greve af Halland, og
Knud, der var hertug af Lolland. I løbet af 1300-tallet synes dog de fleste
af de gamle storslægter at være trængt tilbage under en social nivellering
af højadelen, der må hænge sammen med dybtgående ændringer af hele
det danske samfund.
Denne senmiddelalderlige krise førte ikke blot til afvikling af det aristokratiske
samfunds storgårdsdrift til fordel for bortfæstede bønderbrug, men også til en
mærkbar affolkning, hvorunder såvel marginaljord som hele landsbyer blev op
givet. Af denne katastrofale folkemangel udvikledes i Østdanmark det såkaldte
vornedskab, som søgte at indskrænke bøndernes bevægelsesfrihed ved at pålæg
ge arvingen til en fæstegård at overtage dennes drift, uanset hvor i landet han
opholdt sig. Gensidigheden i forholdet bestod i godsejerens pligt til at skaffe
enhver karsk og før mand bolig og egen jord at dyrke, og kunne han ikke det,
skulle fogeden anvise bonden det fornødne på kongens grund. Vornedskabet
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»Rigets bedste
mænd«

ophævedes 1702, men afløstes 1733 af det landsomfattende stavnsbånd, hvis di
rekte formål var at sikre mandskab til landmilitsen. Stavnsbåndet skulle snart
vise sig endnu mere snærende end vornedskabet, og det ophævedes 1788 som
den alvorligste hindring for ethvert virkeligt fremskridt inden for landbruget.
Det var dog vel at mærke ikke bønder, men Københavns borgere, der rejste
Frihedsstøtten lige uden for Vesterport, for egentlig glade og lykkelige ved re
formerne var landbefolkningen vist kun de færreste steder. På lidt længere sigt
skabte de nye vilkår dog en stor, jordbesiddende middelstand på landet, hvor
imod husmænd og landarbejdere - og dem havde der været mange af på Sjæl
land allerede før 1800 - blev stående som et landproletariat. En del af dem var
temmelig forhutlede og måtte ligefrem gå tiggergang om vinteren.
De urolige tider i 1300-tallet under de holstenske panteherrer og Valdemar
Atterdag's rigssamling førte helt nye slægter frem til højadelig position,
enkelte - som Moltke'xne, og Valdemar Atterdag’s trofaste støtte, drost
Henning Podebusk - af nordtysk oprindelse. Ingen af disse familier nåede
dog Hvide’rne i rigdom og mægtighed, før op i 1400-tallet enkelte af disse
»rigets bedste mænd« skabte godskoncentrationer af en størrelse, der kun
undtagelsesvis er set siden. Rigsråd Torben Bille til Svanholm efterlod sig
1465 tre hovedgårde og 263 bøndergårde, og hans enke Sidsel Lunge, den
rige Steen Basse's arving, lagde yderligere ca. 150 hertil. Sjællands rigeste
mand var dog utvivlsomt Axel Lagesen Brok til Græse, Kvanløse og Gunderslevholm med tilhørende 288 bøndergårde. Denne arv tilfaldt rigshof
mester Mogens Gøye, der ved ægteskabet med hans barnebarn Mette Albrechtsdatter Bydelsbak til Torbenfeld blev en af alle tiders største jord
drotter, »hvis lige på jordegods ikke have været her eller i Tyskland udi
nogle hundrede år«.
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nordsjællandske bønder arvefæste, hvorved det kunne und
Allerede 1759 opnåede de første nordsiællar
gås, at en helt ny mand uden for familien indsattes på en gård, som den afdøde havde
anvendt megen flid på at drive frem. Arvefæsterne var med andre ord på det nærmeste
selvejerbønder med visse afgiftspligter og modtog kongeligt skøde herpå med den indled
ning, som ses t.v. Frihedsstøtten (t.h.) blev rejst i 1790’erne efter tegning af N. Abildgaard.

Bispegods og
krondomæner

FREDERIK Il’S

GODSPOLITIK

Senmiddelalderen oplevede en systematisk godskoncentration, hvor adelen
som helhed stod som den tabende part. Højmiddelalderens store godssam
lere var klostrene og i ganske særlig grad Roskilde-bispen, der omkring
1370 menes at have ejet en sjettedel af al Sjællands dyrkede jord, centre
ret omkring en række hovedgårde med militær eller administrativ funk
tion som Dragsholm, Selsø og Tølløse. Senere kom turen til Kronen. Margrete I, der »gerne handlede om gods med enker og faderløse«, sikrede
sig bl. a. S karsholm samt fra Hvide’rnes ætlinge Hørsholm og Anisse. Med
Reformationen bragtes al kirkelig ejendom, måske op mod det halve Sjæl
land, i Kronens besiddelse. Gejstlighedens gods var navnlig koncentreret
i Nordøstsjælland med klosterstiftelserne Esrum, Æbelholt, Slangerup og
Knardrup samt i Odsherred, der næsten helt tilhørte domkapitlet. Med
imponerende energi tog statsmagten fat på at indordne denne mægtige
godserhvervelse inden for lensvæsenets rammer, men først i Christian IITs
senere år kunne man så småt begynde at udkøbe adelen, så krongodset
kunne samles i store, afrundede helheder. Det stod dog helt tilbage til
Frederik II at føre denne aktive mageskiftepolitik igennem.
Fra gammel tid havde kongemagten haft interesse i Nordøstsjællands kystland,
der værnedes af de stærke borge Søborg, Dronningholm, Gurre og, som den
yngste, Krogen, det senere Kronborg. Kapitels- og klostergodsets udstrækning i
disse egne havde ikke levnet adelen megen plads, men i landet ind mod Roskil
de Fjord fandtes dog flere store godskomplekser i højadelig eje. Det bekendteste
af Frederik II’s mageskifter er utvivlsomt det, han 1560 sluttede med rigsadmi
ral Herluf Trolle om Hillerødsholm, der straks blev omdøbt til Frederiksborg.
Samme år indgik kongen magelæg om fire andre nordøstsjællandske hovedgårde
og sammenkøbte i alt ca. 350 fæstegårde. Også på Kalundborg-tgntn gik kon-

I dag må de kongelige købe deres eget jagtbytte til dagspris af staten i de selvsamme
skove, hvor deres forfædre ved magelæg og køb havde reserveret sig store fredejagter.
Endnu lader enevoldsmonarkernes indgrøftede domæner sig spore i terrænet, men vildt
banestenen på Gulddyssegården (t.v.) har dog oprindelig stået på en banke øst for Gundsomagle. Også to sten ved skovridergården Mantzhøj i Odsherred (t.h.) er hentet andetsteds.
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gemagten planmæssigt frem og erhvervede her, ligesom omkring Holbæk og
Roskilde, hovedsagelig strøgods.
For Frederik II, der vågede med faderlig ømhed over sine vildtbaner, var hen
synet til jagten og landlivets glæder utvivlsomt tungtvejende tilskyndelser. Al
ligevel må hans mageskiftepolitik snarere opfattes som led i en effektivisering
af administration og godsdrift. Som i middelalderen blev stordrifterne nu ud
stykket i gårdbrug, mens det kongelige avlsbrug samledes på få, til gengæld me
get store ladegårde. Udviklingen medførte således en kraftig beskæring i hoved
gårdenes antal, fra i det mindste 70 omkring 1500 til ca. 45 ét århundrede se
nere. Nyoprettelserne, der satte ind efter Svenskekrigene både på det udlagte
krongods og andetsteds, bragte atter hovedgårdstallet i vejret, og i Christian F’s
matrikul 1688 anføres 62. De største bedrifter var da Frederiksborg ladegård
med 792 tdr. land, Holbæk ladegård med 535, Jægerspris 525, Svanholm 496 og
den nyoprettede Birkendegård med 420 tdr. land, mens Vibygård kun havde 64
og Avnsøgård 50 tdr. land under plov.
1660’ernes krongodsudlæg indskrænkede de kongelige domæner til Nord
østsjælland, idet de nordvestsjællandske blev overdraget Kronens to største
kreditorer, rentemester Henrik Muller, der fik Dragsholm og Sæbygårds
len samt Lejregård (Ledreborg) og Skjoldenæsholm, mens kongelig agent
i Amsterdam Gabriel Marselis overtog Kalundborg len. Et opbrud i ejen
domsforholdene var overhovedet fremherskende i perioden mod 1600-tallets slutning, hvor det sammengiftede københavnske handels- og embedspatriciat næsten overalt fortrængte den gamle adel. Siden måtte dette stor
borgerskab selv vige pladsen for medlemmer af Enevældens nyslåede, over
vejende tyske hofadel, mænd som Johan Ludvig Holstein, Christian Lud
vig von Piessen og Christian Lerche, der med langt større held og betyde
lig smag forstod at opbygge livskraftige godsbesiddelser, som karakteristisk
nok alle blev undergivet majoratsbånd.
Denne båndlæggelse af privat jordegods som, afhængig af størrelse og privile
gier, grevskab, baroni eller stamhus var enevoldssamfundets modtræk imod
godsopløsningen og samtidig et forsøg på at fastholde den ny hofadels økono
miske grundlag. Det første majorat i Nordsjælland, grevskabet Samsøe (Brat
tingsborg), oprettede kongen selv i 1677, siden fulgte grevskaberne Ledreborg
(1746) og Lerchenborg (1818), baronierne Løvenborg (1773), Adelersborg
(Dragsholm, 1785 og 1843) og Zeuthen (Tølløse, 1843). Hertil kom stamhusene
Selsø med fideikommisgodset Lindholm (1753), Rosenkrantz (Ryegård, 1802),
Egholm (1831) samt fideikommisgodserne Hellebækgård (1781), Skjoldenæsholm
og Svenstrup (begge 1844). Stamhusene Åstrup, Eriksholm, Vedbygård og Krogerup bestod kun en kortere tid, mens de øvrige først afvikledes ifølge Lensafløs
ningsloven af 1919, hvorefter besidderne til staten måtte afstå 20-25 pct. af ejen
domsværdien og en tredjedel af jordtilliggendet.
Lensafløsningen medførte, at adskillige majoratsbesiddelser blev opløst ved
de gamle ejerslægters opbrud, således Dragsholm, nedarvet siden 1694, Løven
borg (1739), Lerchenborg (1742), Hellebækgård (1768), Tølløse (1793) og Eg
holm (1812). Nordsjællands ældste slægtsbesiddelser er nu Brattingsborg (1676),
Selsø (1682), Lindholm (1728), Ryegård (1735), Ledreborg (1739), Hørbygård
(1748), Svenstrup (1751), Hagestedgård (1769), Knabstrup (1776), Skjoldenæs
holm (1794) og Kragerup (1801).
Enevoldsakten af 1660 danner også kulturelt det store skel i nyere dansk
historie. Den politiske magtforskydning fik sine topografiske følger, idet
hofkulturen og den ny centraliserede statsadministration indvarslede Kø-

Med sit praktiske
eksempel fra Hirsch
holm tegnede den
indvandrede tyske
greve Christian Günther
Stolberg (1714-65)
et meget vigtigt pro
gram for bonde
reformerne i Danmark.

Arkitekturminder

benhavns og det københavnske oplands definitive dominans. Selv om det
måske var et tilfælde, at bondefrigørelsen med hoveriafløsning og arvefæ
ste blev indledt på Hirschholm gods 1759-61 af enkedronning Sophie
Magdalene’s overhofmester, greve Christian Gimther Stolberg, er det nok
rimeligt at tillægge det særlig betydning, at reformerne ligesom de følgende
og mere vidtgående på Bernstorff gods fandt sted lige uden for hovedsta
dens porte. Det var også i Nordøstsjælland, i landsbyen Udlejre syd for
Frederikssund, at Den Lille Landbokommission i 1784 udså sig den jord,
der gav højeste boniteringstal: 24. Senere blev beskaffenheden af Karls
lunde mark lagt til grund for den ny matrikulsansættelse af 1844.
En anden umiddelbar følge af Københavns nærhed var Nordøstsjællands
udvikling til lyst- og sommerkvarter for hovedstadens øverste lag, en ud
vikling, der siden 1800-tallets slutning næsten har antaget en folkevan
drings dimensioner. Oprindelig havde kongehuset ført an i denne flugt fra
byen, fulgt af hofadelen og embedsstanden, hvis lystgårde i karakter ikke
adskilte sig væsentligt fra egentlige herresæder. Det nordsjællandske kron
gods tillod dog aldrig virkelige herregårdsdannelser, selv om de ældre land
steder ofte kunne have betydeligt jordtilliggende. Fra 1700-tallets midte
udvidedes kredsen af Nordsjællands besiddende sommergæster, nu for
trinsvis repræsenteret ved merkantilismens og den florissante tids storkøb
mænd og industridrivende, der fandt den landlige idyl nær Øresundskysten
og rundt søerne nord for København i pagt med tidens havekunstneriske
idealer.
De kræfter, der ned gennem tiden virkede i Nordsjælland, har været af en
sådan art, og styrke, at den historiske monumentalarkitektur er bevaret
nok så fragmentarisk. Ødelæggelsen har ramt middelalderens borge og her
reklostre lige så ubarmhjertigt og komplet som dronning Sophie Magdale-

En forudsætning for udskiftningen var en nøje opmåling og vurdering af jorderne, og også
her ydede Nordøstsjælland et afgørende bidrag til landboreformernes heldige gennemførelse.
I det skønne landskab omkring Udlejre ved Frederikssund viste jorden sig af så suveræn
beskaffenhed, at den blev udgangspunkt for en ny taksationsskala.
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ne's Hirschholm, det prægtigste landslot 1700-tallet skabte, og dets aflæg
ger Sophienberg. De interessante 1500-tals bindingsværksbygninger på
Ryegård blev nedrevet 1877, 1942 gik Peder Oxe’s Tølløse tabt ved ilds
våde, 1968 sløjfedes et af Eigtved-skolens bedste værker, Sæby gård ved
Tissø, og 1974 blev det knap hundredårige Ryegård nedrevet.
De bevarede bygningsminder dækker til gengæld et bredere felt end i
nogen anden landsdel. Det middelalderlige Dragsholm er antagelig landets
ældste profane bygningsværk, og den regulerende ombygning i 1690’erne
har kun givet det barsk monumentale præg et dybere perspektiv. Udviklin
gen væk fra det biskoppelige palatium er repræsenteret i det senmiddelal
derlige parallel-anlæg Vedbygård, mens de kongelige slotte Kronborg og
Frederiksborg er helstøbte, uforlignelige vidnesbyrd om landets sidste stor
magtstid og stormagtsdrømme, og i Jægerspris gemmes træk fra tre år
hundreders byggevirksomhed bag et egalt ydre. Fra adelsvældens glanspe
riode omkring 1600 stammer Kongsdal, Torbenfeld og Løvenborg, alle
vandslotte af stor landskabelig virkning. Enevældens pragt kommer til fuld
udfoldelse på Ledreborg, et hovedværk i dansk bygningskunst, og i det
kongelige Fredensborg, der udbyggedes fra en jagtpavillon til landets stør
ste slotskompleks. Det samtidige Lerchenborg overgår Ledreborg i ud
strækning, men ikke i anlæg og indretning, Selsø rummer et prægtigt indre
og Lindholm og Svanholm karakterfulde eksteriører fra denne hofarkitek
turens blomstringstid. Omkring 1760 ombyggede N.-H. Jardin Lundehave
i Helsingør til det elegante, køligt forfinede Marienlyst, mens Skjoldenæs
holm, Svenstrup og Eriksholm repræsenterer det sene 1700-tals enkle, for
nemme smagskultur. Led for led slutter Egholm kæden fra højmiddelalde
rens munkestenshvælv i borgbankens dyb frem til 1840’rnes køligt knappe
herskabshus i myndig positur på toppen.
Langt op i det 20. århundrede havde Frederiksværk bevaret sin karakter
af tidlig industrielt fabrikssamfund med de lave okkergule huse omkring
stille, tilgroede kanaler, men dette miljø er stort set gået til under de senere
års eksplosive udvikling. I de skovklædte bakker ved Arresødal hænger dog
endnu en fortidens duft omkring »generalen«s herresæde tæt ved den ka
nal fra Arresø til Roskilde Fjord, som Frederik IV 1717-19 lod grave for
at kunne udnytte vandkraften industrielt. Først da Kronen 1756 overdrog
anlægget til Johan Frederik Classen og etatsråd Just Fabritius lykkedes det
at få rigtig gang i foretagendet, og under Classen’s myndige ledelse skab
tes en rustningsindustri, der bidrog til at gøre det dansk-norske monarki
selvforsynende med krigsmateriel. Kanonstøberiet var allerede 1762 oppe
på en produktion af 250 kanoner om året foruden andet støbegods. Hertil
knyttede sig andre virksomheder, hvoraf et jernstøberi og et krudtværk
eksisterede indtil for få år siden.
Johan Frederik Classen er en af sin tids mest fascinerende skikkelser, rigt be
gavet og med en mærkelig evne til at gøre sig til herre over alle vanskeligheder.
Den karriere frem til generalsrang, som han, den teologiske kandidat, gennem
løb uden nogen sinde at have haft direkte berøring med militæret, er utvivlsomt
et krigshistorisk særsyn. Frederiksværk gods, som Classen havde erhvervet i
1760’erne, omfattede hele Halsnæs med Kregme sogn og de to hovedgårde Ar
resødal og Grønnessegård. Det fortælles, at efter pesten kunne gårde på Hals
næs købes for en snes æg, men generalen købte det halvøde næs af kongen »for
sølv og guld og penge« og lovede, at fattigfolk skulle have brød til evig tid, og
oprettede et asyl i Frederiksværk. Har han været nok så vindesyg en herre,
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værgede han for sine, og stjal de brænde, holdt han dem fri af birkeretten. Det
var hans kone, der gav fire fattige jord hver til en kos føde ved Liseleje, der
kaldtes op efter hende, og også Hundested opbyggedes med fire huse. Sådan
styrede generalen sit land og drev sine godser rationelt og kyndigt, og han for
bedrede forholdene ved blandt andet at skabe en produktion af bedre plove og
høstredskaber, indføre kartoffeldyrkning og tilplante bakker og overdrev. I sit
testamente drog han ikke mindst omsorg for landalmuens vel ved at skænke
hele sin formue til Det Classenske Fideikommis, hvis midler ifølge fundatsen
bl. a. skal tjene til »at hielpe og lindre Fattigdom og Ælendighed«.
Den skønhedssøgende kanonkonge slog sig ned på en af landets mest idylliske
pletter, i en skovklædt slugt ud til Arresø’s enge og rørskær. Det hvidkalkede
herresæde, der er opført af Andreas Kirkerup, efter Classens anvisninger, rejste
sig i 1780’erne som et karakterfuldt, lidt tungt bygningsværk i ét højloftet stok
værk med stort mansardtag, som midterrisalitten mod gården er ført op foran i en
lav mezzanin-etage med attika. 1908-09 blev hovedbygningen genopført af ar
kitekt Gotfred Tvede i sin oprindelige skikkelse, og senere er også sidefløjene
fornyet.
Frederiksværk gods med Arresødal indgik ikke i fideikommis’et, men blev ef
ter Classens død 1792 overdraget landgreve Carl af Hessen, Frederik V’s svi
gersøn, der vistnok i sin tid havde været generalen behjælpelig. Prins Carl udparcellerede Arresødal i 48 husmandsbrug, hvorved den morsomme lille be
byggelse Karlsgave opstod, men overdrog 1804 gods og industrier til sin svi
gersøn, kronprins Frederik (VI). I 1850’erne blev bøndergodset solgt til selv
ejendom, og 1883 generhvervede Det Classenske Fideikommis sin stifters gamle
bolig og indrettede den til rekonvalescenthjem, landets første i sin art.
Samsø ligger på den alfare vej mellem landsdelene og har som skueplads
for begivenheder, der har fæstnet sig i sagn og historie, næsten i overflod
af voldsteder og gamle borgpladser, hvoraf nogle - som Vesborg på fyr
banken i øens sydvesthjørne og borgen på Hjortholm nord for Stavns
Fjord - hører til landets betydeligste middelalderlige befæstningsværker.
Sikre reder har borgene været, men Marsk Stig fik dog 1289 stormet og
»brudt« den borg ved Tranebjerg kirke, hvor dronning Bengerd somme
tider residerede efter at have fået øen i morgengave af sin fæstemand. Her
»In Curia Nostra Samsø« -- i vort hus på Samsø - underskrev hun og
Valdemar Sejr også 1216 det gavebrev, hvorved Tunø skænkedes til År
hus bispestol. En befæstet storgård menes at have ligget på banken Arm
hoved vest for Langør, men idelige sørøveroverfald fik ejeren til at ned
bryde gården og fortrække. Øens eneste herregård, Brattingsborg, er af
nyere dato, men dens navn kendes fra folkeviserne som det strålende her
skersæde, hvor kong Didrik og hans kæmper sad. Det lille voldsted Blafferholm i Brattingsborgs have udpeges som stedet, hvor heltene Hjalmar og
Ørvar-Od kæmpede med Angantyr og hans elleve brødre, og heltenes grav
høje lokaliseres i nærheden.
Efter Svenskekrigene indgik Samsø i afviklingen af Kronens mellemværende
med rigshofmester Joachim Gersdorf, der ved den såkaldte Bornholms Ækviva
lens havde overdraget den svenske konge sine godser i Skåne. Rigskansler Pe
der Schumacher, greve af Griffenfeld, afkøbte 1674 Gersdorfs svigersøn, gene
ral Jørgen Bielke, Samsø og antog titel af »herre til Samsøe, Brattingsborg og
Wisborg«. Det var Griffenfeld, der gav den tidligere Søllemarksgård navnet
Brattingsborg. Efter hans fald skænkede Christian V øen til sin ukronede dron
ning Sophie Amalie Moth, der seksten år gammel havde knyttet sin skæbne til
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Sophie Amalie Moth (1654-1719), datter af Frederik lll’s livlæge, ophøjedes som Christian V’s
elskerinde i 1676 til »officiel maitresse«, den første i Danmark. Hun siges at have medvirket
til Griffenfelds fald, og i al fald overgik den almægtige rigskanslers besiddelser på Samsø til
hende og blev samlingssted for en hofkammarilla af kongens mecklenburgske yndlinge. Som
grevinde af Samsø forstod hun dog at holde så godt hus med de rundelige pengegaver,
hun modtog af kongen, at hun også erhvervede jordegods i Holsten, mens det fik vente til
hendes efterkommere i 1870-71 på Brattingsborg at rejse Samsø noget i retning af et slot.
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kongens. Nytårsaften 1677 oprettedes grevskabet Samsøe, som skulle »uskiftet
og udelt evindelig tilhøre« Sophie Amalie Moths børn med kongen, der sam
tidig fik titel af grever og grevinder »af Samsøe«.
Samsø er siden nedarvet i denne sidelinie af det danske kongehus. Af 1700-tallets forfattere lovprises Danneskiold-Samsøe’rne stedse som et »mildt og nå
digt« herskab, men de var dog sjældent øens gæster »længere end paa nogle
Ugers Tid, efterdi her ikke er nogen Kiøbstad og allene et Par Herresæder af
maadelig Bygning«. En anden forfatter fandt dog »Logementerne« tilstrækkelige
til, at »det Høi-Grævelige Herskab« her kunne have »sin Sommer-Sejour«.
Øens godsforvaltere, der først boede på Brattingsborg, fra 1751 på den senere
skovriderbolig Ørnslund, var Samsø’s fornemste myndighed, da de på grevens
vegne besørgede amtmandsforretningerne.
1778 fik Samsø i lensgreve Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøe en
besidder, der helt var grebet af tidens reformtanker, men i sit forsøg på at få
bønderne til at købe deres gårde til selveje stødte han, som andre af tidens
fremskridtsvenlige herremænd, på hårdnakket, men forståelig modstand. En
ejendommelighed ved Samsø’s fæsteforhold var, at bønderne selv ejede byg
ninger, toft og kålhave på deres gårde, det såkaldte superficiærfæste, så da øens
350 fæstegårde i 1790’erne blev udskiftet, betød det, at bønderne selv måtte be
tale for de nye bygninger. Udflytningen blev derfor mindre konsekvent end de
fleste andre steder, og Samsø bevarede den sluttede, gammeldags landsbybe
byggelse, der i dag gør øen til en kulturhistorisk oplevelse.
Dybere præg på gods og ø end nogen af sine forgængere satte grevskabets
syvende besidder, lensgreve Christian Frederik Danneskiold-Samsøe, der som
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nygift 1871 overtog forpagtningen af Brattingsborg. Han indledte en omfatten
de forsøgsvirksomhed, gennemførte dræning og grundforbedring og iværksatte
tilplantningen af Nordby Hede, ligesom han blev drivende kraft bag flere al
mennyttige projekter, blandt andet havneanlægget ved Kolby Kås. Som mo
derne stordrift er Brattingsborg grundlagt af lensgreven, der ved sin tiltrædelse
samtidig gav besiddelsen det første egentlige hovedsæde.
Med sine høje gavlkamme og cementprydelser fremtræder arkitekt Knud Borring’s bygning særdeles tidstypisk i parken bag den vældige ladegård, opført som
et vinkelanlæg af røde sten i to stokværk over høj kælder og med stejlt skifertag
brudt af kviste. Over portalen i sammenskæringen med den korte tværfløj i vest
er et slankt karnaptårn, mens sydfacaden havde et ottekantet hjørnetårn i øst. Et
trefløjet staldgårdsanlæg flankerer hovedbygningen. 1898-1901 blev ved Martin
Borch den relativt beskedne bygning forlænget mod øst, mens sydtårnet for
højedes og fik et 35 m højt spir. Ved samme lejlighed fornyedes det indre udstyr
som ramme om en værdifuld samling møbler og skæringer fra 1500- og 1600-tallet
samt en fra Urup erhvervet suite flamske 1600-tals gobeliner. I de seneste år er
beboelsen gennemgribende moderniseret.
Ved afløsningen af grevskabet Samsø måtte 700 tdr. land afstås til udstykning
og 1,5 mili. kr. udredes til det offentlige. Brattingsborg gods tilhører nu kam
merherreinde Elisabeth Lassen, født komtesse Danneskiold-Samsøe og gift
med kammerherre, kaptajn Frants A. Lassen. Tilliggendet udgør 4440 tdr.
land, hvoraf 450 skov og 1100 hede og plantage. Det enestående naturområde
Stavns Fjord med de talrige ubeboede holme, som på lensgreve Aage Danne
skiold-Samsøe' s initiativ 1929 blev underkastet naturfredning som fuglereservat,
er i 1968 overladt Carlsberg-Fondet og Videnskabernes Selskab som forsknings
område.
Med de vældige mure trodsigt rejst mod vestenvinden, der spiller frit fra
Sejerø Bugt, ligger Dragsholm i suveræn beherskelse af det lave kystland
under Vejrhøj's bakkebue. Det bastante slot var i middelalderen Roskilde-

Dragsholm fik sit nuværende ydre præg ved en gennemgribende ombygning i 1697. Alle
gamle uregelmæssigheder i murene bevaredes imidlertid, deriblandt palatiets hjørnepiller.
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bispen's faste borg, en imponerende, strategisk velplaceret fæstning og den
eneste på Sjælland, der ikke lod sig løbe over ende under Grevens Fejde.
Til Sjællands blideste idyller har Dragsholm så vist aldrig hørt, tværtimod
hviler over bispeborgen et drag af dysterhed, der synes helt i samklang
med stedets historie og mindet om de triste skæbner i borgens fangerum.
Omskiftelig er ikke mindst Dragsholms nyeste historie, tiden efter lensaf
løsningen 1921, der indvarslede storgodsets totale undergang. 1933 bort
auktioneredes slottets rige samlinger, tre år senere overtog staten godset til
udstykning og overlod, med tilliggendet beskåret til 300 tdr. land, til en
privatmand at opretholde denne landets største og ældste herregårdsbyg
ning. Efter stilfærdige år som herregårdspension er Dragsholm på det se
neste blomstret op som turistattraktion, moderniseret og udstyret med ud
stillingslokaler og restaurant samt en afdeling indrettet til eksklusiv hotel
virksomhed.
Borgen på Draget, den smalle landtunge mellem Sejerø Bugt og Lammefjorden,
bevogtede tidligere adgangen til Odsherred og var Roskilde-bispemes sikreste
tilflugt og stedet, hvorfra styredes et gejstligt jordegods på tretten hovedgårde
og 42 kirkers tiende foruden utalte fæstegårde. Efter Reformationen blev borgen
centrum for den kongelige administration i Nordvestsjælland. Blandt de talrige
højættede lensmænd kastede rigskansler Arild Huitfeldt 1597-1609 lærdommens
glans over den gamle borg, hvor han, »udi bedre ro, end jeg haver været
tilforn«, kunne fuldende sit store historieværk, der førte Saxo's Danmarks
krønike frem til Frederik ITs tid.
I de selv samme år tjente Dragsholm som statsfængsel for en tragisk flok af
sindsforvirrede stakler, eventyrere og banditter, om hvis elendighed borgens
mure for stedse havde lukket sig. Den første fange på Dragsholm var ironisk
nok borgens hidtidige herre, den sidste Roskilde-bisp Joachim Rønnow, der
straks efter Reformationen 1536 blev fængslet og anbragt på det sikreste sted i
sit eget stift. Navnkundigst af disse ulykkelige skæbner er utvivlsomt den skotske
adelsmand James Hepburn, fjerde jarl af Bothwell, Maria Stuarts tredje ægte
fælle, der under flugt fra oprøret i sit hjemland 1567 forliste ud for Norges
kyst, blev taget i forvaring og af Frederik II fik anvist ophold på Malmøhus.
Kongen var vistnok først jarlen venligt stemt og agtede ikke at udlevere ham
til hans fjender i Skotland, men fra 1573, hvor jarlen overførtes til Dragsholm,
hviler over hans endeligt et uheldsvangert mørke. Det er uvist, om han døde
1575 eller 1578, og det vides end ikke med sikkerhed, om det mumificerede lig
i Fårevejle kirke's gravkælder virkelig er den skotske jarl og eventyrers.
Dragsholm er et af de få danske borganlæg, hvis bygninger kan føre stedets
historie længere tilbage end de skriftlige kilder. 1313 udstedte biskop Oluf af
Roskilde et brev på »Draugh«, men den ældste del af borgens vældige murkva
drat rækker næsten et århundrede længere tilbage og står tilmed som et af lan
dets mest imponerende vidnesbyrd om højmiddelalderens profanbyggeri.
Borgen er anlagt på en pynt af Draget, der hæver sig over ganske lave enge
i syd og vest, mens en sænkning skiller den fra den bakkede lystskov Fruerlund
i øst. Adgangen har sikkert altid været fra det højere land i nord, hvortil lade
gården flyttedes i 1637 og nordligst fik en nu tørlagt grav til værn. Tilkørslen
herfra, nu ad en stejl dæmning, har oprindelig ført over en vindebro med ydre
porttårn indbygget i voldskrænten omtrent dér, hvor sandstensløverne med det
Adeler’ske våben viser tænder, men går stadig tæt ind under borgens nordre
flanke, hvis uhyre murtykkelse - med sine 2,7 m den største på Dragsholm har været beregnet på at opfange fjendtlige stormløb. Som helhed er borgens
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knudrede, berappede og overhvidtede mure middelalderlige, men bærer overalt
spor af talrige udbedringer, forvoldt af krigenes ødelæggelser eller de sætninger
i grunden, der endnu får det svære murværk til at arbejde. Trods alle ødelæg
gelser og ændringer er den østlige del af Dragsholms sydfløj identisk med Roskilde-bispernes imponerende salsbygning, et 24 m langt og 12 m højt hus med
en bemærkelsesværdig rig facadekomposition i form af tre store vinduesgrup
per, hver bestående af tre høje, smalle rundbuede vinduer med det største i
midten. Ved deres lighed med de trekoblede vinduer i Roskilde domkirkens
koromgang sandsynliggør disse vinduer en opførelsestid i 1200-tallets første
halvdel.
I størrelse og arkitektur har salsbygningen mindet om de tyske kejserborges
»palatier« og har som disse over den hvælvede kælder haft en højloftet
festsal, der har strakt sig op gennem det nuværende første og andet stokværk
og fået rigt lys gennem de indtil 4V2 m høje vinduesåbninger. Øverst har palatiet som nu haft et lavt stokværk, men egentlige forsvarsordninger synes byg
ningen oprindelig at have kunnet undvære. Senere i middelalderen er salsbyg
ningen radikalt ændret ved påmuring af en indre forstærkning, der har lukket
de store vinduer. Samtidig blev en skyttegang opført på murkronen over det
øverste stokværk og ført hele vejen rundt om borgen, der da har været udbyg
get til et ringmurskastel. Senmiddelalderlig er i hvert fald sydfløjens smukke
fiale-prydede (dvs. spiragtigt udsmykkede) vestgavl, der kendes fra ældre af
bildninger.
Bispernes Dragsholm har stået som en vinkelbygning, idet kampestensfunda
menterne under sydfløjen ubrudt fortsætter 24 m hen under østfløjens ydermur,
der springer frem foran den skævt tilbyggede nordre fortsættelse. Borgen synes
således fra første færd planlagt som en regelmæssig firkant, sikkert dog ikke af
så stor udstrækning som det nuværende anlæg, der på det nærmeste er 40 m i
kvadrat. Salsbygningens vestlige forlængelse, den nuværende bryggersfløj, hvis
murflugt træder lidt tilbage fra det farlige naboskab med voldskrænten, har
omtrent samme karakter som bispe-palatiet og synes også at have haft store
trekoblede vinduesgrupper. Af det oprindelige slotskapel vest i borggården er
ydermuren bevaret i den spærremur, der nu lukker borggården. Nord herfor
stod et fremspringende porttårn.
Borgens mægtige hovedtårn rejste sig over østfløjens nordgavl og synes op
rindelig at have trådt frem foran borgens nordre flanke, idet noget tyder på, at
nordfløjens enormt svære ydermur er opført uden for den gamle nordmur for
at styrke fæstningen i takt med skydevåbnenes øgede ildkraft. Den ny fløj, til
hvis oprindelig hvælvede underetage slotskapellet blev flyttet i 1500-tallet, kro
nes af en i selve murtykkelsen indrettet 1,5 m bred skyttegang, hvis øvre afslut
ning dog for længst er nedbrudt.
Østfløjen med borgens vigtigste opholdsrum fornyedes i 1637, da den ligefrem
truede med at styrte sammen. Lensmanden, rigsadmiral Claus Daa måtte lade
bygmesteren Hans van Steenwinckel d. Y. rejse en helt ny bygning, »med be
kvemme logementer i«, trappetårn mod gården og det endnu bevarede karnap
tårn på østfacaden.
Svenskekrigene efterlod Dragsholm som ruin. Sprængt og ødelagt blev borgen
med hele Odsherred i 1664 udlagt rentemester Henrik Müller til fyldestgørelse
af hans store fordringer på Kronen. Müller søgte at genetablere slottets bolig
forhold, men arbejdets art tyder på stor pengeknaphed, og det viste sig snart,
at overtagelsen af det krigshærgede len beredte rentemesterens fuldstændige øko
nomiske undergang. Det gods, Müller havde fået udlagt til en vurdering af 50
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rdl. pr. tønde hartkorn, måtte hans kreditor, hamburger-købmanden Manuel
Teixera i 1694 videresælge til gehejmeråd Frederik Christian Adeler for kun 14
rdl. pr. tønde. Den fallerede rentemester havde således sat 70 pct. af sit tilgode
havende over styr.
Som generaladmiral Cort Adeler's yngste søn og gift med den rige Henriette
Margrethe von Lente, den tyske kanslers datter, besad gehejmeråden de uhyre
summer, der var nødvendige for at bringe den ødelagte besiddelse på benene.
1697 kunne han afslutte slottets modernisering med at anbringe sine og hustru
ens forbogstaver som murankre øverst på østfløjen. Mens anlæggets middelal
derlige oprindelse ikke lod sig skjule udadtil, er det ved store, enkle greb lyk
kedes Adeler’s bygmester Johan Sechmann at bringe gårdfacaderne i overens
stemmelse med tidens krav om aksefast orden og symmetri. Den gamle vest
fløj sløjfedes på nær ydermuren, mens den vestlige ende af nordre og søndre
hus blev skåret ned i halv højde, et indgreb, der måske allerede fandt sted i
Mullers ejertid, da den søndre bygning bærer årstallet 1675; det nuværende
øvre stokværk er opsat i 1800-tallet. Således var dannet en virkningsfuld for
gård til anlæggets østre del, der kom til at stå i samme højde og med samme
delinger som den tre stokværk høje østfløj, over hvis kraftige, forkrøppede træ
gesims blev opført en lav trekantsfronton. De lave valmtages blå glaserede fla
der slutter fast til bygningens hvide blok, som kun den faste vinduestakt bry
der.
Interiørerne udformedes efter samme enkle retningslinier som det ydre, og
skønt det faste rumudstyr blev stærkt fornyet i 1700-tallet og ved en grundig re
staurering 1918, fik Dragsholm aldrig en til den ydre ramme svarende indre pragt.
Dragsholm gik i arv inden for den Adeler’ske familie, fra 1757 som stamhuset,
senere baroniet Adelersborg. 1810 blev baroniet erstattet med en kapital, men
genoprettedes 1843 for Bertha Henriette Løvenskiold, hvis moder var født Ade
ler, og hendes mand, lensbaron Georg Frederik Otto Zytphen-Adeler. I kraft
af stor personlig dygtighed og et usædvanlig åbent samfundssyn kom lensbaro
nen til at indtage en fremtrædende stilling i sin tids politiske og landbrugsfag
lige liv. Han var den første, der i større stil lagde sig efter roedyrkning og brug
af dampkraft i landbrugsarbejdet, og det er ikke mindst hans fortjeneste, at
den gigantiske Lamme//ord-udtørring blev sat i gang. Over for baroniets un
dergivne var Zytphen-Adeler i sjælden grad lydhør for tidens krav og så i
mange forhold videre end sin samtid, blandt andet ved at oprette en brugsfor
ening for godsets arbejdere. Fra 1873 gav han tilmed arbejderne andel i driftens
udbytte, men da landbrugskrisen tre år senere forvandlede overskud til under
skud, måtte han ophæve ordningen efter at have udbetalt mere end 22.000 kr.
Ved lensafløsningen 1921 måtte baroniet Adelersborg afstå 540 tdr. land samt
et beløb på 1,5 miil. kr. Hele baroniets søndre del med Dønnerup ved Jyderup
blev bortsolgt, og i 1930’rne opløstes den øvrige besiddelse. Restparcellen til
hører nu sammen med slottet godsejer Johan Frederik Bøttger.
Fra Veller up Vig, den eneste større indskæring i Hornsherred' s vestkyst,
strækker sig et sumpet engdrag næsten tre kilometer ind i landet til herre
gården Egholm, hvis nærmeste omgivelser kun hæver sig en god meter
over havniveau. Langt op i tiden har det været muligt at sætte hele lav
ningen under vand, når stigbordet i dæmningen ved Vejlemølle Bro syd
for Vellerup blev hævet. Egholm kom derved til at ligge på en isoleret
borgholm, stejlt hævet over vandspejlet i den kunstige Vejlemølle Sø. Dette
imponerende forsvarsværk belyses af en uventet givtig undersøgelse 196061, der også kunne fastslå, at tre borganlæg siden højmiddelalderen har
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afløst hinanden på Egholm, før den nuværende enkle, smukke hovedbyg
ning blev rejst 1840-42.
Egholms ældste bebyggelse, et næsten fuldstændig bevaret hvælvet rum, blev
ved undersøgelsen fremdraget af borgholmens dyb og er nu gjort tilgængeligt.
Ved sit højt kultiverede teglstensmurværk må det dreje sig om underetagen af
borgens fornemste bygning, der ret nøje kan dateres til omkring 1250, men sy
nes uden egentlig fortifikatoriske træk. Hundrede år senere er Egholms be
fæstning imidlertid blevet stærkt udbygget. En kraftig ringmur er ført hen over
den ældre bygning, og øverst på borgbanken er rejst en ny, sikkert tårnagtig
hovedbygning, ved sine betydelige dimensioner og murtykkelse op til 3,8 m be
regnet både til bolig og forsvar, samt et porttårn i voldbankens østre skrænt.
Opstemningen af Vejlemølle Sø må sættes i forbindelse med denne befæstning,
der fandt sted i de urolige årtier under Valdemar Atterdag's rigssamling.
I 1200-tallet sad en sidelinie af det danske kongehus på Egholm og den sydlige
del af halvøen mellem Roskilde Fjord og Isefjord. Valdemar Sejr’s sønnesøn,
grev Niels af Halland, der døde i 1251, er utvivlsomt det ældste Egholms byg
herre. Hans søn, grev Jacob af Nørrehalland, hørte til den kreds af stormænd,
der dømtes fredløse for deres medskyld i kongemordet i Finderup Lade og fik
deres besiddelser konfiskeret. Halvfjerds år senere lykkedes det slægten at gen
vinde Egholm, da den riigiske fyrsteætling Henning Podebusk, der blev Valde
mar Atterdag’s drost og trofaste medarbejder, kunne gøre sin hustrus arvekrav
gældende over for Kronen. Det storstilede borganlæg, der sikkert skyldes den
mægtige drost, gik imidlertid til grunde inden middelalderens udgang og afløstes
af en lettere bebyggelse, vistnok udelukkende staldbygninger.
Op mod 1600 genrejste slægten Krafse borggården som et anseligt grundmuret
anlæg med fire spirprydede tårne, og samtidig må søen være tørlagt. Den state
lige gård blev efter Enevældens indførelse et af den gamle adels vigtigste til
holdssteder. Her sad baron Oluf Rosenkrantz, der så stærkt talte sin stands sag
over for det tyskprægede hof, at han 1682 ved Højesteret fradømtes rang, titler

Med havefacadens fremspringende, runde midtparti minder Egholm om Bernstorff Slot.
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og gods. Egholm med det 1674 oprettede Krabbesholm blev derpå overdraget
svigersønnen Mogens Skeel, i øvrigt den faldne barons meningsfælle og forfatter
til den satiriske »Grevens og Friherrens Komedie«. 1737 vendte godserne til
bage til Rosenkrantz’erne i et ejerfællesskab med Ryegård, der varede til 1804.
Krafse’rnes herresæde blev revet ned 1765 og fik først en afløser i den for
nemme hovedbygning, senere krigsminister og general Wolfgang von Haffner
opførte til sit 1831 oprettede stamhus Egholm. Den hvidpudsede bygning er
holdt ganske enkel i to stokværk under blåt glaseret valmtag, de høje smalle
vinduer indfattet af sandsten og med ovalt fremspringende midterparti mod ha
ven. Under von Haffner opførtes også de nuværende avlsbygninger og, i 1870,
anlæggets porttårn.
Stamhuset gik ved lensafløsningen 1921 fuldstændig i opløsning. 425 tdr. land
blev afgivet til udstykning, mens avlsgårdene, skovtilliggendet og hovedbygnin
gen frasolgtes hver for sig. Siden 1954 tilhører Egholm civilingeniør Alex Christiani, der har bekostet borgbankens udgravning og tilbagekøbt Egholm Skov
gård med 260 tdr. land.
Kun en snes år efter åbningen i 1952 er Munkholmbroen's værdi for
fjerntrafikken sat i skygge af Vestmotorvejen'^ nye afsnit over Elverdam
men, men for turismen bevarer dens hvide brospand sin betydning ved at
åbne for en af Sjællands blideste fjordidyller, de skovklædte kyster og den
stenstrøede forstrand omkring Tempelkrog. I skærende kontrast til den
fornemmelse for kystlandets linier, der har formet de lette brobuer over
Isefjordens inderste, næsten helt lukkede vig, er de tilsluttende vejanlæg ret
hensynsløst ført i lige linier gennem det omgivende landskab og har truk
ket den tunge trafik hen over Munkholm, de Ringsted-munkes tyste refu
gium, og tværs gennem den drømmende idyl, der omgiver herresædet
Eriksholm.
Allerede i stenalderen skabtes en rig bygd rundt den beskyttede Tempelkrog,
hvor sildestimer og flokke af marsvin ofte forvildede sig ind, men senere må
egnen være rømmet og på ny sprunget i skov. Den nuværende bebyggelse med
de mange rorp-navne tyder i al fald på en opdyrkning, der kom sent i gang og
først fandt sin afslutning under adelsvældens store agerbrugsfremstød. Allerede
inden Erik Menved på sit dødsleje 1319 skænkede Ringsted Kloster Munkholm
og Munkholm Fang, må stedet have været opdyrket af en af egnens klosterstiftelser, formentlig de flittige og godsrige Sorø-munke. Klostergodset blev si
den udstykket, og i stedet opstod de to landsbyhovedgårde Vinderup og Torup,
der endegyldigt forenedes 1689, da Torup bragtes under den hovedgård, Erik
Vasspyd i begyndelsen af 1600-tallet havde udflyttet til kystskovene øst for
Vinderup og efter tidens skik døbt Eriksholm.
Eriksholms nuværende hovedbygning, konferensråd Hans Diderik Brinck-Seidelin’s smukke hus fra 1788, hører alene ved sin beliggenhed til Sjællands for
nemste herresæder, men er arkitektonisk ikke mindre bemærkelsesværdig, velafvejet i alle forhold og ude som inde udstyret med bemærkelsesværdig sik
ker smag. Den anselige toetages blok under det blåt glaserede valmtag frigør
sig virkningsfuldt fra de flankerende énetages fløje, der er ført ind på dens gavl
sider ved kvartcirkulære forbindelsesbygninger, men samtidig formår at hævde
sig som selvstændige enheder i anlægget. En ganske markant virkning er op
nået ved, at den tretten fag lange hovedfløjs midterparti om hvert andet fag har
smukt formede sandstensindfatninger, der op over facaden binder vinduer og
døre sammen til dekorative enheder, mens en våbenprydet attika oprindelig
har rejst sig øverst.
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Den indre opdeling svarer ikke ganske til den ydre, men er lige så klar og
konsekvent med trefags hal og havesal i midten, flankeret af tofags kabinetter,
mens der i gavlene har været gennemgående sale, hvoraf den østre nu er op
delt. Spisesalen i vest er husets interessanteste rum med sin stukkerede vægud
smykning i hvidt på gul bund, formet som mandlige og kvindelige genier, der
vokser frem af rig akantus-ornamentik omkring små cirkulære, senere udmalede
midtfelter. I nicherne midt for langvæggene er opstillet en grågrøn klæberstensovn med forgyldte ornamenter efter G. E. Rosenberg’s model og et stort slagur.
Snedkerarbejdet er særdeles velbevaret og vidner med sine fløjdøre, lave bryst
paneler og fuldt panellerede vinduesvægge om bygherrens usædvanlig høje kva
litetskrav. Bygmesteren kendes ikke, men må søges i kredsen omkring hofbyg
mester C. F. Harsdorff.
Eriksholm blev rejst som hovedsæde for det i 1753 oprettede Brinck-Seidelin’ske
stamhus, hvortil også Holbæk Ladegård samt en tid Hagestedgård hørte, men
stamhuset blev atter ophævet 1809. Tres år senere erhvervede lensgreve Frede
rik Ahlefeldt-Laurvig på Tranekær ejendommen til sin yngste søn, greve Carl
William Ahlefeldt-Laurvig, Danmarks udenrigsminister 1908-13. Eriksholms
tidligere, mangeårige ejerpar, greve Kai Ahlefeldt-Laurvig og grevinde Astrid,
født Holm, har tilført herresædet et betydeligt inventar, blandt andet en række
værdifulde Scheel’ske slægtsportrætter af Alexander Roslin og Jens Juel. Med
avlsgården, der 1960 blev overdraget sønnen, greve Jørgen Ahlefeldt-Laurvig,
udgør Eriksholms tilliggende 1160 tdr. land, hvoraf godt halvdelen skov.
Mindet om »de store Fredensborg-dage« i Christian IX's regeringstid var
endnu levende, da Frederik IX og dronning Ingrid gengav slottet dets gam
le plads som kongehusets foretrukne sommerresidens. Som ramme om op
hold, der kunne strække sig fra april til november, var Fredensborg at be
tragte som kongeparrets egentlige hjem og har, ved siden af talrige offi
cielle foranstaltninger, naturligt været stedet for de fleste familiebegiven
heder af mere privat karakter. Er Fredensborg som begreb således knyttet
til erindringen om talrige kongelige festligheder, genkalder selve slottets
navn den lykkelige afslutning på Store Nordiske Krig, »Da Krig og Orlogs
Tiid, ved en Gud en Ende fik / Blev Fredensborg opbygt i Fred af Friderich«. Byggeriet var indledt året forinden fredsslutningen 1720, og endnu
ikke helt fuldført inviedes det ny slot ved et gallataffel på Frederik IV’s
fødselsdag den 11. oktober 1722. Med sine kun 250 år har Fredensborg
således en væsentlig kortere tilværelse at se tilbage på end landets øvrige
slotte, men til gengæld er dets historie ulig mere glansfuld. Med kortvarige
afbrydelser har slottet stedse hævdet sin plads som et af kongehusets yndlingsopholdssteder og blev, skønt oprindelig kun bestemt for jagtbesøg, i
tidens løb udbygget til landets mest omfattende slotskompleks, efter Hirschholrris nedrivning 1810-12 de danske kongers eneste virkelige landresi
dens.
Slottets oprindelse er beskeden nok. I skovene ud til Esrum Sø lå enestegården
Østrup, som i 1660’erne var skænket dronning Sophie Amalie's betroede kam
mertjener, Jacob Petersen. På ny i Kronens eje 1678 lod Christian V skoven
Østrup Vang indhegne til dyrehave og foretog, ligesom i Gribskov og Store Dy
rehave, ved Ole Rømer's hjælp en stor, stjerneformet udhugning, der skulle
tjene som orienteringssystem under parforce-jagten. I selve »stjernen« opførtes
senere slottet, og jagtvejene blev til alleer i slotsparken.
Frederik IV var den første danske konge siden Christian I, der besøgte Italien,
og han viste i sine byggeforetagender tydeligt inspirationer herfra, i særlig grad
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Fredensborg Slot er i sine ældste dele bygget af havekunstneren og arkitekten
som et højt kuplet centralanlæg med en ottekantet forgård begrænset af lave
har arkitektpersonligheder som Eigtved, Thurah, Jacob Fortling og Harsdorff
og ombygninger. Alligevel fremtræder slottet, hvad ikke mindst et luftbillede
forestilling om, som et meget helstøbt anlæg forlenet med ynde og charme.
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på Fredensborg, der er opbygget omkring en stor kvadratisk »salle a l’italienne«
med forbillede i det hertugelige slot i Modena. Kongen havde under sin sidste
Italiensfærd 1708-09 superet i slottets store kuppelsal, der som Fredensborgs
hæver sig op gennem hele bygningen med et omløbende øvre galleri samt væg
ge og lofter dækket af stuk og malerier.
Byggearbejderne på Fredensborg blev ledet af den senere overlandbygmester
Johan Cornelius Krieger, dengang endnu hofgartner og den, der forestod an
lægget af Frederiksborg Slotshave. Da arbejderne her nødvendiggjorde, at lyst
huset Sparepenge blev sløjfet, benyttede Krieger meget passende materialerne
til byggeriet på Fredensborg. Næppe med sin gode vilje har arkitekten set sig
nødsaget til at genanvende de trekantede sandstensfrontoner med antikke ho
veder, der er så karakteristiske for Christian IV’s bygninger, på det nye slots
facade, men ikke desto mindre blev den antikverede vinduespryd bibeholdt gen
nem samtlige ombygninger, og den blev tilmed kopieret ved de udvidelser, der
senere fandt sted.
Omkring Kuppelsalen, der løfter sig op gennem hele bygningen til en højde af
tredive meter og kun oplyses ovenfra, er slottets øvrige rum grupperet: mod
slotsgården Gardesalen flankeret af to ligeløbende italienske trapper, hvoraf den
ene siden er fjernet, mod nord den store Havesal, oprindelig taffelgemak, med
C. E. Brenno's pragtfuldt stukkerede loft omkring Hendrik Krock's store pla
fond af gudernes forsamling og Jacobo Fabris’ væglærreder med romerske fan
tasiprospekter, hidrørende, som hele den storslåede vægudsmykning, fra Frede
rik K’s tid. Mindre gemakker på hver side bestemtes til konge- og kronprinse
parrets daglige brug. Rum for domestikker, stalde etc. var henvist til de oprin
delig énetages længer, der lukkede sig omkring slotsgårdens store ottekant. Også
dette træk, der er så karakteristisk for Fredensborg, er af italiensk oprindelse,
en parallel til jagtslottet i Stupinigi uden for Torino. Symmetrisk om slottets

slotskirken

store bygmestre

tilkørsel fra syd blev opført otte små pavilloner til vagtmandskabet. I hoved
aksens forlængelse opstod snart et lille bysamfund med den af kongen selv be
ordrede Store Kro som første begyndelse (1723).
Bag Ridebanen øst for slottet var 1721 opført en staldlænge. Hertil føjedes al
lerede 1725 i nord slotskirken som en selvstændig pavillon flankeret af Marskalshuset’s og Orangeriet’s enkle énetages længer, der lod den korsformede
kirkebygning frit udfolde sin høje tagrejsning med det åbne lanternespir. Da
Jacob Fortling 1760 forhøjede sidefløjene, gik en fin arkitektonisk virkning tabt.
1731 lukkede Krieger Ridebanen ved at opføre den store pilastersmykkede syd
fløj, indrettet til otte kavalerboliger grupperet omkring to kuppelrum.
Christian VI skyede de slotte, hvor hans fader, Frederik IV, havde boet med
Anna Sophie Reventlow. Alligevel lod han 1741-42 Laurids de Thurah forhøje
centralbygningens mezzanin til fuld højde og etablerede 1744 den Blå Port i
ottekantens nordøstre længe. Pladsproblemet skulle imidlertid melde sig for

For Frederik V og hans dronninger - Louise indtil 1751, siden Juliane Marie - blev Fredens
borg det ubetingede yndlingsslot, scenen for pragtfulde fester og et muntert hofliv. »Hof
skildrer« Carl Gustav Pilo, søn af en svensk bygdemaler, har dog haft lige så travlt med at
svinge pensel som bæger, alene af kongelig majestæt præsterede han 70 portrætter på de
32 år, han tilbragte i Danmark, indtil han med Struensees fald fik rejseordre til sit hjemland
- kanhænde fordi de udprægede repræsentative tendenser i hans portrætkunst ikke længere
faldt nær så stærkt i øjnene som hans til tider ret nærgående karakteristikker. Blandt Frede
rik V’s mange forandringer og tilføjelser på Fredensborg var Nordmandsdalen (t. v.), hvor
kongen til en afveksling - og som noget helt nyt for datiden - lod skildre hverdagsmenne
sker i stor skulptur. På planen over Fredensborg Slot markerer A hovedbygningen med (a)
Eigtveds fire hjørnepavilloner og (b) Thurahs forbindelsesfløj, B: Ottekanten, c: kirken, d:
Frederik IV's staldlænge, e: Kavalerbygningen, f: Røde Længe, g: slotsforvalterboligen.
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alvor, da Fredensborgs glansperiode oprandt under Frederik V. Efter sit andet
bryllup med prinsesse Juliane Marie i 1752 lod kongen hofbygmester Niels
Eigtved opføre de fire hjørnepavilloner, der med deres selvstændige valmtage
føjer sig fint efter helheden, om end i nogen grad på bekostning af slottets
karakter af centralbygning. Arbejderne blev efter Eigtveds død fortsat af Thurah, der forbandt de vestre tilbygninger med en lav længe og lod de fire minaretagtige sandstenskorstene rejse i kuplens hjørner og derved omsider fik slot
tets kaminer til at trække. Indvendig smykkedes slottet med nye møbler og ud
styr i tidens smag, og 1760 lod overhofmarskal Adam Gottlob Moltke den fran
ske arkitekt Nicolas-Henri Jardin indrette sin bolig i Marskalhuset med næsten
fyrstelig pragt. Jardins storslåede projekt til en fuldstændig ombygning af slot
tet med vældige pilastre og gennemløbende tagbalustrade i tidens antikt inspi
rerede stil nåede derimod aldrig ud over tegnebordet.
Stærk og varig betydning fik Jardin til gengæld for slotshaven. Krieger havde
anlagt parken over Christian V’s gamle jagtstjerne, hvis linier fortabte sig som
dybe perspektiver ud i den omgivende skovnatur. Nærmest slottet var udsparret
et stort halvcirkulært parterre, men efter slottets udvidelse krævedes større virk
ninger. Jardin forenklede parterret og åbnede i slottets fulde bredde et stort
centralperspektiv ned gennem slotshaven som et grandiost »tapis-vert« mellem
sluttede skovbryn. Ved slottets vestside blev anlagt en marmorhave med terras
ser og bassiner samt skulpturer af Johannes Wiedewelt, der også udførte de al
legoriske fremstillinger af Danmark og Norge i Runde Allé ud til parterret.
Ejendommeligst af de mange billedhuggerarbejder i Fredensborg Slotshave er
dog Nordmandsdalen med J. G. G rund's amfiteatralsk opstillede statuer af
norsk og færøsk landalmue, i alt omkring 70 legemsstore figurer, udført efter
forlæg af den norske postfører Jørgen Garnaas. Frederik V skal selv have fået
ideen til dette mærkelige monument over nordisk folkeliv.
Efter Frederik V’s død 1766 levede enkedronning Juliane Marie stille og til
bagetrukket på Fredensborg, men fra 1772 til 1784 var hun under sin stedsøns
sindssygdom kongehusets faktiske overhoved, indtil kronprins Frederik (VI) blev
myndig og tog ledelsen. I disse år blev Fredensborg igen hoffets vigtigste til
holdssted og med ét på ny rykket ind i begivenhedernes brændpunkt. Det for
drede nye udvidelser, og 1774-76 forestod C. F. Harsdorfj et omfattende byg
geri, der bibragte slottet dets endelige skikkelse. Ottekanten forhøjedes med et
øvre stokværk og blev samtidig åbnet i syd, hvor portfløjens midterste del blev
nedrevet og resterne udformet som pavilloner med trekantsfrontoner. I over-

Det gik lystigt til i »Fredensborgdagene« eller »kejserdagene« i 1880’erne. »De hyler, så jeg
må sige farvel for i dag,« skrev prinsesse Alexandra i et brev fra Fredensborg, hvor det
fyrstelige selskab søgte at overgå hinanden i dyreimitationer. Og nok boede en russisk
politiagent året rundt i slotsbyen, men selv zar Alexanders livkosak kunne glemme alt om
nihilister og andre ulykker, når hans herre slog gækken løs med de kongelige børn.
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ensstemmelse med disse ændringer moderniseredes facadernes dekorative udstyr,
og den store hovedtrappe samt balustraden med portfløjens gamle ur blev rejst
over hovedbygningens midte. Endelig blev slottets centralakse ført ud i land
skabet, da Slotsgade udbyggedes i fortsættelse af den ny kongevej fra Hirschholm.
Indvendig lod Juliane Marie foretage vidtgående fornyelser. Adskillige af de
ældre sale blev nymonteret, således Damegemakket til venstre for Gardesalen,
og i hovedslottets øvre stokværk blev fire suiter indrettet bl. a. til arveprinseparret og fornemt udstyret med dørstykker af J. E. Mandelberg og G. M.
Fuchs, udsøgt træværk, grønne silketapeter og store klæberstensovne. I Damebygningen's Marskalsal indrettede Harsdorff et senere forsvundet hofteater, ud
smykket af Mandelberg og P. Cramer.
Da Juliane Marie døde på Fredensborg 1796, var slottets første store epoke til
ende. Frederiksborg s brand 1859 indvarslede imidlertid Fredensborgs renæs
sance, og i Christian IX’s regeringstid, 1863-1906, vandt slottet en berømmelse
som måske aldrig før eller siden, når om sommeren »Europas svigerfar« her
samlede hele familien, sine børn og svigersønnerne Alexander III af Rusland
og prinsen af Wales, den senere kong Edward VII, og mange flere til fester,
køreture og jagter. Det gamle kongepars jævne og enkle familieliv i den afslap
pede danske atmosfære måtte ikke mindst virke tiltrækkende på den russiske
zar, prinsesse Dagmart gemal, der her kunne færdes uden store sikkerhedsfor
anstaltninger og stadig attentatfrygt. I naturlig fortsættelse af disse »store Fredensborg-dage« falder Frederik IX’s regeringstid, præget af dronning Ingrid’s
målbevidste bestræbelser for at genindrette slottet i overensstemmelse med dets
funktion som fast kongelig residens.
Nordsjællands gamle herregårde forsvandt på Hillerødsholm nær, da Fre
derik II straks efter sin tronbestigelse 1559 udkøbte adelen for helt og
fuldt selv at kunne råde over det smukke landskab. Med sine vidtstrakte
skove var Nordsjælland et uforligneligt jagtgebet for den livsglade unge
konge, og Hillerødsholms beliggenhed i udkanten af det mægtige vildnis
gjorde stedet selvskrevet som centrum for den kongelige enemærkejagt.
For at erhverve Hillerødsholm måtte kongen forhandle med en af adelens
mest fremtrædende personligheder, rigsadmiral Herluf Trolle, der 1560
accepterede at mageskifte sine nordsjællandske besiddelser med det konge
lige Skovkloster (Herlufsholm) ved Næstved. På Hillerødsholm indledte
kongen straks et omfattende byggearbejde og omdøbte allerede ved over
tagelsen sin nyerhvervelse til Frederiksborg. I samme tiår skal være grund
lagt det navnkundige Frederiksborg Stutteri, hvis smukke og udholdende
heste navnlig i 1700-tallet opnåede europæisk ry, men efter langvarige van
skeligheder endeligt ophævedes 1896.
Herluf Trolles gård lå, hvor slottet nu ligger, på tre holme i et sumpet drag,
som Frederik II senere ved opstemning og tilledning af vand lod omdanne til
den store Slotssø. På de to inderste holme lå herregårdens avlsbygninger, mens
rigsadmiralen på den yderste i 1550’erne havde opført en hovedbygning i form
af et sammenbygget dobbelthus med gavle i vest og øst. Kongen lod efter
overtagelsen de gamle avlsbygninger rydde af vejen og rejste på den inderste
holm de grundmurede domestik- og staldbygninger, der som en gade med
knækket forløb fører fra porten i syd til Christian IV’s ejendommelige S-bøjede
slotsbro over til den mellemste holm. De undersætsige runde tårne, der rejser
sig umiddelbart af søen på holmens nordre flanke, bærer begge årstallet 1562
og kongens tyske valgsprog, »Mein Hoffnung zu Gott allein«. På den mellem171

På planen over Frederiksborg Slot markerer A: Kongefløjen, B: Prinsessefløjen, C: Kirke
fløjen, D: Løngangen, E: Audienshuset, F: Terrassebygningen, G: Slotsherrens Hus, H: Kan
cellibygningen, I: Porttårnet, K-K: tårne fra 1562, L: Herluf Trolles Tårn, M: Fadeburslængen.
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ste holm lod kongen blandt andet opføre en anselig kirke, der ligesom Herluf
Trolles hovedhus på den ydre holm i 1570’erne vistnok forhøjedes med et øvre
stokværk og fik to slanke tårne. Vest for slottet rejstes omkring 1580 den endnu
bevarede Fadeburslænge og i Dyrehaven Badstuen, der med trappetårn og høje
kamgavle stadig er en hel lille herregårdsbygning at se til, pynteligt udsiret med
vinduesindfatninger og murbånd af sandsten. Forneden var indrettet køkken og
badeanordninger, mens kongen under kortere ophold gerne logerede i det øvre
stokværk.
Efter sigende blev Christian IV født under en rosenbusk på en holm i Slots
søen. Sikkert er det i hvert fald, at det var på Frederiksborg, han så dagens lys
den 12. april 1577. Bygmesteren fremfor alle blandt danske konger omfattede
sit barndomshjem med megen, men helt usentimental kærlighed, der tillod ham
at rydde det meste til side og i stedet skabe en residens af europæisk niveau.
Allerede i hans første regeringsår iværksattes byggearbejderne efter en storslået
tredelt og aksefast plan, der går tilbage til den franske arkitekturteoretiker
Jacques Androuet du Cerceau, men blev gennemført i overensstemmelse med
den nederlandske tradition, kongen selv var opvokset i og med en typisk dansk
forkærlighed for slanke, spirprydede tårne.
Indledningsvis blev pavillonen Sparepenge - opført af Frederik II på Slotssøens
nordre bred, hvor monarken kunne opholde sig uden det store tjeneskab 1599-1601 udvidet til et rigtigt lystslot i to stokværk over hvælvet kælder, for
oven med fladt tag kronet af sandstensbalustrader. Her opslog kongen sin bolig,
mens opførelsen af hovedslottet stod på. Under murermester Jørgen Friborg's
ledelse og med stenhuggerarbejder af Caspar Bogaerdt gik det rask fremad.
1602 blev det gamle slot nedrevet, og i hurtig takt rejstes det ny Frederiksborg
med sine fire stokværk høje, tårnprydede fløje. Kongefløjen stod under tag 1604,
Kirkefløjen to år senere, det store kirketårn 1607 og Prinsessefløjen 1608. Slut
telig lukkedes slotsgården i syd med en lav balustrade.
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Færdiggørelsen af slottet skulle imidlertid strække sig over endnu en årrække.
1613, efter Kalmarkrigens afslutning, blev arbejderne genoptaget og prægedes
nu af en større og rigere stil, således blev fra Kongefløjens vestgavl Løngangen
på fire bropiller ført over slotsgraven til kongens audiensgemak over Mønt
porten. Med deres fuldstændige sandstensbeklædning og fine arkitektoniske en
keltheder skiller disse tilbygninger sig klart ud fra slottets maleriske, men dår
ligt sammenhængende helhed, de tunge røde murflader og noget usikre enkelt
heder. Af nok så stor betydning for Frederiksborgs fremtræden blev, at den
mellemste holm nu uløseligt inddroges i slotsanlægget. Helt ude til siderne, så
hovedslottet blev lagt frit, opførtes 1612-14 de lange toetages, tårnprydede fløje
til lensmandsbolig (»Slotsherrens Hus«) og kancelli, og 1618-23 rejstes det mæg
tige porttårn for enden af S-broen, med sit mesterlige spir en magtfuld accent
over hele Christian IV’s slot.
Også det dekorative udstyr blev rigere. Midt i den ydre slotsgård anlagdes
Neptun-brønden med kumme af Namur-marmor og bronzefigurer udført af
Adrian de Fries. Brønden blev bortført af svenskerne 1659, og den nuværende
er en rekonstruktion fra 1888 med afstøbninger af de originale figurer på Drottningholm. Hovedslottets lave balustradefløj ombyggedes med åben buegang mod
slotsgården og nicher med antikke gudefigurer på ydersiden. Endelig rejstes
1619-21 under Hans van SteenyvinckeVs ledelse det åbne galleri foran konge
fløjens gårdfacade med sandstensstatuer fra Hendrick de Keyser's værksted i
Amsterdam og søjler af belgisk marmor. 1625 blev to sandstenskamapper til
føjet på nordfacaden, der udspændt mellem de knejsende hjørnetårne frem
træder med overordentlig effekt.
Af oprindelige, mere betydelige interiører er kun levnet slotskirken, til gen
gæld så ubetinget Frederiksborgs mest betagende rum, udstrakt gennem vest
fløjens to midterste stokværk, mens vinkælderen dækkede den nederste og Rid
dersalen hele den øverste etage. Kirkesalen dækkes af rigt stukkerede og guldstafferede grathvælv og har omløbende gallerier, der ind mod midterskibet ven-

På det svenske Gripsholm hænger nu som gammelt krigsbytte dette maleri af Frederik ll's
Frederiksborg. Dobbelthuset til højre er Hillerødsholm, som kongen havde overtaget fra
Herluf Trolle og Birgitte Gøye ved mageskifte. Rytteren i forgrunden er den unge Christian
IV. Som han ses her mellem jægere og hunde, er det tydeligt, at Frederiksborg for ham som
for faderen var det elskede jagtslot.
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Christian IV’s latinske ordsprog betyder: Fromhed styrker rigerne. Om ikke som her i sin
helhed, så findes i al fald dets tre begyndelsesbogstaver på mange af kongens bygværker.
I folkemunde blev dette R.F.P. udlagt som: Riget fattes penge.
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der en rigt udformet pragtarkitektur med store koblede søjlestillinger, arkader
og gesimser af italiensk virkning.
Efter Roskilde-freden 1658 blev svenskekongen Karl X Gustav under store
æresbevisninger modtaget som det danske kongepars gæst på Frederiksborg,
men vendte året efter tilbage og plyndrede slottet for dets talrige kostbarheder.
Næppe var disse skader udbedret, før Løngangen og Audienshuset raseredes af
en brand. Først i 1680’erne indrettede generalbygmester Lambert van Haven
den pragtfulde, hvælvede audienssal med perspektivisk stukkeret kasetteloft med
malet plafond og legende putti på de kraftige gesimser. Væggenes store konge
portrætter over det marmormalede panel skyldes Jacob d’Agar, og i Løngangen
monteredes en række italienske malerier i rigt udskåret rammeværk.
Terrænet nord for Slotssøen, der hævede sig kraftigt mod to mindre søer, var
ideelt for anlægget af en terrassehave med kaskadeanlæg. Under hofgartner
Johan Cornelius Krieger's ledelse skabtes i 1720’rne det imponerende og endnu
i hovedtræk bevarede haveanlæg, der fortsatte slottets hovedakse op ad skræn
ten, udformet i fire terrasser med statelige lindealleer, parterrer og buskadser.
Midt heri styrtede vandet i skulpturprydede kaskadeanlæg ned i Slotssøen.
Etableringen af slotshaven medførte imidlertid, at det lille lystslot Sparepenge
måtte nedrives, og for en længere tid overtog det nyopførte Fredensborg sam
men med Hirschholm Frederiksborgs rolle som kongehusets nordsjællandske re
sidens. En enkelt funktion beholdt slottet uantastet: i slotskirken blev alle de
enevældige konger fra Christian V til Christian VIII (med undtagelse af Chri
stian VII) ved deres tronbestigelse salvet under stor pragtudfoldelse, og kirken
har til i dag beholdt sin rolle som ordenskapel for Dannebrog- og Elefantorde
nens riddere.
Under Frederik VII vendte livet og hoffet for en tid tilbage til Frederiksborg.
Den folkekære monark følte sig tiltalt af slottets historiske præg og de mulig
heder, omegnen bød hans arkæologiske interesser, og det havde formentlig også
betydning, at det var i slotskirken, han 1850 viedes til grevinde Danner. Efter
erhvervelsen af landstedet i Skodsborg og Jægerspris Slot blev parrets sommer
ophold færre, men til gengæld bibeholdtes de lange vinterophold. Det blev
slottets ulykke. Natten mellem den 16. og 17. december 1859 opstod der brand
i en nyinstalleret kamin øverst i det nordvestre hjørnetårn, hvor kongens old
sagssamling i sommerens løb var blevet opstillet, og næste dags formiddag lå
slottet hen som en udbrændt ruin. Næsten hele det egentlige slotsinventar blev
flammernes bytte, hvorimod en del af den forholdsvis nyetablerede historiske
portrætsamling blev reddet, i hovedsagen dog de ringeste billeder. Af det indre
var foruden Løngangen og Audienshuset kun slotskirken sluppet nogenlunde
uskadt, om end her enkelte hvælv var styrtet sammen og havde ødelagt bl. a.
Christian IV’s bedekammer.
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Slotsbranden vakte på det nærmeste landesorg, men da murene stod tilbage
i fuld højde, var en genopførelse teknisk mulig, selv om enkelte, som kunsthi
storikeren N. L. Høyen, ønskede slottet bevaret som ruin. På privat basis lyk
kedes det at indsamle 600.000 rdl. til genopførelsen, og allerede måneden efter
branden var den unge arkitekt Ferdinand Meldahl i fuld gang med at plan
lægge det omfattende restaureringsarbejde. Inden oktober det følgende år var
hele slottet under tag. Genrejsningen gennemførtes efter tidens forhold med stor
omhyggelighed, men blandt andet måtte klokketårnefs spir rekonstrueres efter
en kun én tomme høj gengivelse på et fotografi.
Større diskussion har der været om Meldahls rekonstruktion af slottets indre.
De oprindelige interiører fra Christian IV’s tid var med få undtagelser gået
tabt i tidens løb, og kun den hvælvede søjlehal »Rosen« og Riddersalen over
kirken lod sig genskabe i nogenlunde korrekt skikkelse. De indsamlede midler
var dog ikke tilstrækkelige til at fuldende den indvendige istandsættelse, men
brygger J. C. Jacobsen tilbød da generøst at bekoste denne på betingelse af, at
slottet indrettedes til et nationalhistorisk museum under det af Jacobsen opret
tede Carlsberg-fond. 1878 stadfæstede kongen oprettelsen af museet, og 1885
kunne Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot åbne sine døre for
publikum.
I modsætning til nabogodset Hagestedgård er Hørbygård på Tuse Næs til
syneladende en gammel landsbyhovedgård, der aldrig ses at have været
befæstet og kun langsomt er vokset frem til et virkeligt storgods. Først på
et meget sent tidspunkt udskiftedes hovedgårdsjorden af fællesskabet med
bønderne, og landsbyen selv forsvandt ikke før i 1800-tallet, da de sid
ste gårde blev udflyttet. Det er altså en ret ny tilstand, når herregården nu
ligger ene tilbage på den åbne kystslette under halvøens bakkedrag, kun
flankeret af den rødkalkede sognekirke, der engang hørte til gården.
Hørbygård er en meget gammel besiddelse, nævnt allerede 1316, da den til
hørte Niels Tuesen (af Hørby), men det er dog slægten Castenschiold's 225årige ejertid op til i dag, der udgør tyngdepunktet i gårdens historie. Denne
lange slætskontinuitet har ikke alene driftsmæssigt betydet rolig vækst og stadig
fremgang, men viste i 1935 sin styrke ved at sikre ejendommen for familien, da
den oprindelige slægtslinie uddøde med overhofmesterinde Louise GrevenkopCastenskiold.
Denne sejhed i ejendomsforholdene synes et særligt kendetegn for Hørbygård.
Selv om gården måtte pantsættes først til rigsråd Jacob Basse og senere til den
nordtyske ridder Henneke Moltke på Torbenfeld, lykkedes det alligevel Hørby
slægten at fastholde sin ejendomsret, indtil Roskilde-bispen Peder Jensen Lodehat erhvervede stedet 1411. Ved Reformationen blev de biskoppelige lensmænd
afløst af kongelige, og 1586 gav Frederik II sin yndling Peder Reedtz livsbrev
på Hørbygård for sig og sine arvinger. Det skulle dog ikke vare mere end hun
drede år, før Kronen efter Reedtz’ernes økonomiske sammenbrud 1691 fik
dømt gården tilbage som forbrudt len. To år senere bortskænkedes den til den
holstenske søfarer Henrik Spån, der efter en karriere i hollandsk tjeneste var
endt som dansk admiral og chef for Holmen. Allerede 1694 døde dog den for
tjente gamle søulk, der skal have deltaget i 26 søslag.
Konsolideringens tid begyndte, da Jacoba van Holten, enke efter vestindisk
købmand og plantageejer Johan Lorentz Carstens, adlet Castenschiold, i 1784
erhvervede Hørbygård som den første af de fire Castenschiold’ske slægtsgårde
i Vestsjælland, hvor de øvrige er Hagestedgård, Store Frederikslund og Borreby.
Sønnen, kammerherre Jørgen Frederik Castenschiold, der fik udskiftet og øget
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Af de to nabogårde ved roden af Tuse Næs ligger Hagestedgård (t. v.) med Johan Friis’ tårn
fra 1555, mens Hørbygård (t. h.) er bygget helt fra nyt inden for det sidste hundrede år.
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godset og udskilt hovedgårdsjorden fra fællesskabet, opførte en ny bindings
værks hovedbygning som midterfløj i et ældre trelænget anlæg fra Reedtz’emes
dage. Sønnesønnen, kammerherre Joachim Melchior Grevenkop-Castenskiold
planlagde en helt ny trefløjet hovedbygning af grundmur med svungne gavle,
tegnet af arkitekt Vilhelm Tvede, men heraf opførtes dog kun den vestre fløj
1861 som ny herskabsbeboelse med loggia mod haven, store gavlrum og mindre
saloner imellem. Først 1900-01 blev byggearbejderne genoptaget ved Gotfred
Tvede, der i tilslutning til vestfløjen opførte et nordre hus, hvis mere afdæm
pede, palæagtige udformning med hvidkalket murværk, glatte gavlkamme og
blåt glaseret saddeltag også blev lagt til grund for en gennemgribende ombyg
ning af den ældre fløj. Her blev loggiaen lukket og forvandledes til risalitagtigt fremspring med balustrader og prydvaser, og samtidig rejstes et ottekantet
tårn i hjørnet mod gården, afdækket med et kobbertækt kuppelspir.
Den veludstyrede beboelse, der præges af gammel slægtsinventar, er i de se
neste år gennemgribende moderniseret af den nuværende ejer, godsejer Claus
Castenskiold. Efter at tilliggendet er arronderet, råder ejendommen over knap
1200 tdr. land, hvoraf 500 skov.
De vidtstrakte Jægerspris-skove med deres knudrede og forvredne kæmpe
ege er den sidste rest af den vældige Hornsved, der ved historiens begyn
delse dækkede det meste af landtungen mellem Roskilde Fjord og Isefjorden. Hornsved var som gammel ødemark kongens, og måske har herregår
den Abrahamstrup, som Jægerspris tidligere hed, fra Arilds tid været kron
gods. Med sine skove og strande havde ejendommen alle herligheder, vildt
og fetalje leveredes herfra til kongens bord, og den rigelige græsning nyt
tedes til hesteopdræt og rigdommen på træ til kulsvidning. Som yndet som
merkvarter og jagtretræte bevaredes ejendommen inden for kongehuset,
indtil slottet i henhold til grevinde Danner's testamentariske bestemmelser
overgik til »Kong Frederik VII’s Stiftelse for Hiælpeløse og Forladte Pige
børn, især af Almuen«.
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Abrahamstrup nævnes første gang 1318 i forbindelse med den ulykkelige hæn
delse, hvor Erik Menved's spæde søn omkom, da dronning Ingeborg under rej
sen dertil tabte ham ud af vognen. Ulykken fik ganske vidtrækkende konse
kvenser, idet den danske trone det følgende år efter kongens død tilfaldt hans
broder Christoffer 11 og senere dennes søn Valdemar Atterdag. En anden dy
ster tildragelse, der knytter sig til Abrahamstrup, er mordet på den tyske leje
tropsfører, oberst von Hadersdorff, en udåd, der tillægges Christian 11.
Bag sit tilsyneladende så helstøbte ydre gemmer Jægerspris Slot sporene af tre
århundreders vedvarende byggevirksomhed. Det nordre hus, der tårnagtigt løf
ter sine tre stokværk over de øvrige fløje, er den senmiddelalderlige kongebo
lig, muligvis fra kong Hans' tid. Christian IV tilbyggede det syvkantede trappe
tårn, men allerede formynderregeringen havde 1590 givet ordre til at opføre den
lange sydfløj med port og det firkantede karnaptårn vest herfor. Denne senere
forhøjede og udvidede bygning afløste siden det middelalderlige hus som egent
lig hovedfløj.
Overjægermester Vincents von Hahn nåede i sin korte ejertid 1673-79 ikke blot
at give slottet dets nuværende navn, men også at tage store arealer under plov,
øge godset, oprette fiskedamme og anlægge nye avlsbygninger. Først prins Carl,
som 1703 havde fået Jægerspris overdraget af broderen Frederik IV, fik dog
det lille jagtslot gjort skikket til mere vedvarende hofholdning. Den direkte for
anledning hertil var utvivlsomt bruddet mellem kongen og hans søskende, da
han få uger efter dronning Louise’s død i 1721 lod sin hidtidige hustru til ven
stre hånd, Anna Sophie Reventlow, ophøje til dronning. Prins Carl og hans
søster Sophie Hedevig trak sig tilbage fra hoflivet og lod 1721-22 Jægerspris
udbygge til sommerresidens, sandsynligvis ved generalbygmester Johan Conrad

Af det middelalderlige Abrahamstrup står endnu midt i Jægerspris’ nordfløj det høje hus,
som med sit trappetårn fra Christian IV’s tid her ses rage op over slottets lave østfløj. Jæ
gerspris er dog i dag først og fremmest et velbevaret minde om Frederik Vll’s og grevinde
Danners privatliv, et typisk overklassemiljø fra 1800-tallets sidste halvdel. Grevinden, der
aldrig blev accepteret af kongefamilien, testamenterede slottet til en stiftelse for »Hjælpe
løse og Forladte Pigebørn, især af Almuen«.
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Ernst. Det gamle nordre hus blev gennemgribende ombygget med større vin
duesåbninger regulært anbragt over facaden, der blev pudset og hvidtet, mens
taget fik valm og frontispice. Samtidig forhøjedes Christian IV’s portfløj med
et øvre stokværk, hvor det ugifte søskendepar fik deres symmetrisk beliggende
modtagelses- og opholdssuite. Porten blev lukket og et trappetårn i øst opført
som pendant til det vestre.
Prinsens store byggearbejder viste sig utilstrækkelige, da Christian VI tiltrådte
slottet efter farbroderens død 1729. De følgende år opførte J. C. Ernst den
korte østfløj mellem de ældre huse og indrettede her de syv appartementer, der
kom til at udgøre den egentlige kongelige suite. Yderligere moderniseringsar
bejder fulgte 1745-46 med kronprins Frederik (V)’s overtagelse af Jægerspris.
Taget fik blå glaserede tegl og tårnene deres høje, svulmende spir, vistnok efter
Niels Eigtved's tegning, mens Johann Soherr opførte den gamle nordfløjs til
bygning mod vest. Arveprins Frederik lod sig som landets egentlige magthaver
efter Struensee's fald Jægerspris overdrage 1773, og i de følgende tre år skabte
tidens fornemste interiørkunstner, Georg Erdmann Rosenberg, det ny konge
lige herskab en udsøgt beboelse med allegoriske og anticiserende dørstykker af
G. M. Fuchs, marmorkaminer, klæberstensovne med forgyldte ornamenter,
brystpaneler og tapeter af damask eller lærred; et enkelt med kineserier er
endnu bevaret i grevinde Danners kabinet.
Arveprins Frederiks ejertid blev slottets store epoke. Den godlidende mand op
holdt sig gerne på Jægerspris, hvor han som senere sønnesønnen Frederik VII
lod sig opsluge af egnens oldtidsminder. En jættestue, arveprinsen udgravede
1776 og i »den bedste moders minde« gav navnet Julianehøj, udstyredes med
steler for syv hedenske konger, udført af Johannes Wiedewelt, der også 177789 skabte 54 monumenter over »Fortiente Mænd« i slotshaven. Denne minde
park for store skikkelser i landets historie, udvalgt fra Ove Malling’s bog »Store
og gode Handlinger«, udgør en af de mest fascinerende stemningshaver i landet
med de enkle monumenter af marmor og sandsten spredt over et stort areal i
gamle træers skygge. Ikke alle er kunstnerisk lige værdifulde, men stenene er
beregnet til at ses og opleves i naturen.
Frederik VII, der kom på tronen 1848, genvakte Jægerspris som kongelig som
merresidens. Ved 1854 at erhverve slot og gods som sin privatejendom havde
han samtidig sikret sin borgerlige gemalinde Louise Rasmussen, lensgrevinde af
Danner, en passende residens, når han engang faldt væk, og skødet blev, næppe
uden bagtanke, udstedt på grevindens fødselsdag den 21. april. 1854-56 ledede
arkitekt J. F. Holm en række vidtgående istandsættelsesarbejder, hvorunder fa
caderne pudsedes i rødt, mens sokler, gesimser og vinduesfatninger blev trukket
i cement. Indvendig gik det hårdt ud over det ældre udstyr. De fleste af Rosenberg’s fornemme møbler blev kasseret, stuk, ovne og kaminer fornyedes, og
væggene fik trykte papirstapeter. Kort efter Frederik VII’s død 1863 åbnede
grevinde Danner kongens stuer for offentligheden og bestemte, at også hendes
eget kabinet skulle lades urørt efter hendes død. Med deres borgerlige hygge
fremtræder de lavloftede og overmøblerede stuer som et ret overbevisende ud
tryk for det folkekære fyrstepars personlige smag.
Testamentarisk havde den barnløse grevinde efterladt hele sin formue til Kong
Frederik VII’s Stiftelse, der siden har drevet Jægerpris gods med dets 5400 tdr.
land, heraf 3500 skov. 1876-86 opførte arkitekt Henrik Hagemann efter hendes
ønske syd for slottet de anselige tilbygninger, hvor stiftelsens børn efter engelsk
forbillede bor i mindre hjem med egen husholdning og ledelse. På slottet indret
tedes skolestuer med gymnastiksal i den tidligere kongelige spisestue, men disse
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lokaler er nu omdannet til børnehaveseminarium. Løbende restaureringsarbej
der har siden 1954 ude som inde rådet bod på mange af de tidligere misgreb.
De 1876 sløjfede voldgrave, som Frederik VII efter sigende kunne fiske i fra
slottets vinduer, er dog ikke blevet genskabt.
Ved sin store donation søgte grevinde Danner på en efter datidens forhold
helt ny måde at gøre godt med de rundelige midler, der stod til hendes rådig
hed, og har da også i den stiftelse, hun gav sin kongelige ægtefælles navn, skaf
fet sig et varigt eftermæle. Det er således ikke en tom gestus, når der næsten
altid ligger friske blomster ved hendes sarkofag under slotsparkens brede ege
kroner.
I modsætning til Åmosen, der tidligt og tæt bringer bud om menneskets
færden, er det storbakkede skovland straks nordfor på det nærmeste blottet
for ældre kulturlevn. Det uvejsomme terræn har ikke fristet til opdyrkning,
og først sent er bebyggelsen så småt trængt frem uden nogen sinde helt at
komme skoven til livs. Når tre af landsdelens ældste og betydeligste herre
gårde, Knabstrup, Kongsdal og Torbenfeld, her støder op til hinanden i et
6000 tdr. land stort godsdomæne, viser det, hvorledes opdyrkningen er
sket ved stormænds særbrud engang i de første århundreder af historisk
tid.
Knabstrup har muligvis fra gammel tid tilhørt kongeslægten, selv om dette ikke
fremgår af Kong Valdemars Jordebog 1231. Den forsvundne lokalitet Kongens
Ordrup (Ortherp) peger i denne retning, ligesom Knabstrups først kendte ejer,
den efter kongemordet i Finderup Lade 1286 fredlyste Niels Henriksen (Hallands
far) skal have tilhørt en sidelinie af kongefamilien. Også hans medejer, Niels
Absalonsen, var at finde blandt kongemagtens modstandere, hvis mægtige leder
var deres nabo på Ty gestrup (Kongsdal), Marsk Stig. Niels Absalonsen synes at
have sikret sig mod den konfiskation, der ramte hans medejers gods, ved at
pantsætte sin del af Knabstrup til Roskilde-bispen, fra hvem gården 1410 kom
til Kronen.
Ved 1400-talIets midte tilhørte Knabstrup en af Nordens stærkeste adelsmænd,
rigsråd Iver Axelsen Thott, der som lensmand på Öland og Gotland beklædte
en fyrstes næsten uafhængige stilling midt mellem Danmark og Sverige. Det er
antagelig ham eller hans svigersøn, den svenske rigsråd Arvid Trolle, der har
opført en borg i uvejsomt terræn ca. 700 m sydvest for den nuværende gård.
Et bækløb er her stemmet op til en lille sø til mølledam og værn om et rekt
angulært voldsted, der har båret et større grundmuret hus og en tårnagtig byg
ning af svært murværk. 1622 brændte dette bygningsværk, og samtidig gled
Knabstrup Trolle-ætten af hænde.
Efter branden flyttede Frederik Parsberg herregården til den nuværende plads
mellem dybe sumpede sænkninger, der i en senere tid kunne udnyttes til smuk
ke haveanlæg. Det kuperede terræn er til dels en følge af århundreders tegl
værksindustri på stedet. Allerede 1645 forekommer en teglbrænder som den
første begyndelse til nutidens betydelige keramiske industri, der udnytter det
stenfrie istidsler i bakkerne syd for godset.
Da Frederik Parsberg selv boede på Vognserup nord for Tuse Enge, forbandt
han sine to gårde ved et vejanlæg hen over engdraget. På Knabstrup kunne han
klare sig med den beskedne vinkelformede bindingsværkshovedbygning, der
endnu er bevaret som sidefløj og forvalterbolig i anlægget. Efter talrige ejer
skift erhvervedes Knabstrup 1776 af den unge cand. theol. Christian Ditlev
Lunn, der uden at eje større midler fik den forsømte gård bragt i god drift og
bøndergodset udskiftet. På de nordlige jorder byggede han år 1800 ved murer179
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mester Philip Lange det smukke lille enkesæde Dorotealyst med grundmuret
hovedbygning i et fuldstændigt symmetrisk ladegårdsanlæg af rødmalet bin
dingsværk. På grundlag af de andalusiske heste, som spanierne i 1808 havde
bragt til landet, opdrættede sønnen, major Villars Lunn de smukke og hård
føre Knapstrupperheste eller gråskimler, karakteristiske ved deres klare øjne og
lyse plettede eller tigrede skind. 1861-62, kort før sin død, opførte majoren med
Vilhelm Dahlerup som arkitekt den nuværende hovedbygning i ét højloftet
stokværk over lav underetage, smykket med kamgavle og rige blindingsdekorationer.
Efter en halvering af ejendommen med frasalg af Dyrehavegård samt Dorotea
lyst overgik Knabstrup 1931 til AIS Knabstrup Gods ved overlæge Knud Lunn.
Tilliggendet udgør 850 tdr. land, hvoraf 215 skov.
Kongsdals historie kan med sikkerhed føres næsten otte hundrede år til
bage i tiden, til det gods i Undløse, biskop Absalon før 1180 skænkede
Sorø Kloster. Herregården selv er dog ikke fuldt så gammel, men opstået
ved særbrud i skovene vest for Undløse, hvor klostret havde sin ladegård.
Den røde, trefløjede borggård, bygget i 1500-tallet, ligger her stærk og tryg
bag sine grave, med sine enemærker dejligt indfattet af skovklædte bakke
drag og selv gemt under den 86 m høje Simmenfeld Banke, hvorfra blik
ket næsten i fugleperspektiv finder det borgagtige hus bag tætte bevoks
ninger.
CistercienserAnødrenes ladegård vendte 1205 tilbage til 7/vzde-slægten, da den
erhvervedes af Johannes Ingerdsen, der havde været Valdemar den Store’s
kammermester. Navnet Tygestrup fik herregården formentlig fra den i 1200-tallets midte nævnte Tyge Jurisen, men gårdens navnkundigste ejer blev dog en
tredje af Hvide-slægtens ætlinge, den sagnomspundne Marsk Stig. Sønnesønnen
Stig Andersen, en af de mest indflydelsesrige personer omkring Valdemar Atterdag, bortskænkede 1361 for sin og sine frænders sjælefreds skyld Tygestrup
til Antvorskov Kloster.
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Da Kronen ved Reformationen kom i besiddelse af Tygestrup, var hovedgården
blevet udstykket i en landsby på otte gårde. Sammen med tre skovlodder over
droges landsbyen 1587 til lensmanden på Antvorskov, Peder Reedtz, en pom
mersk adelsmand, der havde tjent i den danske hær under Syvårskrigen. Han
genoprettede hovedgården og rejste et imponerende bygningskompleks med ho
vedbygning på et voldsted i randen af en senere udtørret sø og umiddelbart
vest herfor den trelængede ladegård, hvis sydgavl bærer en solskive med byg
herrens og hans hustru Karen Rostrup’s navne samt årstallet 1594. Peder Reedtz
synes selv kun at have nået at bygge hovedbygningens fløje i vest og nord, mens
østfløjen vistnok ligesom det ottekantede trappetårn i borggårdens nordvestre
hjørne er noget yngre. Murværket er tid efter anden fornyet en del, navnlig i
østfløjen, men de spidse gavle har dog bevaret deres pyntelige profilbånd og
vestfløjens yderside spor af »hemmeligheds«-karnapperne. Vestfløjens nordgavl
bærer årstallet 1598 samt i sortbrændte kopper første bogstav af ordene i den
lovprisning, bygherren satte over døren: »Gud naade Konning Frederik, Gud og
hannem tacker jeg«.
Fra Reedtz’erne tilbageskiftede Kronen sig i 1669 Tygestrup, der nu fik navnet
Kongsdal. Allerede 1671 skilte prins Jørgen sig dog ved de vestsjællandske god
ser, der var hans fædrene arv, men et minde om den kortvarige kongelige her
lighed er den smukke gobelinstue i østfløjen med de kronede messingdørgreb.
Først da Sorø Akademis direktør, historikeren dr. Hector F. J. Estrup i 1835
erhvervede ejendommen, fandt en ny slægt blivende bo på Kongsdal. Den poli
tiske og sociale interesse, der havde bragt ham sæde i Roskilde stænderforsam
ling, vakte hos hans eneste søn, Jacob Brønnum Scavenius Estrup, den bræn
dende iver efter en politisk løbebane, som kronedes med hans varetagelse af
konseilspræsidentembedet 1875-94. Estrups navn er uløseligt forbundet med
hans egenrådige provisorielovgivning, som han forsvarede med sin overbevis
ning om kongens ret til selv at vælge sine rådgivere. Da han i oktober 1885 blev
udsat for et mislykket revolverattentat, førte det til oprettelsen af det forhadte
gendarmerikorps (»de lyseblå«). Estrup var dog i virkeligheden mest interesseret
i et sagligt reformlovgivningsarbejde og har lagt navn til flere vigtige reform
love. Som storgodsejer ønskede han lige så lidt magten givet til bykapitalismen
som til den sociale underklasse. Da den gamle »løve på Kongsdal« juleaften
1913 lukkede sine øjne, var det en hel epoke, der gik i graven. Med hans død

Skrællet for det kalkpuds, der en overgang skjulte murenes forfald, står Kongsdal nu som
på Christian IV’s tid med sine røde, spidse gavle spejlet i brede grave. Som en hjemvendt
krigers alvorlige værk er såvel borg som ladegård trukket i sikkerhed på et dobbeltvoldsted.
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bortfaldt Landstingets konservative flertal og dermed den sidste hindring for
Grundloven af 1915. Skønt han havde følt sig stærkest knyttet til sit jyske gods
Skaføgård, lod han sig efter egen bestemmelse stede til hvile i slægtens grav
hvælving på Undløse kirkegård.
Kongsdal tilhører nu femte generation, hofjægermester Jacob Estrup. Tillig
gendet udgør 1800 tdr. land, hvoraf knap halvdelen skov.
Det frugtbare, bølgede sletteland syd for Tissø, der så udpræget er små
brugenes egn, åbner sig østpå i vældige, ubebyggede agerflader omkring
Kragerup, slægten Dineseris gamle stamsæde. Med mere end 1200 tdr.
land under plov er det et af Danmarks største landbrug og siden begyn
delsen af 1960’erne gennemgribende rationaliseret, hvorunder helt nye
driftsgrene, bl. a. et omfattende jagtvæsen, er taget op. På Kragerup har
generationsskiftet ikke som mangfoldige andre steder ført til en opgivelse
af beboelsen i den gamle herregårdsbygning, men har tværtimod foranle
diget en fuldstændig fornyelse af boligforholdene inden for de traditions
rige rammer, måske et endnu mere bemærkelsesværdigt initiativ end selve
gårdens driftsmæssige omlægning.
Kragerup har udviklet sig af en gammel landsbyhovedgård, nævnt fra 1327, og
tilhørte bl. a. adelsslægterne Ulfeld, Friis, Urne og Juul. Sin store epoke havde
gården under Christian Friis, »alle lærdes store velynder, en brav, fornuftig og
hjælpsom mand«, der i næsten fem og tyve år til sin død 1639 beklædte kansler
embedet ved Christian IV’s side.
Christian Friis øgede og arronderede godsets tilliggende, og 1621 opførte han
på den irregulære, middelalderlige borgholm i lavt og sumpet terræn en tre
fløjet hovedbygning i to stokværk, »en stor og massiv gammeldags bygning«
med port og tårn, som det hed halvandet århundrede senere. Sidefløjene herfra
er bevaret i det nuværende anlæg, den søndre med lav krydshvælvet kældereta
ge, men begge ved en ombygning 1838-40 helt underordnet den 1801-02 op
førte hovedfløj, der i modsætning til kanslerens blev anlagt i vest. Alene ved
sin højde og drøjde gør det ranke, hvidpudsede hus sig magtfuldt gældende over
de lange lave sidefløje, og med sin brede midterrisalit, fuget å refends og kronet
af en segmentfronton, behersker det ganske det dybe gårdsrum under de væl
dige, halvt afvalmede tagflader. Den femten fag lange havefacade er ligesom
gårdfacaden delt i refend-fugede risalitter, men forråder i nok så høj grad den
lokale bygmesters usikkerhed over for tidens arkitektoniske virkemidler.
Det i forhold til sin længde ret smalle hus har forneden en smuk herskabs
beboelse med lave brystpaneler, fløjdøre og enkle stuklofter, mens den øvre
etage blev radikalt fornyet 1965-67, da der samtidig blev rådet bod på tidligere
tiders misgreb i stueetagen. Kragerup står i dag som en ganske usædvanlig for
ening af to tidsaldres boligopfattelse, begge klart beherskede og derfor i har
moni.
Kragerup’s nuværende ejer, hofjægermester Erik S. Dinesen, er sjette generation
på gården, siden justitsråd Jens Kraft Dinesen i 1801 erhvervede den vestsjæl
landske besiddelse. Det samlede tilliggende udgør 1750 tdr. land, hvoraf 400
skov.
Dybt i Kronborgs kassematter slumrer Holger Danske, men vil i nødens
stund træde op fra sine mørke kamre som den, der frelser Danmark. Så
ledes er nationens skæbne sagnagtigt knyttet til det prægtige slot ved Øre
sund, hvor alverdens skibe i svundne tider måtte skatte til den danske
Krone og stryge sejlene i ærbødighed for denne sømagt ved porten til
Østersøen; et symbol på landets suverænitet vogtede Kronborg som sikker-
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hed for Øresundstolden lige så vel på nationens timelige goder. I sin nu
værende skikkelse er slottet et monument over Frederik IFs fyrstelige
magtstilling og ødsle formåen, men gemmer, velindfattet af by og sund,
som et kosteligt smykke på sin langt videre betydning for dansk bygnings
kultur. Dets rigt dekorerede sandstensarkitektur rejser sig som en prokla
mation af de ny idealer inden for byggeriet, som 1500-tallets stormænd
med større eller mindre evne søgte at forfølge. Kronborg var så langtfra
det første danske slot, hvor nederlandske bygmestre og stenhuggere havde
deres virke, men de talrige dygtige håndværkere, der i 1570’erne indkald
tes til det storstilede byggeri, kom direkte eller indirekte til at præge dansk
bygningsvæsen og kunsthåndværk gennem det meste af 1600-tallet.
Kronborg har gamle aner. Ikke blot står murene af Erik af Pommern'* Krogen
bevaret inde i Frederik II’s slot og afgrænser murkvadratet, men lidt sydligere,
på den høje kystklint, hvor Strandvejen svinger ind under jernbanen mod Kon
gevejen, lå siden højmiddelalderen Flynderborg som vogter af det Helsingør,
der groede frem i sildefiskeriets gyldne tidsalder. Borgen blev vistnok ødelagt
af liibeckerne 1368-69, og da Erik af Pommern i 1420’rne reorganiserede Hel
singør, valgte han at lægge en ny borg nord for den ældre bebyggelse, hvor
forlandet Ørekrog strakte sig ud i Sundet.
Erik af Pommerns Krogen, vel landets betydeligste senmiddelalderlige fæst
ningsanlæg, var det første, der drog den fulde konsekvens af skydevåbnenes
øgede ildkraft. Med sin 13 m høje og indtil 3,5 m svære ringmur værnede det
borggårdens bygninger, hvoraf kun porttårnet trådte frem foran murbeskyttel
sen. De enkelte huse var opført op ad ringmuren i hjørnerne af den store gårds
plads. Mest imponerende var den 40 m lange salsbygning i sydvest, palatiet,
hvis hvælvede hal strakte sig gennem hele den nuværende bygnings to nederste
stokværk, men senere synes afløst som borgens fornemste bygning af det så
kaldte Kgl. Majestæts Hus i gårdspladsens nordøstre hjørne.

Kirketårnet og kirkegavlen på Kronborgs sydøsthjørne kontrasterer mod de ellers strenge
fæstningsmure. Til venstre ses det kullede sydvestre tårn, til højre Dronningetårnet, der nu
er fyrtårn. Mellem dem hæver Harsdorffs spir på Trompetértårnet sig foran Kongetårnet.
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Efter Grevens Fejde påtænkte Christian III at ombygge Krogen til en mere
tidssvai ende borg, men først under den økonomiske opgangstid efter Syvårs
krigen kunne Frederik II føre planerne ud i livet. 1574 indledte Hans van
Paeschen de byggearbejder, der i løbet af en lille halv snes år skulle resultere
i et fuldstændigt nyt og anderledes storslået slotsanlæg, omgivet af tidssvarende
fæstningsværker. Tre år senere, ved slutningen af den første byggefase, be
kendtgjorde kongen i åbent brev, at navnet Kronborg skulle bruges for »den
ny befæstning ved Helsingør, hvor Krogen tilforn haver standet«. Den middel
alderlige borgs fritliggende huse i nord, vest og syd var da indkorporeret i nye
fløje, der stod med røde mure og lyse sandstensbånd. På østsiden var ikke plan
lagt nogen bygning, men efter forbillede fra samtidens franske slotte skulle
slotsgården ligge åben ud mod Sundet bag en lav balustradefløj. Praktiske år
sager medførte dog snart, at dette ønske blev opgivet.
Anthonis van Opbergen's tiltrædelse som bygmester i 1577 betød et vende
punkt i Kronborgs - og landets - arkitekturhistorie. Blandt de murermestre og
stenhuggere, han hentede fra Nederlandene, var Hans van Steenwinckel, stam
faderen til 1600-tallets mest alsidige danske kunstnerslægt, van Opbergen fuld
førte sammensmeltningen af de enkelte bygningsled til en firefløjet helhed med
ensartede stokværkshøjder og gennemløbende tagflader. Mindre uregelmæssig
heder, ikke mindst i det dekorative udstyr, røber dog stadig anlæggets mang
lende homogenitet. 1580 indledtes beklædningen af det røde murværk med
gullandsk og skånsk sandsten, mens tagstenene udskiftedes med kobberplader.
Endelig blev den smalle østfløj etableret for at skabe forbindelse mellem den
kongelige beboelse i nordfløjens østre del og sydfløjen, hvor slotskapel og rid
dersal var indrettet.
Kronborg fik den rigeste arkitektoniske udsmykning, nogen dansk kongebolig

En tegner har i 1580’erne måttet fantasere sig til dette fugleperspektiv af Kronborg. Autentisk
i sine detaljer er slotsbygningen i sin helhed derfor stærkt fortegnet. I slotsgården ses den
af svenskerne omkring 1659 røvede Neptunfontæne. Med sine 62 x 11 m er Kronborgs ridder
sal (t. h.) den største sal i hele Nordeuropa. Bjælkeloftet var oprindelig dækket med et
flerfarvet kassetteloft, de hvidkalkede vægge med Knieper’s berømte vævede kongetapeter.
Syv af dem hænger endnu på Kronborg, men i Lille Sal, hvor de gør bedre indtryk.
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hidtil havde haft. Allerede Hans van Paeschen havde samarbejdet med fremra
gende stenhuggere. Blandt de ypperste var mester Gert van Groningen, der ud
førte slotsporten, med sine store fritstående søjler egentlig bestemt for Skander
borg, og den tresidige sandstenskarnap i kongens kammer ovenover. Hans for
mentlige søn Harmen (Herman Gertsen) skabte 1577-79 den overdådige søjle
smykkede kirkegavl, slottets skulpturelle pragtstykke, med det ottekantede kar
naptårn Kackelborg, fra første færd helt af sandsten. I det hele taget løftede
Kronborg en rigdom af tårne mod sky, flere og skønnere end noget andet dansk
slot. Nordfronten flankeredes af Kongens Karnap i vest og Dronningens Tårn i
øst, siden 1700-tallet brugt som fyrtårn, sydsiden af Kackelborg og vestsiden af
kanonbatteriet Store Tårn, nu kullet som en middelalderlig donjon, men oprin
delig med høj kuppel og klokkespil. Til disse fire hjørnetårne slutter sig slots
gårdens fem trappetårne med det mægtige Trompetertårn dominerende midt for
sydfløjen. Heri er opgang til riddersalen i tredje stokværk, hvortil Hans Knieper
havde vævet 42 tapeter med de 111 danske konger, man antog havde regeret
indtil Frederik II. Slotskirken, indviet 1582, indtog fløjens østre del med hvælv
båret af fire sandstenspiller. Som det eneste rum på slottet har kirken bevaret sit
originale udstyr næsten fuldstændig intakt.
Midt i slotsgården lod Frederik II 1583 opstille Nurnberger-mesteren Georg
Labenwolfs store vandkunst med bronzefigurer i fire afsæt, kronet af Neptun
med treforken. Som så meget andet bortførtes figurerne af svenskerne i 1659
og blev omstøbt.
Frederik II havde med Kronborg ikke alene rejst sig en fyrstelig residens, men
også etableret landets stærkeste fæstning. Øverst kronedes slottet af vægter
gang, og til alle sider var det omsluttet af kraftige forværker, hvis murklædte
volde helt dækkede de to nederste stokværk. Anthonis van Opbergen udvidede
i 1580’erne van Paeschens befæstning med den store Ridderpostej (dvs. bastion),
der skød sig langt frem mod nordvest og gav plads til underjordiske kassemat
ter i flere stokværk, hvor besætning og forråd kunne være i sikkerhed. Tilkørse
len blev ad en lang, S-svungen hvælving gennem postejens mørke indre ført
frem til mester Harmens Mørkeport fra 1577.
Mindre end halvtreds år senere, i september 1629, lagde en storbrand Kronborg
i aske. Kun slotskirkens hvælv holdt stand, ellers styrtede alt det indre sammen,
mens den kostbare ydre sandstensbeklædning skørnedes af luerne. Trods en
slunken kasse og et modvilligt rigsråd efter Kejserkrigen satte Christian IV sig
for en fuldstændig retablering af faderens slot. 1631 sluttede han kontrakt med
sin bygmester Hans van Steenwinckel den Yngre, der ganske som kongen gik
til opgaven med sønlig pietet. En lang række enkeltheder måtte fornyes, taget
blev trukket ud over vægtergangene, kvistgavlene forhøjet og tårnenes etage
spir ændret. Indvendig måtte udstyret til dels nyanskaffes, og kongen bestilte
bl. a. hos den hollandske maler Gerrit van Honthorst en serie store malerier
med scener af den danske historie. Også dem tog svenskerne med sig i 1659.
Svenskerne havde kunnet indtage slottet efter et voldsomt bombardement, og
Christian V lod derfor, formentlig ved Lambert van Haven, i 1690 den ydre be
fæstning Kronværket anlægge, senere udvidet af Frederik IV, mens magasinbyg
ningerne opførtes 1733. 1785 overtog militæret selve slottet, der havde garni
son lige til 1924, hvor en gennemgribende restaurering blev iværksat ved J.
Magdahl Nielsen. Nu som museum er Kronborg kun sparsomt møbleret, men
dets imponerende fremtræden og arkitektoniske kvaliteter behøver intet inven
tar for at virke. Trods restaureringen har dog store dele af den ydre befæstning
måttet give plads for havneudvidelser og for etableringen af det skibsværft, hvis
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luftforurening måske udgør den alvorligste trussel mod slottets skrøbelige sand
stensbeklædning.
Blandt 1700-tallets danske herregårdsanlæg hævder Ledreborg ved Lejre
den ypperste plads, først og fremmest i kraft af sin slotsagtige fremtræden
i et landskab, hvis muligheder er udnyttet til det yderste i en storslået
komposition af arkitektur og havekunst. På skrænten over den dybt nedskårne Hulemølle Å udbreder slottet sin rytmisk beherskede facade med
rundbuede og firkantede vinduesåbninger under det blå, glaserede valmtag,
i sig selv kulminationen af et terrasseanlægs spænding mellem kurvede og
strakte led. Fra åens modsatte bred, hvor terrænet rejser sig stejlt i samme
højde, åbner sig et betagende udblik over park og herresæde, spejlet i det
korsformede bassin dybest i dalen, hvor åløbet glider videre under Dyrehaven's tætte løvhang. Fornemt tilbagetrukket er Ledreborg dog ingenlunde
skjult for verden, takket være den syv kilometer lange allé mod Roskilde,
der myndigt markerer slottets herredømme over landskabet.
Som herregård har Ledreborg kun lidt over tre hundrede år bag sig. Gården
Udlejre blev med tilliggende gods under Roskildegårds len af Kronen 1661
overdraget Københavns magistrat, men overtoges snart efter af rentemester
Henrik Millier, hvis tilgodehavender fra krigsårene blev fyldestgjort ved mæg
tige godsudlæg. Lejregård blev overdraget datteren Drude og hendes mand,
højesteretsassessor Thomas Fincke og undgik derved at blive revet med i Mul
lers økonomiske sammenbrud 1682. Ti år senere døde den store finansmand i
stærkt reducerede omstændigheder hos sin datter.
1739 erhvervedes Lejregård af Johan Ludvig Holstein, oversekretær i Danske
Kancelli, efterkommer af en gammel mecklenburgsk adelsæt, men som sin na
bo på Lindholm, Christian Ludvig von Piessen, sluttede han sig helhjertet til
sit nye fædreland, solgte sine familiegodser og købte jord i Danmark. Som pa

Danmarks længste herregårdsallé understreger Ledreborgs betydning og hele storslåede
beliggenhed. Med sine kraftigt optrukne lige landskabslinier behersker og underlægger den
lange allé mod Roskilde sig - ene af flere planlagte - visuelt stordriftens vide ager- og
græsningsflader med deres smålunde og fritstående træer.
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tron for Universitetet og skoleherre på Herlufsholm fik Holstein den største be
tydning for dansk kultur. Ikke blot stod han i forbindelse med betydelige videnskabsmænd i det fremmede, men var selv i stærk berøring med landets eget
åndsliv. Videnskabernes Selskab stiftedes således på hans initiativ 1742 og holdt
sine møder i det Holstein’ske palæ i Stormgade, og som selskabets præsident
drog han, den tyskfødte statsmand, omsorg for, at selskabets skrifter blev ud
givet på dansk, en national tilkendegivelse af stor rækkevidde.
Lejregård bestod, da Holstein trådte til, af et ret anseligt bygningsanlæg fra
Henrik Mullers tid med nifags grundmuret hovedbygning i to stokværk over
kælderen og trefløjet bindingsværksladegård i aksefast komposition nord herfor.
Som residens fandt Holstein ikke denne enkle landgård tilfredsstillende, og alle
rede 1741 lod han overlandbygmester Johan Cornelius Krieger tage fat på at
modernisere det gamle hus med nye skillerum og kraftige fyldingspaneler, fløj
døre og plankegulve. Sommeren 1743 kunne murermester J. C. Conradi gå i
gang med det udvortes, der fik nye gesimser og vinduer, mens bygningen til
hver side blev forlænget med tre fag. Herved blev det muligt at opdele facader
ne i fem trefagspartier, det smallere i midten betonet ved sandstensaltaner og
våbenprydede frontoner, mens de bredere nye endepartier krones af store sand
stensbalustrader; ligesom Ledreborgs øvrige dekorative skulptur skyldes de hof
stenhugger Jacob Fortling. Den ydre leddeling markeres ikke blot ved mur
fremspring og slanke toscanske pilastre, men også ved vinduernes form, idet
husets risalitagtige partier fik høje rundbuede vinduer foroven. Efteråret 1744
kunne man kalke de store pudsede facader okkergule med dodenkopf-røde en
keltheder.
Det indre blev udstyret med sjælden smag og konsekvens og er bevaret uden
nævneværdig forandring. Et rum af usædvanlig helstøbt præg er slotskapellet,
indrettet 1743—47 af Krieger op igennem begge stokværk i den vestre tilbyg-

I Ledreborg har både Krieger og Thurah haft andel og med det statelige stamanlæg mellem
den smukke gårdsplads og den ejendommelige terrassehave på begge de stejle ådalsskrænter skabt et af landets nobleste herresæder. Skønt en senere afløser for et tårnprydet
«fæhus« stemmer porttårnet over for hovedbygningen ganske overens med helheden.
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ning, med fuldstændig panel lering og hvælvet loft, hvorpå Carl Marcus Tus
cheres store malede plafond i stukkeret indfatning. I den østre tilbygning opførte
Fortling en monumental hovedtrappe af gullandsk sandsten i to løb, hvis lave,
brede trin fører op til beletagens repræsentationsrum.
Det smalle hus tillod ingen dobbelt suite, og de større rum måtte blive gennem
gående fra væg til væg som østgavlens opholdssalon »Rosen« samt Gobelin
stuen og Riddersalen, hvis mægtige hvælvede loft rejser sig bag frontonerne.
Mens Krieger svarede for hoveddispositionen og det faste, meget gedigne rum
udstyr, tilkaldtes hofbygmester Niels Eigtved 1745 for af de to store midterrum
at skabe interiørkunst af fornemste karat. I Riddersalen førtes facadernes rund
buede vinduer rundt langs væggene som blindarkader, udfyldt med helfigurs
portrætter af bygherrens nærmeste slægt, ved deres varme kolorit af storslået
virkning mod den hvide stuk og rammernes forgyldning. Mens de rige stukkatu
rer udførtes af Antoni Gianol, blev malerierne givet i ordre til to af tidens yp
perste portrætkunstnere, C. M. Tuscher og svigerfaderen J. S. Wahl, der efter
Tuschers død 1751 selv fuldførte opgaven. I det hvælvede loft er ligeledes ud
sparret rektangulære og firpasformede malerifelter, men billederne i de kraftige
stukkerede rammer er af senere dato. Den tilstødende Gobelinstue rummer det
vistnok eneste komplette sæt tapeter, der kendes fra Franqois Leger's danske fa
brik, med haveprospekter i arkitektonisk indfatning samt en smuk marmorka
min, hvorover et spejl i rige rocaillestukkaturer. Den nyere loftsplafond er ma
let af Waldemar Jørgensen.
Holstein var en af sin tids største samlere, og hans skat af malerier dækker
endnu væggene næsten fuldstændigt. Det 20.000 bind store bibliotek bortsolgtes
derimod i 1800-tallets begyndelse, og ved lensafløsningen blev den værdifulde
manuskriptsamling afgivet til Det Kgl Bibliotek. Til at huse sine samlinger samt
som orangeri, senere indrettet til anegalleri, lod Holstein 1748-50 Laurids de
Thurah opføre de fritliggende fløje, der udfylder gårdsrummet mellem hoved
bygningen og Kriegers lange, enkle domestik- og økonomifløje i øst og vest,
opført 1742-43. Thurahs smukke bygninger indgår i deres sikre, elegant svung
ne linieføring som uløselige dele af helheden, skønt de ved deres mansardtag,
pilastre og hele pavillonkarakter er udtryk for en ganske anden og langt mere
raffineret arkitekturopfattelse end Kriegers. Thurah opdelte samtidig det store
gårdsrum ved et gitterværk i svunget og knækket forløb mellem murede piller
med atten putti forestillende »dyder« og »laster«, udført af den sachsiske bil
ledhugger J. Fr. Hannet. Den højere liggende gårdsplads (cour basse) mod lade
bygningerne i nord blev herved afdelt og holdt tilbørligt på afstand fra den
egentlige slotsgård (cour d’honneur), hvor seks høje, lygtebærende sandstens
obelisker med fornem virkning paraderer foran hovedbygningens stenlagte til
kørselsrampe. I helhedskompositionens brændpunkt opførtes endelig 1799 den
statelige portbygning med højt, kobberklædt spir.
Slotshaven er til en vis grad en rekonstruktion fra 1800-tallets slutning af det
imponerende anlæg, Krieger ved Johan Georg Scherg som et system af skulp
turprydede terrasser forbundet ved trappeanlæg og svungne ramper havde sam
menkomponeret med bygningskomplekset. Derimod er de talrige monumenter
af nordiske guder og konger i Dyrehaven for størstedelen gået til. Som hoved
indgang til parken tjener dog stadig den smukke sandstensport, Holstein i 1749
erhvervede fra Amalienborg Slotshave, da Frederiksstaden blev anlagt.
Johan Ludvig Holsteins besiddelse, der 1750 anerkendtes som lensgrevskab, måt
te ved lensafløsningen 1926 afstå 450 tdr. land samt et beløb af 1,7 mili. kr. til
det offentlige. Ledreborg tilhører nu kammerherre, lensgreve Knud Holstein-
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Ledreborg og indgår med hele sit tilliggende på 3200 tdr. land, hvoraf de 1400
skov, i den planlagte naturpark omkring Isefjordens bund.
Den nordvestsjællandske hovedstad Kalundborg er kendt for sin udad
vendte erhvervspolitik, der siden 1950’erne har trukket en del større er
hvervsvirksomheder til egnen. I dag er det harmoniske gamle bysamfund
gået til grunde i udviklingens malkværn, og i flere tilfælde har fabriksbe
byggelsen uopretteligt skåret det omgivende landskab i stykker. På fjor
dens nordside maser moderne tårnsiloer sig ind på Esbern Snare's lige så
ejendommelige som dristige stykke kirkearkitektur, og på sydsiden er det
storstilede Lerchenborg truet på livet af Asnæsværket’s og Esso-raffinaderiet's gigantiske industrianlæg. Trods disse anmassende naboer har herre
sædet ikke sat sit helhedspræg og sin arkitektoniske monumentalitet over
styr, men dets suveræne herredømme over /tsrcæs-halvøen hører definitivt
fortiden til. Udstykningen af godset har dog ikke i landskabelig henseende
formået at slå større skår i Asnæs’ udprægede herregårdsidyl, set ikke
mindst i modsætning til baglandet med dets landsbyer og spredte bebyg
gelse, og på halvøens yderste spids henligger endnu de mest umedgørlige
rester af vildskov og stenstrøede overdrev i fuldstændig naturtilstand og
oldtidsstemning.
Kalundborg-egnen er intet gammelt herregårdsområde. Oprindelig Hvide-s\ægtens ejendom blev staden 1282 inddraget af Kronen, og 1664 blev slot og len
med et tilliggende på næsten 7000 tdr. hartkorn udlagt til den nederlandske
magnat og financier Gabriel Marselis. 1702 erhvervede den umådelig godsrige
lensgreve Carl Ahlefeldt Kalundborg ladegård og oprettede to år senere en
hovedgård af den lille landsby Østrup på Asnæs, men efter hans død som fal
lent 1722 overtoges det hele af kreditorerne. Tyve år senere fik ejendommen i
general, gehejmeråd Christian Lerche den ejer, der af det provinsielle Østrupgård skulle skabe et herresæde af slotsagtige dimensioner. Fra Europas slag
marker var han vendt hjem som Frederik V’s hærchef, ved arv og heldige
transaktioner en overmåde velstående mand, men skilte sig uden større senti
mentalitet ved slægtsgårdene i Jylland og Norge for at erhverve den store nord
vestsjællandske besiddelse, der efter tilkøb af Birkendegård, Vesterby gård, Avnsøgård og Davrup blev landets næststørste godskompleks, med mere end 4000
tdr. hartkorn kun overgået af det jyske Frijsenborg. Med eksempelløs konsekvens
realiserer hans Lerchenborg 1700-tallets stræben efter den sluttede, symmetriske
og aksefaste helhed, men det er navnlig ved sine størrelsesforhold, slottet im
ponerer. Dets tre fløje omspænder med tilbygninger, staldgård og ladegård et
areal på næsten 300 X130 m, delt i tre gårde af rytmisk vekslende størrelse og
betagende ved den rolige rumvirkning mellem de lange okkergule eller hvide
murflader under høje, afvalmede tagrejsninger. Hovedaksen er med stor kraft
ført gennem den sluttede helhed af bygninger og park i næsten 3Ai km længde
for yderligere at udstrækkes over det omgivende landskab ved alleer mod alle
verdenshjørner. Kun den mægtige iskælder Sneglehøjen løfter sin spiralsnoede
rampe over markerne ude af kontakt med geometrien.
De åbenbare bestræbelser for at etablere en effektfuld entré til slottet er dog
aldrig rigtig kommet generalens gæster til gode, da det forudsætter en tilkørsel
fra vest gennem ladegårdsanlægget. Sin rigest udformede facade, med en pragt
fuld forkrøppet pilasterportal og dobbelttrappe, vender slottet mod haven i øst,
mens gårdfacaden er langt enklere og har portaler midt mellem risalitterne uden
accentuering af midten. Denne som andre arkitektoniske svagheder røber, at
Lerchenborg ikke er det helstøbte værk, det giver sig ud for. I hovedfløjen
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Lerchenborg syner ikke uden grund som et slot, der ville være en konge værdigt. Om ikke
direkte, så har i al fald indirekte Amalienborgs berømte arkitekt Niels (Nicolai) Eigtved
stået fadder til den lige så smukke som imposante herregårdsbebyggelse.
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skjuler sig i virkeligheden det gamle Østrupgårds to bindingsværkshuse, der skal
muret og udvidet med tre risalittilbygninger i midten og til hver side skal gøre
det ud for et helt nyt bygningsværk, der er blevet påfaldende langt og smalt og
uden nævneværdig loftshøjde. Ønsket om at ændre dette forhold i risalitternes
øvre stokværk har løftet disse afsnit over den øvrige facades gesimshøjde og
har samtidig muliggjort havefacadens Hirschholm-beslægtede pavillonagtige ud
formning. Samtlige vinduer til denne side har sandstensindfatninger af stor og
tung pragt, rigest i risalitterne, hvis segment- og trekantfrontoner svulmer af
våbenskjolde og allegorier. Lerchenborgs arkitekt er ukendt, og kun få detaljer
antyder hofbygmester Niels Eigtved’s noble stil. Byggeriet, indledt 1743, blev
først afsluttet efter 1748.
Interiørerne holder til gengæld niveau med tidens bedste. Med deres store grå
marmorkaminer og mægtige, hvælvede lofter, hvis rige stukkerede udsmykning
fortsætter ned over vægflader og vinduespiller, står sidefløjenes gavlsale som
afspejlinger af det Christiansborg, der gik op i luer 1794. Sydfløjens 9X12 m
store riddersal, næst salen på Ledreborg tidens mest monumentale herregårds
rum, har lave, blåtonede grisaille-bemalede fyldingspaneler med Ovid’ske sce
ner og bygherrens morbror, gehejmeråd Ditlev Wibe's portræt over kaminen.
Havesalen midt gennem hovedfløjen pranger med bygherrens og hans hustru,
grevinde Amalie af Leiningen-Westerburg's portrætter over kaminerne, ypper
lige eksempler på Carl-Gustaf Pilo's mest virtuose stil, mens stukken på de flade
lofter her som i salene i husets ender viser forfinet rocaille-ornamentik. Be
boelsen har næsten helt bevaret et udstyr af gedigen kraft, til dels med grønmalet, sølvlazerende panelværk og fløjdøre. Gulvene er dog fornyede overalt,
ligesom nordfløjen har været underkastet ændringer bl. a. ved indretningen af
de tidstypiske biblioteksrum 1866. Fra samme tid stammer de stive skifertage.
Ved Christian Lerches død som barnløs 1757 tilfaldt det nyoprettede stamhus
Lerchenborg fættersønnen Georg Flemming Lerche, der hele livet måtte kæmpe
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med store økonomiske vanskeligheder. Frasalg af de fleste underliggende hoved
gårde sanerede omsider stamhuset, der blev ophævet 1804, men ikke desto min
dre kunne sønnen Christian Cornelius Lerche fjorten år senere af resterne op
rette et nyt, komplet grevskab. Lensafløsningen 1923 medførte, at 750 tdr. land
samt et beløb på godt 2 mili. kr. måtte afstås. Resten af grevskabet blev nogle
år senere solgt, men generhvervedes 1952 af den gamle ejerslægt, om end ved
dybtgående udstykning og frasalg reduceret fra 6000 til 1250 tdr. land, heraf
425 skov. Lerchenborg tilhører nu hofjægermester, lensgreve Christian LercheLerchenborg.
1958 åbnedes riddersalen og de nærmeste stuer i hovedfløjen for offentligheden
og danner nu en fuldendt ramme om sommerlige kammerkoncerter. To tilstø
dende rum er indrettet som mindestuer for H. C. Andersen, der besøgte slot
tet i 1862. Den 20 tdr. land store slotspark med sin brede alleer og gamle, fa
conklippede buehække af storbladet lind er anlagt 1747 efter J. B. de Longueville’s udkast og bevaret som et ejendommeligt kunstværk i fuld harmoni med
hovedbygningen. I tilslutning til dette - offentlig tilgængelige - anlæg åbnedes
1966 en stor rosenhave.
En næsten overvældende kontrast møder hovedvejstrafikken mod Kalund
borg, når den efter Svogerslev slipper Roskilde's forgreninger og løber ind
i de vældige dalstrøg, som istidens smeltevandsfloder har skåret i moræne
landet langs Lejre Å og ud mod Borrevejle Vig i bunden af Lejre Vig.
Særlig smukke panoramaer åbner sig ved Borrevejle Vig, hvor fladvandet
er isået Skovholmene'^ grønne tuer, og det side dalstrøg sydfor fortaber
sig i Lindholms skov- og parklandskab. Dette frodige og uberørte parti
indgår, nylig totalfredet, i det vidtstrakte naturpark-omr^åe, ved Hornsher
reds fod; så meget mere beskæmmende er det at finde fjordkysten mal
trakteret af det motorvejsbyggeri, der længere vestpå, ved Vintremøller og
Elv erdamsdalen, skærer sig gennem et andet fredfyldt fjordlandskab.
Lindholm ligger i en egn med dyb historisk rod. Herom vidner voldstedet Gam
mel Lindholm i sænkningen vest for gården, ofte identificeret med den borg
ved Lejre, ærkebiskop Eskil skal have ejet i 1100-tallet, men tilnærmelsesvis så
langt rækker herregårdens historie dog ikke tilbage. I 1400-tallet var Lindholm
et lille len af Roskilde Vor Frue Kloster, kom efter Reformationen under Roskildegård og mageskiftedes 1616 til den godsrige statholder i København, rigs
råd Breide Rantzau. Herregården synes dog først oprettet 1632 af kongens
kansler Christian Friis til Kragerup, men det er gehejmeråd Christian Ludvig
von Piessen, der et hundrede år senere må regnes som den egentlige skaber af
Lindholm, som han gjorde til fideikommis inden for sin slægt og lagde sammen
med det større stamhus Selsø.
På Lindholm, som han havde erhvervet 1728, opførte von Piessen den smukke
lille hovedbygning, der frit placeret i forhold til avlsbygningerne, midt i sin
park og med herligt udblik over landskabet står som en forløber for de lyst
ejendomme, der med forbillede i de franske »maisons-de-plaisance« i 1740’rne
rejste sig nord for København, som de første Frederiksdal ved Furesøen og
Kokkedal nord for Rungsted, von Piessens herresæde er dog af en anden og
stærkere støbning med rødder i en ældre tids arkitekturopfattelse. Det korte,
brede hus, der på sokkelagtig fremspringende kælder rejser sig i ét højloftet stok
værk under et vældigt mansardtag, har en klart disponeret facade med trefags
midterparti omkring gårdsidens pragtfulde sandstensportal fuget å refends sam
men med hjørnepartierne, disse dele hvidkalket mod den okkergule mur. Det
indre udviser samme fasthed i delingerne. Beboelsen består alene af vestibulen,
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hvor en loftstrappe med kraftige dokkebalustre er opført, havesalen og to kabi
netter til hver side, alle med enkle hjørnekaminer af sandsten. Økonomi- og
domestikrum er indrettet i de to lavere sidefløje, der udgår fra hovedfløjens
brede gavlflader, men ved deres svungne kvistafdækninger får en mere selv
stændig karakter.
Selsø var oprindelig den samlede godsbesiddelses hovedsæde, men siden 1800tallets begyndelse har ejerslægten fortrinsvis beboet Lindholm. Selsø-Lindholm
gods tilhører nu baronesse Marina von Malsen-Ponickau, født von Piessen. Til
liggendet udgør 2900 tdr. land, hvoraf 1125 skov.
Egnen sydvest'for Holbæk domineres af den vældige moræneflade, der
med sine enge og mosedrag kontrasterer voldsomt til det skovrige bakke
land sydfor ned mod Åmosen. Om denne græsfriske fedme har lejret sig
talrige herregårde, der markerer sig klart i det flade land og udøver deres
herlighedsret og myndighed over vide distancer: Vognserup, Aggersvold,
Bjergbygård, Toftholm, Knabstrup og, i særdeleshed, Løvenskiold’tTnts
gamle baroni Løvenborg, et af Sjællands største og smukkeste herresæder.
Af sjælden malerisk virkning med de varmt rødkalkede mure i rig og liv
fuld afveksling bag brede, næsten søagtige grave er Løvenborg tillige ar
kitektonisk og historisk en af landsdelens interessanteste gamle gårde. Pro
jekteret som et af de sidste virkelig store adelssæder fra den gyldne epoke
inden sammenbruddet 1658-60 var Løvenborg udset til at måle sig med
kongens eget Frederiksborg, men nær fuldendelsen standsedes det i væk
sten, hovedfløjen kom aldrig til udførelse, og heller ikke langt senere tiders
ærgerrige planer skulle blive virkeliggjort. Arkitektonisk en torso har Lø
venborg til gengæld i sin 800-årige historie beskrevet en nok så fuldstændig
udvikling, der spænder fra opkomsten af en bondeby over klostergods,
bispeborg, lensmandssæde, herregård og baroni til reduceringen ved ud
stykning i husmandsbrug. De skiftende navne: Ellinge, Birkholm, Løven
borg, markerer hvert et hovedafsnit i ejendommens historie.
Blandt //vzt/e-slægtens udstrakte besiddelser i Nordvestsjælland var landsbyen
Ellinge, som biskop Absalon mageskiftede til Sorø Kloster. Senere tilfaldt lands
byen Roskilde-bispen, som allerede før 1370 oprettede en hovedgård på stedet.
I bispestolens jordebog anføres gårdens udsæd til 288 tdr. byg eller væsentlig
mere, end herregården tre hundrede år senere havde under plov. 1547 solgte
Kronen Ellinge med et velarronderet bøndergods til Hans Barnekow, en af de
talrige nordtyske adelsmænd, kongemagten knyttede til sig efter Grevens Fejde.
Til hans søn og arvtager Christian Barnekow knyttes den heroiske, men vistnok
uholdbare beretning om, hvordan han i slaget på Skellinge Hede i Halland 1612
overlod Christian IV sin hest med ordene: »Jeg giver kongen min hest, fjenden
mit liv, og Gud min sjæl!« Kongen reddede livet, mens Barnekow blev hugget
ned af svenskerne.
Om Barnekow’ernes virke på Ellinge - eller Birkholm, som de kaldte ejendom
men - vides kun lidt, da de storstilede byggearbejder helt synes udført i deres
efterfølger, den skånske rigsråd Malte Juul’s ejertid 1630-48. Bevaret i sine ho
vedtræk ligger herregården omflydt af flere sæt brede grave og bestående af en
anselig grundmuret ladegård, der i øst åbner sig mod de på en selvstændig holm
opførte borggårdsbygninger. Uden at være fuldt aksefast udgør anlægget en
symmetrisk helhed, dateret ved agerumsladens murankre til 1634. Hovedbyg
ningen, der på sine svære granitkvadre sikkert oprindelig har rejst sig direkte af
vandspejlet, vender mod adgangen ad de murede brohvælv i vest en smal og lav
balustradefløj med stor sandstensportal, hvorover sidefløjene med ottekantede

Med slanke spir, der giver de tunge, røde fløje lethed og ynde, inden de spejler sig i vold
gravens vand, ligger Løvenborg og ligner mere end noget andet romantisk herresæde et
slot snarere end en herregård. Slotsfrue i Løvenborgs glansperiode var velbyrdige Magdalene Charlotte Hedevig von Numsen Løvenskiold, en fremragende og klog verdensdame med de bedste forbindelser til åbenbar gensidig gavn.
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hjørnetårne løfter sig på høje underetager. En hovedfløj i øst var planlagt med
hele to hovedstokværk, men heraf blev kun den nordligste ende opført og står
nu som en selvstændig pavillon, hvortil en pendant med ottekantet tårn opførtes
i syd 1853 ved J. H. B. Seidelin. Helhedsprojektet, der efter Frederiksborgs møn
ster var inspireret af den franske slotsarkitektur, må være opgivet ganske tidligt,
muligvis kort efter, at Malte Juul 1635-38 havde bygget herregården Maltesholm
i Skåne. I hvert fald er balustradefløjen hurtigt blevet forhøjet med et lavt øvre
stokværk, hvilket i nogen grad har udvisket anlæggets karakter.
Mere end ét århundrede senere, da Birkholm var blevet stamhuset (senere ba
roniet) Løvenborg, blev tanken om at fuldføre Malte Juuls store hovedbygning
taget op. En rig norsk jernværksejer, Herman Leopoldus, havde 1739 købt god
set, og da guld giver ære, blev han samtidig adlet Løvenskiold. Sønnen Severin
Løvenskiold blev gift med en datter af feltmarskal von Numsen, og hvad denne
ikke havde af indflydelse ved hove, havde hans fremragende hustru. Følgelig
kunne den nygifte junker Severin give sig i kast med opførelsen af intet mindre
end et af de fire Amalienborg-palæer, det nuværende residenspalæ, som han
dog, inden det stod færdigt, afhændede til enkegrevinde Anna Sophie Schack. I
stedet lod han 1770-71 hofbygmester N.-H. Jardin udkaste projekt til en fuld
førelse af Juul’ernes Løvenborg, men da arkitekten måtte forlade landet på
grev Struensee's bud, blev de storstilede byggeplaner skrinlagt for anden gang.
Til gengæld lykkedes det helt slægten Løvenskiold at præge herresædets indre.
Allerede Herman Løvenskiold synes at have foretaget den gennemgribende om
bygning, hvorved der skabtes en tidssvarende herskabsbeboelse i de lange side
fløje. Store trappeanlæg etableredes mod gården, senere ændrede og fornyede,
men med de smukke, gamle smedejernsgelændere bevaret sammen med de forkrøppede sandstensportaler med segmentfrontoner over en akantussmykket frise.
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De to Jardin’ske lygteholdere af norsk marmor skal ligesom de tilsvarende foran
broen hidrøre fra Amalienborg.
Indvendig forbinder lange korridorer de gennemgående gavlsale og giver ad
gang til mindre saloner langs ydersiden, overalt gedigent udstyret med lave
brystpaneler, fløjdøre og enkle, stukkerede lofter. Træværket er dog ligesom
ovnpladserne til dels fornyet i 1700-tallets sidste årtier, hvorfra også stammer
ovnene fra slægtens norske jernværker Holden og Ulefoss. En mere særpræget
udsmykning er den blå stues virtuost malede væglærreder med nederlandske
scenerier i blå toner og de i nyeste tid fremdragne temperamalede vægbeklæd
ninger med fremstilling af Cleopatras historie. Fra 1750’erne stammer det søn
dre tårnkammers elegante stukkaturer, hvis blomsterranker dækker loft og væg
ge, mens biblioteksrummet i nordtårnet har pilastersmykkede reoler og skab til
naturalier.
På den selvstændige haveholm i slotssøen skabte Johan Georg Scherg efter
1750 et smukt og særpræget parkanlæg, der har overlevet tidernes skiften og
med sine 4-5 m høje, arkitektonisk klippede lindehække og statelige alleer står
som et bemærkelsesværdigt levn fra den franske havekunsts sidste tid. Fra en
senere omlæggelse til landskabshave stammer to pyntelige gulkalkede, stråtækte
pavilloner, det ene et lysthus af Liselund-præg med hvidmalede træsøjler, det
andet et kapel med »gotiske« vinduer, begge opført 1841.
Sin store epoke fandt Løvenborg i 1700-tallets slutning, hvor stedet funklede
som et af tidens mest indflydelsesrige kulturmiljøer, nært knyttet til A. P. Bernstorff og den Reventlow’ske slægtskreds og af aktiv betydning for landborefor
mernes virkeliggørelse. Planerne til kronprins Frederiks statskup 1784 skal være
lagt hos enkebaronesse Magdalene Charlotte, og det var hos denne smukke og
åndfulde dame, at søstrene Charlotte og Sybille Schubart, der siden ægtede
greverne Ernst Schimmelmann og Johan Ludvig Reventlow, havde deres barn
domshjem. Husets egen søn, Michael Herman Løvenskiold, blev som amtmand
i Nordvestsjælland en begejstret tilhænger af tidens reformtanker og nåede på
sit eget domæne at få udskiftet hele bøndergodset. Under denne uhyre arbejds
indsats tærede baronen så hårdt på sig selv og egne ressourcer, at han døde i en
tidlig alder 1807 og efterlod baroniet tynget af en svær gældsbyrde. Blandt hans
nærmeste efterkommere, der længe måtte kæmpe for at genoprette økonomien,
var komponisten Herman Løvenskiold, der som ganske ung skrev musikken til
August Bournonville’s berømte ballet »Sylfiden« (1836).
Lensafløsningen 1921, hvor 625 tdr. land og et beløb på 1,3 mili. kr. måtte af
stås, medførte i 1938, at Løvenskiold’eme solgte deres slægtssæde til den nu
værende ejer, greve Christian Ahlefeldt-Laurvig til Hjortholm på Langeland.
Løvenborgs tilliggende udgør 1575 tdr. land, hvoraf 925 skov.
Navnet beretter, at Ryegård er opstået ved skovrydning, og den dag i dag
omsluttet af skov udbreder sig ved Hornsherreds fod et af Sjællands mest
indtagende herregårdslandskaber, der i bløde bakkeformer falder mod
Bramsnæs Bugt med de højt besungne idyller Dejligheden, Bramsnæs Vig
og Tempelkrog. Omkring Ryegård forener naturen sig malerisk med spo
rene af oldtidsfolkets færden, mest imponerende, hvor de tre bøgekuplede
Sakshøje på række tegner deres silhouet over et bakkedrag sydvest for
gården. Generationers aktive landskabspleje har sikret al denne naturher
lighed, og den skulle også kunne bevares for eftertiden i kraft af den fri
villige fredning, stedets daværende ejer, greve F. C. R. Scheel i 1958 un
derkastede sine besiddelser.
Navnet Grewens Rydhæ angiver utvivlsomt, at det er en af 1200-tallets stor-
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mænd, grev Niels af Halland, Valdemar Sejr’s sønnesøn, der fra sin borg Eg
holm har anlagt Ryegård. Efter sønnen, grev Jacob af Nørrehalland’s domfæl
delse som medskyldig i kongemordet i Finderup Lade 1286 blev ejendommen
konfiskeret, men 1350 mageskiftet til Folmer Folmersen, hvis arvinger af slæg
terne Lunge og Banner siden sad på gården.
Efter en brand 1569 lod Frands Banner Ryegård udflytte fra landsbyen Rye til
skovbrynet længere mod vest og lod her anlægge et meget anseligt dobbeltvoldsted, hvis østre holm kom til at bære ladegården, hvorimod hovedbygningen på
den vestre holm først blev opført, efter at Johanne Oxe, rigshofmester Peder
Oxe's ugifte søster, 1573 havde tilmageskiftet sig gården. Den energiske kvinde
rejste de to bindingsværkslænger i nord og syd, der indtil nedrivningen 1877 stod
bevaret som et parallelanlæg af sjældent forekommende type. Af det gamle
gårdsanlæg er nu, foruden voldgravene, kun bevaret den grundmurede heste
stald, som den ihærdige godssamler, viceadmiral og statholder i Norge Niels
Trolle opførte 1656.
Ryegård er en af de få ejendomme, der til stadighed har været i den gamle adels
eje, og siden den 1735 kom til gehejmestatsminister Iver Rosenkrantz, har den
stedse været nedarvet, fra 1824 inden for den grevelige slægt Scheel. Denne
sjældne ejerkontinuitet har betinget tilvejebringelsen af et betydeligt portræt
galleri af slægtshistorisk art. Efter at Egholm var nedbrudt 1765, synes statsmini
sterens søn, gehejmeråd Frederik Christian Rosenkrantz, at have taget ophold
på Ryegård, og fra hans tid stammer sikkert godsets statelige lindealleer. Efter
hans død 1802 oprettedes stamhuset Rosenkrantz af Ryegård og Trudsholm
samt Barritskov i Jylland, mens Egholm og Krabbesholm bortsolgtes.
I 1870’erne udfoldede greve Frederik Christian Rosenkrantz Scheel en omfat
tende byggevirksomhed på samtlige sine besiddelser. Ryegård fik 1876 ny avls
bygninger efter tegning af Vilhelm Tvede, der også forestod opførelsen af det
slotsagtig store murstenshus, som 1878-80 afløste Johanne Oxe’s gamle bin
dingsværkslænger. Ved sin middelalderligt inspirerede arkitektur med højt, ski
ferhængt tårn hævet over parkens trækroner trådte herresædet virkningsfuldt
frem bag sine brede grave, indtil det i efteråret 1974 blev nedrevet.
Ved lensafløsningen måtte stamhuset afstå 335 tdr. land samt et beløb på
godt 1 mili. kr. Ryegård og Trudsholm tilhører nu greve Niels Henrik Rosen
krantz Scheel. Tilliggendet udgør 2050 tdr. land, hvoraf 760 skov.
En bred, afvandet fjordlavning langs Skuldelev Ås markerer endnu kende
ligt, at den halvø, hvor Østby er centrum, tidligere var isoleret fra Horns
herred som en ø. Ved lavningens sydlige ende henligger den lavvandede
Selsø Sø som en afsnøret rest af fjorden, dybt nedskåret i morænelandet
øst for Skibby og på østsiden flankeret af Selsø kirke, der hæver sig en
somt over de sumpede omgivelser. Samme forladthedens stemning hvilede
over herregården Selsø, der nogle hundrede meter fra kirken rejser sit bar
ske hovedhus af de udtørrede og tilgroede grave, selv skrællet for al ydre
pragt, og indtil for få år siden øde og forblæst. Nu ser alt anderledes ud.
Selsø er kommet på fode. Disse forkrænkelighedens mure gemte trods for
vitring og hærværk på et udstyr, billeder og stuk fra rige og pragtlystne
tider, og både parken med dens terrasser og alleer og den statelige port
bygning for enden af den svære bro over graven talte midt i forfaldet deres
hofsprog om et gammelt og fornemt dansk adelssæde. Om dette Tornerose
slot, der nu omsider er sat i stand og vågnet af sin århundredgamle dvale
og fra sommeren 1973 genopstået som et sjællandsk herregårdsmuseum,
en pendant til det jyske Gammel Estrup, spinder i tilgift sagnet sine
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tråde. Mord og skændselsgerninger lader ikke de hedengangne i fred, men
drager nat efter nat deres genfærd.
Selsø, nævnt første gang 1288, var i middelalderen bispeeje og lå dengang som
en stormandsgård side om side med kirken, der formentlig har tjent som gård
kapel. Efter Reformationen blev Selsø krongods og var en kort tid i den tyske
kansler Anders Barby's eje, indtil Corfitz Ulfeldt erhvervede gården 1559. Hans
broder, rigsråd Jacob Ulfeldt flyttede i 1570’erne gården længere østpå og byg
gede den nye gård i stil med sine andre ejendomme, det fynske Ulfeldtsholm
(Holckenhavn) og Bavelse ved den midtsjællandske sø. V2 mili. mursten fra
Skt. Clara Kloster i Roskilde medgik til Selsøs nye hovedbygning, der østen på
voldstedet i de sumpede enge rejstes i to stokværk over høje, fuldt overhvælvede kældre, sat med store kampestenskvadre. De svungne gavle og kviste var
afdækket med sandsten, gyldne vindfløje vajede fra alle tinder, og midt for
gårdfacaden knejste et ottekantet trappetårn. Voldstedet var lukket med krenelerede hegnsmure, der på den vestre flanke bar små, pyntelige tårne og i nord
et porttårn bag de murede brohvælv over vandgraven mod det faste land.
Jacob Ulfeldts herregård danner stadig kernen i det Selsø, der skylder gehejmeråd Christian Ludvig von Piessen sin tilblivelse. Sidste hånd på værket lagde han
1734 med opførelsen af den smukke portbygning, et hus stærkt og monumentalt
i sin holdning med nordfacadens rige sandstensindfatninger om vinduerne og
den statelige pilasterportal, der bærer herskabets våbenskjolde. Bygningens tre
øvre sider står derimod ganske nøgne under det store mansardtag. Denne yder
ste knaphed i det arkitektoniske udtryk kendetegner også hovedbygningens ydre,
hvor kun den skønne portal over den tresidige sandstenstrappe forsirer det glat
te murværk, renset for alle 1500-tallets prydelser og alene brudt af de høje vin

Selsøs ensomtliggende adelssæde er som selve symbolet på det Hornsherred, hvor større
kræfter har fejdet, i nord stat og kongemagt, i syd de Roskilde-bisper, og som dog, trods
nærheden til hof og hovedstad, længe førte en mærkelig upåagtet tilværelse mellem Sjæl
lands to store fjorde. Ingen herregård i Danmark har ligget så forglemt og i forfald og som
Selsø talt så tydeligt et sprog om forsømmelsen af historiske minder. Men rødt og knej
sende nær vandet ligger nu huset som et lokkende Torneroseslot i sit »nyopdagede« rige.
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duers faste takt. Dog er kælderens øvre sandstensbånd bibeholdt som sokkel
for de øvre stokværk.
Bag det knappe ydre udfoldes til gengæld usædvanlig pragt. Til sin tids yp
perste og mest helstøbte interiører hører den gennemgående sal til venstre for
det snævre trappehus, med hofmaleren Hendrik Krock's væg- og loftmalerier,
det rige stukloft i C. E. Brenno's stil og fornemt, marmormalet panelværk. Hele
stueetagens regulært opdelte herskabsbeboelse står intakt med fuldt panellerede
vinduesvægge, lave brystpaneler, fyldingsdøre med jerndørgreb og store forkrøppede dørgerigter. alt oprindeligt marmormalet, enkle sandstenskaminer,
stukkerede lofter og skurede plankegulve. I det øvre stokværk er udstyret
enklere, men ikke mindre gennemført.
Da Selsø blev enkesæde efter gehejmekonferensråd C. L. S. von Plessen’s død
1801, blev enkelte rum nymonteret med spinklere profileret træværk og trykte
papirstapeter, mens det ældre træværk blev overmalet i tidens perlegrå farve.
Ved afløsningen 1921 af stamhuset Selsø med fideikommisgodset Lindholm og
Bognæs måtte 400 tdr. land samt 0,7 mili. kr. afstås til det offentlige. Ejendom
men, der nylig i sin helhed er underkastet naturfredning, tilhører nu baronesse
Marina von Malsen-Ponickau, født von Piessen. Under Selsø hovedgård hører
900 tdr. land, heraf 200 skov, hvortil kommer Eskilsø på 230 tdr. Hovedbyg
ningen, der har stået ubeboet siden 1829, er i 1972 bortforpagtet til redaktørerne
Grete og Bernhard Linder, der har lagt et imponerende arbejde i at genrejse det
forfaldne kulturmindesmærke og opbygge et sjællandsk herregårdsmuseum.
Fra Lejre strækker sig i brudte partier et middelalderligt vejanlæg, Kong
Valdemars Vej, ned over Midtsjællands skovhøjder i et næsten snorlige
forløb mod Store Bælt-kysten syd for Skælskør. I en af sine mere mar
kante etaper passerer denne brolagte og hegnede færdselsåre Skjoldenæs
holms jorder til voldstedet af borgen Skjoldenæs ved Valsølille Sø, hvor
den fortaber sig i terrænet for vistnok over Haraldsted at have fortsat vide
re mod sydvest. Det forsvundne Skjoldenæs står som andre af egnens for
svarsværker i direkte forbindelse med den ældgamle kongevej. Det er ikke
uden virkelighedsbaggrund, når sagnet her lader den fredløse kong Volmer
suse forbi på sin vilde jagt fra Vordingborg til Gurre, for den midtsjæl
landske borg træder første gang frem af historien, da Valdemar Atterdag
i 1340’rne vristede den fra de holstenske panteherrer. Senere sank Skjolde
næs i grus, og en ny herregård åbnede skovene lidt længere mod nord, men
stadig hænger et vejr af fortid og myter over de vældige, skovlukkede
godsagre, der i bølgende drag tvinger sig op mod det sjællandske højdekli
maks Gyldenløves Høj (126 m), opkaldt efter herren til Skjoldenæsholm,
kongesønnen Ulrik Frederik Gyldenløve.
Efter Valdemar Atterdags tid må Skjoldenæs være kommet til Peder Nielsen
Jernskjæg, der skal have »krystet sin hustru i hjel, da hun lå i barselsseng«, en
tildragelse, Christian Winther har benyttet i »Hjortens Flugt«. Fra Peder Jernskjægs barnebarn Jørgen Rud generhvervede Kronen borgen i 1429, mens
Rwd’erne i stedet slog sig ned på Vedbygård. Skjoldenæs forblev et kongeligt len,
indtil det 1662 indgik i de store krongodsudlæg til rentemester Henrik Muller.
Det krigshærgede gods var dog mere end selv denne erfarne finansmand kunne
magte, og ved hans økonomiske sammenbrud i 1682 tilfaldt samtlige hans be
siddelser på Sjælland og i Jylland atter Kronen. Forinden havde han dog nået
at erstatte det gamle Skjoldenæs, nedrevet 1567 for at yde sin stenskærv til Frederiksborg-byggeriet, med et nyt Skjoldenæsholm halvanden kilometer nordlige
re på vestbredden af en skovkranset sø, der kunne og stadig kan tømmes ved et
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sluseværk straks syd om gården. Müllers hovedbygning, hvis nordre del endnu
er bevaret, var rejst af egebindingsværk i ét stokværk over kælderen, der hæver
sine kampestenskvadre i hele otte skifter over søen. Avlsbygningerne blev an
lagt syd for hovedbygningen, da terrænet steg kraftigt i vest.
Christian V bortmageskiftede straks Skjoldenæsholm til sin halvbroder, stathol
deren i Norge Ulrik Frederik Gyldenløve, i hvis efterslægt godset længe nedar
vedes. Da hans barnebarn, lensgreve Frederik Ludvig Danneskiold-Laurvigen
døde barnløs 1762, trak enken Anna Joachimine, født von Ahlefeldt, sig til
bage til Skjoldenæsholm og blev godsets »evig uforglemmelige Velgiørerinde«.
Allerede tidligere havde herskabet taget sig af godsets undergivne og blandt an
det hjulpet den 1701 bondefødte Niels Eigtved fra gartnerhvervet på Skjolde
næsholm frem til hans gloriøse karriere som oberst og hofbygmester. For den
omsorgsfulde og energiske grevinde blev godsets forbedring en livsopgave, og
som en af de første gennemførte hun 1771 en fast ordning af bøndernes ydelser.
Da hun højt bedaget 1794 solgte til sin nabo på Svenstrup, etatsrådinde Anne
Marie Bruun (de) Neergaard, sikrede hun sig, at den nye ejer »ville behandle
dette Gods med en sand, moderlig Ømhed«.
Lensgrevinden havde 1763 ladet den nuværende hovedbygnings midterfløj opføre
som et fritliggende hus i to stokværk over høj kælder, orienteret mod ladegår
den i syd. Det store hus er sikkert behersket med de stramme facader kun
brudt af de høje vinduesåbninger og den som en korsfløj gennemløbende midterrisalit, der foran det opskalkede valmtag krones af en trekantsfronton mod både
gård og have, den sidste dog fra en senere tid. Gulstensmurværket står vand
skuret, og hovedportalen med dorisk søjlestilling og fronton er af bornholmsk
sandsten. Herfra er indgang til det anselige trappehus, der løfter sig op gennem
hele risalitten, og stueetagens imponerende, fuldt symmetriske og regulære rum
suite med en loftshøjde på næsten fem meter. Udstyret er af sjælden kvalitet,
med fuldstændigt panelerede vinduesvægge, brystpaneler og fløjdøre samt lofter
med stor hulkehl. I havesalen er enkle dekorationsmalerier med maritime mo
tiver i antikt sceneri. En række broderede vægtapeter, der stammede fra grev
indens hånd, blev berøvet huset ved lensafløsningen.
Grevinde Danneskiold-Laurvigen skal selv have foretrukket at bebo Henrik
Müllers gamle bindingsværkslænge, hvis kraftfulde fyldingsdøre og lave pane
ler står med landskabs- og hyrdemotiver i blå og røde nuancer. En stor del af
den gamle bygning måtte 1803 vige for den grundmurede sidefløj, der rejstes
som pendant til den omkring 1780 opførte vestfløj. Ved samme lejlighed blev
terrænet nord for hovedbygningen omdannet til et haveanlæg af ret enestående
karakter, men nu kun bevaret i sine konturer. Ved afgravning og opfyldning
dannedes brede terrasser med fald mod søen, indfattet af lindealleer og med
et bassin med tilløb fra den højere liggende svanedam, som også forsynede
springbrønden på gårdspladsen og hovedbygningen med rindende vand. På det
stejlere terræn nord for Gårdssøen anlagdes et »academi« med billedstøtter og
monumenter og længst mod nordøst en »caskade«. Arealet syd for hovedbyg
ningen blev efter ladegårdens brand 1890 udlagt til have ved A. Høegh Hansen.
Major Johan Andreas Bruun (de) Neergaard belagde 1844 Skjoldenæsholm og
Svenstrup med fideikommissariske bånd, men 1926 afløstes »familiegodset«
Skjoldenæsholm med afståelse af 525 tdr. land og et beløb på 1,2 mili. kr.
Ejendommen tilhører nu hofjægermester Vilhelm Bruun de Neergaard, og tillig
gendet udgør 4000 tdr. land, hvoraf knap 3000 skov.
Ved generationsskiftet i 1967 blev den store hovedbygning opgivet til privatbe
boelse og åbnet som kursusinternat. Det ydre er bevaret urørt ligesom den
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smukke rumsuite i midterfløjens stueetage, hvorimod en radikal ombygning i
sidefløjene 1971-72 har givet plads for en række moderne gæsteværelser.
Sognekirken Krogstrup, der troner over Svanholms marker, beretter i sin
ensomhed om en middelalderlig befolkningskrise i det indre Hornsherred,
hvorunder hele landsbyer forsvandt og adskillige landbrug blev opgivet.
Tilbagegangen må i første række tilskrives 1300-tallets hærgende pest, »den
sorte død«, men også andre - ukendte - årsager må have spillet ind. Imid
lertid lykkedes det Svanholms besiddere af Bf/Ze-ætten at kæmpe sig ud af
krisen, bringe jord fra de forladte landsbyer under hovedgårdens drift og
efterhånden etablere en besiddelse, der ved Christian V's matrikulering
1688 taltes blandt Nordsjællands største landbrug.
Svanholm tilhørte oprindelig den lokale Manderup-slægt, men allerede på Val
demar Atterdag’s tid kom gården til den godsrige Panter-æt. I 1450’erne lyk
kedes det rigsråd Torben Bille at udkøbe slægtens arvinger og for århundreder
at etablere sin egen slægt på Svanholm med varig plads inden for højadelen. I
første omgang sad Bille’rne på Svanholm til 1609 og vendte ved 1800-tallets be
gyndelse tilbage for en længere tid.
Fra den store godssamler, rigsråd og statholder i København Breide Rantzau,
der 1609 havde erhvervet godset, nedarvedes Svanholm gennem Lykke’rne til
general Frederik von Arenstorff, der genoprettede hovedgårdene Orebjerg og
Pagterold på det i senmiddelalderen affolkede overdrev. Sønnen Christian von
Arenstorff forsøgte en ikke mindre effektiv godsdrift, men med så hårde hove
riydelser, at bønderne ligefrem skal have affolket godset. 1735 måtte von Arenstorff sælge sine sjællandske besiddelser til staldmester, senere amtmand i Ros
kilde Adolph Andreas von der Liihe, der fik stabiliseret forholdene i erken
delse af, at herremanden skulle »sørge lige så meget for hans bønders velstand
og conservation som for hans egen«.
Med benyttelse af Bille’rnes 1500-tals murværk skabte von der Liihe 1744 det
nuværende herresæde. Hovedfløjen rejser sig fast og stærk i to fulde stokværk
over kælderen og over den hvælvede port, sikkert en reminiscens fra det gamle
anlæg, og betoner sit midterparti under det svære mansardtag ved smalle pila
stre, trekantsfronton og sandstensindfattede vinduer over den smukke portal
med bygherrens og hans hustrus våbener. De lavere sidefløje ligger mod vest,
mens gårdsrummet åbnedes i øst ved ladegårdens brand 1857.
Lensgreve Preben Bille-Brahe på Hvedholm generhvervede 1805 den gamle
slægtsbesiddelse, hvor han ligesom på sit fynske gods tog sig faderligt af bøn
dernes vel. Efter hans død 1857 lod godsets beboere H. W. Bissen udføre den
bronzebuste, der står opstillet ved gårdens indkørsel. 1934 solgtes Svanholm af
baronesse Betty Bille-Brahe til udstykning og er i 1978, under stor opmærksom
hed, blevet overtaget af et kommanditselskab bestående af 85 voksne og deres
børn, der agter at drive den gamle herregård som kollektiv. Tilliggendet udgør
800 tdr. land, heraf 300 skov.
Lidt vest for Borup, midt i det kuperede skovland, der i et bælte skiller den
østsjællandske landbrugsflade Heden fra den sletteagtige, lige så skovfattige
Ringsted-egn, ligger Svenstrup som et af de godser, hvis karakter først og
fremmest er præget af forstdriften. Svenstrups skovbrug hører til Sjællands
største, og på markerne viser talrige fritstående ege, at de fordums gods
herrer har måtte hugge sig ind på skoven for at få jord under plov.
Som mangfoldige andre sjællandske herregårde har Svenstrup sin oprindelse i
7/v/de-slægtens jordegods og nævnes første gang i Jacob Sunesen’s datter, grev
inde Ingerd af Regenstein’s testamente 1257. Senere tilhørte gården Antvorskov
199

ET SIDSTE
BISPEGODS

DEN »STORE,

STORE« KRIGSRÅD

Kloster og blev derfor kaldt Brødre Svenstrup i modsætning til det nærliggende
Søster Svenstrup, der tilhørte Skt. Clara nonnekloster i Roskilde. 1454 mage
skiftedes godset til bispestolen, men kom ved Reformationen i Kronens eje.
Med sine store skove måtte Svenstrup tiltrække sig den jagtglade Frederik IFs
opmærksomhed, og kongen lod da også 1578 bygge et veludstyret jagthus, an
tagelig identisk med den grundmurede bygning, som små hundrede år senere stod
på gården. Efter Svenskekrigene blev Svenstrup med stort jordegods 1666 tilskø
det superintendent i Sjællands Stift Hans Svane, der havde været en af Kronens
bedste støtter ved statskuppet 1660 og til belønning som den første og sidste i
Danmark siden Reformationen fik tillagt titel af ærkebiskop. Som herremand
viste den selvbevidste prælat og efter ham enken Marie Furien ikke ringe energi,
fik besiddelsen konsolideret og opførte nye bygninger på godset.
Ved midten af 1600-tallet var en vis Mads fra Hedergård ved Gredstrup i Midt
jylland forpagter af Svenstrup len. Han efterfulgtes af sønnen Thomas Madsen
Neergaard, hvis sønnesøn, krigsråd Peter Johansen Neergaard 1751 kunne slutte
ringen ved som herremand at rykke ind på den store besiddelse, der siden er
nedarvet i hans efterslægt. Når krigsråden huskes i dag, skyldes det mest den
spotske gravskrift, Johan Herman Wessel tilegnede ham: »Herunder hviler
Krigsraad Neergaard den Store, Store, Store / Kun Himlen veed, hvad godt
han gjorde, gjorde, gjorde ...« Da krigsrådens sønner, etatsråd og landsdom
mer Jens Bruun Neergaard til Svenstrup og kancelliråd Johan Thomas Neer
gaard til Ringsted Kloster og Tølløse 1780 optoges i adelstanden, indlod kancel
liet sig heller ikke på en nærmere motivering, men erklærede kort og godt: »fordi
de ere formuende Folk, gode Agerdyrkere, og som kan ære denne Stand...«

Frederik III havde så udtalt sans for klingende mønt, at han gerne i stedet brugte rigens
jord til betaling af kreditorer og tro tjenere, hvad der for ham sjældent var nogen dårlig
forretning. Da han afgav Svenstrup til Hans Svane som tak for bistand ved Enevældens ind
førelse, gik det imidlertid hverken værre eller bedre end at hans velærværdighed viste sig
at have endda særdeles god forstand på at få noget ud af det som herremand. Tilmed havde
den brave biskop en kone, der ikke gav ham det mindste efter i driftighed. I forening lagde
de grunden til det gods, der i dag hører til landets pynteligste og mest velplejede.

200

USIKKER HELHED

SKOVDOMINERET
SLÆGTSGODS

Torbenfeld

Frydendal sogn,
Tuse herred

PAVESTOLENS
BEVÅGENHED

GULDFUGL

14 Nordsjælland

Den nyslåede adelsmand til Svenstrup påbegyndte straks opførelsen af en pas
sende residens. Hovedfløjen i det hvidpudsede anlæg, der stod færdig 1784, er
opført i to stokværk med kælder og højt, blåt glaseret valmtag. Den gennem
gående midterrisalit, der til hver side krones af en sandstensattika, rummer lige
som på Skjoldenæsholm trappehuset med kunstfærdigt smedet jernrækværk, mens
havesalen og de øvrige større rum vender mod nord. Hovedbygningens lave
sidefløje røber i deres afsluttende toetages pavilloner bygmesteren, Kalundborg-tømrermesteren J. C. Kiszling's usikkerhed, når han ikke kunne forlade
sig på sin lærdom fra Kunstakademiets bygmesterskole.
En gennemgribende ombygning ved V. Holck 1894-96 understreger i højere
grad bygningens herskabelige præg. Risalittens vinduer fik sandstensindfatnin
ger, mens beboelsens mange mindre rum blev slået sammen til en mere stor
stilet og regulær suite, dog med bibeholdelse af adskillige originale træk.
Ved afløsningen 1922, da det 1844 oprettede »familiegods« Svenstrup overgik til
fri ejendom, måtte 435 tdr. land og et beløb på 1,3 mili. kr. afstås til det offent
lige. Herresædet tilhører nu med et tilliggende på 4350 tdr. land, heraf 3100
skov, hofjægermester, baron Jens Wedell-Neergaard og hans søn, baron Christian
W edell-Neergaard.
Selv om det er lutter hypotese, at Skjalm Hvide som højt betroet »jarl i
Sjælland« ved egen kraft formåede at bringe de folketomme, skovrige
stræk i Nordvestsjælland over på sin hånd, er det ikke desto mindre en
kendsgerning, at egnens mange herregårde: Knabstrup, Kongsdal, Løven
borg, Sæbygård og Torbenfeld, vistnok alle blandt deres første ejere tæller
medlemmer af Hvide’rnes vidt forgrenede slægt. Endog mener nogle i det
sidste navn at kunne identificere den Torben Jensen, der var gift med en
søster til Marsk Stig's første hustru, og i hvert fald var gårdens første, hi
storisk bekendte ejere, Valdemar Atterdag's marsk Evert Moltke og hans
broder Henneke, begge indgiftet i Hvide-slægten.
Den statelige, hvidkalkede herregård, der gemmer sig i bakkelandet syd
øst for Mørkøv, er som få andre ét med sine omgivelser. Frydendal - tid
ligere Torbenfeld - sogn består kun af hovedgård, funktionærboliger, ar
bejderhuse og kirke, alt knyttet til godset. Som i meget gammel tid er sog
net en enhed i drift og ejendom. Selve herregården er et imponerende an
læg af borggård, staldgård og ladegård, hver på sin oprindelig selvstændige
holm, nu delvis landfast, men som forhen omgivet af den skovkransede
slotssø, hvis vandspejl holdes ved de dæmninger i øst, hvor gårdens gamle
vandmølle har ligget. Skønt hus og godsdrift nu er gennemgribende moder
niseret, giver Torbenfeld i sjælden grad en fornemmelse af, hvad en her
regård i gammeldags forstand vil sige.
Efter Moltke’rnz giftede slægten Bydelsbak sig ind på Torbenfeld, og da rigsråd
Engelbrecht Albrechtsen Bydelsbak »for sin svageligheds skyld« ikke kunne
klare den lange kirkevej til Skamstrup, lod han bygge en kirke på sit gods.
Endnu bevares et pavebrev fra 1457, der opfordrer »alle angrende og troende«
til at støtte det gode formål; to år senere kunne det lille gudshus indvies, som
det fremgår af en nylig fremdragen indskrift i kirken. Med sin intime karakter
og sine beskedne dimensioner har Frydendal kirke helt bevaret herregårdskir
kens præg og tilhører stadig godset.
Da Laurids Albrechtsen Bydelsbak som sidste mand af slægten faldt på Dit
marskertogtet år 1500, blev hans søster Mette Albrechtsdatter landets rigeste
arving. Rigshofmester Mogens Gøye på det lollandske Krenkerup, der heller
ikke selv var så dårligt aflagt, havde held til at hjemføre guldfuglen og således
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blive landets mægtigste jorddrot med en halv snes godskomplekser på hånden.
På denne formidable baggrund kunne det ikke fejle, at Mogens Gøye kom til
at spille en fremtrædende rolle i rigsstyret, og han blev med sin overlegne stats
mandsevne den absolutte nøgleskikkelse under Grevens Fejde. Tilmed viste han
sig som en bygherre af sjældent format, opførte solide grundmurede hovedbyg
ninger på sine mange gårde og byggede også på Torbenfeld, hvis søndre fløj
meget vel kan stamme fra hans tid.
Skønt hovedbygningen rummer bestanddele fra vidt forskellige tider, fremtræ
der det trefløjede overhvidtede anlæg med sine gavlkamme og talrige tårne mær
kelig egalt og gedigent, takket være flere gennemgribende ombygninger, der
sidst fandt sted 1905-08. Sydfløjens større, østlige del er med sine kampestensudspækkede mure utvivlsomt senmiddelalderlig, mens den gennemgående øst
fløj med den hvælvede portgennemkørsel er opført - sikkert af Mogens Gøyes
svigerdatter Anne Ottesdatter Rosenkrantz - i 1577, som det fremgår af et sand
stensfragment, der nu sidder over den ydre port. Denne fløj, der rejser sig di
rekte af vandspejlet, har på det sydøstre hjørne haft et fremspringende rundt
tårn og ind mod gården et trappetårn, men begge er længst forsvundet. Gøyernes arving, lensmand på Kalundborg Otte Brahe byggede 1633 i ladegården den
lille smedje, der bærer hans forbogstaver, mens sønnen Manderup Brahe's nav
netræk er at finde på karnaptårnet midt for sydfløjen, der måske samtidig blev
forlænget mod vest. Antagelig er det også ham, der på den mellemste holm op
førte den trelængede staldgård, som bærer hans og hustruen Birgitte Trolle's
forbogstaver og i vindfløjen har årstallet 1654.
I sin enkestand nødtes Birgitte Trolle til at overtage det fynske gods Rantzausholm, herefter kaldet Brahetrolleborg, mens Kronen fik Torbenfeld, der skulle
opleve en kort, men strålende tilværelse som det kongelige lystslot Frydendal.
Frederik III opholdt sig gerne på sin ny besiddelse, som blev udstyret med stor
pragt for at kunne byde hans enevældige højhed standsmæssig indkvartering.
Den kongelige beboelse indrettedes i portfløjens øvre stokværk, mens ministre
ne og prins Jørgen logerede nede. I sydfløjen var de kongelige sovegemakker
og prinsessernes suite, mens bindingsværkslængen i nord var til domestikker. Af
det hele udstyr, Frydendal smykkede sig med, er vistnok kun bevaret den sand
stensportal med kongeligt navnetræk, der nu danner kældernedgang i Manderup
Brahes karnaptårn, samt muligvis gulvfliserne i den såkaldte marmorstue. Det
ottekantede karnaptårn på sydfløjens vestgavl stammer også fra den kongelige
tid, der i øvrigt sluttede allerede 1671, da prins Jørgen bortmageskiftede Fry
dendal og Kongsdal for at koncentrere sin godsbesiddelse i Sydsjælland.
Efter næsten hundrede års omskiftelige tilværelse erhvervedes Frydendal 1765
af generalkrigskommissær Stephan Hansen på Hammermøllen ved Hellebæk.
Efter at have oparbejdet en betydelig geværfabrikation havde han solgt vær
kerne til Kronen for den formidable sum af 165.000 rdl. og stod således med
betydelige midler til en gennemgribende modernisering. Det er tænkeligt, at de
første arbejder blev forestået af arkitekten Philip de Lange, der bl. a. havde
hygget Stephan Hansens Hellebækgård, men døde allerede året efter ejerskiftet.
Stort set alle senere ændringer af boligforholdene er holdt inden for de ram
mer, Stephan Hansen fastlagde, og hans udstyr præger endnu beboelsen. 1767
blev den gamle nordre bindingsværkslænge fornyet i grundmur med en fast
facadeinddeling i form af svære, glatte liséner. De ældre fløje fik deres meget
store, regelmæssigt placerede vinduer, men mistede samtidig de oprindelige gav
le og blev overhvidtet. Trappetårnet blev nedrevet og et trappehus indbygget til
højre for porten; senere forsvandt også det sydøstre hjørnetårn. Indvendig blev

Torbenfelds ydre med de hvide mure, de kamtakkede gavle og tårnene skjuler mange
restaureringer og tilbygninger. Det er dog den største del af den senmiddelalderlige borg
gård, som er i behold på sin holm i den lille sø. Den tidligere staldgård til højre ligger
ligeledes på en selvstændig holm, og inden for denne, på det faste land, er ladegården,
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hovedfløjen delt i regulære, gennemgående rum, mens en korridor førtes ned
langs gården i sydfløjen og midt gennem den ny nordfløj.
I sønnen Wilhelm August Hansen fik Frydendal 1774 sin mest bekendte ejer i
nyere tid. Ikke blot bragte han godset på fode, men nåede også inden sin død
1796 som et af Den Store Landbokommission's mest utrættelige medlemmer at
bidrage til stavnsbåndsløsningen 1788 og de mange landboreformer, hvis huma
ne og praktiske ånd ikke mindst er hans fortjeneste. Som bygherre gik han i
faderens spor, ombyggede 1780 staldgården, opførte 1785 den rummelige lade
og ti år senere Hollændergården. Disse arbejder blev i 1850’erne videreført af
kammerherre Carl Eduard van Deurs, der opførte afbyggergården Orelund og
herresædets imponerende nordre lade af kløvet kamp og tegl.
I 1870’erne lod kammerherre Christian Rosenkilde Treschow hovedbygningen
smykke med kamtakkede gavle, og kort før sin død 1905 indledte han, bistået
af maleren Erik Struckmann og arkitekt C. M. Smidt, opførelsen af de to
runde, kobbertækkede hjørnetårne på østfløjen, der virkningsfuldt betoner an
læggets borgagtige karakter. Sønnen Frederik Treschow gengav herresædet dets
gamle navn Torbenfeld og lod i 1907 arkitekt Ivar Bentsen opføre enkesædet
Det Gule Palæ, et hovedværk i nyere dansk bygningskunst, men nedrevet 1976.
Torbenfelds nuværende ejer, hofjægermester Fritz Treschow, har siden 1960
foretaget en gennemgribende modernisering af hovedbygning og avlsgård. Med
det i 1970 generhvervede Orelund udgør godsets tilliggende 3100 tdr. land,
heraf godt halvdelen skov, der er udskilt som en selvstændig ejendom.
Stationsbyen Tølløse's nyere, købstadprægede bebyggelse afløses lige vest
for af Gammel Tølløse's landsbyhuse, der i uforstyrret gammeldags hyg
ge grupperer sig omkring kirke og herregård. Allerede 1370, da bispegodset Tølløse toner frem i historien, var det en hovedgård af usædvanligt for
mat, men var opdyrkningen af det jævne moræneland bispestolens fortjene203
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ste, lå det tilbage for senere herremænd at gøre ager af det over 700 tdr.
land store Grøntved Overdrev, der optog hele sognets vestlige del. Det
mærkelige, stærkt formede landskab, med sine stejle skrænter og dybtlig
gende mosehuller og de vildsomme skove af »biergigt, fremmed, og næ
sten alpisk Udseende«, lå indtil 1800-tallets begyndelse hen som »en stor
Herlighed for Tølløsegaard, da her Gaardens Hollænderie kan græsses hele
Sommeren, indtil Ævret opgives«. Endnu går kvæget frit i de storformede
græsgange, blandt andet omkring det lille jagtslot Sophienholm, hvor dog
bakkedraget bag avlsgården skæmmes af omfattende grusgravning. For
yderligere at bringe moderne afveksling i den vildsomme idyl blev den
moto-cross-bane, der afløste Roskilde Ring, henlagt til et senere fredet
parti nord for Sophienholm.
Tølløses nyere historie begynder med rigshofmester Peder Oxe til Gisselfeld,
der i et mageskifte med Kronen fik udlagt det biskoppelige gods til gengæld for
sin hovedgård Favrholm ved Hillerød. Først efter sin triumfale hjemkomst fra
udlændigheden 1559-66 kunne Peder Oxe tænke på at nyttiggøre sin besiddelse,
men gav sig straks i kast med de byggearbejder, der i hans dødsår 1575 afslut
tedes med et herresæde af usædvanlig form og størrelse, et dobbelthus af næ
sten kvadratisk grundrids, tre stokværk højt med tårn og spir. Med sine sam
menbyggede langsider var bygningen tilsyneladende mere bestemt for krig end
for festligt herremandsliv, men med sin forfinede udsmykning, vinduernes rigt
udførte frontonkronede sandstenskarme med figurprydede postamenter, stod
den i virkeligheden som en forløber for det sene 1500-tals herremandsboliger
af helt civilt tilsnit. Den ildsvåde, der i vinteren 1942 lagde Peder Oxes slot i
aske, berøvede dansk arkitekturhistorie et af dens interessanteste monumenter.
Kun de to vinkelformede sidefløje fra 1651 er, om end stærkt fornyet, bevaret
som en sidste rest af det ældre bygningsanlæg. Ved opførelsen af den ny hoved
bygning, rejst 1944 med kun ét hus i én etage med kviste, men uden tårn og spir,
tilstræbtes i øvrigt overensstemmelse med Peder Oxes slot.
Det i 1843 af Tølløse, Sonnerupgård og Søgård oprettede baroni Zeuthen faldt
efter baron Christian Frederik Zeuthen’s død 1850 i arv til hustruen Sophie
Hedevig Schuliris slægt, men ved lensafløsningen 1921 opløstes besiddelsen
fuldstændig. Slottet blev kostskole, og kun Sophienholm bevaredes for slægten
og tilhører nu med 1200 tdr. land, hvoraf 700 skov, fru Alli Hansen, født kom
tesse Schulin-Zeuthen. I 1974 blev Tølløse med et tilliggende på 825 tdr. land
erhvervet af Tølløse kommune.
I den naturskønne, kuperede egn øst for Tissø opleves en usædvanlig kon
centration af mindre herregårde, hovedsagelig grundlagt ved særbrud i
middelalderens storskove: Kattrup, Selchausdal, Nørager, Sæby gård og
Vedbygård, de sidste begge dobbeltanlæg af gård og kirke. Stationsbyen
Ruds Vedby, oprindelig knyttet til godset, har for længst sprængt lands
byens rammer, men endnu erindrer navnet om de højættede Rud’zx, der
fra 1400-tallets begyndelse i næsten tre hundrede år havde stamsæde på
Vedbygård. Landsbyens første navn, Stigs Vedby, beretter om en ukendt hr.
Stig, der utvivlsomt var første mand på gården.
Et håndgribeligt minde om Rud’exnts rigdom og anseelse er den hovedbygning,
de rejste på Vedbygård, til i dag bevaret som et af senmiddelalderens interes
santeste herregårdsanlæg, hvor hårdt end senere tider har faret frem mod de
gamle mure. Antagelig omkring 1500 opførte den rige Jørgen Rud den nuvæ
rende sydfløj som et kort, bredt enkelthus i to stokværk med P/2 m svær mun
kestensmur i vendisk skiftegang, beliggende på et snævert voldsted eller måske
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rettere en naturlig holm i sø og sump. Murværket havde skydeskår og skoldehuller, og østgavlen smykkedes af pragtfulde højblindinger. Efter Grevens Fejde,
der levnede »intet uden de blotte vægge«, lod rigsråd Knud Rud ved genrejs
ningen de svære mure forhøje med et halvstokværk til skytteloft og erstattede
de spidsbuede vinduer med fladbuede. Samtidig lod han borggården udbygge til
et parallelanlæg med et påfaldende langt og smalt nordre hus i tre stokværk
med skytteloft øverst. Et trappetårn gav adgang til bygningens større vestre del,
hvis to hovedstokværk over kælderen rummede den ny herskabsbeboelse med
kalkmalet vægudsmykning og »hemmeligheds«karnapper, der endnu kan skelnes.
Bygningens østre parti har en anden etagedeling og tyndere mure, til gengæld
en karakteristisk ydre dekoration i form af et rude-mønster muret af sort
brændte kopper (bindere). Borggården var i øst og vest lukket af høje spærre
mure, hvoraf den vestre senere indgik i en forbindelsesbygning, mens den østre,
hvor porten sad, forsvandt i 1700-tallet. I karakter var det stærkt befæstede an
læg helt af middelalderligt præg, beslægtet med det fynske Rygård og som dette
uden flankeforsvar.
Mere afgørende ændringer fandt først sted efter gehejmeråd Joachim Hartvig
von Barnefs overtagelse af Vedbygård 1738. Hjemkommet fra et amtmands
embede i Norge 1751 lod han sydfløjen gennemrestaurere og indrettede her ny
herskabsbeboelse med stuklofter, fløjdøre, paneler og større vinduer. Samtidig
blev porten hugget gennem sydfløjen og i vest blev tilbygget en pavillon med
rusticerede pilastre. Til kirken føjedes det smukke mausoleum, der med sine
stukkaturer synes påvirket af Lerchenborg.
Efter at vestfløjen i 1850’erne var fornyet med anvendelse af de gamle mate
rialer, lod ejeren, bispinde Charlotte Madsen ved århundredskiftet Vedbygård
underkaste en gennemgribende, ret så hårdhændet restaurering ved arkitekt F.
C. C. Hansen, hvorunder føjedes en romantisk bindingsværkskarnap til syd
fløjens vestgavl, tegnet af Hans J. Holm. 1877-79 havde H. B. Storck opført det
smukke og helstøbte ladegårdsanlæg.
Ved bispinde Madsens død 1917 blev Vedbygård et selvejende rekonvalescent
hjem under Diakonissestiftelsen i København. Tilliggendet udgør 900 tdr. land,
hvoraf 325 skov.
Syd for Lammefjorden ligger Nord Vestsjællands bedste landbrugsjord, tung
og leret, »ret et Laalandsk Terrain« med sine stynede pilerader under en
himmel, »som Kattegattet sender mægtige, høist maleriske Skystriber og
Skybierge ind paa«. Her, i de vide engdrag omkring herregården Vognse
rup, fødtes det klassiske danske landskabsmaleri, da den unge Johan Tho
mas Lundbye i 1840’rne fæstnede sine indtryk på lærredet i »saa stemnings
fine Skildringer af ægte danske Sommerdage ... at de ikke vilde blegne
ved Siden af ypperlig hollandsk Kunst«. Hvor meget end tidernes skiften
har grebet ind i den pastorale idyl, der fængslede Lundbye og hans maler
ven P. C. Skovgaard så stærkt, har landskabet omkring Vognserup bevaret
sit islæt af græsfriske enge, der breder sig ud foran skovene og fjerne blå
bakkedrag. Lundbyes »Malkeplads« og »Blegeplads« og hans »Bolsted ved
Lodskov« kan stadig udpeges, og endnu løfter alleen, som Skovgaard så
den, sit løvgrønne tag over lavlandets vidder.
Vognserups hovedbygning, bevaret som da J. Th. Lundbye gæstede det Neergaard’ske hjem, rejser på tre skifter kampestenskvadre sine mure fra 1560’erne
i to stokværk med tøndehvælvet kælder og lav styrterumskonstruktion over
den øvre etage, der svagt krager ud over en rundbuefrise. Sammen med de
smukke liljeformede murankre er buefrisen nu husets eneste pryd, da gavlene
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for længst er berøvet deres oprindelige dekorative bånd og afdækninger. Et
fragment af en smukt udført sandstenstavle, opsat over den hvælvede portgen
nemkørsel nær nordgavlen, antyder byggearbejder i rigsadmiral Niels Trolle's
enke Helle Rosenkrantz’ ejertid i 1670’erne, men det er slægten Løvenskiold, der
1750 lagde Vognserup under Løvenborg, som har givet bygningen dens nuværen
de præg.
1754 blev vestfacadens trappetårn revet ned, og da gården 1776-77 indrettedes
til bolig for den nygifte baron Michael Herman Løvenskiold, reguleredes vin
duesplaceringen, og i syd blev gavlvinduerne muret til. Det indre fornyedes
fuldstændigt med saloner på række forneden og korridor langs gården foroven,
og rummene udstyredes med lave brystpaneler, fuldt panelerede vinduesvægge,
enkle stuklofter og vindovne fra slægtens norske jernværk. Fra samme tid stam
mer avlsgårdens bindingsværkslade, mens forpagterboligen, hvis lave, hvidtede
længe harmonerer glimrende med herskabshusets rødkalkede grundmur og tjæ
rede kvadre, først opførtes 1841.
Vognserup ejes i dag, med et tilliggende på 650 tdr. land, af cand. jur. Chri
stian Groth Teisen.
Det poetisk klingende navn Elverdam, der betegner åen og det brede dal
føre syd for Tempelkrog, kunne godt være udsprunget af egnens romantisk
drømmende karakter, men er, når sandt skal siges, blot en nyere omskriv
ning af det mere jordnære Ellebrodam. Lige betagende er dog dalstrøgets
prospekter, hvad enten de åbner sig fra Åstrup Skov mod godset i dalens
dyb, eller de følges i det vældige rundskue fra vestranden langs vejen mod
Soderup. Med den forestående totalfredning af Astrups jorder føjes et nyt
led til det naturpark-\n\\Q(fe, der toner frem vest for Lejre Å, og heri ind
går stemningsfuldt den længst fredede, fuldt virksomme Tadre Mølle, der
lige syd for Åstrup udnytter et bækløbs rivende fald mod dalens bund.

steder, det ene til borggården, det andet til ladegården. Hovedhuset står endnu med en
fløj, der måske er samtidig med voldstedet. Nu er her sæde for Danmarks yngste kloster.
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Herregården kan kun følges tilbage til 1500-tallets midte, da den tilhørte den
retslærde rigsråd Erik Krabbe. 1596 bragte Else Marsvin Åstrup til sin mand,
Enevold Kruse, der, skønt chef for det norske krigsvæsen under Kalmarkrigen,
endnu i det sidste krigsår 1613 magtede at rejse Astrups portfløj, et stateligt hus
i to fulde stokværk over hvælvede kældre og fornemt udstyret med sandstens
afdækninger over vinduerne. Hovedbygningens nordre fløj på det anselige dobbeltvoldsted virker noget ældre, men er ligeledes opført i to stokværk på flere
skifter svære kampestenskvadre.
Allerede 1664 gled Åstrup som en af egnens første gårde den gamle adel af
hænde. 1736 gjorde borgmester i København Johan Eichel godset til stamhus,
som ved ægteskab kom til slægten Bartholin (-Eichel). Som medlem af Den Sto
re Landbokommission hørte etatsråd Johan Bartholin-Eichel til kredsen af re
formvenlige godsejere, og han lod selv rejse det smukke »Friheds-Minde« over
den lovgivning, der brød herremændenes magt.
I 1700-tallets slutning underkastedes Åstrup en gennemgribende ombygning,
hvorunder vinduerne blev udvidet og fik sandstensindfatninger med »ører«,
murene kalkedes lyserøde, og gavlene blev afvalmet. I nordfløjen indrettedes en
smuk beboelse med brystpaneler, fløjdøre og enkle stukkerede lofter, mens et
stort trappehus etablerede forbindelse mellem gårdsidens brede korridorer.
1842 erhvervedes Åstrup af lensgreve Frederik Vilhelm Dannemand, ældste søn
af Frederik VI og den borgerlige Bente Frederikke Rafsted, der nåede at føde
kongen fire børn og selv 1829 fik tillagt rang og navn af oberstinde Dannemand.
1856 opførte lensgreven den korte sydfløj, og samtidig blev de ældre bygninger
udstyret med kamtakkede gavle. Ladegården udflyttedes fra voldstedet 1873 og
genopførtes som en smuk helhed i gule sten.
Den barnløse lensgreve oprettede 1857 Det Grevelige Dannemandske Stift
Aastrup, hvor en priorinde og fem ugifte damer beslægtede med stifteren og
hans to hustruer eller officersdøtre skulle have bolig samt nyde en vis under
støttelse. Gælden, han efterlod sig, medførte dog, at stiftelsen først kunne træde
i kraft 1928. Hovedbygningen var da nyrestaureret ved V. Holck, der skabte
den stemningsfulde riddersal med originale gyldenlæders tapeter og sandstens
kamin i portfløjens øvre stokværk.
Godstilliggendet udgør 1250 tdr. land, heraf godt 500 tdr. skov, og er i sin
helhed underkastet naturfredning.

FOLKEMÅL
Sjællands gamle placering »midt i riget« røber sig i dette binds dialekter ved
en flora, der spænder fra de skånskprægede øresundsmål mod øst - med
det helt bornholmskklingende Dragørmål - til dialekterne på Samsø i vest,
der er jyske, selv om de ganske vist indeholder flere af de centrale sjæl
landske accenttræk, der blev omtalt i indledningen til sprogbeskrivelsen i
bindet om Sydsjælland. Det blev i samme bind påpeget, at det kunne have
sine vanskeligheder at opdele sjællandsk i underdialekter, fordi grænserne
for de enkelte dialekttræk løber så forvirret hid og did over sjællandskortet.
Det er dog muligt ved en række dialektale træk at karakterisere hoved
områderne, og man skal her begynde mod øst med den dialekt, der al
mindeligvis kaldes »nordsjællandsk«. Rettelig bør tilføjes »i snævrere for
stand«, for dialekten på Heden (udtalt Heft en, med stød) - dvs. trekanten
mellem København, Roskilde og Køge - og dialekten i Hornsherred er
ikke meget forskellige fra det nordsjællandsk »i snævrere forstand«, som
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Dialektgrænser på Sjælland

Linie 1. Vest for: gida. -ak- > tr (ba- ka-),
øst for: > a»w (ba*w ka-w).
Linie 2. Vest for: gida. af > a’w', aw\
øst for: > a, aa.

Linie 3. Vest for: gida. hus o. 1. > hu s,
øst for: > hyw’s.
Linie 4. Vest for: gida. ut > u<Y, øst og
syd for: > y(V.

Linie 5. Øst for udtales o og y ofte som
o og u. tul, sinor, hor, huldebær).

Linie 6. Svd for: Stod findes ikke.
Linie 7. Vest for: brio, du.', u-, slu* (bru
ge. dug. uge, sluge), øst for: brbw., dow',
ow-, slow..

»Øresunds
dialekterne«

taltes af den fastboende bondebefolkning i Frederiksborg og, delvis, Kø
benhavns amter. Imidlertid er det nødvendigt forud for behandlingen af
dette egentlige nordsjællandsk at omtale nogle særforhold.
I den østlige del af Nordsjælland må det for det første fremhæves, at der
i dag ikke mere er nogen samlet bondebefolkning, og der er derfor heller
ikke megen dialekt, om overhovedet nogen, at høre i egnen øst for Esrum
Sø. For det andet taltes - og tales i afdæmpet form endnu - særlige dialek
ter af befolkningerne i fiskerlejerne på den nordsjællandske kyst mod Øre
sund og Kattegat. Eksempler på disse stærkt skånsk-bornholmsk klingende
»øresundsdialekter« kan endnu høres i Dragør, hvis ældre indfødte beboere
ofte tages for bornholmere, og de hørtes hos de gamle koner fra Skovs
hoved, der sad i København ved Gammelstrand og solgte fisk. Disse fisker
koner var også kendt for deres lidt fremmedklingende dialekt, men nok
især for deres skrappe kæft (skarpe tunge). Fremmedklingende - delvis
stødløs"’ - udtale hørtes også i de nordligere fiskerlejer, fra Sletten ved
Humlebæk til Gilleleje. I Bennike og Kristensens kort over de danske
folkemål (1898-1912) nævnes som stødløse dialekterne i Ålsgårde og
Hornbæk, og sprogforskeren P. K. Thorsen skrev i sin tid: »Den nordsjæl
landske fiskerbefolkning taler den dag i dag med skånsk artikulationsbasis.
De bruger ikke stød, de synger«. Forbindelsen over Sundet til Skåne var
intim. Det skyldtes først og fremmest overensstemmelsen i erhverv, men var
blandt andet også en følge af de mange dansk-svenske ægteskaber, hvor det
naturligvis ikke kunne forventes, at den tilflyttede skåning talte med det for
sjællandsk karakteristiske, men i skånsk ukendte stød.
* Stöd er det accentfænomen, der i udtalen adskiller f.eks. hr. Møl’ler fra en
medier, and'en (fuglen) fra den anden.
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Det nordøstlige
bondemål

HEDEBOSNAK

Grænse-virvar

En anden ejendommelighed af lydlig art, der i nogen grad karakteriserer
sproget i fiskerlejerne på begge sider af Øresund, er udtalen af rigsmålets
diftonger (tvelyd) aj (i ord som vej, leje, meget, mig, dig o.fl.) og åj (i øje,
løg, høj, løgn, nøgle). I ord af disse typer udtales diftongerne i almindelig
nordsjællandsk ligesom i de fleste andre danske dialekter som æj og öj
(væj’, æ(')je, ö(')je, loj’n, nöjle), men i de nordsjællandske fiskerlejer og for aj’s vedkommende også i fiskerlejerne i Skåne, fra Barsebäck og
nordpå - udtales disse ord med aj og åj ligesom i københavnsk (og i rigs
målet), i gammelt Malmö-sprog og i bornholmsk. Det er et træk, der er
karakteristisk for mange bymål, og som måske understreger den stærke for
bindelse mellem de store byer - København og Malmö - og lejernes fisker
befolkninger.
Det samme gælder brugen af præpositionen »på« i stedet for »i« og brugen
af »han« i stedet for »ham«, f.eks. »jeg har inte set han på mange år«, eller
»jeg har inte sat garn på mange dage«. Det hedder på Gilleleje, på Humle
bæk, på Skotterup osv. for alle lejernes vedkommende, ligesom det hedder
på Østergade, på Kø(b)ma(ge)rgade, og det hed i 1800-tallet på Tivoli.
Hvad angår det egentlige nordsjællandsk, de nordsjællandske bønders sprog,
viser kortet over de sjællandske dialektgrænser, at dialekten - og den her
med som oftest overensstemmende dialekt i Hornsherred - er tydeligt for
skellig fra eller nemt afgrænselig i forhold til nordvestsjællandsk, sproget i
Odsherred, og på Kalundborg-egntn, men at nordsjællandsken derimod
uden klare skel løber over i dialekterne mod syd, Hedebo-målet og midt
sjællandsk.
Som en prøve på Hedebo-målet anføres følgende lille samtale mellem to koner
fra Højelse og Skensved. De taler om en gammel form for barselgilde, stumpegildeset:
Du har da nok hy’ørt, a når der sku vä’r stump’gil’es, så sendte de pi’n i
gu’eren yÖ’ og bie, og så ha’S hun en pi’lkjæp i hu’enen, a ba’rken var skra’we
å’a, så den var hielt viÖ’, og de hål’t et viÖt lom'torkle om. Når de su’e en pi*
mæ en viÖ’ pind, så veste de a nuw’ kom biepi’en. Ja, deÖ med pi’lkjæppen ka jæ
nok hyws’, jæ har hy’ørt. Sku biepi’en et si’ sån’en ræms? Jo, hun sku si’:
jæ sku hilse fra vå mower og spörre, om I vilde komme på löwrde og si’e
ty’øsen, hun har fåt i nat. Men, der var nåwe, hun sku mæ kjæppen, syn’s jæ,
jæ kå hyws’. Ja, den sku hun jo si’e og bliw åa mæ. Hun sku smiÖ’ den ing’
de’r vo hun syn’s, de föst sku hå’a en lil’. Ä, ja’ne dåw, nu kå’a jæ hyws’ deÖ.
Der var jo i’en, der sku spille klåw’, og så stak hun kjæppen op i ta’weS iö
staeÖ, men kownen hun ætter hind’e og smi’e kjæppen og råwt’: Der hå’ar du
den, di’n leÖawtie task’!
Flertallet af de dialektale ejendommeligheder, der karakteriserer nordsjæl
landsken i modsætning til Odsherred-målet, findes altså også i større eller
mindre områder i Midt- og Sydøstsjælland. Det gælder således den nord
sjællandske udtale med å i lång, gång, prånger osv., former, der findes
overalt øst for en linie fra Bramsnæs Vig til Næstved, mens dialekterne
vestfor har former med a i sådanne ord. Det gælder udviklingen af et gam
meldansk - ak - i ord som bage, kage (linie 1 på kortet), hvor de nord
sjællandske former ba'w, ka’w findes over hele Midtsjælland med en kile
helt op i Nordvestsjælland og ud på Sejerø, mens udtalen ba, ka (uden -w)
er karakteristisk for det egentlige Odsherred og vestsjællandsk fra Kalundborg-egnen og sydpå. Det gælder endvidere - men med helt andre og
indbyrdes forskellige grænsedragninger - overgangene af u til y foran Ö i
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ord som yd1, bryd1, styd1 og kny& (linie 4), af u til yw i hyw’s, myw’s,
myw'r (linie 3) og af -ug til -dw i brow', dow’, en ow‘, sidde på how’
(linie 7), hvor de nordvestlige egne ikke har noget y-(ø-)agtigt i udtalen af
ordene. Det er således i egnene fjernest fra København, man finder de
former, der viser størst overensstemmelse med rigsmålsudtalen, og det
gælder f.eks. også i et ord som »sne«, der mod vest udtales med -e- ligesom
i rigsmålet, mens dialekterne nærmest København i Nord- og Østsjælland
viser den lydhistorisk rigtigere form med -ø-: snø.
At finde lydlige træk, der adskiller nordsjællandsk i sin snævrere afgræns
ning fra alle øvrige former for sjællandsk, kan være nok så vanskeligt. Det
mest markante træk viser sig i den følgende lille prøve på dialekten i
Kagerup i Gribskov, kulsvierne1^ sjællandsk:
Hvodden de3 kom sig a møller Pa Annesen og dow’teren ble kendt med en'ånder
- ja hvodden kom’e3 sig? Joew, bi lidt, de3 vå jo dengång, a dow’teren lige vå
kommeS her te å han in daw skulle y3’ te Hans Matises i ØstergyS’en. Så holdt
han ved møllen, å da Pa Annesen lige i den samme skynding stod oppe på
omgangen, så råwte han op te ham, om han ville sige ham, hvor vejen gik ny’ør
te Hans Matises.
Hvodden de3 gik å inte gik, så kom di da i snak, dow’teren å så Pa Annesen.
De3 vå jo i3 par lune fyre begge to. Pa Annesen vå jo alle dave oplawt te
tossestreger, å de3 vå dow’teren osse, når føst di fik ham lært å kende. Når de3
stak ham, ku han være myrderlig pla'serlig.
Nyøre i mølleporten gik der noen høns, å så fik dow’teren i sinde å sige:
»Gårr Dåres høns noed?« - »Hønsene?«, sae Pa Annesen å grinede, »næej, Di
ska inte være bånge for døm, di gårr inte noed. Di ka ganske rowli stå å’a å gå
med ingenforen! - Kom Di båre, så fu’er vi vås in rommer. De3 ka nok gåres
nødig, når veered æ så kuldeawdig, som de3 æ i daw.«
Se, den kunne dow’teren inte ge igen pu’e, skønt han jo els osse hade it
rejdig godt snakketøj. - Om han inte ble gal? Næej, på de3 sø33e law! Han kom
a vownen, å sådden begyndte de3 bekendtskaw. Sien kom di jo tit sammen,
å immeran ha3e di jo kånster for me3 en'ånder - i al gemutlighed natyrligvis.
For alle di histårier, der gik om di to! Noe3 a’e3 vå vel nok påhit a folk, der
ha3e hyørt de3 håale a’e3 å sæ’l lave3e de3 åaent, men de3 vå nu inte løgn
altsammen.
Det er vel ikke sandsynligt, at doktoren selv har sagt »gårr Dåres høns
noed?«, med kort å i »gør« og »Deres«, men for nordsjællænderen, der
fortæller historien, er det de korrekte gamle former, ligesom døm for
andre sjællænderes dom, og her viser sig netop noget specifikt nordsjæl
landsk, der vist ikke engang findes i Hornsherred-målet. Det er det for
hold, at et ø foran -r og -l skydes tilbage i munden og udtales som åbent o
eller å (jfr. linie 5 på kortet). På rigtigt kulsvier-nordsjællandsk hed det
således at gårre eller gåre (gøre), smårre eller s måre (smøre), sårre (sørge),
stårre (større), mårk (mørk), og på lignende måde udtaltes i /-ordene, mølle,
øl, bølge, følge osv., et o: molle, ol, bolle, folie. Her viser nordsjællandsk
overensstemmelse med de skånske dialekter, hvor r-ordene også udtales
med et åbent o: storre (større), torst (tørst), sorja (sørge), tjorne (tjørne),
jorna (hjørne), morda (myrde) og dorra eller dorras (deres). Den sidste
form forudsætter, ligesom det nordsjællandske dåres, en form med ø\ dørre,
dørres, der endnu findes mange andre steder på Sjælland. I nordskånsk
hedder verbet gøre dog jora, men formen med åbent o findes både i syd
skånsk og i det bornholmske djorra.
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Det er ikke alene ø, der kan skydes tilbage i munden, det gælder under
tiden også y, der altså bliver til u. I prøven hedder det således gemutlighed,
og almindeligt i nordsjællandsk er sputte, butte, knutte og nutte (for spytte
osv.). En gammel kone fra Lille Lyngby fortalte, at de havde mange »huldebær - ded syltede de jo så, bedstemor og lissedan moer, og lawede huldebærsaft; ded vå så godt mod hosste om vend’teren, såae de artid’«.
Ejendommeligt nok kan også den modsatte lydudvikling siges at være
karakteristisk for nordsjællandsk, idet ord, der indeholder gammeldansk
kort u, meget ofte i udtalen findes at have y eller ø. Der er altså her tale
om en fremskydning i munden af en gammel bagtungevokal. Former af den
art er imidlertid bredt over et større område end det snævre Nordsjælland
og er således f.eks. meget almindelige i Hornsherred. I prøven hedder det
natyrligvis og myrdelig - to ordformer, der dog nok har deres særlige
historie - men med ø kendes en mængde ord. Det hed i dialekten skøbbe
(skubbe), sløbbert (slubbert), røb og støb (rub og stub), køffert (kuffert),
møffe (muffe), pøffe (puffe), skøffe (skuffe), bøllen (bullen), gøl eller gøl’e
(gulv), høl (hul), føllede (fulgte), ø/v (ulv), gømme (gumme), hømle
(humle), krømme (krumme), skrømpe (skrumpe), søppe (suppe), slørk
(slurk), knørre (knurre), pøs (pus), døsk (dusk), røste (ruste), og mange
lignende. Foran et -t var lyden dog ofte et y: glyt (glut — barn), by’t
(budt), smytte (smutte); »Ska du smytte, din rad«, sagde »Pæ’r på Sand’eS«
- de spiste bollemælk af ét fad, og en af de noget hårde boller smuttede
ud af munden på den tandløse Per og havnede igen i fadet.
Til denne nordsjællandske ejendommelighed optræder noget ganske
svarende på den anden side af Øresund, i de nordskånske herreder Luggude
og Sodra og Norra Åsbo, hvor rust også hedder røst, en rotte røtta og en
glut udtales gløt. Lignende former findes også i et bælte ned over Sjælland
fra nordøst til sydvest, ned mod Skælskør og på øerne herudfor, Agersø og
Omø, og springer herfra over Store Bælt til de fynske sydøer, hvor man
især på Ærø finder mange lignende ord med y-(ø-) vokal: pytte (putte),
fytte (futte = fyge), gryt (grut), bøsk (busk), slyrk (slurk), gøl (gulv),
bøl (bul = livstykke), jølle (jolle) og klinteølk (klinteulk = firben).
Størstedelen af de anførte udtaleformer vil næppe kunne høres i dag, men
ældre dialektkilder viser, at de tidligere har været meget almindelige. En
af disse ældre kilder er en særlig omtale værd, det er »kulsvierdrengen«
Ole Kollerød's erindringer. Forfatteren (1802-40) erindredes i flere gene
rationer som »morderen Ole Kollerød«. Sammen med et par andre for
øvede han et rovmord og bødede for denne, den største af sine ugerninger,
da bøddeløksen satte punktum for hans livs drama. Sine trængsler har Ole
Kollerød skildret i en art selvbiografi, som han skrev i fængslet Stokhuset
i København. Han forærede manuskriptet (på 218 sider i folio) til Stokhus
inspektøren, kaptajn A. von Agerholm, der ved sin forstående optræden
over for den dødsdømte havde vundet dennes tillid. Manuskriptet bærer
titlen: »Min Historie om den ulykkelige Skæbning som har forfulgt mig
siden mit 6 aar og entel mit 38 aar som ieg nu er i mens ieg skriver dette
Tel Her Velbaaren Capitain Agerholm i Kiøbenhavn 1840«, men først 1978
- på Kollerøds fødselsdag, 11. september - kom det på tryk som nr. 83 i
Foreningen Danmarks Folkeminders skriftserie. Ole (Pedersen) Kollerøds
beretning er et rystende dokument om de sociale tilstande blandt samfun
dets uheldigst stillede, tjenestedrengene på landet, de sociale tabere, forbry
derne i fængslerne; skildringerne er ikke for sarte nerver, men de giver et
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tankevækkende supplement til den vanligt fremførte idyl i 1800-tallets indeklemte København bag voldene, med Hostrups studenter og »brave« hånd
værksfolk og med familien Heiberg ved lampens skær i Søkvæsthuset.
Allerede mens Ole Kollerød tjener på landet, bliver han af en lille barn
domsveninde advaret mod ulykken ved »den store By«, men han tager
alligevel til København, hvor han kommer i møllerlære på »Gottersmøllen«
(navnet genfindes i Gothersgade, udtalt Gottersgade). Møllerdrengen Ole
går ikke af vejen for noget: »troer du at ieg skulde la mig prylle af ham nej da Var ieg ind daarlig Kulsviir!«. Han har måske haft den bedste vilje,
men heldet har han ikke med sig, hverken når det gælder arbejdet eller
kammeraterne og heller ikke pigerne. Han fortæller med stolthed og i en
blomstrende triviallitteraturstil om sine forskellige »elskede«, som han
kalder dem, men forholdets rette karakter går før eller senere op for ham:
»den falske Ragermær på hiørnet af fillesofgangen og ny Konges gaden«.
Han siger selv, at det var en ældre svend på møllen, der bragte ham ind
på forbryderbanen, og begynder så beretningen om den trøstesløse skiften
mellem tyveri og vold og fængselsophold indtil mordet på kusken Lars
Petersen fra Nymølle Papirværk, hvorom han fortæller i alle enkeltheder.
Som en prøve på Ole Kollerøds beretning hidsættes en lille episode fra
hans tid som tjenestedreng. Den hører til de mere uskyldige, men viser
dog, at drengen kunne være nok så kradsbørstig, når han smider karlen, det
»Tybesviin« (Tybosvin), i »møng pølen« (møddingpølen):
Da ieg nu ikke konde skeerre hakelse saa gik ieg og mored præsten børen
ogsaa lært di mig at læsse saalenge entel min haan kom sig og om Paasken blev
ieg Konfirmerred men den dag ieg staa tel konfirmation da sagt Præsten tel mig
i dag maa du ikke arbæde noget da det er den merk Verdigste dag i helle dit
liv. da ieg nu kom hiem fra kirken da Vilde avels karlen at ieg skulde hielpe
ham at Vande hæstene men da ieg nu sagt at præsten havd befalle mig at ieg
ei maat Røre mig tel noget i dag. da sagt karlen nu befaller ieg di at du skal
Vanne hæste med eller du skal have Pryl men da ieg staa ude i fægaarden Vor
der Var en hæl pøl da sagt ieg tel karlen dersom du komer hen tel mig da skal
du see at ieg saa lile ieg er skal sæte dit Tybesviin paa hovede i pølen der det
du kan tro nu blev karlen Vræe Paa mig nu kommer hånd og Vil tage fat Paa
mig men da løber ieg ham i mellem beenne saa at hånd staa lige Paa sit hoved
i pølen og ieg løb ing tel præsten og sagt det som det Var at ieg havde lobet
karlen paa hovedet i møng pølen for det hånd Vilde slaa mig nu loe alle af ful
Hals da karlen kom ing og sagt den satans dreng Vilde ikke hielpe mig at Vanne
Hæstene da sagt Jomfruen tig du barre stelle at Satan ei kommer og skænder Paa
di see du at du faar Vasked alt det snavs af di som du har faae ude i pølen.
Forfatterens meget ujævne skolegang har naturligvis medført, at hans
kendskab til skrivekunsten er yderst begrænset. Der råder megen vilkårlig
hed og mangel på konsekvens i hans forsøg på at bogstavere, og han røber
derfor gang på gang sit nordsjællandske mål i udtaleformer, i ordformer
og i faste talesprogvendinger. Han giver en mængde eksempler på de før
nævnte nordsjællandske udtaleformer: dømdreste (dumdristig), røst plet
(rustplet), enbryd (indbrud), stydene (studene), slog i snyden (snuden),
næsseblød (næseblod), forbruder (forbryder), fulde (fylde), forst (først),
giorre (gøre), tor (tør), torklæde (tørklæde), kørre med taarre (med tørv),
Hiorlunde (Jørlunde). Han skriver ganske vist ikke ord som øl og mølle
med o, men han røber alligevel sådanne udtaleformer ved »omvendte«
skrivemåder som føldekniv for foldekniv.
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Kollerøds beretning viser også mange nu forsvundne dialektudtryk: en
gave hals (gabhals), en huren vend (hvirvelvind); »ieg kom tel at tienne
en miil Veis derfra« (mils vej), »i fleer - i bedre« (jo - jo). Han kender
også øresundsdialekternes brug af »han« for »ham«: »(jeg) byder Han in
Snaps«, »di tvenger Hånd dertel«, og man kan finde besynderlige skrive
former som »telstaa bedre« og »teisværre« for »desto bedre« og »desværre«.
Ordet »til« har han naturligvis udtalt te. Disse skriveformer røber således
gamle udtaleformer af de to ord som testo og tesværre, former, der er
kendt i andre gamle kilder og viser nordsjællandskens nære slægtskab med
skånsk, hvor sådanne former er almindeligt forekommende.
At nordsjællandsk har mange berøringspunkter med skånsk gør allerede
Joachim Junge (1760-1823) opmærksom på i sin bog »Den nordsiellandske
Landalmues Character, Skikke, Meeninger og Sprog (1798, senere udgaver
1824, 1844 og 1915): »Af fremmede Folkes Sprog synes han (Bonden)
allene at have laant nogle Udtryk hos de Svenske, men hvo vil undre sig
over det? da disse Naboe-Kyster saalænge stode under een Krone, og da
Overgangen fra det ene af disse Folk til det andet er endnu saa hyppig, saa
det maaskee er vanskeligt at sige, hvo her giorde Udlaanet«.
Joachim Junge fødtes i Odense og var præst i Blovstrød i 32 år. Hans bog
indeholder et væld af iagttagelser om den nordsjællandske bondes liv, arbejde,
tro og skik, set alfaderligt fra præstens høje stade, med megen forståelse for
bondens vanskeligheder, men ingenlunde uden kritik af hans svage sider. Således
bebrejder han bonden dennes drikfældighed, dorskhed og især grovæderiet.
Dette sidste er måske en virkning af de »haarde og ufordøielige Spiser, der indlosses som det var i Tøndesække«. »God Levemaade,« siger han, betyder »flere
Maaltider om Dagen, mere Brændeviin eller blot mere af det bævrende Flæsk«.
»Jeg har ofte forundret mig over, hvor det er mueligt, at det menneskelige Liv
kan rumme saameget« (i en note hertil: »Bonden selv synes ikke at kunne for
klare dette paa anden Maade, end ved at tage Brystet med, som han derfor
altid kalder Brødkisten«}. »Skulde og Landsbye-Maven rigtig kunde fordøje det,
som i Sommerdagene indlosses først af Ost og Brød og Brændeviin til Froekost,
dernæst af Sild og Søbemad til Davre, da af Ost og Brød og Brændeviin til
Halgen (Halvgaaen) Middag, siden af Søbemad til Middag og atter af Smørre
brød og Brændeviin til Midaften og endelig af Søbemad til Nadvers og det alt
efter Cøinsk Vægt, da maatte jo Fordøielses-Redskabeme stedse være i samme
Bevægelse som Veirmøllen i Storm. Men hvo tør tale til Bonden om Maadelighed? han vilde da strax gjøre megen Ophævelse, fordi man ikke engang vilde
unde ham saameget, som han kan æde«. Det skyldes, siger Junge, ikke bondens
stærke legemsarbejde, »jeg har kiendt dem, som arbeide kun saare lidet, ja
endog Børn, som kunde holde Skee om Skee med Pundtærskeren«, ej heller den
grove føde; nej, det er især vanen. »Den menneskelige Vom ... kan vænnes til
en uhyre Udvidelse, og dette skeer hos Landmanden fra den første Ungdom af,
thi sielden seer man Børnene uden at have Mundquærnen i Bevægelse; den synes
kun egentlig at staae stille imedens de sove«.
Som det fremgår af bogens titel, behandles også bondens sprog. Der gøres
- som citaterne viser - rundt om i teksten en mængde sproglige iagttagelser,
og bogen slutter med en nordsjællandsk ordbog. Junge har bl.a. iagttaget
bondens brug af passivformen på -s i aktiv betydning: hunden bids (bider),
tidslen stiks (stikker). »Forgaaes« bruges i stedet for »forgaaer«, bl.a. lyder
en af bondens talemåder: »Alting forgaaes, men aldrig faaer Gaas Træskoe«. »Hvem eyes det« (ejer det), hvorimod »jeg eyer ham 2 rdl.« betyder:
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jeg skylder ham 2 rigsdaler. Mange af disse udtryk kan endnu høres hos
gamle nordsjællændere i egnen omkring Arresø og på Halsnæs.
Junges ordbog, en af de tidligste dialektordsamlinger, der findes, inde
holder en mængde gamle ord og udtryk, som for størstedelen vist nu er
uddøde i dialekten. Netop her viser overensstemmelsen med »svensk«,
dvs. med skånsk, sig ofte: »Et Afsæde, den krumme Egestok, som gaaer op
fra Plovjernet, og som Bonden holder i den venstre Haand« (skånsk:
asäde, högra handtaget på en svensk plog): »En G amme, en liden Krybbe
for Kalve« (skånsk: gamma, bornholmsk: det samme og gamstajn, en
kalv, der står i en gamma); »At hamse, f.Ex. en Karl, er at faae Bugt med
ham. Jeg kan nu ikke mere, (siger den gamle Bonde), hamse min Jord, som
før i Verden«; »Hork, en lille Dreng« (skånsk: det samme, tjock, pojke
eller dräng); »En Hurrelvind, Hvirvelvind« (jfr. Kollerøds »en Huren
vend«); »Pandejern, d.e. en Jernpande« (skånsk: pannejärn, järnpanna
med handtag); »Pog (ingen Foragts-Ord) en lille Dreng« (skånsk, hallandsk, blekingsk: påg, paug); »En Rase, Raase, smaae Vandgange nede i
Tørvejorden eller i en Stak« (hallandsk: öppen vattenstrimma i en till
frusen å eller sjö); »En Serrise, en Faarekylling« (skånsk: sirrsa, born
holmsk: sirrissa, serresa); »At sidde op, d.e. at staae op (om Morgenen).
Jeg var nyelig opsidt« (skånsk: sidda opp, stiga upp ur sängen; »Ja ä nysen
oppsådden«); »At sove af eller sammen,d.e. løselig at rive sammen, om Høe
eller Sæd paa Marken« (svensk: sopa); »Soelbierg, det var i Soelbierg, ved
Solens Nedgang« (alm. i svensk); »Stæd, i Stæd, d.e. i Aften, han kommer
ikke hiem før i Stæd« (skånsk: i sta, i qwäll); »Uhongt it. uhongs, kaldes
det Creatur, som ikke lader sig regiere, eller som altid gaaer paa Skade.
Drengen er undertiden og uhong« (skånsk: uhång, vild, ostyrig, ett uhångt
kräj, en uhång onge).
Bortset fra Inger Ejskjær's nye beskrivelse af den sjællandske sprogstruktur,
»Fonemsystemet i Østsjællandsk på grundlag af dialekten i Strøby sogn«
(1970), er det meste af hvad der er skrevet om sjællandsk af så gammel
dato, at det hvad videnskabelig metodik angår er forældet. Til gengæld er
disse arbejder af største værdi, fordi det dialektale sprogtrin, der beskrives,
er så gammelt, at nutidens dialektforskere i mange tilfælde - lidt misunde
lige - må indrømme, at de aldrig selv har hørt de ord udtalt, der her frem
lægges. Det gælder Joachim Junges værk, og det gælder også lærer J. K.
Kryger’s arbejder om dialekten i Hornsherred's sydlige del. Han har dels
publiceret en stor afhandling, »Bidrag til nordsjællandsk Lyd- og Bøjnings
lære«, dels har han arbejdet på en sjællandsk ordbog, af hvilken bogsta
verne A-G er færdigredigerede, men aldrig udgivet.
Den samme skæbne - aldrig at nå i trykken - er overgået næsten alt,
hvad den gamle nordiske filolog Folmer Dyrlund (1826-1917) har samlet
og skrevet om sit nordvestsjællandske modersmål. Han var født i Bregninge
ved Kalundborg, men levede sin barndom i Tuse ved Holbæk. Han var den
første, der gjorde et forsøg på at give en oversigt over de danske dialekter:
»Udsigt over de danske Sprogarter. To Bidrag til en Dialekt-Statistik, af
F. Dyrlund, Dannebrogsmand« (1857), hvori man finder mange vigtige
oplysninger ikke mindst om nordvestsjællandsk.
På overgangen mellem gammeldags og moderne metoder står Se/erø-boen
P. K. Thorsen (1851-1920), der i »Sprogarten på Sejerø« (1894) har givet
en yderst værdifuld beskrivelse af sit modersmål. Også her findes i bogens
sidste del en hel ordbog over dialektens idiotismer eller »sære« ord, bl. a.

Relikt-områder

omtales de specielt sejerøske fulska’wer, der beskrives som »bolle af bygmelsdejg. Der æltes en hård dejg; deraf laves små boller, som koges. Man
laver »tykke fuldskager« dvs. boller, hvori er skjult et stykke kjødpølse
eller et stykke røget flæsk, og man laver »flade fuldskager«, dvs. boller
uden indmad, der spises til kogt kjød og flæsk, til æggekage, til kogt senop
eller til meldyppelse«.
Thorsens ordbog er så meget mere værdifuld som sejerøsk, ligesom dialek
ten i Odsherred, havde et gammeldags præg; man havde i denne yderkant
af Sjælland bevaret mange gamle træk længere end inde på øens centrale
dele; der er altså tale om et re/z£/-område. Endnu omkring 1910 kunne
man træffe at høre flere af Junges gamle ord i endnu levende brug, f.eks.
»vi ska ud å riwe såw’« dvs. rive op efter høsten med såwriwen, den gamle
hesterive med trætænder (jfr. hos Junge »sove af eller sammen«). Her
brugtes længst den oldtidsgamle ard, ploven uden muldfjæl, som sjællænde
ren kaldte kråw’, krog, og hvormed han krojede sæden ned (pløjede så
kornet ned). Fra Grevinge sogn i Odsherred fortæller en gammel kvinde
om såningen og det påfølgende arbejde: »Karlen måtte nu ud at »krøje«
sæden ned. Naar han havde krøjet en vending, da måtte jeg ud at harve,
først med jernharven og bagefter med træharven, mens han krøjede noget
mer, og sådan blev vi ved, til hele stykket blev hel gjort ved«.
I samme område kunne man endnu høre gamle bøjningsformer af ver
berne fryse (han fro’s ihjel) og kyse (du ko’s mig, længere syd på i Vest
sjælland: ky’øs). På Sejerø har man også sagt no’s (nøs, nyste) og fno’s
(fnøs, fnyste).
Som ovenfor nævnt (jfr. linie 4 på kortet) er det karakteristisk, at man
her ikke bruger y i ordene ud, uden o.l. som ellers almindeligt i sjællandsk,

Dette billede af krøjning er dateret 1888, da det blev udført til et udstillingskatalog. På det
tidspunkt kan det kun have været særlinge på yderst tilbagestående ejendomme, der kunne
finde på at anvende sådan et ældgammelt sjællandsk pløjeredskab som krogen. Sandsyn
ligvis har tegneren, A. P. Madsen, set det i brug en 20, 30 år tidligere og genopfrisket erin
dringen om de mere tekniske detaljer med et besøg på Dansk Landbrugsmuseum i Lyngby.
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men især kendes nordvestsjællænderen (fra Odsherred, Sejerø eller Kalund borg-egnen) på to ting: han siger aw’ af, hvor andre sjællændere siger
å’a, - jæ ska aw’ næst gang - og han siger, at ku’ålen er ku’ål, hvad andre
sjællændere finder er en meningsløs selvfølgelighed; det er det ikke for
nordvestsjællænderen, for det sidste ku’ål betyder ikke »kål« men »kold«,
og dette ord hedder ellers på Sjælland kål’.
Yderkanterne af et dialektområde er ofte relikt-områder. Det gælder
også sydsjællandsk, der netop viser flere overensstemmelser i ord og ud
taleformer med det nordvestsjællandske, således den mærkelige udtale af
ordet »tag«: tad, struåtad, tadskæ’g (ved siden af det almindelige ta). Det
hos Junge omtalte uhong findes også i sydsjællandsk i formen uhang, og
Dyrlund nævner, at det er påfaldende, at udtrykket gåvie, styrte om, kendes
både ved Holbæk og Kalundborg og også i Køng sogn i Sydsjælland, men
ikke »midtlands eller mod Nordost«.
Et karakteristisk træk for såvel sjællandsk som rigsmålet er, at der altid
udtales kort vokal foran
Det hedder drom’, om’, em’, nem’, glemme,
gemme, tømme osv. Kun ved vokalen i har rigsmålet lang vokal (i enstavel
sesord med stød): time, grime, li’m, ri’m. Denne undtagelse gælder imid
lertid ikke for sjællandsk, der også her har kort vokal: sjællænderen siger
timme, gremme, (grime), lim’, rim’. I relikt-området Sejerø og Odsherred
findes imidlertid i flere ord de gamle lange vokaler, som også stadig er al
mindelige vest for Store Bælt: det hedder sy’øm (søm), y’øm (øm), i’em
(em), tam (tom) og blame (blomme), ty'øme (tømme) o.fl.
I det hele taget tyder mange af disse relikter på, at sjællandsk i ældre
tid i flere henseender har lignet fynsk mere end det gør i dag. Således har
de fra fynsk og sydømålene velkendte nasale varianter af -nd- og -^-for
bindelserne (blæ(nd)j’, blind, bd(nd)j’er, bønder, væ(nd)jter, vinter), der
delvis også findes på Sejerø, sikkert haft større udbredelse i sjællandsk »før
i Verden«, som det hedder hos Junge (i gamle dage).
Som ovenfor omtalt er dialekten i Odsherred heller ikke ensartet, idet
der går en dialektgrænse midt gennem herredet; som det kan ses på kortet
(linie 1) hedder det ba ka (bage kage) i den nordlige del (ligesom i Kalundborg-egnen), men baw* kaw’ i den sydlige del.
På Odsherred-målet skal bringes en lille prøve, hvori en tjenestedreng
afslører, at ungdommen også kendte til fartglæde før knallerternes tid.
Nå jæ ænli vå på møllen så kom han jo gæ*rn suwsne dæop, ba’wering, om
et jæ ku riS uS på ængne å flybt? Jæ ku tå’a dæn rd3 pla’k, å så suwse3 jæ jo astæS a lanvæjing te - jæ ha*3 eg* an* æn almindelit tdj’r på pla’ging,
de3 vå klaptræer, som i nok kender dom - nå et man har vå'rgen mij’l ænner
nå’w på sån’ ing pla’k så - de3 vå endda ing hengstpla’k, så dæn vå jo tæmli
liw’ne -.
Jæ ka husk a jæ håaS en komeS’eb mæ ing gammel guermånd, nå jæ re3
ne3’ på ængen- - han håa3 ing gu’er dæ lu’e lij’ åwen få ængen’ å han håaS
sæ’l lå(5 på di’ æng’ - å så passeS de3 ti’t a han vå på væj dæ neg a’ å sku
flySt åss’, nå jæ kom suwsn* på den rd3 - å nuw’ de vå jowrvæj’ å den vå jo
ett skow’eS, så hyørt han jo ett noweS - han gik natyrlivis i sin* æ*jn* tanker å så lij* mæ it så hyørt han jo a vi kom galopi’erne - så sprang han jo så långt
å så skælt han å ska’weS sæ å banneS å reger’eS - mæn de hyørt jæ jo et ræ
mæ*je3 aw’, få jæ å den rd3 vi vå jo långt bårt* så - mæn jæ fek lij* opfangningen a’ a han sku nok fortæll’ ba*wering va jæ vå for ing fla’b - å han ha*3
åss’ så ing gang forstoS jæ så på ba’wering få han såa - va3 æ dæ mæ rasmes
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jænsen dæu3‘ - jæ søns a han æ fornærmet åwer a du æ ve3 å ri3‘ ham ne3
nå du kommer suwsn’? - ja’ få han gu’er jo al’tiS’ u3’ på stij’en å nå-t pla’ging
æ skoweS så ve jæ jo åss’ hælst ri3’ de’ær u3’ få på den ska’rb væj’ de’ jo ett
godt få hå’wen’ - ja så ka han fan’ knægm’ - så ka han sgu gu’e u3‘ vå
væj’ing æ skarp å la dæj hå’a stij’en såa ba’wering.
Ved omtalen af det nordvestsjællandske dialektområde er flere gange nævnt
Kalundborg-egnens særlige sprog, der undertiden betegnes som »Kalundborgjysk«. At der er tale om en hørbar variant af det nordvestsjællandske
er sikkert rigtigt. Den gamle kommunikationslinie »fra Kalundborg til
Aars« over Samsø har sat sine tydelige sjællandske spor både i samsisk og i
molboernes sprog, så det ville ikke være så overraskende, om det modsatte
også var tilfældet. Imidlertid er det ikke så let at finde frem til de »jyske«
sprogtræk, der netop karakteriserer kalundborgjysken. Noget af det, der
utvivlsomt virker mest »jysk«, er den udpræget korte udtale af tostavelses
ordene, som allerede dukker op i den følgende lille møllehistorie fra Store
Tåstrup syd for Holbæk; bemærk: mang, mange, veng, vinge, mø/svæn’en,
møllersvenden, flask, flaske(r):
Jæ ka husk få mang u’er si3n dæ kom ing mand op på møl’n å han ha3 næmli
vær’e3 te bok mæ ing ge3’ å så på væjen jæm’ vil han jo op å slå’a ing lil’
han’el å’a mæ mølsvæn’en mæn så vå han jo kom’ uhældi a stæ3 å håa3 bunneS
geSing i den i’en veng å da han så kom op på møl’n se så prøwt di jo å sæt
møl’n i gang - men den vil’ jo et gu’e for de3 geS’ing hængt ned’ i
veng’n å så vå e3 jo føst mølsvæn’en opda’weS manden ha’ed tøjre'5
ged’ing i veng’n - å så vå jo gow’3 ru’eS di vå jo dyjer - manden han græd’
for sin ged’ å mølsvæn’en han mient de vå id fåarl’ støk a’rbæ’ed å få pilled
den ned’ igæn - men da di fek håndled læng’ nå’k om’ed så blew’ed te’ a han
sku ge’æ trej’ flask brænvij’n få å få den ned’ - mæn så sijer han jæ ve
hå’a n flask brænvijn’ få vå’r lam’ der er i ged’ing - åss ded kå du fu’e sa’
manden - mæn ded blew så te u’et flask brænvij’n dengang ged’ing had læm’t
så ded vå jo ett sån’en bili histår’e.
Forkortelsen af tostavelsesordene er stærkere, jo nærmere man kommer
Kalundborg og Røsnæs. Det hedder: en møl, en mølle, der lyder ganske
som et møl, at væn, at vende, lyder ligesom en ven, at fesk, at fiske, ganske
som en fisk, en flask, en flaske, rimer på f.eks. et dask. Dette minder
stærkt om den i østjysk gennemførte apokope, hvorved f.eks. kit betyder
både kit og kitte, træf både træf og træffe, skjen både skin og skinne, skow
både skov og at skove, møl både møl og mølle.
Kalundborgjyskens meget svage -r i slutningen af ordene minder også
om det østjyske tab af -r i udlyd, og især bør der måske peges på udvik
lingen af -rn (i barn, korn, osv.) til -n (ba’n, kow’n), der på Sjælland, hvor
normalt både r og n udtales, virker »usjællandsk«, men som har sin parallel
i fynsk, samsisk og størstedelen af jysk.
En god kilde til oplysning om nordvestsjællandske kultur- og sprogforhold er
folkemindesamleren Karoline Grave's bøger, især »Ved Halleby Aa« (1921). Hun
var født i Halleby Ore ved Tissø i et lille husmandshjem, og det er de fattige
husmænds og landhåndværkeres tilværelse og sprog hun skildrer. Der findes nu
også en lille samling, »Sjællandske Digte, udvalgt af Svend Kristensen-Elsøe og
Holger Larsen« (Ålborg, 1972).
Samsø's centrale beliggenhed mellem Jylland og de store øer gør det for
ståeligt, at man her kan finde dialektale forhold med forbindelser til alle
dele af det danske sprogområde, fra vest til øst og fra nord til syd. Øen
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Nordsamsisk
BÆRE ØL 1 BY

Ja så sku wi jo da breq, mej' gåt el (brygge meget godt øl) åsse - wi breqe tow’
stue breqni’er (brygninger) - å dænd hon blew giwt mæ - di kam mæ jæn’ tend
el (tønde øl) åsse tew'os - mæn a kå hows men mow'e (mor) hon wa op om
natten få hon wa bong el’le sku gjerres (gæres) få hårt næ’e dæ æ så mej’
må’ldt (malt) epo’ - så næ'e de wa så daw’i ætte så sku wij’o bær el i bej’ (bære øl
i by) - så fæk di så’n en krukken el (en krukke øl) old dom - helde di næ’rest
- endt dom old sammel - dæ wa mæ te gild - så sa (sagde) di jo: »no hå’e wi
da fåt el'le - så we’ wi da wi ska mæ« - så snakke di jo så’n sam’mel, de gjo’r
kwenderen.

Molbo-træk

I eksemplet iagttages to af de træk, der i samsisk viser forbindelse nord
over. Først udtalen af v- i forlyd med rundede læber (w-) ved alle vokaler:
wi (vi), wa (var), kwenderen (kvinderne), do æ da å skjønne wæn, som
samsingen siger, når han er tilfreds med én. Dette træk genfindes i Djursland-målene og i vendsysselsk. Dernæst det for Nordby specielt ejendomme
lige, at de rundede vokaler (y og ø) udtales uden runding af læberne, altså
som i og e, æ: breq (brygge), el (øl), i bej' (i by), tend (tønde), biqsup (byg
suppe), oqsekje (oksekød), fle' (fløde), cnv.y (økse), osv. Dette træk har
Nordby fælles med Molbo-dialekten på Djursland, mens de rundede vokaler
derimod i sydsamsisk optræder på normal vis, som y og ø, dog med min
delser om usikkerhed i nogle få ord: »et stykke« hedder å stek, »førend«
hedder fæn, og omvendt udtales adjektivet »pæn« med rundet vokal: pö'n.
Forskellen mellem nord- og sydsamsisk viser sig også i de ofte benyttede
småord her og der (nord: hier, dier; syd: hæ'æ, dæ'æ).
Som eksempel på sydsamsisk anføres å lille stek om spøqerikj:

Sydsamsisk
GRAVEN PÅ
STRANDBAKKEN

Trekønsmål

Ømålstræk
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har i øvrigt to meget forskellige dialekter: nordsamsisk i Nordby (no'rbej’)
sogn, hvis beboere i gammel tid ikke har haft megen forbindelse med be
folkningen syd for Stavns Fjord, og sydsamsisk i øens fire sydlige sogne:
Besser (bæsse), hvor »de store bessere« bor, Onsbjerg (won’sbjør’e), Trane
bjerg (træ(nd)jbjør’e) og Koldby (ko'lböj’).
Som eksempel på sproget i Nordby anføres en lille beretning om ølbryg
ning ved forberedelsen til et bryllup:

I Ta(nd)jerop wa dæ i gang’ i ma(nd)j' dæ hieng (hængte) sæ si’el å ha(nd)j
bløw sloffe (sluffet) te haw'e po en slof å begraw’e dæ’æ få hwæm' dæ u(nd)jlywe
(undlivede) sæ si’el i gammel tikj di bløw olde begraw’e po kjærgo’ri mæn i å
skjel (et skel) helde så’n å stej (et sted) - uj po strå(nd)jbakken hu’c ha(nd)j
bløw begraw’e grow’e dæ tu’on mæn di wejsene om wen'teri (visner om vinteren)
oldsammel så næ'r som li’cy po de stej hu’e dæ(nd)j’ ma(nd)j’ leqje dæ’æ di
oldtij grö’n - da a wa hjo’r tur wi knap go hæn’ te graw'en å hwæm’ dæ tur
spreng øw’eren tøt wi wa swæ'r dresti.

I dette eksempel iagttages de såkaldte klitsilparasitter, der ved de høje vo
kaler træder i stedet for det normale stød, og som ellers især findes i vest
og nordjysk: spøqerikj (for spøgeri'), tikj (for ti'd). å sikj ujkj å we(nd)jeren
(at se’ u’d af vinduerne). Begge tekster viser, at der er tale om trekønsmål.
og hankønsmærket er i, -i: daw’i (dagen), wen'teri (vinteren), kjærgo’ri
(kirkegården), i ma(nd)j’ (en mand), i skånkwat (en skarnkvatte, dvs. et
bygkorn på øjet), i kløj’ (en plag; fynsk: i klajt), maneri æ ap (månen er
oppe). Her er samsisk altså bindeleddet mellem trekonsmålene mod nord,
vendsysselsk og djurslandsk, og mod syd ømålene, fynsk og ældre sjæl
landsk.
Et sjællandsk træk i samsisk er stødet i ord af typen: fol'k, kal'k. dam'p,
hjæl’p, der - når undtages Djursland-målene - ellers ikke har stød i jysk.

Jysk »stamme«

Ligeledes optræder i samsisk ofte det for sjællandsk så karakteristiske stød i
sammensætningers andetled, når dette har to stavelser: hwengelhow’ere
(hvingelhovedet, dvs. svimmel), ha(nd)j æ i kiestklæj’erdn i da (han er i
kisteklæderne i dag), rempeli’erdn (rimplingerne, dvs. kalvene), a hå ræ(nd)j
å hjart ætte di hæ'æ kyweli’er (jeg har rendt og jaget rundt efter de her
kyllinger).
Træk, der peger mod syd i sydsamsisk, er de nasalerede vokaler (her
udtrykt ved (nd) i parentes, dvs. det ikke udtalte nd efter den nasalerede
vokal): strå(nd)jbakken, ma(nd)j’, dæ(nd)j’, der svarer til de fynske dialek
ters forhold og også er almindeligt i sydømålene. Et andet træk i syd
samsisk med paralleller i sydømålene er det ejendommelige forhold, at kon
sonantgruppen stj- udtales som skj-: i skjart (en stjært), skjanneren (stjer
nerne), kweskja’rt (tvestjært, dvs. ørentvist).
Samsisk er dog først og fremmest i de fleste henseender en jysk, specielt
østjysk, dialekt med en række af de træk, der netop karakteriserer jysk som
forskelligt fra ømålene: apokope, dvs. tab af det udlydende -e i tostavelses
ordene, vokalen o for rigsmålets å: go’r (gård), ko’ld (kold), samt tilstede
værelsen af spiranten qj leq'e (ligger), breq (brygge).

KILDESKRIFTER

Nordsamsisk er beskrevet i Ella Jensens »Nordsamsisk« (1959) og i Poul Linde
gård Hjorth's »Nordsamsisk Bøjningslære« (1958). I »Danske Dialekttekster« I
og III (1967 og 1971) findes tekster fra såvel nord- som sydsamsisk område ved
Magda Nyberg.

Oldtidens
troslevn

Synlige minder om oldtidens religiøse liv er de mange gravhøje og en
række betydningsfulde arkæologiske fund, først og fremmest solvognen fra
Trundholm Mose, hvis guldbelagtc, hestetrukne solskive beretter utvetydigt
om himmellegemets plads i bronzealderens trosverden. Fra samme tids
alder stammer bronzelurerne fra Brudevælte og de to prægtige, hornede
Veksø-hjelme, der sikkert har haft deres plads i ceremonier af kultisk art.
Også i stednavnene lever oldtidens mytologi; Tisvilde er Ti’s eller Ty Es
væld (kilde), og i Tibirke var solgudens hellige birkelund eller, ifølge en
anden fortolkning, »birk« i betydningen »retsområde«. Navnet Torslunde
taler om kultus i hellige lunde, og i Lejre har stået gudebilledets baldakin
eller telt. Når kirkebyggeriet senere skulle bekræfte, at »vejen til kirken er
ældre end kirken selv«, kan det synes mærkeligt, at det åbenbart betydnings
fulde Lejre aldrig fik et kristent gudshus, mens der udenom ærbødigt grup
perer sig en række kirker: Gevninge, Kornerup, Svogerslev, Glim, Allerslev,
Kisscrup, Kirke Såby. Det mytologisk klingende stednavn Herthadalen ved
Lejre skyldes slet og ret en fejllæsning af det oprindelige navn Ærtedalen.
Ved Bromølle Kro står i haven en imponerende, måske 1500 år gammel
taks, oldtidens hclligtræ viet til guden Ull af asernes æt. Muligvis er der
forbindelse herfra til den samling huse, Ulvig (Ull’s vi, dvs. helligdom), der
ligger nogle kilometer østpå ved Skamstrup.

DEN LILLE

I det skjulte, men ikke mindre stærkt, spøger oldtidens forestillingsverden endnu
i folks tankegang og vaner. Således vægrer mange sig ved at spise hestekød, men
kun de færreste tænker på, at hesten i oldtiden var et helligt dyr. Folk, der
tager sig en øl i det fri, hælder ofte, før de skåler, en skvæt ud på jorden og
overholder derved - sikkert intetanende - den hedenske skik at bringe guderne et
drikoffer. Når følget efter en begravelse samles til kaffe i forsamlingshuset,
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andels(bag)tanke

svarer det til oldtidens skik at drikke gravøl, og der er endnu dem, der slutter
et par mindeord om afdøde med det ældgamle: »Æret være dit minde«.
Religion skaber vaner. 1800-tallets vækkelse på Sejerø var skyld i, at den lille
ø fik hele to mejerier. Da man havde svært ved at enes om ikke at hente mælk
fra besætningerne om søndagen, måtte man i bogstavelig overholdelse af det
tredje bud: Kom hviledagen ihu, at du holder den hellig, oprette et mejeri, der
ikke havde søndagsarbejde.
Mærkeligt nok har traditionens uhyggelige magt haft ganske særlig grobund
tæt ind under København. Her, på Heden - eller Hedeboegnen, den brede
slettebondebygd mellem Køge Å og Værebro Å - boede et eget gammeldags
folkefærd, som endnu næsten i mands minde efter hedensk skik fejrede bonde
lavenes nytår om våren, gerne tredje pinsedag, og foruden en lignende tredje
højtidsdag ved jul og påske holdt Mikkelsdag, 29. september, og andre katolske
helgendage i hævd med ølgilder og vejdans. Ved altergangen i Høje Tåstrup
kirke havde hedebofolket endnu ved midten af 1800-tallet den besynderlige vane
at vende ryggen til præsten og alteret og gøre reverens for de tomme korvægge.
Fremmede stod komplet uforstående over for denne ceremoni, og det varede
længe, før det opklaredes, at ærbødigheden måtte gælde nogle billeder, som
engang havde hængt der, men nu var borte. Da kirkens katolske altertavle blev
fjernet ved Reformationen, var nogle af dens udskårne helgenfigurer antagelig
blevet anbragt på korets vægge, men i 1840’rne, da menigheden stadig bøjede
sig for dem, var de havnet ude i våbenhuset, hvorfra de siden er sporløst for
svundet. Tre hundrede år efter at figurerne var kasseret som »afguder«, vedblev
altså Heden’s kirkegængere at bøje sig for deres tomme pladser.
Da provst Hans Christian Sonne i 1875 blev sognepræst i Store og Lille Fuglede,
oprettede han en brugsforening, som han i sin præstetid i Thisted havde oprettet

Den politiske kamp, der også var en kamp mellem by og land, fremmede væksten af brugs
foreninger, især på landet. I 1880 var der 120. Billedet af landsbyen Ølstykkes brugsforening
stammer helt fra 1869. Tre år forinden havde provst Hans Christian Sonne oprettet Danmarks
første brugsforening i Thisted, og da han i 1875 forlagde sit virke til Vestsjælland, havde
han allerede siden 1871 været formand for den første fællesforening af brugsforeninger.

220

Kildekult

Klosterliv

Thisted Arbejderforening, Danmarks første brugsforening, med direkte for
billede i de engelske brugsforeninger. Sonne tænkte dog ikke så meget på at
skaffe arbejderne billigere varer som på at højne standen moralsk og kristeligt.
En hedensk kult, der i kristen tid gerne blev knyttet til en helgens navn, var
kildedyrkelsen, som også overlevede Reformationens omskiftelser og i visse
tilfælde holdt sig levende langt op i 1800-tallet. Blandt de talrige nordsjæl
landske helligkilder var Helene Kilde i Tisvilde den berømteste og nød
kongelig bevågenhed, men også Skt. Sørens Kilde i Holmstrup blev et
kendt valfartsmål og fik ry for sine helbredelser af »gigt, øjensvaghed og
anden sygdom«. For de rige offergaver byggedes den imponerende sogne
kirke, der blev viet til kildens helgen. Den første evangeliske biskop i Ros
kilde, Peder Palladius, bemærker i sin visitatsbog, at »Skt. Søren er brændt
op, hans blok er nedtagen,« og dog stod længe efter Reformationen små
trækors ved kilden, rejst af folk, der søgte hans lægedom. I middelalderen
opstod Skt. Sørens markeder med dans, drik og et leben, så øvrigheden
til sidst så sig nødsaget til at forbyde markedet og flytte det til Kalundborg.
Men kildesammenkomsterne fortsatte, og da bondevækkelsen og friheds
bevægelsen begyndte i 1800-tallet, var det gerne ved de gamle mødesteder,
man satte hinanden stævne: Herthadalen ved Lejre og den hellige kilde i
Ulkestrup, hvor Bondevennernes Selskab stiftedes i 1846.
Middelalderens kirkeliv er præget af de mange klostre. Navnet betyder »af
lukke«, og klosteret var en verden for sig, men der udgik en ikke ringe på
virkning herfra til omegnen. Det økonomiske grundlag var - byernes
tiggermunke-klostre undtaget - et ofte betydeligt jordtilliggende, og mun
kene var tit foregangsmænd på landbrugs- og gartneriområdet. De dyrkede
også krydderi- og lægeplanter og var kyndige i medicinsk behandling, idet
den almindelige sygeomsorg næsten udelukkende påhvilede klostrene. Nav
net Skt. Jørgensbjerg bl.a. i Roskilde og Kalundborg fortæller om de spe
dalskhedshospitaler og betegnelsen Helligåndshuse om de hjem for gamle
og syge, som munkevæsenet opretholdt. Endelig var klostrene gæstgiversted
for vejfarende og asyl for de fattige, ligesom de gerne tog sig af børns og
unges skolegang. Endnu i dag hedder mange gymnasier i byerne katedral
skoler, fordi de oprindelig var knyttet til kirkerne.
Ældst af munkesamfundene var augustiner-klosteret på Eskilsø i Roskilde
Fjord, der var stiftet af Roskilde-bispen Eskil omkring 1125. Halvtreds år
senere flyttedes klosteret af den senere helgenkårede abbed Vilhelm til
Æbelholt ved Hillerød, hvor det genopstod som et af Nordsjællands betyde
ligste anlæg. Det første spor af det nærliggende Esrum Kloster er Svend
Grathe's privilegiebrev af 1148, der bekræfter, at byen Esrum, hidtil kron
gods, er givet til gudelig brug. Omkring 1150 overgik klosteret fra bene
diktinerne til cistercienserne og skulle i løbet af middelalderen blive moder
kloster for elleve klostre i Danmark og Venden. Dominikaner-ordenen
havde klostre i Holbæk og i Helsingør, hvor også lå et franciskaner-kloster
og, mest kendt, det endnu stående karmeliter-kloster, hvis kirke, i dag
sognekirken Skt. Marie, danner sydfløj i det firlængede klosterkompleks,
der slutter sig med buegange omkring fratergården. I østfløjens Kapitelsal
samledes munkene til rådslagning (efter at der var læst et kapitel af mun
kereglen, deraf navnet), og i nordfløjens smukt dekorerede Lazarussal var
deres refektorium (spisesal). Blandt klosterets disciple var »reformkatoliken« Poul Helgesen, der nok så den katolske kirkes og munkevæsenets
fejl, men ikke ville bryde med kirken; »misbrug ophæver ikke brug«. Hans
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bekendte Skibby-krønike med dens skarpe domme over tidens personlig
heder er trods forfatterens partiskhed et værdifuldt kildeskrift.
Reformationen førte lidt efter lidt til klostrenes fald, men folkets vaner
fornægtede sig ikke. I Helsingør ville borgerne beholde deres katolske
sognepræst og gik til biskop og lensmand, der efterkom ønsket, hvorimod
det i Roskilde, hvor selveste Hans Tausen var læsemester og prædikant ved
domkirken, skyldtes en lægmand, Peder Smed, at man holdt fast ved evan
geliet. Vidt bekendt blev præsten på Sejerø, Morten Rasmussen, for den
iver, hvormed han søgte at uddrive de sidste rester af papismen.
Reformationens krav om modersmålets brug ved gudstjenesten bidrog til
højnelsen af det danske sprog gennem bibeloversættelser (Christian I1Fs
Bibel, 1550) og salmebøger (Hans Thomesen, 1569). I Helsingør sad
præsten Hans Christensen Sthen (1544-1610), der skrev de to yndede
salmer »Du Herre Krist« og »Den mørke Nat forgangen er«. Anders Chri
stensen Arrebo (1587-1637), der en tid var Christian IV’s hofpoet, var
sognepræst i Hillerød, men endte - efter en kort tid at have beklædt bispeembedet i Trondhjem - som sognepræst i Vordingborg. Foruden sit stor
slåede skabelsesdigt »Hexaémeron« skrev han en lang række salmer.
Thomas Kingo (1634-1703), der er blandt vore største salmedigtere,
var sognepræst i Slangerup, inden han 1677 blev biskop i Odense. I sin tid
i Nordsjælland skrev han første del af »Åndeligt Sjungekor«, der bl.a. inde
holder »Nu rinder Solen op af Østerlide«, »Vågn op og slå på dine Strenge«
og den storladne »Far Verden Farvel«. Anden del indeholder en række
passions- og påskesalmer og »Læsedelen«, salmer til hvert stykke af lidelses
historien, der har givet Kingo tilnavnet »påskens digter«. 1699 udsendtes
Kingos Salmebog, der var i brug i danske og norske kirker til 1778 og
endnu i dag benyttes enkelte steder i Jylland og på Færøerne.
Jesper Brochmand (1595-1652), systematikeren, der endte som biskop i
Roskilde, forenede at skrive lærde teologiske værker og den jævne og fol
kelige huspostil, der, måske en smule omstændeligt, gennemgår hvert en
kelt vers i Bibelen og i flere århundreder var den mest brugte andagtsbog
i Danmark. Sognepræsten i Birkerød, Henrik Gerner (1629-1700), der blev
dømt til døden af svenskerne, men slap med streng fængselsstraf, skrev i
sit fangehul en prædiken, som han ville have holdt på retterstedet. Den er
skrevet ud fra det bibelske: Frygt Gud, ær kongen, og vidner ikke blot om
troskab mod konge og fædreland, men også om den inderlige gudsfrygt,
som trods alt fandtes i ortodoksiens tid.
Fra Tyskland kom Johann Arndts »Fire Bøger om den sande Kristendom«,
der blev oversat af sognepræsten Samuel Jensen Ild (1690) og udkom som
et første tegn på pietismen'^ gennembrud i Danmark. I bogstavelig betyd
ning er pietismen fromhedsretningen, men den er også forløberen for den
»gudelige bevægelse« og vækkelserne i 1800-tallet. Blandt pietismen’s pro
grampunkter var tvungen kirkegang og forbud mod teater, baller og andre
fornøjelser, men først og fremmest fandt skolevæsenet en vis ordning;
Frederik IV oprettede rytterskoler på sine godser, alene i Frederiksborg
amt 40 skoler (1722-25), hvoraf mange, deriblandt Ølsted og Store Rørbæk,
har været i brug helt op i nutiden. For forældreløse børn byggedes Det
Kongelige Vaisenhus (1727), der endnu i dag afholder driften ved privile
giet på udgivelsen af bibler, salmebøger og katekismer. Endvidere indførte
pietisterne konfirmationen 1736, og det er deres fortjeneste, at Ydre Mis
sion påbegyndtes med Hans Egede's rejse til Grønland 1721.
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Frederik IV's hof støttede gerne pietistiske præster. Eiler Hagerup blev således
kaldet til sognepræst i Kalundborg (1714-27) og oversatte her flere engelske
skrifter til dansk, bl.a.: »Een Christelig Paamindere, som indeholder een alvorlig
Opmuntring til et Helligt Liv«. I fortalen siger han, at ejeren af Kalundborg
Slots ladegård, Christoffer von Watkinson, har bedt ham oversætte den, da han
vil forære den til alle bønder og fattigfolk på sit gods. 1 Gerlev-Dråby sad Johan
Christiansen Fraxven (1721-31) og i Hillerød sogn Peder Christophersen Hersleb
(1718-25), der begge kom til at præge det kirkelige liv.
1739 kom Christian VFs forordning om almueundervisning på landet, der med
førte tvungen undervisning for alle børn i hovedfagene dansk, regning, skrivning,
religion. Danskundervisning var noget nyt. To år senere kom den såkaldte Konventikelplakat, der skulle hindre, at religiøse møder udartede til sekterisme. Alle
møder i et sogn skulle anmeldes til sognepræsten, der også - helst - skulle del
tage i selve mødet.
Kravet om større oplysning, om trosfrihed og personlig tilegnelse af troen,
der affødte pietismen, førte også til oplysningstidens fornuftreligion, ratio
nalismen. De to retninger er vidt forskellige, men dog fælles i den forud
sætning, at det gælder personlighedens frigørelse fra den åndelige ensret
ning. Rationalismens treklang: Gud, dyd og udødelighed, gjorde, at
præsterne, der helst ville kaldes folkelærere og hjælpe deres sognebørn til
at blive gode, nyttige borgere og samfundsstøtter, nøjedes med at blive
foregangsmænd på rent praktiske områder, som amtsprovst Thomas Severin
Heiberg, sognepræst i Såby-Kisserup (1794-1819), der fik guldmedalje for
nyttig og industriel virksomhed (spinderi og båndfabrik).
Hans Jørgen Birch i Glostrup udgav 1791 en håndbog for præster, »Tekster og
Forslag til Taler ved forskellige kirkelige Anledninger«, der gav anvisninger i at
tale med syge og trøstegrunde mod alle slags lidelser ud fra det synspunkt, at
»præsten må anlægge sin gerning med det nyttige og praktiske for øje«, da
»sjælens beredelse til en lyksalig evighed er øjemedet af hele den kristelige
religion«.
Mest kendt - eller berygtet - er dr. theol. Christian Hansen Bastholm, fra
1777 sognepræst ved Helsingør Skt. Olai, senere hofpræst og kgl. konfessionarius.
Bastholm udgav »Den geistlige Talekonst«, der ikke handler om prædikens reli
giøse indhold, men om formen og »gebærderne«, og bl.a. tilråder, at »taler
præsten om Gud, skal han løfte hovedet, taler han om bedrøvelige ting, skal
han hænge med det, helst lidt til venstre mod skulderen. Er han i affekt, kan
det stundom være hensigtsmæssigt at fælde en mandig tåre, men han må ikke
udgyde sig i en plaskregn, der vil afbryde talen«. Som en gejstlig sceneinstruktør
råder Bastholm præsten til at øve sig foran et spejl.
Oplysningstiden fik også sin salmebog, »Evangelisk-Kristelig Salmebog«, der
udkom 1798. Den havde dels nyoptaget en masse værdiløse rimerier, dels ude
ladt eller ændret mange af de bedste salmer. Brorson’s vers:
Gik alle konger frem på rad
i deres magt og vælde
de mægted ej det mindste blad
at sætte på en nælde,
blev således ændret til:
Og kom end alle kongerne
i deres pragt og vælde
ej mindste strå frembragte de
et vink dem nu kan fælde.
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Intet under at menighederne reagerede kraftigt. Sognepræst Poul Heegaard i
Onsbjerg på Samsø forsøgte 1817 at indføre den ny salmebog, men hele me
nigheden udvandrede den første søndag, så han måtte opgive sit forehavende.
Mens salmedigteren Henrik Kampmann var sognepræst i Farum (1779-1829),
fandt han og digteren Edvard Storm en dag en ung mand i færd med at skrabe
rust af kirkeklokken til sin syge søster. Det er over denne virkelige begivenhed,
at salmedigteren og præsten Caspar Johannes Boye (1791-1853), dengang lærer
på Jonstrup Seminarium, skrev det kendte digt »Kirkeklokken i Farum«.
1830 blev Slagelse-kapellanen Johan Peter Østrup sognepræst i GørlevBakkendrup. Han samlede fulde kirker og opnåede, trods sin tidlige død
1833, med sin ildfulde prædiken at danne baggrund for den »gudelige be
vægelse«. Selv deltog han aldrig i nogen forsamling, men påvirket af hans
forkyndelse begyndte skolelærer Ole Jensen i Sæby og skomager Peder
Sørensen i Gørløv at holde møder rundt om i hjemmene. Efter en salme
blev der læst en prædiken af Jesper Brochmands »Huspostil«, igen sunget,
derefter læst af Bibelen, som lederen forklarede »på den måde, at han deraf
tog anledning til at formane de tilstedeværende til sand gudsfrygt og ustraffelig vandel, afholdenhed fra alle laster, samt til lydighed mod regeringen,
troskab i tjenesteforhold og deslige«.
Til Sæby var imidlertid 1831 kommet præsten Hans Sørensen, som på
virket af rationalismen ikke ville forrette sakramenterne efter ritualet, og da
Ole Jensen som kirkesanger skulle synge Amen efter det ændrede ritual og
den ændrede trosbekendelse nægtede han. Året efter var situationen akut,
idet lærerfamilien var blevet forøget med en datter, og Ole Jensen kom i
svære overvejelser med hensyn til barnets dåb. Et var klart: hun skulle
ikke døbes efter pastor Sørensens ritual. Da sagen gik i hårdknude, fordi
Ole Jensen erklærede, at han i givet fald selv ville døbe barnet ved hjemmedåb, veg præsten for trykket og tillod, at pastor Marcus Mathiesen fra Kirke
Helsinge, der fulgte ritualet, ville komme og døbe barnet. Denne sag er et
typisk eksempel på lægfolkets oprør mod statens beskikkede embedsstand,
i dette tilfælde præsterne.
Skomager Peder Sørensen fik engang en bøde på 70 rdl., fordi han mod
Konventikelplakaten af 1741 havde holdt »gudelig forsamling«. Det var
mange penge, og han kunne ikke betale, men han rejste ind til kongen,
Christian VIII, og holdt her en prædiken, så kongen brast i gråd og eftergav ham bøden.
1857 holdt Ole Jensen fra Sæby forsamling i Rye efter indbydelse af den
stedlige lærer. Mødet var forskriftsmæssigt anmeldt til sognets præst, Fre
derik C hr. Appeldorn, men denne søgte at hindre forehavendet. Forsynet
med en skriftlig ordre fra herredsfogeden mødte sognefoged Peder Jørgen
sen op ved mødets begyndelse og erklærede, at efter forordningen af 1741
måtte forsamlinger kun holdes ved højlys dag, og nu var klokken seks om
aftenen. De to skolelærere erklærede imidlertid, at forordningen tog sigte
på at forhindre møder i kirketiden, og da den sidste gudstjeneste var blevet
afholdt kl. 13, kunne mødet ikke genere de kirkelige handlinger. Sogne
fogeden nøjedes med at notere de fremmødte, men der fulgte et retsligt
efterspil, hvor mødets vært blev tildelt en irettesættelse.
I de følgende år bredte de gudelige forsamlinger sig. Ole Jensen blev under
påvirkning af Grundtvig folkeligt interesseret og stiftede en foredragsfor
ening. Siden blev han også politisk vakt og opstilledes i sin kreds, Ruds
Vedby, ved Den Grundlovgivende Rigsforsamling, men her mødte ham et

KOLONIEN

FILADELFIA

»Staden på
Bjerget«

nederlag. De gudelige forsamlinger var nok det første forsøg fra almuens
side på at sætte sig op mod embedsmandsvældet, men de var ikke politiske
og blev det aldrig, skønt det kunne ske, at enkelte, som Ole Jensen, søgte
at blive opstillet. Imidlertid var både provst, biskop og kancelli tilbøjelige
til at se noget politisk deri, når f.eks. skomager Peder Sørensen holdt møder
i Svallerup og Rørby. Det var imod loven, idet han så kaldte til møde
udensogns! Men trods domfældelser og bøder fortsatte han, og de vakte var
sikre på, at »man bør adlyde Gud mere end mennesker«.
Til Samsø nåede vækkelsen ved købmand Lars Rasmussen, der havde
gået i skole i Slagelse og her oplevet vækkelsesprædikanten J. P. Østrup,
mens hans kone var blevet vakt i sin tid hos sognepræst Peder Andreas
Fenger i Slots Bjergby. Efter at være blevet gift kom parret til Samsø,
hvor Lars Rasmussen begyndte at holde møder, både i sit eget hjem og i
andres, og at gå rundt til syge og gamle og også tale med de indsatte i
fængslerne.
Den sydslesvigske student Claus Harmsen, der læste teologi i København,
men aldrig fik eksamen, var grundtvigsk præget og blev engang af nogle
håndværkerlærlinge fra Odsherred overtalt til at tage med til deres hjemegn.
Her holdt han især møder i skrædder Jens Jensen's hjem i Asnæs og hos
dennes broder, gårdfæster Hans Jensen i Fårevejle. Claus Harmsens væk
kelse nåede ikke den store udbredelse, men holdt sig mest til familie, na
boer, venner og deres tjenestefolk.
I Fårevejle var der også ivrig rao/vzzoAz-virksomhed i 1850, og også
baptisterne missionerede og opførte senere et kapel i Stubberup. I Abildøre
i Egebjerg sogn boede den senere så kendte kolportør og indremissionær
Peder Larsen, der holdt flere forsamlinger på egnen, men havde svære
sammenstød med »bornholmerne«, opkaldt efter bornholmeren Christian
Møller, hvis bevægelse siden blev til vækkelsesretningen Luthersk Missions
forening. Peder Larsen var folkekirkelig og bl.a. med i forarbejderne til
Indre Mission's højskole i Fårevejle (stiftet 1907), der senere blev syge
plejeforskole og nu skal være efterskole.
I Tersløse var der gudelige forsamlinger, der udgik fra »det hellige land« syd
for Slagelse, især fra pastor Johannes F. Fenger i Lynge. Som en frugt heraf
må ses oprettelsen 1897 af Kolonien Filadelfia i Dianalund, der efter forbillede
i det tyske »Bethel« skulle virke som hjem og hospital på kristen grund for
epileptikere og sindssyge. Det blev begyndelsen til en hel by med sanatorier,
diakon- og diakonisseskole og egen kirke.
Den gudelige bevægelse var de kirkelige retningers vugge, idet både Indre
Mission og grundtvigianerne stammer herfra. Stort set er der i dag flest
kirkegængere i de sogne eller sognedele, hvor der i sin tid var gudelige for
samlinger.
Omkring 1840 var der i landsbyen Ordrup i Store Tåstrup sogn en kriste
lig vækkelse, foranlediget af baptisten P. Mønster fra København, der van
drede rundt for at overtale folk til at »blive hellige« og ligeledes solgte
nogle traktater om baptisme. I 1849 blev der en folkekirkelig vækkelse i
nabosognet Ugerløse. Herfra kom gårdejer Peder Pedersen, der havde søgt
råd hos pastor Fenger i Lynge, og talte i Ordrup langfredag 1859 for en
stor forsamling. Vækkelsen deltes i en baptistisk og en folkekirkelig retning,
og den sidste blev den største. Den lille højtliggende landsby blev af »de
hellige« kaldt »Staden på Bjerget«, og fra mange egne kom lægmandstalere
til: smeden fra Værløse, Jens Larsen, den blinde Jens Dyrholm fra Forlev,
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Jakob Fisker fra Bisserup og flere. Der var dog stadig strid, ikke blot mel
lem baptister og folkekirkelige, men også mellem de folkekirkelige indbyr
des, idet Peder Pedersen krævede et »rent alterbord, fri for åbenbare syn
dere«. I Vanløse dannedes en af de ældste baptistmenigheder, og 1928
byggedes baptisthøjskolen i Tølløse, hvor der også er præliminærkursus og
prædikantskole. I Soderup-Eskilstrup opførtes et baptistkapel og i Nyrup
ved Stenmagle en statelig kirke.
I Ordrup, »Staden på Bjerget«, stod også Indre Mission's vugge. Ved et
møde den 17. september 1859, som Peder Pedersen havde indbudt til,
stiftedes Foreningen for Indre Mission. Mødet, der var bemærkelsesværdigt
ved, at ingen præster var til stede, fik som formål: Grundlagt på den
hellige, almindelige kirkes dåb og trosbekendelse vil man vække liv hos
dem, der sover i synden.
I Stenlille var I. C. E. Clausen (1832-1908) blevet kapellan. Han havde været
gennem svære kriser, sorger og nervesygdom, havde nylig oplevet Søren Kierkegaards angreb på statskirken og søgte nu i sine anfægtelser hjælp hos sin gode
ven Vilhelm Beck (1829-1901), der var blevet sognepræst i Ørslev-Solbjerg.
I. C. E. Clausen blev indbudt til at tale ved et møde, hvor også baptisterne skulle
komme til orde, og han lovede at komme på betingelse af, at der ikke måtte
tales om barnedåb. Det skete alligevel, og så blev der splittelse, og hele bestyrel
sen endte for øvrigt uden for Folkekirken.
Under indtryk af splittelsen blev der indbudt til et møde i Stenlille skole den
13. september 1861. Her mødte for førte gang Vilhelm Beck, der skulle blive
Indre Missions høvding, og øvede den store bedrift, trods et vrangvilligt og over
for præster mistænksomt lægfolk, at bevare bevægelsen for Folkekirken. Mødet
åbnedes med en gudstjeneste i Stenlille kirke, hvor Beck ud fra teksten om
Peters fiskedræt holdt en prædiken, der skulle blive en programerklæring for
Indre Mission. Førhen havde mange lægfolk foragtet præsteembedet og mange
præster set skævt til lægmandsfiskeriet: nu gjaldt det om at vinke til hinanden
og samarbejde. På halvtredsårsdagen for gudstjenesten blev der i kirken opsat
et vindue med maleri af Peters fiskedræt.
Efter gudstjenesten stiftedes Kirkelig Forening for Indre Mission. Vilhelm
Beck blev formand, og I. C. E. Clausen skrev udkast til nye love, der under
stregede Indre Missions kirkelige karakter. Som forening er den nok Danmarks
mærkeligste. Den har ingen medlemmer, men kun en bestyrelse, der ikke vælges,
men supplerer sig selv. Indre Mission har i dag et årsbudget på 4 miil. kr., der
kommer ind ved frivillige bidrag, og ejer et forlag, en boghandel, nogle mis
sionshoteller og ca. 800 missionshuse spredt over hele landet. Til foreningen er
knyttet ca. 150 lønnede medarbejdere og en talrig skare ulønnede. Indre Mis
sions kirkelige karakter ses af, at enhver udsendt lægmand er under opsyn af en
præst, og han skal, når han begynder et arbejde i et sogn, opsøge sognepræsten
for om muligt at arbejde i forståelse med ham (i virkeligheden en overholdelse
af den gamle Konventikelplakat fra 1741).
I Nordsjælland begyndte den indremissionske vækkelse sent og under store
vanskeligheder. Midt i 1860’erne blev Philip Jeansson kapellan i Græsted,
Mårum og Søborg og talte her imod ugudeligheden, men sognepræsten
klagede til biskoppen over ham, fordi han holdt altergang hver søndag i
stedet for at nøjes med de almindelige forårs- og efterårsaltergange. Jeans
son gav stødet til en vækkelse, men han forlod sognet, da han så, at »born
holmerne« fik stor tilslutning, også her anført af Christian Møller, der
grundlagde Luthersk Missionsforening. 1875 indviedes foreningens store
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missionshus i Græsted, og i 1922 kom højskolen i Hillerød med cand. mag.
Fritz Larsen som forstander. Luthersk Missionsforening har i dag kredse
i disse to byer samt i Esrum, Gilleleje, Helsinge, Blistrup, Vejby-Tibirke,
Holbæk og Mørkøv.
Den gudelige bevægelse var i Nordvestsjælland også baggrunden for det
røre, der opstod omkring N. F. S. Grundtvig'^ tanker. Som førere i den
folkelige og kristelige bevægelse, der endnu gik hånd i hånd, stod præster
ne Vilhelm Beck, dengang i Ubby, og Johan Hoff i Vallekilde sammen
med højskoleforstander Ernst Trier fra Vallekilde. Beck og Hoff drog rundt
og holdt møder sammen og kom bl.a. hos proprietær William Holm på
Ubberupgård, der sammen med mejeriforpagter A. Buchardi, Birkendegård, og friskolelærerne Niels Thomsen fra Ubberup og Søren Rasmussen
fra Røsnæs blev de ledende, da valgmenigheden skulle dannes. Ved sviger
faderen Horatus Bonnevie's afsked med Vallekilde blev Hoff tjenstledig,
og da befolkningen gerne ville beholde ham på egnen, søgte han - på op
fordring - det ledige embede som sognepræst i Rørby. Da kirkeministeren
lod valget falde på en ældre præst, besluttede befolkningen at danne valg
menighed og kunne 1873 indvi egen kirke i Ubberup.
Valgmenigheden samlede medlemmer fra fyrre sogne, og da det måtte
give lang kirkevej for mange, dannede der sig små kredse i Vallekilde og
Røsnæs, som Hoff holdt gudstjeneste for en gang om måneden. Men i
længden blev det for besværligt, og i 1882 byggedes en ny valgmenigheds
kirke i Vallekilde, der således blev anneks til Ubberup. Da Hoff ikke var
stærk af helbred, blev han af og til afløst i den nye kirke af Ernst Trier, der
1865 havde påbegyndt sit højskolearbejde i Vallekilde. 1894 blev Hoff
valgmenighedspræst i Vartov og afløstes i Ubberup af Carl Koch, der hav
de været hans medarbejder siden 1888, mens den fra USA hjemvendte Th.
Helweg blev præst i Vallekilde.
Carl Koch (1860-1925), der som student var optaget af Søren Kierkegaard og
lærte Grundtvigs tanker at kende, fik snart sin plads i den grundtvigske be
vægelse. Hans forfatterskab, både de videnskabelige værker og de litterære, de
folkelige og de opbyggelige skrifter, er formet på det smukkeste dansk, og endnu
kommer hans kendteste bog, »Jesu Lignelser«, i nye oplag og læses både her og
i udlandet. Den stilfærdige og beskedne Koch var æret og agtet ud over hele
landet og i sin menighed et elsket midtpunkt.
Ernst Trier (1837-93) var af anset jødisk familie, men modtog dåben som barn
og blev under påvirkning af P. C. Kierkegaard ført ind i den grundtvigske kreds.
Han blev cand. theol. 1863, lærte som feltdegn i 1864 Johan Hoff at kende og
valgte senere at lægge sit højskolearbejde i det sogn, hvor vennen var præst.
Ernst Trier var en folkevækker af Guds nåde, blev det sagt, og med sin stærke
personlighed med til at præge egnen, så det er mærkbart endnu. Egnens mange
forsamlingshuse er også en frugt af Triers højskole.
I Osted, som så mange andre steder, deltes den gudelige bevægelse snart
i en grundtvigsk og en indremissionsk retning. I 1918 skulle Osted-Allerslev have ny sognepræst, og man glædede sig til at få en grundtvigsk i Th.
Helweg fra Vallekilde. Før den tid havde man talt om at ville danne valg
menighed, men alt dette forstummede, da Helweg kom. Han tog imidlertid
selv tanken op og blev senere valgmenighedspræst i de sogne, hvor han hav
de været sognepræst. Fra 1927 lod han embedet passe ved vikar og tog kort
efter sin afsked for at gå over i et helt andet erhverv. Efterfølger var Even
Marstrand, der var både cand. theol. og polit., og under besættelsen under227
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viste i statsvidenskab på Århus Universitet. Han oversatte englændernes
kæreste salme, »Abide with me«, til dansk: »Vær Du mig nær«.
I Tune havde kammerråd Michael Gjøe på Geddesclal 1795 oprettet et le
gat, hvis renter skulle bruges til understøttelse. For midlerne oprettede be
styrelsen 1866 Michael Gjøes Folkehøjskole, hvor digteren Christian Ri
chardt, der senere blev præst i Vemmetofte, var forstander indtil 1872.
Digteren Jens Christian Hostrup, sognepræst i Hillerød 1862-81, var i Vartov
blevet præget af Grundtvigs tanker, varm for højskolen og Skandinavismen.
Allerede på Regensen indledte han sine dramatiske forsøg, og efter at være
blevet cand. theol. 1843 skrev han i løbet af få år sine kendteste komedier:
»Genboerne«, »En Spurv i Tranedans«, »Eventyr på Fodrejsen« m.fl. Siden 1849
var det hans problem, om han skulle være præst eller digter, men han valgte
præstegerningen og samlede en trofast kreds om sin jævne forkyndelse, der frem
hævede det meneskeliges ret og værd. I digtet »Drøm og Liv« skrev han: »Og
gik der en smule Digter tabt, et Menneske blev dog bevaret«. Han holdt ad
skillige foredrag og skrev en del sange, der synges endnu, især i højskolekredse.
Professor, dr. theol. Henrik Scharling (1836-1920) skrev i 1862 den folkekære
»Ved Nytårstid i Nødebo Præstegård«, et typisk dansk stykke med al den
hygge, der for mange hører med til præstegårdslivet. Modellen er ikke Nødebo
præstegård ved Gribskov, men præstegården i Greve i pastor van Wylich's tid.
Morten Pontoppidan (1851-1931), broder til digteren Henrik Pontoppidan,
begyndte som kapellan i Helsingør med en romantisk indstilling til præsteger
ningen, men tog sin afsked, da han ikke kunne holde ud at være præst for
»alle mulige mennesker«. I to år ledede han en højskole i Freerslev ved Hillerød
og flyttede 1880 skolen til Jørlunde. Han begyndte også at udgive grundtvigske
tidsskrifter, men han, som hidtil havde været Grundtvigs tro discipel, begyndte
efterhånden at ændre kurs, og da højskolen ikke fik elever, lod biskop B. J. Fog
ham udnævne til sognepræst i Hagested, senere i Greve-Kildebrønde og sidst i
Stenløse-Veksø. Pontoppidan ville gøre et arbejde for alle »de døde kristne«,
siden så mange tog sig af de levende. Hans ideal var at være præst for hele
sognet og skabe »en køn lille kristelig kommune«, men hans betydning blev nok
størst efter hans død.
Carl Skovgaard-Pedersen var præst i Mårum 1901-11 og berejste siden hele
landet som forstander for Bibelskolen. Ved siden af skrev han en lang række
bøger, der dengang blev meget læst. I 1929 blev han domprovst i Roskilde.
Den romersk-katolske kirke har menigheder i Holbæk, Roskilde og Helsing
ør, metodisterne i Holbæk, Kalundborg og Karlslunde, baptisterne i Tøl
løse og Nyrup, adventisterne i Holbæk, Roskilde og Hillerød. Frelsens Hær
har arbejde i gang i Kalundborg, Holbæk, Roskilde, Gilleleje, Helsingør,
Hillerød og Nykøbing Sj. Jehovas VidneFs »rigssale« findes i samtlige køb
stæder og derudover i Gilleleje, Hornbæk, Helsinge, Hørsholm, Kvistgård,
Birkerød, Skibby, Ruds Vedby og Fårevejle.
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I Nordsjælland fandt man ad arkæologisk vej for første gang beviset på,
at det ældste sæt kirker i Danmark var af træ. Tidligere stammede al viden
herom alene fra skriftlige kilder. Ikke sjældent ligger der i stenkirkerne en
mere eller mindre velbevaret egeplanke som afdækning over en dør (f.eks.
i Skævinge), muret ind som vinduesramme eller blot brugt som fyld i
murene. I Snoldelev lå der hele to planker over kirkens norddør, og da der

Roskilde var centrum for det første danske kirkebyggeri i sten. Efter frådstenskirken, som
Estrid, enke efter den i trækirken ombragte Ulf Jarl, lod bygge, er den første Skt. Jørgensbjerg kirke fra 1040 ældst, så følger Svend Nordmands domkirke - og hans frådstenskirke i
Ringsted - fra ca. 1080. Den nuværende Roskilde domkirke, en af de allerførste teglstens
bygninger og stadig den fornemste, blev opført af biskop Absalon fra 1170’erne, men har,
ligesom en levende organisme, været i stadig vækst lige siden sin grundlæggelse. På dette
maleri, af Rach & Eegberg, ses, hvordan den har taget sig ud omkring 1750. Tilbygningen
til venstre i billedet er Oluf Mortensens våbenhus, til højre Christian IV’s kapel.
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i 1953 blev mulighed for at grave i gulvet, fandtes spor ikke bare af én, men
af to trækirker. Den ældste har formentlig blot været et rektangulært kapel,
hvis vægge har båret taget, mens der i den yngste bygning inden for væg
gene var spor af parvis anbragte svære søjler, som har været de bærende,
hvorved væggene blot var rumdannende. Om kirkernes alder kan kun
siges, at de er ældre end den nu stående, dateret til 1100-tallets begyndelse.
Forud for den nuværende domkirke i Roskilde har der været mindst tre
andre kirker. Den ældste var også her en trækirke, bygget af Harald Blå
tand, »der gjorde danerne kristne«, eller måske hans søn Svend Tveskæg.
Trækirken afløstes af en mindre énskibet kirke af sten, opført i første halv
del af 1000-tallet af Estrid, hvis mand Ulf Jarl var blevet myrdet i træ
kirken år 1026. Efter stenkirken kom en treskibet frådstenskatedral, som
biskop Svend Nordmand (død 1088) lod bygge. Af disse to stenkirker er
fundet rester ved gravninger i den nuværende domkirkes gulv. Denne byg
ning repræsenterer en af landets fornemste teglstenskirker og giver tillige
et billede af så godt som alle tiders byggeskik, idet der idelig er føjet nye
bygningsafsnit til de oprindelige, for en stor del i form af kapeller bygget
som begravelsesplads for landets konger.
Teglstenskirken er påbegyndt i 1170’erne, mens Absalon var biskop. Arbej
det var planlagt således, at man først byggede i øst, uden om den gamle
frådstenskatedral, for længst muligt at kunne holde gudstjeneste her. I dette
afsnit byggedes apsis med omgang, søndre korsarm og en del af nordre. Der229
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næst var det planen at opføre et langhus, der skulle være treskibet ligesom
korsarmene, men før det kom så langt, standsede arbejdet, måske fordi op
gaven har været for stor, måske fordi man ønskede at følge de nye gotiske
strømninger, som på denne tid nåede til landet fra Frankrig.
Da byggeriet atter kom i gang i begyndelsen af 1200-tallet, ændredes
apsisomgangen, så den blev lysere, og, hvad der var langt vigtigere, sam
tidig opgav man korsarmene og opførte i stedet gavle i flugt med korets
omgang og sideskibsmurene i vestafsnittet, som man i mellemstunder var
begyndt på. Her var der ligesom ved østafsnittet bygget uden om den
gamle frådstenskatedral. Da arbejdet på østafsnittet var afsluttet med fuld
endelsen af apsis, højkor og omgang, blev denne del af kirken taget i brug
og samtidig påbegyndtes nedrivningen af frådstenskirken. Byggeriet skred
herefter hurtigt frem og var næsten færdigt, da der 1282 udbrød brand.
Også tårnene i vest var da ret langt fremme, men nordtårnet er sikkert
først blev helt færdigt 1405, da biskop Peder Jensen Lodehat stiftede et
kapel i dets underetage. Seks år senere stiftede dronning Margrete I et
tilsvarende i sydtårnet, som da må have været fuldendt. Det søjlebåme
vestgalleri og de to vestligste hvælvinger er samtidige hermed. Med dette
afsnit stod den egentlige kirke færdig efter mere end to hundrede års byg
geri. Tårnenes slanke spir er først opsat af Christian IV 1635-36.
Allerede før østafsnittet var taget i brug, havde man opført den første af den
lange række tilbygninger, der næsten skjuler kirkens mure. Det var den så
kaldte Absalonsbue, som forbandt bispegården med kirken.
Skt. Andreas’ kapel ud for nordre sideskib er første gang nævnt 1396. I 1440’rne
opførtes på korets nordside det såkaldte Oluf Mortensens våbenhus, som er en

Roskilde domkirke: 1) Christian IX’s kapel. 2) Nordvestre våbenhus. 3) Skt. Birgittes kapel.
4) Skt. Andreas’ kapel. 5) Christian IV’s kapel. 6) Oluf Mortensens våbenhus (billedet t.h.).
7) Absalonsbuen. 8) Kapitelhus og sakristi. 9) Frederik V’s kapel. 10) Helligtrekongers kapel.
11) Sydvestre våbenhus. 12) Bethlehems kapel (Krabbe’rnes begravelse). 13) Skt. Sigfreds,
senere Trolles, kapel (dronning Anna Sophies begravelse).
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af den danske sengotiks allerfornemste repræsentanter, stærkt påvirket af nord
tysk teglstensgotik. Beslægtet hermed er det store dobbeltkapel, kaldet Helligtrekongers kapel, på kirkens sydside, stiftet 1459 af Christian I og hans dronning
Dorothea. Bygningen, som er i to etager, har forneden fire høje, rigt dekorerede
hvælv, der støttes af en søjle sat sammen af romanske dele. Vestfor opførtes på
samme tid et våbenhus. På kirkens nordside byggedes kort tid senere Skt. Bir
gitte kapel og også her et våbenhus lige vestfor.
Efter en længere pause i kapelbyggeriet påbegyndte Christian IV, da Kalmarkrigen var forbi to år efter dronningens død 1612, opførelsen af et stort grav
kapel på kirkens nordside. Bygmestre var Lorenz og senere broderen Hans
Steenwinckel, hvis arbejde stilistisk er nært knyttet til hollandsk renæssance.
Kapellets indre dækkes af Danmarks største hvælving, hvis kalkmalede dekora
tion: gyldne stjerner på blå bund og allegoriske fremstillinger i de fire nederste
kapper, blev udført 1845-51 af H. Eddelin. Væggenes oliemalerier er af Vilhelm
Marstrand i perspektivrammer af Heinrich Hansen fra 1863-66. Kapellet for
bindes med kirken ved to store arkader, som lukkes af Caspar Fincke's be
rømte gitre.
1773 påbegyndte C. F. Harsdorff opførelsen af Frederik V’s gravkapel på
kirkens sydside, men på grund af økonomiske vanskeligheder blev det først fuld
endt 1825 af C. F. Hansen.
Fra 1857 gennemførtes en stort set vellykket restaurering, og som det sidste
store arbejde opførtes 1917-24 Christian IX’s kapel af Andreas Clemmensen.
Fornyelser har til stadighed fundet sted, f.eks. 1967-68 af tagrytteren over
korsskæringen, kaldet Margretespiret, fordi den skal være rejst i forbindelse
med dronningens gravlæggelse i koret. Under restaureringen brød spiret
i brand og styrtede sammen, men en genopbygning blev straks iværksat.
En efterligning af Svend Nordmands forsvundne katedral i Roskilde er
bevaret i Tveje Merløse kirke lige uden for Holbæk. Kirken skulle ifølge
Christian IIFs forordninger af 1555 have været revet ned, men ved et til
fælde undgik den spændende bygning med tvillingtårnene denne grumme
skæbne. Den er forgænger for kirken i Fjenneslev, og begge er formentlig
opført af et medlem af HvzWe-slægten. Byggematerialet er kampesten bortset
fra den øverste del af skibet og tårnene, der er af frådsten ligesom Roskildekirken. Anlægget består af apsis, kor, skib og et vestparti af samme bredde
som skibet og indvendig udstyret med et herskabspulpitur, der ved søjle
delte rundbuer åbner sig ud mod skibet. Udvendig tredeles tårnanlægget,
så den midterste del er afdækket med et tag lige over skibets tagryg, mens
de to andre dele er ført op som to små tårne, der afsluttes med de ene
stående, rundede stenkuber, som krones af en frådstensknap.
Andre af Nordsjællands interessanteste kirker er ligeledes bygget af frådsten eller
kildekalk, som den let håndterlige stenart også kaldes. Den blev brudt i Vintre
møller ved bunden af Tempelkrog og fandt især anvendelse i en gruppe kirker
i egnen omkring Isefjordens forskellige forgreninger, navnlig Roskilde Fjord,
og sydpå i retning af Ringsted.
Kirken i Sonnerup - det sogn, hvor kildekalken blev brudt - har været en af
egnens fineste, men den blev restaureret 1875 og står nu med nyromanske stil
former. Bevaret er dog korbuens pyntelige dværgsøjler og to fine, søjledelte
prydnicher i østvæggen. Noget tilsvarende og af samme karat findes i en anden
af Roskilde-egnens frådstenskirker, Nørre Jernløse, hvor prydnicherne optræder
udvendig forneden i skibets østhjørner og lavt i korrundingen, som derover har
et firkløvervindue mellem to cirkelglugger. Over vinduet er der en blænding,
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som deles af en lindorm eller slange, der kryber opad. I øvrigt prydes mur
fladerne af tætstillede lisener, der foroven er sammenkoblede med dobbeltbuer.
Våbenhuset er tilbygget i senmiddelalderen.
Kirkegården omkring den smukt beliggende Sæby kirke nær ved Tissø hegnes
af en gammel teglhængt mur med en række høje, fladbuede blændinger, som
vistnok engang har været åbne. Selve kirken er opført af kamp og frådsten, og
spor i skibets vestmur viser, at der har været et ældre tårn, som var udstyret
med herskabsgalleri ligesom Tveje Merløse. I øvrigt er kirken bemærkelses
værdig ved sine fine romanske kalkmalerier.
Tæt ved havnen i Roskilde ligger mellem Skt. Jørgensbjerg's småhuse den
usædvanlige kirkebygning, der var viet til de søfarendes helgen, Skt. Clemens, og må opfattes som byens havnekirke. Den kan også meget vel senere
have været kirke for de spedalske, som boede i den omkring år 1200 an
lagte Skt. Jørgensgård. Da der i 1400-tallet blev rejst et tårn ved skibets
vestende, indrettedes i underetagen et korridoragtigt rum, som antagelig har
været forsynet med glugger, hvorigennem de spedalske har kunnet følge
gudstjenesten. Kor og skib er bygget af frådsten, der på hjørnerne samt
midt på skibets langmure smykkes af kraftige lodrette rundstave, som min
der om trækirkernes hjørne- og fagdelingsstolper, men her vist nok er inspi
reret af en lignende udsmykning på Svend Nordmands kirke i Roskilde.
Som det eneste sted i Danmark findes i landsdelens nordøstre hjørne nogle få
kirkebygninger opført af den smukke gulgrå skånske sandsten, der er tilhugget i
kvadre; det er kirkerne i Valby, Vejby og Esbønderup. Sidstnævnte sted er den
skånske sten dog kun brugt i det korte kor, hvortil der formentlig oprindelig har
sluttet sig et apsisparti. Af den første kirke i Vejby eksisterer skibet med dets
jævnbrede tårn, hvori har været et herskabsgalleri. Det er ikke blot ved bygge
materialet, de tre kirker adskiller sig fra landsdelens andre, også murtekniske
detaljer af engelsk-normannisk karakter har de fælles. Forbilledet hertil har
været søgt i Skåne, men findes måske snarere på Sjælland, eventuelt i Roskilde.
I områdets vestlige del er størsteparten af kirkerne bygget af kampesten,
og det er bemærkelsesværdigt, at ikke helt få har haft oprindelige tårne.
Fælles for de fleste af disse synes at være, at trappen, der fører op til de
øvre stokværk, ligger i selve murtykkelsen, så opgangen er inde fra kirken.
Ved knap en halv snes kirker er bevaret rester af et romansk tårn, mens
lidt flere har haft romansk apsis, der dog nogle steder er skrumpet ind til
en søjleprydet niche i korets østvæg, f.eks. Herslev ved bunden af Roskilde
Fjord og Ganløse øst for fjorden.
Samtidig med at Absalon byggede domkirken i Roskilde, gik broderen
Esbern Snare i gang med at opføre den ejendommelige, ganske enestående
femtårnede Vor Frue kirke i Kalundborg. Den er bygget af teglsten i fuld
mur og ikke som vanligt i middelalderen af kassemure, hvilket også er
forudsætningen for den sjældne bygnings soliditet. Det arkitektoniske for
billede er nærmest umuligt at finde, men må under alle omstændigheder
søges i Østeuropa. Kirken, der er et led i det nu forsvundne borganlæg, be
står af et kvadratisk skib, hvor fire granitsøjler bærer det høje, firkantede
Mariatårn, og fra skibet udgår fire lige store korsarme, hvorfra hæver sig
de ottekantede tårne, opkaldt efter hver sin helgeninde. Så stor og im
ponerende kirken virker udefra, forbløffer den indvendig med sine be
skedne dimensioner, der fremhæves af den blanke væg i mørke, røde tegl
sten. Ved uforsigtige gravninger i kirkerummet 1827 styrtede Mariatårnet
ned og blev først genopbygget 1866 efter gamle tegninger.

UBBY KIRKE

Tikøb-gruppen

Ubby kirke sydøst for Kalundborg er ifølge en nyere indskrift på en sten i
våbenhuset ligeledes bygget af Esbern Snare i året 1179. Er denne oplysning
rigtig, må den gælde de store byggearbejder af tegl, som ganske ændrede den
gamle kampestenskirkes indre. I skibets vestende udskiltes en forhal med fire
krydshvælv, som støttes af en midtsøjle, mens den store østre del af skibet
deltes på langs af fire svære søjler, så kirken blev toskibet. Den femsidede apsis
er forringet ved en ombygning afsluttet 1871.
I øvrigt må teglstenskirkerne søges i den østlige del af Nordsjælland, hvor
de sikkert er påvirkede af den nu forsvundne klosterarkitektur. Til gruppen
hører den anselige, endnu købstadagtige Søborg kirke, der også fremtræder
toskibet, men hvor hvælvene sikkert først er indbygget omkring 1350, samt
Tikøb kirke, en af landets smukkeste munkestenskirker fra tiden 1175-1200.
Den har ligesom Søborg og den oprindelig meget lille Uvelse kirke samt
købstadkirkerne i Helsingør og Nykøbing S. smukke buefriser under ge
simsen på kor og skib. Mest ejendommelige er i Tikøb korets buer, der er
falsede og hviler på konsoller formet som menneske- eller dyrehoveder; en
tilsvarende frise findes på den af Absalon 1191 indviede kirke i Gumlosa
i Skåne. Skibet, der mod skik og brug er ældre end koret, har bevaret
begge sine usædvanlig slanke romanske døre, men den søndre er dog tilIndvendig har Tikøb kirke også skilt sig ud fra flertallet, idet kor
ir ud til at have været lukket af en skrankemur med to eller tre
r, ligesom det er påvist i den nærliggende Uggeløse kirke.

Det originaleste værk i middelalderens danske kirkebyggeri er Kalundborg kirke, i sin plan
bygget over et græsk kors og med fire ottekantede tårne omkring et kvadratisk midtertårn,
i sin ca. 44 m høje stenvælde dristigt plantet på kirkerummets fire granitsøjler. Ved siden
af kirken ligger de to sammenbyggede 1600-tals huse Adelgade 17-19, opført i bindingsværk
og, mod sædvane, knægtbygget til begge sider. Fra kirkens altertavle giver denne detalje
(t.v.) en prøve på Holbæk-mesteren Lorenz Jørgensens overdådige snitværk.
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Tikøb kirkes kor og skib repræsenterer noget af det smukkeste kirkebyggeri. Skibet er lidt
ældre end koret og har muligvis en tid stået sammen med en trækirke.

Klosterkirke

Helsingør
Skt. Olai

Protestantisk
kirkebyggeri
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Et af landets smukkeste og samtidig mærkeligste sengotiske bygningsværker
er Karmeliterklostret med Skt. Marie kirke i Helsingør. Klostret blev
grundlagt 1430, men ødelagdes for en stor del af brand tyve år senere.
I løbet af 30-35 år rejste kirken sig atter og står nu efter en gennemgri
bende restaurering 1901-06 ved arkitekt H. B. Storck omtrent, som da den
blev opført. Den danner sydfløjen i det firlængede klosteranlæg og er byg
get af røde munkesten med midtskib og to lavere sideskibe, alt dækket af
samme tag, som bærer en lille tagrytter. De store gavle mod øst og vest
prydes af meget smukke blændingssystemer, hvor især østgavlen er be
mærkelsesværdig ved, at blændingerne begynder helt nede ved vinduets
underkant og med deres usædvanlige dybde giver et meget fint spil mellem
lys og skygge.
Afhængig af denne kirke både i plan og detaljer er byens anden kirke, Skt.
Olai domkirke, oprindelig en senromansk murstensbygning, men udvidet
flere gange i takt med byens og dermed menighedens vækst. I dag er der
kun i nordre sideskib bevaret rester af den ældste bygning, der i årene efter
1450 omformedes til et treskibet langhus med lige afsluttet østgavl. Det
skete på den måde, at man byggede uden om den gamle kirke mod øst
og mod syd og fuldendte de tre østligste fag med hvælv og tag, før man be
gyndte på vestafsnittet. Antagelig er reformationstidens uro årsag til, at
byggeriet ikke blev fuldendt før 1558-59. Kirkens tårn står mærkelig skævt
i forhold til vestfacaden, hvilket skyldes, at tårnets nedre del er føjet til den
ældre, smallere kirke. En karakteristisk gotisk tilbygning er det af lens
manden på Krogen, Johan Oxe, opførte Trefoldighedskapel på nordsiden,
som må være bygget mellem 1454 og 1474.
Selvstændige kirkebygninger fra tiden efter Reformationen er sjældne;
snarere havde man for mange kirker, især i købstæderne, hvor en del hur
tigt blev revet ned og materialerne genanvendt til vedligeholdelse og forbed
ring af de tilbageblivende bygninger. Undtagelsesvis blev i Raklev uden for
Kalundborg bygget en ny kirke 1547; denne landets ældste rent lutheranske
kirke blev af sin grundlægger og første præst, Melchior Jensen, hvis gravsten
findes inde i kirken foran altret, viet til Skt. Olav. Kirken er dog stadig
helt middelalderlig i sin form, hvilket også stort set gælder kirken i Slange
rup, der især forbløffer ved sin imponerende størrelse. Denne forklares ved,
at Slangerup by, en af landets ældste, på kirkens opførelsestid endnu var en
købstad. Arbejdet på den nye kirkebygning påbegyndtes efter 1576 og fuld
førtes 1588 under ledelse af murermester Jørgen von Friborg, antagelig efter
udkast af kongens bygmester Hans van Steenwinckel den Ældre. Kun de
svungne gavle på kor, våbenhus og tårn er en indrømmelse til renæssancen.

Slotskirkerne

Disse gavle er eftergjort en snes år senere på tårn og våbenhus i Skævinge
og Ølsted og våbenhuset i Gørløse, der alle ligger lidt nord for Slangerup.
I det hele taget er det ikke så få kirker, der har fået nye tårne eller de
gamle moderniseret med svungne gavle, såkaldt vælske gavle, af herremændene, som i disse år om- eller nybyggede deres middelalderlige gårde.
Dette forhold gør sig især gældende på det herregårdsrige Fyn, mens det i
Nordøstsjælland, hvor Kronen havde samlet størsteparten af godserne, var
de kongelige slotte, der blev toneangivende. I slottene indrettedes kapeller,
hvor kongen med sin familie og tjenerskabet kunne overvære gudstjenesten.
I Helsingør omskabte Frederik II Erik af Pommerns Krogen til det præg
tige Kronborg og indrettede i anlæggets sydøsthjørne slotskirken, der stadig
fremtræder nogenlunde med det udseende, rummet havde ved indvielsen
1582, selv om det i begyndelsen af 1800-tallet brugtes til bl.a. krudtmagasin.
Restaureringen blev ledet af arkitekten Ferdinand Meldahl, der en snes år
senere forestod genopførelsen af Frederiksborg Slot efter storbranden 1859.
Slottets imponerende kirkerum var det eneste, der slap nogenlunde uskadt
gennem ulykken, og dog var omfattende reparationsarbejder nødvendige
for at bringe rummet tilbage til den oprindelige skikkelse. Slotskirken op
tager hele slottets vestfløj, hvilket udvendig markeres af de stavværksdelte,
spidsbuede vinduer; omtrent midt på fløjen er det store tårn, som rummer
kirkeklokkerne og sangværket.

Karmelitermunkene i Helsingør havde Christian ll’s bevågenhed, da de efter en brand gen
rejste deres kloster. Det imponerende bygværk, de fik ud af deres sammentiggede penge,
har sikkert lige stået færdigt, da kongen i 1517 lod sin Dyveke jordfæste her. Hendes grav
sten er siden forsvundet, men selve det helstøbte anlæg står, på trods af H. B. Storcks
håndfaste restaurering 1901-06, med sin dejlige Marie-kirke som det bedst bevarede af alle
Nordens klostre. Kirken har mange gamle inventarstykker i behold, i øvrigt samlet i åbenbar
kappestrid med nabokirken Skt. Olai (til venstre i dette billede af klosterkirkens østgavl).
Mens klingpunge og pengetavler knapt har ladet sidemændene i tvivl om, hvad man gav i
kollekt, har der været større diskretion ved den berømte Caspar Finckes pengeblok fra
1636 (t. h.). Med et sandt vidunder af smedekunst har den samtidig dannet effektivt værn
mod formastelige tyveknægte.
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HØRSHOLM KIRKE

Udflytterkirker

Kalkmalerier

Fredensborg slotskapel opførtes i 1720’rne i hollandskpræget barokstil
af J. C. Krieger. Kirkens facade deles af pilastre, og det fremspringende
midtparti krones af en trekantgavl med bygherren Frederik IV’s buste ud
ført af billedhuggeren Didrik Gercken.
Under Frederik IV inddeltes i 1720’rne krongodset i rytterdistrikter, som en stor
del af Nordøstsjællands kirker kom til at høre under. Ryttergodsets håndværkere
satte deres meget tydelige præg på de tilbygninger, som opførtes i 1740’rne under
kirkeinspektør Helf s ledelse, bl. a. i Frederikssund (oprindelig Ude Sundby),
Asminderød og Uvelse.
Fra 1823 stammer den smukke kirke i Hørsholm, bygget af C. F. Hansen på det
nedrevne Hirschholm Slofs grund.
Især langs Øresundskysten har der i slutningen af 1800- og, navnlig, i be
gyndelsen af 1900-tallet været behov for nye kirker i takt med den fortsatte
udflytning fra hovedstaden, bl.a. i Humlebæk (1868), Egebæksvang (1897),
Rungsted (1907), Nivå (1910), Lynæs (1901, udvidet 1958) og Høsterkøb,
som ligger malerisk på en skråning i bøgeskoven, opført 1908 efter tegning
af U. A. Piesner og indvendig prydet af kalkmalede dekorationer efter
Th. Bindesbølfs tegninger. Vinderød kirke, der ligger tæt ved Arresø's nord
lige bred, er bygget 1884 i nygotisk stil som afløser for en ældre kirke, men
med bibeholdelse af J. F. Classen's gravkapel.
Et af de almindeligste motiver i det romanske kalkmaleri er Kristus i mandorla (spidsoval glorie) omgivet af evangelisterne eller deres symboler,
måske af Maria og ærkeengle, som det ses i Hagested, Tveje Merløse, Søn
der Jernløse og Sæby i Vestsjælland og Skibby og Rye i Hornsherred. I Ha
gested er der på triumfvæggen også et billede af den mand, stifteren, som

Kalkmalerierne fra Isefjordsmesterens modeværksted, ca. 1450, spænder lige fra drøje sager
som den arme mand, der i Nørre Herlev nu gennem 400 år har lidt alle søsygens kvaler,
til nydelige idyller som den i Tuse med Jesusbarnets første skoledag. Nørre Herlev-skibet
er af Hansa-tidens sædvanlige type med høje for- og agterkasteller. De tre skoledrenge og
læreren med ris og ferie - til at slå dem i håndfladen med - opholder sig »i virkeligheden«
inde i den høje bygning i baggrunden, der ligner den gamle latinskole i Kalundborg. »Nis
sehuerne« var tidens almindelige hovedbeklædning.
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»skoler«

har givet penge enten til kirkens opførelse eller til malerierne; han rækker
en lille kirkebygning frem, som dog ikke har megen lighed med Hagested.
Rundt om korbuen er der en palmetbort, der ligesom frisen på skibets nord
væg har paralleller i Jørlunde, hvor scener af Jesu liv skildres med teknisk
dygtighed og meget fine, varme farver på korets nordvæg og triumfvæggen.
Nogle af personerne er her udstyret med glorier af stuk, ligesom på de lidt
yngre billeder, antagelig forestillende Maria og Johannes, i smigene i Ka
lundborg Vor Frue's nordvindue.
Birkerød's gotiske malerier viser Marias forherligelse og dommedagsmotiver af
en her i landet usædvanlig art og med en meget varieret ornamentik. I Viskinge
findes kalkmalerier, hvis figurer kan sammenlignes med arbejder af Undløsemesteren, også kaldet Unionsmesteren. Hans billeder, der stammer fra midten
af 1400-tallet, er let kendelige på de meget langnæsede ansigter, han giver sine
personer; de ses i Undløse og i Nødebo's vestforlængelse samt i flere svenske
kirker. Ikke alene ligger kvaliteten i Viskinge-billederne over det normale her
tillands, også motiverne er usædvanlige og må have deres forudsætninger i
westphalsk kunst fra ca. 1400-25.
Af sengotiske arbejder er Isefjordsmesteren’s de mest udbredte i Nordsjælland.
Navnet antyder, at malerierne især findes i egnen omkring Isefjorden, men
nyere undersøgelser har påvist malerier tilhørende denne gruppe i et bredt bælte
tværs over Nordsjælland: Asmindrup, Skamstrup, Tuse, Bregninge, Dråby,
Sigerslevvester, Lynge og Nørre Herlev og også i nogle kirker længere sydpå.
For disse værker gælder, at de næppe er udført af én enkelt mand, som be
nævnelsen kunne give indtryk af, men af adskillige værkstedsmedarbejdere.
Karakteristisk for værkstedet er bl. a. det interiør, hvori de rundkindede per-

I Skibby møder i dette »memento mori« - sindbillede på dødens vished - fra ca. 1350 tre
konger midt i deres herlighed tre kronede dødninge. Af den medtagne tekst kan læses
»QVOD SUMUS ... hvad vi er« og »FVIMUS ... vi har været«. Ørslev-korsegangen - et i sin
enkelhed enestående billede af verdens frelser, knuget i knæ under sin byrde - blev op
daget i kirkens tårnfag så sent som i 1965. Det velbevarede, nu konserverede kalkmaleri
peger mod Unionsmesteren, hvis avancerede arbejder dateres til 1460’erne og kan følges
fra Viskinge tværs over Sjælland til flere svenske kirker, bl. a. domkirken i Strängnäs.
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På kalkmalerierne i Skævinge ses denne kæmpe i rustning og med turban på hovedet,
sammen med en drage. Som arg hedning er denne Holger Danske-fjende, sultan Bruher,
nødt til at trække i fuld rustning, mens den kristne ridder - der lige akkurat skimtes til
venstre i billedet - kan klare sig bare med lanse og sværd. Foran ham svæver rigtignok
også en skytsengel, hvis latinske tegneserie-replik lyder: Vid (at) den helligånd (er) med
dig. Uden påviselig sammenhæng med Holger Danske-sagnene ses desuden en ung mand
med boldtræ og en vandringsmand med kølle og - selv om det mere ligner en rygsæk skjold. Den sidste er folkeeventyrhelten, der har gennemskuet den fristende heks, så hun
bliver nødt til at vise sit sande åsyn. Et førreformatorisk heltebillede er på en måde stifter
billedet (t.v.) fra Marie-kirken i Helsingør af Hans Pothorst. Trods skipperskæg og stormhat
giver det ikke ligefrem indtryk af nogen barsk søulk, men samme Pothorst var kaperskipper
og admiral under kong Hans og havde langt om længe held til at genopdage Grønland i
1494, hvorefter han forsvandt, forlist eller hængt som sørøver. Inden han drog af på et af
sine mange togter, havde han i sit skriftemål ved julemessen i klosterkirken i 1484 bekendt
sine plyndringstogter i Labrador og »Vinland«, det egentlige Nordamerika. Christoffer Co
lumbus satte som bekendt først foden på amerikansk jord den 12. oktober 1492, så den ædle
giver af Helsingør-klostrets kalkmalerier turde med andre ord være den virkelige »genopda
ger« af Amerika. Dengang var det jo gået i glemme, at Erik den Rødes søn Leif allerede
havde været der omkring år 1000.

Nye tider,
nye idoler
Sten-inventar
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soner anbringes: et rudemønstret felt illuderer som gulvtæppe og angiver sam
men med vægtæpper med gardinringe, at en scene foregår inden døre. Værk
stedet har betjent sig af faste forlæg, især den latinske billedbibel Biblia
pauperum (»de fattiges bibel«).
Efter Reformationen blev der ikke længere malet helgenlegender i kirkerne.
1 Skævinge ses f.eks. i stedet heltebilleder, bl.a. en fremstilling i meget stort
format af Holger Danske fra ca. 1550.
Af kirkernes ældste inventar er der i reglen ikke meget tilbage. Dog er der
ved gravninger i kirkegulvene foruden spor af ældre bygninger fundet rester
af og ind imellem helt bevarede murede bænke op ad kirkens vægge i nord,
vest og syd (Skt. Ibs kirke i Roskilde, Vig og Højby kirker i Odsherred).
Helt intakt er døbefonten, skønt den ofte en årrække har stået hos en af
sognets bønder og været brugt som drikkekar for gårdens dyr. I kraft af sit
uforgængelige materiale har den overlevet, og i mange tilfælde er den atter
bragt tilbage til kirken. Fontens plads er i koret eller lige vest for triumf-

Granitfonte

TIKØBS SKÅNE-FONT

Gotlandsk import

Træ-inventar

muren, men fra skriftlige kilder vides, at den i 1700-tallet ofte stod i tårn
rummet og først senere har fundet sit nuværende stade. I romanske kirker
uden tårn (Vig, Højby og Blistrup) er fundet levninger af et fontepodie
midt i skibet, og tilsvarende ordninger ses stadig mange steder i udlandet.
De nordsjællandske granit-fonte fra romansk tid er ret varierede. Kalund
borg kirke's har en smuk palmetbort om kummen, og i den østlige del af
området ses fem ejendommelige fonte (Esbønderup, Græsted, Lille Lyngby,
Asminderød og Helsinge) med svære, firkløverformede kummer hvorpå
relieffer fremstillende bl.a. scener med Samson og David. Hvordan et par
jyske løvefonte er kommet til Hornbæk og Krogstrup er uopklaret.
Enkelte fonte er skånsk arbejde, f.eks. Farum og Uvelse samt den særlig spæn
dende og fornemme sandstensfont i Tikøb fra omkring 1200, hvis latinske ind
skrift oplyser, at en vis Alexander gjorde den for vor Herre Jesus Kristus og
Skt. Maria og alle helgener. Skriftbåndet løber rundt om kummen, som herover
smykkes med ranker og bladornamenter i ret højt relief og under båndet af
hvirvelblade. Både på fod og kumme ses små, men tydelige rester af oprindelig
farve, der må have haft særdeles kraftig virkning.
Fra Gotland kom adskillige kalkstensfonte, hvoraf Kirke Helsinge's med
helgenbilleder og forskellige fabeldyr i relief nok er den mærkværdigste. I
Grønholt er en firkløverformet fod bevaret, mens selve kummen er fra
1965. Samtidig med foden og med bygningen er også kirkens alterbord, der
ligeledes er af gotlandsk kalksten og vistnok kun har haft sin lige i Roskilde
domkirke; seks søjler bærer alterbordspladen, som i midten rummer en
helgengrav.
Nogenlunde samtidig hermed er antagelig de to store korbuekrucifikser fra
Hornsherred-kirkerne Vellerup og Skuldelev, nu i Nationalmuseet. Begge
Kristus-figurer har formentlig haft en metalkrone på det alvorlige hoved

Esbønderups ejendommelige granitfont (t. v.) med den firkløverformede kumme hører til en
lille eksklusiv gruppe i egnen mellem Arresø og Esrum Sø. En anden raritet har egnen i
den gamle Grønholt kirkes sirlige 1200-tals søjlealterbord af gotlandsk kalksten. Fra en
helgengrav i pladen har eksisteret en blykapsel med relikvier.
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med de fremtrædende øjne og nedadbøjede mundvige. Et århundrede yngre
er en lille gruppe af beslægtede krucifikser i Skævinge, Strø, Ramløse og
Oppe Sundby, hvor figuren har samme bølgede hårlok på hovedets venstre
side, og det gælder for dem alle, at den egentlige modellering af detaljer
ikke er foretaget af træskæreren, men er overladt til maleren. Ramløsekrucifikset skæmmes af nyere arme og korstræ. På nyt kors, men med op
rindelige symboler hænger også krucifikset i Asminderød fra omkring 1500,
og fra samme tid stammer krucifikset i Helsinge, som er karakteristisk ved
figurens smalle krop, de meget lange lemmer og det langstrakte hoved med
proptrækkerkrøller i hår og skæg.
Antallet af middelalderlige udskårne altertavler er meget begrænset i den
østlige del af Nordsjælland. Kirkerne i Birkerød og Slangerup har begge
bevaret et midtskab med en figurrig Golgatha-fremstilling, i Slangerup som
det eneste bevarede, mens tavlen i Birkerød har det inderste sæt af de op
rindelige dobbeltfløje i behold. Tibirke-t3N\zn er delt op i otte lige store
felter med scener af Jesu liv, fordelt med fire i midtskabet og to i hver af
fløjene. En nøjere vurdering af billedskærerarbejdet umuliggøres imidlertid
af det moderne stafferingslag.
Vestpå er forholdene anderledes; her står de sengotiske alterskabe i en
række kirker: Hagested, Højby, Rørby, Årby og Ruds Vedby, sidstnævnte
med Johannes Døberens historie, de andre med Jesu lidelseshistorie.
En af de mange malede altertavler, som i første halvdel af 1500-tallet serie
fremstilledes i Nederlandene med eksport for øje, er bevaret i Ølsted kirke;

I Tibirke kirke pranger igen denne pompøse altertavle, formodentlig et lubsk arbejde fra
sidste halvdel af 1400-tallet. Den tidligere opmarch på rad og række af helgenfigurer i ens
størrelse afløstes da efterhånden af mere og mere komplicerede figurrige scener, hvis figu
rer optræder i alle mulige formater alt efter deres betydning og placeringen i tavlefeltet.
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Nødebo kirke har som altertavle et maleri fra 1839, men hæger stadig om sit klenodie af en
altertavle fra ca. 1520 med nederlandske malerier, i midtfeltet korsfæstelsen, i fløjene det
ukendte stifterpar. Foran skabsaltertavlen i Højby (t. h.) står et romansk alterbord af jernal,
omkring 1575 forsynet med et panelværk med spinkle malerier.

Alterborde

Degnestole

den forestiller korsbæringen, korsfæstelsen og gravlæggelsen; i Vindeby på Lol
land findes en helt tilsvarende tavle. Af langt højere kvalitet er Nødebo's lille
fløj altertavle, som med sin bevidste komposition repræsenterer det ypperste af
de gammelnederlandske eller nederrhinske malerier i Danmark. Tavlen har til
syneladende bevaret størstedelen af sin oprindelige karakter, skønt den er re
staureret af samme maler, som gik hårdt frem mod Helsingør Skt. Maries alter
tavle (nu i Nationalmuseet). Midtfeltet har den yndede fremstilling af Golgatha,
fløjene en mandlig og en kvindelig stifter, begge - ukendte - med apostle som
værnehelgener.
I det tidligere Holbæk amt optræder en del alterbordsforsider med malerier
fra den seneste katolske tid, f.eks. i Svallerup og Kvanløse med billeder af
Maria, Jesusbarnet og Anna. Denne form for udsmykning dyrkedes endnu
efter Reformationen; en lang række alterbordspaneler - bl.a. i Fårevejle
(1575), Vallekilde, Bregninge (1578), Svinninge (1580), Højby og Kundby
- er udformet efter fælles skema med tre udskårne arkadefelter, hvori Kors
fæstelsen, Maria og Johannes oftest er malet, men andre motiver forekom
mer også: Bebudelsen, Opstandelsen og Pinseunderet.
I den østlige del af Nordsjælland er en udsmykning med foldeværks
fyldinger det hyppigst forekommende på alterbordene, således i Græse,
Oppe Sundby og Sigerslevvester.
Et godt eksempel på dateret træskærerarbejde fra overgangen mellem gotik
og renæssance er syddøren i Vejby fra 1556; den har foldeværksfylding og
derover »topstykke« med halvroset under krydsende bueslag, som minder
meget om stolestaderne i Tibirke, hvor også degnestolen fra 1572 er beva
ret. I det hele taget optræder mange degnestole fra disse årtier, f.eks. i
Slagslunde (1560), Strø (1562), Veksø (1564), Grønholt (1569) og Græse
(1579), alle med reliefskårne årstal. Adskillige af stolene er tillige forsynet
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med bomærker, således Kregme's fra 1560, der i forsidens øvre, midterste
fylding har et cirkelfelt med reliefskåret I M for præsten Jens Mogensen
og i gavlene kirkeværgernes forbogstaver og bomærker; de samme navne og
årstallet 1559 er malet på korbuens sydvange: MDLIX sogneprest her
Jøns (Mogensen), kiørkevier Ole Gjeng, Per Neelsøn i Breere (muligvis
Brederød).
Foldeværket som udsmykning træffes også på Holbæk-egnens stole, men her er
halvrosetterne i gavlenes topstykker i reglen erstattet af gennembrudt akantusbladværk anbragt mellem to spir. Harmen Snedker, der 1590 signerede stole
staderne i Sæby, har utvivlsomt lært af den dygtige jyske snedker, som har til
virket stolene i Højby 1555 og degnestolen i Ågerup 1557. De prydes foruden af
foldeværk også af dyr og fugle. Anbringelsen af små menneskehoveder i cirkel
medaljon peger også mod Jylland, hvor motivet ofte findes på prædikestole i
Sønderjylland (Nordslesvig). De fantastiske og naive stole i Ubby ligger nær op
ad vestjyske arbejder.
Højrenæssancen har sit udspring i Øresundsområdet, hvor Frederik ITs
byggeforetagender på Krogen (Kronborg) og Frederiksborg samlede mange,
ikke mindst udenlandske, håndværkere, hvis arbejder kom til at præge
hele landsdelen. Den ledende snedker i Helsingør var Jesper Matiessen, der
allerede 1567 havde skåret prædikestolen til Skt. Olai kirke og 1581 blev
den første oldermand for snedkerlavet i byen. Det er uvist, om det var ham,
der fik ansvaret for indretningen af Kronborg slotskirke, vigtigere er det, at
slotskirkens inventar som det eneste af slottets snedkerarbejder er bevaret
fra bygherrens tid: panelerne langs alle fire vægge, de rigt udskårne stole
stader og pulpiturerne ved nord- og vestvæggen med kongestolen, som Chri
stian IV dog senere ændrede, ligesom orgelfacaden er fra hans tid. Noget
enestående er kirkens fornemme altertavle. Der kendes uendelig lidt til den
mand, Thomas Billedhugger, som 1586 fik kontrakt på at lave den, men
det er ikke en hvem som helst, der har kunnet levere en tavle af så høj
kunstnerisk kvalitet. I storfeltet er et alabastrelief: den korsfæstede mellem
røverne mod landskabelig baggrund, mens fløjene har trærelieffer af Isaks
ofring og kobberslangen i ørkenen; ydersiderne har stærkt opmalede billeder
af Nadveren og Opstandelsen.
Den første slotskirke på Frederiksborg forsvandt med det meste inventar, da
Christian IV rev slottet ned og byggede en ny og større residens. Imidlertid
skal ifølge en kilde fra 1654 et meget fornemt stykke være bevaret: den her
i landet enestående rige altertavle, der i dag står i Roskilde domkirke. Tavlen er
af træ, bærer Antwerpens mærke og er antagelig udført i årene omkring 1560,
men mesteren kendes ikke. Tavlen, hvis eneste kendte parallel findes i Bouvignes
i Belgien, er en direkte fortsættelse af de sengotiske fløjaltertavler. Ifølge
traditionen skal den være afkøbt en spansk skipper for den alt for lave sum,
han af hensyn til Øresundstolden selv havde deklareret den til.
Et andet nederlandsk importstykke er muligvis den smukke sandstensfont i Hel
singør Skt. Marie; det tilhørende dåbsfad blev ifølge en indskrift skænket af en
bager fra Amsterdam 1584. 1597 fik kirken en fin, ny prædikestol udført af
Tyge Snedker, der ligesom Jesper Matiessen var oldermand for lavet. Helsingørhåndværkerne, som har hentet adskillige enkeltheder fra nederlandske forlæg,
satte i det hele taget deres præg på landsdelens inventar. Prædikestolen i Blistrup
skal være udført 1597 af Mogens Henriksen fra Helsingør, og i Slangerup står
en finere udgave af samme stol, dog først forarbejdet 1606 af en ukendt mester.
Nært beslægtet hermed er også gruppen Karlebo (1584), Tikøb og Asminderød.

Før Reformationen var menigheden henvist til at stå op under gudstjenesten, mens der i
småkirkernes kor kunne være lukkede stole for præst og degn. I domkirker og klosterkirker
har der for det meste været rader af korstole som de meget smukke kannikestole, der
er bevaret ret fuldstændigt i Roskilde domkirke. De var bekostet 1420 af biskop Jens An
dersen Lodehat og prydet med fortrinligt billedskærerarbejde, scener af bibelhistorien, her
- i midten - Noah i arken og Isaks ofring, visende middelalderens mennesker i tidens
klædedragter og med dens våben, redskaber og husgeråd. Først efter midten af 1500-tallet
begyndte de egentlige stolestader at dukke op, i Højby med de relief-profilhoveder, der var
et pudsigt modeudslag af renæssancetidens interesse for det antikke.
HANS BARCHMANN
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1700-tallets
kunstnere

Nordøstsjælland vedblev at være toneangivende. Til den nye Frederiksborg slots
kirke købte Christian IV 1606 i Hamburg den enestående altertavle af ibenholt
og sølv, og inden kirkens indvielse en halv snes år senere havde han ladet udføre
en prædikestol af samme materialer. Også stolestaderne adskiller sig fra dem,
man sædvanligvis møder i kirker, selv i slots- eller bykirker; de prydes af ind
lægninger med forskelligtfarvet træ, en kunstart, der her i landet kun vandt ud
bredelse i langt beskednere form, som det ses på de så godt som ens prædikestole i Skævinge, A nnisse og Torup. Disse stole er tilskrevet Hans Barchmann,
der formentlig havde slotskirkens stolestader i entreprise. Han har desuden ud
ført prædikestolen i Lillerød (1631) og altertavler til flere kirker i Hornsherred:
Gerlev (1631), Dråby og Krogstrup, alle med barokke stiltræk, som vandt frem
i disse år, om end overgangen var glidende.
1 Roskilde boede den både i kunstnerisk og teknisk henseende meget dygtige
Brix Michgell, der har signeret et stolepanel i Ørsted kirke og prædikestolen i
Dåstrup. Fra værkstedet er i øvrigt udgået adskillige altertavler og stole, bl.a. til
Vor Frue i Roskilde, Gadstrup, Tune, Greve, Fløng, Jyllinge, Ågerup, Osted og
Skuldelev, alle udført efter de samme fortegninger, men dog med en udvikling
i ornamentikken fra renæssance til bruskbarok.
Efter 1600-tallets midte synes at kunne spores en vis tilbagegang i Helsingør,
muligvis på grund af Svenskekrigene. Skt. Olai kirke's tårnhøje altertavle er
dog lavet 1662 af Lorenz Jørgensen, som kom fra Langeland og slog sig ned
i Holbæk, hvorfra han forsynede en stor del af Sjælland med sine arbejder.
1700-tallets interiørkunst er smukt repræsenteret i Fredensborg slotskirke,
som indrettedes sidst i 1720’rne med altertavle, døbefont og prædikestol af
hofbilledhugger Frederik Ehbisch. En anden produktiv hofleverandør,
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Hendrik Krock, har malet altertavlens dommedagsbillede; til de malerier,
der er udgået fra hans værksted, hører altermaleriet i Frydendal kirke, der
er bygget som herregårdskapel for Torbenfeld, og nadverbilledet i Tibirke,
hvor den barokke indramning ligesom den bevarede prædikestol er udført
af københavnersnedkeren Christian Holfelt. Denne har sammen med Chri
stopher Hubner forestået den smagfulde indretning af Ledreborg slotskapel,
hvor alter og prædikestol efter tidens skik er bygget sammen. Fonten er
udformet som en stående engel i legemsstørrelse, der bærer dåbsfadet af
sølv.
Det lille Hellebæk kapel viser Louis-seize stilen i sin font med himmel over
og den cirkulære prædikestol. Samme type findes i Gevninge, hvor både
alteropbygningen fra 1806 og prædikestolen har denne form, hvilket også
gælder stolene i Sæby (1824) samt i Hørsholm (1823), hvor arbejdet er ud
ført efter tegning af kirkens arkitekt, C. F. Hansen.
I 1820’rne begynder nygotikken at vinde indpas. Et tidligt eksempel er
Sæby's spidsbuede, rankesmykkede alterramme fra 1823 med maleri af
C. W. Eckersberg, som også forsynede Skævinge (1833), Hornbæk (1838),
Snostrup og Uggeløse (1842) med alterbilleder. I. L. Lund, Christen Købke,
Constantin Hansen og Th. Wegener var ligeledes leverandører af malerier,
som enten indsattes i eksisterende altertavlers storfelt eller fik en ny ind
ramning efter tidens smag, eksempelvis i Gilleleje (1834), Torup (1841),
Valby (1846) og Roskilde Vor Frue (1866). Samtidig fornyede mange kirker
deres fonte, der ofte udførtes i kunstsandsten og i flere eksemplarer; så
ledes svarer Ramløse's font fra 1835 til SkuldeleVs, Nørre Herlev's til
Lynge's og Vinderød's fra 1884 til Gørløse's. Blovstrød og Humlebæk har

På Fredensborg er slotskirkens indre i hovedsagen som i Frederik IV’s tid, med alter,
prædikestol og døbefont smykket med rige skulpturer. Det er Enevældens barok. Barokt på
ganske anden og pæredansk vis er det fyraftenshumør, kirkernes håndværkere bestandig
lufter, tit i de mest uventede ting. Dette gælder også håndgrebet af form som et hjelmet
krigerhoved, der sidder på døren til prædikestolsopgangen i Skt. Marie kirke i Helsingør.
Det djærve arbejde er udført af Hans Smed i slutningen af 1500-tallet.
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identiske fonte (1846 og 1848) af zink med ornamenter og skrift i forgyldt
bronze. Sjældnere udskiftedes prædikestolene, men i de nyopførte kirker,
f.eks. Humlebæk fra 1868, ses en samtidig stol i nyromansk stil.
Roskilde domkirke er vel den kirke i Danmark, der er rigest på gravsten.
På ét og samme sted gives her mulighed for at studere de skiftende grav
stensmoder allerede fra romansk tid, repræsenteret med to sten fra omkring
1250, hvoraf den ene er flad med et smukt livstrækors i relief, den anden
kistelågformet med reliefhugget bølgeranke med forskelligtformede blade,
blomster og frugter på siderne. Stenen er genanvendt omkring 1450, da der
blev hugget indskriften »Olav cantor Rsk« (Olav, kantor i Roskilde) i det
flade bånd foroven.
De gotiske gravsten, som blev lagt inde i kirkerne, er flade med indskrift
langs randen og cirkelfelter med evangelisttegn i hjørnerne; i midtfeltet ses
ofte våben eller figurer af de afdøde, f.eks. på stenen lige inden for ind
gangen i vest over kannik Peder Andersen (død 1513) eller østligt i korom
gangen over biskop Peder Jensen Lodehat (død 1416).
På renæssancens figursten står de afdøde gerne i arkader, og gravskriften
er anbragt forneden, f.eks. over Klaus Rosengaard, kannik i Roskilde (død
1570), som hviler i koromgangen lige syd for højkoret; stenen er udført i
Hans Maler's produktive værksted, der har leveret de fleste af kirkens
mange gravsten i tiden 1550-80. Sidst i 1500-tallet erstattes randskriften af
tværskrift, og samtidig vinder religiøse motiver, mest Opstandelsen, indpas,
f.eks. på stenen fra omkring 1600 over Frederik Godske i nordre sideskib,
tredje fag fra vest.
I stil med snedker Lorenz Jørgensen's arbejder er barok-stenen fra 1655

Ledreborgs kapel, indrettet 1743-47 af I. C. Krieger, er et eksempel på et af senbarokkens
bedste interiører med sin fornemme herskabsstol (t. v.). Prædikestolen er efter barokkens
mønster indbygget i alteret, hvorfra der siden 1910 har været celebreret katolske messer.
Foran vinduet i kongens stol i Frederiksborg slotskirke sidder et af Caspar Finckes berømte
jerngitre (t. h.), der ifølge Thurah er »saa kunstigt og net udarbejdet, at den gemeene Mand
endog vil forsikre, at Fanden selv har gjort dem«.
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over Christopher Urne og Sophia Lindenov, nu i Oluf Mortensens våben
hus. 1700- og 1800-tallet er ikke så rigt repræsenteret som de to foregående
århundreder; nævnes kan stenen (midtskibets andet fag fra vest) over
klokker ved domkirken Henrik Mathiasen Schoubye og hans hustru (død
1785), hvis indskrifttavle prydes af Louis-seize ornamenter langs randen.
Efter Reformationen blev det moderne på væggen over gravstenen at op
sætte et epitafium, der enten kunne være skåret i træ eller hugget i sten.
I Roskilde domkirkes midtskib, på pillen vest for orglet, hænger et fornemt
arbejde af marmor og alabast, antagelig udført i Nederlandene, med en por
trætbuste af den afdøde: Christian IV’s rådgiver Jonas Charisius (død
1619). Eksempler på barokkens tunge arbejder er to epitafier udgået fra
samme værksted over borgmester Gert Schrøder (død 1643) og Augustinus
Sand, tidligere præst i Helsingør, hvor hans portræt hænger i Skt. Marie
kirke. Fra 1700-tallet kan nævnes stiftamtmand Otto Krabbe's epitafium,
hvis type er velkendt i samtidens Nordeuropa fra ornamentstik. Bemærkel
sesværdige er to epitafier i Helsingør Skt. Marie, det ene over komman
dant på Kronborg Hans Erasmus von der Pfordten (død 1710), hvor arbej
det er støbt af bly, mens epitafiet overfor, tilhørende kgl. klokkestøber
Hans Kerner, er en støbt messingtavle med afdødes insignier: kanon, klokke,
passer og kanonkvadrant. Uden for bykirkerne findes stort set kun få be
tydelige gravminder, da landsdelen er så fattig på herregårde; værd at be
tragte er dog Thomas Quellinus' monument i Tølløse kirke's sydkapel over
Frederik Gersdorf og hustru, som ejede Tølløsegård.
Siden dronning Margrete's kiste 1413 førtes fra Sorø til Roskilde, har dom
kirken været kongehusets gravkirke, og fra Christian III er samtlige danske
konger begravet her. Ældst er de pillegrave, der er indrettet forneden i
højkorets piller for de jordiske levninger af fire af kirkens stiftere: Harald
Blåtand, Ulf Jarls hustru Estrid, sønnen Svend Estridsen og biskop Vil
helm. Personerne er betegnet med navngivne kalkmalerier, som dog er be
tydelig yngre.
De murede begravelser for Christian III og sønnen Frederik II med deres
dronninger findes i Helligtrekongers kapel under de respektive gravmæler;
Christian III’s er skabt af nederlænderen Cornelis Floris 1574-75, Frederik II’s
af Gert van Egen 1594-98. Sidstnævnte gravmæle virker både ved sin udførelse
og ved placeringen som en replik af faderens, men har dog mange afvigelser såvel
i komposition som i detaljer. 1576 forbød Frederik II sine undersåtter at op
stille fritstående gravmæler i kirkerne, og derved blev faderens monument en
type, kongerne fik eneret på. Dette er baggrunden for de i øvrigt meget for
skellige kongebegravelsers særstilling i forhold til landets øvrige sepulkralkunst.
Christian IV tænkte sig et meget pragtfuldt gravmæle i det kapel, han havde
opført; året før kongens død 1648 gik monumentet imidlertid til grunde ved
Tøjhusets brand, og der er nu kun bevaret et portræthoved i alabast. I stedet
står selve den sølvbeslagne kiste fremme sammen med sønnen, »den udvalgte«
prins Christians pendant samt Frederik 11 Vs og dronning Sophie Amalie1 s
kobberkister.
Umiddelbart foran trinene op til højkoret står dronning Margrete's fornemme
sarkofag, ifølge den latinske gravskrift på dækpladen udført 1423 på foranled
ning af kong Erik (af Pommern). Kisten er samlet af marmorplader smykket
med alabastornamentik og -figurer, som er fornyet omkring århundredskiftet
efter sparsomme gamle enkeltheder. Dronningefiguren af hvid alabast er i det
store og hele oprindelig. Det vides ikke, hvem der har udført gravmælet, men
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en buste i Skt. Annen-museet i Lübeck antages at være et forarbejde til grav
figurens hoved; tidligere har man peget på det nederlandsk-flamske kunstområde
som forudsætning.
I selve højkoret er anbragt fire pragtfulde føroA-sarkofager rummende Christian
V og dronning Charlotte Amalie samt Frederik IV og dronning Louise. Dron
ningernes sarkofager er udført som pendant til deres gemalers, og alle fire er
af hvid italiensk marmor, Frederik IV’s og hans dronnings med et fodstykke af
rødflammet marmor hvilende på en sort sokkel. Stenhuggerarbejdet samt pole
ringen og sammensætningen af Christian V’s og Charlotte Amalies monumenter
er udført af Andreas Gercken, mens I. C. Sturmberg stod for billedhugger
arbejdet. Inden fuldendelsen døde stenhuggeren, og arbejdet videreførtes af
brodersønnen Didrik Gercken, som på de to andre sarkofager udførte både
sten- og billedhuggerarbejdet. Sarkofagerne er fremstillet i årene 1716-19 og
1735-42 under de kongelige bygmestres ledelse. Da Frederik IV's anden dronning
Anna Sophie døde 1743, lod Christian VI Laurids de Thurah udarbejde tegninger
til sarkofager til dronningen og to af hendes børn. De udførtes i en noget for
enklet skikkelse af Didrik Gercken og står nu i Trolles kapel i nordre tårn,
som kongen købte til formålet.
Da der nu ikke længere var plads i højkoret, opførtes for de følgende genera
tioner af kongeslægten Frederik V’s kapel. Det korsformede centralrum blev ind
rettet med plads til navngiveren selv samt, i hver sin korsarm, den allerede af
døde dronning Louise og kongens anden gemalinde, Juliane Marie. I tilslutning
til den fjerde korsarm, som gav adgang til kapellet, opførtes en aflang, tværstillet
bygning til Christian VFs og Sophie Magdalene's sarkofager. Byggeriet trak
imidlertid i langdrag, så kapellerne først blev færdige i Frederik VFs regerings
tid. Johannes Wiedewelt havde da for længst fuldført Christian VI’s sarkofag
med de store relieffer på for- og bagside, hvorimod dronningen stadig hviler i en

Ud over utalte grave for gejstlige, adelige og borgerlige findes der et stort antal konge
lige begravelser i Roskilde domkirke. I det gamle højkor, engang kirkens allerhelligste med
alle katolicismens dyreste skatte, står de prangende barokkister med enevoldskongerne
Christian V og Frederik IV og deres dronninger, Charlotte Amalie og Louise.
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fløjlsbetrukket kiste. Samme kunstner udførte Frederik V’s imponerende, hvide
sarkofag, der står på en plint af blåt norsk marmor med en sørgende kvinde i
klassisk klædebon på hver side; op til plinten fører tre trin af rødbroget marmor.
Bag sarkofagen mod kapellets væg er opstillet en høj, firkantet søjle af blåt
marmor og herpå en glat søjle, hvis skaft prydes af en portrætmedaljon med
kongen i antik dragt; søjlen krones af en urne af sort, gulåret marmor, hvorpå en
indskrift meddeler kongens fødsels- og dødsår.
Dronning Louise's sarkofag af hvid, italiensk marmor er udført af billedhugge
ren C. F. Stanley, som selv beskriver den lille voksmodel, han havde udarbejdet
dertil. Fra Wiedewelt's hånd foreligger et projekt til et stort marmormonument
svarende til dronning Louises, beregnet for dronning Juliane Marie, men hun
ligger stadig i sin trækiste.
Da Christian Vil døde 1808, var kapellet endnu ikke færdigt, og da sønnen
Frederik VI ikke havde lyst til at gøre noget særligt ud af de kongelige begra
velser, fik faderen en enkel, men smuk kiste tegnet af C. F. Hansen, tydeligt
påvirket af Nikolai Abildgaard's kister til arveprins Frederik (død 1805) og hans
gemalinde. Kongen selv, der døde 1839, fik en anseligere kiste, men dog be
skeden sammenlignet med tidligere tiders pragtopbud. Kisten blev ligesom fade
rens hensat i Christian IV’s kapel, men flyttedes 1844 til bedstefaderens grav
kapel. Til hans dronning, Marie Sophie Frederikke, udførtes en omhyggelig kopi
af gemalens kiste, og tilsvarende fik Christian VIII og Caroline Amalie to ens
kister. Hermed havde man genoptaget den ældre skik, men på et simplere plan,
end da højkorets sarkofager blev skabt. Frederik Vil hviler i en kiste af bonet
eg, dog uden det sorte fløjl, som de øvrige kister er betrukket med.

Roskilde domkirkes mange kalkmalerier fra forskellige perioder findes især ved sidealtre
og i kapeller. Ved opgangen til koret fra søndre sideskib ses dette maleri fra sidste halvdel
af 1300-tallet. Bispen med stav, alterkalk og oblat flankeres af t. v. domkirkens særlige hel
gen, Skt. Lucius, t. h. Skt. Olav med langøkse og trædende på hedenskabets uhyre, og over
ham troner den treenige Gud. I Kregme gamle kirke er der næsten intet levnet af inventaret
fra tiden før Reformationen, til gengæld er den smykket med moderne kirkekunst som dette
glasmaleri fra 1950 (t. h.) af J. Th. Skovgaard.
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Christian IX's
kapel

Efter Christian IX's død 1906 var det oprindelig tanken, at hans monu
ment skulle anbringes i Frederiks V’s kapel, men, med dette som forbillede,
opførtes i stedet 1917-24 et helt nyt kapel ud for nordvestre våbenhus.
Op ad kapellets bagvæg står en dobbeltsarkofag med kongen og dronning
Louise, og denne monumenttype er også brugt til Frederik VIII og hans
gemalinde. I en tredje niche i rummet står to enkeltsarkofager med Chri
stian X og dronning Alexandrine, mens Frederik IX's kiste foreløbig er
opstillet midt på gulvet.

SAGN OG OVERTRO
Overtroens
elementer

Strandvaskere

I Kronborgs dybe
kassematter lader
sagnet og billedhug
geren Pedersen Dan i
forening Holger Danske
sidde i dyb sten
slummer. Folkloristisk
sover han også i
Nonnebakken ved
Odense og I
Møgeltønderbjerget.

Ligrøveri
17 Nordsjælland

Det danske nationalsagn om Holger Danske kendes også fra Nordjylland,
men for nordsjællænderen er det ligesom H«m/er-skikkelsen uløseligt for
bundet med Kronborg. I 1950’erne fortalte nogle børn i Virum hinanden, at
Holger Danske sad og sov nede under Kronborg og først ville komme frem,
hvis Danmark var i stor nød, og der kun var drenge og gamle mænd til
bage. Sagnet har naturligvis ikke været mundtlig overleveret fra gammel
tid, børnene har kendt det fra skolebøgerne; men man fortæller ikke et
sagn, hvis ikke det udtrykker noget, man har brug for, og for disse børn
var det trygt at vide, at nogen ville redde dem, hvis det skulle gå helt galt.
På samme måde har alle de gamle folkesagn haft en helt reel betydning for
de mennesker, der har fortalt dem. Det behøver ikke at være så vigtigt at
tro på det, et sagn beretter. Sagnet kan også have mytisk betydning som et
fælles samlende udtryk for følelser, der vil være til stede hos langt de fleste
i et bestemt miljø. I dette tilfælde som værn mod krigsangsten i den kolde
krigs tid.
Der er visse uforanderlige størrelser, der altid vil være med til at forme
en befolknings trosforestillinger. I Nordsjællands venlige landskaber vil det
først og fremmest være havet og skovene, der taler til sansen for det ube
regnelige og uudgrundelige, men også kirkerne, som ved deres arkitektur
og størrelse skilte sig ud fra de små bondebyer, har talt til folks fantasi.
Havet krævede før vejrvidenskabens og motorskibenes tid mange ofre. Det
skete ret ofte, at ukendte lig drev ind til de nordsjællandske kyster og
skyllede op på stranden eller blev halet ind i fiskernes net. Før det i 1810
blev tilladt at begrave dem på kirkegården, begravede man dem altid på
stranden, man kunne jo ikke vide, om det var liget af en vantro eller måske
af en selvmorder, og sådanne mennesker måtte ikke begraves i indviet jord.
»De ka’tte gå an, de ka’ jo ha’ en hel a’en rellejon, de ku jo være katålske,«
som en gammel kone fra Snekkersten har udtrykt det. Omkring midten af
1800-tallet foregik den sidste officielle strandbegravelse, uofficielt fortsattes
skikken endnu en snes år, måske længere.
Når folk i mørke efterårsaftener hørte trækfuglene skrige, troede de det
var strandvaskere, der gik igen og jamrede sig, fordi de ikke var kommet i
indviet jord. Således er naturfænomener ofte blevet fortolket som spøgeri.
Nogle tænkte sig også, at strandvaskerne kunne gå igen for at søge efter
deres fjerne hjemegn, og denne tanke er så blevet forbundet med et usæd
vanligt synsindtryk, f.eks. lysende tågesøjler, der af vinden føres hid og did
langs stranden, og har fundet udløsning i syn af gengangere. Nogle så lys
brænde og hørte stemmer ved strandvaskergrave, og en enkelt fantasifuld
iagttager har set gravene åbne og spøgelserne danse.
Undertiden kunne man finde ilanddrevne lig med værdigenstande på sig.
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Engelske matroser havde et fint silketørklæde om halsen og en sølvknap i
skjorten, fortæller en gammel fisker, Laurits Jensen fra Ålsgårde, omkring
århundredskiftet. Når pigerne fandt sådan en matros, bøjede de sig ned og
bed sølvknappen af skjorten, og så grinte strandvaskeren til dem. Folk
sagde, det var fordi han kom i menneskehænder, og det skal også nok
passe. Efter lang tids ophold i vandet er kroppens opløsning så vidt frem
skreden, at kødet ved berøring let falder fra knoglerne. Pigerne gravene
matroserne ned på stranden og pyntede graven i mange år og bevarede så
ledes et godt forhold til de døde. Man har imidlertid ikke tænkt sig, det
altid gik så let at stjæle fra en strandvasker; følgende sagn er optegnet af
digteren og folkemindesamleren Just Matthias Thiele i begyndelsen af
1800-tallet:
Der var en kone i Niv erød, som en morgen tidlig gik til stranden for at malke
sine køer. Da blev hun var et lig, som var opskyllet på sandet, og havde det en
stor pengeskat bundet om livet. Der hun det så, og ingen var i nærheden, mente
hun, at hun vel kunne tage pengene, eftersom hun var en meget fattig kone. Og
tog hun dem da. Men samme nat kom strandvarslet til byen, gjorde megen vægt
udenfor samme kones vinduer og befalede hende at følge efter. Da blev hun
såre bedrøvet, sagde alle sine børn farvel og fulgte med varslet. Der de nu var
komne udenfor byen, sagde varslet som så: »Tag mig ved benet, du! og før mig
til kirken!« Men den nærmeste kirke lå i Karlebo, som er tre fjerdingvej derfra.
Så snart de fik kirken i syne, sagde varslet: »Slip mig nu og gå ind i huset ved
kirkeporten og bed folkene der, at de ville sidde oppe, indtil du kommer igen, og,
når du får hjulpen mig over kirkemuren, da løb til huset, så hurtig som du kan,
at ikke kirkegrimen* skal anamme dig!« Og gjorde hun da, som det var hende
sagt, men næppe var liget kommet over kirkemuren, før kirkegrimen for ud efter
konen, tog hende i skørtet, hvilket til lykke var så gammelt, at det gik itu, så at
konen slap vel ind i huset. Efter den dag gik det konen vel og levede hun for
nøjet tilligemed sine børn af de mange penge, hun havde fundet hos varslet.
* Kirkegrimen, som optræder i dette sagn, kendes fra en enkelt anden
nordsjællandsk optegnelse og ellers kun fra Sydsverige, mens optegnelser
om strandvaskernes længsel efter indviet jord er hyppige. Folk i Gilleleje
har fortalt, at »ved nattetide gik de i Kirkestræde og græd og bad for at
komme ind på kirkegården, og når der så kom en mand med mod og
mandshjerte, tog han uden videre og kastede dem over kirkegårdsmuren
ind på kirkegården, og så blev der fred igen«.
Strandvaskersagnene har deres særpræg i druknedød og strandsceneri, mens
deres øvrige indhold stort set svarer til anden gengangertro. Troen på hav
fruen er mere direkte knyttet til havet; hun er blevet set af fiskere og søfolk
over hele verden og siden middelalderen i sin nuværende skikkelse som en
skøn kvinde med fiskeunderkrop. I 1576 vakte en bonde fra Samsø opsigt
ved at gå til kongen, Frederik II, og fortælle om en havfrue, der gentagne
gange havde opsøgt ham på stranden for at spå, at der skulle fødes kongen
en søn (den senere Christian IV). Men bonden havde tillige fået besked på at
formane kongen til at tage kampen op mod al den synd og ondskab, druk
kenskab og løsagtighed, hovmod og selvrådighed, som var ved at tage over
hånd i riget. Bonden fik en gave for sit budskab.
Man har ikke blot tænkt sig havet befolket af menneskelignende væsener,
allerede i oldtiden forestillede man sig, at også dyrene havde deres side
stykker i havdybet. »Havmanden har meget kvæg; det er gerne blakket
eller hvidt. Det kommer tit op til andet kvæg på stranden,« fortaltes det i
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Helene Kilde

Hornsherred. Havkvæget kunne endog bringe lykke, blot man ingen skade
gjorde det. I 1879 nedskrev en gartner fra Vallekilde et referat af en sam
tale om havkvæg i Odsherred: En gammel kone forsikrede mig, at der var
endnu havkøer til, og at de gik på havsens bund. Et sted, vidste hun, havde
en fattig kone altid trukket sin ko ned til »havtyren«, når den skulle »løbe«.
Sine steder kunne man også endnu se store flokke af havkvæg gå og græsse.
Denne gamle kones tro har sikkert været almindelig hos kystbefolkningen.
Både havfrue og havkvæg optræder igen i sagnene om den sandflugt, som
fra midten af 1500-tallet hærgede store dele af Nordsjællands kyster. Ingen
kender den virkelige årsag til denne naturkatastrofe, som lagde hele lands
byer øde, men i sagnene optræder folks egne forklaringer med en karak
teristisk blanding af virkelige iagttagelser og fornuftstridig fortolkning. Det
fortaltes, at der engang havde været strandskove helt ned til Kattegat, som
var blevet omhugget, fordi en fremmed krigsmagt havde krævet træ fra
skovene, og endnu ved århundredskiftet talte man om, at skovene var gået
til som brændsel til et stort saltsyderi ved Liseleje. Disse sagn er helt for
nuftprægede, idet hensynsløs hugst i kystskovene sikkert har været medvir
kende årsag til katastrofen. Der er dog også blevet optegnet beretninger
af mere fantastisk art, som trænger dybere ind i den folkelige forestillings
verden: ulykker i naturen som resultat af menneskers overmodige og ufor
sigtige omgang med overnaturlige kræfter. En ung højskoleelev fra Græsted
har indsendt følgende sagn til lærer Anders Uhrskov, som var en ivrig ind
samler af nordsjællandsk traditionsstof: »Sagnet fortæller, at fiskerne ved
Tisvildeleje engang fangede et havfruebarn, og da de ikke ville aflevere
barnet, kom der en havtyr, som rev sandet op, så der blev sandflugt«. Det
ældste og mest udbredte sagn findes trykt hos J. M. Thiele, som i 1817 selv
indsamlede folkeminder i Nordsjælland:
Ude i »Nordstrand« - således fortæller man i Tisvilde - bor en havfrue, som en
gang drev sit kvæg op på strandbredden og lod det græsse hele dagen på Tibirke
mark. Det huede ikke bønderne der på egnen, hvilke fra Arilds tid havde været
noget nærige, og de lavede sig derfor til at tage dette kvæg op. De passede derfor
om aftenen på og magede det så, at de fik havfruen med alt hendes kvæg drevet
ind i en fold ved byen, af hvilken de ikke ville slippe hende ud igen, før hun
havde betalt dem for græsningen på deres jorder. Og da hun nu sagde dem, at
hun ikke havde penge at give, forlangte de, at hun skulle give dem det bælte, hun
bar om livet, hvilket var kosteligt at se til og skinnede som ædelstene. Hun måtte
da finde sig deri og løskøbte sig ved at give dem bæltet. Men da hun derefter
drev sit kvæg ned til stranden, sagde hun til sin store tyr: »Rod nu!« og straks
begyndte den at støde i jorden med sine horn og at rode sandet op langs med
strandbredden. Da nu nordvestvinden kom, fygede sandet ind over landet mod
Tibirke by, så at kirken nær var blevet begravet derunder. Og af det kostelige
bælte fik bønderne kun en fattig glæde, thi da de kom hjem og skulle ret se til,
var det flettet af ringe siv.
Sagnet om havfruens hævn kunne have sit forbillede i bøndernes egen kort
synede udnyttelse af naturen, idet de lod deres svin og kreaturer græsse og
rode op i det tynde plantedække ved stranden, så sandet blev blottet for
vinden.
På skrænten ved Tisvildeleje strand ligger Helene Kilde, måske den kendteste
af Danmarks mere end 600 helligkilder, hvoraf de 77 findes i Nordsjælland.
Folkemindeforskeren August F. Schmidt beskriver i »Danmarks Hellig
kilder« fra 1926 en hellig kilde som »en kilde, der tillagdes underbare, hel251
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bredende kræfter på visse bestemte dage af året og derfor besøgtes på disse
dage«. I et håndskrift på Det Kgl. Bibliotek findes en beretning, der går helt
tilbage til 1647, om en rejse til Helene Kilde. Det er den berømte læge og
historiker Ole Worm, der ledsager sin syge svigerfar og benytter lejligheden
til at give en indgående beskrivelse af den tro og skik, der knytter sig til
kilden:
Om disse kilders spring og herkomst fortælles adskillige fabuler... Udi pave
dømmet haver det sig så tildraget, at der var kommen fra Sverige en hellig
kvinde ved navn Sankt Lene, som der var slagen ihjel, flydende på en sten, hvis
man tør tro det, der under landet, og der det ikke var muligt at få dette corper
op, fordi at bjerget var højt og rank, at ingen kunne krybe eller gå derop, haver
der sket sådan et mirakel, at bjerget er sprungen og bleven sådan en kløft deri,
som man nu ser, af hvilken kløft hun er optagen at skulle forflyttes til næste
kirke, som er Tybele kirke, der at begraves. Der de komme nu op til det sted,
som disse kilder (3) er, og haver noget hvilet der, er disse kilder udsprungen,
som haver hjulpet mange for adskillige syger, mens der de komme videre frem
med liget ungefehr et bøsseskud mod skoven, kunne de ingenlunde komme videre
frem, og ingen heste vare mægtige til at rokke hendes legeme fra den sted,
hvorudover de måtte begrave hendes legeme der og bygge en tavle over hendes
begravelse, hvortil var stor tilflugt af syge folk og blev årlig der holdt marked og
stor valfart, og til et tegn findes to store kampestene der på pladsen, som siges
at ligge på hendes grav, og findes endnu på denne dag (de), som tager jord
under disse stene og hænger om halsen mod adskillige sygdom. Til videre bekræftning, at man skal tro således at være, vises endnu udi stranden et stenkast
fra landet en stor ru, brun sten, hvorpå der siges at skal findes streger, som
hendes hår lå, og tegn som hendes låre, hænder og fødder haver ligget.
Helene Kildes gamle navn Tis-væld kan tyde på, at den i oldtiden har været
indviet til guden Ti eller Tyr. Den katolske kirke optog og omformede
kildedyrkelsen, så den undergørende kraft i stedet blev tillagt kirkens helge
ner, til hvis ære der mange steder byggedes kapeller ved kilderne. Helene
Kilde er sandsynligvis viet til den svenske helgeninde Helene af Skofde,
mens Helene Grav i Tisvildeleje er resterne af et middelalderligt kildekapel.
Det var dog først efter Reformationen, i første halvdel af 1600-tallet, at
Helene Kilde fik sin enestående popularitet og sit ry for vidunderlige og
mirakuløse helbredelser, et ry, der holdt sig helt op imod det 20. århun
drede. Blot var helgendyrkelsen naturligvis ikke længere velset; den offici
elle lutherdom benægtede ikke kildens kraft, men hævdede, at den burde
tillægges Gud alene. Folk blev dog ved med at dyrke kilden, som de altid
havde gjort, trods modstand og forbud.
Skt. Hans aften var den egentlige helligaften, hvor kildevældet og hele naturen
var fyldt med mærkelige og undergørende kræfter. De syge drak af kildens vand
eller kastede det bagover hovedet, men for at helbredelsen skulle blive fuld
stændig, måtte de sove på jorden ved kilden eller på selve graven om natten;
særlig god var virkningen, hvis man sørgede for at gentage kuren tre år i træk.
Efter besøget ofrede man ved at kaste mønter i kilden, og de helbredte efterlod
krykker, stokke og kors behængt med hår og klude eller bemalet med navne og
tankesprog. Det har også været brugt at tage omkring en anden af Nordsjællands
hovedhelligdomme, kirken i Melby, for at tilbringe en nat i bøn ved dens hellige
relikvie, et stykke af Jomfru Marias særk.
I nyere tid har man kunnet købe vand og gravjord med hjem. Vandet kunne
bruges både til at drikke og til at vaske sår med. Ofte havde en og anden et
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ærinde for én, der lå syg derhjemme. Det kunne så hænde, man glemte det, eller
at dunken blev for tung, så det blev vand fra det nærmeste vandhul, som blev
overrakt den syge. Dette skal dog efter sigende have haft den samme helbredende
virkning, når blot troens kraft forblev usvækket. Gravjorden blev solgt i fireskillings-poser af en gammel kone, som havde stade på graven. Sov man med den
under hovedet, hjalp det på tandpine og andre småsvagheder.
De menneskemængder, der strømmede til Tisvilde på de store besøgsaftener,
lokkede igen handelsmænd og gøglere til, og sådan opstod de store kilde
markeder med boder og dans og alskens leben. Der findes meddelelser om
lignende kildemarkeder i mindre målestok fra i alt ni steder i Nordsjælland.
Blandt andet var der indtil 1870 kildemarked hver Skt. Hans aften ved
Jomfrukilderne, beliggende i Skidenenge ved Elverdams Å i Soderup sogn.
Til disse kilder knytter sig et meget dramatisk sagn, som er blevet kendt i
nutiden gennem svenskeren Ingmar Bergman's film »Jomfrukilden« og
menes oprindelig at have været knyttet til en kilde på kirkegården i byen
Kärna i Östergötland. Over samme emne er digtet en folkevise, som har
været kendt flere steder i Europa og i Norden første gang er blevet optegnet
i 1600-tallet. To hundrede år senere findes visen udbredt hos almuen i hele
Norden og er muligvis indvandret til Danmark fra Sverige. De danske viser
henfører begivenheden til otte forskellige steder i landet, men ingen af dem
er Soderup. På egnen har der imidlertid levet en mundtlig tradition om kil
derne i Skidenenge, gengivet her, som den er blevet fortalt af en gammel
kone omkring århundredskiftet:
Ja, der går jo et sagn om kilderne. I Smidstrup sogn ligger en bondegård, som
man har ment var en herregård engang. Her boede et par folk, der havde tre
sønner. En nat havde forældrene en ond drøm, de drømte, at en hæslig drage
slæbte deres tre smådrenge til skovs. I en nærliggende skov boede røvere, og en
dag da børnene lå ude i marken og legede, kom røverne og tog dem. Man
savnede jo snart børnene; der blev søgt alle vegne, men forgæves. Forældrenes
sorg var stor, men de fik tre døtre, det trøstede dem meget.
Så var det, at disse døtre en pinsemorgen ville til froprædiken i Soderup kirke.
De gik ad kirkestien, der løber gennem Skidenenge, og hvorigennem Elverdamsåen løber. Da blev pigerne overfaldet af røvere, der råbte til dem: »Vil I være tre
røveres viv / eller lade jeres unge liv?« Røverne, der ikke var nogen andre end
de tre drenge, der engang blev slæbt til skovs, og som var blevet røvere, mente
at kunne skræmme pigerne, men de svarede kækt: »Før vil vi lade vort unge liv
/ før end vi bliver røveres viv!« Over dette svar blev røverne rasende, de slæbte
pigerne over åen og myrdede dem der, de to nogle få alen fra åen, den tredje
undslap og fik skjult sig i noget krat, men røverne fandt hende, og hun blev
dræbt.
Samme dag kom de tre røvere, forklædt som handelsmænd, til forældrenes
gård og bad om lidt mad og drikke. Da de var ved at gå, fremtog de en sølvspændesko og ville give som betaling for maden, men moderen kendte skoen som
hendes ældste datters og råbte ud, at der var røvere på gården, men før der kom
folk til, var røverne væk. Man fandt døtrenes lig, da man løftede dem op for at
bære dem hjem, udsprang der tre kilder på de steder, hvor deres hoveder havde
hvilet, og forældrene tog dette som et tegn på, at døtrene var gået ind til et
evigt liv.
Der blev søgt efter røverne, man fandt de to yngste, og de blev henrettet. Den
ældste flakkede længe om, til sidst fandt man ham i Skidenenge. Han kom for
retten, og dommeren spurgte, hvor længe han havde været røver. Røveren sva253
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rede, at han huskede, at han engang som dreng havde været hos nogle folk, der
hed Troels og Kirsten. Dommeren fortalte ham, at det var hans forældre, at det
var hans søstre, han havde været med til at myrde, og at forældrene var døde af
sorg. Røveren viste stor anger, og man ville benåde ham, men han forlangte selv
at lide sin straf, så blev også han henrettet.
Den slags voldsomme begivenheder har naturligvis tiltalt folk; man har
lyttet til dem på samme måde, som man i dag sluger kriminalromaner og
gyserfilm. Trangen til for en tid at fyldes med angst eller gru bliver i nu
tiden så rigeligt tilfredsstillet, at sådanne gamle røverhistorier de fleste
steder er gået i glemmebogen. Mens man nu om dage hastigt udskifter den
ene rædselsbegivenhed med den næste, kunne man før huske et mord i
flere hundrede år og efterhånden forme og stilisere fremstillingen så meget,
at den blev til en myte om menneskelivets tragiske love.
Mange af de gamle sagn og viser kredser om emnerne elskov og død. Det
er også tilfældet med sagnet om Hr. Ebbes døtre, der er knyttet til Højby
kirke i Odsherred. To adelige jomfruer bliver forført, og det påfølgende
mord fastholder den høje pris, man satte på den ugifte kvindes uberørthed.
Kirkens store betydning som garant for de moralske værdier understreges
i disse sagn. De tre jomfruer i Soderwp-sagnet er på vej til kirke, det under
streger deres uskyld. I Højby-sagnet dræber de to forførte søstre deres
elskere i kirken, det forstærker deres voldshandling. Smedeenke Sofie
Rasmussen, født omkring 1853 i Højby, beretter:
På Burø ved Højby Sø boede en herremand, Ebbe, der havde to døtre. Da herre
manden skulle rejse bort, byggede han jomfruborgen i Højby Sø, for at døtrene
skulle have et sikkert tilflugtssted, mens han var borte. I Jacob Larsens gård, som
fra gammel tid har været noget mere end en almindelig bondegård, boede en
frue og hendes to sønner. Denne frue opfordrede sine sønner til at forføre de to
jomfruer. I en mørk nat hørte jomfruerne nødråb fra søen. Da de tror, at det er
skibbrudne, hejser de en kurv ned, og fruens to sønner kom således ind til jom
fruerne og voldtog dem. Ved julemessen i Højby kirke tog jomfruerne våben med
og stak deres voldsmænd ihjel. Den ene blev stukket ihjel ved alterets nordre
side, den anden i våbenhuset.
Vil man prøve at forstå lidt mere af meningen med disse gamle sagn, må
man prøve at genskabe deres forbindelse med det samfund, de er opstået i,
og hvis værdier de afspejler og styrker. Det gamle kristne bondesamfund
har været organiseret i en meget fast orden, hvor særligt kvindens stilling
var urokkelig. Hendes uskyld var idealet, hun havde ingen seksuel handle
frihed. Manden havde i den grad magten, at kvinden, hvis hendes dyd var
truet, selv måtte vælge enten at dø som i jomfrukilde-sagnet eller dræbe
som Hr. Ebbes døtre for ikke at blive totalt forkastet af den offentlige
mening. Så drastisk er det naturligvis ikke altid gået til i virkeligheden,
netop derfor har der været brug for disse sagn om voldtægt og død til at
fastholde samfundets gamle, uskrevne love.
Også til Rørvig kirke knytter sig et sagn om et mystisk mord. Sagnet er
vandret langs den danske og en del af den tyske Østersø-kyst og optræder
også i flere udgaver i England. Den første kendte oplysning om Rørvigmordet stammer fra 1750, men det har fra begyndelsen været indhyllet i
hemmelighedsfuldhed, og man har ikke åbenlyst talt om det. Den ensomt
beliggende kirke har været ideel som skueplads for lyssky begivenheder
som denne uhyggelige sammensmeltning af kirkebryllup og voldshandling.
Sagnet lyder hos J. M. Thiele:

Danmarks store kulturskat af kirkemalerier røber mangt og meget om hine tiders dagligliv.
Når smørret skulle kærnes, bad man vel gode ånder stå én bi; slog det fejl, og det gjorde
det nok tiest, fik de onde uden tvivl skylden - som drilledjævlene her (t. v.) i Tuse kirke.
Fordi selve jorden og hele naturen måtte være på det højeste af sin ydeevne ved sommer
solhverv, blev der navnlig Skt. Hans nat valfartet til helligkilderne for at bade i dem eller
for at hente noget af det ekstrakraftladede vand. Skt. Hans nat begunstigede også ind
samlingen af lægeurter, og endnu langt op i 1800-tallet havde ungdommen i Helsingør efter
bålbrændingen »travlt med at samle sankthansurter for, når man kom hjem, at stikke dem
op på alle mulige steder over døre og i loftsbjælker, hvor han eller hun jævnligt måtte
komme, for at se, om de, medens de voksede, bøjede sig hen imod hinanden og forenede
sig, hvoraf der kunne drages den allersikreste underretning, om han eller hun nærede
tilbøjelighed for den pågældende, og om de skulle blive kærestefolk det år ... urterne blev
i reglen siddende til næste års Skt. Hans dag, men da var det også forbi med den drøm og
de forhåbninger. De blev skånselsløst revne ned, og nye opsatte med bedre forhåbninger«.
Endnu mere sejlivet - så den nåede at blive fotograferet (t. h.) - var i Julebæk uden for
Helsingør den besynderlige skik, at man klædte sig ud Skt. Hans aften.
VIET TIL DØDEN
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Det skal have tildraget sig for et hundred år siden, at der ude på havet, nord for
Rørvig i Odsherred, engang om aftenen ankrede et stort skib, som formentes at
være et russisk krigsskib. Samme nat overraskedes præsten i Rørvig af nogle be
væbnede og formummede personer, som under løfte om rigelig belønning, men
tillige med svære trusler, befalede ham at tage sin bog og at følge med op i
kirken, hvor han skulle forrette en vielse. Da han således kom ind i kirken, var
den ganske oplyst, og mange ubekendte personer var der til stede i dybeste tavs
hed. For alteret ventede ham brud og brudgom i prægtige klæder. De var tilsyne
ladende af høj stand, men bruden var bleg som døden. Da han nu havde forenet
dem til rette ægtefolk at være, og vielsen var til ende, faldt der pludselig et skud
i kirken, hvilket strakte bruden død hen over alteret. Toget drog da bort, førte
liget med sig og forsvandt i den mørke nat. Næste morgen havde skibet, som lå
derude, lettet, og indtil denne dag er denne begivenheds sammenhæng skjult i
mørke.
Det kan være fristende at opfatte dette dunkle sagn som en legemliggørelse
af kvindens indre erfaring - foran alteret udleveres hun til mandens for
godtbefindende og udslettes som enkeltvæsen. Den engelske version af
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sagnet beretter noget lignende. Her føres præsten til en sund kvinde, der
lige har født, for at forberede hende til døden: en myte om kvinden i
mandssamfundet, hendes eksistens er underordnet i forhold til hendes funk
tion som den, der føder børn.
Ligesom havet og kirkerne har spillet ind i de folkelige trosforestillinger,
har også landsdelens vidtstrakte skove afgivet ramme og materiale til over
naturlige oplevelser og fantasier. Om Nordskoven i Hornsherred sagde
man, at det var en øde skov, hvor vilde dyr, trolde og allehånde onde
væsener havde tilhold. De talrige sagn om røvere i de nordsjællandske
skove har sikkert ikke manglet forbilleder i virkeligheden; man har brugt
dem til at iklæde sin helt reelle angst en skikkelse, som gjorde det muligt
at tale om den.
Gribskov er i den mundtlige overlevering blevet befolket med røverborge
og gamle byer. Her skal også have boet en mærkelig kvinde, kaldet Mutter
Grib, som blev regnet for en troldkvinde og var meget frygtet i omegnen.
Hun havde sin hule nede omkring Nødebo, som hun hjemsøgte sammen
med andet tyvepak, når folk ikke var hjemme. Sådan fortalte man i
1830’rne, og sådan fortæller man endnu midt i det 20. århundrede. Som
en slags skovens ånd kunne hun vise sig i forklædninger og lede folk på
vildspor, og nogle har ment, hun var leder af en grusom røverbande.
»I min barndom fortalte min mor tit om Mor Grib,« beretter husmand Christian
Nielsen, født 1857 ved Saltrup, »hun havde syv sønner med sin egen søn, og de
levede af tyveri og røveri; de var frygtede i mange miles omkreds; ingen turde
køre igennem skoven uden at være bevæbnet. Engang havde Mor Grib-sønnerne
erfaret, at en gammel kone i Kagerup var død, og i den anledning var grisen
slagtet, så der var sul til artid (begravelse). En nat brød Grib-sønnerne ind i
storstuen for at stjæle grisen, men i mørket tog de fejl og tog den døde kone, og
da de opdagede fejltagelsen, smed de liget ude på en pløjemark.
Der var længe ingen, der vidste, hvor Mor Grib havde sit tilholdssted, men til
sidst blev det dog opdaget, det gik til på følgende måde: En af hendes døtre var
oppe på Pibe mølle for at købe mel, og før hun gik derfra, så møllersvenden sit
snit til at give posen en lille rift, så melet kunne løbe ud. Og ved at følge mel
striben opdagede man, hvor de boede. Der blev så sendt bud til øvrigheden, der
overmandede Grib-sønnerne, og de blev alle ført til Esrum arrest og blev dømt
til at hænges på Esse (Esrum) galgebakke.«
Det er malermester Arnold Olsen fra Esrum, der har optegnet dette og
mange andre sagn fra Nordsjælland.
De fleste røversagn er vandresagn, som fortælles ens fra mange forskellige
skove. Thyra Boløkse i Borrevejle Skov ved Lejre Vig var også en arg
gammel røverkælling og leder af en bande bestående af hendes egne sønner.
Hun sad sædvanligvis i indgangen til sin hule og smøgede sin kridtpibe.
Mødte man hende i skoven, plejede hun at sige: »Man siger rigtig nok, at
der er røvere her i denne skov, men det er fanden gale mig løgn«. Til sidst
blev også hun og hendes tolv sønner pågrebet og henrettet.
Et folkefærd, som kendte skoven særlig godt, var kulsvierne, der især holdt
til i og omkring Gribskov. Når de om natten lå ensomme i røgen fra kul
milerne, har syn og lyde i den mørke skov let blandet sig med deres egne
tanker, så det kunne være svært at trække grænsen mellem den virkelige og
den overnaturlige verden. Den ensomme mand har ofte været hensunken i
erotiske fantasier, når et eller andet i skoven har fanget hans opmærksom
hed. Derfor har hans syner form som skønne kvinder, der ægger ham og

Da Frederik IV 1721 oprettede 240 rytterskoler (t. v.) på ryttergodserne, landets jorddrotter til
eksempel og efterfølgelse, var det en stor landvinding for almuens oplysning, selv om der
kun undervistes i religion og læsning, for ekstra 8 skilling om ugen dog også i skrivning og
regning. Ikke mindst i de nordsjællandske skovegne prellede al denne oplysning imidlertid
af mod en folketradition, der simpelthen bundede i en urgammel fortrolighed med naturen
og den deraf følgende særlige virkelighedsopfattelse. Ingen anden egn har haft så mange
»kloge træer« eller »hultræer«, som det fremgår af kortet t. v. I Nødebo Holt havde man
langt op i 1800-årene Krampetræet, og i Nejede Vesterskov nær Arresø stod Skævertræet,
hvor børn blev trukket igennem »flækket« mellem de sammenvoksede stammer eller grene
(t. h.) for at blive helbredt for »skæver«, dvs. engelsk syge. Den dag i dag er der menne
sker, som kender og søger sådanne doktortræer og hænger klude eller bandager op på dem
eller slår søm i dem for at overføre en eller anden skavank til træet, som så bevarer den
i sig. Derfor må sådanne træer aldrig fældes og bliver det heller aldrig.

flisen

flæspen

skræmmer ham, men, var det ellepiger, skuffer med deres hule ryg. Maler
mester Arnold Olsen har i 1930’rne optegnet adskillige sagn om kulsvieres
møde med disse troldkvinder, blandt andet ét meddelt af husmand Christian
Nielsen, født 1859:
»I min faders tid lå der et skovløberhus oppe i Nyhegn, som blev kaldt Søbækkehuset. Her boede en skovløber, som blev kaldt Svend Søbæk, han var opsyns
mand over svinefoldene fra Huseby til Gamlevang. Bøndernes svin gik det meste
af året i skoven, man sagde, de gik på olden. Foruden at passe svinene brændte
Svend Søbæk kul, sine miler havde han nede ved Gamlevangsmosen. En aften
han passede sine miler, så han tre ellepiger komme hen imod milen for at
varme sig. Svend Søbæk tog nogle gamle skallinger (tørre pinde) og kuister
(smuld fra tidligere brændinger) og kastede efter dem; men de slog en høj
latter op og råbte: »Bri Bøj Bonis, Flisen brænder«, og de kastede en sten efter
ham. Svend Søbæk skyndte sig hjemad; men han var så fortumlet i sit hoved,
at han blev vildfarende, og han kom ikke hjem før næste morgen.«
Ellepigernes mærkelige råb, der minder om en bid af en gammel remse, er et
godt eksempel på folks sproglige fantasi. Andre har hørt ellepigen råbe: »Ulle
Bulle Busse Bøjemand, Flæspen brændes« og »Bonde Bonde som i bøgetoppen
hænger, flæspekosten brænder«. Det lyder, som om hun tilkalder hjælp fra
skoven, fordi kulsvieren har kastet gløder i hendes kønsorganer.
257

Pastor Junges
optegnelser

bonde(u)væsen

Svar på tiltale

Joachim Junge, der i slutningen af 1700-tallet var præst i Blovstrød-Illerød
menigheder, var som oplysningsmand interesseret i at forstå levevis og tros
forestillinger hos de »lokale stammer«, og han har i sin bog »Den nord
sjællandske Landalmues Karakter, Skikke, Meninger og Sprog« tegnet et
nærgående billede af sine sognebørn. Junge havde, da han skrev bogen,
mange folk omkring sig, »men ikkun få bøger«, og netop heri består frem
stillingens store værdi. For en gangs skyld er her optegnet levende overtro
i sammenhæng med det omgivende kulturelle og sociale miljø.
Junge vidste, at kulsvierne stjal brænde og vildt i kongens skove, men
derfor brød bonden ikke sit moralprincip, at »her på landet aldeles ikke
stjæles, her pilles og snadskes kun«. Man trøstede sig også med det mund
held, at »for tyveri i skov og hos fruentimmer bliver man hverken hængt
eller brændt«.
Forfatteren angiver bondens usle kår som årsag til hans dårlige egenskaber; han
er dorsk, frådsevoren og fordrukken, »og uagtet han stedse bliver min ven, så
var han dog aldrig et mønster enten på finhed eller skarpsindighed«. I det
udannede og rå sind er hangen til overtro og overnaturlige ting uudslettelig.
»Hos det ganske rå menneske virker fornuft kun lidet,« fastslår præsten af er
faring. »Imod sådanne genfærdsforfægtere af landalmuen har jeg adskillige gange
disputeret, men det gik her, som ved alle disputatser, vi beholdt ret på begge
sider. Også ere bondens beviser ofte uomstødelige, thi de ere sædvanlig erfa
ringssætninger, hvilke og gerne kan være subjektivrigtige; thi i erfaringsøjeblikket
er alle sindsbevægelserne så opbragte, at de hindre sjælen i at tænke eller at an
stille betragtninger, og indbildningskraften danner da straks sådanne billeder,
som svare til den tone, i hvilken den bedrøvede sjæl er stemt. Eller og hvad han
ikke selv har erfaret, det har han hørt af troværdige vidner. Ja! engang forsik
rede en gammel, ikke uvittig (uforstandig) bonde mig, at han havde kendt en
endog kun ligefrem doktor, som også engang således havde kaldt en død mand
til live, at han talte, og føjede han til, der var så gon måske mangen en præst,
der ikke kunne gøre ham det efter.«
Det har ikke været let at oplyse disse mennesker, men i folkesnakken har
pastor Junge endog fået svar på tiltale. I 1944 meddelte en gammel gårdejer
til en af hans efterfølgere i præsteembedet: »De gamle sagde, at pastor
Junge ikke selv var, som han skulle være. Talen gik, at han ikke overfor
kvindfolk var, som han skulle være. Og grunden var jo nok den, at de ikke
rigtig kunne lide ham, fordi han kritiserede dem og sagde, at de var dovne,
og dette var uretfærdigt, mente de, for de sled forbavsende i det med at
rydde sten og lyng og skov for at gøre jorden frugtbar«.
I denne beretning får bonden det sidste ord, så må præst og almue be
holde ret på begge sider.

EGNSDRAGTER
Nordsjællands geografi er ret uensartet, og derfor har de forskellige egne
haft individuelt særpræg hvad folkedragten angår. Hedebo-tgntn og Nord
østsjælland har stort set haft samme type dragt, især gældende for de
pragtfulde guld- og sølvnakker. Det øvrige område ligner Midtsjælland
med andre typer huer. Dog skiller Røsnæs sig skarpt ud fra omegnen med
en særpræget og meget gammeldags dragt. Endelig er der Samsø, hvis
mandsdragt som på de fleste småøer var ret sømandspræget, og hvis på
klædning i det store og hele var meget købstadpræget.
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Nordøstsjælland

Kvindedragten

Dragten i Nordøstsjælland og især i Hede bo-egnen hører til de rigeste og
smukkeste i landet. Til trods for den nære forbindelse med hovedstaden
bevarede bønderne deres særprægede dragt længere end de fleste andre
steder. Det skyldes nok især to ting: dels var bønderne velhavende og selv
bevidste og ønskede ikke at aflægge deres kostbare og klædelige dragt, dels
ville københavnerne gerne handle med de folkedragtklædte torvebønder
(ligesom det kendes fra Amager og Skovshoved), og i herskabshusene ville
man gerne have bondekoner fra Nordsjælland og Hedebo-egnen i deres
klædelige dragter som ammer til børnene.
Det, som især kendetegner områdets kvindedragt, er de smukke broderier
på særke (og skjorter) og de kostbare guld- og sølvnakker. Den hvide hedebosyning kan følges tilbage til slutningen af 1700-tallet og optræder i flere
forskellige udformninger: tællesyning, baldyring etc., som dyrkes den dag i
dag. Huenakkerne broderet med guldtråd, kantille, pailletter etc. blev syet
af professionelle syersker, huekoneme, fordi teknikken i guldbroderiet var
for vanskelig for amatører. En guldnakke var en dyr historie, undertiden
svarende til en tjenestepiges løn i to år, men så holdt den også livet ud.
Unge piger havde guld- eller sølvnakker med røde bånd, mens gifte koner
havde sorte bånd og guldgalon om huen. Galonen var tegnet på hendes vær
dighed som gift kone. »Giv agt på galonen,« sagde en ung gift kone ad
varende til en karl, der viste hende lidt for åbenlys opmærksomhed ved et
gilde. En velhavende gårdmandskone skulle have en guldnakke til fineste
stads og en sølvnakke til pæn søndags eftermiddag. Fattige koner måtte
nøjes med en sølvnakke.
Hel kjole kom her som andetsteds på mode i løbet af 1800-tallet, og der
er bevaret mange hvergarnskjoler i smukke farver og mønstre, syet efter

Konehuen - som denne guldnakke fra Søsum ved Stenløse - med de sorte bånd og guld
galonen var symbolet på den gifte kvinde. Ugifte kunne nok bære guld- eller sølvnakke,
men aldrig galon. Store kniplingskorsklæder over huen (t. h.) kendetegner folkedragten i
områdets midterste og vestligste del. På oliemaleriet fra ca. 1840 af Karen Pedersdatter fra
Tømmerup er hun iført rød-grønstribet kjole med en sort fløjlsbræmme tværs over brystet.
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bymode. En dygtig syerske skulle kunne sy en kjole på én dag, hvilket f.eks.
kunne være nødvendigt i tiden op mod Skt. Hans på Tis vilde-egnen, hvor
sypigerne havde fuldt op at gøre med at sy »kildekjoler«. De unge piger
måtte nødvendigvis have nye kjoler til det årlige kildemarked, ellers måtte
de pænt blive hjemme.
Mændene bærer flere trøjer og veste ovenpå hinanden, hedder det i slut
ningen af 1700-tallet. Selv i den koldeste vintertid havde de dog kun
tynde, hvide lærredsbukser på uden foer, så deres ben lignede gåsekød.
Også skindbukserne var kolde, især hvis man tog dem våde på for at få dem
til at sidde glat om benene. På de lange køreture med varer til markedet i
byen løb karlene ved siden af vognen for at holde varmen, og dog var de så
vant til de tynde bukser, at soldatermunderingens uldne bukser, lange
strømper og tykke gamacher forekom dem ubehagelige. Længere end
andre steder bevarede mændene den såkaldte brunkjol, en overkjortel af
baroksnit med store opslag og mange sølvknapper. Det var dog kun gifte
mænd, der kunne tillade sig at gå med dette klædningsstykke. De unge
måtte vise deres hårdførhed ved ikke at bruge overtøj. Til daglig gik
mændene med en tyk ulden hue på hovedet, og kun til stads og på rejser
byttede de huen om med en hat. I Nordsjælland gik bønderne ikke som
andre steder med hatten oven på et hætslag; to hovedtøjer var forbeholdt
velhavende folk. »Den mand er nu bleven så rig, at han kan gå med både
hue og hat,« hed det gerne.
Bønderne blev efterhånden så købstadprægede, at de begyndte at bruge
lommetørklæde hængende ud ad baglommen, men dog med den forskel, at
man kun brugte brogede lommetørklæder, mens de hvide var forbeholdt
byboerne. En købstadkarl sagde foragteligt, at han rigtignok ikke håbede
nogen sinde at synke så dybt som til at gå med broget lommetørklæde.
De tre dominerende farver i kvindedragten er rødt, blåt og grønt. Det gælder
fortrinsvis skørter, men også delvis andre ting som buller, forklæder og - tildels
- huebånd. Det er vanskeligt nu at klarlægge, hvordan disse farver blev brugl
på Heden, men det menes, at rødt fortrinsvis var for unge til fest, blåt for ældre
og gifte, mens grønt skørt brugtes til daglig.
En forlovet pige syede sin kærestes og sit eget ligtøj, og en gravid kone syede lig
tøj til barnet. Tingene skulle ligge parat, for man blev let »vildfarende«, hvis
et uventet dødsfald indtraf. Jordesærken og -skjorten nåede til fødderne;
kvinderne havde et stort kors syet i hulsøm på brystet og en sort sløjfe. Des
uden lagde man på ligets bryst en åben saks og et kors dannet af to halmstrå,
salmebog under hagen og skillinger på de lukkede øjenlåg. En kone, som døde
i barselseng, fik børnetøj med i graven, en saks til at klippe navlestrengen over
med og en flaske vand til at vaske barnet i. Man troede, at hun fødte efter
døden.
Området vest for Heden er et blandingsområde med en mængde forskellige
huetyper, cirkelrunde, pæreformede, femfoldede etc. Påklædningen har
været mere moderne end Hedebo-egnens, men ikke så kostbar. I gammel
tid brugte man her som andetsteds lin under huen, bl.a. omtales 1556 to
linhatte tilhørende en kone i Hvalsø, der blev brændt på bålet for at være
troldkvinde. Fra 1830-40’rne brugte kvinderne store, kostbare kniplings
korsklæder. Det hændte ikke så sjældent, at præsten kom til at krølle det
stivede og fint strøgne stykke tøj, når han ved altergangen lagde sin hånd
oven på i stedet for under det. Når korsklæderne ikke brugtes, blev de
rullet op på en kort, tyk stok og lagt i en korsklædebakke, dækket af et

Første påskedag var Røsnæs-pigernes kirkedag, hvor de endnu i 1870’erne drog til kirke
iført den såkaldte »grønrejstdragt« med grønt som hovedfarve. På samme tid så Røsnæsbøndernes arbejdsdragt ud som vist til højre: broget, stribet brystdug over hvid, strikket nat
trøje, høj, sort »vadmelshat«, gule skindbukser, røde strømpebånd og hvide strømper.
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kurveklæde og anbragt øverst i standkisten eller i en dragkisteskuffe. Hue
bånd etc. opbevaredes i malede pynteæsker.
I ældre tid bar kvinderne håret tilbagestrøget og fastholdt af et strygebånd,
der blev bundet så fast, at det skar en dyb fure tværs over issen. Da skil
ning blev moderne, blev håret omhyggeligt glattet med øl, sukkervand eller
spyt, mens krøller foragteligt blev kaldt »uglehoved«. Dragten var ikke
meget forskellig fra andre egnes. De hele hvergarnskjoler blev også her
moderne fra 1830-40’rne. En velhavende pige fik så mange kjoler til sit
udstyr, at de kunne holde livet ud. Moden skiftede ikke så tit som nu om
stunder. Det almindelige fodtøj var træsko, til kvinderne med kort over
læder med blanke kramper. Man havde altid en halmvisk at gå på, men
pigerne skulle passe på ikke at bruge havrehalm, for så fik de rødhårede
drengebørn. Til kirke gik man i træsko og bar de fine lædersko i et tørklæde.
I 1600-tallet har mændene ved Dragsholm båret bukser og trøjer af en
gelsk klæde, pibekraver af hollandsk lærred og huer af fløjl, altså en kost
bar og bypræget dragt; men i senere tid har dragten ikke adskilt sig væsent
ligt fra andre egnes. Endnu i begyndelsen af 1850’erne gik enkelte gamle
mænd med knæbukser, mens de unge for længst var begyndt at bære lange
bukser. Over buksesmækken sad en lille urlomme, og i urkæden hang sølv
mønter, urnøgle og alskens dingeldangel, som ringlede festligt under dansen.
Da man begyndte at sætte shirtingsryg i vesten i stedet for som tidligere
ryg af samme stof som forstykkerne, sagde »hedeboerne« i landsbyerne
langs Store Bælfs kyst om »skovboerne« øst for Tissø, at »der er gode råd
forpå, men Gud bedre det på ryggen«. Mændene var altid glatragede, højst
havde de en lille krans af skæg rundt om hagen fra øre til øre. Da fuldskæg
blev moderne omkring midten af 1800-tallet, syntes de gamle, at det så
slemt ud.
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Et af de mest gammeldags områder i landet hvad folkedragt angår er
Røsnæs (Refsnæs), der geografisk som dragtmæssigt har sin grænselinie fra
det inderste af Kalundborg Fjord i syd til Saltbæk Vig i nord. Endda var
dragten så særpræget, at den ligefrem kunne hindre en pige i at gifte sig
udensogns, for gjorde hun det, måtte hun afskaffe hele sin garderobe og
anlægge »østerklær«. Det var en dyr historie, som nok kunne få en for
nuftig bondepige til at betænke sig på at følge hjertets røst.
Røsnæs’ meget strenge dragtritual var en overlevering fra gammel tid, som
uden tvivl har eksisteret også i andre egne af landet. Der var nøjagtige regler
for, hvilke klædningsstykker og farver der måtte bruges ved bestemte lejlig
heder. F.eks. havde man - foruden den sorte kjole - tre forskellige festdragter:
rødrejst, grønrejst og blå båned dragt (ordet »rejst« refererer til et hvergarnsstof med ophævede mønstertråde). Grønrejst-dragten krævede grønne bånd på
huen og på skørtets grønne rejststof. Den brugtes til kirke i påsken; første påske
dag var pigernes kirkedag, mens de gamle gik i kirke anden påskedag. Desuden
brugtes grønrejst-dragten første bryllupsdag, lørdag. Rødre/srdragten havde
røde huebånd og rødrejst-skørt og brugtes til gudstjenesten pinselørdag, der var
pigernes kirkedag, samt anden bryllupsdag, søndag. Blå båned dragt havde
skørt af mørkeblåt vadmel med blå bånd og brugtes i julen, både til kirke og
til julegilder, samt til tredje bryllupsdag, mandag. Blå båned var især de unge
pigers festdragt, men kunne til nød anvendes ved andre lejligheder, hvis pigen
ikke ejede rejst-skørter, som var dyre at anskaffe.
Røsnæs har haft de samme farver som Hedebo-dragten, rødt, blåt og grønt.
Men anvendelsen har tilsyneladende været en anden.
Mændene er langt tidligere end kvinderne holdt op at gå i folkedragt, men
da den brugtes, var den efter sigende ret forskellig fra andre egnes. Den
ærmeløse vest kaldtes med det gamle navn brystdug og var altid stribet i
brogede farver. Den kunne bruges alene uden kjol eller trøje over. I så
tilfælde havde man en strikket trøje under eller blot et par strikkede ærmer
syet i brystdugen. Den høje hat, som kom på mode i 1800-tallet, kaldtes
for vadmelshat. De mænd, som ikke ejede et par lange støvler, eller som
ikke nænnede at bruge det kostbare fodtøj i dårligt vejr, kunne vikle snoede
halmbånd om benene som beskyttelse mod sne og søle.
Ved midten af 1700-tallet hedder det, at Samsø's beboere trods deres fattig
dom søger at efterligne købstadfolkenes dragt. Dette stemmer godt med et
maleri af familien Printz fra 1780, hvor det er højerestandsdragter, som
afbildes, og ikke bondedragter. Det skal dog bemærkes, at påklædningen
er henved hundrede år ældre end den tid, da billedet er malet. De krigede
huer, de sorte kjoler med hvide tørklæder og forklæder, mændenes flade
hatte og vide bukser er helt barokagtige i deres præg. Dette gammeldags
præg har holdt sig så længe på øen, at man endnu i sen tid brugte skind
skørter til daglig.
Brudens hovedtøj hed hårbånd og er oprindelig en fletningefrisure med aner
tilbage til middelalderen. Det var kun velhavende gårdmandsfamilier, som ejede
denne kostbare hovedpryd af perler, guldknipling etc., men man lånte bered
villigt ud til mindre formuende brude. Hårbåndet brugtes sidste gang så sent
som i 1873.
Ved begravelser havde enken og de nærmest beslægtede kvinder et sort skørt
over hovedet. Skikken omtales i midten af 1700-tallet, men kan spores tilbage
til middelalderens og renæssancens dragtskik. I senere tid overbroderede enken
de røde farver på sine huer med sørgefarverne grønt og lilla. Der fandtes også
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sjaler, hvis ene side var broderet med glædesfarver, den anden med sørgefarver.
Så kunne man altid vende den side ud, som netop passede til lejligheden.
De krigede huer med linet under erstattedes af huer med mere glat forkant og
et meget stort, stivet lin. Samsø-kvindernes kniplingslin er særlig pragtfulde, især
kronelinene med et mønster af kongekroner i kniplingen. De sønderjyske knip
lingskræmmere - der uvist af hvilken grund kaldtes »jøder« - drog rundt til
hjemmene og solgte kniplinger og andet, men de brede kniplingslin var dyre, op
mod fem rigsdaler. Så var det langt billigere at brodere en kniplingsimitation på
tyli, som man kunne få for én rigsdaler. En kvinde i Brundby, født ca. 1830, bro
derede lin for landsbyens kvinder. Når kniplingskræmmeren kom på besøg,
opvartede hun ham med kaffe og fik til gengæld lov til at tegne hans kniplings
mønstre af og bruge dem som forbilleder for sine broderede lin.
Om mændenes påklædning fortælles det i 1750’erne, at den adskiller sig fra
den dragt, der brugtes i andre dele af landet. Den yderste kjortel var af
brungråt eller sortfarvet klæde. Tidligere havde man brugt vide bukser som
hollændere og amagere og hertil korte kofter, med andre ord sømandsdragt.
Under koften havde man adskillige undertrøjer, der nødvendigvis måtte
have en mængde sølvknapper. På skoene bar man sølvspænder, på hovedet
hat om sommeren og om vinteren store, forede huer.
I slutningen af 1700-tallet bestod dragten ved festlige lejligheder af trekantet hat
oven på en hathue af uld eller bomuld. Huen beholdt man på i kirken. Dertil
blåfarvet halskæde, bredstribet trøje eller brystdug, knæbukser af skind eller
Manchesterfløjl, strømper af sammenkartet sort og hvid uld og sko bundet med
læderremme. Oven på denne dragt sad en grå vadmels kofte eller kjol med store
hornknapper; den nåede omtrent til knæene og havde store ærmeopslag.
Til daglig brugtes mest klæder af skind, men også hvide lærredsbukser. Pelsen
kunne være hvid, rød eller sort. Nogle brugte også skørtebukser: hvide og vide
lærreds overtræksbukser. Ved midten af 1800-tallet gik mændene mest klædt
som søfolk i mørkeblå trøjer og lange bukser af klæde eller vadmel.

Maleriet af familien Printz fra Samsø er dateret 1789, men alligevel spores endnu barok
tidens mode i de stærkt højerestandsprægede dragter.
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To hesteskoformede hustomter med stensat syld på bakkeryggen Ørnekul
på Nekselø er foreløbig de ældste vidnesbyrd om oldtidens bolig i Nord
sjælland. Af de to tomter, der dateres til tidlig yngre stenalder (ca. 4000
3200 f.v.t.), havde den største ildsted og må være bolighuset, mens den
anden opfattes som et udhus. Bopladsen har været beboet både af dyssetiden's bønder og af de nye erobrere, stridsøksefolket. På Knardrup Galge
bakke øst for Stenløse er fundet hustomter fra samme periode med svær
stensyld og enkelte stolpehuller, i alt tre tætliggende bygninger, der viser
afsnit af en landsby anlagt på bakken. De få stolpehuller og spredte sten
fra væggenes syld giver dog kun et spinkelt grundlag for en rekonstruktion.
I lighed med senere tidsperioders hustomter vil opmærksomhed ved fund
af stensamlinger under markarbejde eller gravning af grøfter kunne føre til
fund af langt bedre bevarede oldtidshuse.
Mens jernalderen^ hustomter kendes fra talrige fund i Jylland og spredte fund i
Østdanmark, var bronzealderens boliger lidt af en gåde, indtil de første spor
påvistes i Ballermosen ved Jægerspris. Tomten af et langhus dateres ved en delvis
overliggende gravhøj til periodens ældre del og antages ved sin mærkelige be
liggenhed at have været en kultbygning. I de seneste år er betydelig flere af
disse langhustomter dukket frem. Bortset fra deres sværere tømmer og af
rundede hjørner og fraværet af stald til husdyrene ligner husene de omkring
tusind år yngre jernalderhuse.
Stolpehuller i et uklart mønster er også påvist på en boplads i Jyderup Skov i
Odsherred, der bar omfattende spor af bronzealderfolkets aktivitet. Muligvis vil
man også her kunne danne sig et - om end spinkelt - billede af de folks bo
liger, hvis gravhøje optræder i usædvanligt antal i Odsherred og Hornsherred.
Det ser ud til, at bronzealderens langhus var en stor halbygning med afrun
dede hjørner, hvis lerklinede vægge og meget kraftige indre, parvis anbragte
stolper bar et tag tækket med græs eller andet brændbart materiale. Konstruk
tionen er gennemgående kraftigere og mere enkel end i jernalderens langhuse.
Ved Veddinge er i 1966 udgravet hustomter fra tidlig jernalder {keltertid),
og på Syringeholm's jorder i Glostrup fandtes i 1958 rester af en tomt efter
et formodet pottemagerhus. Flere andre hustomter i området kunne som
følge af den enorme byggeaktivitet ikke undersøges forsvarligt. Der er
endnu ikke fundet hustomter, der kan give grundlag for en egentlig rekon
struktion af jernalderhuse, sådan som de - efter jysk model - er genskabt i
»Oldtidsbyen« ved Lejre.

Bronzealderens hustomter er karakteristiske ved deres buede gavle, et træk, som adskiller
periodens huse fra de senere, rektangulære jernalderhuse. De let indadtrukne indgange har
- hvor de, som her, overhovedet lader sig iagttage - ligget midt for begge husets langsider.
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I det store arkæologiske forsøgscenter ved Herthadalen lige vest for Lejre er genskabt en
hel lille himmerlandsk jernalderlandsby med dens seks små huse og dens marker og over
drev, dens veje og dens jernudvindingsplads, løveng og gravplads.
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18 Nordsjælland

Muligheden for at gøre nye fund er til stede i rigt mål, og der findes tal
rige efterretninger om oppløjede rester af lerklininger, trækul, potteskår,
brændte vævevægte m.m., der er sikre tegn på bebyggelse almindeligvis
fra jernalder-perioden. Det efterfølgende årtusinds grundige jorddyrkning
og stadig tættere byggeri, kulminerende i storbyvækst og sommerhusbebyg
gelser i nutiden, må antages at være hovedgrunden til de stadig sparsomme
fund af hustomter fra oldtiden som helhed. Et fingerpeg giver et nyt fund
af bopladsrester: en lergrube og endnu ubestemmelige stolpehuller, ved
Vindinge nær Roskilde, dateret til tiden lige efter tidsregningsskiftet.
Sikre stolpespor efter vikingetideris huse er fundet i skibssætningerne ved Lejre,
og indirekte ved udgravningen af den nærliggende Grydehøj, som i bunden af
højfylden havde aftryk af svært tømmer fra et dødehus, rejst over en høvding
eller konge antagelig i tiden op til vikingetid. Yderligere tomter efter vikingetidens
langhuse og navnlig såkaldte grubehuse, dvs. værkstedsboder, skal antagelig søges
på steder lettilgængelige for datidens skibsfart, f.eks. omkring Stavns Fjord på
Samsø, på Sejerø, hvor betydelige affaldslag fra jernalderen kunne tyde på tæt
bosættelse allerede da, ved Skansehage nær Rørvig, på Orø i Isefjorden og ved
Lejre Vig. Urørte strandenge kan her afsløre interessant nyt.
Nordsjællands første bybebyggelse må søges under købstædernes meter
tykke affalds- og bygningslag, f.eks. neden for kongebyen Roskilde. Den
gådefulde Høgekøbing vil måske engang dukke op som en enestående,
urørt handelsplads fra ældre middelalder. Foreløbig må spredte fund i de
nedre bylag repræsentere bygningsfasen efter vikingetid.
Bindingsværkslænger og bulværkslænger med jordgravede stolper er ikke
påvist. Et indtryk af, hvordan Nordsjællands middelalderlige byer kan have
set ud, giver borgstedet Næsholm vest for Nykøbing, der udgravedes fra
midten af 1930’rne til midten af 50’erne. Midt på en isoleret borgbanke stod
et kvadratisk teglstenstårn (udvendig 10X10 m), der har eksisteret fra om
kring 1240 til 1340’rne. Mellem kernetårnet og den ydre palisadering lå for
skellige bygninger, der viser både bybygninger og landbygninger i dette tids
rum, således borgfogedens bolig i to stokværk, lille i øvrigt, med svære ler265
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stampede mure; nederst var en kælder med fire krydshvælv, derover en be
boelse tækket med stråtag og opvarmet af en muret ovn. Adgangen til
dette stokværk, »højeloftssalen«, har været ad en trappe og en svalegang.
Dette hus er - så beskedent det end virker - forgængeren for landsdelens
stenbyggede middelalderlige huse samt de tostokværks bindings- og bul
værkshuse med magasin øverst, der flokkedes inden for de trange byvolde.
Bønderbygningerne giver Næsholm-udgravningen også fingerpeg om ved
tydelige fundamentspor af et tredelt »stue-herbergs-hus« med opvarmet
stue i midten og to »herbergsrum« - uopvarmede magasin- og gæsterum i hver ende. Da ordet »stue« i sin grundbetydning synes at være »ovn«,
undrer det næppe, at en velbevaret ovn, muligvis udbygget med både ild
sted og skorsten, udgravedes i stueafsnittets gulv. Måske skal her søges det
ældste spor af den fra Norge og Sverige kendte pejs, som blev forgængeren
for den specielle sjællandske ildsteds-konstruktion, »den åbne skorsten«.
Næsholm-borgens stald, lade og lo i binding eller bul sås kun som uregel
mæssige fundamentspor og kunne ikke nærmere rekonstrueres.
En vandmølle-tomt ved Kirke Værløse og et betydningsfuldt fund af et
pottemagerværksted i Farum Lillevang, begge dateret til 1300-tallets første
halvdel, viser, at der endnu er meget at vente med hensyn til middelalderlige
landbygninger og værkstedshuse.
I Hellede Skov ved Knabstrup udgravedes i 1920’rne tomterne af to huse fra
renæssancen. Det største var 20 m langt og 4J4-5 m bredt og bygget med stolpe
vægge på stensyld. Med skorstensfaget var huset delt i 5 rum og havde bevaret
rester af en bageovn af munkesten. Da Christian V’s matrikel af 1688 omtaler
et nu forsvundet hus i Hellede Skov, peger fundet måske på en tomt ældre end
dette år. Fundet gav i øvrigt anledning til eftersporing og udgravning af hus
tomter fra middelalder og renæssance i nedlagte og »øde« landsbyer. Navnlig
bygningsmåden forud for de eksisterende bindingsværkshuse søges fortsat oplyst
gennem såvel arkæologiske undersøgelser som arkivstudier.
Helsingør og Kalundborg har bevaret en righoldig byarkitektur fra tegl
bygningens storhedstid i senmiddelalderen. Blandt de bedste eksemplarer
fra det verdslige byggeri i Helsingør er Karmeliterhuset fra ca. 1516, der
fungerede som hospital, dernæst både latinskole og fattiggård og siden cen
tralbibliotek for nu at tjene som bymuseum. Ældre er dog Stengade 66,
Oxernes Gård, fra slutningen af 1400-tallet med et lidt yngre baghus mod
Strandgade. I Stengade-husene nr. 70, 72 og 74 er inklusive gårdinteriøret
bevaret et stemningsfuldt senmiddelalderligt miljø af stor sjældenhed. I
Kalundborg er der i alt fire senmiddelalderlige stenhuse tilbage, deriblandt
Adelgade 6-8, der antages at være resterne af en firefløjet gård, 1401
kaldet Bispegården. Begge byer udvikledes i løbet af yngre middelalder
som rige søkøbstæder i ly af efter datidens forhold betydelige fæstnings
værker. Af det forsvundne anlæg i Kalundborg er nylig undersøgt et rundt
fangetårn i nord, Fars Hat, og et stykke af den svære borgmur samt tomten
af et bagved liggende hus, der antagelig er bygget på Valdemar Atterdags
tid. I Roskilde, hvor man kunne vente talrige levn fra den katolske storheds
tid, hærgede flere store bybrande og byen har ikke bevaret synlige minder
fra det verdslige middelalderbyggeri. Imidlertid kan fremtidige byfornyelser
her som i de øvrige købstæder meget vel afsløre kældre eller rester af sten
husenes fundamenter, hvilket f.eks. Køge og Odense har gode eksempler på.
Landsdelens gamle gårde og huse slutter sig nært til den sjællandske bygge
skik i øvrigt. I nyeste tid har man dog kunnet påvise interessante levn fra

Adelgade 6-8 i Kalundborg er dele af den middelalderlige bispegård. Det ukalkede gavlhus
nærmest var dens salbygning og hørte til vestfløjen, den delvis gulkalkede munkestenslænge
til sydfløjen. I tiden 1539-1854 tjente salbygningen som byens rådhus.

Fællestræk og
egnssærheder

REERSØ OG

RØSNÆS

en ellers forsvunden middelalderlig konstruktionsmåde. De fleste steder var
renæssancens bindingsværk-konstruktion en fast sammentappet leddelt tøm
merkonstruktion, som afløste middelalderens helt anderledes smidige, »sam
menbladede« træbygningsteknik, men i Nordsjælland ses endnu i enkelte til
fælde, at væggene udefra ikke røber stolpekonstruktionen så udpræget som
i andre egne af landet. Alt tømmer er i disse tilfælde bladet sammen og
kunne gøres alene med en økse. Det vandrette tømmer, løsholterne, fandtes
oprindeligt slet ikke, men i stedet en tynd lægte, et indre sidebånd, skåret i
halvt med indersiden af stolperne. Bjælkerne var ikke stukket igennem stol
perne, men bladet fast, »glammet«, på siden.
Svenskekrigene i 1600-tallet medførte et enormt tab af bøndergårde. Da
gårde og huse genopførtes, var man med på den nye mode med tapning i
Sydsjælland, mens man i Østsjælland kun delvis moderniserede, dvs. an
bragte sidebåndet udvendigt. Boelstedet Kongsgården i Lejre er et ene
stående eksempel på denne løsning. I Odsherred, antagelig som følge af
større forarmning efter krigene, fortsatte man med de indre sidebånd. Det
er altså her, nøglen til en rekonstruktion af middelalderhusene skal findes.
Stuehuse og stalde i de gamle bøndergårde og tillige småhusene, som tilhørte
husmændene og indersterne eller indsidderne dvs. landsbyhåndværkerne, ad
skiller sig i bygningernes planløsning kun lidt fra boliger længere sydpå. For
bavsende er, at Vestsjællandskysten og de mange fjorde og Øresundskysten
praktisk talt ikke har præget byggeriet i henseende til fiskerbefolkningens tra
dition. Enkelte steder, f.eks. på halvøen Reersø, der er et af landsdelens bedst
bevarede landsbymiljøer, er bindingsværket dog fra gammel tid trukket op med
tjære på nogle bygninger. Reersø-gårdene havde indgang til den åbne skorsten
direkte fra stegerset. På Røsnæs bevarede gårdene en meget gammel udformning,
idet stuehuset savnede vinduer mod gårdsiden. Bordopstillingen i dagligstuen
havde et middelalderligt præg, i øvrigt glimrende vist på Kalundborg Museum.
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HEDEBO-STUER

NORSK TØMMER

Huse og miljøer

Også gården i Hedebo-egnen vest for København havde sit særpræg med hensyn
til bordopstillingen. I stuen var to borde med en ejendommelig foldebænk
imellem, hvor ryggen kunne vippes om et led i hver side, så bænken alternativt
kunne fungere ved det ene eller det andet bord. Hedebo-stuerne var i øvrigt
landets rigest udstyrede hvad angik tekstiler til udsmykning af rummene.
Bindingsværket i den gamle sjællandske gård var meget beskedent, men alligevel
har det selv i skovegnene knebet med at skaffe sig det fornødne egetømmer.
Fra højeste sted blev gentagne gange indskærpet den yderste sparsommelighed
med træet, og da skibsbyggeriet, navnlig efter tabet af flåden, fordrede store
mængder gavntømmer, blev det nødvendigt at importere norsk fyrretræ i stor
stil. Bøg og el blev også forsøgt, men ingen af delene havde egetømmerets vejr
bestandighed eller gik i spænd med hvidtekalken, hvad mange købere af gamle
bondehuse i dag må kæmpe bravt med.
De halmklædte dukkede gavle, havreboden eller vognskjulet midt på gårds
pladsen, stakhaven og bihaven, vedskuret og de mange andre småbygninger,
der fandtes i den gamle landsby, skal nu opsøges på frilandsmuseerne, og
dog er kernen i anlægget, såmænd også mange småhuse, bevaret mange
steder - forbavsende mange i betragtning af millionbyens nærhed. Blandt
de bedst bevarede og mest interessante er Hjembæk og Greve præstegårde,
gårde og huse i Reersø by, Tadre Vandmølle ved Tølløse, en typisk rejse
stald ved den nedbrændte Lindenborg Kro ved Roskilde samt Bisgård i
Onsbjerg på Samsø, hvor bindingsværket fra gammel tid har været tjæret,
og konstruktion og byggetradition i øvrigt adskiller sig væsentligt fra den
sjællandske. Landsdelen har fremdeles adskillige ret velbevarede landsby
miljøer, ofte som kerne i en nyere bebyggelse, f.eks. Sæby, i Hornsherred,

På Frilandsmuseet ved Lyngby står Pebringe-gården fra Karise-egnen som ene repræsentant
for gammel sjællandsk byggeskik, men i magasinerne ligger opbevaret en gård fra Gevninge
Bymark vest for Roskilde, som vel i enkelte partier ikke når den sydsjællandske gård i alder,
men i sin helhed ligeledes repræsenterer tiden omkring 1800. Gården var opstillet på land
brugsudstillingen på Bellahøj ved stavnsbåndsjubilæet i 1938 og vakte betydelig opmærk
somhed, ikke mindst fordi den havede været fæstegård helt til 1926, da den - sikkert ved
den sidste fæsteafløsning i Danmark - af brugeren afleveredes til Lindholm gods.
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Grundplanen af Gevninge-gården viser, at gården undtagelsesvis har været drejet en kvart
omgang, så stuehusgavlene vendte mod nordøst og sydvest. Tegningen giver i øvrigt et ud
mærket billede af, hvor hyggelig en sådan gammel sjællandsk gård kunne være i sit anlæg.
I Reersø (t. h.) klumper gårdene sig sammen som før bondereformerne, og der er stadig de
gårdmænd, som har deres jordlodder en halv snes forskellige steder ude på bymarkerne.

Købstadbygninger

Kisser up ved Hvalsø, en gammel gård i Vejleby ved Hørve, Rørvig gamle
bydel, Kattinge og Herslev ved Roskilde, Kirke Sonnerup i Hornsherred og,
trods tiltagende ødelæggelse, Lejre ved Roskilde. Velbevaret er også den
gamle rytterskole i Tikøb, der opførtes 1721-22 som en af de i alt 240
skoler rundt om på landets ryttergodser. Skolerne var grundmurede, den
gang meget moderne bygninger med skolestue og lærerbolig, i virkelig
heden en milepæl i landets skolehistorie. Så sent som i 1840’rne var der
sogne, f.eks. Vejby, hvor der ikke fandtes ét grundmuret hus.
Hovedindtrykket af de gamle bygninger er dog ofte lidet karakteristisk
for deres oprindelige udseende: skrigende farver, nyromantisk bondehus
stil, skodder, buede glas som ruder eller overpudsede ydervægge. Dette må
for tiden anses for at være prisen for, at den indre struktur i de gamle huse
bevares for eftertiden.
Sundtoldbyen Helsingør, der forskånedes for større bybrande, indtager
førstepladsen som bygningshistorisk studiested. Ikke blot er de historiske
stilarter bredt repræsenteret, men en særlig, lokal håndværkertradition
spores og er især samlet i Stengade og Strandgade. Også Kalundborg er rig
på gamle huse, og en bevaringsplan har sikret sammenhængende miljøer
med stræder og smøger intakte, ligesom hovedgaden Kordilgade er velbe
varet og rummer mange fine gårdinteriører. Holbæk ramtes af flere by
brande og har kun få gamle bygninger, bedst Holbæk Museum, Kloster
stræde 16, et renæssancehus med et toetages hus fra 1660 genopført i mu
seumsgården.
Roskilde hærgedes ligeledes af brande og har næppe et borgerhus ældre
end år 1800. Noget af det bedst bevarede er Roskilde Museum i Skt. Ols
Gade fra 1804 samt Domprovstegården's bindingsværkslænge fra 1816.
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Holbæk Museum, Klosterstræde 16, er et fornemt vidnesbyrd om bindingsværkets store tid
inden forfaldet i 1600-tallets anden halvdel. I Nordby på Samsø (t. h.) eksisterer endnu
næsten hele landsbyinteriøret omkring gadekæret og de gamle bybrønde og med møddin
gerne ud til stræder og smøger og de idylliske frugthaver. Også byklokken i sit pudsige,
minaretagtige tårn agerer stadig klokke for den fjerntliggende kirke. Det skrå kvistvindue
over indgangsdøren er et iøjnespringende træk i øens byggeskik.

OPMÅLING OG
SANERING

Mange institutionsbygninger, gejstlighedens arvtagere, giver kirkebyen et
særligt præg; f.eks. Rektorboligen fra 1828 og de øvrige huse i Skolegade,
de ældste bygninger i Roskilde Amts og Bys Sygehus, Kurhuset fra 1854-59
af G. Bindesbøll på Skt. Hans Hospital og den ældste del af jernbane
stationen fra 1847. Ikke mindst husene på »Bjerget«, den gamle Skt. Jørgensbjerg-bybakke, må regnes med til byens kulturhistoriske skatte.
Hillerød med mange brande bag sig byder på Bakkegade af byhistorisk
værdi, Frederikssund på Østergade-Havnegade, mens det i Frederiksværk
især er nogle af jernstøberiet^ bygninger fra 1700-tallet, der har interesse.
De mange kondemnerede byejendomme har intensiveret tempoet i undersøgel
serne af husenes historie og bygningsmåde, og ofte fremdrages murrester betyde
lig ældre end facaden lader formode. I flere tilfælde, bl.a. i Ny købing's bykerne,
bliver husenes ydre og hele miljøer gennemfotograferet. I Helsingør vil bystyret
i samarbejde med Nationalmuseet gennemføre en bevarende sanering af den
gamle bymidte, hvor senere publikumspresset søges afdæmpet ved etablering af
indkøbscentrer i periferien.

»BLÅ BOG«

Erik Arup
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Arup, Erik (1876-1951), historiker, født i Slangerup. Han blev mag. art. 1901,
dr. phil. 1907 og overtog 1916 Kristian Erslevs professorat i historie ved Køben
havns Universitet. I sit stærkt diskuterede hovedværk Danmarks Historie I—III
(1925-32, III posthumt 1955) forfægter Arup radikalt utraditionelle opfattelser;
hans synspunkter har været særdeles inspirerende for forskningen, ligesom hans
undervisning i kildekritik og historisk metode har haft stor betydning. I 1914 var

Otto Bache

Karen Blixen

han departementchef i konsejlspræsidiet og fungerende statsrådssekretær. Af hans
omfattende forfatterskab kan fremhæves bogen om Viggo Hørup (1941).
Bache, Otto (1839-1927), maler, født i Roskilde. Han viste tidligt anlæg for
tegning og søgte fra 10-års alderen Kunstakademiet, hvor han 1854 blev elev af
Wilhelm Marstrand. Efter rejser til Paris og Italien 1866-68 malede han på be
stilling en række dyrebilleder og portrætter, men blev især kendt for sine historie
malerier, bl.a. De Sammensvorne rider fra Finderup efter Erik Klippings drab
(1882), udført på bestilling af Frederiksborg-museet, og Soldaternes Hjemkomst
til København 1849, malet 1894. Han var professor i malerkunst 1887-1909 og
beklædte i samme periode direktørposten ved akademiet.
Bartholin, Rasmus (1625-98), fysiker, matematiker og læge, født i Roskilde;
farbror til Thomas Bartholin (1659-90). Efter sin magisterkonferens 1647 stu
derede han i Tyskland, Frankrig og i Italien, hvor han 1654 blev dr. med. I 1657
udnævntes han til professor såvel i matematik som i medicin ved Københavns
Universitet. Bartholin, der flere gange var universitetets rektor, opdagede 1669
lysets dobbeltbrydning i islandsk kalkspat.
Bartholin, Thomas (1659-90), antikvar, født i Roskilde. Fire år efter sin stu
dentereksamen blev han 18 år gammel udnævnt til professor, men modtog dog
først embede nogle år senere. 1687 iværksatte han en omfattende indsamling af
middelalderlige historiske kilder fra hele landet, som blev samlet i 25 hånd
skrevne foliobind, Bartholins Collectanea (nu på Det Kgl. Bibliotek). I 1685
havde han fået standset svenske opkøb af islandske håndskrifter. Året før sin
død blev han europæisk berømt for et 700 sider stort latinsk værk om gammel
nordisk åndsliv og kulturhistorie, skabt i samarbejde med den islandske filolog
Arne Magnusson. Værket blev vidt udbredt blandt lærde og digtere og fik i
slutningen af 1700-talIet betydning for den romantiske litteratur i Tyskland og
England. Såvel Johann von Herder som Walter Scott er påvirket heraf.
Beck, Vilhelm (1829-1901), præst, født i Ørslev ved Slagelse. Efter teologisk
embedseksamen blev han mod sin vilje kapellan i fødebyen, men kom her i for
bindelse med Forening for Indre Mission, som hidtil havde været præget af uro
og splittelse. Ved et møde i Stenlille 1861 lykkedes det Beck at forene præster
og lægfolk i stiftelsen af Kirkelig Forening for Indre Mission, hvor han blev
den store inspirator og fra 1881 var enerådende formand. Han havde en sjælden
gave for at prædike, udsendte fire større prædikensamlinger, og gennem den
voksende missionsbevægelse og sine hyppige prædikantbesøg rundt om i landet
fik han stor indflydelse på vide kredse. Det var således ham, der udvalgte læg
missionærerne, og fra 1862 til sin død redigerede han »Den Indre Missions
Tidende«.
Blixen-Finecke, Karen (1885-1962), forfatter, baronesse, født i Rungsted som
datter af forfatteren Wilhelm Dinesen (Boganis). Boede i Kenya 1914-32, hvor
hun drev kaffeplantagen »Karen Farm«, først sammen med sin mand, baron B.
Blixen-Finecke, derpå alene efter deres skilsmisse 1925. Under den økonomiske
depression måtte hun til sin sorg opgive farmen og vende tilbage til barndoms
hjemmet Rungstedlund. Debuterede under pseudonymet Isak Dinesen med Seven
Gothic Tales (1934, på dansk året efter som Syv fantastiske Fortællinger), der
blev bestseller i Amerika. Andre hovedværker er Den afrikanske farm (1937),
Vintereventyr (1942) og Skæbneanekdoter (1958), som alle tilførte dansk littera
tur noget fremmedartet og farverigt. De fleste af Karen Blixens bøger er oversat
til andre sprog.
Christensen, Marie (1871-1945), socialpolitiker og forstanderinde, født i Lille
Kregme ved Frederiksværk. Fra sit 15. år var hun husassistent, hvad der gav
271

Marie Christensen

Thorkild Gravlund

272

hende en fast vilje til at hjælpe denne dårligt stillede klasse frem til bedre for
hold. På hendes initiativ stiftedes 1899 Københavns Tjenestepigeforening (Hus
assistenternes Fagforening), hvor hun var formand til 1914. 1906-38 var hun
forstander for Husassistenternes Fagskole og 1917-21 borgerrepræsentant for
Socialdemokratiet. Hun havde en række tillidshverv og har udgivet flere bøger
om »tjenestepigesagen«. I 1942 udsendte hun sine erindringer.
Cornelius, Peter (1865-1934), kgl. kammersanger, født på Lerbjerggård nord
vest for Nivå. Uddannet i mejerifaget blev han køkkenchef på Café å Porta i
København og tog samtidig undervisning i sang. Han debuterede 1892 i operaen
Carmen på Det kgl. Teater, hvortil han var knyttet til 1924. Cornelius var en
fremragende Wagner-sanger og gæstespillede i årene op til Første Verdenskrig
over hele Europa, bl.a. i Bayreuth og Covent Garden.
Elfelt, Peter (1866-1931), fotograf, født i Helsingør. Han fik sin fotografiske
uddannelse i Hillerød og grundlagde 1890 egen forretning i København. 1897
viste han de første danske filmoptagelser, og han var en af de første herhjemme,
der optog film af offentlige begivenheder. Han grundlagde firmaets store por
træt- og billedsamling, og som hoffotograf for Christian IX fotograferede han
kongefamilien under de såkaldte »store Fredensborg-dage«.
Feilberg, Henning Frederik (1831-1921), folkeminde- og dialektforsker, præst,
født i Hillerød. Han blev cand. theol. 1855 og havde frem til 1891 forskellige
præstekald i Syd- og Sønderjylland. Hans studier af folkekulturen her blev bl.a.
grundlag for hans hovedværk Bidrag til en ordbog over jyske almuesmål I-IV
(1886-1914), som tillige rummer en grundig gennemgang af jysk folklore og ma
teriel folkekultur med henvisninger også til udenlandske forhold. Af hans øvrige
forfatterskab kan nævnes Dansk bondeliv I—II (1889-99) og Jul I—II (1904). Feil
berg blev 1894 æresdoktor ved Københavns Universitet, og i sine senere år under
viste han på Askov Højskole.
Frederiksen, Niels (1874-1951), husmandsfører og politiker, født i Lille
Karleby ved Roskilde. Han havde adskillige tillidshverv i husmandsforeninger,
sogneråd og amtsråd og deltog i det forberedende arbejde til jordlovene af 1919
angående lensafløsning og udstykning af præstegårde og jord i offentligt eje.
1913-35 var han folketingsmand for Det radikale Venstre og 1919-47 formand
for Statens Jordlovsudvalg som efterhånden administrerede hele det offentlige
udstykningsvæsen.
Frisch, Hartvig (1893-1950), politiker, filolog og forfatter, født i Hillerød.
Han blev cand. mag. 1917 med latin som hovedfag og dr. phil. 1941. Samme år
udnævntes han til professor i klassisk filologi ved Københavns Universitet. 1926
blev han indvalgt i Folketinget for Socialdemokratiet og var 1935-40 formand
og ordfører for sin gruppe. Frisch var en af Danmarks repræsentanter ved FN
fra 1945 til 1947, da han indtrådte som undervisningsminister i regeringen Hed
toft. Han har bl.a. udgivet Europas kulturhistorie I—II (1928, ny udgave 1962),
Pest over Europa (1933), Magt og ret i oldtiden (1944) og Danmark besat og
befriet I—III (1945-48). Som minister indførte han 1948 den nugældende ret
skrivning.
Gravlund, Thorkild (1879-1939), forfatter, født på Reersø. Debuterede 1903
med hjemstavnsfortællingen Øen og blev snart efter indsamler for Dansk Folke
mindesamling. Det vægtigste af hans folkloristiske arbejder er Dansk Folke
karakter I—III, mens hovedværket i hans skønlitterære produktion er trilogien
Sognet (1921), hvor personen Nilavs er udtryk for det bestandige i dansk folkelig
kultur. I 1920’rnes idédebat hævdede han hjemstavnskulturens betydning for et
nationalt præget åndsliv, vendt mod den europæisk indstillede funktionalisme.

Viggo Hørup

Thomas Kingo

Heering, Peter F. (1792-1875), fabrikant, født i Roskilde. Han blev uddannet
som urtekræmmer og fik egen forretning i København, hvor han i beskeden
målestok begyndte at lave kirsebærlikør, vistnok efter en recept fra hans første
læremesters husholdning. Efterhånden blev »Heerings Cherry Brandy« firmaets
hovedartikel og - som i dag - en vigtig eksportvare. 1833 stiftede han det endnu
bestående rederi, hvis skibe oprindelig sejlede ud i verden med firmaets pro
dukter.
Hørup, Viggo (1841-1902), journalist og politiker, født i Torpmagle ved
Hundested. Efter juridisk embedseksamen blev han journalist ved »Morgen
bladet« (1873) og viste sig snart som en blændende skribent med vide syner.
1876 indvalgtes han som Venstre-mand i Folketinget, hvor han kæmpede for
almindelig valgret og parlamentarisme, formuleret som »Ingen over og ingen
ved siden af Folketinget«. Blandt sine andre rammende politiske sentenser erin
dres hans spørgsmål vendt mod Forsvaret: »Hvad skal det nytte?«. Sammen
med Edvard Brandes stiftede han 1884 dagbladet »Politiken« og sad som bladets
hovedredaktør til sin død. 1901 blev han minister i det første Venstre-ministerium, men var da for afkræftet til at få nogen politisk indflydelse.
Høyer, Cornelius (1741-1804), maler, født i Tikøb. Efter uddannelse på Kunst
akademiet i København og senere i Paris virkede han som miniaturemaler ved
det danske hof og arbejdede også som hofmaler i Sverige, Rusland og Tyskland.
Hans miniaturer er særdeles yndefulde og uforlignelige i teknisk henseende. Han
udgav desuden efter eget forlæg en samling kobberstik af berømte danskere.
Kingo, Thomas (1634-1703), digter og gejstlig, født i Slangerup. Efter sin
teologiske embedseksamen blev han kapellan i Kirke Helsinge, siden præst i
fødebyen og fra 1677 biskop over Fyns stift. Først og fremmest står han som
fornyeren af dansk religiøs digtning, bl.a. med hovedværket Aandelige Sjungekor
I—II (1674-81) og den såkaldte Kingos Salmebog (1699). Hans samlede skrifter,
der også rummer verdslig poesi, bl.a. det komiske sørgedigt Sæbygaards Koklage
og store og små hyldestdigte, er udgivet i nutiden. Som biskop var han både
nidkær og temperamentsfuld, og han veg aldrig tilbage for en konflikt.
Koch, Lauge (1892-1964), geolog og grønlandsforsker, født i Kjærby ved
Kalundborg. Endnu før sin embedseksamen var han med som geolog og karto
graf på 2. Thule-ekspedition 1916-18. Han var leder af Jubilæumsekspeditionen
Nord om Grønland 1920-23, af geologiske ekspeditioner og undersøgelser i Østgrønland i slutningen af 1920’rne, i 1930’rne og igen efter 1947, samt af fly
ekspeditionen til Peary Land 1938. I 1929 var han blevet dr. phil. Kochs kort
lægning af Grønlands nordkyst fik 1933 indflydelse på Haag-domstolens kendelse
til fordel for Danmark i den dansk-norske strid om Nordøstgrønland. Igennem
årene modtog han æresbevisninger fra en lang række videnskabelige institutioner
i udlandet.
Kornerup, Jacob (1825-1913), arkitekturtegner og arkæolog, født i Roskilde.
Som elev på Akademiet fra 1847 var han på studierejser i Europa sammen med
bl.a. arkitekterne J. D. Herholdt og Ferdinand Meldahl. Sammen med museums
direktør Jens Jacob Worsaae rejste han rundt i Danmark for at undersøge og
tegne arkæologiske monumenter, i 1861 f.eks. Jelling-højene. Kornerup ledede
1862-1904 restaureringen af talrige danske kirker og ydede især en stor indsats
ved bevaringen af kalkmalerier. Siden 1850’erne var han rådgiver ved restaure
ringen af Roskilde domkirke.
Larsen, Joakim (1846-1920), skoledirektør og skolehistoriker, født i Nykøbing
S. Han blev lærer på Frederiksberg, hvor han som skoledirektør 1898-1911 re
formerede kommunens skolevæsen med indførelse af bl.a. pigegymnastik, skole273
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bespisning, skolebadning, husgerning og sløjd. 1894-1900 var han formand for
Danmarks Lærerforening og fik stor indflydelse på folkeskoleloven af 1899. Han
udgav regne- og læsebøger og skrev adskillige værker om folkeskolens historie på
grundlag af førstehånds arkivstudier.
Lundbye, Johan Thomas (1818-48), maler, født i Kalundborg. Han kom
tidligt i forbindelse med maleren Christian Købke, som sammen med vennen
P. C. Skovgaard påvirkede ham afgørende. Som dyremaler og navnlig som
skildrer af det sjællandske landskab, f.eks. i Landskab ved Arresø (1838) og
Malkeplads ved herregården Vognserup (1847), er han blevet en af dansk roman
tiks mest yndede malere. Også som tegner og portrætkunstner var han frem
ragende, og han har bl.a. illustreret H. V. Kaalunds fabler for børn. Ved Tre
årskrigens udbrud meldte han sig som frivillig, men blev ved Bedsted dræbt af
et vådeskud.
Maglekilde-Petersen, Carl (1843-1908), forfatter, født i Ruds Vedby. Ud
dannet som maskinist blev han ejer af Maglekilde Maskinfabrik i Roskilde og
løste senere grosserer-borgerskab. Hans sans for pudsige tildragelser førte til
debut som forfatter 1894 med Fortællinger, fulgt af en lang række samlinger på
sjællandsk bondemål, illustreret af Alfred Schmidt. De blev meget populære ved
deres pointer og barokke situationer.
Meza, Christian de (1792-1865), officer, født i Helsingør. Efter sin officers
uddannelse 1810 virkede han i adskillige år som lærer ved militære skoler. Som
ledende artilleriofficer udmærkede han sig under krigen 1848-50 og udnævntes
1849 til generalmajor. 1863 blev han overgeneral og havde kommandoen, da
Dannevirke-stillingen blev rømmet 5. februar 1864. Stemningen i folket og re
geringens uvilje tvang ham samme år til at træde tilbage fra overkommandoen.
I 1929 udkom General de Mezas Krigsdagbøger 1849-51.
Nielsen Lars Christian (1849-1929), opfinder, født i Holmstrup ved Slagelse.
Efter uddannelse på maskinfabrik blev han 1874 konstruktør ved Maglekilde
Maskinfabrik i Roskilde. Her opfandt han 1878 den kontinuerligt virkende cen
trifuge, som blev en afgørende forbedring af mejeriteknikken og samtidig grund
lag for en dansk storindustri. Ligeledes forbedrede han såmaskiner, tærskeværker,
vindmotorer m.m. I 1887 modtog han fortjenstmedaljen i guld.
Olsen, Ole (1863-1943) filmproducent og kunstsamler, født i Starreklinte ved
Vallekilde. Efter en broget karriere, bl.a. som tivoliejer i Malmø, begyndte han
at optage film og dannede 1906 under firmanavnet Nordisk Films-Kompagni
verdens første selskab i sin art. Det første primitive atelier lå i Valby Mose og
havde som kunstnerisk førstekraft Robert Storm Petersen. Størsteparten af
filmene blev afsat i udlandet, hvor Danmark 1911-16 var førende på spille
filmens område, bl.a. takket være producentens kunstneriske og økonomiske
vovemod. Han ejede en fortrinlig sølv- og porcelænssamling og har udgivet
kataloger herover. Ole Olsen ligger begravet i en bronzealderhøj ved sin ejen
dom Esterhøjgård i fødeegnen.
Pedersen, Christiern (ca. 1480-1554), gejstlig, forfatter og oversætter, født i
Helsingør. 1508-1515 boede han i Paris, hvor han bl.a. udgav Saxos Danmarks
historie, Peder Laales Ordsprog og den første latinsk-danske ordbog. Indtil 1526
var han kannik i Lund, da han fulgte Christian II i landflygtighed. 1532 vendte
han tilbage til Danmark og nedsatte sig som bogtrykker i Malmø, men tog om
kring 1544 endeligt ophold i Helsinge i Nordsjælland. Blandt hans senere ar
bejder er to lægebøger og heltekrøniker om Holger Danske og Karl Magnus, ud
givet 1533-34, foruden oversættelsen af det Ny Testamente og den bibelover
sættelse, der 1550 blev udgivet som Christian III’s Bibel.

P. C. Skovgaard

Pio, Louis (1841-94), socialistisk politiker, født i Roskilde. Han var i nogle år
lærer og deltog som løjtnant i kriges 1864. Under indtryk af Pariserkommunen
1871 startede han samme år sammen med Harald Brix ugebladet »Socialisten«
og stiftede Den Internationale Arbejderforening for Danmark. Da han i maj 1872
nægtede at aflyse det arbejdermøde, som udviklede sig til »Slaget på Fælleden«,
blev han idømt fem års forbedringshus, men løsladt to år senere. Han blev for
mand for Socialdemokratiets første hovedbestyrelse 1876 og redaktør af »SocialDemokraten«, som havde afløst »Socialisten«. I 1877 lod han og Poul Geleff sig
bestikke af politiet til at emigrere til USA. Pio søgte at grundlægge et nyt sam
fund i staten Kansas, men flyttede kort efter til Chicago, hvor han døde. 1921
blev hans urne hentet hjem og gravsat på Vestre kirkegård i København.
Schmidt, Johannes (1877-1933), biolog, født på Jægerspris. Han blev mag.
scient. 1898, dr. phil. 1903 og 1910 direktør for Carlsberg-laboratoriets fysio
logiske afdeling. I denne stilling blev han initiativtager til og leder af en række
havbiologiske ekspeditioner, bl.a. Dana-ekspeditionen Jorden rundt 1928-30, men
allerede i årene 1903-10 havde han gennemført ekspeditioner til Island, Atlanter
havet og Middelhavet. Det lykkedes Johannes Schmidt at påvise, at den euro
pæiske åls gydepladser ligger så langt væk som i Sargassohavet. Bl.a. for denne
opdagelse modtog han mange videnskabelige æresbevisninger fra ind- og udland.
Skovgaard, Peter Christian (1817-75), maler, var født på Hammershus ved
Store Merløse, men tilbragte barndommen ved Tibirke. Påvirket af den nationale
romantik gennem J. Th. Lundbye, den norske maler J. C. Dahl og kunsthistori
keren N. L. Høyen blev han sin tids store landskabsskildrer, ikke mindst af
nordsjællandske egne, f.eks. i Udsigt mod Frederiksværk fra Tisvilde Hegn (1839),
Landevej ved Vognserup (1849) og Bondedammen ved Hellebæk (1859). Også
som portrætkunstner blev han kendt, bl.a. for sit Grundtvig-billede, og han
blev en yndet bogillustrator (H. C. Andersens Eventyr, 1845) og udførte desuden
en række dekorative arbejder, bl.a. udkast til broderier. Ikke alene kunstnerisk,
men også økonomisk fik han succes i samtiden.
Sonne, Jørgen Valentin (1801-90), maler, født i Birkerød. Efter sin uddan
nelse på Akademiet 1815-28 studerede han flere år i München og fortsatte 1831

Malervennerne J. Th. Lundbye og P. C. Skovgaard færdedes lige hjemmevant - og ofte sam
men - i det sjællandske landskab. Et af Lundbyes mest henrivende billeder er »Hankehøj«
(t. v.), et af Skovgaards ypperligste denne udsigt (t. h.) fra Halleby A. Det er Lundbye, der
har malet kvæget på vennens billede.
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til Rom, hvor han opholdt sig i knap ti år. 1846-48 udførte han sit hovedværk
Thorvaldsenfrisen på Thorvaldsen Museums ydermure. Samtidig tog han sin
ungdoms bataillemaleri op igen og malede under indtryk af Treårskrigen bl.a.
Angrebet på Dybbøl 5. juni 1848 (1849) og Slaget ved Isted 25. juli 1850 (1851).
1840-60 var hans egentlige store periode, og han huskes i dag ikke mindst for en
række folkelivsskildringer med motiv hentet fra Nordsjælland, f.eks. De syge, der
Skt. Hans nat hviler ved Helene Kilde (1847), Skt. Hansfest i Tisvilde (1858) og
En ligfærd (1859). Ligesom J. Th. Lundbye og P. C. Skovgaard var Jørgen Sonne
en central skikkelse i dansk romantisk kunst.
Steincke, Karl Kristian (1880-1963), politiker, født i Viskinge ved Kalundborg.
Efter juridisk embedseksamen 1906 var han overretssagfører 1910-21 og sam
tidig ansat i Frederiksberg kommunes fattigvæsen; 1921-24 var han præsident for
Invalideforsikringsretten. Fra 1918 til 1952 repræsenterede han Socialdemokratiet
i Landstinget, hvis formand han var i to perioder. I det første ministerium Stauning 1924-26 blev han justitsminister, var socialminister 1929-35, justitsminister
1935-39 og igen marts-oktober 1950 i ministeriet Hedtoft. 1939-62 var han
direktør for Kryolitselskabet Øresund. Steincke fik stor indflydelse på dansk
lovgivning på så forskellige områder som ægteskabets retsvirkning, retsplejelov,
straffelov, svangerskabslov, børnelov og love vedrørende politi, presse, biografer
og teatre. Som socialminister fremsatte og gennemførte han den skelsættende
socialreform af 1933. Han drev en omfattende skribent- og debatvirksomhed og
udgav talrige skrifter og bøger om sociale og juridiske emner samt flere samlinger
med egne aforismer. 1945-48 udgav han sine Erindringer I-IV.
Sthen, Hans Christensen (1544-1610), digter, skolemand og præst, født i
Roskilde. Han var rektor og kapellan i Helsingør 1565-74 og blev siden sogne
præst i Malmø og herredets provst. Fra hans hånd stammer adskillige originale
og oversatte salmer, bl.a. Den mørke Nat forgangen er, der ydede et væsentligt
nationalt bidrag til den ellers stærkt tyskprægede salmedigtning.
Svitzer, Emil Zeuthen (1805-86), bjergningsentreprenør, født i Reerslev ved
Ruds Vedby. Han var oprindelig tømmerhandler og fik af den risikoforbundne
tømmersejlads tilskyndelse til 1833 at oprette det selskab, som med tiden ud
viklede sig til verdensforetagendet Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S.
Sørensen, Poul (1904-1969), politiker, født i Roskilde. Efter ansættelse i for
skellige erhvervsvirksomheder blev han 1935 sekretær for Det konservative
Folkeparti og 1941 generalsekretær. Han var medlem af Folketinget 1941-47 og
igen fra 1950; 1958-68 var han sin gruppes formand. Poul Sørensen var arbejdsog socialminister 1950-53 og fik i 1968 afgørende indflydelse på dannelsen af
regeringen Baunsgaard, hvor han blev indenrigsminister. Han var aktiv i mod
standskampen og sad som fange i Gestapo-hovedkvarteret Shellhuset, da eng
lænderne bombede det 21. marts 1945.
Tscherning, Anton Frederik (1795-1874), officer og politiker, født i Frederiks
værk, hvor faderen var inspektør på værket. Hans militære karriere blev midler
tidigt afbrudt 1833, da han havde udgivet politiske pjecer med kritik af hæren.
1833-38 opholdt han sig i udlandet, bl.a. Frankrig, optaget af militære og poli
tiske studier. Han var 1846-56 den første formand for Bondevennernes
Selskab og var 1848 medlem af Den Grundlovgivende Rigsforsamling; derefter
medlem af Folketinget 1849-66 og af Rigsrådet 1854-64. Tscherning var for
kæmper for øget personlig frihed, for tvangsafløsning af fæsteforhold og for
næringsfrihed; som krigsminister 1848 gennemførte han loven om almindelig
værnepligt. Efterhånden blev han tilhænger af helstatspolitikken og stemte imod
Novemberforfatningen 1863 og den reviderede grundlov 1866.
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Sigrid Undset

Undset, Sigrid (1882-1949), norsk forfatter, født i Kalundborg. Hun debuterede
1907 med ægteskabsromanen Fru Martha Oulie. 1920-22 kom hendes hoved
værk, trilogien Kristin Lav ransdatter, som foregår i norsk middelalder; 1928
modtog hun Nobelprisen. Romanen Elleve År (1934) er en selvbiografi fra barn
dommen i Kalundborg. I 1930’rne skrev hun foruden samtidsromaner også
essays om religiøse og storpolitiske spørgsmål og måtte under den tyske be
sættelse af Norge flygte til USA. I hendes historiske romaner fornemmes en
stigende interesse for katolicismen, og i 1924 tilsluttede hun sig officielt denne
kirke.
Worm, Jacob (\642-ca.. 1692), præst og satiriker, født i Kirke Helsinge. I 1671
blev han rektor i Slangerup, hvor han kom i poetisk polemik med stedfaderen
Thomas Kingo, der var hans nærmeste foresatte. Da han efterhånden også rettede
sine satiriske skriverier mod både Griffenfeld og kongen, dømtes han i 1681 til
døden for majestætsfornærmelse. Han blev dog benådet og i stedet forvist til
Trankebar, hvor han døde.
Zahle, Carl Theodor (1866-1946), politiker og jurist, født i Roskilde. 1890-91
var han redaktør af »Aarhus Amtstidende« og derpå indtil 1909 medarbejder ved
»Politiken«. 1895 blev han indvalgt i Folketinget for Venstre, men sad efter 1905
som repræsentant for Det radikale Venstre. Han var med til at fælde justits
minister P. A. Alberti i 1908 og dannede året efter det første rent radikale mini
sterium, hvor han tillige beklædte justitsministerposten. Atter regeringschef 1913—
20 gennemførte han grundlovsændringen af 1915 og lensafløsningen af 1919,
men blev under påskekrisen 1920 afskediget af kongen. Som justitsminister 192935 gennemførte han bl.a. den ny straffelov af 1930. 1936-39 var han formand for
Landstinget.

ADMINISTRATIV INDDELING

DET POLITISKE
STYRKEFORHOLD

Indtil kommunalreformens ikrafttræden 1. april 1970 omfattede Nordsjæl
land i dette binds afgrænsning Frederiksborg amt (1343,94 km2) og Holbæk
amt (1751,84 km2, herunder Samsø: 111,62 km2) samt den nordlige del af
Roskilde amtsrådskreds (i alt 691,11 km2). Ved den administrative nyord
ning, der reducerede landets 22 amter og 25 amtsrådskredse til 14 amts
kommuner, forenedes Holbæk amt med Sorø amt til Vestsjællands amts
kommune, der fik et samlet areal på 2982,88 km2, mens Roskilde amtsråds
kreds som Roskilde amtskommune lagde sine grænser et stykke ned over
Stevns til et samlet areal på 890,23 km2. Frederiksborg amt blev som Fre
deriksborg amtskommune forøget med beskedne 2,5 km2 til 1346,44 km2.
Samsø, som i gejstlig og verdslig henseende siden middelalderen har været
delt mellem Jylland og Sjælland, blev ved kommunalreformen administra
tivt tilknyttet Arhus amtskommune.
Mandatfordelingen i amtsrådene (valget 1978): Vestsjællands amtskommune: 11
soc.dem., 3 rad., 4 kons., 1 komm., 1 soc. folkep., 7 ven., 2 fremskr.p.; amts
borgmester fra Venstre. Frederiksborg amtskommune: 7 soc.dem., 1 rad., 5 kons.,
1 komm., 1 soc. folkep., 2 fremskr.p., 4 ven.; amtsborgmester fra Konservative
Folkeparti. Roskilde amtskommune: 9 soc.dem., 2 rad., 4 kons., 1 komm., 1 soc.
folkep., 4 ven., 2 fremskr.p.; amtsborgmester fra Socialdemokratiet.
Kommunalbestyrelserne: Ved kommunalvalget 1978 besatte Socialdemokratiet
borgmesterposten i Farum, Fredensborg-Humlebæk, Frederikssund, Frederiks
værk, Helsingør, Hundested, Hvalsø, Jægerspris, Kalundborg og Roskilde. Borg
mestrene i Holbæk, Svinninge og Trundholm udgik fra Radikale Venstre, mens
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Frederiksborg Amtskommune lader siden 1936 sit våben symbolisere kongeslottet i den skov
rige egn ved en kongekrone mellem træer. Kronen er af en type kendt fra Christian IV’s
mønter. Holbæk Amtskommune (efter 1.4.1970 del af Vestsjællands Amtskommune, som
endnu efteråret 1978 var uden eget våben) førte kronen i sit skjold som minde om middel
alderens kongehyldninger på Isøre Ting. De tre vikingeskibe skal anskueliggøre, at man
kom sejlende til dette tingsted nær Rørvig fra rigets tre dele: Jylland, Øerne og Skåne.
Amtskommunens våben fra 1936 (i midten t.v.) var så kompliceret, at det i 1965 blev ud
skiftet med våbenet i midten t.h. Roskilde Amtskommune var tidligere overvejende bispe
gods og angiver i sit våben fra 1959 dette ved bispehuen. Roserne er lånt fra Roskildes
byvåben.

De første
storkommuner

1970-kommunerne
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Konservative Folkeparti besatte embedet i Birkerød, Dianalund, Hillerød, Hørs
holm, Skævinge, Stenløse og Ølstykke. Flest borgmesterposter erobrede tradi
tionelt Venstre: Allerød, Bjergsted, Dragsholm, Greve, Græsted-Gilleleje, Gundsø, Gørlev, Helsinge, Jernløse, Karlebo, Lejre, Nykøbing-Rørvig, Ramsø, Skibby,
Slangerup, Solrød, Tornved og Tølløse. I Hvidebæk og Høng er borgmesteren
udgået fra upolitiske lister.
I Folketinget (valget februar 1977) er Frederiksborg amtskommune repræsen
teret ved 3 soc.dem., 1 soc. folkep., 1 komm., 1 ven., 1 een.dem., 1 kr. folkep.,
1 retsf., 1 ven.soc. og 1 fremskr.p.; Vestsjællands amtskommune: 4 soc.
dem., 1 rad., 1 kons., 1 komm., 1 cen.dem., 1 kr. folkep., 1 retsf., 1 soc. folkep.,
1 ven., 1 ven.soc. og 1 fremskr.p. Roskilde amtskommune: 3 soc.dem., 1 kr.
folkep. og 1 fremskr.p.
Allerede ved en »lille kommunalreform« af 1. april 1966 havde flere sogne
kommuner på frivillig basis dannet større sammenlægningskommuner. I
Nordsjælland skete dette blandt andet, da Tømmerup sognekommune slut
tedes til Kalundborg købstadkommune, og Frederiksborg slotssogns og
Nørre Herlev kommuner sammenlagdes med Hillerød købstadkommune
på såkaldt Marstal-status. Tidligst på færde var dog sognekommunerne Bes
ser, Kolby, Nordby, Onsbjerg og Tranebjerg, som 1962 forenedes til Samsø
storkommune.
Storkommune:
Allerød (21.206 indb.)

Gamle by- og sognekommuner:
Lillerød, del af Hillerød, af Blovstrød og af
Lynge-Uggeløse.
Birkerød (22.036 indb.)
Del af Birkerød.
Bjergsted (6862 indb.)
Bregninge-Bjergsted, Føllenslev-Særslev,
Sejerø, Viskinge-Avnsø.
Dianalund (6754 indb.)
Dianalund.
Dragsholm (11.663 indb.)
Asnæs, Fårevejle, Grevinge, Vallekilde-Hørve.
Farum (16.404 indb.)
Farum.
Fredensborg-Humlebæk (17.025 Asminderød-Grønholt, del af Esbønderupindb.)
Nødebo.
Frederikssund, Græse-Sigerslevvester, Oppe
Frederikssund (15.370 indb.)
Sundby-Snostrup.

Frederiksværk (17.082 indb.)

Frederiksværk, Kregme-Vinderød, Melby,
Ølsted.
Greve-Kildebrønde, Tune, del af KarlslundeGreve (39.324 indb.)
Karlstrup.
Græsted-Gilleleje (14.520 indb.) Blistrup, Søborg-Gilleleje, del af EsbønderupNødebo og af Græsted-Mårum.
Gundsø (9920) indb.)
Jyllinge-Gundsømagle, Agerup-Kirkerup, del
af Hvedstrup-Fløng.
Gørlev-Bakkendrup, Helsinge-Drøsselbjerg,
Gørlev (5786 indb.)
Svallerup.
Helsinge-Valby, Ramløse-Annisse, VejbyHelsinge (16.378 indb.)
Tibirke, del af Græsted-Mårum.
Helsingør, Tikøb.
Helsingør (56.646 indb.)
Alsønderup, Harløse, del af Hillerød og af
Hillerød (32.839 indb.)
Esbønderup-Nødebo.
Holbæk (29.268 indb.)
Holbæk, Butterup-Tuse, Orø, Sønder
Asmindrup-Grandløse, Tuse Næs, Ågerup, del
af Jernløse.
Hundested.
Hundested (7531 indb.)
Hvalsø-Særløse, Såby-Kisserup.
Hvalsø (6592 indb.)
Jorløse, Rørby, Store Fuglede-Lille Fuglede,
Hvidebæk (5300 indb.)
Ubby, Værslev.
Høng (7372 indb.)
Høng.
Hørsholm (21.169 indb.)
Hørsholm, del af Birkerød og af Blovstrød.
Jernløse (5172 indb.)
Del af Jernløse.
Jægerspris (6710 indb.)
Jægerspris, Kyndby-Krogstrup.
Kalundborg (19.453 indb.)
Kalundborg, Raklev, Røsnæs, Årby.
Karlebo (16.786 indb.)
Karlebo.
Lejre (8156 indb.)
Lejre, Herslev-Gevninge, del af KornerupSvogerslev.
Nykøbing-Rørvig (6537 indb.)
Nykøbing, Rørvig, del af Højby.

Roskilde
ca. 1250

Helsingør
Beg. af 1300-tallet

Nykøbing S.
ca. 1300-50

Kalundborg
ca. 1350

Holbæk
ca. 1400-tal let

Hillerød
1787

Frederikssund
ca. 1870

Frederiksværk
1923
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Ramsø (8145 indb.)
Roskilde (49.456 indb.)

Skibby (5317 indb.)
Skævinge (5003 indb.)
Slangerup (7273 indb.)
Solrød (15.365 indb.)

Stenløse (12.103 indb.)
Svinninge (6028 indb.)
Tornved (8755 indb.)

Trundholm (9942 indb.)

Tølløse (8685 indb.)
Ølstykke (12.238 indb.)
FREDERIKSBORG
AMTSKOMMUNE

ROSKILDE
AMTSKOMMUNE

VESTSJÆLLANDS

AMTSKOMMUNE
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Ramsø, Ørsted-Dåstrup, del af Roskilde Vor
Frue.
Himmelev, del af Roskilde, af HvedstrupFløng, af Kornerup-Svogerslev, af ReerslevVindinge og af Roskilde Vor Frue.
Skibby.
Lille Lyngby, Strø, Skævinge-Gørløse.
Slangerup sogn og landsogn, Uvelse, del af
Jørlunde og af Lynge-Uggeløse.
Havdrup-Solrød, Jersie-Skensved, del af
Karlslunde-Karlstrup.
Slagslunde-Ganløse, Stenløse-Veksø.
Svinninge.
Holmstrup, Jyderup, Mørkøv, SkamstrupFrydendal, Stigs Bjergby.
Egebjerg, Nørre Asmindrup, Vig, Odden, del
af Højby.
Tølløse.
Ølstykke, del af Jørlunde.

Helsingør Stift omfatter 4 provstier, 72 kirkesogne. 6 herreder: Holbo, Horns
(herred), Lynge-Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Strø og Ølstykke. Politikredse:
Helsingør (9), Hillerød (10), Frederikssund (11). Retskredse: Helsingør (13),
Hørsholm (14), Hillerød (15), Helsinge (16), Frederikssund (17).
Amtskommunen omfatter Frederiksborg amtslægekreds, 1 amtsstue, 2 amts
skatteinspektorater med 5 skattekredse (Birkerød, Frederikssund, Fredensborg,
Helsingør, Hillerød), 17 vurderingskredse for ejendomsskyld samt 4 opstillings
kredse til valg til Folketinget.
Ved Toldvæsenets rationalisering 1968 blev toldstederne i Frederikssund,
Frederiksværk, Helsingør og Hillerød henlagt under det nyoprettede Helsingør
distriktstoldkammer.
Fiskekutternes havnekendingsbogstaver: HG (Helsingør, Hundested, Frede
riksværk, Gilleleje), HK (Frederikssund).
Udskrivningen sorterer under 1. udskrivningskreds.
Området for denne bog hører under Roskilde Stift med 5 provstier og 65 kirke
sogne. 4 herreder: Sømme, Volborg, Ramsø og Tune. Politikreds: Roskilde (12).
Retskredse: Roskilde byret (18) og Roskilde herredsret (19).
Området omfatter Roskilde amtslægekreds, 1 amtsstue, 1 amtsskatteinspek
torat med 3 skattekredse (Greve, Køge, Roskilde), 10 vurderingskredse for ejen
domsskyld samt 3 opstillingskredse til valg til Folketinget.
Ved Toldvæsenets rationalisering blev toldstedet i Roskilde lagt ind under
det nyoprettede Køge distriktstoldkammer.
Fiskekutternes havnekendingsbogstaver: HK (Roskilde).
Udskrivningen sorterer under 2. udskrivningskreds.
Området hører under Roskilde Stift med 5 provstier og 87 kirkesogne. 6 herre
der: Ars, Løve, Tuse, Merløse, Skippinge og Ods(herred). Politikredse: Holbæk
(14), Kalundborg (15). Retskredse: Nykøbing Sjælland (21), Holbæk (22), Ka
lundborg (23).
Området omfatter 2 lægekredse under Vestsjællands amtslægekreds, 1 amts
stue, 1 amtsskatteinspektorat med 2 skattekredse (Holbæk, Kalundborg), 10 vur
deringskredse for ejendomsskyld samt 4 opstillingskredse til valg til Folketinget.
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Holbæk og Nykøbing toldsteder blev i 1968 lagt ind under det nyoprettede
Kalundborg distriktstoldkammer.
Fiskekutternes havnekendingsbogstaver: KR (Kalundborg), HK (Holbæk, Ny
købing).
Udskrivningen sorterer under 2. udskrivningskreds.
Samsø herred omfatter 1 provsti, 5 pastorater og 5 kirkesogne under Århus
Stift. Øen er underlagt Odder politikreds (43) og retten i Skanderborg (66),
Marselisborg lægekreds under Århus amtslægekreds, Århus amtsstue, Skander
borg skattekreds under Århus amtsskatteinspektorat samt Århus Søndre og
Samsø vurderingskreds og Skanderborg opstillingskreds.
Toldekspeditionen blev 1971 underlagt Århus distriktstoldkammer. Fiskekut
ternes havnekendingsbogstaver: AS (under Århus).
Udskrivningen sorterer under 4. udskrivningskreds.
Luftfart: Ved Tune åbnede 1973 Københavns Lufthavn, Roskilde, som dog
endnu ikke er inddraget i indenrigsrutenettet og kun benyttes af private småmaskiner. Disse har i øvrigt pladser i Grønholt, Allerød, Kalundborg og Trund
holm samt Stavns på Samsø, mens svæveflyverne letter fra baner ved bl.a. Fre
derikssund, Holbæk og Louiseholm ved Jægerspris.
Skibs- og færgeforbindelser: Til Sverige: Helsingør-Helsingborg (3 ruter), Sletten-Ven-Helsingborg. Til Jylland: Hundested-Grenå, Kalundborg-Juelsminde,
Kalundborg-Århus, Sjællands Odde-Ebeltoft. Lokale forbindelser: HundestedRørvig, Kulhuse-Sølager, Hammer Bakker-Orø, Holbæk-Orø, Havnsø-Sejerø,
Havnsø-Nekselø, Sælvig (Samsø)-Hov (syd for Århus).
Konsulater i Helsingør for Finland, Island, Norge og Sverige, i Holbæk for
Finland, Norge og Sverige og i Kalundborg for Norge og Sverige.
Postnumre: 4734 Allerslev, 3450 Allerød, 4550 Asnæs, 3460 Birkerød, 4293
Dianalund, 3120 Dronningmølle, 4593 Eskebjerg Sejerø, 3060 Espergærde, 3520
Farum, 3530 Farum Kaserne, 3480 Fredensborg, 3600 Frederikssund, 3300 Fre
deriksværk, 4591 Føllenslev, 4540 Fårevejle St., 4621 Gadstrup, 3250 Gilleleje,
4532 Gislinge, 2670 Greve Strand, 4571 Grevinge, 3230 Græsted, 4281 Gørlev
Sjælland, 3330 Gørløse, 4622 Havdrup, 3150 Hellebæk, 3200 Helsinge, 3000
Helsingør, 3400 Hillerød, 4300 Holbæk, 3100 Hornbæk, 3050 Humlebæk, 3390
Hundested, 4330 Hvalsø, 4573 Højby Sjælland, 4270 Høng, 2970 Hørsholm,
4534 Hørve, 4490 Jerslev Sjælland, 4450 Jyderup, 4174 Jystrup Midtsj., 3630
Jægerspris, 4400 Kalundborg, 2690 Karlslunde, 4360 Kirke-Eskilstrup, 4070
Kirke-Hyllinge, 4060 Kirke-Såby, 2980 Kokkedal, 3490 Kvistgård, 4320 Lejre,
4623 Lille-Skensved, 3360 Liseleje, 3540 Lynge, 3370 Melby, 4440 Mørkøv,
2990 Nivå, 8795 Nordby Samsø, 4500 Nykøbing Sjælland, 4380 Nyrup, 4572
Nørre-Asmindrup, 4420 Regstrup, 4000 Roskilde, 4291 Ruds-Vedby, 2960 Rung
sted Kyst, 4581 Rørvig, 4592 Sejerø, 4583 Sjællands Odde, 4292 Skellebjerg,
4050 Skibby, 3320 Skævinge, 3550 Slangerup, 3070 Snekkersten, 4460 Snertinge,
2680 Solrød Strand, 4295 Stenlille, 3660 Stenløse, 4480 Store-Fuglede, 4370
Store-Merløse, 4470 Svebølle, 4520 Svinninge, 3080 Tikøb, 3220 Tisvildeleje,
8791 Tranebjerg Samsø, 4340 Tølløse, 4350 Ugerløse, 2950 Vedbæk, 3210 Vejby,
3670 Veksø Sjælland, 4241 Vemmelev, 4560 Vig St., 4390 Vipperød, 3310 Øl
sted, 3650 Ølstykke, 3140 Ålsgårde.
Telefonområde: Landsdelen er fuldautomatiseret. Der drejes 03 - abn.nr., for
Samsø's vedkommende dog 06 - abn.nr., Farum, Birkerød og Hørsholm 02 abn.nr.
Fjernsyn: Kanal 4, på Samsø kanal 8.
Radio: Danmarks Radio, København (regionalradio for København og Nord
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østsjælland): FM I 90,8 MHz, FM II 96,5 MHz, FM III 93,85 MHz. Danmarks
Radio, Næstved (regionalradio for det øvrige Sjælland): FM I 94,8 MHz, FM II
97,5 MHz, FM III 99,6 MHz. Danmarks Radio, Århus, som dækker Samsø:
FM I 91,7 MHz, FM II 95,9 MHz, FM III 88,1 MHz. Faste udsendelser på
alle regioner: nyheder kl. 6.30, 7.30 og 8.30, nyheder og reportage kl. 12.30 og
18.00.
Dagblade (dagligt oplag iflg. Dansk Oplagskontrol 1978): Dagbladet, Ring
sted (ven.): 31.802, heraf Dagbladet, Roskilde Dagblad: 7327; Frederiksborg
Amts Avis, Hillerød (lib. uafhg.): 43.490; Helsingør Dagblad, Helsingør (upol.):
5773; Holbæk Amts Venstreblad, Holbæk (rad.): 18.096; Kalundborg Folkeblad
(Samsø Folketidende), Kalundborg (ven.): 10.791; Aftenavisen Roskilde Tidende,
Roskilde (soc. lib.): 14.377; Sjællands Tidende, Slagelse (ven.): 29.375, heraf
nordudgaven: 4217.
Centralbiblioteker: Helsingør, Holbæk og Roskilde.
Arbejdstilsyn: Området henhører under kredsene Frederiksborg amt, Roskilde
og Bornholms amter samt Vestsjællands amt.
Arbejdsformidling: Regionalkontorer i Hillerød, Holbæk og Roskilde, hvor
under kredskontorer i de større byer og lokalkontorer i større bymæssige bebyg
gelser sorterer.
Specialarbejderskole: Audebo i Mårsø ved Holbæk.
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Med sin skat af gejstlige og profane bygningsminder, først og fremmest
Karmeliterklostret, det kongelige Kronborg og en rigdom af ædle borger
huse, indtager Helsingør arkitektonisk en ubestridt førsteplads blandt lan
dets provinsbyer. Engang porten til de danske landsdele hinsides Sundet og
nu grænseby gennem tre hundrede år var Helsingør ej urørt af historiens
kriser, så lidt som den forskånedes for økonomisk magerhed og sygdommes
hærgen, og dog bestyrkedes gennem Øresundstolden's fire hundrede år det
livlige og udadvendte merkantile præg, der også i dag fornemmes som en
del af byens væsen. I hovedgaden Stengade med sidegader udfolder sig et
hektisk, næsten basaragtigt forretningsliv, som først og fremmest næres af,
at Helsingør - foruden at være turistattraktion - er egnscentrum med lige
dele nordsjællandsk og skånsk opland.
Lidt problematisk er det, at den moderne, ekspansive handelsvirksomhed
udfolder sig midt blandt byens kulturhistoriske værdier. Bystyret har imid
lertid indset nødvendigheden af en bevaringsindsats og samarbejder heri
med Nationalmuseet, hvis store bygningsanalyse fra 1972 er blevet inddra
get i byplanarbejdet som grundlag for en bevarende sanering. Sideløbende
hermed udfoldes en vis rådgivningsvirksomhed vedrørende bevaring og for
nyelse af de gamle huse, og endelig synes det at skulle bære frugt, at der,
først og fremmest for strøggaden Stjernegade, er udarbejdet forslag til en
frivillig sanering af skilte og facader. I byens dispositionsplan arbejdes med
skitser til et sekundært centrum, der kan lette det kommercielle pres på den
gamle bydel så meget, at der skabes albuerum til at gennemføre sanerings
arbejderne.
Byhistorisk rette baggrund danner Helsingør for Handels- og Søfartsmuseet, der
åbnede i 1915 på Kronborg. Selv udgør slottet, hvis hovedportal flankeres af
Neptun og Merkur, søens og handelens guder, en fortrinlig ramme om dette ma
ritime centralmuseum, der belyser den danske søfarts historie gennem 2000 år
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og rummer specialsamlinger vedrørende navigation, fyrvæsen, kolonihistorie,
skibsbyggeri, etc. Smukt beliggende i Christian IV’s gamle Lappestensbatteri ved
Sommariva på Nordre Strandvej er Helsingørs andet centralmuseum, Danmarks
Tekniske Museum, hvori er samlet alskens indretninger fra dagligdagens husge
råd til flyvemaskiner og biler. Helsingør Bymuseum har indlogeret sig på første
salen i det fornemme Marienlyst Slot, mens museets håndværkerafdeling er in
stalleret i Karmeliterklostrefs vestfløj. I klostrets nordfløj har Helsingør By hi
storiske Arkiv sit lokale.
I byplan-overvejelserne indgår hele den fremtidige trafiksituation i transit
byen Helsingør, herunder det endnu uafklarede spørgsmål om en bro- eller
tunnelforbindelse til Sverige. Helsingborg-ruten besejles, som en del af
Europavej 4, af tre færgeselskaber, et svensk, et norsk og det danske DSB,
men trods hyppige afgange har de mange færger ind imellem vanskeligt ved
at afvikle trafikpresset. Mens der er noget afventende interimistisk over de
udenlandske færgeriers anløbsforhold, har DSB bygget sig ud i Sundet med
et stort opsamlingsanlæg og har i 1970’erne opført ny færgeterminal. I den
trange statshavn er der ud over rutebådene stort set kun plads til de kæm
per, der udgår fra eller bugseres ind til Helsingør Skibsværft og Maskinbyg
geri, byens og egnens altdominerende industrivirksomhed. Ved havnen lig
ger også Helsingørs næstbetydeligste fabriksanlæg: Wiibroes Bryggerier, og
ud til lystbåde- og fiskeribasen Nordhavnen, gummifabrikken Tretorn.
Ligesom Roskilde og Hillerød kan Helsingør i de senere års befolknings
forøgelse notere en stor del hovedstadsbeskæftigede, der i kraft af direkte
togforbindelser foretrækker at lægge en vis afstand mellem hjem og arbejds
sted. Langs Strandvejen er Helsingør for længst blevet ét med kystbyerne
sydfor, og omkring de øvrige hovedfærdselsårer dannes »fingre« af industri
kvarterer og vidtstrakte etagehusarealer, således det imposante Vapnagårdprojekt ved Kongevejen med 1500 lejligheder, lokalcenter og institutioner.
Efter sammenlægning med Tikøb kommune er Helsingør kommunes areal
12.161 ha, omfattende hele Sjællands nordøstre hjørne med vestgrænse i
Esrum Sø. Befolkningstallet er knap 57.000.
Bynavnet betyder »helsingernes ør«. Sidste led står for »gruset strandbred«, og
helsingerne var dem, der havde slået sig ned ved Halsen, som er Sundets smal
leste del. Denne lokalbenævnelse genfindes i navnet Helsingborg. Byens våben,
et blåt sejlskib på blå bølger og hvid baggrund, er bevaret i et segl fra 1300-tallet
og kan godt være ældre, men er i sin nuværende udformning kopieret efter et
segl fra 1500-tallets midte. Sejlskibet er et gængs mærke for landets søkøbstæder, men er tillige attribut for Hellig Olav, Skt. Olai, til hvem Helsingør dom
kirke er indviet.
Helsingør nævnes som købstad allerede i Kong Valdemars Jordebog 1231.
Utvivlsomt er det færgefarten på Skåne og det rige sildefiskeri, der har befordret
bydannelsen, da beliggenheden og baglandets tætte skove har udelukket større
handelssamkvem med den nordsjællandske befolkning. Helsingørs ældste bebyg
gelse er lokaliseret omkring det vandløb, Strømmen, som nær det nuværende
Gyldenstræde søgte ud i Svingelbugten. Over helsingemes lave huse hævede sig
fæstningen Flynderborg, der lå lige syd for bebyggelsen, hvor i dag en viadukt
fører Strandvejen over jernbanen. Efter anlæggelsen af Kystbanen i 1889 og se
nere byggearbejder er fæstningens voldsted næsten forsvundet.
Erik af Pommerris indførelse af Øresundstolden i 1420’rne betroede det lille
fiskersamfund en fiskal nøglestilling. Byen rykkede fra Strømmen nordpå og
ordnedes efter et fast, næsten retvinklet gadesystem, der endnu i dag danner by283
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kernens mønster. Hovedgade var Stengade, der lå nærmest stranden og i sin lette
krumning sikkert markerer kystliniens forløb. Nord herfor og parallelt med lå
Brøndstræde (Skt. Olaigade) og endnu nordligere Sudergade, praktisk fjernet fra
bylivet med den stank, der stod af garvernes (sudernes) værksteder. Vinkelret
herpå forløb en række tværgader, østligst Skt. Annagade, der fik navn efter det
gråbrødre-kloster, kong Erik lod oprette lige nord for byen og endnu i 1420’rne
gav selskab af to andre stiftelser, i den sydvestlige bydel sortebrødrene's Skt.
Nikolaj Kloster og ved Skt. Annagade hvidebrødrené's eller karmeliterné's præg
tige klosterkompleks. Markanteste bygværk, der rejste sig i dette årti, var vel
fæstningen Krogen, Sundtoldens pansernæve, hvis ringmure senere gik op i Kron
borges kvadratanlæg.
Toldsatsen: én engelsk nobel pr. forbipasserende skib, skulle vise sig i købmæn
denes favør, efterhånden som skibstyperne forbedredes og lasteevnen blev større.
Under Nordiske Syvårskrig indførte Frederik II’s rigshofmester Peder Oxe i stedet
toldberegning af den last, skibene medførte, og allerede det første år, 1567-68,
steg toldindtægterne fra 45.000 til 132.500 rdl. Sundtoldens provenu var bestemt
for kongens kasse, men Helsingør forstod at udnytte den maritime trafik til egen
fordel. De skippere, der måtte ankre op og betale told, benyttede gerne lejlighe
den til at proviantere og måske få udbedret skader på deres fartøj. Sundbyen
kunne derfor give næring til et rigt flor af handels- og håndværksfag, for skip
perne indrettedes herberger, og side om side lå utallige bordeller, ølstuer og for
skellige værtshuse, hvor druk og spektakel hørte til dagens orden. Til billedet af
denne hektiske omsætning hører kadrejerbådene, der sværmede om og drev tusk
handel på de fremmede skibe, som lå for anker på reden.
Kulminationen i Helsingørs udvikling nåedes 1625, da byen med anslået 10.000

Selv om Helsingør ved Sundtoldens afløsning »var bleven til en invalid blandt byerne«, ved
blev den gode havn at være et søgt tilflugtssted for sejlskibene, ikke mindst i hårde isvintre,
hvor den kun vanskeligt frøs til. Dette træsnit fra Illustreret Tidende 1877 synes i al fald at
bekræfte, at der i kælderbeværtningen »Sømands Minde«, Strandgade 89, også kaldet »Pum
pen«, stadig herskede liv og glade dage som i Sundtoldens kronede tider, da det i en lokal
vise hed sig, at »de gamle så lystigt på knejperne gå - de unge, de gor vist ligeså«.
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indbyggere var landets næststørste by efter hovedstaden. Samme år og atter 1654
ramtes byen imidlertid af en voldsom pestepidemi, og 1658 væltede ulykkerne
ind fra en anden kant, da svenskerne erobrede Kronborg under voldsomt bom
bardement og i de næste par år huserede fælt i den hærgede købstad. Efter at
have forvundet krigens skader kunne Helsingør atter indtage sin plads blandt de
førende provinsbyer, om end ikke længere som den største. Omkring århundred
skiftet satte en vis stagnation ind, og 1711 fulgte et afgørende dyk, da en pest
katastrofe bortrev næsten halvdelen af byens indbyggere. Det tragisk decimerede
samfund, knap 2000 sjæle ret efter, skulle bruge mere end et halvt århundrede
til at komme på benene, men til gengæld meldte fremgangen sig hurtigt, da sø
handelen i det sene 1700-tal gled ind i sin »florissante« periode.
I Helsingørs historie står denne epoke som et særligt rigt og lykkeligt afsnit, en
tid, hvor toldpengene rullede og der var gode forretninger at gøre med de frem
mede skippere. Den efterhånden indviklede toldprocedure gav næring til en række
skibsklarerer-firmaer, der påtog sig hele dette regnestykke og over for myndig
hederne garanterede for toldens erlæggelse. Denne næring drog ikke så få ud
lændinge til Helsingørs i forvejen ret internationale borgerverden, især englæn
dere, der indskrev navne som Belfour, Fenwick, Baildon og Wright i den byhi
storiske navnebog. For de fleste skibsklarerere faldt det naturligt at supplere
forretningen med almindelig provianthandel, og ofte kunne man tilbyde kaptaj
nerne logi og forplejning under firmaets tag. Ved toldbroen posterede klarerer
firmaerne hver især deres brokapere - med et hollandsk låneord lopere - der
havde til opgave at sikre toldforretningerne for det hus, de repræsenterede, i
værste fald i håndgemæng med konkurrentens mand. Afregningen af toldbeløbet
foregik i Øresunds Toldkammer, som var opført 1740 for enden af Strandgade.
Det statelige barokhus, landets største kontorbygning uden for hovedstaden, blev
revet ned straks efter Sundtoldens ophævelse, og på grunden, Trekanten, står nu
kun gårdens tørlagte løvefontæne.
I skyggen af det rige handels- og embedspatriciat, der formedes af Sundtoldens
mammon, stod de jævnere samfundslag med deres brogede flok af handlende og
håndværkere, søfolk, fattiglemmer og proletarer. En talrig gruppe udgjorde
færgemændene, der dels betjente sejladsen på Helsingborg og København, dels
sejlede i hyre mellem havnen og de fremmede skibe på reden. Under Englænder
krigen 1807-14, da kaperiet blev sat i system overalt i landet, blev det i Helsingør,
der alene udrustede ikke mindre end 56 kaperbåde, de sejlkyndige og uforfærdede
færgemænd, der ført an i togterne mod de fjendtlige handelsskibe. Den dristigste
af dem alle var Jens Lind, der førte korvetten »Cort Adeler«, landets største ka
perfartøj, og nåede at tjene så mange prisepenge, at han efter sigende havde en
fjerding med guldpenge stående på loftet. Han havde også sans for iscenesættel
sen, klædte sine sluproere i fornem uniform og var vel selv lidt af en laps, siden
han gik under navnet »Fløjls-Lind«.
Efter krigen vendte den internationale skibstrafik tilbage, men statsbankerotten
1813 og landbrugskrisen i 1820’rne ramte byens næringsliv hårdt. Omkring 1830
gik det atter fremad, skibsfarten blomstrede som ingen sinde og nåede i 1853 re
korden med 24.648 klarerede fartøjer.
Fire år senere vedtog regeringen - efter stigende internationalt pres - at ophæve
den forældede toldinstitution. Rigets budget kunne bære valutatabet og modtog i
øvrigt en klækkelig erstatning, men for Helsingør blev Sundtoldens bortfald en
katastrofe. Endnu ankrede en del skibe af gammel vane op for at proviantere,
men denne trafik ebbede ud, mange af klarererfirmaerne gik fallit, og efter sta
digt svind ophævedes færgelavet helt i 1882. I et kvart århundrede blev der næppe
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bygget et hus i Helsingør. De lokale initiativer var få og tøvende, men enkelte
erhvervsgrene skulle dog vise sig at have en fremtid. J. L. Tvede's brændevins
brænderi, grundlagt 1842, var i stadig udvikling indtil 1919, hvor virksomheden
blev opslugt af Spritfabrikkerne. Heldet fulgte også C. Wiibroe's bryggeri fra
1840, der endnu i dag er et livskraftigt foretagende. Mest afgørende betydning
fik det, da skibsreder Mads C. Holm i 1880’erne opkøbte et par mindre virksom
heder og grundlagde Helsingør Skibsværft.
I samme tiår vendte stagnationen til fremgang, hjulpet af den rivende udvikling
i samfærdselen. 1864 var etableret jernbaneforbindelse til København med Nord
banen over Hillerød, og 1891 blev stationen flyttet ned til havnen, hvor samtidig
Helsingborg-overfartens første dampfærgeleje toges i brug. Seks år senere kom
den direkte jernbaneforbindelse til hovedstaden med Kystbanen. En privat jern
bane til Hornbæk åbnede 1906 og blev ti år senere forlænget til Gilleleje. Hel
singør, hvis eksistens i fire hundrede år var baseret på søens marked, havde nu
endelig måttet vende blikket indad mod oplandet. Som et spejl af traditionen er
det dog stadig sundtrafikken, der bringer ekstra liv og omsætning i byens handel.
Middelalderens opdeling i smalle og dybe, retvinklede grundstykker, der
gav plads for et forhus mod gaden og sidelænger følgende grundfladens
langside, er et velbevaret træk i den såkaldte Sundtoldkarré mellem Tre
kanten, Strandgade, Brostræde og Stengade, der rummer betydelige levn af
middelalderens profanarkitektur og i øvrigt, som det kvarter, der fra første
færd var forbeholdt aristokratiet, samler størsteparten af sundtoldtidens
borgerlige palæer. Af uforlignelig stemning er slippen Færgestræde mellem
Stengade og Strandgade, der er jævngammel med sundtoldbyen og langs sin
vestre side har bevaret sidelængen til den gård, lensmanden på Krogen
Johan Oxe lod opføre efter 1459, da han fik tilskødet grunden. Forhuset
vender mod Stengade (nr. 66) en kedelig, pudset facade, men har mod Fær
gestræde bevaret sin pragtfulde gavl med kamtakker og rig blændingsdeko
ration. Mod Strandgade flankeredes strædet af en anden blændingsprydet
trappegavl, der formentlig er et halvt hundrede år yngre end Stengade-gav
len og langtfra af samme kunstneriske karat. Et usædvanlig helstøbt mid
delalderligt miljø er borgmesterslægten LejeFs gårde, Stengade 70, 72 og
74, der langs hovedgaden står med en facade nær den oprindelige og på de
smalle grundstykker bagved har bevaret deres munkestenslænger i et mage
løst gårdinteriør.
Et overgangsled mellem sengotikken og renæssancen ses i den del af Karmeliterhuset, der vender gavlen mod Skt. Annagade, opført af lensmanden Herluf Trolle
i 1550’erne. Endnu har gavlen gotikkens aftrappede gavle, men i stedet for blæn
dinger er den opdelt af vandrette formstensprofiler og smykket af små, skråtstil
lede spir. Vestfløjen langs Skt. Annagade er opført i 1590’erne og har mod kirke
pladsen den karakteristiske svungne, »vælske«, gavl.
Et af landets ældste borgerlige renæssancehuse er Stengade 76, som tolder David
Hansen opførte 1579 på kældrene af et gotisk gavlhus. Også dette hus har aftrap
pet gavltrekant, men er i øvrigt typisk for den nederlandsk inspirerede renæs
sancestil med sin rødstensmur smykket af vaterlister og krydsrammer i sandsten
og vinduernes trekantede tympanonfelter med små antikke buster. Af samme ka
rakter, men knap så fornem, er Strandgade 55, opført 1592 for Jacob Willumsen
Badskær. Facaden opdeles vandret af profilerede sandstensbånd og lodret af pi
lastre, der i øvre stokværk krones af hermer på række. Både dette og David Han
sens hus rummer træk fra Frederik II’s første Kronborg, hvilket kan antyde, at
de hidkaldte nederlandske stenhuggere har givet en hånd med ved opførelsen.

HELSINGØR. 1) Marienlyst Slot (bymuseum). 2) Hamlets Mindegrav. 3) Campingplads. 4)
Klostret. Skt. Marie kirke. 5) Karmeliterhuset (bymuseum). 6) Skt. Olai kirke. 7) Rådhus.
Politi. 8) Dommergården. 9) Det Gamle Apotek. 10) Banegård. Post & Telegraf. 11) Skt.
Vincents kirke (katolsk). 12) Apoteker. 13) DSB-færger. 14) LB-færger. 15) Sundbusser.
16) Turistbureau.

Andre renæssancestenhuse har i tidens løb fået sløret de oprindelige træk, men
røber sig endnu ved de dekorative enkeltheder, således toldvisitør Rasmussen's
gård, Strandgade 91, samt Strandgade 49 og 77, det sidste en tilbygning til det
sengotiske hus med gavl mod Færgestræde. Renæssancehuset, der bærer årstallet
1642 samt bygherren, rådmand Johan Kruse og hustrus initialer i dekorative
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murankre, blev 1692 overtaget af Helsingør Apotek. I slutningen af 1960’erne
måtte det velbevarede apotekermiljø vige pladsen for et moderne bankfore
tagende. I det ydre står bygningen dog væsentligst uforandret.
Helsingørs ældste daterede bindingsværkshus er Strandgade 27, som på en løsholt over en tilmuret port bærer årstallet 1577. Næsten jævnaldrende er det gamle
apoteks beskedne sidebygning mod Færgestræde. Begge bærer renæssancens præg
med stokværksudkragning og akantusprydede knægte, hvilket træk trods forskel
lig camouflage genfindes på andre af byens huse. Fra midten af 1600-tallet er
det bruskbarokken, der præger konstruktion og snitværk, med nu diminutiv stok
værksudkragning og en overdådighed af masker, frugtklaser, englehoveder, etc.
Denne dekorative stil udfolder sig frodigt f.eks. på sidelængen til Stengade 50,
og den danner et mere sammenhængende billede i den sydlige husrække i Anna
Queens Stræde (som ikke har navn efter en engelsk dronning, men efter købmand
Hans Kvie's kone Anna).
Helsingørs anden store byggeperiode falder i 1700-tallets sidste halvdel, der blev
handelsmatadorernes og de rige embedsmænds epoke. Den gryende fremgang
spores i rådmand N. C. Dahl’s gård, Stengade 64, opført 1739 i fornem senbarok
med kvaderpilastre, båndværksdekorationer og en vældig, halvrund fronton. Af
samme præg, men langt enklere er Stengade 68 samt Strandgade 75 (hjørnet af
Brostræde), der i flere detaljer peger mod arkitekten Philip de Lange. Denne op
førte 1760 for generalkrigskommissær Stephan Hansen det fornemme palæ
Strandgade 95, der smykker havnefronten med en udsøgt enkel facade, kun frem
hævet ved flade risalitter og glatte rammer om de engelske skydevinduer. Ro
kokoen, der nobelt introduceres i dette hus, præger også Stengades afslutning i
de to palæagtige borgerhuse fra ca. 1770, passkriver TrentwedeVs gård (nr. 77)

Det Gamle Apotek i Strandgade, den helsingørske »waterfront«, skjuler sig nu delvis bag
Sveasøjlen, rejst til minde om Sveriges hjælp til danske flygtninge under Anden Verdenskrig.
På billedet her er det bygningens yngste del, der ses, rådmand Kruses gård fra 1642 på
hjørnet af Brostræde. På billedet til højre skimtes for enden af det middelalderlige Færge
stræde - ud mod Strandgade - den kantede gavl på Apotekets ældste del, der oprindelig
hørte til familien Oxes 1500-tals gård ved Færgestedet.
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og toldkommissær van der Osten’s palæ (nr. 79). Lidt fremmedartet holder klas
sicismen sit indtog 1791 med den svenske konsul Gloerfeldfs palæ, Stengade 46,
tegnet af en svensk arkitekt og kronet af et skjold med Gustav III’s initialer. Et
mere hjemligt udtryk finder stilen i Øresundshospitalet i Fiolgade, opført 179496 af J. Boye Magens, der var elev af hofbygmester C. F. Harsdorff. Mesteren
selv har udfoldet sig i det palæ, der regnes for Helsingørs fornemste: Strandgade
93, opført 1791-93 for handelsmatadoren J. J. Claessen. Facaden, der står hvid
pudset med rød sandstensindfatning om de høje, smalle vinduer, beherskes helt
af en bred midterrisalit, der skyder sig op gennem taget og afsluttes i en terrasse
flade, en kikkenborg, hvorfra ejeren kunne overskue livet på Sundet. Mest typisk
af sådanne udkigsposter, der tidligere fandtes på flere helsingørske ejendomme,
er Stengade 61, hvor kikkenborgen hæver sig over tagryggen som en lille pavillon
med vinduer hele vejen rundt.
Et stemningsfuldt gademiljø, sidst i 1960’erne dømt til nedrivning, men reddet i
sidste øjeblik og nu under restaurering på privat basis, er fiskernes og færgemændenes Lappen over for Marienlyst Slotspark. Efter de ældste huse at dømme er
bebyggelsen opstået i 1600-tallets slutning som det første tilløb til en bydannelse
uden for byens porte. Arkitektonisk hævder husene sig ikke individuelt, men flere
rummer kimen til den bygningstype, der i løbet af 1700-tallet blev udviklet som
gavlkvisthuset.
Et ukueligt fremtidshåb efter Sundtoldens ophævelse viser Helsingørs råd
hus fra 1855, et imposant, borgagtigt bygningsværk i forloren hansa-gotik.
Det gav rigelig albuerum til byens administration, som på det tidspunkt be
stod af en enlig kæmner. Fra den fremgangsrige tid efter 1880 stammer
J. D. Herholdf s toldkammerbygning (1891), inspireret af florentinsk renæs
sance, og, måske byens mærkeligste monument, den prætentiøse banegårds
bygning (1890), der hæver sig over byens tage i al sin falske »Rosenborg«pragt. Bygningen skal måske tages som et belærende eksempel over for det
Kronborg, hvor Christian IV ved genopbygningen efter branden tilsidesatte
sin »egen« stil og pietetsfuldt holdt sig til faderens forlæg.
Roskildes midtpunkt og vartegn er domkirken, der på sit »forbjerg« i det
midtsjællandske højdedrag nu i mere end syv århundreder har tronet over
fjordkøbingens huse og synet vidt ud over Sjælland. Mest imponerende er
billedet fra fjorden, hvor et dalstrøg skærer sig ind i højlandet og til den
ene side lader blikket frit til den himmelstræbende katedral for enden af
den 40 m stejle skråning, til den anden side sender det på vandring op i
»Bjerget« med Skt. Jørgensbjerg, byens gamle havnekvarter med Skt. Clemens kirke, viet til de søfarendes helgen, som midtpunkt i en samling hyg
gelige småhuse på bakkeskråningen mod fjorden.
I dag er Roskilde uden betydning som trafikhavn. De naturforhold, der
tidligt befordrede en bydannelse: den lange,velbeskyttede fjord, som inderst
mødtes med de vigtigste handelsruter, har vist sig lidt besværlig for mo
derne skibsfart, idet bundforholdene ved Kølholm midtvejs i fjorden kun
tillader fartøjer under 3 m dybgang at passere. Til gengæld har Roskilde en
anselig lystsejlerflåde, som finder en uforstyrret tumleplads i farvandets
mange kroge og vige.
Anderledes prosaisk er det bysamfund, der breder sit korpus bag kysten.
Roskilde, der længe vansmægtede efter Reformationens tidehverv og endnu
sidst i 1800-tallet gav indtryk af af være en ren ravnekrog, er i det 20. år
hundrede kommet på regionsplanlæggernes tegnebord som københavnsk
planetby og ydergrænse for den måske vigtigste af hovedstadens udviklings289
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»fingre«. Denne linie, der markeres af jernbanen og den paralleltløbende
Roskilde-motorvej (Hovedvej Al), er endnu så langt fra udbygget, hvor
imod »fingerspidsen« Roskilde er svulmet uforholdsmæssigt op. Den intime
trafikale forbindelse giver og vil give Roskilde en række funktioner, der er
vendt mod hovedstaden, og har samtidig indbyggermæssigt givet byen nær
ligevægt mellem lokalt beskæftigede og arbejdstagere, der daglig rejser til
København. Den bymæssige forbindelse er allerede sluttet til sognebyen
Himmelev nordøstfor, og om føje år forsvinder sikkert det sidste landbrug
mellem Roskilde og Svogerslev vestfor. I syd vil bygrænsen tangere motor
vejen, mens i øst et sekundært bycenter vil opstå omkring den kommende
S-station Lidtgodthuse ved Roskilde U niversitetscenter, indviet 1972. Ind
adtil har Roskilde ikke ladet udviklingen komme bag på sig. Omkring den
middelalderlige bykerne med hovedstrøget Algade-Skomagergade er udlagt
- til dels udhugget - et ringgadesystem, der isolerer centrum som et »vare
hus« med en krans af parkeringsarealer. Egentligt købstadpræg har Ros
kilde ikke mere, og kun med få undtagelser er bevaret bygningsanlæg fra
før 1800-tallet.
Roskilde hævder sig i højere grad som handels- og institutionsby end som
industriby. Langt den betydeligste arbejdsplads (ca. 2000 ansatte) er den
psykiatriske institution Skt. Hans Hospital, der ligger smukt i byens udkant
nær Boserup Skov. Største industrielle virksomheder (200-400 ansatte) er
Danske Andelsslagteriers Konservesfabrik, entreprenørfirmaet Møllekilde,
plasticfabrikken Rosti og konfektionsfabrikken Brdr. Jardorf (Jardex). Uden
for kommunen, men beskæftigelsesmæssigt betydningsfuldt er Atomenergi
kommissionens Forsøgsanlæg Risø på halvøen Risø nord for Roskilde. An
dre forsknings- og undervisningsinstitutioner med betydelig funktionærstab
er Slagteriskolen og Slagteriernes Forskningsinstitut.
Roskilde er amtskommunalt centrum og samler om sig de gamle sognekom
muner i en relativt beskeden primærkommune på 7903 ha og knap 50.000
indbyggere. Gælder det befolkningstallet inden for den bymæssige afgræns
ning, fører Roskilde med et par tusinde foran Helsingør og bevarer dermed
sin plads som Øernes største købstad efter Odense.
En ret udbredt tradition sætter sagnkongen Roar i firbindelse med et af byens
mange kildevæld, antagelig det betydeligste, Maglekilde. Bynavnet, der optræder
på møntindskrifter fra 1000-tallet, hentyder dog ikke til Lejre-helten, men til en
mand ved navn Roir. Byens våben, der viser en grum rovfugl over et murind
rammet væld, fik 1384 tilføjet tre svømmende roser, hvilket gav baggrund for eller var en følge af - den middelalderlige tolkning af bynavnet som Rosenkilden
(»fons rosarum«). Fuglen har ikke åbenbar mening, men kan muligvis være et
minde om den Høgekøbing, der ca. 1200 skal være slået sammen med Roskilde.
Roskildes historie er afgørende formet af to begivenheder: Knud den Store's op
rettelse af bispesædet ca. 1020 og, godt fem århundreder senere, Reformationen^
indførelse, der med ét slag knækkede krumstavens fyrstemagt. Inden for stiftet,
omfattende Sjælland og Møn samt Riigen, ejede bispestolen jordegods i et om
fang, der i lensvæsenets tid ville have svaret til omkring 20 grevskaber, efter mo
derne målestok henved 10.000 middelstore landbrug. I økonomisk magt har Roskilde-stolen overgået selv ærkesædet i Lund, og som jordbesidder var bispen
større end landets konge og besad desuden retten til egen udmøntning og kunne
stable egen hær på benene. Kernen i dette vældige domæne var Roskildes dom
kapitel, en elite af prælater og domherrer, kanniker, som valgte bispen af deres
egne rækker og ud over de kirkelige gøremål administrerede bispesædets materielle

ROSKILDE. 1) Vikingeskibshallen. 2) Skt. Jørgensbjerg kirke. 3) Skt. Ibs kirke (nedlagt).
4) Byparken. 5) Folkeparken. Festplads. 6) Domkirken. 7) Stiftsbibliotek. 8) Museum. 9) Det
Kgl. Palæ. 10) Rådhus. Skt. Laurentii kirketårn og ruin. 11) Roskilde Adelige Jomfrukloster.
12) Banegård. Post & Telegraf. 13) Rutebilstation. 14) Vor Frue kirke. 15) Idrætspark. 16) Roskildehallen. 17) Sygehus. 18) Politi. 19) Ting- og Arresthus. 20) Apoteker. 21) Civil- og her
redsret. 22) Turistbureau.

værdier. Til domkapitlet knyttede sig også et betydeligt lærdomsliv, ofte båret
frem af internationalt ansete personligheder; blandt domherrerne var lægen og
forfatteren Henrik Harpestreng, ifølge traditionen også ordsprogsmanden Peder
Låle og måske krønikeskriveren Saxo, hvis grav udpeges i domkirken. Et stykke
under domkapitlets fornemme skare stod Roskildes øvrige gejstlige tjenerskab:
alterpræster, korvikarer, sognepræster, munke og nonner, lægbrødre og lægsøstre,
diakoner og skolarer. Alene til domkirken skal have været knyttet 200 gejstlige.
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Middelalderens historie ved kun lidt at berette om det borgerlige Roskilde. Der
kendes fire gilder i byen, men alle mere eller mindre præget af gejstligheden.
Selve domkirken var uden menighed, men Roskildes stiftsværdighed understregedes
ved ikke mindre end 12 sognekirker, dertil fem klostre med egne kirker og ende
lig tre milde stiftelser under gejstligt forsyn, deraf et Duebrødre-hospital og Skt.
Jørgensgården med egne kirker. Når dertil kommer to enlige kapeller, når Ros
kilde op på at have haft i alt 24 lokaliteter for kirkelige handlinger.
Reformationen måtte blive en katastrofe for Roskilde, hvis åndelige og materielle
liv hvilede på det talstærke præsteskab. Byen mistede sit bispesæde, og kirkens
nye overhoved, superintendenten, forlagde residensen til København, som i løbet
af 1400-tallet kulturelt var begyndt at overskygge Roskilde. Domkapitlet bevare
des endnu nogen tid, men under ændrede former og ganske berøvet sin fordums
anseelse. Roskilde mistede den givtige valfart af pilgrimme, og en efter en for
svandt sognekirkerne, bortset fra den lille Skt. Ibs og tårnet af Skt. Laurentii,
der nu er indbygget i rådhuskomplekset. Af klostrene levnedes kun Vor Frue
(Klosters) kirke, der senere blev hærget af brand og i dag står som ved et økse
hug berøvet kor og en del af skibet.
I slutningen af 1500-tallet skriver en engelsk rejsende, at Roskilde »fortjener kun
at regnes mellem smukke og behagelige landsbyer«. Klostrenes fald havde ryddet
ud i periferien og trængt bebyggelsen sammen om hovedgaden som - hvad en
anden rejsende bemærker - en forvokset landsby med en alt for stor kirke. Det
var altså en ganske ubetydelig købstad, som i 1658 lagde navn til den fredsslut
ning, som frarev landet dets provinser øst for Øresund. Svenskernes overgreb og
brandskatninger tvang yderligere byen i knæ, og heller ikke 1700-tallet, med en
katastrofal pestepidemi og to ødelæggende bybrande, bragte lysstrejf i den be
grædelige landsbykrønike. I 1753 nåede indbyggertallet bunden med 1550.
Efter 1830 vendte billedet. Fremgangen meldte sig tøvende, men viste sig hold
bar, båret af en ny tidsalder med industrialisme og en vågnende folkelig og po
litisk debat. I 1835 fik Den Rådgivende Provinsialstænderforsamling for Østif
terne sæde i Det Kongelige Palæ, hvilket for Roskilde betød en frugtbar interesse
udefra. Da kongerigets første jernbane åbnede 1847 mellem Roskilde og Køben
havn, måtte domkirkebyen automatisk blive en slags stabelplads for Sjælland,
indtil først linien forlængedes til Korsør og senere suppleredes med banen over
Køge (1870) og nordvestlinien til Kalundborg (1871). Fra gammel tid skærings
punkt for de vigtigste vejruter blev Roskilde med jernbanen knudepunkt for den
syd- og vestsjællandske landtrafik mod hovedstaden, et »monopol«, der vel først
brydes, når Sydmotorvejen er fuldt udbygget, og Køge Bugt-banen bliver en
realitet.
Roskildes stateligste profane bygningsminde er Det Kongelige Palæ eller slet
og ret Palæet, opført 1733 af Laurids de Thurah på den grund, hvor stiftet
siden oprettelsen havde haft sin bispegård. Forbindelsen herfra til domkir
ken er bevaret i den middelalderlige forbindelsesgang af frådsten, Absalonsbuen, der slutter Palæets nordvesthjørne til kirkens apsisgalleri. Det firefløjede bygningsværk, der indtil 1800 tjente som bolig for den kongelige
lensmand, består af en to stokværks hovedbygning, lavere sidefløje i øst og
vest og en portfløj, der vender ud mod Stændertorvet. Til Stænderforsam
lingen var indrettet en fornem mødesal i hovedbygningens øvre etage, men
den er senere blevet ødelagt ved opdeling i mindre rum. Siden 1923 tjener
denne lejlighed som bolig for stiftets biskop, mens bygningens vestlige del
står til rådighed for landemoderne. Palæets øvrige rum benyttes af forskel
lige kirkelige og offentlige kontorer.
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Et af Roskildes få ældre borgerhuse, samtidig »et af de smukkeste vånings
huse i byen«, er Skt. Ols Gade 18, »Liebes Gård«, fra 1800-tallets begyn
delse, hvor nu Roskilde Museum har til huse. Til bygningen slutter sig
»Sukkerhuset«, en statelig mansardbygning opført 1763 som sukkerraffina
deri. Blandt en række ældre huse i Skolegade bemærkes Katedralskolens
rektorbolig fra 1828, et fornemt tilbagetrukket empirehus i to stokværk med
afvalmede gavle og halvrund kvistopbygning.
Et bemærkelsesværdigt indslag i Roskildes moderne arkitektur er Vikingeskibs
hallen, opført 1966-68 af arkitekt Erik Chr. Sørensen som museum for de fem
Skuldelev-skibe. Det monumentale betonhus er lagt yderst på Strandengen med
fjordens vande slikkende om soklen og tegner med sin ubrudte glasfacade virk
ningsfuldt en silhouet af de udstillede fartøjer. Museet rummer derudover loka
ler til særudstillinger, filmsal og cafeteria samt kontorer for Nationalmuseets
Skibshistoriske Laboratorium.
Som Helsingør og Roskilde har Hillerød et centralt historisk bygnings
minde, der fængsler ved sin arkitektur og ved det format, hvormed bygher
ren har lovprist sin egen eller Guds herlighed: Frederiksborg Slot. Ved
held og indsigt er Hillerøds bebyggelse blevet holdt nede i det lave plan,
så slottet, byens midtpunkt og ophav, fra ethvert punkt i omegnen ses hæve
sine tårne og spir over tagene. Samtidig er nogenlunde bevaret de naturfor
hold, som fik Frederik II til at ønske sig rydningen ved søen som centrum
for den kongelige enemærkejagt: fra nord rækker Gribskov næsten til by
grænsen og afløses af Lille Dyrehave, Indelukket og Slotshaven, sydfra når
skovterrænet Store Dyrehave næsten til byens stationsarealer med afsnittet
Præstevang. En snorlige, spinkel linie, der forbinder Gribskovs og Store
Dyrehaves jagt»stjerner«, antyder, at lysningen østpå mod Grønholt er en
skovrydning yngre end Christian V’s tid. En for indfaldsveje usædvanlig
præsentation er Fredensborg-vejens rute gennem slottets park og have, forbi
Slotssøen og gennem Møntporten i slottets Audienshus langs kirkefløjen og
slottets udlænger, indtil vejen glider over i Frederiksværksgade.
For købstadbebyggelsen har park og skov betydet en opdeling og en af
veksling, der trods savnet af ældre borgerhuse har bevaret en vis »lilleby«
charme i den centrale bydel. Mere problematisk er tilvæksten i periferien,
da naturforholdene automatisk tvinger bylegemet ind i en langagtig ud
strækning, henholdsvis mod Selskov og over Hillerød Overdrev med den
bydel, der under navnet Hillerød Østby opstår som boligstad med institu
tioner og lokalcenter. For bykernen er udarbejdet en centerplan, der - lige
som Roskilde's - forudsætter en ringvej med parkeringsarealer som ramme
om hovedstrøget Slotsgade-Torvet-Helsingørsgade, der eventuelt skal helli
ges gående færdsel.
Hillerøds beliggenhed i noget nær landsdelens geografiske centrum har,
især efter jernbanernes fremkomst, skabt dens særlige betydning som han
delsby. Industrielt hævder byen sig ved sin alsidighed og ved flere anselige
virksomheder med international kontakt, først og fremmest Nordstens Fa
brikker (landbrugsmaskiner), Pharmacia (medicinalvarer), Bohnstedt-Petersen (automobilimport og samlefabrik) og N. Foss Electric (elektronisk
måleapparatur). I byens sydvestlige udkant ligger Statens Forsøgsmejeri
samt de statslige forsøgsbrug Favrholm og Trollesminde.
Hillerød har især gennem 1960’erne fået stærk del i den bosætning, der
erhvervsmæssigt er rettet mod hovedstaden, og blev i konsekvens heraf 1968
inddraget i det københavnske S-banenet. Ved kommunalreformen 1970 be293
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varede Hillerød status som administrativt sæde for Frederiksborg amts
kommune og blev samtidig centrum i en storkommune på 12.647 ha, ind
byggertal godt 33.000.
Hillerød var en landsby på syv gårde og fire huse ved søens sydlige bred, da
adelsgården Hillerødsholm 1560 faldt i kongeligt eje og blev omskabt til jagtre
sidens. Navnet hører til den meget udbredte nordøstsjællandske rød-type og an
tyder, at en person ved navn Hildr antagelig i ældre middelalder har ryddet
skovterrænet omkring søen. Købstaden opstod af slottet og bevarede en så intim
forbindelse hertil, at den 1772-1908 bar navnet Frederiksborg. Det deko
rative byvåben, der først optrådte i et segl fra 1787, skyldes med sit blomstrende
hyldetræ en fejlagtig tolkning af bynavnets første led.
Ejendommeligt nok hverken bekræfter eller daterer noget eksisterende dokument
byens ophøjelse til købstad. Tilsynladende er dette sket gradvis uden højtidelig
konfirmation, da bystyret nok godtog privilegierne, men ved flere lejligheder
kunne frabede sig de tilhørende pligter. Frederik II ønskede fra starten at knytte
en købstad til sit slot og kunne i et kongebrev 1569 lokke med »frihed for alle
skatter og andre borgerlige bys tyngde og besværinger i ti år«. Byggearbejderne
på slottet bragte en vis velstand og vækst til byen, hvorimod kongens indfald at
flytte købstaden Slangerup'^ borgere samt birketing til Hillerød faldt noget mat
ud. Slangerup’s indbyggere lod sig ikke friste af det afsides sted, og efter kort
tid fik byen sit birketing tilbage samt sine privilegier fornyet.
Først under Christian IV bevægede bebyggelsen sig fra landsbyen vestpå om
kring søen og op mod slottets areal. Dette var muliggjort ved nedlæggelsen af
landsbyen Ølskøb, hvis jorder blev udlagt til syv vange, som fik navn efter ugens
dage. Et enkelt af disse navne har overlevet i Tirsdagsskoven. Byggekongen søgte
ligesom faderen ved forskellige begunstigelser at fremme opførelsen af huse og
stalde, ganske vist med den bagtanke, at de så til enhver tid kunne inddrages til
logi og opstaldning for slottets gæster. Den sognekirke, kongen lod opføre, var
så ussel, at den blæste omkuld kort efter, men kirkegården bestod til 1804. Blandt
de begravede her var den navnkundige orgelbygger Esaias Compenius, der skabte
slotskirkens pragtinstrument og døde i 1607 under et ophold i byen. Mere solid
end kirken var latinskolen fra 1633, der først gik til grunde ved en brand 1833.
1 Christian IV’s sidste år var indbyggertallet nået op på 560, men Hillerød ved
blev at være en landsby, selv om bygningernes anselighed og de mange tegltage
gav den umiskendeligt købstadpræg. 1692 fejede en voldsom ildebrand gennem
byen og efterlod 46 huse i ruin. Takket være Christian V’s bevågenhed kunne en
genopbygning straks iværksættes og fandt sin form i de såkaldte modelgårde, der
var tegnet af Frederiksborg-bygmesteren Lambert van Haven og som type holdt
sig i kurs endnu langt op i 1700-tallet.
1720 fortrak hoffet til det nyopførte Fredensborg Slot, men Frederik IV bevarede
dog sine forgængeres omsorg for den vragede residensby og støttede opførelsen
1726 af Hillerød Hospital, som var bestemt for 30 »spectaculeuse« personer, dvs.
som var vansirede af forskellige hudsygdomme. En indskriftstavle over hospitals
døren lagde ikke skjul på det barmhjertige formål: »Her kand I arme Folck jer
Sorg og Nød forglemme/Og eders Usselhed for Verdens Øyne giemme«. Hos
pitalet blev ødelagt ved en brandkatastrofe 1733, der på ny raserede kvarteret om
kring Torvet, men både hospital og byhuse blev genopbygget forholdsvis hurtigt.
Omkring 1700-tallets midte begyndte der at komme gang i oplandshandelen, og
på samme tid skete det første tilløb til industrivirksomhed i et salpeterværk, der
som råmateriale udnyttede den urinholdige møddingsjord fra staldområdet bag
slottet. Af salpeteren fremstilledes skedevand til brug i farverier og garverier.

HILLERØD. 1) Frederiksborg Slot (indgang). 2) Nordsjællands Folkemuseum. 3) Rådhus.
4) Administrationsbygning. Politi. 5) Bibliotek. 6) Centralsygehus. 7) Friluftsbad. 8) Frederiksborghallen. 9) Stadion. 10) Dyrskueplads. Campingplads. 11) Apotek. 12) Rutebilstation.
13) Banegård. 14) Trollesminde. 15) Post & Telegraf.
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LANDSBYRÅD
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Skønt endnu uden rettigheder som købstad og 1682 endda omtalt som »flække«
fik Hillerød 1778 tilladelse til at sammensætte et bystyre af »eligerede (udvalgte)
Mænd«. Bystyret samledes i en nu forsvundet bygning ved Nordstensvej, der på
samme tid var rådhus, dom- og tinghus og stedet, hvor korporlige straffe blev
eksekveret. Byens arrest var nogle skumle lokaler i slottets Porttårn.
To katastrofebrande i 1800-tallet kom afgørende til at præge Hillerød. Et fest
fyrværkeri for bataljonskirurg Adolph Ewertsen 10. maj 1834 fik en stor, men
tragisk finale, da en vildfarende gnist på mindre end en halv time forvandlede
S/o/jgade-kvarteret til et flammehav. Tre mennesker omkom, og 49 gårde og huse
brændte ned til grunden, deriblandt den gamle latinskole med sit værdifulde bib
liotek. Branden berøvede - som de foregående - bykernen en række smukke
gamle ejendomme, og i stedet fremvoksede det nuværende jævnt kedelige gade
husbillede. Endelig mistede byen ved ildsvåden på Frederiksborg Slot 1859 for
stedse sin position som residensstad og derved en betydelig arbejdsplads og et
vigtigt marked for de handlende.
Et vendepunkt var åbningen 1864 af Nordbanen til København og Helsingør,
der bragte Hillerød i forgrunden som oplandsby. Denne betydning viste sig helt
afgørende, da byen kom i kontakt med den nordvestlige landsdel gennem jern295
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banen til Frederiksværk 1897, 1914-16 forlænget til Hundested, og Gribskovbanen 1880 til Græsted, 1896 forlænget til Gilleleje og 1897 fra Kagerup til Hel
singe, 1924 til Tisvilde. Alle disse linier er stadig i fuld drift. Tilmed førte slots
branden til nye muligheder, da det genrejste slot 1884 åbnede som nationalhi
storisk museum og siden har trukket en umådelig strøm af turister til byen.
Blandt Hillerøds få gamle borgerhuse er i Slotsgade 23 og Helsingørsgade
17 bevaret repræsentanter for den barokke gavlkvist-hustype, som blev to
neangivende ved genopbygningen efter branden 1692. Lidt fornemmere
varianter af denne type, muligvis opført af J. C. Krieger, er Stutmesterboligen fra 1720 i Nyhuse og den nuværende politimesterbolig på Jægerbak
ken ved Slotssøen. Fra 1758 stammer justitsråd Jacob Lowzow's gård,
Møllestræde 4, med velbevaret magasin i naboejendommen. Tre fornemme
empire-huse er Møllestræde 7, opført 1844, Apoteket i Slotsgade (1848) og
Hotel »København« på Torvet, der er opført i begyndelsen af 1800-tallet.
Et særlig monumentalt nyklassicistisk bygningsværk er den tidligere Fre
deriksborg Statsskole, nu Hillerød Handelsskole, opført 1834 af J. H. Koch
på den gamle latinskoles grund.
Et af byens ældste kvarterer er den let skrånende Bakkegade, hvis småhuse
stammer fra tiden 1760-1800. Intet af husene hævder sig individuelt, men til
sammen danner de et endnu nogenlunde homogent, hyggeligt gadebillede.
På Jægerbakken ligger Nordsjællandsk Folkemuseum med et genopført hus
mandssted fra 1700-tallets slutning, stammende fra Lavø Mark nord for Hel
singe, samt en udstillingsbygning fra 1940, der i ydre form har forbillede i de
Hillerød’ske ildebrandshuse.
Holbæk ligger som Roskilde gemt i en afkrog af det vidt forgrenede lsefjord-korrrpAoks, men modsat domkirkebyen kan Holbæk besejles af større
handelsskibe og har rummelig anløbsplads, jernbanelinie, forskellige los
ningsfaciliteter etc. En lokalpatriotisk borger har betegnet byen som »Sjæl
lands centrale havneby«, hvilket passer nogenlunde geografisk og bedre
med beliggenheden midt i et net af veje og jernbaner, der giver byen ind
flydelse et godt stykke ud over det naturlige opland i landbrugsegnen syd
for. Byen er i jernbanekontakt med København og Kalundborg via den
statslige hovedlinie og desuden udgangspunkt for den private Odsherred
bane, der har endestation i Nykøbing Sj. En ekstra landvinding var byg
ningen af Munkholmbroen i 1952, der alvorligt fik det sydlige Hornsherreds
indbyggere til at søge vestpå i stedet for som hidtil at lægge deres indkøb i
Roskilde. Af betydning er også det handelsopland, Holbæk har i halvøen
Tuse Næs samt i Orø's landbrugs- og sommerhusverden, der har daglig
færgeforbindelse med købstaden.
Holbæks bebyggelseskerne er formet af kystlinien til langagtig øst-vestlig
form med en sydøstlig hovedudløber omkring Roskilde-Ntyen. Efterhånden
afrundes dog konturen af bymæssig udfyldning mellem Roskilde-vejen og
den østlige udfaldsvej gennem bydelen, engang landsbyen Labæk. Ved ind
lemmelsen af Tveje Merløse i 1918 vandt byen sig spillerum i sydlig ret
ning og dertil en sognekirke af de sjældne. Holbæks hovedstrøg er den me
get brede Algade, der sammen med den østlige fortsættelse i det gadelig
nende Torvet er byens gamle alfarvej og markedsplads og endnu forløber
ad sin middelalderlige rute. I 1930 blev hovedvejen »trukket ud« af Holbæk
ved en omfartsvej (A 4B), der i 1960’erne er udbygget som led i Vestmo
torvejen.
Holbæks betydning samler sig først og fremmest om oplandshandelen,
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men også industrien gør sig gældende, i første række med A /S Hotaco,
(tidligere Holbæk Tagpap- og Cementvarefabrik), byens største erhvervs
virksomhed, og Holbæk Andelsslagteri, der er et af landets betydeligste. To
skoler drager elever fra hele Sjælland: Holbæk Seminarium, der tog et helt
nyt skolekompleks i brug 1967 og Kunsthøjskolen, som residerer på Hol
bæk Slots Ladegård. Siden 1911 har Holbæk været garnisonsby for et ar
tilleri- og et fodfolksregiment.
Ved kommunalreformen 1970 indgik det hidtidige Holbæk amt som hel
hed i den nydannede Vestsjællands amtskommune. Ved samme lejlighed
dannedes primærkommunen Holbæk, der omfatter 15.871 ha og tæller godt
29.000 indbyggere.
Bynavnet - olddansk hola: hule, kløft - var oprindelig navnet på den bæk, som
sammen med den østligere Labæk søgte fra bakkerne mod fjorden. På stedet lå
først en gård, 1199 nævnt som »curiam Holbek«, efterfulgt af en kongelig borg,
som må være opført efter 1231, da Valdemar Sejr af abbeden i Ringsted erhver
ver en toft »i Holæbæc«. Byens våben, der optræder i et segl fra 1519 og en til
svarende signet fra 1400-tallet, symboliserer bynavnet med tre grønne træer for
Hol- (tidligere fejlagtigt udledt af holt, dvs. skov) og herunder blå bølgelinier på
skjoldets gule baggrund.
Det lille bysamfund, der voksede frem i ly af borgen, lå som det naturlige tran
sitled mellem baglandets kornarealer og eksportvejen Isefjord, og det første hus
var lagt, hvor fjorden var dyb helt under land. I 1270’erne fik byen et domini
kaner-kloster, viet til Skt. Lucius, og må da have været så stor, at sortebrødrene
fandt det umagen værd at gå tiggergang. 1287 blev by og kloster flammernes
bytte, og 1290, midt under genopbygningen, og måske atter 1292 blev den be
trængte købstad plyndret og afbrændt af den fredløse Marsk Stig’s fribytterhær.
I 1300-tallets første årtier rejste byen sig atter, og 1323 indviedes klosterkirken
i dominikanernes genopførte anlæg.
For Holbæks borgere var det livsvigtigt at bevare handelen på den vestlige Ise
fjord. 1443 udstedte Christoffer III et privilegiebrev, der sikrede dem ret til frit
at fare og købslå overalt i Danmark undtagen til markederne i Skanør og Falsterbo, og det hedder desuden, at kun de bosiddende borgere må købe levende
kvæg og svin, ferske kroppe og saltede huder. Det var på den tid almindeligt, at
fremmede skibe krydsede rundt i fjorden og drev handel på bondehavnene, og da
dette udelukkede købstadens retmæssige mellemkomst, blev der flere gange sendt
regulære kaperpatruljer ud fra Holbæk. 1467 erobredes således et norsk skib ved
Orø's kyst, men dette vakte mishag hos Orø- og Hornsherred-bønderne, som
nægtede at anerkende Holbæks eneret på fjordhandelen og senere vandt deres
sag ved rettertinget.
Under den blodige Grevefejde, der førte til lutherdommens officielle sejr, kla
rede Holbæk snildt frisag ved først at hylde liibeckemes hærfører, grev Chri
stoffer, da han 1534 landede på Sjælland, og året efter Christian III, da Johan
Rantzau's hær gjorde sin entré. Af den sejrrige konge fik byen samme år skæn
ket klostrets bygninger, da munkene havde måttet fortrække af »overvættes stor
fattigdom og armod«. I klostrets vestfløj blev indrettet latinskole, og klosterkir
ken blev sognekirke, mens byens to øvrige kirker blev nedbrudt.
I de følgende århundreder bevæger Holbæk sig frem under ujævne vilkår, alt
efter landbrugets konjunkturer. En lykkelig fremgangstid var perioden fra Re
formationen frem til 1660, hvor korneksporten blomstrede, og en række køb
mandshuse skød op i byen. En omtrent lige så langvarig stilstand blev indvarslet
med Svenskekrigene, der kostede umådelige summer for at undgå vold og brand.
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Forfatningsændringen efter fredsslutningen betød en favorisering af hovedsta
dens handel, der ramte Holbæk som de øvrige sjællandske købstæder, og dertil
kom ulykker som krigen 1709-20, den efterfølgende landbrugskrise og noget se
nere en grasserende kvægpest. Først mod 1700-tallets slutning indtraf en bedring,
da søhandelen oplevede sin blomstringstid og bragte så stabile forhold, at byens
handel selv i kriseårene efter 1814 klarede sig nogenlunde.
Holbæks virkelige storhedstid var perioden efter 1830, hvor komhandelen ople
vede et gyldent efterår indtil omlægningen af landbrugsproduktionen mod århun
dredets slutning. I samme periode blev havnen forbedret og sejlløbet uddybet,
flere industrielle virksomheder blomstrede op, og der oprettedes en række penge
institutter. Den efterfølgende økonomiske stagnation skyldtes nok overvejende
kornhandelens hensygnen, men en stærkt medvirkende faktor var, at Holbæk fra
1874 fik jernbaneforbindelse med henholdsvis Kalundborg og København, der
fra begge sider trængte sig ind på byens enemærker. Med åbningen af Odsherred
banen 1898 og Høng-Tølløse Banen 1901 beviste Holbæk dog snart, at de æld
gamle bånd mellem by og opland ikke uden videre lod sig rive over.
Holbæks ældste bygningsminde - bortset fra Tveje Merløse kirke - er de
bevarede rester af dominikanernes anlæg i Klosterstræde, bestående af en
enetages, kort sydfløj, der nu benyttes som ligkapel, og en længere, toeta
ges vestfløj, som har rummet byens bibliotek. Begge bygninger har været
udsat for kraftige ændringer, især ligkapellet, der kun er nogenlunde intakt
i kælderen med dens fladbuede hvælvinger. Efter at have tjent først som
rådhus og siden som fattiggård fik bygningen 1863 fjernet sin øvre etage
og samtidig påmuredes de aftrappede blændingsgavle.
Renæssancens bindingsværk er fornemt repræsenteret i Klostergade 16, der
rummer Holbæk Museum. Den lave gård, opført 1669-70, virker især ved
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sin dekorative tømmerkonstruktion med mønstermurede tavl og gavlkvisten
med svag udkragning og knægte. I museets gård er genopstillet et jævnald
rende hus, der savner knægte, men har bruskbarokke ornamenter på fyldholter og overgangsfod.
Velbevarede grundmurede huse fra 1700-tallet er Smedelundsgade 32, for
hen den kgl. privilegerede postgård »Elephanten«, samt nr. 19 i samme
gade, der blev opført 1788 af herren til Åstrup som gæste- og komediehus
for omegnens adelige. Fra midten af 1800-tallet er byggeskikken smukt re
præsenteret i Algade 1,3 og 8, men finder sit værdigste eksempel i det tid
ligere rådhus i Klosterstræde, en bred og monumental bygning med et sta
teligt indgangsparti. På Elephantapotekefs facade, der 1838 blev muret på
et bedaget bindingsværkshus, ses et smukt eksempel på senempirens støbe
jernsdekorationer.
Kalundborg er - med godt 13.000 indbyggere - endnu en af Sjællands
mindre købstæder, men har siden århundredskiftet og især i 1960’erne op
levet en bemærkelsesværdig udvikling, som omkring 1970 noterede byen
blandt de vigtigste og mest alsidige industrisamfund i den sjællandske pro
vins. Grundlaget for denne fremgang var i første række, at Kalundborg
med sin dybe og velbeskyttede havn kan tilbyde fortrinlige transportvilkår
og dertil »vender mod Jylland« og har haft færgesejlads herpå gennem
mere end 800 år. Byen har imidlertid været sårbar over for de økonomiske
tilstande i 1970’erne, hvor enkelte virksomheder er ophørt med eller har
indskrænket produktionen, således Superfos, Carmen-Clairol og en afdeling
under Forenede Sjællandske Andelsslagterier. Tilbage har Kalundborg dog
stadig en række betydningsfulde industriforetagender som Asnæsværket og
Dansk Esso’s raffinaderi, der er naboer på fjordens sydkyst, tørmælkpro
ducenten Lidano, Motorfabrikken Bukh, medicinalfabrikken Novo's tera
peutiske laboratorium, Kalundborg Margarinefabrik og gipspladefabrikken
Gyproc.
Denne blomstrende udvikling har ikke marcheret ubemærket over byens
og omegnens fysiognomi. Den indre fjordkyst er helt og holdent inddraget
til bebyggelse, og det er set fra Jernbanegade kun perfektionistisk åndløs
hed, der præger havnebilledet med brede, åbne flader helliget trafikog parkeringsanlæg, bl.a. tilknyttet den moderne jernbanestation ved
Århus-færgelejet. Set fra Asnæs-kysten magter end ikke Esbern Snare’s
femtårnede kirke længere at dominere byens profil, sat i skygge af et større
siloanlæg og bygningsmæssigt udvisket af nærliggende etagehuse. Til gen
gæld vil en vandring i selve »højbyen« omkring kirken godtgøre, at byen
har passet dette fine og stemningsfulde miljø, der ligger som en enklave
hævet over købstadens nyere husrækker. Østligere på højdedraget er byens
Møllebakke, hvor i 1700 tallet fem stubmøller var i arbejde, men nu et
stort kommunalt lystanlæg breder sig ned over skråningen.
Kalundborgs betydning samler sig ud over industrien om handelen med
et vidtstrakt og frugtbart opland og, i nok så høj grad, færgefarten på Jyl
land, der er fordelt mellem den private Juelsminde-rute og den statslige
Århus-rute. Andre større institutioner er Kalundborg Radiofonistation, der
hæver sine sølvskinnende gittertårne over halvøen Gisseløre, samt, nogle
kilometer ude ad kysten, Refsnæsskolen, der er statens kostskole for blinde
og svagsynede, og Kysthospitalet på Refsnæs, oprettet 1875 for tuberku
loselidende børn og voksne.
Kalundborg kommune tæller med 13.020 ha knap 20.000 indbyggere.
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Denne tegning af Kalundborg Slot fra ca. 1650 viser hovedslottet med indre ringmur. Det fir
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Navnet Kalundborg, dannet af kå = allike (Saxo: Kalunda urbs), blev givet den
by og fæstning, Absalons bror Eshern Snare anlagde omkring 1170. På den lave
kyst under borgen, »øvrebyen«, lå da allerede et ældre bysamfund, »nedrebyen«,
der forblev et selvstændigt kvarter og 1361 nævnes som Cordale, senere Cordel
eller Kordel. Navnet, der betegner den snoede streng i et stykke tovværk, er be
varet i gadenavnet Kordilgade, byens hovedstrøg, der omtrentlig angiver nedre
byens beliggenhed. Byens våben, der viser de fem kirketårne over fæstningens
murværk og fjordens vande, kendes i et aftryk fra 1421 af en signet fra ca. 1350,
men har muligvis aner længere tilbage, da der er bevaret utydelige fragmenter
af et endnu ældre segl.
Enestående i Danmark er den befæstede by, der opstod på bakken mellem fjorden
og den daværende Møllesø. Fæstningen, af udstrækning ca. 300X200 m, omgav
sig helt med mur og grave og flankeredes i øst og vest af egentlige borge, mens
i midten kirken hævede sine tårne over øvrebyens huse. Den vestre forborg sy
nes at være forsvundet i løbet af middelalderen, måske allerede 1285, da en norsk
fribytter indtog og afbrændte byen. Derimod lod Valdemar Atterdag, som for
en tid gjorde Kalundborg til landets hovedstad, den østre forborg udbygge som
en selvstændig fæstning, der vendte vold og grav mod øvrebyens vestlige del.
Kernen i dette anlæg, der nu benævnes Kalundborg Slot, var et anseligt borghus
af fem sammenbyggede længer, omgivet af en glat ringmur som indre forstærk
ning af bymuren med dens indbyggede tårne. Mod nord lå det runde fangetårn
Fars hat, mod sydøst de firkantede Malttårnet og Bryggerstårnet, og i nordøsthjørnet bag ringmuren Folen, som med en langside på 17 m regnes for landets
største middelalderlige tårn. En tid tjente Folen både som fæstningens krudt
kammer og arkiv for rigets klenodier og brevskaber.
Efter Valdemar Atterdags tid, da rigets centrum rykkede østpå, gik slottet lang
somt i glemmebogen, selv om kongerne endnu af og til tog ophold i Kalundborg.
I ti år fra 1549 tjente slottet som fængsel for Christian II, der ganske vist kun
benyttede sine rum, når han ikke gik på jagt eller spadserede om i byen. Slottets
saga endte med Svenskekrigene 1658-60, hvor borgerne for at afværge fjendtligt
overgreb med følgende brandfare selv gik løs på murene og i løbet af få år havde
jævnet alt med jorden. Af det hele anlæg er foruden kirken kun bevaret funda
mentrester af vestre forborg, som blev udgravet 1907 og i dag kan beses i Linde
vænget.

JYLLANDSFÆRGERIET

Middelalderhuse

Efter den kongelige tid sank Kalundborg ned til at blive en ganske jævn pro
vinsby, og samtidig forrykkedes centrum fra øvrebyen til Kordel-kvarteret ved
stranden, hvor der udfoldede sig et mere pulserende liv omkring fiskersejladsen
og smakkefarten på Jylland. I 1684 nævnes to faste ugentlige sejladser over Kat
tegat, i 1710, at færgeriet overgår til »færgeløbet«, et lav dannet af byens borgere.
I 1833 blev der indsat dampskib én gang om ugen, som endelig 1851 helt for
trængte smakkefarten. På samme tid åbnedes imidlertid en rute fra København
til Århus og, efter oprettelsen af jernbane fra Roskilde til Korsør 1856, en kon
kurrerende vestsjællandsk rute på den jyske by, som næsten stjal sejladsen fra
Kalundborg. Byen genvandt sin betydning, da den 1874 fik jernbanekontakt med
Roskilde og dermed hovedstaden. I 1914 overgik færgefarten til staten, der senere
har fået konkurrence af et privat selskab.
Som arkitekturby hører Kalundborg til Sjællands interessanteste. Største
parten af bygningsminderne skal opsøges i »øvrebyen« omkring kirken,
hvor også flere gamle stræder og smøger er bevaret. I samme kvarter har
Kalundborg som noget enestående blandt de danske købstæder hele fire
middelalderlige stenhuse i behold. Historisk bedst belyst er Bispegården,
Adelgade 6-8, der har bevaret en vinkelfløj som rest af et antagelig firefløjet anlæg. Gården, der har været Roskilde-bispernes ejendom, er opført
af munkesten og vender mod Adelgade vestfløjen som et gavlhus i glat mur
og sydfløjen som et gulkalket langhus med oprindelig spidsbuede vindues
åbninger. Gårdens vestfløj tjente 1539-1854 som byens rådhus og fungerede
samtidig som arrest, »med en deel udvalgte Tvangsmidler«. Præstegade 21
er et pynteligt senmiddelalderligt stenhus med kamtakkede gavle og spids
buede blændinger på vestgavlen. Det tilhører nu Nationalmuseet. De to øv-

KALUNDBORG. 1) Vor Frue kirke. 2) Museum. 3) Slotsruinerne. 4) Turistbureau. 5) Politi.
6) Kalundborg-Hallen. Svømmehal. 7) Kålund Kloster (rådhus). 8) Apotek. 9) Banegård.
Rutebilstation. 10) Post & Telegraf. 11) Campingplads. 12) Stadion. 13) Færge til Arhus.
14) Færge til Juelsminde.
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rige middelalderhuse ligger inden for kirkegårdens område: mod Adelgade
det lille ligkapel med kamtakkede gavle og rektangulære blændinger, indtil
1739 bolig for latinskolens rektor, og mod Præstegade med den delvis re
konstruerede kirkelade, der rummede latinskolen indtil nedlæggelsen 1739.
Op til kirken støder Adelgade 17-19, to prægtige, sammenbyggede bindings
værksgårde fra 1600-tallets begyndelse. Trods en del ændringer i tidens løb
fremtræder facaderne usædvanlig velbevarede med deres mønstermurede
tavl og akantusknægte under de udkragede stokværk. Også i nabohusene,
nr. 75 og 13, gemmer sig renæssancebindingsværk. Et anseligt bindings
værkskompleks er Lindegården, der vender hovedfacaden mod Adelgade
lige vest for kirken. En del af dette afsnit er opført omkring 1650, mens de
øvrige længer stammer fra 1700-tallet, hvor flere af rummene fik smukke
rokokodekorationer. Da gården truedes af nedrivning 1907, blev den købt
af en privatmand og skænket til Kalundborg Museum.
Et pudsigt gammeldags hus er Lindegade 1-3 fra 1681, som har en rig
dom af skråstivere og fantasifuldt udskårne knægte, skønt bindingsværket
da ellers de fleste steder blev grebet langt enklere an. Typisk for barokken
er gavlkvisthuset Adelgade 10 med murede tavl og en pyntelig gadedør.
En statelig bindingsværksbygning er endelig Ole Lunds Gård i Kordilgade, hvor den ældste del er opført 1777. Gården er nu indrettet til hotel.
Et imponerende, grundmuret hus er det såkaldte Kålund Kloster, som general
Christian Lerche lod opføre 1752 som hovedbygning til Kalundborg Slots Lade
gård. Den knap 90 m lange bygning vender mod Klosterparkvej en Eigtved-inspireret facade, opdelt i 35 fag af monotont taktfaste ørelisener, som i bygnin
gens midte indrammer et pompøst sandstensskjold med bygherrens våben.
Det muntert dekorerede rokoko-gavlkvisthus Lindegade 4 er opført 1763 for
apoteker Andreas Beck, der ønskede et værdigt logi for de »personer af stand«,
som var husets gæster, mens de ventede på gunstig vind til færgeturen.

Under Torvet med Gyths Gård skjuler sig rester af Kalundborg Slot, hvis tomt helt op i 18C0tallet lå øde hen og dannede et faktisk skel mellem øvrebyen og nedrebyen. Endnu minder
navne som Slotsgade, Bag Slotsgraven og Volden om den gamle borg, som lå her engang.
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Den ny klassicistiske Gyths Gård på Torvet, der har bevaret et gammeldags, pro
vinsielt hyggeligt præg med sine to store, skyggefulde lindetræer foran facaden,
er opkaldt efter kancelliråd P. A. Gyth, i hvis hus datterdatteren, forfatterinden
Sigrid Undset blev født 1882. Gården opførtes 1834 som afløsning for et middel
alderligt bygningskompleks, der 1788 antoges at »stamme fra Esberns tid« og
endnu gemmer murrester bag facaden Adelgade 4.
Frederikssund har som havneby lejret sig på et af Roskilde Fjord's smalle
ste og samtidig mest maleriske steder. Med relief i Hornsherred-sidens væl
dige skovbryn, fjordens bagtæppe, spænder her siden 1935 klapbroen Kron
prins Frederiks Bro sin stålgrå streng over det 1100 m brede sund og fort
sætter på Frederikssund-siden i den brede omfartsvej nord om byen mod
Slangerup. Byens havn, der ligger i læ syd for broen, er noget nær det in
derste punkt i fjorden, som kan besejles af lidt store tonnager. Karakteri
stisk for havnebilledet er de hvide »bjerge« af muslingeskaller, som hentes
op fra fjordens bund og formales industrielt - en moderne udnyttelse af de
forekomster, som også dukker op i køkkenmøddinger fra stenalderen
bl.a. ved færgekroen Bi-lidt.
Byens centrum dannes af Havnegade, Østergade med Torvet og Jernba
negade, hvis ejendommelige krumme forløb er formet af den sumpede
strandeng Bløden, nu tørlagt og udnyttet til sportsarealer etc. Det lave om
råde indrammes mod fjorden af den skovklædte Kalvø, der er byens lyst
anlæg og siden 1952 hver sommer skueplads for de navnkundige vikingespil, der opføres af lokale kræfter under professionel instruktion.
Da byens udvikling væsentligst falder indenfor de sidste hundrede år,
findes der ingen ældre kvarterer eller bygningsminder af interesse. Hvor
Østergade møder Havnegade, er dog bevaret et smukt pakhus i bindings
værk fra 1832 og som nabo hertil et langt og lavt empirehus med bred kvist,
og nærmere havnen har Skyllebakgade endnu mindelser om det lille fisker
leje Skyllebakken, der voksede ind i byen lejret under en brink med gamle
haver. Mest markante arkitekturindslag er nok J. F. Willumsen-Museet, der
ligger højt og fornemt ved den nordlige omfartsvej, opført 1957 som et
H-formet anlæg med store, varmt gule murflader med hvide lisener og
dækket af rødt tegltag.
Frederikssund har først og fremmest betydning som handelsby for et stort
opland på begge sider af fjorden. Byen har siden 1879 haft jernbaneforbin
delse med hovedstaden, i nyere tid mere indirekte efter elektrificering af
strækningen fra København til Ballerup, men først i de senere år har der
været tegn på begyndende udflytning. Denne vil utvivlsomt ændre karakter,
når og hvis hele strækningen elektrificeres.
Frederikssund kommunes areal er 4052 ha, indbyggertallet godt 15.000.
Byens navn optræder efter 1652 som en lokal hyldest til Frederik III, som da
også - måske på borgermændenes beregning - et par gange trådte beskyttende
til, når »hans« by kom i knibe. Byens våben, der af et segl dateres til 1665, viser
en falk siddende i en blomsterkrans med en sten i kloen. Baggrunden for moti
vet er, at Slangerups borgmester Falch Olsen som den første 1634 opførte et
stenhus ved den stedlige skibbro. Endnu længe efter, at det nuværende navn var
bekræftet, brugtes navnet Falkenborg om den lille klynge huse ved sundet.
For købstaden Slangerup blev dette Falkenborg en skæbnesvanger spekulation.
1578 fik købstadens borgere privilegium på at opføre pakhuse på den handels
plads på Ude Sundby's overdrev, som var vokset op af færgefarten og nogle år
forinden havde modtaget toldstadsret. Slangerups borgere beherskede handelen,
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og stedet hørte retslig under købstadens byfoged, men mod slutningen af 1600tallet fik sundbyens beboere tilladelse til at søge Ude Sundby kirke, hvilket af
gjorde en strid med Slangerups sognepræst, som gjorde krav på falkenborgerne
som sognebørn. I løbet af 1700-tallet vendte billedet for alvor. Falkenborg - el
ler nu gerne Frederikssund - fik egen politimyndighed og fra 1779 egen kæmner.
Efterhånden var Slangerup så hårdt trængt, at der 1782 endog fremsattes en plan
om at flytte byen til Frederikssund, men dette strandede på borgernes modstand.
1809-10 skete det så, at Slangerup blev opgivet som købstad og værdigheden over
ført til Frederikssund.
I løbet af 1800-tallet befæstede Frederikssund sin betydning som handelsby. Efter
megen tovtrækkeri med færgefartens ejer, grevinde Danner på Jægerspris, kunne
der 1867 åbnes en pontonbro over sundet, mens det østlige opland fik et kraftigt
skub fremad, da jernbanen til hovedstaden blev indviet 1879. Med de bedrede
trafikforhold fandt en del industri til byen, som allerede 1867 havde kunnet ind
lemme den gamle landsby Ude Sundby og gøre kirken til sognekirke.
1926 opførtes en jernbanebro over sundet bestemt for den såkaldte Midtbane, der
skulle udgå fra Hillerød og gennem Hornsherred slutte sig til den sydlige linie
til Næstved. Strækningen fra Frederikssund til Hvalsø åbnede 1928, men blot 8
år senere måtte myndighederne indrømme en total fiasko og nedlægge stræknin
gen. Tværs over sundet ses endnu bropillerne stritte op af vandet; lokalt hedder
dette mærkelige minde »tandstumperne«.
Det var Frederik V, som lagde navn til Frederiksværk, men i byen lever
først og fremmest erindringen om generalmajor Johan Frederik Classen,

den stenhårde arbejdsgiver og storkapitalist, som af et ruineret kanonværk
skabte landets første egentlige industrisamfund, men dog efter sin død
overlod hele sin formue til velgørende formål. I dag som på Classens tid
er Frederiksværk helt domineret af industrien, men generalens våbensmed
jer er afløst af fredeligere virksomheder: De Forenede Jernstøberier, som
fremstiller støbegods og emaljerede jernvarer, og Det Danske Stålvalseværk,
landsdelens andenstørste arbejdsplads, hvor affaldsjern omdannes til skibs
plader, stang- og profiljern etc. Stålvalseværket har opført sit imponerende
fabrikskompleks på opfyldt grund i fjorden og betjener sig af egen havn,
mens købstadhavnen lige nordfor, oprettet 1862, fører en hensygnende
tilværelse. Den eneste eksisterende virksomhed i Frederiksværk, som kan
føres direkte tilbage til Classens initiativ, er krudtværket, som i umindelige
tider var eneleverandør til hær og flåde.
Frederiksværk er vokset op på de lave strandengsarealer, der skiller fjor
den fra det kuperede og ret høje skovklædte moræneland ud mod Arresø.
Byens centrum, der befinder sig i arealet bag havnen, er præget af købsta
dens unge alder og et stilfærdigt handelsliv, som først sent er begyndt at
vende sig udad mod oplandet. Den oprindelige bebyggelse er vanskelig at
genfinde og synes generelt at have lidt en hård skæbne. I nyere tid er såle
des gjort indhug i lave husrækker, der tidligere dannede et atmosfærefyldt

FREDERIKSVÆRK. 1) Arresødal. 2) Vandrerhjem. 3) Banegård. Post & Telegraf. Rutebil
station. 4) Politi. Dommerkontor. 5) Kirke. 6) Apotek. 7) Rådhus. 8) Sygehus. 9) Turistbureau.
10) Krudtværksmuseum.
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miljø langs kanalen. Det statelige empirehus Palæet på byens torv var i fare
zonen i 1961, men blev erhvervet af det offentlige og benyttes nu til kon
torer. På samme torv ligger Frederiksværk Hotel, der er en lang og velpro
portioneret, toetagers bygning fra omkring 1800.
Naturforholdene har påtvunget byen en langagtig udstrækning følgende
kysten. I de seneste år er bygget adskillige parcelhuse, som mere ubesværet
bevæger sig op over bakkeskråningerne og danner kvarterer over mod Vin
derød og ned mod Kregme. Kommunen omfatter i alt 8982 ha og tæller
knap 17.000 indbyggere.
Det var Joh. Fr. Classen og etatsråd Just Fabritius, som i den kongelige givers
minde kaldte anlægget Frederiks-Værk, senere Det Frederiksværkske Etablisse
ment. Dette minde er fastholdt i byens våben fra 1923, der viser en krone over
et symbolsk vandmøllehjul på bølgelinier. På forlægget, byens segl fra 1907, er
gengivet fire årstal, der markerer hver sin etape i byens udvikling: 1719, da kana
len blev åbnet, 1756, da Classen trådte til, 1850, da stedet blev handelsplads, og
1907, da byen blev købstad.
Da Classen, eneejer fra 1761, døde 1792 - efter beretningen »gik ud som et lys« overgik virksomheden til prins Carl af Hessen, men denne skænkede 1804 hele
bedriften til kronprinsen, senere Frederik VI. Da kongen døde 1839, overtog
staten ejendommene og solgte dem, krudtværket undtaget, 1857 til fabrikant
Anker Heegaard, hvis virksomhed senere blev til De Forenede Jernstøberier. Efter
udnævnelsen til handelsplads viede Frederiksværk 1800-tallets sidste halvdel til
at anlægge købstadmæssige funktioner, forbedre skole- og fattigvæsen og bringe
vejene i orden. 1897 åbnede jernbaneforbindelsen til Hillerød, og 1914-16 blev
banen forlænget til Hundested. Den stærke afhængighed, byen fra starten måtte
bekende til de lokale industrier, understregedes endnu tydeligere efter 1942, da
Det Danske Stålvalseværk startede sin produktion.
Nykøbing gemmer sig i en krog af Nykøbing Bugt, hvor den brede inderlavning næsten danner drag mellem Odsherred's nordlige del og Rørvighalvøens sandede flader. Mellem byen og den beskyttede halvø Nakkeland
ud til Isefjorden strækker sig en lav, digebeskyttet flade, som østpå sænker
sig i den afsnørede, stærkt reducerede Hovvig. Med Algade, Nykøbings
hovedstrøg, som formidler langs den gamle kystskrænt, glider landet sydfor
over i yppig moræne med lystskoven Grønnehave og en dejlig udsigtsvej
langs fjordkysten forbi godset Annebjerg.
Som eneste købstad kan Nykøbing med nogen ret regne sig for Odsher
reds hovedstad, men dens beliggenhed er dog for afsides til, at den kan fun
gere som andet end oplandsby for de nærmeste sogne. Længere sydpå tyer
befolkningen til nyere stationsbyer som Vig, Fårevejle og Svinninge, og
også Holbæk og Kalundborg tager deres del. Om sommeren derimod blom
strer Nykøbing som midtpunkt i den vidtstrakte ferieverden langs lands
delens nordkyst. Den industrielle virksomhed er beskeden og overskygges
som beskæftigelsesfaktor langt af byens store institution, Statshospitalet
(Statens Sindssygehospital), der optager et betydeligt areal syd for Grøn
nehave.
Bortset fra kirken, et af landets få toskibede anlæg, har Nykøbing ikke
bevaret ældre bygningsminder af større interesse. Byen er centrum i Nykøbing-Rørvig kommune (4008 ha), der tæller knap 6500 indbyggere.
Byens navn har sit udspring i den første bebyggelse, som lå ved den nuværende
bys nordøstlige udkant og engang i 1200-tallet blev afløst af en købing nærmere
fjorden, da sildefiskeriet kom ind i den store blomstringsperiode.

NYKØBING S. 1) Kirke. 2) Museum. 3) Rådhus. 4) Administrationsbygning. 5) Apotek. 6) Po
liti. 7) Banegård. Post & Telegraf. 8) Sygehus. 9) Turistbureau.

EN STILLE EKSISTENS

Byvåbenet, der optræder 1519 i et segl fra 1300-tallets første halvdel, viser en
nymåne omgivet af stjerner, sandsynligvis en allusion til bynavnet, som det også
kendes bl.a. i Nyborgs våben.
Nykøbing var historien igennem et beskedent samfund, som kun sjældent på
kaldte sig utidig interesse. De ældste privilegier blev givet 1443 af Christoffer III
og fornyedes en snes år senere, da byen modtog samme rettigheder som Roskilde
og Holbæk og som disse fik indskærpet, at der ikke måtte drives handel på bon
dehavnene. Selv om det samtidig understregedes, at der kun måtte udføres kreatu
rer fra herredet over Nykøbing, lod byen sig aldrig friste til nogen storslået han
delsvirksomhed. Mod 1500-tallets slutning anføres den som en af Sjællands
mindste byer, og dette ændrede sig ikke gennem de to følgende, krisefyldte år
hundreder. I 1700-tallets sidste del bragte søhandelen en kendelig fremgang, som
fortsatte ind i 1800-tallet, befordrede anlægget af en ny havn og efterhånden
lokkede flere mindre industrier til. Oplandshandelen udbyggedes - om end lang
somt - med oprettelsen af Odsherredbanen (til Holbæk) 1898, og endelig fandt
tre større institutioner vej til byen: lokalsygehus 1877, amtssygehus 1911 og 1915
Statens Sindssygehospital. I 1950 havde Nykøbing mere end fordoblet sit ind
byggertal, fra 2000 til 4453, siden århundredskiftet.
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Næppe noget område i Danmark er i den grad blevet præget af samfundets
forvandling fra landbrugsland til industristat som Nordsjælland, især om
rådets østlige og sydlige dele. Hvor landbrugserhvervet tidligere var frem
herskende, og bønderne undrende var vidner til hovedstadsbefolkningens
sære luner som sommergæster, spiller mange nordøstsjællandske landmænd
i dag statisternes rolle i det levende landskabsmuseum, der udgør hoved
stadsområdets højt besungne og rekreative åndehul. Talrige gårdes jorder
betjenes af maskinstationer, andre fungerer som lystgårde med hesteflokke
fredeligt græssende, når der ikke er væddeløb.
Københavns erhvervsliv rækker sine arme langt ud på det tidligere bonde
land. Pendultrafikken mellem hjem og arbejdssted tager til. Erhvervslivets
struktur koncentrerer sig ikke mere om det enkelte handelsdistrikt eller in
dustrikvarter, men danner regionale net bundet sammen af hurtige baner
og motorveje. Nordsjælland er blevet en del af den danske hovedstad, og i
snit arbejder halvdelen af Frederiksborg amf s befolkning uden for amtet
i hovedstadsregionens inderområde. Også i Roskilde amt gør denne tendens
sig gældende, mens Odsherred og det nordlige Vestsjællands amt i højere
grad har arbejdspladser og befolkning fælles. Tendensen mod bolig i Nord
sjælland og arbejde i København er dog stigende, dels på grund af fordel
agtige takstordninger for den kollektive trafik, dels som en uundgåelig følge
af den dynamiske udvikling på boligbyggeriets område. Endelig tvinger den
stigende arbejdsløshed mange, især fra Odsherred, til at tage vejen tur
retur København.
Hvor tidligere Odsherred var ene om at have et arbejdsløshedsproblem, og et
par tusinde gæstearbejdere hentedes til det øvrige Nordsjælland, præges nu hele
denne nordlige region af samme arbejdsløshed som det meste af landet. Det er
dog stadig Nordvestsjælland, der har den dårligste beskæftigelse, og det hænger
sammen med stagnering i sommerhusbyggeriet og for Kalundborg-egnen især
med områdets få store, men sårbare industrier. I Vestsjællands amt som helhed
var arbejdsløsheden på 7,2 pct. af de forsikrede i 1974, 14,3 i 1975 og 12,9 pct.
i 1976. Roskilde amt havde 5,6 ledige i 1974, 12,5 i 1975 og 10,2 i 1976. Frede
riksborg amt har traditionelt flest beskæftigede på grund af de bedre forbindelser
til København. I 1974 var 4,5 pct. arbejdsløse, i 1975 og 1976 9,6 pct. Arbejds
løshedens skæve fordeling var, før oliekrisen og afmatningen satte ind, så udtalt,
at Odsherred blev foreslået som egnsudviklingsområde, mens det øvrige Nord
sjælland fattedes arbejdskraft og derfor afviste industrien. Arbejdsløsheden ram
mer først de ufaglærte, og alvorligst er situationen for specialarbejderne. 1976
viste de tre amter en ledighed i denne gruppe på 11,4 pct. i Frederiksborg amt,
13,2 i Roskilde amt og 17,3 pct. i Vestsjællands amt som helhed. Kommuner og
amtskommuner pålagdes fra 1979 at yde 135 kr. pr. indbygger til afhjælpning af
den situation, der rammer de langtidsledige, dvs. mennesker, der har været ar
bejdsløse så længe, at de står over for at miste retten til de ordinære dagpenge.
Tendensen i erhvervsfordelingen er klar. Flere og flere overgår til service
erhvervene, som beregnet 1971 i en regionsplan for hovedstadsområdet.
Forudsætningen for denne samlede plan for København og Frederiksberg
samt Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter er, at antallet af be
skæftigede i offentlig administration og liberale erhverv fra 1975 til 1985
vil stige med 124.000 personer, mens antallet af beskæftigede ved landbrug,
fiskeri, gartneri og skovbrug vil dale med 12.000. I alt ventes hovedstads-
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området at skulle opsuge en arbejdskraft på 178.000 personer. Den befolk
ningsmæssige tilvækst vil derimod først og fremmest ske i Roskilde og Fre
deriksborg amter.
Landbrugsjorden er overvejende af god bonitet, bortset fra de sandede om
råder i de nordlige dele; men landbrugets erhvervsandel går tilbage i hele
området, i det gamle Holbæk amt nogenlunde som landsgennemsnittet og i
Roskilde og Frederiksborg amter med stor hast, stærkest i Frederiksborg
amt. I de to hovedstadsamter er antallet af brug siden Anden Verdenskrig
reduceret fra ca. 10.000 brug til 6000 i 1969, og det nedlagte egnsplanråd
har forudsagt en yderligere reduktion til 4400 i 1985. Hertil kommer de
brug, hvor maskinstationer klarer dyrkningen på kvægløse bedrifter med
ejere, der supplerer indtægten ved andet erhverv, dog med landbruget som
hovederhverv. 1965 var i Frederiksborg amt 9,1 pct. af de erhvervsaktive
beskæftiget ved landbrug, i 1970 5,2 pct. I Roskilde amt faldt landbrugs
andelen fra 10 pct. til 6,6 pct. Holbæk amt havde i 1965 25,8 pct. af de
erhvervsaktive beskæftiget ved landbrug, mens andelen for de nordlige dele
af det nuværende Vestsjællands amt kun var 13,3 pct. efter den seneste
opgørelse.
Udviklingen for landbruget i Nordøstsjælland har ført til stigende priser på land
brugsejendomme som følge af befolknings- og bosætningspresset. Priserne er
steget ud over det landbrugsmæssigt rentable, et alvorligt problem for landmæn
dene, der har måttet klare sig med støtteordninger eller mulige brugssammen
lægninger. Fra landbrugsorganisationernes side gøres der store anstrengelser for
at sikre det nordøstsjællandske landbrugs fremtid.
Med nedlæggelsen af landbrug følger også, at en del af landbrugets service
virksomheder (maskinstationer, foderstofforretninger, forsøgsinstitutioner)
og følgeindustrier (slagterier, mejerier) forsvinder. Det skaber øgede van
skeligheder for de tilbageblevne landmænd, der må søge andet erhverv, og
en kædereaktion er sat i gang. Den oprindelige landbrugskultur opløses, og
tilbage står bygninger, der anvendes til andre formål, end de var opført til.
Det åbne land er mennesketomt, når befolkningen arbejder i byerne.
Blandt virksomheder i Nordsjælland med tilknytning til landbruget er
statens forsøgsgårde Favrholm og Trollesminde i Hillerød, slagterier i Fre
derikssund, Kalundborg, Roskilde og Holbæk samt en svineforsøgsstation
i Slangerup. Danske Andelsslagteriers Konservesfabrik i Roskilde er byens
største virksomhed, og det er i modsætning til Frederiksborg amt typisk for
Roskilde og Vestsjællands amter, at de er bedre dækket med landbrugets
servicevirksomheder og følgeindustrier. Større mejerier ligger i Hillerød,
Gislinge og Høng, mens områdets eneste sukkerfabrik ligger i Gørlev.
Hovedstadens forsyningskrav er baggrunden for gartneriernes relative do
minans i Frederiksborg og Roskilde amter, og med den store befolknings
tilflytning har planteskoler i de senere år taget et stort opsving. I Nord
vestsjælland er gartneribrugene koncentreret omkring Lammefjorden, der
tørlagdes over flere etaper fra 1875 til 1940.
Fiskeriet spiller kun en ringe rolle for Nordsjælland som helhed, men i
Hundested med ca. 40 hjemmehørende både er det dominerende. Her lan
des især torsk, rødspætter og jomfruhummer, og fiskeriauktionen aftager
fisk fra Den Kongelige Grønlandske Handel. Værdien af fiskene er årligt
på en snes millioner kroner. Fiskeri i mindre omfang drives fra Gilleleje,
Odden Havn, Nykøbing S. og Kalundborg. Forureningen har medført fal
dende fangster i Roskilde Fjord og Isefjorden.
309

Skovbrug

Industri

Skibsbyggeri og
stålproduktion

Skovbruget er mest udbredt i Frederiksborg amt, der er landets skovrigeste
(ca. 225 km2). Erhvervsmæssigt spiller skovbruget dog ikke den store rolle.
Til gengæld er området centrum for en omfattende forsknings- og for
søgsvirksomhed omkring Arboretet i Hørholm, Statens Forstlige Forsøgs
væsen i Springforbi og Statsskovenes Planteavlsstation i Humlebæk. På
Skovskolen i Nødebo tages den praktisk-teoretiske skov tekniker-eksamen,
der indtil 1966 benævntes skovfogedeksamen.
Industriens beskæftigelsesmæssige betydning er aftagende i Frederiksborg
og Roskilde amter, med en andel på 30,1 pct. af de erhvervsaktive i 1965
mod kun 25,2 pct. i 1970 (seneste opgørelse). Siden er faldet fortsat, i Ros
kilde amt således fra 29,9 til 26,6 pct. Den nordlige del af V estsjællands
amt havde i 1965 23,3 pct. af de erhvervsaktive beskæftiget ved industri
mod kun 17 pct. i 1970. Kraftig vækst i industrien har kunnet noteres, men
den er igen aftaget, og det er fortsat tendensen som følge af den store til
flytning til det østlige Nordsjælland.
Områdets største industrier er Helsingør Skibsværft, hvis medarbejderstab
svinger omkring de 2500-3000, og Det Danske Stålvalseværk i Frederiks
værk med et lignende antal beskæftigede. Helsingør Skibsværft, grundlagt
1881, præger byens liv og billede stærkt. Derfor er en nedgang på værftet
følelig i hele Helsingør-området, og skibsværftskrisen har sat sig spor i
form af ordreknaphed og afskedigelser. Det er dog lykkedes Helsingørværftet at kontrahere en færge til DSB, og desuden forsøger det sig med
utraditionelt skibsbyggeri af pilgrimsskibe og flydende hoteller for at sti
mulere beskæftigelsen. Det Danske Stålvalseværk, der har egen havn, blev
anlagt 1942 og tog 1975 et af Europas mest moderne elektro-stålværker i

Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri tog sig - som det fremgår af dette maleri af Ema
nuel Larsen - såre beskedent ud efter grundlæggelsen i 1882, men voksede sig hurtigt
stort til gavn for byen, hvis næringsliv havde lidt hårdt ved Øresundstoldens ophævelse.
Som værftet er beliggende, har det længe savnet udvidelsesmuligheder og derfor måttet
flytte visse led af fabrikationen bort fra havneterrænet.

310

Mellemstore
virksomheder
BYGGESEKTOREN

Handel

TURISME

Transport

brug. Kort efter ramtes virksomheden af en likviditetskrise, men staten
trådte til med et tilskud på 300 millioner kroner. Priserne på stål har været
faldende, og det har påvirket valseværkets eksistens.
Af mellemstore virksomheder i området kan nævnes C. Wiibroes Bryggeri
i Helsingør, De Danske Spritfabrikker's afdeling i Roskilde og Superfos i
Kalundborg.
Bygge- og anlægssektoren, der længe var blandt de vigtigste erhverv i Nord
sjælland på grund af den store tilflytning og hovedstadens vokseværk nordpå,
er ramt af byggeriets konjunkturnedgang. I 1975 fuldførtes 2957 boliger i Fre
deriksborg amt, 1874 i Roskilde amt og 2474 i Vestsjællands amt, i 1976 hen
holdsvis 3692, 2679 og 2197, men til gengæld var da antallet af boliger under
opførelse lavere, med deraf følgende nedgang. Særlig markant er sommerhus
byggeriet's nedgang. Den skyldes ikke blot dårlige konjunkturer, men også at
udstykningsmulighederne er ved at være opbrugt. I 1974 opførtes i Frederiks
borg amt 1335 sommerhuse, i 1976 kun 720. I Roskilde amt var der et fald fra
231 til 110, i Vestsjællands amt som helhed fra 1480 til 945. I Frederiksborg
amt var der i 1974 28.500 sommerhuse, det samme som i hele Vestsjællands
amt. Roskilde amt havde 8088 sommerhuse. Af den erhvervsaktive befolkning i
Frederiksborg amt var ca. 12 pct. i 1970 beskæftiget ved bygge- og anlægsvirk
somhed. I Roskilde amt var andelen 13 pct., og i den nordlige del af Vestsjæl
lands amt (stort set det tidl. Holbæk amt) var den 12,7 pct.
Handelscentre er Helsingør, Hillerød, Frederiksværk, Frederikssund, Ros
kilde, Holbæk, Kalundborg og Nykøbing-Rørvig. I sommerhalvåret er han
delen i sommerhusområderne langs ÅT/z7egflr-kysten og i Odsherred en
vigtig forudsætning for mange næringsdrivende, men den lokale befolkning
nyder dog godt af et forholdsvis stort vareudbud året igennem. Helsingør's
handelsomsætning præges af svenske indkøb. Trods Københavns nærhed
har de nærmeste handelscentre, Hillerød og Roskilde, med forholdvis store
og købedygtige oplande kunnet bevare et selvstændigt varieret vareudbud.
Af den erhvervsaktive befolkning beskæftigede handel og omsætning i 1970
14 pct. i Frederiksborg amt, 13,6 pct. i Roskilde amt og 9,2 pct. i den nord
lige del af Vestsjællands amt. De liberale erhverv og administration ud
gjorde henholdsvis 22, 19,9 og 11 pct. Hotel-, pensionats- og restaurations
branchen er blandt de liberale erhverv, der er under udvikling på grund
af den stærkt stigende turisme.
For Nordøstsjællands vedkommende startede turismen så at sige med Frederik II.
Kongerne søgte Nordsjælland for skovenes og jagtens skyld, og siden er de kon
gelige jagtskove erobret af københavnerne, der sætter pris på områdets land
skabelige skønhed. Med baners og vejes gennembrud gennem Gribskov åbnedes
Nordkystens strandarealer for sommergæster. Pensionater, hoteller, restauratio
ner, butikker, sommerbyer og nu campingpladser, cafeteriaer, supermarkeder og
indkøbscentre er skudt op i sommerboligernes og turismens kølvand. Det var og
så forbedrede veje (Lammefjord-dæmningen) og jernbanen til Nykøbing (Ods
herredbanen), der bragte sommerhuse og turister til Nordvestsjælland. I alt har
Nordsjælland ca. 50.000 sommerhuse nogenlunde ligelidt forrelt på begge sider
af Isefjorden. I 1969 opførtes alene 1365 sommerhuse i Frederiksborg amt, 291
i Roskilde amtsrådskreds og 1614 i Holbæk amt.
For samfærdselen spiller det nordsjællandske område en større og større
rolle. Åbningen af færgeruter mellem Kalundborg og Århus (Samsø) og
Juelsminde, mellem Sjællands Odde og Ebeltoft og mellem Hundested og
Grenå har medført en betragtelig transittrafik ved siden af den, der finder
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sted over Sundet, hvor en tunnel- eller broforbindelse til Sverige en gang
med tiden vil øge samfærdslen. I 1976 overførtes 15,5 miil. passagerer mel
lem Helsingør og Helsingborg, 2,3 mili. mellem Kalundborg og Juelsminde,
2.7 mili. mellem Kalundborg og Århus, 3,3 mili. mellem Sjællands Odde
og Ebeltoft og 3,3 miil. mellem Grenå og Hundested.
Skibsfarten domineres i øvrigt af Kalundborg (Essohavnen) og Stålvalse
værkets havn i Frederiksværk. Essohavnen besejles årligt af 1200 skibe med
1.8 mili. tons gods, mens Kalundborg havn modtager ca. 550 skibe årligt
med en godsmængde på 250.000 t. Kalundborg havn er sammen med Fre
dericia havn landets dybeste (12 meter). Stålvalseværket's havn besejles år
ligt af omkring 1300 skibe med en godsmængde på ca. 200.000 t. Det er
en markant nedgang. For få år siden var godsmængden på 500.000 t. årligt.
Sejladsen til Stålvalseværket præges af mange små skibe. Trafikken pr. år
på Nordsjællands øvrige havne var i 1975: Helsingør (fraregnet passager
trafik) 136 skibe, Frederikssund 210 skibe, Kyndbyværket's havn 25 skibe,
Frederiksværk havn 6 skibe, Hundested 29 skibe, Asnæsværket's havn 137
skibe, Holbæk 324 skibe, Nykøbing S. 39 skibe, Odden havn 14 skibe og
Samsø 129 skibe.
Efter 1847, da Danmarks første jernbane anlagdes mellem København og
Roskilde, har Nordsjælland fået et af landets tætteste jernbanenet. I 1874
fulgte strækningen fra Roskilde til Holbæk og Kalundborg. Kystbanen fra
København til Helsingør anlagdes i 1863-97, og Nordbanen (KøbenhavnHillerød-Helsingør) åbnedes i 1864. Den første del af Nordbanen mellem
København H. og Holte elektrificeredes i 1936, og i 1968 fulgte stræknin
gen Holte-Hillerød. Frederikssundbanen åbnedes 1879, og her blev stræk
ningen København-Ballerup S-bane i 1949. Slangerup-banen åbnedes i
1906, men har siden 1954 kun gået til Farum. Her indførtes elektrisk drift
i 1977 med indføring til S-banenettet ved Svanemøllen station. Af privat
baner findes Hillerød Privatbaner, der driver Gribskovbanen (HillerødKagerup-Tisvildeleje-Gilleleje) og Frederiksværk-banen, der i 1916 forlæn
gedes til Hundested Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Jernbane åbnedes lige
ledes 1916. Odsherredbanen, Holbæk-Hørve-Nykøbing S., anlagdes 1899
og drives nu i samarbejde med Høng-Tølløse privatbane.
I 1972 åbnedes en S-banestrækning mod Køge til Vallensbæk, og som et led i
udbygningsplanerne for den kollektive trafik i hovedstadsregionen, der også om
fatter Frederiksborg og Roskilde amter, bliver banerne til Frederikssund, Ros
kilde og Køge i de nærmeste årtier inddraget under S-banenettet.
Landevejstrafikken er Nordsjællands vigtigste samfærdselsform og spiller
den største rolle for erhvervslivet. Motorvejsstrækninger, der kravler næsten
til Helsingør, Hillerød og Holbæk, er under udbygning, og et ringmotor
vejssystem er under opbygning i hovedstadsregionen. Biltætheden vokser
undertiden mere end vejenes kapacitet, men oliekrisen i 1973 har medført
en afdæmpning i trafikstigningen. Ved udgangen af 1975 fandtes der
93.290 biler i Frederiksborg amt, 67.340 i Roskilde amt og 88.800 i det
samlede Vestsjællands amt. Vejnettet i Frederiksborg amt havde i 1976 en
samlet længde på 2040 km, i Roskilde amt 1500 km og i Vestsjællands amt
4540 km.
Luftfarten spiller ikke nogen selvstændig rolle for samfærdslen i Nordsjæl
land bortset fra den taxaflyvning, der finder sted fra mindre, private luft
havne og fra den lufthavn, der var udset til at skulle bære en del af indenrigstrafikken, nemlig Københavns Lufthavn Roskilde ved Tune. Miljø-

hensyn har sat denne lufthavns planlagte rolle noget ud af spillet. Nord
sjællænderne må tage til København for at nå målet for deres flyrejser.
Diskussionen om en lokallufthavn syd for Arresø er forstummet.
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Sejerø (1236 ha) ligger midt i bugten, der bærer dens navn, 9 km fra nær
meste punkt på Sjælland: halvøen Ordrup Næs. Den aflange ø er dannet af
en snes små moræneknolde, aflejret i gletscherisens bevægelsesretning som
de såkaldte drumlins, som ved aflejring og landhævning siden stenalderen
er blevet indbyrdes forbundet. De stejle morænebakker ligger ordnet i to
rækker langs kysterne og danner i det indre én lang dal, der sender forgre
ninger ind mellem bakkerne. Øens gamle kan fortælle, at når de regnover
svømmede dalenge frøs til om vinteren, var det muligt at stå på skøjter fra
den ene ende af øen til den anden. Sandt er det i al fald, at man fra Østrevet
kan se de elleve kilometer gennem dalen til fyret på øens nordvestlige spids,
Gniben. Mens dette punkt hæver sig op i en 18 m høj klint, er landskabet
ved Østrevet formet som en spidsodde, hvis marine aflejringer fortsætter i
det undersøiske rev. Efter sigende har revet fået sin siksakform, fordi en
troldkælling, der engang begyndte at bygge bro, ustandselig vaklede mellem
Nekselø og Ordrup Næs, indtil hun simpelt hen opgav og tømte sit forklæde
for sten på det sted, hvor nu Kolien stikker op over revet.
Navnet Sejerø optræder i Kong Valdemars Jordebog 1231 som Syrø og nævnes
senere i former som Syra, Sire eller Sere, muligvis dannet af mandsnavnet Syr.
Den moderne form - tidligere Sejrø - skyldes nok en lærd fortolkning af nav
net, som stammede fra kong Niels' sejr over Erik Emune i et slag på øen 1132.
Endnu kaldes øens indbyggere sirøboere.
Navneleddet genfindes i stednavnet Sejerby, øens »hovedstad« i dens midte
med en række gårde og huse langs den gennemløbende landevej. Uden ty
delig afgrænsning fortsætter byen nordvestpå i Nordby, mens der sydøstfor
ligger mindre bebyggelser som Kongstrup og Mastrup. Ved gadekæret i Se
jerby lå tidligere bystævnet, men stenene er nu forsvundet, én dog opstillet
i præstegårdshaven som genforeningssten.
Befolkningstallet på Sejerø er i perioden 1945-70 reduceret fra 817 til
545, en udvikling, der kendes fra de fleste danske småøer.
Sejerø kirke fra 1200-tallet daterer sine to klokker til henholdsvis 1651 og 1713,
den sidste skænket af Frederik Rostgaard, hvis slægt ejede øen 1692-1805. Til
den ældste klokke knytter sig en særlig historie: Under Skånske Krig 1675-79
blev klokken bortført af svenskerne og bragt til Göteborg, hvor den blev op
hængt i en af byens kirker. Her gav den sig til at ringe på de særeste tidspunkter,
og da dens klang ikke er særlig smuk, blev det efterhånden for meget for de
overtroiske borgere, der ikke vidste bedre end at sende den tilbage til Sejerø.
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Hvor utroligt det måtte lyde, er blandt Det Kongelige Kancellis arkivalier bevaret
en korrespondance mellem præsterne i Göteborg og på Sejerø, som bekræfter
historien.
At øboer kan indtage en stejl holdning, ikke mindst i religiøse spørgsmål,
ses deraf, at der efter Første Verdenskrig sejlede hele to færger på ruten
til Sjælland - én til de indremissionske og én til alle de andre. Samme pro
blem affødte i vækkelsernes storhedstid i 1800-tallet oprettelsen af to meje
rier, der henholdsvis havde søndagsarbejde og kom hviledagen ihu. Sejerø
betjener sig i dag af ét fælles andelsmejeri, og på ruten til Havnsø sejler nu
troende og vantro i samme båd.
Nekselø (222 ha), der gemmer sig i den inderste sydlige del af Sejerø Bugt,
blev i 1951 totalfredet for at sikre landskabet og det usædvanlige plante- og
dyreliv. I gamle skrifter kaldes øen Nixle eller Nixel, måske afledt af det
gammelnordiske (h)nige, som betyder »hælde, skråne« og har en parallel i
det nudanske »neje«, hvilket udmærket betegner øens landskabelige karak
ter med de høje klinter langs hele vestkysten, hvorfra overfladen i stærkt
kuperede former skråner ned mod den lune østside. Det højeste punkt er
Gadebjerg (41 m), der byder på udsigt over hele Sejerø Bugt og det Odsherred’ske landskab. Blandt rariteterne i øens planteverden er korn-ridder
spore, skov-kohvede, svalerod, vibefedt og rødknæ, og den faste fuglebe
stand tæller guldpirol, stor skallesluger, tejst, nøddekrige og ringdrossel.
Øens nordende er en særlig lokalitet for jordkrebs og klokkefrø.
Nekselø har intet egentligt bymæssigt centrum. De 25 indbyggere (1955: 45) er
jævnt fordelt på øens gårde. Øen hører til Føllenslev sogn, men fik 1931 egen
kirke. I 1970 kom elektriciteten via et kabel fra Sjælland. Nekselø har egen skole
med fem elever i de første klasser, mens større elever er henvist til fastlandet og
benytter færgeforbindelsen til Havnsø. I øvrigt er Nekselø forbundet med Havnsøkysten ved et 1300 m langt stenrev, som ved ebbe tillader en fodtur mellem ø
og fastland.

Sejerø er ét langt kig op gennem strandbakkernes kraftigt modellerede dobbeltgeled.
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Omarmet af Sjællands Odde og Røsnæs ligger Nekselø og, længst ude, Sejerø på en tredje,
nu blot delvis oversvømmet randmoræne-arm. Et undersøisk rev strækker sig fra Sejerø halv
vejs til Nekselø og videre herfra til Sjælland, hvor før i tiden Nekseløs beboere gerne havde
en vogn stående i Havnsø for videre befordring, når de var kommet roende over revet med
hestene vadende efter båden, bundet til dens bagende. Der har været planer om at lægge
en dæmning på revet, så øen kunne blive landfast med Havnsø-pynten, men efter at Nek
seløs ejere frivilligt har ladet hele dette naturparadis frede, dog med adgang for offentlig
heden til at færdes på dens veje og stier, får det sikkert gøre det med den daglige bådfor
bindelse - uden plads til biler.

Hesselø

SÆLØEN

STENALDERLEJR

Den lille Hesselø ligger ensomt i Kattegat, 27 km fra nærmeste punkt på
Sjælland: Korshage ved Rørvig, og med et ugentligt besøg - om onsdagen af postbåden fra Hundested. Øen er omkring én kilometer lang og godt 600
m bred, i alt 71 ha, ovalt formet med udtrukne rev mod vest og øst. I 1955
havde øen 16 indbyggere, mens i dag de eneste fastboende er et ægtepar,
der driver et lille landbrug samt fører opsyn for øens ejer, ingeniørfirmaet
F. L. Smidth, der bruger besiddelsen som feriekoloni for personalet.
Hesselø er mellemlandingsplads for tusinder af nordiske trækfugle og har i de
senere år haft fast station for ornitologiske iagttagelser og forsøg. Ønavnet skri
ves tidligst Esel med tryk på sidste stavelse, dvs. »sæløen«, men da der også
vokser hassel på øen, har navnet efterhånden antaget den nuværende form. Ef
ter alt at dømme har sælen tidligere optrådt uhyre talrigt på Hesselø, og der er
endnu levnet en større bestand omkring stenrevet mod vest, som har status af
statsreservat. Øens ejer 1899-1939, hofjægermester E. von Holstein-Rathlou for
øgede øens fauna med kænguruer, påfugle og skildpadder, men disse dyr er for
længst forsvundet. Han lod også opføre et lille rekreationshjem, der nu benyttes
af de ferierende.
Øen har været landfast og befolket i stenalderen, antagelig som vinterstation
for kystjægere fra indlandsbopladserne. Der er fundet mange stenredskaber og
en køkkenmødding med utallige sælknogler, og fra samme tid stammer antagelig
en række 5-6 m lange fordybninger i strandvolden mod øst. Vestspidsen er begra
velsesplads med bautasten. Her er også fundet skeletter fra en senere tid under
stenene.
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I Danmarks midtpunkt ligger Samsø, hvis 11.205 ha er formet som et kan
tet ottetal. Øen er 26,5 km lang og 7 km på det bredeste sted, på sit smal
leste sted kun 575 m, hvilket bevirker, at samsingerne taler om en nordø
og en sydø. Fra Samsøs nordspids Issehoved er der 11,5 km til Mols og fra
sydøsthjørnet Lushage 15,5 km til Røsnæs og 14 km til Fyns Hoved.
Indtil kommunalreformen 1970 hørte Samsø til Holbæk amt, men hører
nu under Århus amtskommune, hvorimod øen allerede i middelalderen blev
underlagt Århus Stift. Tidligere sagde samsingerne om sig selv: Ja, kroppen
hører til Sjælland og sjælen til Jylland og sindelaget til Fyn. I 1962 blev
øens fem sognekommuner samlet i Samsø storkommune, der nu har ca.
5000 indbyggere mod 7100 i 1945, 6400 i 1960. Samsø havde indtil foråret
1979 fast færgeforbindelse ved DSB-ruten Århus-Kolby Kås-Kalundborg,
men al trafik er herefter overladt til det private Grau-rederi, der sejler mel
lem Sælvig og Hov. Ved Stavns har øen flyveplads for mindre maskiner.
Landskabeligt kan Samsø deles i fire dele: 1) Det imponerende, bakkede
nordvestland på nordøen, 2) det flade terræn fra Nordby over Heden til
Kanhave, 3) Stavns Fjord-området og 4) sydøens kuperede terræn. Det er
en kollision mellem Store Bælt-gletscheren og Lille Bælt-gletscheren, der
i istiden skabte sydøens talrige kuplede enkeltbakker, de såkaldte koller,
hvoraf stednavnet Kolby er dannet. På nordøen har gletscherne arbejdet
kraftigere; sidetunger har fra havsiden skubbet sig ind mod skrænterne og
skabt de U-formede dale, der har givet kysten karakteristiske »skår« som
Møgelskår og By løkkeskår.
I stenalderen var Samsø delt i to. Det flade, sandede stykke fra Mårup
og sydpå er hævet havbund, som nu dækkes af plantager og lyngklædt hede,
for så vidt et lille stykke Vestjylland, som dog på grund af det nedbørfattige
klima savner nogle af hedens karakterplanter, f.eks. blåbær, benbræk og
mosebølle. I stedet rykker birk, røn og enebær ind, så hedepræget efterhån
den vil forsvinde.
Kysterne langs Heden er klitkyster med hjælme, men ellers er det klintekysten,
der dominerer Samsøs 70 km lange kystlinie. Stavns Fjord's kyster er marsklig
nende mader. I den nordlige del af fjorden er et flere tønder land stort uforstyr
ret område, hvor utallige kampesten ligger spredt i det lave vand og på engene,
som da gletscherisen efterlod dem. Fjorden begrænses mod vest af Samsøs smalle
midterdel og mod øst af det 4,9 km lange Besser Rev, der som en mole beskytter
fjorden mod østenstorme. Dette særprægede fjord-arkipelag, der dækker et areal
på ca. 20 km2, er et morænelandskab, som i slutningen af stenalderen er blevet
dækket af havet og nu kun stikker bakketoppene op som øer. Fjorden er en god
naturhavn og har været en uforlignelig flådebase, omtalt som sådan i de island
ske sagaer, og den har været nem at forsvare og har på Hjortholm, den største
af øerne, haft en formentlig kongelig borg og med privat udsejling i Kanhave
Kanal. Selve navnet Stavns har sikkert noget at gøre med stave, altså pæle, der
nedrammet i fjorden ud for Stavns by har dannet en havn.
Stavns Fjord er nu statsfuglereservat, hvorfor færdsel på Hjortholm, Mejles
holm, Yderste Holm, Karlskold og Besser Rev fra Draget og udefter er forbudt.
Carlsberg-Fondet har i samarbejde med Brattingsborg gods, der ejer området, be
talt fredningen, så biologerne uforstyrret kan studere områdets flora og fauna.
Fjorden er tilholdssted og rugeplads for mange fugle, fremfor alt svane, hejre,
ryle, klyde, tejst, klire og strandskade, ligesom den er rast- og fourageringsplads
for mængder af trækfugle. I 1969 blandede en lyserød flamingo sig i selskabet,
men den blev dog kun et par måneder.

Nordby, Samsøs største og tættest bebyggede landsby, ligger stadig med sin gadekærsidyl
i en labyrint af gader og gyder, deriblandt Hæderlighedsgyden på billedet forneden.

Steppeflora

Vildtparadis

Også botanikerne finder Samsø værd at gæste. Øen ligger i det nedbørsfat
tigste område af landet med kun 50 mm årlig nedbør og har omkring 30
frostdøgn mindre end gennemsnittet, takket være Kattegats varmereserver.
Dette er en af forklaringerne på, at Samsø kan levere de tidlige kartofler
og præstere sjældne havevækster som morbær, figen og platan, men det er
også grundlaget for en speciel feltvegetation, især ved kysterne, hvor kon
tinentale steppeplanter kan trives. En af Danmarks sjældneste planter, stor
gy velkvæler, vokser på klintekysten på den østvendte Udsager Hage nord
øst for Besser. Planten, der blev fredet i 1955, er 30 cm høj og har et vissent
skær, idet den ikke har egne grønkorn, men snylter på knopurt.
Lige så rig Samsø er på fuglearter, lige så fattig er den på øvrige dyrearter.
Ræven er efter isvintre med havlæg set på øen, og husmåren findes, men
derudover savnes rovdyrene i Samsøs fauna. Dette bevirker sammen med
det gunstige klima, at øen får en stor vildtrigdom, især af fasaner, strand
fugle, rådyr og harer. Især haren trives godt, da der ikke i mands minde har
optrådt haresyge. På Brattingsborg's jorder fanges hvert år flere hundreder
harer levende i net og eksporteres til vildtfattige lokaliteter uden for lan
dets grænser. De mange fasaner har i den grad vænnet sig til trafikken, at
de kun nødigt flytter sig fra vejen, når der kommer en bil. I skoven ved
Brattingsborg ses mange af den store skovmyrens over én meter høje tuer.
Endelig skal nævnes, at der findes natravne på Heden, og at nattergalen
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kan høres ved Vesborg og i Besser. Hugorm og muldvarp findes ikke på
Samsø.
Store fund af stenredskaber fortæller om bebyggelse fra de ældste tider,
deriblandt de omkring Stavns Fjord fundne ejendommelige håndkiler
(claudi-kiler), der ellers i hovedsagen kun kendes fra Frankrig. På Samsø
Museum i Tranebjerg er pragtstykket en rentak-kø\\t fra senglacialtid, ca.
8000 f.v.t., da Samsø udgjorde en sammenhængende del af det øvrige Dan
mark. Findestedet for våbnet er en drængrøft på Tranebjerg Mark. Om
kring Stavns Fjord er konstateret mange bopladser fra ertebølletid. På syd
øen findes adskillige jættestuer og dysser.
Samsøs placering midt mellem landsdelene gjorde den i middelalderen til et ofte
benyttet mødested for konger og stormænd. Valdemar den Store forhandlede her
1160 med bisp Absalon, og i 1184 holdt Knud VI herredag på øen. I 1215 lod
Valdemar Sejr sin og Dagmafs søn Valdemar (den Unge) hylde på Samsø som
sin efterfølger. Året efter kom kongen igen sammen med dronning Berengaria
(Bengerd) for på et stormandsmøde at udstede et gavebrev, hvorved Tunø skæn
kedes til Århus domkirke.
Brevet er udstedt »in curia nostra Samsoe« (»i vor borg på Samsø«), sandsyn
ligvis den borg, hvis voldsted ligger ved kirken i Tranebjerg, ødelagt 1288 af
Marsk Stig, som en tid holdt til på øen. Brevet kan dog også hentyde til Vesborg,
der ligger i Samsøs sydvestlige hjørne og i middelalderen har været en strategisk
vigtig post, men i øvrigt er historisk sparsomt belyst. Det meste af hovedborgen
er styrtet i havet, og kun en stor klump af grundmuren stikker frem af skrænten,
hvorover Vesborg fyr knejser.
Christian I gav øen i morgengave til sin dronning Dorothea, så hun kunne sik
res indtægter herfra, og da Christian II i 1546 var blevet flyttet fra Sønderborg
til Kalundborg Slot, fik han tilstået lensafgifterne fra Samsø til sit underhold.
Senere skiftede øen ejere flere gange og er jævnligt blevet plyndret af sørøvere.
1658-60 var det svenskerne, der brandskattede øen. I krigen 1807-14 var Samsø
så godt befæstet, at englænderne aldrig fik fast fod på øen. Der var bygget min
dre skanser kysten rundt samt en trekant af større skanser på Kyholm, ved Lil
leør og på spidsen af Besser Rev til beskyttelse af øens dengang vigtigste havn,
Langør, der også var i brug som orlogshavn for kanonbåde. Desuden var der
bygget en stor skanse til beskyttelse af Ballen havn.
Efter 1800-tallets første årtier fulgte en lang og fredelig periode, hvor især
landbruget udvikledes. Øen kom tidligt med i mejeribrugets udvikling og er
især velkendt for Madebjerggård Mejeri ved Besser, hvorfra Samsø-osten
stammer. Øen har derudover et mejeri i Brundby, som er det største, mens
mejeriet Trolleborg er ombygget til konservesfabrik, der aftager produk
tionen af bl.a. asparges og agurker. At Samsøs landmænd er dygtige på
mange områder ses deraf, at øen allerede i 1935 var renset for kvægtuber
kulose og fra 1944 som det første sted i landet var »ren« for smitsom kalve
kastning. På Samsø tog man ligeledes initiativet til anvendelse af kunstig
sædoverføring i kvægavlsarbejdet. Samsø Andelsslagteri, der ligger i Ballen,
er fra 1930. Indtil da sendte man dyrene til slagtning i Horsens.
Industrien ligger det stadig lidt tungt med. I Besser er der en fabrik, hvor
der svejses radiatorer til Ribe Jernstøberi, og i Onsbjerg en fabrik for elek
triske artikler, populært kaldet »dippedut-fabrikken«. Derimod giver turis
men Samsø et hektisk liv i tre-fire sommermåneder, hvor mange tusinde
mennesker flokkes på øen. Betydelige arealer er udlagt til sommerhus-bebyggelse.

VIKINGE-KANAL

»Greveskoler«

Kirker

TRANEBJERG

På Samsøs smalleste sted bemærkes en sænkning, der ligner en tør voldgrav
tværs over tangen. Det er Kanhave Kanal. Samsøs »Panama-kanal«. I folke
munde kaldes den Svenskekanalen. Der går nemlig sagn om en svensk flåde, som
i krigstid var blevet spærret inde i Stavns Fjord, men om natten gravede så mand
skabet kanalen og trak deres skibe ud i Sælvig Bugt. Selv med en gravko pr.
svensker ville det have været et pænt stykke arbejde. Så er der nok mere hold i
sagnet om Harald Blåtand, der skal have trukket sine krigsskibe gennem renden.
Da amtsvejen, som skærer kanalen, i efteråret 1960 skulle rettes ud, benyttede
Nationalmuseet lejligheden til at undersøge kanalen nærmere. I den sandede jord
fandtes velbevarede rester af en trækonstruktion, der har stivet kanalens sider af.
En kulstof-14 prøve viste, at træet stammede fra ca. år 800, med andre ord fra
vikingetid. Kanalen er 11 m bred, og vandstanden har været 1,25 m, tilstrække
ligt til, at vikingeskibene kunne sejles eller trækkes igennem. Kanalen har nok
oprindelig været ca. 1 km lang, idet det har været nødvendigt med gravede, må
ske stensatte sejlrender for enderne.
Der er ingen tvivl om, at Kanhave Kanal er et af landets interessanteste for
tidsminder, på linie med vikingeborgene af Trelleborg-typen. Den dag, der til
vejebringes midler til en frilægning af dette Danmarks ældste maritime ingeniør
arbejde, vil landet være en virkelig seværdighed rigere.
Allerede fra 1725 fik Samsø ordnede skoleforhold, takket være det greve
lige herskab Danneskiold-Samsøe på Brattingsborg, som havde set Frede
rik ZF’s rytterskoler dukke op rundt om i landet. Der blev bygget fem »gre
veskoler« placeret i sognene Besser, Onsbjerg, Nordby, Brundby og Kolby.
På de tre sidstnævntes moderne afløsere er indsat den sandstenstavle, som
greven - stadig efter kongeligt forbillede - lod opsætte på skolerne. Den
nyeste skole på Samsø, Tranebjerg, er centralskole for 8.-10. skoleår, for
uden at den har 1.-7. klasse. Efter realeksamen eller 10. klasse-prøven må
eleverne fortsætte den videre uddannelse på kostskoler, for gymnasieele
vernes vedkommende normalt Viborg gymnasium.
Samsø har fem sogne: Tranebjerg, Kolby, Besser, Onsbjerg og Nordby med
hver sin kirke. Desuden er der opført filialkirker i Ørby (1904) og Langør
(1925). Alle fem sognekirker er opført i munkesten i 1300-1400-tallet; det
sene tidspunkt tyder på, at Samsø usædvanlig længe har haft trækirker. Alle
kirkerne ombyggedes i 1400-tallet i gotisk stil med spidsbue-hvælvinger,
tårne og våbenhuse. Det er Århus-bisperne, der har dirigeret disse byggerier,
og i flere af kirkerne ses deres malede våbenskjolde. Disse katolske herrer
havde egen sædegård på øen, Bisgård ved Onsbjerg.
Tranebjerg kirke's usædvanlig store tårn, 12,5X10 m, regnes for det sværeste
landsbykirketåm i Danmark. Indvendig ligner det et fæstningstårn med skyde
skår og nedadrettede skoldehuller til alle sider. Muligvis er det en forstørret ud
gave af et vagttårn, der har stået her samtidig med det nærliggende »Curia
Samsø«. I skibet er der kalkmalerier fra ca. 1450 af helgenerne Christoffer, An
tonius og Sebastian. På degnestolen står der S.A.M., dvs. Sophie Amalie Moth,
kongelig elskerinde og første grevinde af Samsø. En model af linieskibet »Chri
stian den Ottende«, ophængt midt i skibet, er efter sigende skænket kirken af to
samsinger, der overlevede skibets sprængning i Eckernforde Fjord 1849. En af
kirkens lysekroner er en gave fra 1946 af forældrene til en af de ti britiske fly
vere, der ligger begravet i en mindelund på kirkegården.
Ved indgangsportalen til kirken ligger en imponerende middelalderlig kirke
lade, hvor tiende-kornet opbevaredes, indtil det skulle sendes til Langør for at
udskibes. I vinkelen mellem kirkeporten og den velbevarede lade er nedfældet en
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jemrist, der skulle hindre landsbyens løsgående kreaturer og svin i at gå ind og
rode på kirkegården. Har et klovbærende dyr blot én gang prøvet at træde klo
vene omkring en jernstang, gør det aldrig forsøget mere.
Nordby kirke har ligesom Kolby, Besser og Onsbjerg tværsaddel, dvs. at tårnets
tagryg vender nord-syd. Kirken ligger i dag lidt ensomt, men da den blev bygget,
lå der to landsbyer omkring den, kaldet Søby og Glistrup. Landsbyerne blev
ødelagt af sørøvere, og de overlevende flyttede sammen i Nordby og Mårup. I
kirken ses flere kalkmalerier, bl.a. af helgeninderne Katherina, Dorothea og Bar
bara. Kirkens mærkværdigste klenodie er dog det over 2 m høje kirkeskab, hvori
vinen og hostien opbevaredes. Skabet, der er fra 1519, er udskåret i egetræ og
rigt udsmykket med beslag, inskriptioner og bemaling.
I Kolby kirke afsløredes ved en nylig afsluttet restaurering en egenartet prædike»stol«, fremstillet ved en udhuling af den nordvendte del af triumfbuen. Fra
korsiden fører en snoet trappe op til en stor firkantet åbning, der vender ned
mod skibet. Sandsynligvis er denne prædikeplads indrettet omkring Reformatio
nen og anvendt, indtil der i 1597 opstilledes en traditionel renæssance-prædikestol. I kirkens tårn tilfangetoges de sidste af de svenskere, der havde plaget øen
i krigen 1658-60. Over orgelet ses et kalkmaleri af Skt. Jørgen og Dragen. Kirke
klokken er skænket af Sofie Amalie Moth.
Altertavlen i Besser kirke er et fortræffeligt snitværk i høj renæssance fra 1589.
I kirkens tårn agtes nu indrettet et fyr, der skal lede de store tankskibe sikkert
forbi Hatterrevet ved sejlrenden mod øst.
Onsbjerg kirke, den ældste af øens kirker, kan fremvise mange eksempler på de
skiftende tiders former for epitafier. De store gravplader fra gulvet er nu samlet
i et anlæg ved kirken. Kirkens største skat er dog et 27 cm højt forgyldt krucifiks,

Traditionen fortæller om en løngang fra det gamle voldsted af »Curia Samsø«, GI. Brattings
borg, til Tranebjerg kirkes fæstningsagtige tårn. Sagkyndige skyder dog gerne en hvid pind
efter romantikken og forklarer tårnets skydeskår og skoldehuller som en traditionel anven
delse af motiver fra munketidens verdslige byggeri. Fra samme tid stammer også den an
selige kirkelade, et af de få bevarede af landets måske et par tusinde middelalderlige maga
siner til oplagring af tiendekornet.

320

Sejlsten og
helligkilde

Landsby
bebyggelsen

opsat på en tavle, der på samsk fortæller følgende historie: Thette forgylt Crucifix War bundit paa et Døt Meniske Oc Kom Flydendis her til Land ved Ilse
Made i Tranbiøru Sogn. Der di vile age Ded till Kiirgorden Kunde 4 heste icke
drage Ded, icke Kunde di heller fange Samme Lig til Kolbøy Kircke, Mens der
di Wende Vogenen Om till dene Onsberu Kiergord Drog 2 Heste Ded Lettelig
oc Bleff Begraffit Ved Den her øster Sokkel aff Kircken. Oc Hauer Denne Kir
cke Sit Naffuen Aff Samme forgylt Kors oc Kaliis på Denne Dag Hellig Kors
Kircke Miit glas er Udløbenn. Anno 1596.
Folk med forstand på heste kan ganske tage det mystiske bort fra historien,
idet de siger, at hvis vinden den dag i 1596 har været i nordvest, så har den båret
stanken af liget mod hestenes sarte næser, og de har ikke været til at styre,
men da man derefter gik i næsten modsat retning, kunne hestene intet lugte og
gik villigt.
Det krucifiks, kirken har i dag, er en kopi. Originalen opbevares sammen med
kirkens monstrans i Nationalmuseet.
Ved lise Made, på stranden sydvest for kirken, hvor liget skulle være skyl
let i land, ligger en stor sten. Sejlstenen, som ifølge sagnet bar liget ind til
land. Et par hundrede meter syd herfor ligger i strandstenene en helligkilde,
Else-kilde eller Helligkorskilde, hvor ferskvand pibler frem i en udhulet
egestamme. Kulstof-14-prøven har dateret træet helt til bronzealderen.
Samsøs landsbyer gemmer sig alle inde i landet. Op gennem sydøen ligger
de som ordnet i to rækker, og de er næsten alle aflange med nord-sydgående akse. Der ligger stadig mange bindingsværksgårde i selve landsbyen.
Det er som om udskiftningen ikke rigtigt slog an på Samsø. Man klarede
sig helst med stjerne-udskiftninger, hvor agrene strålede i stjerneform ud

Under 1700- og 1800-tallets stille kamp for den blotte vedligeholdelse af kirker og kirkegårde
havde også Samso sine mistrøstige eksempler på det grasserende forfald. Kirkegårdsporta
len, der støder op til Tranebjerg kirkelade, vidner dog med sin ejendommelige jernrist om
bymændenes behjertede forsøg på at afholde landsbyens svin fra at opgrave de døde og
fortære dem. Onsbjergs Hellig Kors kirke har navn efter det - også bogstaveligt - sagn
omspundne krucifiks (t.h.) på korets nordvæg.
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fra den sluttede landsbybebyggelse. Alle landsbyerne har gadekær og, for
uden midtergaden, bagveje eller brandveje langs byens ydre begrænsninger,
så man uanset vindretningen ved det mest frygtede, bybrande, kunne
komme frem med slukningsmateriellet. Endnu ses stedvis de fordum så ty
piske huse med sorte bræddegavle og skråt udhængende kviste.
Den smukkeste af landsbyerne er Nordby. Ingen anden landsby i Danmark har
så mange gårde i behold. Næsten hele byen er fredet med sit enestående miljø
af tæt sammenbyggede huse og gårde og små krogede gader, der kan virke helt
labyrintiske for den fremmede. Gaderne har bevaret deres gamle navne som
f.eks. Klokkestræde, Hæderlighedsgyden, Molboens Bakke, Maren Finds Led,
Skræddertorvet m.fl. På bytorvet står Klokketårnet, som i 1857 afløste en klok
kestabel. Da Nordby kirke ligger et par kilometer fra byen, må klokkeren her
ind på sin knallert for at ringe solen op og ned. I gamle dage kaldte klokken
også til bystævne og til ildebrand. Tårnet, der er malet i gule, røde og blå farver,
kan minde om et fyrtårn eller måske en forstørret udgave af tårnet i et skakspil.
Tæt herved står stadig majstangen med en fregat som flagknap. Ved majfester i
danske byer var der tidligere et skib med i optogene, men skibet kan også være
et minde om Nordbys storhedstid i 1600-1700-tallet, hvor flere af Samsøs bønder
var redere med skibe i søen i handel på Norge og Slesvig. I byen findes fire store
kampestenssatte bybrønde.
Den gamle skik at »ride sommer i by« bliver stadig holdt i hævd i Nordby.
Hvert år, den første søndag efter pinse, rider et optog af smykkede heste og ryt
tere par for par ud af byen for senere i galop at vende tilbage til majstangen. I
spidsen for optoget er der to ryttere med en favn, dvs. en trætrekant til opmåling
af marker, imellem sig. Favnen er behængt med gamle silketørklæder, der ville
glæde ethvert museum. Tørklæderne opbevares i kisterne rundt på gårdene, men på
denne ene dag kommer de ud i lyset. Midt blandt tørklæderne hænger et spejl,
der med sine solreflekser skal jage de onde ånder væk.
Sankt Pouls-gildet den 25. januar er også en tradition, der holdes i live på
nordøen. Her skal sognerådet berette om afvigte års gang og planerne for det
nye.
Ballen havn var indtil for hundrede år siden færgehavn for bådene til Kalund
borg, anlagt ved Ålebæk"s udløb i Kattegat. De gamle huse, skibsværftet, fiske
kutterne og småbådene giver havnen en særlig stemning. Her ligger også den
stråtækte købmandsgård, hvor digteren Holger Drachmann og Emmy Culmsee
boede som nygifte nogle måneder i 1879. De skulle have været på bryllupsrejse
til Island, men en pludselig indskydelse fik Drachmann til at rejse til Samsø.
Her fuldendte han digtet »Lars Kruse« og samlingen »Ungdom i Digt og Sang«
og påbegyndte oversættelsen af Byrons »Don Juan«. Lidt syd for havnen har bor
gerne genopbygget den gamle kalkovn, hvor der tidligere blev brændt faksekalk.
Samsø Museum i Tranebjerg er opført som en gammel Nordby-gård, så den be
søgende kan føle sig sat 200 år tilbage i tiden. Foruden almuesamlingen med
folkedragter er der en Kyholm-stue og en righoldig oldtidssamling. Tranebjerg
er øens »hovedstad«, hvor alle offentlige institutioner og kontorer er samlet.
Langør ved nordsiden af Stavns Fjord var engang øens vigtigste havn og anker
plads. Den dækker ganske en lille ø, som med en dæmning er forbundet til nord
landet. Set udefra ligner den en by, der flyder på havet. Herfra udgik forbindel
sen til Kyholm et par kilometer mod nordøst. Den ubeboede ø benyttes om som
meren til græsning af kreaturer, men har haft en nok så omskiftelig tilværelse.
I den sorte død"s tid 1709-11 opførtes her et pesthus, en træbarak, der skulle tjene
som karantæneanstalt for jyske søfolk. I Napoleonskrigenes tid 1801-15 udbyg
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gedes Kyholm med skanser og kaserner for at beskytte Langør havn mod eng
lænderne. En overgang var der på øen 27 kanoner og en besætning på næsten
400 mand, hvoraf en del havde kone og børn boende. Der har altså været træng
sel på den kun 30 tdr. land store ø; men der var krig, og især mandskabet i ro
flotillens kanonbåde led svære tab i træfningerne med engelskmændene. Efter
krigen blev alle bygninger revet ned.
Allerede 1831 blev der brug for øen igen. Til gengæld for Øresundstolden
havde Danmark forpligtet sig til at anlægge en karantænestation, og en sådan
blev nu påkrævet, da en stor ÆoZera-epidemi brød løs. Atter blev Kyholm bebyg
get og befolket, inddelt i tre afdelinger, som adskiltes af høje dobbelte planke
værker. De sunde boede i Practicaen, rekonvalescenterne var isoleret i Contumazen, og de formodet syge opholdt sig i Karantænen. Kuren mod koleraen be
stod i »røgning« af såvel mandskab som ladning på de skibe, der lagde til. Da
Øresundstolden blev ophævet 1857, var der ikke længere brug for Kyholm, og i
1859 blev alt solgt på en stor auktion. Husene blev revet ned og genopstillet
rundt omkring på Samsø. På Kyholm ses endnu skanserne, fundamentet til nogle
af husene og stengærdet omkring kommandantens have samt en fredet kirkegård
med 64 begravelser fra krigsperioden og 19 fra karantænetiden.
Lidt øst for Kyholm ligger øerne Lindholm med Rumpen, Vejrø og Bosserne, der
alle tilhører Brattingsborg gods.

Disse terrassepløjede marker, som engang var Onsbjerg standsvendes jordlodder, er nu
fredede, da de har bevaret deres udseende fra landsbyfællesskabets tid.

323

REGISTER
Abbetved 116
Abildgaard, N. 154
Abrahamstrup 176, 177
Adam af Bremen 133
Adeler, slægten 164
afgrænsning 9
aflejringer 18, 23
ager-kohvede 80
Ahlefeldt-Laurvig, slægten 167
Allerød 15
Allerød teglværksgrav 87
Alstrup 105
Alsønderup 51, 53
altertavler 233, 240 ff, 240
amtsråd 277
Andersen, H. C. 35 191
Angantyrs Høj, Onsbjerg 130
Annisse 57
Annisse kirke 243
Apollo-sommerfugl 99
arbejdsformidling 282
arbejdstilsyn 282
Arboretet, Hørsholm 38, 310
areal 11
arkæologisk vejviser 126
Arnakkegård 106
Arrebo, Anders Christensen 222
Arrenakke 28, 60
Arrenakke Å 57
Arresø 13,17, 28, 57, 105
Arresødal 58, 158 f
Arup Erik 270, 270
arvefæsteskøde 154
Askevad 68
Asmindrup kirke 237
Asminderød kirke 236 239 f, 242
Asnæs 68, 128
Asnæs Dyrehave 125
Asnæsværket 68, 189, 299, 312
Asserbo Plantage 46, 57, 59, 99
astragel, dansk 75
Avdebo 69
Avnsøgård 156

Babylone Skov 41
Bache, Otto 271, 271
Bajonetslibemøllen 44
Bakkebjerg, Rågeleje 111
Ballebjerg, Samsø 34
Ballen havn 322
Ballermosen 111, 264
Banner, Frands 195
Barchmann, Hans 243
Barnekow, Christian 192
Barner, Joachim H. von 205

Bartholin, Rasmus 271
Bartholin, Thomas 271
Bartholin-Eichel, Johan 207
Bastholm, Christian Hansen 223,
223
Bastrup Sø 31, 37, 37
Bastruptårnet 49
bautasten 126
Bavnehøj, Mullerup 129
Beck, Andreas 302
Beck, Vilhelm 226, 226, 271
benbræk 85
bendolk 106
Bennebo mark 120, 121
Besser 34, 123, 123, 129
Besser kirke 319 f
Besser Rev 35, 316
besættelsestiden 150 f
Bille Torben 199
Bille, slægten 154
Bille-Brahe, slægten 199
Bindesbøll, G. 270
Bindesbøll, Th. 236
bindingsværk 267 f, 302 f
Birch, Hans Jørgen 223
Birkendegård 156
Birkerød 15
Birkerød kirke 143, 237, 240
Birkholm 192
Bisgård, Onsbjerg 268, 319
Bissen, H. W. 199
Bistrup 138
Bistrup kirke 141
Bjergsted Bakker 26, 26, 67
Bliden 17
Blistrup kirke 242
Blixen, Karen 40, 271, 271
Blodgildet i Roskilde 134
Blovstrød kirke 244
Bo, Jørgen 41
Bogaerdt, Caspar 172
Bognæs 11, 91, 95
Bolund-banke 100
Bondedammen, Hellebæk 43, 44
Bondevennernes Selskab 221
bopladsspor 116
Borch, Martin 161
borgerhuse 266, 299
Borrebjerg 128
Borrevejle Skov 256
Borrevejle Vig 65, 191
Borring, Knud 161
Bosserne 323
Bothwell, James Hepburn 162
Boye, Caspar J. 224

brakteater 121, 122
Bramsnæs 64, 65
Bramsnæs Bugt 10
Bramsnæs Vig 10, 64, 66
brandpletter 118
brasenføde, gulgrøn 84
Brattingsborg 159 ff, 160, 316 f
Bregnerød 31
Bregninge kirke 237
Bregninge Å 28
Brenno, C. E. 168
Brinck-Seidelin, H. D. 166
Brochmand, Jesper 222, 224
Bromme-kulturen 102
Bromølle 68
Bromølle Kro 66, 219
bronzealderen 111
bronzealder-hustomt 264
Brorfelde Skov 67
Brudevælte-lurerne 118, 131
brudsølv 125
Brundby 34
brunelle, storblomstret 80
Brunhøj, Søsum 120
bruskbarok 288
Bruun de Neergaard, slægten 198
bryozokalken 20
bulmeurt 56
Bundså 32
Bure Sø 31, 37, 37, 81
buskrørsanger 96
Bybjerg 128
Bydelsbak, slægten 154, 201
Byløkkeskår, Samsø 316
byråd 277 f
Bøgeholm Sø 43
bølgebåndsornamentik 116
Bøllemose 33
Carlsberg-Fondet 316
Carmen-Clairol, Kalundborg 299
Caroline Mathilde, dronning 39,
39, 148
Castenschiold, slægten 175 f
centralbiblioteker 282
Christensen, Marie 271, 272
Christian IV 142, 172, 173, 174,
185, 230 f, 243, 294
Christian V 145,145, 159
Christian IX 171
Christoffer III 297, 307
Classen, J. Fr. 44, 146, 158 f,
158, 236, 304
Classenske Fideikommis, Det 159
Clausen, I. C. E. 226
325

Clemmensen, Andreas 231
Compenius, Esaias 294
Conradi, J. C. 187
Cornelius, Peter 272
Culmsee, Emmy 322
dagblade 282
Dahlerup, Vilhelm 180
damklire 96
Damvad Å 32
Danmarks Tekniske Museum,
Helsingør 283
Dannemand, oberstinde 207
Danner, grevinde 176, 177, 178 f,
304
Danneskiold-Laurvigen, slægten
198
Danneskiold-Samsøe, Christian C.
S. 160
Danneskiold-Samsøe, Chr Fr.
160 f
Danneskiold-Samsøe, slægten
160 f, 319
Danske Spritfabrikker, Roskilde
311
Dansk Esso’s raffinaderi 68, 69,
299
Danske Stålvalseværk, Frederiks
værk, Det 305 f, 310, 312
Dejlighedsbakken 64
depotfund 116 f
dialekter 207 ff, 208
Dilhøj 127
Dinesen, slægten 182
dolktid 110
domkapitlerne 133
dompap 90, 92
Donse Krudtmølle 146
dobbeltjættestuer 108, 108
Dorotealyst 180, 180
Drachmann, Holger 35, 47, 322
Dragerup Skov 129
Dragsholm 106, 106, 138, 141,
158, 161 ff, 161
Dråby kirke 237, 243
duehøg 90
Dutterhøje, Odsherred 111, 127
dværgmus 87
Dybesø 72, 72
dyreornamentik 121, 122, 123
Dyret, Samsø 34
Dyrlund, Folmer 214
dyssetid 106 f
Dyvelsten 34
Dæmpegård-dyssen 107, 107, 132
døbefonte 238 f, 239, 244
dødekult 109
326

dødis-huller 33
dødis-landskab 26, 31
Ebbeløkke Bakke 71
Eckersberg, C. W. 244
Eddelin, H. 231
edderkopurt, grenet 80
edsringe 117
Egebæksvang kirke 236
Egemarke Mose 103
Egen, Gert van 246
Egernæs 65
Egholm 158, 164 ff, 165
egnsdragter 258 ff
Egnsplanrådet 9, 309
Ehbisch, Frederik 243
Eigtved, Niels 170, 188, 190, 198
Ejby, Homsherred 130
Ejby Klint 22
Ejskjær, Inger 214
Elfelt, Peter 272
Ellemosen 57, 60, 119, 132
Ellinge 192
elsdyr 88
Elverdams Å 66, 253
empirehuse 296
Engelstrup-stenen 115, 115
Englænderkrigene 148, 285
epitafier 246, 320
erhverv 308 ff
erhvervsfordeling 308
Erik af Pommern 283
Eriksholm 112, 166 f
Eriksholm Skov 64
Ernst J. C. 177 f
Ertebølle-kulturen 105
Esbern Snare 136, 232 f
Esbønderup 51
Esbønderup kirke 232, 239, 239
Eskebjerg Vesterlyng 29, 80
Eskil, ærkebiskop 48, 134, 221
Eskilsø 11, 55, 64
Espergærde 41
Esrum-dalen 21
Esrumgård 49 f
Esrum Kloster 49, 49, 134, 142
Esrum Sø 13, 50 f, 50
Essohavnen 312
Esso-raffinaderiet 68, 69, 299
Esterhøj 128
Estrup, slægten 181
Ewald, Johannes 40
Ewertsen, Adolph 295

Fabris, Jacobo 168
Fabritius, Just 158, 306
Falkenborg 303
»falske bakker« 33

Farum 15, 21
Farum-banen 312
Farum-dalen 37
Farum Lillevang 31, 37, 266
Farum Nymølle 31
Farum Overdrev 31, 33
Farum Sø 31, 37, 37
Farum As 32
fattiggrave 112
Favrholm 293, 309
Feilberg, Henning Frederik 272
Feilberg, P. B. 48
Ferslev 130
fibula 122, 123
Fincke, Caspar 43, 231, 235, 245
fiskehejre 91, 92
fiskekutternes kendingsbogstaver
280 f
fiskeri 309
fiskerlejerne 46
fjernsyn 281
fjæsing 97
fladbakker 26, 33
fladbælg, enblomstret 79
Flasken 68
flintredskaber 101, 103, 104, 108
Floris, Cornelis 246
Flyndersø 72
Flødebjerg 12
Fløng kirke 243
Folehaven, Hørsholm 38 f
folketal 14
folkevandringstid 121
Forenede Jernstøberier, De 305
forsteninger 20, 20
fortidsfauna 87
Fortling, Jacob 187
Fredensborg Slot 167 ff, 168, 169
Fredensborg Slotshave 169, 170
Fredensborg slotskirke 236, 243,
244
Frederik II 55, 142, 155 f, 171 f,
183 f, 200
Frederik III 200, 202
Frederik IV 158, 167 f, 222 f, 294
Frederik V 100,169, 170, 178, 304
Frederik VII 78, 100, 130, 174,
177, 178
Frederik IX 167
Frederiksborg amtskommune
277 f, 280
Frederiksborg amtskommune, vå
ben 278
Frederiksborg ladegård 156
Frederiksborg Slot 146, 171 ff,
172
Frederiksborg Slotshave 174

Frederiksborg slotskirke 173, 235,
243, 245
Frederiksborg Statsskole 296
Frederiksborg Stutteri 51,147,171
Frederiksen, Niels 272
Frederikssund 303 ff
Frederikssund, bysegl 303
Frederikssund, byvåben 279, 303
Frederikssund, kort 304
Frederikssundbanen 312
Frederikssund kirke 236
Frederiksværk 58, 146, 158, 270,
304 ff
Frederiksværk, bysegl 306
Frederiksværk, byvåben 279, 306
Frederiksværk, kort 305
Frederiksværk-banen 296, 312
Frederiksværk gods 158
fredninger 36 f, 50, 63, 64, 65, 65,
161
Friborg, Jørgen 172
Fries, Adrian de 173
Friis, Christian 182
Frijs, C. E. 48
Frisch, Hartvig 272
Fruebjerg 53
Frydendal 202 f
Frydendal kirke 201, 244
Frydenlund 39
frådstenskirker 229 ff
Fuchs, G. M. 171, 178
fugle 89
fuglelokaliteter 95
fugletrækket 93 f
Furesøen 30, 96
Fællesskoven, Jægerspris 61
Færgegården, Jægerspris 62
Færgelunden, Jægerspris 62, 79
Føllenslev 123, 314
Føllenslev Mose 109
Føllenslev-øksen 109, 109
Fårevejle 105, 126
Fårevejle kirke 162

Gadevang 28
Gadstrup kirke 243
Gamle Hammermølle 45
Gammel Lindholm 191
Ganløse Bund 32
Ganløse Eged 31, 37
Ganløse kirke 232
Ganløse Mørke 33
Ganløse Ore 89
Ganløse Orned 31, 37
gartneri 309
Garverirenden 64
Gedebjerg 27, 115

Gercken, Andreas 247
Gercken, Didrik 236, 247
Gerlev 116, 117
Gerlev kirke 243
germanertid 121
Gerner, Henrik 99, 143, 222
Gertsen, Herman 185
Gevninge-gården 268, 269
Gevninge kirke 244
Gianol, Antoni 188
Gierslev 122
gifttyde 78
Gilbjerg Hoved 45, 74,95
Gilleleje 47, 309
Gislinge Lammefjord 105
Gislinge Mejeri 309
Gisseløre 299
glatsnog 96
gnavere 87
Gniben 24, 71, 82
Grand, Jens 48, 137
granitfonte 239, 239
granitkirker 232
Grave, Karoline 217
gravhøje 111
Gravlund, Thorkild 272, 272
Greve kirke 243
Grevenkop-Castenskiold, J. N. 176
Grevens fejde 140, 297
Grevensvænge-figurer 117
»greveskoler« 319
Gribskov 28, 50, 51 ff, 52, 75, 89,
95, 256
Gribskovbanen 296, 312
Gribsø 35
Gribsø bakker 53
Groningen, Gert van 185
grubehuse 265
grubekeramisk kultur 110
Grund, J. G. 170
Grundtvig, N. F. S. 149
Grydehøj, Lejre 124, 128, 131,
265
Grydemølle 68
Græse 132
Græse kirke 241
Græse Å 13
Græsted kirke 239
Grævlingehøj, Kregme 60, 61
Grønholt kirke 239, 239, 241
Grønnehave, Nykøbing S 306
Grønnessegård-dyssen 131, 131
Grønnesse Skov 60, 77
grønsand 21
Grøntved Bakker 67
Grøntved Overdrev 12, 66, 204
Gubbestenen, Klovby 129

guldfund 121, 122, 122, 126
guldnakker 259, 259
gulerod, vild 80
Gundestrup 69, 112
Gundsølille 108, 132
Gundsømagle 106, 133
Gundsømagle Sø 95
Gurre 35, 41, 47
Gurre kirke 43
Gurre Slot 42, 138
Gurre Sø 13, 43, 83 f
Gurre Vang 43
Gustav, Karl X 174
Gyldenløves Høj 12, 28
Gyths Gård, Kalundborg 302, 303
gyvelkvæler, stor 79, 79, 317
gæstearbejdere 308
Gørlev kirke 129
Gørlev-stenen 129
Gørløse kirke 235
Gøye, Mogens 201
Haffner, Wolfgang von 166
hagekors-fibula 121
Hagemann, Henrik 178
Hagendrup 113, 114
Hagestedgård 156, 167,176
Hagested kirke 236, 240
Hahn, Vincents 144, 177
halemejse 90, 93
Halleby Ore 68
Halleby Å 13, 28, 275'
Halsnæs 28, 60, 158
Hammeren, Hornsherred 111
Hammermøllen 43
handel 311
Handels- og Søfartsmuseet, Hel
singør 282
Hanerup 35
Hankehøj 275
Hansen, C. F. 231, 236
Hansen, F. C. C. 205
Hansen, Stephan 44, 202, 288
Hansen, Wilh. August 203
Harald Blåtand 133
Hareskoven 32
Harmsen, Claus 225
Harreshøj 50
Harsdorff, C. F. 170, 231, 289
hatformede bakker 27, 27
havbundens dyreliv 98
Havelse Å 13
Haven, Lambert van 174, 294
havnetrafik 312
Havnsø 314
Hedebo-egnen 16, 29, 36, 220,
259 f, 262, 268
327

hedebosyning 259
Hedeby-fund 123
Hedehusene 21
Heden 16, 29, 36
hedesletter 25 ff
Heegaard, Anker 306
Heering, Peter F. 273
Heiberg, Johan Ludvig 35
Heiberg, Thomas S. 223
Heilman, Gerhard 131
Hejreskov 41
Helene Grav 60, 252
Helene Kilde 60, 141, 251 f
Helgesen, Poul 140, 221
Hellebæk 43 f, 44, 45, 142
Hellebæk Avlsgård 43
Hellebækgård 44
Hellebækken 43
Hellebæk kirke 244
Hellebæk Klæde- og Tæppefabrik
44
Hellede Skov 266
hellekister 110, 111
helleristninger 115
helligkilder 221, 321
Helligkorskilde, Samsø 321
Helligåndshuse 221
Helsinge 15
Helsinge kirke 239 f
Helsingør 136, 139 ff, 235, 266,
282 ff, 284, 288
Helsingør, bysegl 282
Helsingør, byvåben 279, 283
Helsingør, kort 287
Helsingør Byhistoriske Arkiv 283
Helsingør Bymuseum 283
Helsingør distriktstoldkammer 280
Helsingør-Hornbæk-Gilleleje
Jernbane 312
Helsingør Skibsværft og Maskin
byggeri 283, 286, 310, 310
Henrik Harpestreng 291
Herholdt, J. D. 289
Herresled Bakke 33
Herrestrup 127
Herslev 269
Herslev kirke 232
Herthadalen, Lejre 126, 221, 265
Hessel 31
Hesselbjerg-bakkerne 30
Hesselbjerggård 121
Hesselø 10, 88, 106, 110, 313, 315
Hestens Bakke 29
Hestetang Huse 31
Hillerød 270, 293 ff
Hillerød, bysegl 293
Hillerød, byvåben 279, 294
328

Hillerød, kort 295
Hillerød Hospital 294
Hillerødsholm 55, 142, 171,173
Himmelev 290
Hirschholm Slot 38, 38, 147 f, 157
Historisk-Arkæologisk Forsøgs
center, Lejre 126
Hjembæk 268
hjemstedsbetegnelser 16
hjortetaksøkse 104
hjortevildt 87
Hjortholm 159, 316
Hoff, Johan 227
Holberg, Ludvig 146, 148
Holbæk 136, 140, 296 ff
Holbæk, bysegl 297
Holbæk, byvåben 279, 297
Holbæk, kort 298
Holbæk amtskommune, våben 278
Holbæk Amts Sandflugtsplantage
99
Holbæk Andelsslagteri 297
Holbæk Fjord 10
Holbæk ladegård 156, 297
Holbæk Museum 126, 269, 270,
298
Holbæk primærkommune 297
Holbæk Seminarium 297
Holck, V. 201, 207
Holfelt, Christian 244
Holger Danske 249, 249
Holm, J. F. 178
Holm, Mads C. 286
Holmstrup 67, 221
Holstein, Johan Ludvig 156,186 ff
Holstein-Rathlou, E. von 315
Hornbæk kirke 239, 244
Hornemann, I. W. 86
Hornsherred 15, 28, 60 ff, 130
Hornsved 176
Horserød Hegn 43
Horserødlejren 43, 152
Hostrup, Jens Chr. 228, 228
Hotaco, A/S 297
Hov 281, 316
Huitfeldt, Arild 162,162
»hultræer« 257
Humlebæk fiskerleje 41, 41
Humlebæk kirke 236, 244
hundegræs 80
Hundested 28, 309
husrødstjert 92
hvaler 88
Hvedstrup-fibulaen 121
hvidbrystet præstekrave 90
Hvide, slægten 135, 153 f, 180,
189, 192

Hübner Christopher 244
Hyldebjerg 12
Hyldedysse 107, 133
Hyldehøj, Lejre 131
Hännel, J. Fr. 188
Høbjerg Hegn 109,109
Høgekøbing 265, 290
Højbjerg 28
Højby 106, 127
Højby-buen 25
Højby kirke 240, 241, 243, 254
Højby Lyng 71
Høje Sandbjerg 36
højeste punkter 12
Høje Tåstrup kirke 220
højmoser 84 f
Højsandet, Rørvig 72, 72
Højsted, Bregninge 113
høljer 84
Høng-Tølløse Banen 298, 312
Hønsinge-buen 25
Hønsinge Lyng 71
Hørbygård 175 f, 176
Hørsholm 15
Hørsholm Egns Museum 40
Hørsholm kirke 39, 236 244
Hørsholm Slotsgrav 86
Hørsholm Slotshave 38
Hørup, Viggo 273, 273
Høsterkøb 36
Høsterkøb kirke 236
Høve 24, 71, 126
Høvelts Bjerg 33
Høyer, Cornelius 273

illegale blade 151
Ilse Made 321
Indre Mission 225 f
industri 309 f
ingefær, dansk 86
Ingemann, B. S. 48
Ingrid, dronning 167, 171
insekter 99
Isefjord 105, 309
Isefjordsmesteren 236, 237
isotermer 83
isstrømme 23
issøer 26
istidens inddeling 22

Jacobsen, I. P. 35
Jacobsen, J. C. 175
Jagt- og Skovbrugsmuseet, Hørs
holm 39
Jardin Nicolas-Henri 170, 193
Jeansson, Philip 226
Jensen, Knud W. 40

Jensen, Ole 224
jernbanetrafik 312
Jomfrukilderne 253
Jomsborg 61
Jonstrup Vang 79
jordkrebs 99
Jorløse Mose 104
Julianehøj 100, 130, 178
Juliane Marie, dronning 130,170 f
Junge, Joachim 213, 258
Juul, Malte 192
Jyderup 18, 118
Jyderup Skov 100, 116, 264
Jyllinge kirke 243
Jægerspris 62, 100 130
Jægerspris Bugt 10
Jægerspris Nordskov 11, 78, 78,
89, 95, 99
Jægerspris Slot 176 ff, 177
Jægerspris Slotshegn 130
jættestuer 107 f
Jørgensen, Lorenz 233, 243
Jørlunde 122
Jørlunde kirke 135, 237
Kajestenen, Røsnæs 126
kalkbakker 81
kalkmalerier 236, 236, 237, 238,
248, 255
kalksandskalken 20
Kallerup 128
Kalundborg 136 ff, 266, 299 ff,302
Kalundborg, Bispegården 266,
267, 301
Kalundborg, bysegl 299
Kalundborg, byvåben 279, 300
Kalundborg, kort 301
Kalundborg distriktstoldkammer
281
Kalundborg kirke 232, 233, 237,
239
Kalundborg Møllebakke 299
Kalundborg og Omegns Museum
126, 267, 302
Kalundborg Radiofonistation 299
Kalundborg Slot 300, 300
Kalundborg-Århus overfarten 301
Kalvø, Frederikssund 303
Kamschatka-rose 74
Kanhave Kanal 316, 319
kannibalisme 105
Karlebo kirke 242
Karlskold 316
Karlslunde 20
Karlsminde Klint 60
Karlsstenen, Sølager 131,131
Karlstrup 35
22 Nordsjælland

kommuner 278 f
Karmeliterhuset, Helsingør 266
Kongeegen 61, 78, 78
286
Karmeliterklostret, Helsingør 234, kongegrave 246 f, 247
Kongelige Opfostringshus, Det 44
235, 283
Kongelige Palæ, Det, Roskilde 292
Kattinge 269
Kongelige Vaisenhus, Det 222
Kattinge Vig 11
Kongemose-kulturen 104
keltertid 118 f, 119
Kongens Mølle 68
Kerner, Hans 246
Kongevejen 41
Kierkegaard, Søren 52, 52
Kongsdal 67, 180 ff, 181
kildedyrkelsen 252
kongsemnernes borgerkrige 134
Kildegård 103
Kongsgården, Lejre 127, 267
kildemarkeder 253
Kingo, Thomas 145, 222, 273, 273 Kongstrup 35, 69, 80
Kongsøre Næbbe 70
Kirkebjerg 27
Kongsøre Skov 116, 127
Kirkebugt 69
Kong Valdemars Jordebog 283,
kirkegrimen 250
313
Kirke Helsinge kirke 239
Kong Valdemars Vej 197
Kirkelte Hegn 36, 132
konsulater 281
Kirkerup 106
Konventikelplakaten 223
Kirkerup, Andreas 159
korbuekrucifikser 239
Kirke Sonnerup 269
Korevlen 71, 90
Kirke Værløse 32, 266
Kornerup 106
Kisserup 112, 269
Kornerup, Jacob 273
Kitnæs 62
Korshage 72
Kitnæs-skatten 121, 122
Korshøj, Rørby 129
Klaringen 48
Korshøj, Ubby 108
Klintesø 105
Kragerup 182
klokkefrø 96, 97
Klosterlund-kulturen 102
Krageø 81
Kregme kirke 242, 248
kløver, stribet 79
kridtfund 20
Kløveshøj 12
Krieger, J. C. 168 f, 174, 187, 236,
km-afstande 11
296
Knabstrup 179 f
krigergrave 123
Knardrup 32
Krock, Hendrik 168, 197, 244
Knardrup Galgebakke 106, 264
Krogen, Helsingør 284
Knieper, Hans 185
Krogenlund 37
kniplingskorsklæder 259, 260
Krogenlund Mose 86
knopnellike 79
Krogstrup kirke 239, 243
Knud den Store 133, 290
Kronborg 142 f, 182 ff, 183
Knudsen, Jacob 36
Kronborg Geværfabrik 44
knælæbe 76
Kronborg slotskirke 185, 235, 242
Knøsen, Brattingsborg 129
Kronprins Frederiks Bro 62, 150,
Knøsen, Skamstrup 12
Kobberdammen 43
303
krudtværket, Frederiksværk 305
kobbersneppe, stor 90
krybdyr 96
Koch, Carl 227
Kryger, J. K. 214
Koch, J. H. 296
kræmmer-depoter 117
Koch, Lauge 273
Kræmmerstenen, Vig 126
kodriver, hulkravet 83
krøjning 275
Kohaven, Hornsherred 62
Kulhuse 60
Koholm Enge 63
kulsvierne 53 f, 54, 55, 256
kokleare, dansk 75, 75
Kundby kirke 241
Kolby kirke 319 f
Kunsthøjskolen, Holbæk 297
Kollerne, Samsø 33
Kurebakke 33
Kollerød, Ole 211 f, 212
Kvanløse kirke 241
Kolonien Filadelfia, Dianalund
Kvarmløse 122
225
329

kvindegrave 122 f
kvækerfinke 94
Kyholm 322 f
Kyndby 122, 122
Kyndbyværket 150, 312
Kyndeløse Mark 130
Kystbanen 286, 312
Kysthospitalet på Refsnæs 299
kystjægere 104
Københavns Lufthavn, Roskilde
281, 312
Køge distriktstoldkammer 280
Køkkenmøddinger 60, 105 f, 303
Kølholm 289
Kålund Kloster 128, 302

Labenwolf, Georg 185
Lagesen Brok, Axel 154
Lammefjord 10, 18, 25, 69 f, 309
landboreformer 148
landbrug 309 f
Langben Rises Høj 99
Langdal 34
langdysser 107
Lange, Philip de 44, 202, 288
Langemark 34
Langen, Johann. G. von 77
Langstrup Mose 112, 113
Langsø-Kedelsø-systemet 31
Langtved Færgekro 64
Langør 318 f, 322
Langør kirke 319
Lappen, Helsingør 289
Larsen, Joakim 273
Larsen, Peder 225
Lave Skov 40
Lavø-boringen 20
ledeblokke 18
ledigheds- »øer« 308
Ledreborg 186 f, 186, 187
Ledreborg slotskapel 187 f, 244,
245
Leger, Fran?ois 188
Lejre 131, 264 f, 269
Lejre-monumenterne 123 f
Lejre Vig 11, 65, 116
Lellinge-grønsand 21
Lerbjerg 28, 59
Lerche, Christian 189, 302
Lerche, slægten 190 f
Lerchenborg 189 f, 190
lerkar 106, 108
Lidtgodthuse, Roskilde 290
ligbrændingsskikken 115
ligrøveri 249
Lille Bælt-gletscheren 316
Lille Gribsø 53
330

Maler, Hans 245
Mandelberg, J. E. 171
mandsgrave 112
Margrete I 48, 138,139, 155, 230
Margretestenen 131
mark-krageklo 80
Marselis, Gabriel 156
Marsk Stig 180, 318
Marstrand, Even 227
Marstrand, Vilh. 231
Marsvineholmene 64, 88
Mathiassen, M. J. 129
Mathildevejen 39
Matiessen, Jesper 242
Mejlesholm 316
Melby Enghave 105
Melby Overdrev 57, 59, 95
Meldahl, Ferdinand 175, 235
Mellemleddet, Jægerspris 62
Mesterboligerne, Hellebæk 45
Meza, Christian de 274, 274
Michael Gjøes Folkehøjskole 228
Michgell, Brix 243
minedrift 35
morbund 77
Mor Grib 51, 256
moseofre 120
Moth, Sophie Amalie 159 f, 160,
319
Muldbjerg 106
muldbund 77
Mullerup 126, 129
Mullerup Mose 101
Mullerupstrand 129
Multebjerg 28, 53
multebær 86
munkesamfund 221
Munkholm 166
Munkholmbroen 64, 166, 296
Munkholm Fang 166
murrude 85, 86
Muller, Henrik 156, 163, 186 f
myreløve 99
Mysselhøj, Lejre 131
mæanderornamentik 116
Møgelskår, Samsø 33, 316
Møllehøj, Lille Rørbæk 108, 132
Madebjerggård Mejeri, Samsø 318 Møllekrog 50, 63
Møller, Christian 225 f
Magdahl Nielsen, J. 185
Møller-Christensen, Vilhelm 56
Magens, J. Boye 289
Mølleådalen 30
Maglebjerg 29
Mølleåen 32, 37
Maglehøj, Frederikssund 113
møntfund 121
Maglehøj, Frederiksværk 132
Mørdrup 41
Maglekilde-Petersen, Carl 274
Maglemose-kulturen 102, 104, 129 Mørkemosebjerg 12, 12, 26, 66
Mørkøv 67
Maglesø 18
Møsten Skov 68
majoratsbånd 156
Lille Knabstrup Mose 109
Lille Lyngby kirke 239
Lille Rørbæk 108, 132
Lilleøre 35
Lille Åmose 102
Lind, Jens 285
Lindebjerg 107
Lindegårdparken 64
Lindenborg Kro 268
Lindholm 65, 191
Lindholm, Tranebjesg 323
Lindholmsgårds Mose 119
Linné, Carl von 76
Linnæa (borealis) 76, 76
Liseleje 46, 159
Liseleje Plantage 58
Listrupgård 80
Lodehat, Peder Jensen 138, 139,
175, 230 245
Louisiana 40
luftfart 281, 312
Lumsås 80
Lundbye, J. Th. 131, 131, 205,
274, 274, 275
lungeurt, himmelblå 80, 83
Lunn, Christian D. 179
Lunn, Villars 180
lurer 118
Lydshøj, Blistrup 115
Liihe, Adolph A. von der 199
Lyngby Sø 31
Lyngby Å 13
Lynge kirke 237
Lyngerup 117
Lynæs 28
Lynæs kirke 236
Lystrup Skov 31, 81
lægeigle 98
løvefonte 239
Løvenborg 192, 193
Løvenskiold, Hermann 194
Løvenskiold, slægten 193, 193,
194, 206
løvsanger, hvidbrynet 96
Låddenhøj, Rørby 128
Låle, Peder 291

Odsherred 15, 70, 96, 106, 127
Odsherredbanen 296,298,307, 312
Odsherred-buerne 18, 23, 25
Odsherred Folkemuseum 126
Oehlenschlæger, Adam 35
Nakkehoved 45, 46
offerfund 109, 113 ff
Nationalhistoriske Museum på
Olavsskåret 63
Frederiksborg Slot, Det 175
oldensvin 78
Nationalmuseets Skibshistoriske
oldnavne 37
Laboratorium 293
Olsen, Arnold 256 f
Nationalmuseets udgravninger
Olsen, Falch 303
100
Olsen, Ole 274
natravn 91, 91
Naturparken, Farum-Slangerup 37 Olshøj, Rørby 128
oldtids-ege 78
nedbør 73
Onsbjerg 34, 224
Neder Dråby 62
Onsbjerg kirke 319 f, 321
Neergaard, Peter Johansen 200
Opbergen, Anthonis van 184 f
Nekselø 80, 105 f, 110, 264, 314
Oppe Sundby kirke 240 f
Neptun-brønden, Frederiksborg
Ordrup Næs 71, 71, 105
173
ornitologisk vejviser 95
Nielsen, L. C. 274
Ortved Mark 129
Niels Halses Høj, Onsbjerg 130
Orø 74, 296
»Niels Juel« 151
Osen 68
Nissebakkerne, Hornsherred 61
Osted 227
Nivå 13
Osted kirke 243
Nivå-bugten 40
Ottevejshuset, Gribskov 52
Nivågård 40, 105
Overby 102
Nivå kirke 236
Nordbanen 150, 150, 286, 295, 312 Overby Lyng 72
Oxe, Johan 234
Nordby, Samsø 270, 317, 322
Oxe, Johanne 195
Nordby Hede 33
Oxe, Peder 204, 284
Nordby kirke 34, 319 f, 322
Nordenhøj, Rørby 128
Nordsjællandsk Folkemuseum 296 padder 97
Paeschen, Hans van 184
Nordskoven, Jægerspris, 61, 78,
Pandehave Å 47
78, 89, 95, 99, 256
Numsen Løvenskiold, Magdalene parforcejagt 51 f
Parsberg, Frederik 179
C. H. von 193, 193
pattedyr 87
Nyberg, Magda 219
Peberrenden 125
Nykøbing S 136 ff, 140, 306 f
Pedersen, Christiern 274
Nykøbing S, bysegl 307
Permelille 34
Nykøbing S, byvåben 279, 307
Perminen 58
Nykøbing S, kort 307
pesten 144
Nykøbing Bugt 10, 70
pibesvane 90
Nykøbing kirke 306
pietismen 222
Nyrup, Odsherred 122, 127
Pillemark 34
Nyrup, Røsnæs 128
Pio, Louis 275
Nyrup Bugt 10
plastisk ler 21
Nyrup Hegn 41
plateaubakker 33
Nærum 312
Plejerup 127
Næsholm 265 f
Piesner, U. A. 236
Nødebo 50
Piessen, Christian L. von 191,196
Nødebo kirke 237, 241, 241
Podebusk, Henning 165
Nørre Herlev kirke 236, 237
Pontoppidan, Erik 100
Nørre Jernløse kirke 231
Pontoppidan, Morten 228, 228
nålebæger, hørbladet 79
Porsemosen 96
postnumre 281
Odden kirkegård 149

Mågerenden 72
månerude 83
Mårup, Samsø 34, 316

22*

Povelsen, Svend 143
privatbaner 312
Probérhuset 45, 45
præstekrave 89, 90
Præsteled Bro 63
Præstemosen 119
Præstevangs Skovbakker 29
Pølå 13, 57

radio 281
Raklev 128
Raklev kirke 234
Ramløse kirke 240
Ramløse Å 13, 57, 60
Ranglemølle 68
Rappendam Mose 119
Rasmussen, Lars 225
rationalismen 223
Ravnsholte Skov 12
Reedtz, Peder 181
Reerslev 129
Reersø 68, 90, 106, 267, 269
Reersø by 268
Reformationen 290, 292
Refsnæs 69
Refsnæsskolen 299
regnløje 98
renæssancebygninger 286
Richardt, Christian 228
ringsværdet fra Kyndby 121
risgræs 86
Risø 153, 290
romertid 119 f
Rosenberg, G. E. 167, 178
Rosenkrantz, slægten 165 f, 195
Rosenkrantz Scheel, slægten 195
Roskilde 140, 153, 266, 269, 289 ff
Roskilde, bysegl 290
Roskilde, byvåben 279, 290
Roskilde, kort 291
Roskilde amtskommune 277 f, 280
Roskilde amtskommune, våben
278
Roskilde domkirke 229 ff, 229,
230, 242, 243, 245, 247, 248
Roskildes domkapitel 290
Roskilde Fjord 11,95, 105,289,
309
Roskilde Museum 126, 269
Roskilde Universitetscenter 290
Rostgaard, Frederik 313
Rottbøll, Chr. Michael 151
rovfugle 90
rovterne 90
Rud, slægten 204
Rude Skov 29, 36
Ruds Vedby kirke 240
331

runddysser 107
rune-indskrifter 126
Rungsted kirke 236
Rungsted Kro 40
Rungstedlund 40
Rusland 47, 47
Ryegård 194 f
Ryegård Dyrehave 65, 130
Rye kirke 236
Ryget 37
rytterskoler 222, 257, 269
Rævebakken, Brattingsborg 129
Rævehøj, Dalby 108, 129
Ræverøgel, Rørby 129
Røgerup 117
Rdhl, Johan Ulrich 58
Rømer, Ole 37, 167
Rønnow, Joachim 162
Rørby 128
Rørby kirke 240
Rørby-sværdene 112
rørvagtel, lille 96
Rørvig 72, 72, 99, 269
Rørvig kirke 254
røser 116
Røsnæs 24, 35, 69, 106, 128, 267
Røsnæs-dragter 261, 262
Røsnæs-klinterne 80
Råmosen 121
Sakshøje, Ryegård 130, 194
salep-gøgeurt 83
Salpetermosen 109
Saltbæk Vig 13, 69, 82, 90
Saltø 138
Samsø 33, 33, 34, 101, 104, 129 f,
268, 277, 281, 316 ff, 323
Samsø, flora 79, 317
Samsø, kort 317
Samsø Andelsslagteri, Ballen 318
Samsø-dragter 262 f, 263
Samsø Museumsgård 127, 318,
322
sandart 98
sandflugten 57 f
sandflugtssagn 251
Sandlynggård 120
Sankt Clemens kirke, Roskilde
232, 289
Sankt Hans aften-maskering 255
Sankt Hans Hospital, Roskilde
290
Sankt Ibs kirke, Roskilde 292
Sankt Jakobs kapel, Gurre 42
Sankt Jørgensbjerg, Roskilde 289
Sankt Laurentii kirketårn,
Roskilde 292
332

Sankt Marie kirke, Helsingør 139,
141, 235, 238, 241 f, 246
Sankt Olai domkirke, Helsingør
234, 243, 283
Sankt Olavs Kilde, Skuldelev 63
Sankt Pouls-gildet 322
Sankt Sørens Kilde, Holmstrup
221
Sankt Sørens markeder 221
Saxo 291
Scharling, Henrik 228
Scherg, Johan Georg, 188, 194
Schimmelmann, H. C. 44
Schmidt, August F. 251
Schmidt, Johannes 275
Schultz, C. G. 56
Sechmann, Johan 164
Seidelin, J. H. B. 193
Sejerby 126, 313
Sejerø 24, 105, 128, 220, 313 f,
313, 314
Sejerø Bugt, 25, 70
Sejerø kirke 313
Sellebjerg 67
Selsø 195 f, 196
Selsø-egnen 63
Selsø kirke 63, 195
Selsø Sø, 63, 63, 95
Sidinge Fjord 10, 25, 69, 106
Sigerslevvester kirke 237, 241
Simmenfeld Banke 67
Sirkelseng 31
Sjællands Odde 24, 71, 148
Sjællands Rev 71, 88
Sjælsø 13, 36
skakbrikker, vikingetid 755
Skalstrup Mose 103
Skamlebæk 100, 116
Skamstrup kirke 237
Skansehage 71 f
Skarresø 13, 67
skeblad, smalbladet 83
Skedebjerggård 111
Skellingsted Bro 103,104
Skibby kirke 140, 236, 237
Skibby-krøniken 140, 222
skibs- og færgeforbindelser 281
skibssætninger 123, 265
Skidendam 84 f
Skjoldenæsholm 197 f
Skodsborg 30
Skovbakke, Skjoldenæsholm 12
skovbrug 310
Skoven kirke 61
skovgøgeurt 59
Skovgaard, Joakim 248
Skovgaard, P. C. 275, 275

Skovgaard-Pedersen, Carl 228
Skovhastrup Overdrev 66
Skovhusvænget 21
skov-kløver 80, 81
skovsnegl, rød 97, 99
skovsteppeplanter 79, 81
Skrivernæbbet 63
Skrædderens falske Vidner 126
skrænternes mikroklima 79
Skuldelev 62
Skuldelev kirke 239, 243
Skuldelev-skibene 124 f, 124, 125
Skuldelev Ås 28, 62 f, 62
Skyllebækken, Frederikssund 303
skælrod 79
skærpiber 91, 93
Skævinge kirke 238, 238, 240,
243 f
skørbugsurt 74, 75
Slagslunde kirke 241
Slagslunde Skov 32, 37
Slagteriernes Forskningsinstitut,
Roskilde 290
Slagteriskolen, Roskilde 290
Slangerup 139, 303
Slangerup-banen 312
Slangerup kirke 234, 240
Sletten 40
Sletten Kro 37
Slotshegnet, Jægerspris 62
»Slotsherrens Hus« 173
Smedemose, Undløse 102
Smidstrup Sand 45
Smidt, C. M. 203
Smidth, F. L. 315
smykkeofre 119
sneglebælg, liden 79
snerre, gul 80
Snoegen 61, 78
Snogerup Bakker 12
Snoldelev-stenen 126
Snostrup kirke 244
solvognen fra Trundholm 114,
114, 115, 127, 219
Sonne, Hans Chr. 220, 220
Sonne, Jørgen Valentin 275
Sonnerupgård 66
Sonnerup kirke 231
Sophienholm 204
Sophienborg-kedlen 118, 118
Sortemose 31
sortspætte 89
specialarbejderskole 282
Sperrestrup 120
Sperrestrup-dal 32
spiralornamentik 113, 775
Spodsbjerg, Hundested 45, 72

springfrø 98
Stanley, C. F. 248
Statens Forsøgsmejeri, Hillerød
293
Stat Fast og hans Lillebroder 126,
128
Statshospitalet, Nykøbing S 306
Stavns, Samsø 316
stavnsbånd 154
Stavns Fjord 33, 101, 161, 316,
318
Steenwinckel, Hans van d. Y. 163,
173, 185
Steenwinckel, Hans van d. Æ.
184, 234
Steincke, K. K. 276
Stellers bynke 74
Stenesknold 31
Stenholtsmølle 50
Stenholt Vang 122
Stenrand Plantage 28
Stensbjerg 28
Stenstrup Museum 126
steppevegetation 78 ff
Sthen, H. Christensen 22, 276
Stigs Vedby 204
Stolberg, Christian Giinther 40,
157, 157
Stolberg-monumentet 40
Storck, H. B. 205, 234
Store Bælt-gletscheren 316
Store Dyrehave, Hillerød 36, 53,
293
Store Gribsø 53, 53
Store Højbjerg 12
Store Karlsminde 60, 115
Store Lyngby Skov 91
Store Nordiske Krig 146
Store Rørbæk 222
Store Åmose 102
storke 91
Storkeegen 61, 78
storvildtjægere 103
Storø 43
strandengsfugle 90
Strandmøllen 37
strandoverdrevs-vegetation 82
strandtudse 96
strandvaskersagn 249
Strandvejen 37 ff
Stridsmølle 68
Struckmann, Erik 203
Struensee, J. F. 39, 39, 148
Strø Bjerge 23, 31, 32
Strø kirke 240 f
Stuckenberg, Viggo 36
Studehaven 61

Stuebjerg 58
stylteløber 96
stænderforsamlingen, Roskilde
149, 149
Stængehuslinien, Asserbo 46
største vande 13
Superfos 299, 311
svaleklire 89, 89
Svallerup kirke 241
Svane, Hans 200, 200
Svanedyssen, Kallerup 128
Svanholm 199
Svenskekrigene 142, 297, 300
Svenstrup 199 f, 200
Svineholm 63
Svinninge kirke 241
Svinninge Vejle 69
Svitzer, Emil Zeuthen 276
Svogerslev 290
Sydmotorvejen 292
Sæby 268
Sæby kirke 232, 236, 244
Sækken 31
sæler 14, 88
Sælvig 316
Særløse Overdrev 66
Søbjerg 12
søblad 86
Søborg kirke 48, 233
Søborg slotsruin 48, 49, 136
Søborg Sø 14, 48
Sølager 60, 105 f, 110, 131
Søllerød Sø 30
sølvbynke 74
sølvfund 125
»sømunk« 88
Sønder Jernløse 120
Sønder Jernløse kirke 236
Søndersø 32
Søndersø-dalen 21 f
Sørensen, Erik Chr. 293
Sørensen, Poul 276
Sørup 50
Søsum 32

Tadebæk 126
Taderød Bæk 66
Tadre Mølle 65, 66
Tanderup 34
tangurt 82, 83
Tausen, Hans 222
teglstenskirker 232 f
Teglstrup Hegn 43, 84, 89
Tegner, Rudolph 47
tejst 95
telefonområde 281
Tempelkrog 64, 67, 166, 231

temperaturer 73, 73
Tersløsegård 146, 147
Thiele, Just M. 250, 254
Thomas Billedhugger 242
Thorsen, P. K. 208, 214
Thott, Iver Axelsen 179
Thurah, Laurids de 38, 169, 188,
247, 292
Thyra Boløkse 256
Tibberup Mølle 37
Tibirke Bakker 57, 59 f
Tibirke kirke 60, 240 f, 240
Tibirke-Tisvilde-egnen 57 ff, 58,
59
Tibirke-vejen 119
tidsforskelle 10
Tikøb 269
Tikøb kirke 233, 234, 239, 242
Timeglasklinten 79, 69
Tissø 13, 16, 83, 90, 96, 126
Tissø-kysten 68
Tisvilde 60
Tisvilde Hegn 59, 75 ff, 95, 99,
132
Tisvildeleje 46
Tjæreby 55
Tokkekøb Hegn 36,107
toplærke 92
Torbenfeld 67, 201 ff, 203
tornskade, rosenbrystet 96
Tornved Bjerg 27
Torskovgård 102
Torup kirke 243
tragtbæger 109
Tranebjerg 322
Tranebjerg kirke 319, 320, 321
Tranebjerg Mark 102, 318
Tranebjerg skole 319
transport 311 f
Treschow, slægten 203
Trier, Ernst 227, 227
triskele-figur 126, 726
Troldeskoven 58, 59
Troldhøj, Stenstrup 108, 127
Troldstuen, Jægerspris 130
Trolle, Arvid 179
Trolle, Herluf 171, 286
Trolleborg, Samsø 318
Trollesminde 293, 309
Trompetérbakken 44
Trundholm Mose 14, 114, 114,
115, 127
Tscherning, Anton Frederik 276
tudse, grønbroget 98
Tude Å 13
Tune 281, 312
Tune kirke 243
333

Vassingerød Old 33
Vedbygård 204 f
Veddinge 264
vejbred, fliget 80
Vejby kirke 232, 241
Vejleby 102, 269
Vejlemølle Bro 164
Vejrhøj 12, 13, 70, 128
Vejrhøj-buen 25
Vejrø, Tranebjerg 323
vejtrafik 312
Veksø-hjelmene 117, 117
Veksø kirke 241
Veksø Mose 96
Vellerup kirke 239
Vellerup Vig 164
Verup 103, 109
Vesborg 159, 318
Ubberup 227
Vesterlyng-heden 29, 80
Ubby kirke 233, 242
Vestmotorvejen 166, 296
Ude Sundby 142, 303 f
Vestsjællands amtskommune
Ude Sundby kirke 236
277 f, 280, 297
Udlejre 157
vibefedt 29
Udsager Hage 79
Viby 113
Uggeløse-graven 120, 121
Vibygård 156
Uggeløse kirke 233, 244
.Wiedewelt, Johs. 170, 178, 247
Uggeløse Skov 31
JVig 25, 107, 127
\ig kirke 238 f
Uggeløse Ås 32
Uhrskov, Anders 251
Vig Mose 87
Ulfeldt, Jacob 196
Wiibroes Bryggerier, Helsingør
Ulkestrup 221
283, 286
Ulkestrup Lyng 103
Vikingeskibshallen, Roskilde 126,
Ulleshøj, Smidstrup 132
293
Ulstrup, fund 118, 123,123
vikingetid 123 ff
undergrunden 19, 19
vildtbanesten 755
Undløse 67, 180
Vilhelm, abbed 55 f, 221
Undløse kirke 237
Villingerød 117
Undløsemesteren 237, 237
Willumsen-Museet, Frederikssund
Undset, Sigrid 277, 277, 303
303
urnegrave 115, 118
Vinderød 28
urskovstid 104
Vinderød kirke 236
Uvelse kirke 233
Vindinge 108, 265
Vinskoven, Åmosen 129
Wahl, J. S. 188
Winther, Christian 64, 197
Valby Hegn 107, 132
Vintremøller 66, 231
Valby kirke 232
virksomhedsnedlæggelser 309
Valdemar Atterdag 42, 48, 137, Viskinge kirke 237
300
voldtimian 79
Valdemar den Store 42, 48
' Vognserup 205 f
Valdemar Sejr 297
Vognserup Mose 113
Valdemarstiden 135 f
Wohlert, Vilhelm 41
Vallekilde 227
Vor Frue Kirke, Kalundborg 232,
Vallekilde kirke 241
233, 237, 239
Vor Frue kirke, Roskilde 243, 292
vandsanger 96
Vor Frue Kloster, Helsingør 139
Vapnagård-projektet 283
Vor Frue Kloster, Roskilde 134
Vaserne, Furesøen 96
Worm, Jacob 144, 277
Vassingerød 33

tunneldale 29
tunneldalsøernes flora 78
Tunø 34, 318
turisme 311
Tuscher, C. M. 188
Tuse kirke 236, 237, 255
Tuse Næs 296
Tuse Å 13
Tvede, Gotfred 159, 176
Tveje Merløse 296
Tveje Merløse kirke 135, 141,
231 f, 231, 236
Tynnebjerg 126
tyrkerdue 92
Tølløse 203 f
Tølløse kirke 246
Tømmerup 122
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Worm, Ole 75, 99, 252, 252
vornedskab 153
V ærebro Ä 13
Værslev 108
våbennedkastninger 151
våbenofre 119
vår-brunrod 86, 86

Yderby 81
Zahle, Carl Theodor 277
Zinck, Ludvig 100
Zytphen-Adeler, G. F. 0.164,764

Æbelholt Kloster 55 f, 56, 135
Æbelholt Klostermuseum 56 f
Æbelholt Å 13, 57
Æblebjerg 12

Øgårde 103, 106
Ølshøj, Smidstrup 108, 132
Ølsted 222
Ølsted kirke 235, 240
Ølstykke 220
Øm klostergård 131
Ørby kirke 319
Ørby Mark 122
Øresunds-gletscheren 23, 29, 43
Øresundshospitalet, Helsingør 289
Øresund-slaget 143
Øresundstolden 139, 283
Øresunds Toldkammer 285
Øresund-transporterne 757, 152
Øresø Mølle 68
Ørkenholm 60
Ørnekul 106, 110, 264
Ørslev kirke 237
Ørsted kirke 243
Østrevet, Sejerø 313
Østrup, Johan P. 224
Østrupgård 189
Østrup Vang 167
Østskov 64
Øvrebjerg 12

Ågerup 102
Ågerup kirke 243
Ålebæk 322
Åmosen 13, 28, 100, 102, 104
Årby kirke 240
ås-dannelser 32
Åstrup 65
Åsmarkshøj, Samsø 129
Åstrup 206 f, 206
Åstrup Kloster 206, 207

