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STENLØSE KIRKE OG
DENS RESTAURERING 1956-57
A f H ANS STIESD A L

I forhold til mange lande med rige skatte af minder fra for
tiden ejer Danmark meget lidt. Landet har næsten altid ligget
på den yderste rand af den europæiske kulturverden, og dette
har præget de fleste kultur- og kunsthistoriske frembringelser
gennem tiderne. Men også disse frembringelser, hvor kære og
betydningsfulde de end kunne have været for os, om de var
bevaret, eksisterer nu kun i beskedent mål. Manglen på na
turlige let tilgængelige og let forarbejdelige stenbyggemate
rialer bærer nok i egentligste forstand skylden for denne triste
status. Man var i stor målestok henvist til at bygge spinkelt
og brandfarligt af træ og bindingsværk, og ildebrande har da
også opædt ufattelige værdier af bygninger og hvad deri var
af ting, som fortalte om menneskenes livsvilkår og kunstsans og
om de strømninger, der fra det rige Europa fandt vej helt herop.
I de senere menneskealdre, da man overalt i verden fik øjnene
op for de historiske minders værd og kom til erkendelse af, at
disse havde krav på og behov for beskyttelse, kunne man måske
her i landet have forventet, at det forholdsvis lidet, vi havde i
behold, blev værnet og værdsat des mere. Dette har ikke været
tilfældet, og navnlig i de seneste år er der på den såkaldte
udviklings alter ofret hæmningsløst. I dette land er der nu ikke
mange tråde, der binder nutiden sammen med fortiden. Vi har
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nok de enkelte store monumenter, og dem har vi vel en mulig
hed for at beholde, men de vil komme til at stå mere og mere
isolerede, når alt omkring omkalfatres. På denne baggrund har
vi så meget mere grund til at glæde os over den store mængde
af landsbykirker, som endnu er i behold, endda fra en meget
fjern fortid. Men også deres gamle tilforladelige omgivelser
ændres. Landsbyer bliver til byer med uheldsvanger hast, men
stadig formår de gamle seje kæmper af stenkirker at hævde sig,
efterhånden måske ikke så meget i harmoni med som i trods mod
omgivelserne. Dem må vi i al fald passe på. Det skulle synes
så selvfølgeligt, men ikke des mindre øves der også i disse år
skammeligt vold mod mange kirker i ly af det tvetydige begreb,
der hedder restaurering.
En restaurering er hovedemnet for denne redegørelse, men
det kan allerede på forhånd fastslås, at det er en restaurering, der
kun kan karakteriseres i positive vendinger, og det er der grund
til at være dybt taknemmelig for, fordi det restaurerede monu
ment er af høj værd.
Det vil forstås, at når der her i landet findes så yderst få
historiske bygningsværker, må hvert enkelt af disse behandles
med den største varsomhed, men når lejlighed gives, må man
forsøge at trænge længst muligt ind i deres tilblivelses- og byg
ningshistorie. Ikke det mindste spor må overses, men det må
forfølges og forklares. Summen af disse iagttagelser bliver på
lidt længere sigt billedet af Danmarks historie, jo flere iagt
tagelser, jo flere nuancer og detailler i dette billede. En kirke er
et museum, har altid været det og skal altid være det, et museum,
der danner rammen om sognets kirkelige liv. En kirke skal be
tragtes som og behandles som et museum. Kun på den måde
bliver den behandlet rigtigt - også som kirke.
Det er her hensigten både at gøre rede for de bygnings
arkæologiske iagttagelser, der under den store restaurering, Sten
løse kirke underkastedes i årene 1956-57, blev anledning til at
foretage, og samtidig at gøre denne restaurering og de forud-
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Stenløse kirke set fra nord-vest.

gående istandsættelsesarbejder til genstand for nogle principielle
betragtninger. En gennemgang af kirkebygningens og dens rige
inventars historie må således ikke forventes i større omfang.
Inden længe vil oplysninger herom kunne søges i værket „Dan
marks Kirker“. løvrigt kan der henvises til den af kirkens tidli
gere sognepræst, Hans Blessing i 1947 undgivne korte, men
instruktive beskrivelse af kirken.
Endnu rejser Stenløse kirke sig i landsbyagtige omgivelser,
selvom der også er faret hårdt frem mod disse i løbet af den
sidste menneskealder. Dybest må man beklage tabet af den
gamle præstegård syd for kirken. Denne prægtige bygning1, der
havde været hjem for en af vore store kirkelige skikkelser, Mor
ten Pontoppidan (præst i Stenløse 1902-22) burde og kunne
have været istandsat. Et forslag hertil blev afvist af menigheds
rådet, og 1923 blev den nedrevet. Sammenspillet mellem kirken
og den gamle præstegård var fuldendt. N u er forholdene syd
for kirken nærmest ligegyldige.
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Nord for kirken, hvor terrainet udenfor ringmuren falder
stærkt ned mod bygaden, lå den gamle rytterskole; den blev
1934 nedrevet til fordel for en udvidelse af kirkegården. Skole
bygningen var ikke sund som menneskebolig, men den burde
have været istandsat, evt. til offentligt formål, bibliotek el. lign.
Ved nedrivningen forfladigedes og banaliseredes kirkens belig
genhed. Den lidt tørre og ikke særlig harmoniske kirkebygning,
der før havde hævdet sin fornemt tilbagetrukne beliggenhed ved
at lade sit tårn rage monumentalt op over skolehuset, kom
herefter til at ligge på en præsentérbakke. Hele kirkegårdens
intimitet var borte. Øst for kirken ligger endnu det fine gamle
Melchiorske Enkesæde2 med sine mægtige fredede egetræer,
samt et par småhuse og vest for en smuk bondegård. Når man
betænker, hvor hårdt der er faret frem mod kirkens omgivelser
mod syd og nord, bør alt sættes ind på at redde Enkesædet, der
nu sammen med kirken er ene om at fastholde en vis fornemhed
i bymidten.
Stenløse kirke udmærker sig først og fremmest ved sit histo
riske inventar, der i mangfoldighed og kvalitet overgår de fleste
landsbykirker. Perlen er Holbæk-billedskæreren Lorenz Jørgen
sens elegante, rigt udskårne altertavle fra 1663, efter Asminderød-tavlens ødelæggelse 1942 vel det mest fuldkomne og har
moniske af hans bevarede værker, mesterligt indpasset i rummet.
Indtil 1927 fremtrådte kirken stort set, som den havde set ud
i generationer. Korets rige renaissance- og barokinventar var
qvermalet i mangeartede afblegede kulører, mens skibets stod i
en smuk lys egetræsådring. Denne artikels forfatter husker endnu
dette interiør, hvor man kom århundreders brugere af det gamle
kirkerum så nær ind på livet. Bag den slidte maling skimtedes
ældre tiders farver. Mangt og meget trængte til småreparationer,
men der var en intimitet og udefinérbar værdighed over rum
met, en mærkelig stilfærdig dæmoni, som for en stor del havde
baggrund i, at der bag de simple farver skjulte sig andre, stærke
og strålende med bud fra endnu ældre tider. Om alt dette vidste
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Grundplan. Målt 1935 af C. G. Schultz (med senere tilføjelser).

kun de, der lå begravet under gulvet og rundt om på kirkegården,
besked. Der var meget, som kunne forbedres, mange skjulte
værdier, som kunne gen fremdrages; ja, der var ikke tvivl om,
at hele kirkerummet kunne forløses både æstetisk og historisk men med forløsningen svinder dæmonien øjeblikkelig. Man
har heldigvis i de senere år fået øjnene åbnet netop for disse
fænomener, og man har med held forsøgt at redde hele kirke
interiører af samme karakter som det ovenfor beskrevne. Tiden
og forfaldet gnaver jo ustandselig og på et vist tidspunkt må
der sættes ind, om ikke det, vi elskede så højt, helt skal gå til
grunde. I stedet for restaurering griber man da til konservering.
Mens restaurering indebærer ingredienser af tilbageføring og
delvis fornyelse, kan en konservering karakteriseres som en sta
bilisering af alt i den forefundne skikkelse. Om man skal an
vende den ene eller den anden fremgangsmåde, derom kan
ingen generelle regler gives. Forholdene er vidt forskellige fra
sted til sted, og fremgangsmåden afhænger helt af restaurerings-
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objektets karakter og tilstand. Det er en sag, hver generation
stadig vil have en ny mening om. Men det er hver gang en
samvittighedssag af de alvorligste. Ethvert indgreb, et fortids
minde - stort eller lille - udsættes for, er uafvendeligt. Fortids
minder regenererer ikke.
Dommen om det, der er sket i Stenløse kirke, skal ikke afsiges
her. Vi vil blot prøve at redegøre for de udførte arbejder og at
motivere dem. Vi tør da håbe, at eftertiden vil dømme mildt
om disse arbejder, tagende vore forudsætninger og gode vilje
i betragtning.
1927 tog daværende sognepræst Hans Blessing (1879-1949),
præst i Stenløse-Veksø 1922-46, initiativet til en rensning og
konservering af altertavlen samt en grundig restaurering af alter
bordspanelet fra I 6 II, og hermed indledtes den række af re
staureringer og konserveringsarbejder, som foreløbig afsluttedes
med den store hovedistandsættelse 1956-57. Pastor Blessing for
stod fuldtud, at han var kommet til at virke ved en kirke, der
rummede værdier ud over det sædvanlige, og han så det som en
af sine vigtigste opgaver at værne om denne kirke og at for
skønne den. Lige til han fratrådte sit embede, arbejdede han på
at samle penge til restaureringsopgaven. Efter altertavlen og
alterbordspanelet blev stykke for stykke af korets mange inven
tardele istandsat, sidst korgitteret og det gotiske triumf krucifiks
1947. I mellemtiden havde en række vedligeholdelsesproblemer
af mere praktisk natur trængt sig på: Den 1924 installerede
kalorifere var opbrændt, der var svamp i trægulvet under stole
staderne, disse var temmelig umagelige og angrebne af bore
biller. Endelig var blytaget så medtaget, at en reparation var
urationel og en omlægning blev derfor påkrævet. Hertil kom,
som det skulle vise sig, en højst nødvendig stabilisering af hvæl
vingerne.
Menighedsrådet bad Nationalmuseet foreslå en arkitekt til at
lede arbejdet, og i betragtning af den delikatesse, der måtte
udvises ved ethvert indgreb netop i denne kirke, bragte museet
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arkitekt Marinus Andersen i forslag, og under hans ledelse gen
nemførtes istandsættelsen, hvis omfattende karakter gjorde det
muligt samtidigt at foretage en del arkæologiske undersøgelser3.
Undersøgelsen af gulvet.
Da det blev nødvendigt at fjerne hele det gamle stoleværk af
hensyn til dettes ombygning og for at få alt det svampeangrebne
gulvmateriale ud af kirken, benyttedes denne anledning til en
arkæologisk undersøgelse af de ældre gulvlag. Også midtergan
gens flisegulv, der lå ret ujævnt, toges forsigtigt op med henblik
på genanvendelse. Det meste af gulvarealet i det tre fag store
skib var da til rådighed for undersøgelse4.
Som det var at vente, var alle ældre gulvlag i midtergangen
forstyrrede af en række begravelser. Til gravplads inde i kirken
valgte man fortrinsvis midtergangen, fordi man her slap for at
komme i karambolage med stoleværket. Men også under stolene
var der foretaget en del begravelser, der dog ikke lå tættere, end
at værdifulde iagttagelser kunne foretages mellem gravene.
(Først 1805 forbød en kgl. forordning begravelser i kirkernes
gulve).
Det kunne fastslås, at den ældste del af kirken, det endnu
bevarede romanske kampestensskib, oprindelig har haft et gulv
af kalkmørtel, 4-6 cm tykt, lagt oven på et 10-15 cm tykt
afretningslag af 1er, der atter hvilede på kirkebankens oprinde
lige bakkesand. Bankens top synes at være blevet planeret, før
gulvet blev lagt. På de steder, hvor det var muligt at konstatere
det, var det øverste af de naturlige sandlag skovlet af tilligemed
det oprindelige muld- og vegetationslag samt murgrus og affald
fra selve kirkebyggeriet. Denne iagttagelse er af vigtighed for
forståelsen af forholdene østligst i det romanske skib. Her var
jordlagene på begge sider af midtergangens gravfelt ladt nogen
lunde urørte og det kunne da ses, at den naturlige bakkesandsaflejring efter ganske bestemte linier skød sig op i højde med
mørtelgulvets overflade. Både i nord- og sydsiden lå de begræn-
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sende linier ca. 2 m fra kirkens respektive indre murflugter og
parallelt med disse. Inden for hver af disse linier var de natur
lige sandaflejringer ikke skovlet af til samme dybde som ellers
overalt. Mod syd lod dette forhold sig kun iagttage på et ganske
lille område: over nogle få centimeter var skillelinien urørt,
ellers var alt omrodet af senere begravelser. Mod nord kunne
skillelinierne lettere studeres. Her stod ikke blot den søndre be
grænsningslinie klart over 85 cm, men den bøjede i en ret vinkel
mod syd og dannede over 50 cm en klar vestgrænse for den
højtliggende naturlige sandundergrund, og her gik det gamle
mørtelgulv klart ind mod grænselinien. Det kunne endvidere
med al ønskelig tydelighed konstateres, at man havde afgravet
sandbunden, inden man lagde lerlaget som afretning for mørtel
gulvet. Lige op mod den sydlige grænselinie var senere gravet
en grav, hvis sydside netop fulgte grænselinien.
Det kan altså fastslås, at kirkens oprindelige mørtelgulv har
respekteret et eller andet her foran indgangen til det oprindelige
kor, som blev nedrevet senere i middelalderen, da østforlæn
gelsen opførtes i skibets bredde. Det ligger nær at antage, at
dette har været et alter5, næsten den eneste mulige forklaring på,
at gulvet ikke var ført helt igennem. Selvom der kun er levnet
lidt af denne alterplads’ kortsider og en antydning af dens for
reste, vestre begrænsning, idet hele midterpartiet og den bageste
begrænsning er forstyrret, kan alterets placering og udstrækning
nogenlunde fastlægges.
Det oprindelige mørtelgulv lå ikke helt op til kirkens mure.
Hele vejen langs syd-, nord- og vestmuren lå i en bredde af 40-50
cm en bræmme af småsten i mørtel, det nederste af en muret
vægbænk, som på et vist tidspunkt var nedbrudt. Da mørtel
gulvets ler-underlag imidlertid forløb ubrudt ind under dette
fundament helt ud til kirkens vægge, kan rækkefølgen i de for
skellige indvendige arbejder fastslås: først har man afsat plads
til alteret midt for triumfbuen ind til koret, derefter er det na
turlige sandunderlag planeret (ved af skovling på de steder, hvor
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Planer med indtegning af de arkæologiske fund i gulvet. Nederst ses angivet
resterne af det middelalderlige flise- og munkestensgulv, spor af vægbænke,
samt fundamentet til det sydvestlige hjørne af det nedrevne, oprindelige kor
og lidt af dettes ældste gulvlag. I midten har senere begravelser forstyrret alle
spor. Øverst er indtegnet de spor, der fremkom efter at flise- og munkestens
gulvet var fjernet i det romanske skibs østende, nemlig kirkens oprindelige
mørtelgulv, begrænsningslinierne for lægmandsalteret (helligkorsalteret) samt
fundamenterne for de senere indsatte sidealtre.

undersøgelse kunne foretages; muligvis er der andre steder sket
en opfyldning), lerunderlaget for gulvet er udlagt, vægbænkene
opført og pudset, og endelig er mørtelgulvet støbt.
Det nedrevne, oprindelige kor og den gamle triumfmur gav
sig lige netop til kende i kirkens sydside som spinkle funda
mentrester i hjørnet øst for den østligste hvælvingspille. Denne
er tydeligvis muret op mod den oprindelige triumfmur. Skibets
to vestlige hvælvingsfag er altså indsatte før den østlige lang
husforlængelse. Koret, hvis indvendige bredde kan beregnes til
ca. 4,20 m, har ikke haft murede vægbænke, men et gulv af en
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meget magrere mørtelblanding end skibets og i niveau med dette;
der har således ikke været et trin mellem skib og kor. Fund
omstændighederne tillod ikke at fastslå triumfbuens bredde.
Heller ikke om det oprindelige kors udstrækning mod øst, om
placeringen af hovedalteret eller om tilstedeværelse af en eventuel
apsis, kan der siges noget, da undersøgelsen ikke førtes op i
det nuværende kor.
Til trods for, at der fra den oprindelige kirke nu næsten kun
eksisterer skibets noget omdannede langmure, kan man dog
efter undersøgelsen danne sig et ret klart billede af kirkens
indre, da den var færdig. Det enkle rum har stået pudset og
sikkert hvidtet, med et fladt træloft, hvis brædder var sømmede
på undersiden af loftsbjælkerne. I hver langside var der tre
højtsiddende, rundbuede vinduer. Langs væggene har de murede
bænke strakt sig. Den grå mørtelgulvflade har samlet hele rum
met. I øst åbnede triumfbuen sig ind til koret, men der var ikke
fri udsigt eller adgang dertil. Spærrende stod foran buen et
alter, som man måtte gå udenom for at komme derind. Hvad
der har været af inventar - i begyndelsen næppe meget - kan
man naturligvis ikke sige. Dette enkle højtidelige rum har været
rammen om gudstjenesten for omkring 750 år siden - og er det
altså i noget ændret skikkelse endnu. Kun kolde hjerter kan
lade hånt om sporene i sten og jord, så uanseelige de end er.
De tegner dog et mærkelig klart billede af den ærværdige hellig
dom, som den stod, da den blev taget i brug.
Det kunne se ud som om der, efter at kirken var opført, ikke
i lang tid har været foretaget større ændringer ved bygningen,
men allerede i middelalderen var det skik at foretage begravelser
under gulvet inde i kirkerne. Selvom gulvfladen repareredes
hen over gravene, kunne det ikke undgås, at disse med tiden
sank sammen, og resultatet må være blevet en højst ujævn flade,
som det ikke i længden kunne betale sig at reparere, og man
skred da til at lægge et helt nyt gulv hen over det gamle. Så
ledes har man gjort overalt i kirkerne, og derfor vil man ofte
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Gulvlagene i skibets nordlige side under undersøgelsen. - Den store flade i
forgrunden er kirkens oprindelige mørtelgulv. I nedgravningen forrest i billedet
ses, hvorledes mørtelgulvet er udlagt på et mørkt afretninsglag af 1er, der
atter hviler på det lyse bakkesand, der danner den naturlige undergrund for
kirken. Senere i middelalderen er der over mørtelgulvet lagt et gulv af kvadra
tiske lerfliser. Dette ses mellem mørtelgulvet og ligstenen i baggrunden (i
nordportalen). Ligstenen ligger i niveau med det nuværende gulv.

se, at gulvniveauet er steget betydeligt, ofte langt mere end i
Stenløse, ja så meget, at kirkerummet i visse tilfælde kunne
komme til at virke trykkende og kælderagtigt, og for atter at
råde bod herpå har man ofte i nyere tid uden videre fjernet
alle fyldlag - både hvor det var påkrævet og desværre også hvor
det ikke var det. Uerstattelige arkæologiske værdier er hermed for
altid gået til grunde. Dette er også sket ved brutale installationer
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af varmeanlæg. Efter at man har erkendt, at kirkegulvene er
nogle af vore rigeste arkæologiske arbejdsmarker, gives der af
myndighederne ikke længere tilladelse til afgravninger med min
dre betryggende arkæologisk undersøgelse er gået forud.
Da mørtelgulvet i Stenløse blev for medtaget, lagde man oven
på et nyt gulv af teglstensfliser, men inden en nærmere omtale
af dette, skal der redegøres for et par af gravene. Da der normalt
ikke er nedlagt gravgods af nogen art, som kan tjene til identi
fikation eller datering af de begravede, foretoges ingen systema
tisk gravundersøgelse, så meget mere som dette ville have
medført opbrydning og ødelæggelse af de smukt bevarede gulv
rester. Kun i det romanske skibs nordøsthjørne tømtes et par
grave helt til bunds. Den første var en barnegrav. At dømme
efter svage mørke striber og enkelte jernnagler omkring skelettet,
har liget været nedlagt i trækiste. Gravens hjørner var, som
almindeligt i middelalderen, afrundede. Omkring hovedet stod
i en vinkel mod vest og syd to teglstensfliser på højkant, måske
oprindelig sat op mod kisten. Graven var i øst og syd en del
forstyrret af senere begravelser. Gravlæggelsen må være sket
efter udstedelsen af en helt nede i bunden funden mønt fra
Christoffer II’s tid (1320-32).
Graven lå delvis under det ovenomtalte midteralter. Allerede
forinden var dette fjernet og på dets plads var der lagt et tyndt,
magert mørtelgulv, der hvilede direkte på det naturlige sand.
Efter at barnebegravelsen var foretaget, synes dette gulvlag at
være blevet repareret. Graven må således være ældre end flise
gulvet, som strakte sig hen over graven, men dette kan på sin
side ikke være ældre end den i graven fundne mønt.
Lige nordvest for barnegraven tømtes en fuldstændig velbe
varet grav for en voksen. Den var godt 1 m dyb, med lodrette
vægge og afrundede hjørner. Der såes ikke spor af kiste. Ved
fodenden lå umiddelbart over skelettet et løst kranium, formo
dentlig fra en ældre begravelse6. I gravfylden fandtes en mønt
fra Erik af Pommerens tid (1412-39). Graven havde gennem-
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brudt det oprindelige mørtelgulv, der ikke var repareret igen.
Da flisegulvet ovenover derimod synes at være repareret (med
munkesten), må begravelsen være foretaget, efter at dette gulv
havde afløst mørtelgulvet.
Flisegulvet, der var bedst bevaret i kirkens nordside på begge
sider af indgangsportalen, består af kvadratiske teglstensfliser,
14X14 cm og 3 cm tykke, lagt i et mønster, hvor hveranden
flise var rød og uglaseret, mens hveranden var grønglaseret.
Glasuren var dog næsten helt afslidt. Fliserne var lagt i et mør
tellag oven på et afretningslag af sand, der i vest kun dannede
en adskillelse fra mørtelgulvet på nogle få centimeter, mens det
mod øst beløb sig til 10-15 cm. I vestenden af skibet var fli
serne nedlagt diagonalt, men af de få bevarede spor synes at
fremgå, at de i øst havde været lagt i flugt med kirkebygningen.
Her var gulvet på grund af de mange begravelser imidlertid
stærkt repareret med hårdtbrændte munkesten lagt i sand, aldrig
i mørtel.
Flisegulvet - eller rettere sagt flisegulvniveauet - har man
holdt stædigt fast ved trods iøvrigt mange omskiftelser i kirkens
indre. På et vist tidspunkt, sandsynligvis nogenlunde samtidig
med at flisegulvet blev lagt, er der opført to altre op mod
skibets østvæg, et på hver side af triumfbuen. Sådanne sidealtre
har vist været at finde i næsten alle middelalderlige kirker og i
mange tilfælde ved man, at de allerede blev rejst ved opførelsen
af kirkebygningen. Det nærmeste eksempel herpå er at se i
Måløv kirke, hvor der i triumfmuren ligefrem er indrettet alter
nicher med kalkmalerier. Normalt var det nordlige alter indviet
til Jomfru Maria og det sydlige til kirkens værnehelgen. Hvem
dette har været i Stenløse, vides ikke.
Tilbage af disse altre, der har stået helt ind i hjørnerne, var
kun fundamentet af kampesten blandet med enkelte teglstens
brokker. Det nordlige alterfundament skærer sig ned i den før
omtalte barnegrav, og må da være yngre end denne, og det har
vel eksisteret indtil det gamle kor blev revet ned. Flisegulvets
niveau er herefter ført hen over altrenes fundamenter i form
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af et munkestensgulv, og det synes heraf at fremgå, at man også
efter at østforlængelsen var opført har holdt sig til det gamle
gulvniveau i det romanske skib. A f det oprindelige gulv i øst
forlængelsen fandtes iøvrigt ikke spor.
Forinden det gamle kor blev nedrevet til fordel for den nu
værende langhusudvidelse, var skibets træloft blevet erstattet
med de to endnu eksisterende hvælvingsfag, hvis seks piller, en
i hvert hjørne og en på midten af hver af langvæggene, krævede,
at de murede vægbænke på disse steder fjernedes, og at der til
funderingen gravedes gennem både flisegulvet og mørtelgulvet.
Det første istandsattes atter omkring pillerne med munkesten
eller kalksten. Om vægbænkene helt blev nedbrudt samtidig
med hvælvingsbyggeriet, eller om de har fået lov til at stå
mellem hvælvingspillerne endnu nogle år kan ikke bestemt af
gøres. På sydsiden mellem sydøst- og midterpillen er gulvfladen
i al fald med anvendelse af flade kalksten trukket ud over den
nedrevne vægbænks fundament, men andre steder er der ikke
tegn på, at der har været lagt et med flisegulvet sammenhørende
gulv hen over vægbænkenes plads.
Før hvælvingsbyggeriet og formodentlig også inden flisegulvet
blev lagt, havde vægbænken midt for vestgavlen dog tillige
med en del af gavlmuren måttet vige for gennembrydningen til
det senroma'nske tårn, hvorom senere.
Flisegulvet var oprindelig lagt omhyggeligt op mod vægbæn
kens pudsede forkant. At bænk og gulv har eksisteret i mange år
samtidig, fik man ved vestgavlen et helt betagende indtryk af i
form af fodsliddet på fliserne langs med bænken. Den er blevet
flittigt brugt efter sin hensigt.
Det er umuligt at sige, hvor længe man har holdt fast ved
flisegulvets niveau; det var jo efterhånden blevet meget ujævnt
på grund af de mange og ikke alle lige omhyggeligt udførte
reparationer. Da der efter reformationen indsattes stolestader,
må man gå ud fra, at der blev lagt nyt gulv oven på flisegulvet,
i alt fald forsvandt sikkert da de sidste rester af vægbænkene.
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Det middelalderlige flisegulv i skibets vestende, fotograferet fra tårnbuen.
Ved foden af muren ses fundamentet for den murede vægbænk som et mørkt,
ujævnt parti. På fliserne, der har ligget op imod bænken, ses tydelige spor af
fodslid.

Inden sidste restaurering lå gulvet ca. 20 cm over flisegulvet.
De bevarede regnskaber giver ikke fyldestgørende oplysninger
om de senere århundreders gulvforhold. At de ofte blev repare
rede og i større eller mindre udstrækning omlagte er givet, alene
forårsaget af de stadige begravelser.
Den arkæologiske undersøgelse af gulvlagene kunne have væ
ret mere udførlig. En bevidst hensyntagen til de bevarede spor
forbød dog, at man gik videre. Som det vil være fremgået, kon
centreredes undersøgelsen i det romanske skibs østende, hvor de
vigtigste historiske igattagelser altid gøres. Her ofredes da også
en del af det stærkt omlagte flise- og munkestensgulv, for at
det underliggende mørtelgulv kunne fremdrages. Dette blev slet
ikke berørt af undersøgelsen. Alle iagttagelser af dette kunne
foretages, hvor det allerede var gennemskåret af grave. Det vil
heraf forstås, at de ved undersøgelsen fundne mønter, ialt 74,
hvoraf den ældste er udstedt i Roskilde mellem 1224 og 1254,
den yngste 1880, ikke giver de muligheder for historiske slut
ninger, som man havde turdet drage, hvis alle gulvlag var blevet
afsøgt. Af allerstørst arkæologisk betydning havde det naturligvis
været, om der var blevet fundet mønter under det romanske
2
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mørtelgulv; herved havde man haft mulighed for at nærme sig
en datering af hele den romanske kirkebygning. Chancen herfor
måtte dog på forhånd anses for ubetydelig, og den blev altså
heller ikke forsøgt.
Iagttagelser i det romanske skibs murværk.
Det skulle vise sig, at kirkens bygningsmæssige bevaringstil
stand var langt ringere, end man turde formode, da den store
restaurering planlagdes. Det er meget sjældent, at en bygning
har kunnet skjule sine brøstfældigheder så godt, og dette må
tilskrives den udmærkede almindelige vedligeholdelsesstand, som
kirkeejere og derefter menighedsrådet i de senere menneskealdre
har vidst at opretholde. Den, der før restaureringen trådte ind
i kirken, ville forsværge, at han stod i en faldefærdig, livsfarlig
bygning. Rummet stod velholdt, uden synlige revner og netop
med denne vidunderlige overflade, som kun skabes ved århun
dreders kalkning, men bagved lurede gammel misrøgt, hoved
sageligt stammende fra et utæt tag. Kirkens regnskaber har da
også talrige notitser om vedligeholdelsesarbejder på blytaget,
men ofte må man være kommet for sent; meget vand er gået
igennem taget og ned på hvælvingerne, og i frostvejr har her
efter vandet ret kunnet øve sin fordærvende indflydelse på mur
værket.
Store partier af hvælvingerne var i den grad forvitrede af
frostsprængninger, at man indefra uden vanskelighed med en
hånd kunne slå hul på kapperne. I flere tilfælde havde man
med jerntråd, der naturligvis var overrustet, forsøgt at binde de
enkelte sten fast. Store dele af skibets vestligste og af østforlængelsens to hvælvingsfag måtte helt nedtages og ommures7.
Disse arbejder gav anledning til adskillige iagttagelser i kirkens
murværk i almindelighed.
Det romanske skib er opført af små utildannede marksten.
Kun ved hjørner og andre bygningsdetailler er anvendt tilhugnc
kampesten og en del fråd- og kridtsten8. Udvendigt synes mur-
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værket stærkt omsat, sidst ved en gennemgribende restaurering,
formodentlig ved midten af forrige århundrede, da også de nu
værende store rundbuede vinduer indsattes. Alle spor af ældre
vinduer og af den oprindelige sydportal udslettedes helt i det
ydre. Kun på nordsiden ses over våbenhusets tag mod øst stikket
til det midterste af denne sides tre oprindelige vinduer.
På våbenhusloftet kan man imidlertid betragte et stykke af
det romanske murværk, der har været beskyttet af våbenhustaget,
og som derfor ikke har været omsat. Stenene er ordnede i skifter.
Fugerne er ud jævnede med mørtel, der breder sig helt ind over
stenene, og hvori der meget skødesløst er ridset fuger som til
retkantede kvadre.
Dette er den almindelige behandling af romanske, sjællandske
kampestenskirkers ydermure.
Her oppe på våbenhus loftet sidder endvidere det vestligste
af nordsidens oprindelige vinduer. Dets buestik er udført af
kileformede kridtsten og smigen af frådsten. Det er kun blændet
med en tilmuring i den indre murflugt, hvorved selve vinduets
lysning er ladt fri, så man kan iagttage den oprindelige trækarm,
der endnu sidder i sin murfals kun 32 cm fra yderflugten. Ram
men, hvis bueslag synes udført i eet stykke, har glasfals med
mange jernsøm og spor af lodret midtersprods og to vandrette
sprodser.
Det føromtalte midterste vindue i nordsiden rager indvendigt
så meget op over hvælvingen, at man kan se dets smukke, meget
dybe smig samt den også her bevarede oprindelige træramme.
Det tilsvarende vindue på sydsiden, som indvendigt både lader
sig til syne over og under hvælvingen, samt vinduet øst herfor,
der nu slet ikke er synligt, er allerede tidligt i kirkens historie
blevet udvidede, så bredden i den indvendige murflugt blev
1,70 m mod oprindelig 0,95 m. De oprindelige seks vinduer,
som er noget større end normalt i romanske kirker, har altså
allerede tidligt ikke tilfredsstillet lysbehovet.
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Af de to portaler er den sydlige helt udslettet i det ydre ved
omsætningen af murværket, medens den ved sidste restaurering
indvendigt blev svagt markeret ved lodfuger. Den er blevet delvis
ødelagt af det nuværende vindue. Nordportalen er derimod
stadig i brug og helt velbevaret. Den har et retkantet yderparti
og smiget inderparti. Selve døråbningen afsluttes vandret af en
granitplanke, som bærer et udvendigt rundbuet tympanonfelt,
der er trukket 10 cm tilbage fra den ydre murflugt. I den ind
vendige portalsmig ligger to svære egeplanker side om side og
bærer det af granit- og kalksten udmurede halvrunde spejl, der
er trukket 30 cm tilbage fra den indvendige murflugt. Ved at
plankernes underkant er hævet 11 cm over den egentlige dør
åbning, har hele portalpartiet fået en enkel og fornem holdning.
Stablerne til den oprindelige dørfløj, som har lukket indad, har
siddet i vestkarmen. En udhugget rille i egeplankernes underside
lader sig ikke umiddelbart forklare. I siden af smigen helt ind
mod den egentlige dørkarm fandtes i østsiden 1,25 m over gul
vet den 1,80 m lange kanal til spærrebommen og i vestsiden et
tilsvarende 18 cm dybt hul, hvori bommen kunne hvile, når den
var trukket for døren. Inde i kanalen lå endnu en frønnet rest
af selve spærrebommen, der efter konservering på National
museet atter kunne lægges på plads. Mundingen af spærrebom
mens hul er senere udvidet for at give plads for andre, nu for
svundne former for låsetøj. Nordportalen er en af kirkens værdi
fulde enkeltheder; heldigt at den, der dog har været i praktisk
brug siden kirkens første gudstjeneste, og som ikke er særlig
bred, ikke er blevet offer for udvidelse som hundredevis af
gamle portaler. Kirkens oprindelige taghøjde fremgår af vest
gavlen, hvis toppunkt har ligget ca. 75 cm lavere end det nu
værende tags. Gavlen er samtidig med indbygningen af hvælvin
gerne gjort stejlere ved en påmuring med munkesten. Fra samme
tid stammer sikkert de udvendige munkestensgesimser, der er
lagt oven på de romanske mures krone.
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Det ødelagte kalkmaleri på skibets sydvæg. Den lodrette revne lidt til højre
for billedets midte angiver smigen i det bagvedliggende tilmurede romanske
vindue.

Kalkmalerier.
Indvendigt har kirkens mure først stået med en grusblandet
mørtel nogenlunde svarende til ydersiderne, men uden fugerids-
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ning. Derpå er lagt et ca. 1 cm tykt grusblandet mørtellag, som
har været hvidkalket flere gange. Senere er dette mørtellag prik
hugget for at bære et 4-5 mm tykt, omhyggeligt behandlet og
fint glittet mørtellag, som danner underlag for nu næsten helt
forsvundne kalkmalerier. Afblegede spor af malerier lader sig
endnu se over hvælvingen ved skibets nordøsthjørne.
Der anes her to hunde under hinanden og en perspektivisk
frise. Disse malerier er sikkert udført endnu i det 13. århundrede.
Deres karakter er romansk, og de har sikkert dækket det meste
af vægfladerne. Disse romanske kalkmalerier, som har været at
finde i så mange af vore kirker, og hvorpå der jo heldigvis er
bevaret adskillige smukke prøver (Måløv, Jørlunde, Kundby,
Skibby, Set. Ib i Roskilde - for blot at nævne nogle nærliggende
eksempler) har forlenet de enkle, lidt dunkle landsbykirkerum
med en sælsom pragt.
Endnu før der blev indbygget hvælvinger i skibet, synes dettes
vægge imidlertid at være blevet dekoreret med en ny serie af
kalkmalerier9, hvoraf der fremkom et højst interessant frag
ment på sydsiden mellem den sydøstlige hvælvingshjørnepille
og vinduet. Før kalkmaleriet udførtes, er det tidligere omtalte
oprindelige romanske østvindue, som på et vist tidspunkt var
udvidet, tilmuret. Der har været to vandrette figurfriser, adskilte
og underste friserække desuden afsluttet af borter, som bestod
af skarpkantede og flettede zig-zag-bånd i rødbrunt og hvidt og
med treblade i sviklerne. I øverste friserække forekom en konge
med liljebladet krone, kort, dodenkopfarvet kofte, knælang
kappe med foldetegning i dodenkop og på de meget lange ben
hoser i skiftende farve: højre hose grøn, venstre dodenkop. Foran
kongens løftede venstre hånd sås hovedet af en liggende kvinde
med stærkt foldet hovedlin.
I underste række sås tre hætte- og kofteklædte ryttere med
Jange hoser. Koften på den midterste rytter var grårød og des
uden bræmmet forneden, hosen mønjefarvet og hesten doden
kopfarvet. Rytteren holdt en hellebard. Forreste og bageste ryt-
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Kalkmalet (atter overhvidtet) dekoration på det ældste hvælvingspars nord
østlige skjoldbue.

tere havde dodenkopfarvede kofter, grå hætter og red på grå
heste. Foran rytterne skimtedes en kjortelklædt skikkelse med
ansigtet nogenlunde vendt mod rytterne og foran denne endnu
en skikkelse, foroverbøjet og fattende om en ting, der kunne
ligne et dokument.
Det har ikke været muligt at forklare motivet til disse frem
stillinger, og det var heller ikke muligt at fremdrage mere af
billederne, fordi hvælvingspillen på den ene og vinduet på den
anden side begrænsede billedfeltet. Måske lykkes det en dag
at finde det samme motiv i en anden kirke og i en større sam
menhæng, som muliggør en tolkning. Stilistisk kommer Sten-
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løse-maleriet meget nær til nogle i Skamstrup kirke, Holbæk
amt, afdækkede malerier, som er sikkert daterede til 1450.
Selv om det kun var et beskedent fragment, der lod sig af
dække, og selv om motivet for fremstillingen endog var dunkelt,
bar billedet dog vidnesbyrd om en hel epoke i kirkens historie,
og der var over det en egen skønhed, som berettigede det til at
blive istandsat, men under forberedelserne hertil blev det sørge
ligt nok ved en misforståelse ødelagt af en ukyndig murermed
hjælper og måtte overkalkes. Billedet er nu kun bevaret gennem
fotografier.
Hvælvinger og østforlængelse.
Det kan ikke med bestemthed siges, hvornår man opførte de
to vestligste hvælvingsfag med deres flade spidsbuer, retkantede
ribber og ikke særlig puklede kapper. Hvis de netop omtalte
vægbilleder stammer fra tiden omkring 1450, har man vel
næppe umiddelbart efter delvis skjult disse ved indmuringen
af hvælvinger. Man tager næppe meget fejl ved at tænke sig,
at hvælvslagningen skete omkring 1500. De arkitektoniske for
mer og den håndværksmæssige udførelse er tarveligst mulig.
En tarvelig kalkmalet dekoration bestående af en dodenkopfarvet inddeling af ribberne og en grov rankedekoration af
skjoldbuernes underside understreger yderligere indtrykket af,
at dette hvælvingsbyggeri har været billigt hastværksarbejde. Da
man sikkert tør gå ud fra, at både langhuskoret og våbenhuset,
ja, vel også tårnets overdel, er kommet til før reformationen,
får man indtrykket af en forbavsende livlig byggeaktivitet i de
sidste katolske år, og bortset fra de omtalte hvælvinger blev de
øvrige byggearbejder udført med udmærket håndværksmæssig
dygtighed.
Langhuskoret er en helt igennem habil, men ret nøgtern
munkestens-bygning på kampestenssyld. Dens to hvælvingsfag
gror harmonisk ud af murene. Udvendigt præges bygningen af
den store, lidt fantasiløse blændingsgavl. De oprindelige vinduer
i nord og syd er ødelagt af de nuværende, men i østgavlen sidder
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endnu et udvendigt tilmuret, indvendig dobbeltfalset, spids
buet vindue, der bag altertavlen er synligt som en niche. For
modentlig har vinduerne i sidemurene set ud på nogenlunde
samme måde, omend de måske har været større. Det murede
alterbord, der nu står frit, var oprindeligt bygget helt op mod
østgavlen, men på et vist tidspunkt, formodentlig ved anskaf
felsen af den nuværende altertavle, blev der hugget en passage
mellem bordet og østvæggen. Under gulvet fandtes ved nedlæg
ningen af den elektriske radiator de nedre partier af alterets
bageste del. Da alterbordspanelet fra 1611 blev opsat, synes
alterbordet endnu at have været sammenbygget med væggen,
således at der på hver af dets kortsider blev plads til to bue
felter mod nu kun eet.10. Over hvælvingen ses indvendigt i
gavlen en del kridtstenskvadre, formodentlig stammende fra det
nedbrudte, romanske kor, med mange runelignende indridsninger, som dog ikke har ladet sig tyde.
Før restaureringen havde korgavlen en alvorlig lodret revne,
som sikkert skyldtes, at funderingen har svigtet på grund af for
nærgående begravelser. Det lykkedes dog at spænde bygningen
sammen med et kraftigt, gennemgående, rustfrit stålanker, lige
som sydøsthjørnet blev stabiliseret ved understøbning.
Tårn.
For at få nogenlunde klarhed i fremstillingen af selve kirkens
udviklingshistorie, har tårnet i det foregående blot været berørt,
selv om det kronologisk burde have været behandlet tidligere
som den ældste af de til den oprindelige, romanske kirke føjede
tilbygninger. Netop ved sin betydelige ælde har tårnet krav på
særlig opmærksomhed. De fleste vesttårne er tilføjede ret sent
i middelalderen, men Stenløse-tårnet opførtes allerede i den
senromanske periode, tiden omkring 1275 med en bred margin
til begge sider - hvis man tør antyde en datering.
Håndværksmæssigt er tårnet usædvanlig veludført med nøj
agtigt rette vinkler i planen og den største præcision i. alle de-
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Snit af tårnet set m od øst, m ålt 1962 af J. Hertz.

tailler, men uden at der dog noget steds er lagt kunstnerisk
fantasi for dagen.
Det er opført af munkesten uden nogen synlig kampestens
sokkel. Den oprindelige del er bevaret til nogle skifter over
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Planer af tårnet, målt 1962 af J. Hertz.

urskiven. På nordsiden ses her et tydeligt farvemæssigt skel i
murværket. Den øverste del er yngre, ligesom det meste af det
indvendige tømmerværk.11
En rundbuet åbning blev i tårnrummets bredde brudt gennem
kirkens vestgavl. Ved udhugning omkring tårnets vestvindue er
konstateret sikre spor af et dørparti; med tårnet fik kirken altså
en tredie indgang. Denne dør, hvis buevederlag ligger to skifter
under det nuværende vindues, har 68 cm fra indre murflugt haft
en retkantet fals på 16 cm. Udvendigt giver dørpartiet sig til
kende ved forneden at være tilmuret med kampesten.
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Af arkitektoniske enkeltheder må fremhæves det smukke
lille vindue i sydmuren, udvendigt tilmuret, indvendigt med en
63 cm dyb smig, foroven fladt afdækket med brædder. Bagved
(udenfor) selve den rundbuede lysåbning (76X 16 cm) er en
5 cm dyb fals, der angiver, at vinduet eller gluggen, som den
lille åbning nærmest må betegnes, ikke konstant har stået åben,
som man kunne fristes til at tro, men har haft et vindue i ramme
af en eller anden art. Rummet overdækkes af et sømmet grat
hvælv, der i hjørnerne har trekvart-dværgsøjler, som desværre
er temmeligt forhuggede. Mærkeligt nok er hvælvingen udført
i halvstensmurværk; man havde kunnet vente en helstenshvæl
ving i et så relativt tidligt bygningsværk. Da kirken fik ur, blev
der i det nordvestlige hjørne hugget hul i hvælvingen, så lod
derne kunne passere helt ned til gulvet. Først i 19. århundrede
ændredes dette arrangement, og hullet tilmuredes12. 25 cm under
det ved restaureringen fjernede bræddegulv fandtes rester af et
diagonalt lagt munkestensgulv, samt en enkelt kvadratisk tegl
stensflise, tilsyneladende liggende på plads, så man må formode,
at skibets flisegulv har strakt sig ud i tårnrummet. Under munke
stensgulvet lå mørk muldjord blandet med murkalk, formodent
lig kirkegårdens overflade. Ved et par prøvegravninger konsta
teredes knogler 50 cm under denne overflade. Før tårnet opfør
tes, har der sikkert fundet mange begravelser sted her. Jorden
var så omrodet, at det ikke var muligt at finde inderkanten af
tårnets fundamentgrøft og dermed sammenhængen mellem
tårnbyggeriet og jordlagene.
Hvis flise/munkestensgulvet i tårnet er samtidigt med skibets,
er det vel næppe tårnets oprindelige; i så fald måtte man efter
det tidligere anførte om flisegulvet i skibet rykke tårnets opfø
relse op i det 14. århundrede og dette synes umiddelbart vanske
ligt; mere kan ikke siges; hele fundmaterialet er for spinkelt til,
at man tør bygge på det.
I nordre side af tårnbuen fremkom, ridset i den våde mørtel,
hvormed man har pudset gennembrydningen, en runeindskrift
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Runeindskrift i tårnbuens nordside.

bestående af to tegn, der danner mandsnavnet BO. Indskriften
er mere utydeligt gentaget et par steder til på murfladen. For
modentlig er det en af de med murerarbejdet beskæftigede, der
er faldet for fristelsen til at se sit navn. Også i dag foretages den
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slags ridserier, men disse værdsættes knapt så højt som de, der
udførtes i senromansk tid og med runer! Der er ved indskriftens
karakter intet, der modsiger det ovenomtalte indtryk af tårnets
alder13.
Den bevarede del af det romanske tårn - hvor højt det oprin
deligt har været, ved man intet om - har over hvælvingen haft
to gulvlag, hver båret af kraftige egebjælker. I det nederste af
disse lag, der nu danner loft i det lave, underste mellemstokværk,
sidder endnu på plads de yderste øst-vestgående bjælker, der er
dobbelte, lagt side om side, hvorimod den midterste mangler.
På tværs af disse bjælker ligger et yngre bjælkelag, som bærer
det nuværende gulv. Blandt disse har den midterste været an
vendt før. Den har adskillige udstemninger og taphuller og er
sandsynligvis af betydelig ælde. Det er dog vanskeligt uden en
minutiøs opmåling at danne sig et indtryk af dens oprindelige
anvendelse.
Det næste oprindelige gulvlags tre bjælker, der har ligget
nord-syd, er derimod fjernede og kun de dybe huller, hvor de
har ligget, er nu synlige. Stokværket mellem de to bjælkelag
har tre rundbuede vinduer, der endnu er i brug. Indvendigt er
lysningen i vestvinduet fladt afdækket med brædder, udvendigt
omgives alle vinduesstik af et fladskifte.
Det næste oprindelige stokværk har også haft rundbuede vin
duer, men mindre. De to af dem, mod nord og syd, dækkes nu
af urskiverne, medens det vestre er tilmuret. Adgangsdøren til
tårnets øvre stokværk sidder på nordsiden, skjult af trappehuset,
en enkel munkestensbygning i krydsskifte, sikkert fra det 17.
årh. Døren i tårnet blev på grund af brøstfældighed ommuret
173414.
Murværket i den øverste del af tårnet er utvivsomt middel
alderligt, hvilket røbes af skiftegang og murteknik. Blændings
gavlenes og glamhullernes udformning skyldes dog langt senere
ombygninger. Det er imidlertid vanskeligt bestemt at afgøre,
hvornår dette er sket, måske så sent som i forrige århundrede.
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Planer visende hovedtrækkene af kirkens bygningshistorie i middelalderen samt
altrenes placering.

Der omtales da flere gange byggearbejder i regnskaberne. Hvor
dan det end forholder sig, er det endelige resultat blevet særdeles
vellykket, hvad der navnlig skyldes, at de parvis arrangerede
glamhuller forlener overdelen med en dyb reliefvirkning, så man
fornemmer den i forhold til det spinkle tårn betydelige mur
tykkelse.
Våbenhus.
Nogenlunde samtidigt med østforlængelsen, men udført af
en helt anden bygmester, må det pyntelige våbenhus være. Den
festlige, blændingsprydede gavl er ganske overdimensioneret i
forhold til bygningen iøvrigt, og det er vel navnlig dette, der
giver våbenhuset et indtagende, næsten rørende præg. Sidemu
rene har ret rige pyramidegesimser og indvendigt prydes det
lavloftede rum af fladbuede sparrenicher, fire i hver af side
murene og een nord for døren. I nordsiden er endvidere den
gamle, murede vægbænk bevaret. Om der har været en tilsva
rende i syd er ikke undersøgt. Den har i al fald sikkert været
fjernet for længe siden. Indtil 1829 stod her en rød bænk, som
da blev kasseret og erstattet med en ny15, formodentlig den, der
nu står op ad vægbænken i nord. Indtil I860 havde kirkens (el.
byens?) brandsprøjte sin plads i våbenhuset16. N u står mod syd
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den traditionelle brændekasse, der fungerer som bænk. Det nu
værende bræddeloft er formentlig oplagt i 1776 i stedet for det
gamle, som var råddent17. Yderdøren med beklædning af profi
lerede brædder i sparremønster er såre karakteristisk for nord
sjællandske kirker. Døren er formodentlig identisk med den
,,flammerede“ dør, der 1756 udførtes af Jens Christensen fra
Farum18.
Gulvet er lagt af gule flensborgsten på højkant.
Nordre korsarm.
Kirkens yngste tilbygning er den nordre korsarm, „Den nye
kirke“, som den endnu kaldes. 1797 blev der ved kgl. resolu
tion givet tilladelse til denne udvidelse af kirken, og samme år
udbydes arbejdet i licitation, idet man forventer, at opførelsen
skal finde sted i foråret 1798.
Det synes dog, som om opførelsen er trukket lidt ud. Først
den 16. oktober 1800 kvitterer murermester Bourgeois fra H il
lerød regningen „Over en Nye Tilbygning til Stenløsse Kirke,
formedelst Kirken var for liden til at rumme Steenløsse-Menighed, og som effter det over denne Bygning, der er 13 Alen lang
og 9 Alen dyb udvendig Maal, samt 8te Alen Høy forfattede
Overslag i Aaret 1791, effter S.T.Hr Stadts Bygmester og Pro
fessor Mejens, og S.T.Hr Capitain og Amtsforvalter Arentz
Paaviisning og Ordrer, er af mig undertegnede forfærdiget og
Istandsat, med dertil hørende Mataterialer (! ) efter Overslagets
Indhold og derfor tilkommer den for dette Arbejde Accorderede
Summa 1243 Rdl. 3 M .“
Det oplyses endvidere, at murersvendene Peder Ambiørn og
Ananias Stabel har udført det fornødne murerarbejde både indog udvendigt og anvendt hver 12 dage på dette arbejde19.
Selv om tilbygningen kun er godt halvandet hundrede år, har
den siden sin opførelse undergået mange ændringer både inde
og ude. Fra begyndelsen synes den at have været en ganske
prunkløs bygning, men dog helt med sin egen tids karakteri-
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Skibets vestligste hvælvingsfag under restaureringen. Billedet giver et indtryk
af de betydelige murerarbejder, der måtte udføres.

stiske præg, som man i det ydre senere har berøvet den ved,
sikkert meget velment, at „gøre den middelalderlig“ med kam
takker på den oprindeligt glatte gavl. Der er endvidere spor af,
at den udvendigt har været rødkalket med hvidtede fuger, lige
som vinduerne har haft andre former; således har det nordre
3
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været 28 cm bredere end det nuværende og strakt sig ned i det
senere anbragte dørparti.
Også i det indre er der foretaget radikale ændringer. N år in
teriøret nu virker påfaldende højt og smalt, er årsagen, at det
gulv eller pulpitur, som var indskudt midt i rummet, blev fjernet
1861 „i Henhold til Sognepræstens Erklæring om Overflødig
heden af Pulpituret“20. Bag sidemurenes hvidtekalk gemmer de
tilmurede bjælkehuller sig, ialt seks. Ud mod den gamle kirke,
som korsarmen blev sat i forbindelse med gennem en rundbuet
åbning, må pulpituret have haft et brystværn. Her lå bjælke
lagets underside 2,50 m over gulvet, medens der på grund af
det bagud stigende gulv ude ved gavlen kun var 2,20 m. Pulpi
tur og stoleværk blev malet med en blålig perlefarve, som endnu
spores under stolestadernes senere overmalinger. Loftet synes
oprindeligt kun at have bestået af forskallingsbrædder. I860
klages der over, at disse var nedtrådte, og loftet bliver da omforskallet og gipset. Ved den lejlighed forsvandt en lem op til
loftet, hvortil der herefter kun blev adgang fra tårnet gennem
den 1722 brudte åbning i skibets vestgavl. En bjælke, der hidtil
havde vanskeliggjort passagen gennem åbningen, blev ved sam
me lejlighed savet over21.
Hvor meget den højt ansete arkitekt Peter Meyn har haft med
planerne for tilbygningen at gøre, er vel et spørgsmål. Den
ne var ikke udformet med større arkitektonisk snilde, og stads
bygmesterens indsats har vel indskrænket sig til at approbere et
af andre udarbejdet forslag, eventuelt efter et par rettelser. „Den
nye kirke“ fremtrådte sikkert oprindeligt som et stykke nøg
ternt brugsarkitektur, men ikke så nøgternt som i dag. Skulle
det engang komme så vidt, at en udvidelse af siddepladser bliver
ønskelig, vil pulpituret kunne genskabes uden særlig stor be
kostning. Hvis dette blev gjort håndværksmæssigt forsvarligt,
kunne det blive en gevinst for hele interiøret.
Det hører til sjældenhederne, at der var behov for udvidelse
af en landsbykirke omkring år 1800. En del nordsjællandske
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kirker, Torup, Uvelse, Slagslunde, Udesundby, Gerlev og Dråby, havde derimod ved midten af det 18. århundrede fået store
udvidelser i form af tilbygninger på nordsiderne. Bedst beva
ret er den i Gerlev, og selv om den er opført allerede i 1753,
giver den dog et indtryk af, hvorledes forholdene var i Stenløse,
før pulpituret blev taget ned.
Omkring 1810 kom Christian Molbech på besøg i Stenløse.
Den nyligt stedfundne kirkeudvidelse gav ham anledning til
følgende bemærkning: „Ikke uden Forundring høre vi af ham
(sognepræsten), at denne Kirke, der er bygget heel trofast af
hugne Kampesten, for faa Aar siden, af Mangel paa Rum for
de Kirkesøgende, maatte forstørres med en heel Fløi; og fornøje
os sub rosa over en ny Bekræftelse paa en Hypotese om visse,
meget virkende Aarsager til Kirkernes Tomhed; hvilken vi imid
lertid beholde for os selv, for ei at forarge Enkelte, der have en
naturlig Modbydelighed for visse almindelige Ytringer“22.
Efter opførelsen af „Den nye kirke“ er der ikke foretaget
egentlige byggearbejder, men ved midten af forrige århundrede
blev hele kirken gjort til genstand for en temmelig radikal re
staurering, hvorom det arkivalske stof desværre synes helt at tie.
Ved den lejlighed omsattes store dele af det romanske skibs
yderbeklædning af kampesten, og der indsattes overalt store
ensartede „linealromanske“ vinduer at samme type, som gen
findes i mange sjællandske landsbykirker. Er de end i sig selv
uden større arkitektonisk samklang med kirkebygningen iøvrigt,
lader de lyset strømme ind i kirken i rigelig mængde, og netop
i strålende dagslys kommer det farverige interiør helt til sin ret.
Interiøret.
Som allerede indledningsvis nævnt, var restaureringen af in
ventaret allerede indledt længe før den sidste hovedrestaurering,
der da æstetisk til en vis grad måtte blive bundet af disse forud
gående arbejder. Alt inventar i koret, inklusive korgitter og kru
cifiks, men altertavlen undtaget, restaureredes efter „konveri31
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tionelle“ principper, d. v. s. man tilstræbte såvidt muligt at føre
inventargenstandene tilbage til den oprindelige skikkelse. Be
timeligheden af denne fremgangsmåde, som længe har været
indiskutabel, kan og bør dog nok overvejes nøjere. Ved „at føre
tilbage“ bortskærer man på sin vis alle årene fra inventarstykket
blev til og indtil restaureringen - alle reparationer og ændringer,
som brugen og skiftende moderetninger har dikteret, og det vil
i vort tilfælde navnlig sige alle senere stafferinger. Besjælet af
historisk iver efter at få det ældste og oprindelige frem i dagens
lys, bryder man afgørende med århundreders praksis, der, hver
gang en nymaling blev nødvendig, havde iklædt det gamle in
ventar den farve, som moden og det udøvende malertalent be
stemte.
Man kunne således nok have tænkt sig at se kirken omkring
midten af det 18. århundrede. Da havde maleren Hans Nielsen
fra Farum (senere flyttet til Veksø) netop afsluttet en opmaling
af alt kirkens inventar, idet han begyndte 1747 i koret: „Alter
tavlen, som var meget stærkt forgyldt, er repareret, da den var
medtaget af Ælde og Lyseos. Alterfoden malet gul med en brun
Liste forneden, og Jernværket med sorte og gule Knapper. Kor
gitteret er ganske opmålet og i sit Guld forbedret, Krucifixet,
som hviler herpaa, er malet og Skærfet forgyldt. Fonten og dens
Himmels Maling paa Kridtgrund, hang løs, den afskrabedes og
begge Dele maledes og forgyldtes som forhen. Skriftestolen re
pareret i sit Guld og Maling tilligemed den store Bispestol og
det deriværende Murpanel marmoreret, Fyldningerne og Listerne
zinoberrøde, alt efter den anden Maling i Koret, Degnestolen
malet ligesom Bispestolen. Ornamentskabet, som er meget ziirforgyldt, er overtrukket med Guldfernis og Farverne repareret.
Paa Muren ved Prædikestolen er alle Præsternes Navne siden
Reformationen anført og Gardinet derom udbedret. Repareret
Prædikestolens Guld og M aling.“23.
Et lille indtryk af Hans Nielsens malemåde giver den berøm
te „Ildebrandstavle“, som hænger i „den nye kirke“. Den er ud-
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ført af Jens Christensen fra Farum, og malet af Hans Nielsen24;
så vidt det kan ses, aldrig nogensinde senere rørt med et pensel
strøg.
Selv om kirken endnu er rig på inventar, var den dengang
endnu rigere. Vi må i dag navnlig beklage tabet af låger for
stolene25, det gamle stoleværk i tårnrummet26, en dør for pulpi
turtrappen27, de gamle ligbårer28, den oprindelige, sikkert ud
skårne præsterækketavle29 med det kalkmalede „gardin“, et til
svarende „gardin“ (draperi malet på muren; spor heraf iagttoges
under restaureringen) om altertavlen, den omtalte „bispestol“
i koret, hvad det nu kan have været, og endelig en mindetavle
om kvægpesten30; dens tekst var som ildebrandstavlens, marmor
tavlens31 og den lille lysekrones forfattet af den navnkundige
præst Jacob Muus32. Foruden lysearmen ved degnestolen har der
været endnu to messinglysearme, en ved prædikestolen og en
over kordøren. De to sidste var endnu på plads ved midten af
forrige århundrede, men er senere taget ned. De fandtes itubrudte på våbenhusloftet, hvorfra de blev indbragt til National
museet. De er nu istandgjorte og genanbragte i kirken (på den
ene indgraveret: Ole Bertelsen, 1676). Værre er det gået fire
med figurer udmalede fyldingsfelter. De var fjernede fra kirken
og anbragt som bundbrædder i en seng. Ved århundredskiftet
gik de tabt ved en ildebrand. Formodentlig stammede de lige
som panelet med de fire fyldingsfelter i midtergangen overfor
prædikestolen fra pulpituret. En inventarliste fra 176433 næv
ner endelig tre gamle træbilleder på våbenhusloftet og to udhugne, malede træstykker over skriftestolen. Hvad disse ting har
været, kan ikke siges. Muligvis kan der være tale om figurer,
som har prydet fontehimmelen, der bærer spor af at have haft
en fremstilling af Jesu dåb. Figurerne er formodentlig — som
talrige og ofte uerstattelige kunst- og kulturhistoriske inventar
genstande over hele landet - gået tabt i kakkelovnens grådige
gab. 1764-inventarlisten nævner endelig et „Hals-jern med
Kiæde“, en dyster rekvisit, som sikkert har været muret fast ved
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våbenhuset, og som var anskaffet, for at man kunne lænke folk,
der ikke overholdt kirketugten. Ganske enkelte steder er disse
halsjern endnu bevarede på deres plads.
Efter at Hans Nielsen havde afsluttet sin store stafferings
opgave, er der næppe sket store ændringer i det indre, før „den
nye kirke“ tilføjedes omkring 1800. Dens inventar maledes som
anført i en blålig perlefarve, og hermed havde klassicismens
køligere farvetoner holdt sit indtog i kirken. Der synes imidler
tid at være hengået en årrække, før hele kirken prægedes af den
tids farveskala. Men efterhånden trængte så det ene, så det andet
inventarstykke til maling og man holdt sig ikke alene til de mest
neutrale, grå farver. 1827-28 udbedres adskilligt i kirken, såsom
ved prædikestolen, pulpituret og andet med „Coulleurer“34.
Under senere overmaling har man overalt på inventaret truffet
disse farver, der særligt domineredes af blåt og guld; ja, korska
bet havde endnu beholdt denne staffering indtil sidste istand
sættelse.
Omkring 1844 synes stoleværket, der i sin oprindelse stammer
fra begyndelsen af 17. århundrede, at være blevet ombygget til
den skikkelse, det havde indtil sidste restaurering35. Lågerne
kasseredes desværre til skade for rummets helhedsvirkning. De
fritstående gavle har en noget urolig og flimrende virkning. På
gavlenes kanter spores endnu mærker efter lågernes hængsler.
Rygpaneler og sæder genanvendtes i stor udstrækning. Også alle
gavlene, der oprindeligt havde været malet med caput mortuumlignende rød farve, som atter var dækket af Hans Nielsens farve
rige barokstaffering, fandt anvendelse i de ombyggede stole
stader, men de ændredes noget efter empirens smag. Selve
toppen - hvordan den har været, vides ikke - savedes af, og i
stedet påsattes en dækplade med en meget flad pyramideformet
afslutning. Også det gamle kannelerede, retkantede pilasterskaft
udskiftedes med et glat fladbuet. Inde langs væggen anbragtes
en rem, hvorpå sæderne hvilede. Hele stoleværket maledes der
efter lysegråt i et par nuancer.
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Kirkens indre 1962.

Nogenlunde samtidig hermed synes også vestpulpituret at
være blevet ombygget36, så det fik sin nuværende konventionelle,
men iøvrigt heldige udformning. Det er desværre ikke muligt
at sige, hvordan det tidligere var udformet, men det må have
strakt sig længere op i kirken, muligvis kun langs nordvæggen,
som det kendes fra mange sønderjydske kirker. Regnskaberne
nævner stadige reparationer af pulpituret og omtaler herunder
flere understøtningsstolper. I den nuværende form var sådanne
ikke nødvendige (de nuværende fire jernstøtter er først anbragt,
da orgelet indbyggedes). Pulpiturforsiden bærer tydeligt præg
af at være sammenstykket af dele, som oprindeligt må have
siddet anderledes. Det lykkedes ikke i murværket at finde spor,
som kunne angive pulpiturets tidligere opbygning.
Endelig tog man i sidste halvdel af forrige århundrede fat
på endnu en nymaling af inventaret, dels en brun farve med
partiel forgyldning (præstestol, degnestol, korgitter, krucifiks,
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prædikestol og vestpulpitur) dels en lys egeådring (stoleværket).
Ved at være blevet bleget af lyset og patineret af slid, var denne
stilfærdige overmaling så langt fra at misklæde interiøret. Endnu
står prædikestolen og pulpituret iklædt denne dragt, og desværre
må det fastslås, at det prægtige gothiske krucifiks som kunst
værk kom langt bedre til sin ret i egetræsmalingen end i den
nuværende staffering, der bygger på oprindelige far vespor37.
Før restaureringen havde døbefonten en farverig staffering
med marmorering, muligvis hovedsageligt Hans Nielsens værk.
Altertavlens brogede, rigt forgyldte staffering, der klæder det
overdådigt virtuose snitværk så fuldkomment, er resultatet af
en istandsættelse i 183438. Meget taler imidlertid for, at man
dengang har respekteret tavlens oprindelige farver, og det synes
også Hans Nielsen at have gjort i 1747, da den „var medtaget
af ælde og lyseos“, og han reparerede den. Man er gennem
tiderne veget tilbage for at lade skiftende modeluner sætte sit
præg på dette kunstværk. Tavlen har sandsynligvis set nogen
lunde ud som nu, da den i 1665, to år efter at den var skåret i
Lorenz Jørgensens værksted, var færdigdekoreret af Heinrich
Justesen de Wandt, „Maler og Indvaaner i København“39.
Som tidligere anført indledtes istandsættelsesarbejderne i 1927
med en reparation, rensning og konservering af altertavlen, samt
alterbordforsidens restaurering, der på grund af dens slette til
stand nærmest må betegnes som en rekonstruktion. Ilde tilredt
var også præstestolen og døbefonten, og istandsættelserne af disse
dele blev meget vidtgående. Istandsættelsesarbejderne, der farvemæssigt overalt tilstræbte at komme de oprindelige stafferinger
nærmest, og som medførte, at inventaret fortrinsvis kom til at
stå i afrenset træ med en elegant, farverig, partiel staffering,
blev med den største tekniske dygtighed udført af National
museets konservator Niels Termansen (død 1953) og hans søn,
konservator Niels Jokum Termansen (korgitteret og krucifixet
dog af K. Roland-Hansen). Kunstnerisk svagest fremtræder efter
restaureringen døbefonten og dens himmel. Det vil føre for vidt
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Lorenz Jørgensens altertavle fra 1663.

her i detailler at beskrive de under inventarets istandsættelse
gjorte iagttagelser. Beretninger herom beror i Nationalmuseets
arkiv.
Det vil forståes, at hele koret med dets inventar måtte respek
teres ved hovedistandsættelsen, og bortset fra reparationen af
korets hvælving blev det eneste indgreb indsættelsen af elek
triske varmelegemer i smalle kanaler langs sidevæggene og bag
alteret. Af hensyn til de mange inventargenstande måtte denne
løsning foretrækkes for vægradiatorer og kunne i dette tilfælde
også anbefales, fordi kanalerne ikke kom i konflikt med arkæo
logiske spor under gulvet her i østforlængelsen, hvor ingen
ældre lag af interesse skjuler sig.
N år elektricitet valgtes til opvarmning, skyldes det navnlig
økonomiske hensyn, men også ønsket om at finde en opvarm
ningsmetode, som mindst muligt gjorde indgreb i bygning og
inventar. Selv om det har været hævdet, at elektrisk opvarmning
var skadelig for malet kirkeinventar, synes der heldigvis i de
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Stolestadegavl før restaureringen.

forløbne år ikke at have vist sig mindste tegn på, at dette opvarm
ningssystem har voldt skade i denne kirke.
I skibet, hvor al gulvbelægning nødvendigvis måtte fjernes,
og hvor derefter de arkæologiske udgravninger fandt sted, kunne
det forventes, at der ville finde sætninger sted, hvor gravningen
havde været ført dybt ned. Efter at alle de blotlagte gulvrester
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Ildebrandstavlen.

omhyggeligt var tildækkede med et sandlag, blev der derfor hen
over det hele støbt et tyndt, armeret betongulv, hvorpå den
egentlige gulvbelægning og stoleværket anbragtes.
Af pietet mod kirkens murværk, førtes betongulvet dog ikke
helt ud til væggene. I det herved skabte mellemrum blev der
imidlertid plads til de for varmeanlægget nødvendige kabler. I
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midtergangen nedlagdes atter i sit oprindelige mønster det
meget smukke gulv af sorte og røde teglfliser40, enkelte steder
suppleret med munkesten og almindelige gule mursten på høj
kant, således hen over den gamle kaloriferes indsugningsrist
foran korgitteret. Man har hermed undgået det alt for „gennem
førte“, der ofte kan komme over nyrestaurerede kirkers gulve.
Det var planen at lægge et skibsplankegulv under stolestaderne,
men af økonomiske grunde blev denne tanke desværre opgivet.
Et sådant gulv ville have understreget kirkerummets hygge og
samlet interiøret i højere grad end det gulv, der blev lagt, og
som har parketstave mellem bænkene og beton under disse ud
for de elektriske radiatorer.
Det gamle stoleværks sæder og rygpaneler var af fyrretræ og
så medtaget af ormeangreb, at de ikke lod sig genanvende. Der
udførtes derefter nye med forbillede i de gamle og med bedre
siddestilling, og i stedet for bærebjælken under sæderne langs
muren udførtes her en neutral stolegavl. For at give bedre plads
mellem bænkene fjernedes et par stolestader i hver side. Den
flade dækplade over de gamle stolegavle fjernedes, hvorved deres
strenge renaissancekarakter fremtræder klarere. „Den nye kirke“s
stoleværk ændredes på tilsvarende måde.
Efter stoleværkets ombygning var der ingen mulighed for at
bevare egetræsmalingen.
Man kunne derefter have valgt at afrense de gamle stole
stadegavle og lade disse stå med deres oprindelige staffering
og derefter staffere de nye dele af stolene helt af nyt. En af
rensning af stolegavlene ville imidlertid blive en meget bekoste
lig sag, og man anmodede derfor maleren Ernst Trier om at
foreslå en helt fri staffering af stoleværket, for gavlenes ved
kommende oven på de ældre farvelag. Herved har man gen
optaget den gamle tradition: at male oven på ældre stafferinger
i sin egen tids manér - ligesom Hans Nielsen gjorde det ved
midten af det 18. århundrede. Ernst Trier løste denne opgave
med en kunstnerisk habilitet, der nærmer sig det raffinerede
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både for så vidt angår hans farvers indbyrdes sammensætning
som disses sammenspil med det øvrige kirkeinventar, og han
har dermed ærefuldt indskrevet sit navn blandt de mange kunst-
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nernavne, der er knyttet til kirken. I tilgift til den heldige nye
farveholdning har man bevidstheden om, at de gamle farvelag
på gavlstykkerne ligger velforvarede underneden. Skulle man
engang få lyst til at fremdrage dem, kan det gøres; man har den
mærkelige fascinerende fornemmelse, at mulighederne ikke er
udtømte.
Kabelkanalerne langs med ydervæggene dækkedes med blålige
småsten. Hele den elektriske installation kan herefter tilses og
repareres, uden at gulv eller murværk berøres.
To kollekttavler, brusk-barok-stil med relieffer i skjoldet
forestillende henholdsvis den rige og den fattige mand, blev i
1952 af Nationalmuseet afrenset for en ringe sort og hvid over
maling og står nu i sine oprindelige farver. På bagsiden af den
ene fandtes initialerne O. A. S., og på den anden O. M. S., sand
synligvis henvisende til de to kirkeværger, Ole Andersen og
Ole Mikkelsen, der omtales i indskriften på altertavlens bagside.
De smukke senempiresalmenummertavler med skydetal fik påmalet nye tal, men forblev iøvrigt uændrede41. Orgelet er byg
get 1898 af A. H. Busch & Sønner og skænket kirken af advokat
Carl Fischer Hansen, New York, søn af C. E. Hansen, skolelærer
i Stenløse i 30 år.42
I tårnrummet hævedes gulvet, der blev lagt af gule mursten
på højkant, et trin, og der anbragtes løse stole. Et regulært,
malet stoleværk også her ville utvivlsomt have bundet dette lille
elegante rum bedre sammen med skibet end de umalede stole
formår.
I våbenhuset lå et smukt, men meget slidt gulv af flensborg
sten på højkant. Dette blev lagt om simpelthen ved, at stenene
vendtes en halv omgang. Det blev herved plant, men ikke
mindre smukt. Syd for indgangsdøren anbragtes det store målerog afbryderskab, som hele den elektriske installation kræver, i
et fritstående ramme værk. Engang bliver måske elektriciteten
erstattet med helt andre lys- og varmekilder, og hele apparaturet
kan da fjernes uden indgreb i bygningen. Den gamle brænde-
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Detail af triumfkrucifiks.

kasse, som er blevet et så karakteristisk tilbehør til landsby
kirkernes våbenhuse, bevaredes og tjener som bænk, opbevarings
sted for rengøringsremedier og som skjuler for varmelegemerne.
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Den store jernbundne fattigblok flyttedes fra skibet ud i våben
huset. Mellem skib og våbenhus sad indtil restaureringen en filt
klædt fløjdør, der var uden antikvarisk interesse, og som ikke
kvalitetsmæssigt kunne leve op til det rum, hvortil den gav ad
gang. Arkitekt Marinus Andersen tegnede derfor en ny dør i teak
træ og med kraftige, blanke messingbeslag, enkel, djærv og mo
derne, den eneste egentlige nyskabelse under hele restaureringen.
Samtidig løftedes ud for portalen våbenhusets loft mellem den
inderste bjælke og kirkens mur, således at det romanske tympa
nonfelt blev frit. Dette er blevet forsøgt mange steder i landet,
hvor våbenhusloftet har afskåret det øverste af en portal, men
intet sted er det udført så overbevisende rigtig og smukt som her.
Det er lykkedes at bevare det mørke og trykkede våbenhusrum
som den virkningsfulde introduktion til det lyse og rige kirke
rum, der gradvis og overraskende afslører sig for den indtræ
dende.
Bedre end de fleste steder forstår man her, hvor misforståede
og banale de mange steder så yndede vestindgange midt i skibets
akse er.
Tilbage af inventaret står nu kun præstestolen og vestpulpi
turet urestaurerede med den nu snart 100-årige egetræsmaling.
En konservering, navnlig af pulpituret, må ved lejlighed gen
nemføres; man har da valget mellem tre fremgangsmåder: at
fremdrage de oprindelige stafferinger, at male en helt ny staf
fering svarende til stoleværkets oven på egetræsmalingen, eller
simpelthen bevare denne. I betragtning af, at egetræsmalingen
klæder snitværket helt udmærket, og at de to inventarstykker i
deres nuværende skikkelse så smukt indordner sig i den helhed,
der præger hele interiøret, burde man sikkert overveje at holde
fast ved den nuværende staffering, så meget mere som den
repræsenterer en lang, senere grundigt bekæmpet epoke i smagens
historie.
I kirkens ydre er foretaget en ganske lille ændring af stor og
heldig virkning. Alle gavlblændinger, der hidtil havde stået
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cementpudsede, hvidtedes og skabte et venligt liv over byg
ningen. Ved samme lejlighed fornyedes blytaget på skib, tårn
og trappehus.
Den gamle kirke skulle efter restaureringen kunne stå i
mange år uden at have behov for større istandsættelsesarbejder,
og den kan forhåbentlig stå ikke alene som det monument, den
er i sig selv, men også som et monument over vor egen tid og
vor behandling af historiske mindesmærker.43.

NOTER
Forfatteren har billiget, at artiklen af økonomiske hensyn trykkes med
ny retskrivning.
L.A. - Landsarkivet. R.A. - Rigsarkivet. N.M. - Nationalmuseets 2. afd.
Rgsk. - Regnskaber. Rtk. - Rentekammeret.
1. H. Zangenberg, Gamle Præstegaarde, 1932, s. 27.
2. Opr. degnebolig. Ved Albert Melchiors 18/6 1802 konfirmerede testa
mente omdannedes boligen med tilhørende jordlod til som en stedsevarende
stiftelse at afgive enkebolig for en præste- og en degneenke af Sjællands stift.
3. Der skal fra Nationalmuseet bringes menighedsrådet en tak for den for
ståelse, der straks fra begyndelsen blev vist restaureringsarbejdet og de særlige
krav og hensyn, der må tages til et sådant arbejde. Personligt må jeg varmt
takke arkitekt Marinus Andersen for samarbejdet under undersøgelserne i kir
ken, for iagttagelser og gode råd. Min kollega, museumsinspektør Olaf Olsen,
vor største kapacitet med hensyn til undersøgelse af kirkegulve, tog del i arbej
det i Stenløse, og jeg står i stor gæld til ham for de gode resultater. I under
søgelsen deltog endvidere dr. phil. Jan Steenberg og arkitekt John Petersen.
4. Om arkæologiske undersøgelser i kirkegulve i almindelighed, se Olaf
Olsen: Kirkegulvet som arkæologisk arbejdsmark (Nationalmuseets Arbejds

mark 1958, s. 17-30). I samme forfatters afhandling om St. Jørgensbjerg Kirke
(Aarbog for nordisk Oldkyndighed og Historie, I960, s. 1-68) findes også
talrige iagttagelser af almindelig interesse for kirkegulvenes arkæologi.
5. Lægmandsaltre eller helligkorsaltre anbragte foran indgangen til koret
har formodentlig været almindelige tidligt i middelalderen, men da netop dette
sted i kirken var en yndet begravelsesplads, vil man næppe mange steder finde
spor af disse altre. Af murværket i Uggeløse og Tikøb kirker, Frb. amt, synes
det dog ligesom på enkelte bornholmske og skånske kirker umiddelbart at
fremgå, at der har eksisteret lægmandsaltre i forbindelse med et muret lektorie
i triumfbuen (Elna Møller: Om danske Lektorier, Fra Nationalmuseets Ar
bejdsmark, 1950, s. 129-138).
4
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6. Se anførte afhandling om St. Jørgensbjerg Kirke, s. 52.
7. Murerarbejdet udførtes med den største indlevelse i opgaven af H. Hjorth,
Jyllinge. Det er nu vanskeligt at skelne de ommurede partier fra de oprindelige.
Også om- og nylægningen af gulvene skyldes Hjorth.
8. Der blev på nordmuren fundet tre huller fra de stikbomme, som har
båret gangbrædderne på byggestilladset. De sad alle i samme højde, 1,70 m
over nuv. gulv (d. v. s. ca. 2 m over opr. gulvniveau). Det ene sad 90 cm
øst for vestligste hvælvingspille, det andet 60 cm øst for portalens østside, det
tredie 40 cm øst for det nuv. vindues østkant. Udfor det sidste fandtes 1,60 m
fra væggen et rundt stolpehul, som var gravet ned i den oprindelige sandbund
og som var fyldt med 1er af samme karakter som afretningslaget under det
romanske mørtelgulv (fig. s. 13). I dette hul må den til bommen svarende
lodrette bærende stolpe have stået. Denne bom, 6 cm i diam., af birk med
bark på, sad endnu i sit hul. I de to andre huller henholdsvis 6 og 10 cm i
diam., var bommen forsvundet, men det var tydeligt, at bommen havde gået
helt igennem muren, så den formentlig også tjente til understøtning for gang
brædderne i det udvendige stillads, og at man først havde anbragt bommene
og derefter muret dem helt inde, hvorved man fik sidestyr på stilladset. Når
murerarbejet var afsluttet savede man så bommene af i murflugterne. (Se Knud
J. Krogh, Stilladser til et Kirkebyggeri i 1100-Tallet, Aarbog for nord. Oldk.
og Hist. 1959, s. 201-211).
9- Oplysningerne om kalkmaleriet og dets datering fra indberetning 1956 i
N.M. ved E. Lind.
10. Et tiloversblevet felt med en malet dyd (Fides o: Troskaben) er nu i
N.M., mus.nr. D. 13177.
11. På „kongen“ i tårnets tagværk er indskåret L. F. G. 1784. I 1861 ud
sættes klokkestolen til nedtagning og nyopførelse, da den spænder og trykker
mod muren. (Protokoller over Synsforretninger over Præstegaarde og Kirker,
1854-62. Lynge, Fr.-borg og Ølstykke-Horns Herreders Provsti. L. A.). Dette
arbejde blev formodentlig udført i de nærmeste år herefter. Tårnets nuværende
etageinddeling er usædvanlig ved at have to mellemstokværk, hvoraf det ne
derste er meget lavt, og et meget højt klokkestokværk.
Urkammeret af brædder er udført 1735 af urmager Ingvar Hansen, Brønd
byvester, der tillige var snedker (Rgsk. 1725-59, Sjæll. Rytterdistrikters Kirkergsk. R. A.).
12. Synsprotokoller I860. L. A. Hullet i hvælvingen er måske brudt i 1735,
da Ingvar Hansen reparerede uret, der havde stået i mands minde og indrettede
det således, at det går 28 timer, imellem det optrækkes, hvortil kræves en
tilstrækkelig lang skakt for lodderne.
13. Venligst meddelt af dr. phil. Erik Moltke, som har undersøgt indskriften.
14. Sjæll. Rytterdistrikters Kirkergsk. 1725-59, R. A. I samme regnsk. op
lyses 1722, at trappehusets tag havde egespåner.
15. Frb. Amtstueregnskaber II, 1833, R. A.

STENLØSE KIRKE

51

16. Protokoller over Synsforretninger over Præstegaarde og Kirker 1854-62,
L. A.
17. Af snedkermester Kobiersky, Kbhvn. Han forfærdigede ved samme lej
lighed en ny tårntrappe, en ligbør og to kollekttavler, (Rtk. 2422.529. 1776-79,
Udskrift af Kirkekassens Rgsk. f. Frb. og Kronborg). Ligbøren og kollekt
tavlerne er siden gået tabt.
18. Sjæll. Rytterdistrikters Kirkeregnskaber, 1725-59, R. A.
19. Frb. Amtstuergsk. II, 1800, R. A.
20. Protokoller over Synsforretninger over Præstegaarde og Kirker 1854-62,
LA. Det hedder her under året 1843, at man i tilbygningens nordgavl ønsker
„anbringelsen af en dobbeltdør, så at indgangen til pulpituret ikke længere
behøver at være gennem kirkens hovedgang“. Forandringen skønnes dog ikke
presserende, men synes at være gennemført ved midten af århundredet.
21. Sammesteds. Adgangen til tagrummet var indtil 1722 gennem et hul i
hvælvingskappen over orgelets spillebord. Dette hul, der endnu kan spores,
blev tilmuret samtidig med, at hullet gennem vestgavlen ud til tårnet blev brudt.
(Sjæll. Rytterdistrikters Kirkergsk. 1721-25. R. A.).
22. Molbech, Ungdomsvandringer i mit Fødeland, 1811, s. 375-76.
23. Sjæll. Rytterdistrikters Kirkeregnskaber, 1725-59, R. A.
24. Sammesteds.
25. Omtales flere gange i rgsk.
26. Sjæll. Rytterdistrikters Kirkeregnskaber, 1725-59, R. A.
27. Sammesteds.
28. Omtalt adskillige gange i rgsk. og inventarlister.
29. 1739 havde præsterækketavlen flg. indskrift (fra Liber daticus, 17381896, L. A.) :
Ecclesiæ Steenlosianæ Pastores à reformata Religione.
I. D n: Nicolaus Ibæi Munch obiit A° 1555.
II. D n: Petrus Johannes Skaaning obiit in Dei: 1561
III. D n: Olaus Juel xxx
obiit in Dei: 1572
IV. Dn: Paulus Laurentij Scanus
obiit
1582
V. D n: PetrusClambech Cimber
obiit in Sept: 1617
VI. D n: Christophorus Augusti Ericius
Hafniensis obiit in Sept: 1639
VII. D n: Fridericus Christierni Fabricius
Slangendorphianus obiit d=l4 Juli: 1654
VIII. Magr Johannes Johannis Windefontanus Sædlandus.
Sic reliqvos posui, pones Successor Amice!
Me qvoq(ue), qvi satis cunq(ue) superstes eris.
b:m Magr Johan: Joh: Windefontanus
natus d: 25 Jan:, denatus d: 12 April 1711.
vixit an: 86. mens:2 e(t) septim :3.
An: 57 Pastor . 33 Præpositus.
IX. Magr Johannes Thomæ Fil: Bangius.
4*

52

HANS STIESDAI

Hafniensis obiit 1695.
X. D n: Johannes Johannis Windefontanus
fil: Steenløsensis obiit in Sept: 1716.
Nobile Depositum Pono, Decessor Amice !
Cæcicola Tecum ponat et Alma Trias
Jacobum Nicolai Musenium
Cartemundæ= Fionum.
Qvibus vivis gratos nos exhibere non possumus,
iis mortuis salutem non simus ingrati.
Den nuværende præsterækketavle består af en sort pudsflade med hvid ind
skrift, formodentlig fra beg. af 19. årh.
30. Tavlen „Til Erindring over Qvæg-Sygen, som Vinteren 1745 borttog
i Steenløse og Vexøe Sogner 927 Høveder“ havde følgende indskrift:
Sommer=Tanker over Vinter=Skade.
N u maa vi sande det, Melk-Veyen alt er borte,
Vor Land ey flyder meer, som før, med Melk og Smør;
Den findes snarere paa Himlen og vil skorte
For Malke=Piger, dem man neppe høer og spør.
Hvor er nu Eders Krands? Hvor er den søde Byrde,
I Trop=viis kneysed med, hver som den kroned Hiort,
Det Hoved=Smykke er affaldet, og vor Hyrde
Kom med sin Stav, som I med Eders Gang, til kort ;
Dog see, saa propped fuld, som Stierner staa paa Veyen
Af Himlens hvide Kreds, som Himlen skaffe kand,
At Malke=Dyr Igien, saavel som Melke-Deyen
For os og Efter-Slægt skal vrimle i vort Land.
Steenløse, den 4. Junii 1746
Jacob Muus.
(Hoffmans Fundationer, VII, 1761, s. 50).
31. „Iblant de Marmor=Fliser, hvor med Alter=Gulvet i Steenløse=Kirke er
belagt, er een især falden i Øynene, som er meget mærkværdig, da den fore
stiller Christus paa Korset, ligesom det kunde være giort med en Pensel, og
er dog eene Naturens Verk. Sam(m)e Steen blev derfor optagen 1763, og
forevist da værende Kirke=Inspecteur Hr. Cammer Herre Holstein, som lod
den potere (polere) og indsette i en smuk Ram(m)e, til at indsettes i Muuren
ved fruen=tim(m)er stolene, med følgende stropher forfattede af præposito
Honorae Mag: Muus. - Jeg Marmor=Steen ved Alter=Fod / var lagt til Ziier
og Beste, / Der Præsten holdt mig alt for god, / Da Hand blev vaer og læste /
Det Billede i mig er groed / Om Jesu den korsfæste / Hand sagde: lille
steen du stoed / langt bedre her at skiæmme / Hver den saa Haard i Hierte=
Rod. / Sin Jesum at forglemme. / Steenløse d: 23 Januar 1764.“
(Siellands Sognes Beskrivelse, I, s. 34, manuskrp. i N. M., saml. Hofmans
Fundationer, X, Appendix s. 11 og Pontoppidans Da. Atlas VI, s. 50). Tavlen
fik sin plads på alterbordet og har som et helt usædvanligt stykke kirkeinventar
nu i to hundrede år tiltrukket sig alle besøgendes opmærksomhed.
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1836 blev den restaureret og indskriften opmålet, ved hvilken lejlighed da
teringen udelodes.
(Frederiksborg Amtstueregnskab II, 1836, R. A.).
32. Denne lyrisk begavede personlighed, der døde 1783 som 92-årig efter
at have siddet som præst i Stenløse 67 år, har efterladt en interessant selv
biografi, der er optaget i Christopher Giessing, Nye Samling af Danske, N or
ske og Islandske Jubellærere, II, 1. bd., 1781, s. 287-309.
33. Stenløse-Veksø Kirkebog 1736-1805, L. A.
34. Frederiksborg Amtstueregnskaber II, 1827, R. A.
35. Bygningsadministrationens Kopibog 1841-50, Rtk. R. A.
36. Sammesteds.
37. 1726 er det med Kalk og deslige ilde tilredte Krucifix tilligemed de
fire Evangelister og et derunder staaende Vaaben nedtaget, rengjort og malet
tre Gange med Oliefarve og igen opsat. (Sjæll. Rytterdistrikters Kirkergsk.
1725-59, R. A.). Det omtalte nu forsvundne våben har sikkert stået på
bjælken midt over kordøren og har dækket for den nu lidt ubehjælpsomme
overgang mellem krucifix og korgitter. Før sidste istandsættelse læstes på ge
simsbjælken: Herre, til hvem skulle vi gaae hen? Du haver det evige Livs OrdUnder denne sene indskrift fandtes den oprindelige: Ecce redemtorem qui
débita solvit Adami in cruce dum pro te mite pependit onus utque pater vedita
decerpcit ab arbore morten sic vitam e ligno Christus et ipse dedit (Se Frel
seren der løste Adams skyld, idet han for dig hang på korset mild og god
(egnt. som en mild byrde) og ligesom voi slægts fader høstede døden af livets
træ, således gav Kristus også livet fra træet). Denne indskrift, der indholds
mæssigt og ved sin udførelse hørte så nøje sammen med gitteret, blev efter at
være præpareret desværre efter lokalt ønske overmalet til fordel for et salmecitat.
Ved krucifixets restaurering fandtes, sømmet bag på korstræet, et stykke af et
middelalderligt pergamenthåndskrift, som desværre kun har ladet sig tyde så
fragmentarisk, at det ikke kan yde noget bidrag til krucifixets historie (i N.M .).
38. Før sidste istandsættelse har altertavlen på forsiden flg. påmalede ind
skrift, som flyttedes om på bagsiden: Frederik den VI har ladet denne Alter
tavle fornüe MDCCCXXXIIII. Muligvis har denne indstandsættelse været
udført af en maler ved navn Wørmer. 1827 siges det, „ville være ønskeligt, om
Wørmer reparerede Altertavle, Prædikestol og Pulpitur, hvilke efter en saadan
Reparation ville give meget“. (Beregninger og Overslag over Bygningsarbejde,
1821-27, Bygn.-Adm. 245-416, R. A.).
Hvordan kirken kom i besiddelse af den prægtige altertavle synes at stå
klart. Sognepræsten, mag. Hans Hansen Windekilde (1625-1711), hvis ligsten
ligger i korgulvet, og hvis mindetavle ses på korets sydvæg, var bondesøn fra
Vindekilde ved Dragsholm (Holbæk amt). Rigsråden Christoffer Urne holdt
ham til bogen. Senere blev han hovmester for rigsrådens børn på rejser i Europa.
Som tak for denne tjeneste skaffede rigsråden ham kaldet i Stenløse-Veksø, og
i dette embede sad han i 57 år, fra 1654 til sin død. Endnu i dag vidner alter
tavlen om det smukke venskabsforhold mellem Windekilde og hans gamle
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patron. Christoffer Urne, der som erkedegn i Roskilde også var Stenløse kirkes
patron, bekostede tavlen udført hos den navnkundige billedskærer Lorenz Jør
gensen, hvorefter den 1663 opstilledes i kirken, til glæde først og fremmest for
Windekilde - og siden for alle, der har set den. (Christopher Giessing, Nye
Samling af danske, norske og islandske Jubel-Lærere, III, 1. bd., 1786, s. 366373). Også Lorenz Jørgensen stod under Christoffer Urnes særlige beskyttelse,
se C. A. Jensen, Danmarks Snedkere og Billedsnidere, 1911, s. 106.
39. Stenløse Kirkes Rgsk. 1664-69, R. A.
40. Fliserne er på bagsiden signeret: G. Dithmer Kloster Mosegaard.
41. De gamle sortmalede salmenummertavler til at skrive med kridt på
henstod på kirkeloftet. De er udført 1799 til at skrive „efter No af den nyeste
Psalmebog, som blev indført her i meenighederne, anskaffet af Præsten“ (Frb.
Amtstuergsk. III, 1797-99, R.A.). En af de gamle tavler er nu ophængt i
tårnrummet. - 1841 var der blevet anbragt hatteknager langs kirkens vægge
(Frb. Amtstuergsk. II, 1844, R. A.). Disse var ved århundredeskiftet blevet
fornyet, men fjernedes helt allerede før restaureringen.
42. Orglet har mekanisk traktur, sløjfelade og anhangspedal (Octav 4 fod,
gedack 8 fod, salicional 8 fod, bordum 16 fod og principal 8 fod). Det
istandsattes 1954 af Frobenius & Co., Kgs. Lyngby. Om giveren, Fischer H an
sens hjemkomst fra Amerika som millionær, se bl. a. „Blæksprutten“, 1896,
s. 10-13. Allerede 1847 overvejedes anskaffelsen af et orgel på seks stemmer,
og der rettedes henvendelse til orgelbygger Demant i Odense herom (Stenløse
Sogns Copiebog, 1846-95, L.A.).
43. På loftet af våbenhuset og „den nye kirke“ er henlagt prøver af stole
gavlene og rygpaneler, en stump af en understøtningsstolpe fra før pulpiturets
sidste ombygning, to af de gi. salmenummertavler fra 1799, de kasserede
filtfløjdøre, „automatiske“ alterlys af jernblik og andre ting, som hver på sin
måde fortæller kirke- og kulturhistorie. Det er af den største vigtighed at
værne om alle disse, ofte i sig selv så uanseelige ting. Da man i 1924 instal
lerede kaloriferen, anbragtes de stole, der da måtte fjernes, på loftet, hvorfra
de ved sidste restaurering atter kunne hentes ned og genanbringes. De op
magasinerede panelstykker m. v. vil give fremtiden mulighed for analyser af
ældre stafferinger. I Nationalmuseet opbevares følgende fragmenter fra kirkens
inventar: Mus. nr. D. 11461 (tre stykker af alterbordspanel), D. 12017-18
(dele af messehagel), D. 12019 (fra alterfløjene), D. 12021 (fra den store
lysekrone), D. 13177 (maleri fra alterbordsforsiden), D. 13178 (to stykker
vægpanel), D. 13179-82 (diverse malede el. udskårne træstykker). De ved
restaureringen fundne mønter beror i Den kgl. Mønt- og Medaillesamling,
Nationalmuseet.
Ved en beklagelig uagtsomhed under den store lysekrones rensning i Kbhvn.
i forbindelse med hovedrestaureringen er de fire med kronen samtidige (1714)
drejede trækugler på hængestangen gået tabt.
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GAARD, GODS OG HAVE
I TIDEN 1656 TIL 1942.
A /J E N S O S T E R G A A R D

Omtrent 9 kilometer syd for Helsingør i Asminderød sogn ud
for Humlebæk ligger herregaarden Krogerup. Den har aldrig
haft egentlig herregaardstakst, og dens underlagte bøndergods
var ikke betydeligt. I tiden fra 1656 og følgende decennier
havde Krogerup under Hans Rostgaard og Søn Frederik Rostgaards eje opnaaet nogen omtale paa grundlag af disse mænds
indsats i vort lands tjeneste. De grundlagde Krogerup gaard og
gods, og de var haveyndere. Den have, som de, især Frederik
Rostgaard, grundlagde med barokprægede partier og træbestan
de, der endnu er i behold, samt dens omdannelse under senere
slægter, von der Maase og Brun, til landskabelig stil, er den
oprindelige baggrund for nærværende redegørelse. Ogsaa en del
træk fra gaard, gods, mark og skov er taget med under den
synsvinkel, at disse bestanddele ernærede de mennesker, som
her havde deres gerning, og tillige gav dem økonomisk mulig
hed for havens anlæggelse, udbedring og vedligeholdelse.
Jordbunden, hvor gaarden og dens jorder ligger, bestaar af
morænedannelser, lerholdige og sandede, og klimaet er under
paavirkning af kysten gunstigt for have og trævækst. Den her
lige beliggenhed med terrænhøjden ved hovedbygningen 25 m
over havet og med enestaaende udsigt ud over Øresund, forlener stedet med stor skønhed og har inspireret beboere til at
faa noget smukt ud af bygninger, haver, marker og skove,
hvorom der meddeles træk i det følgende.
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HANS ROSTGAARD
1656-1684
Hans Rostgaard, f. 1625 i Roost i Arrild Sogn, Haderslev Amt,
blev 1656 gift med Kirsten Pedersdatter, datter af Peder Chri
stensen Svenske til Krogerup, og samme aar blev han ridefoged
for Kronborg Len. Efter svigerfaderens død blev han eneejer
af Krogerup efter at have købt sine medarvinger ud 1657. Hans
bedrifter under krigen 1658-60 er velkendte og skal ikke be
rettes her. Som belønning for hans aktivitet under krigen blev
han udnævnt til kongelig fiskemester i Kronborg len, og end
videre fik han under 28. marts 1661 af kongen „for villig
og tro Tjeneste i forleden Krigstid“ gaarden Krogerup og jor
der, som er lagt under den, tilstaaet at besidde „med adelig
Frihed“.1 Samtidig bevilger kongen „hannem och hans hustrue
begge deres liffs tied Trei Hundrede Rix Daller aarligen“, som
skal udredes af toldindkomsterne i Helsingør.2 Men de 300
rigsdaler, som nok er bleven udbetalt de første aar, gaar der
efter i restance, og i september 1670 fremsender han en ansøg
ning til Christian V om at faa pengene, han havde til gode,
udbetalt. Det førte til, at der ved skøde af 5. novbr. 1672 blev
tillagt ham betydeligt jordegods beliggende i sognene Tikøb,
Esbønderup og Maarme (Maarum), i hartkorn i alt 36 tdr. 4 skp.
IV2 fdk., der vurderedes til 50 rdl, pr. tønde, i alt 1828 rdl.
12 skill.; endvidere faar han til afvikling af sin fordring for
aarene 1663 til 1673, 300 rdl. aarlig, i alt 3000 rdl. Samtidig
giver han afkald paa sit benaadningsbrev, i hvilket der var be
vilget ham og hustru for livstid ovennævnte 300 rdl. aarlig.3
Senere var han amtsforvalter over Kronborg Amt og havde Ladegaarden ved Helsingør i forpagtning.
Af matriklen 1680-88 fremgaar det, at Krogerupgaards jor
der bestod af tre vange, nemlig: 1. Sønder- eller Heide Vang
(syd for gaarden), 2. Wester-Vang (nord for gaarden til Tibberup By), 3. Fløyterup-Vang (langs med stranden til Tibberup
Vang). Der fandtes fem fiskedamme: Faders, Moders, Fride-
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richs, Broe og Moese. Det dyrkede areal udgjorde 92 tdr. 5 skp.
land, høavlen ansattes til 27 læs aar lig og den aar lige græsning
opgjordes til 20 stk. høveder; hartkornet blev 19 tdr. 5 skp.
2 alb. og svineolden af skoven til 1 skp. 1 fdk. 1 album.4
Hans Rostgaards anden hustru Cathrine Asmusdatter fødte
ham sønnen Frederik 1671. Hans tredje hustru 1674 var Dor
thea Rode, enke efter fyrforvalter Peder Jensen Grove til Nellerupgaard i Gilleleje sogn. Grove havde af kongen 1668 for
2242 rdl. købt øen Anholt5, som Hans Rostgaard i ægteskabet
med Dorthea blev ejer af.
Hans Rostgaard havde gode økonomiske kaar, og han tog sig
betydeligt af Krogerup gaard og have, hvorom skrives: „Hans
Rostgaard er omhyggelig og flittig i at forbedre Kraarops Byg
ning, og at frede paa Gaardens Haver, Skov og Marker samt
at see paa Bondens Bedste, med videre.“ Og yderligere tilføjes:
„Hans Have var hans Lyst, at pyndte, plante, poode, Og see
dend unge Vext, naar muligt var, til goode, Var Ham, som andre
fleer, en yndig Tiids-fordriiv, og, som Hand sagde selv saa tidt,
Hans halve Liiv. Sin Gaards Brøstfældighed hjalp Hand og
strax til Rette, I hvad der var paa Træ og Kalk og Steen at
sette . . .“6
Hans Rostgaard døde 1684. I aaret 1904 lod Krogerups da
værende ejer, O. Bruun (se om ham nedenfor) en bronze
statue af Hans Rostgaard opstille i haven ved Krogerup umid
delbart nordvest for hovedbygningen. Statuen er modelleret af
billedhuggeren Petersen-Dan og viser Hans Rostgaard staaende,
klædt i ridefogeddragt.
FREDERIK ROSTGAARD OG CONRADINE REVENFELD
1684-1745
Ved sin faders død overtog Frederik Rostgaard 13 aar gammel
sin faders gaard og andre ejendomme. 1687 blev han student,
og han dyrkede i tre aar frie studier ved Københavns Universitet.
Han havde en ordning med sin fætter Jens Rostgaard, der sue-
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cerede Hans Rostgaard som amtsforvalter til Kronborg, og amts
forvalter Christen Nielsen, Frederiksborg, om administration af
hans jordegods og midler; førstnævnte angives som hans for
mynder og kurator.7 I aarene 1690-99 gjorde han en udenlands
rejse. Hans breve, memorialer m. v., som „Jeg hafde samlet
[m ig] om min udenlands Reise“, skriver han mange aar senere,
var deponerede hos Assessor Hans Gram og blev ødelagte i den
store ildebrand i København 17288; senere nedskrev han efter
hukommelsen sine tildragelser under udenlandsfærden, efter
hvilke i hovedtrækkene gengives ruten: I Tyskland især Gies
sen, i Holland Leyden, i England Oxford, tre aar i Paris
1695-98, derpaa sydpaa til Italien og naaede Rom, gennem
rejste Sicilien og under tilbagerejsen til Danmark besøgtes for
skellige mellemeuropæiske byer. I Danmark lagde han vejen
over Roskilde og Slangerup og kom til Kronborg Ladegaard 26.
oktober 1699 og „var ubekiendt i begyndelsen“9, d.v.s. at fæt
teren Jens Rostgaard og hustru Else Iversdatter efter saa mange
aars forløb ikke kunne genkende ham. Umiddelbart efter over
tog han styrelsen af gaard og gods.10
Han havde under rejsen erhvervet sig betydelige sprog- og bib
liotekskundskaber, og den 9. marts 1700 udnævntes han til geheimearkivar for det kongelige arkiv.
En række begivenheder, som bliver baggrund for Frederik
Rostgaards liv og virke, meldte sig i hurtigt tempo.
Den store nordiske krig stod for døren og indledtes den 4.
august 1700, da svenske tropper gik i land nord for Humlebæk
ud for Tibberup og indrettede sig en lejr oven for de 12-15 m
høje strandbrinker 1% km nordøst for Krogerup ved Kraagerup
Mølle11, og Krogerupgaard blev af soldaterne „plyndred og
aldeles spoleret“ og blev i de følgende 10 aar delvis fritaget for
skatter.12
1702 blev Frederik Rostgaard optagen i den danske adels
stand, og aaret efter blev han gift med Conradine Revenfeld,
datter af storkansler grev Conrad Reventlow til Clausholm.
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Godsforøgelse.
Begyndelsen til et stamgods var allerede lagt under Hans
Rostgaard, der af kongen havde modtaget betydeligt jordegods
og ved sit 3. ægteskab var kommet i besiddelse af øen Anholt.
1710 erhvervede Frederik Rostgaard Sejrø fra fætteren Jens
Rostgaard og fik 1718 af dennes enke Else Iversdatter „den In
sul Nexeløe med Toe Gaarde i Haunsøe“ ; (endelig overdragelse
af disse ejendomme har dog først fundet sted efter hendes død
1741).13
1721 afgiver Frederik Rostgaard ved magelæg med kronen
ejendomme i Esbønderup og Maarum sogne mod at modtage
tilsvarende i hartkorn i Tikøb sogn, og til vederlag for Asminde
rød sogns hele kirketiende og Tikøbs halve kirketiende faar
han forskellige ejendomme, der er beliggende nærmere Krogerup samt i Felletzlef sogn (Føllenslev) „et Marsvins Stade i
Stranden“ norden for Havnsø, han havde i fæste, „men her
efter skal nyde til fri Ejendom.“14
Af gaarde og huse i antal, dyrkede jorder i areal og hart
korn udgjorde disse øer ved matrikuleringen 1688 - og ved
overdragelsen vel uforandret - følgende:
Gaarde Huse
antal
antal

Anholt L a n d ........... ...........
Sejerø L a n d ............. ...........
N e k se lø .................... ...........

9
35
4

18
21

Dyrket
areal
tdr. land

209,0
705,5
105,4

Hartkorn
i tønder

11,17
154,40
25,7915

Anholt besøgte Frederik Rostgaard saavidt vides aldrig, Sejerø
derimod besøgte han flere gange og havde interesse i dens frem
gang paa forskellige maader, ogsaa træplantninger blev opkultiverede.16 Et interessant, men i administrativt henseende be
sværligt gods var grundlagt.
Frederik Rostgaard havde gennem aarene fra 1700-1731 en
række travle arbejdsaar, i hvilke kronen gjorde krav paa hans
arbejdsindsats.
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Krogerup, dens bygninger, kreaturer, haver, planteskole,
skove, damme, marker, veje, broer m. v. havde hans store inter
esse, men under hans travle embedsperiode havde han først
forpagtere paa gaarden, senere funktionærer. En liste over dem
saa vidt det har været muligt at skaffe oplysning om dem,
uden at rækken kan paaregnes at være fuldkommen, er opført
i bilag I.
Sidestillet med forpagtere og funktionærer til ledelse af gaardens og avlingens drift har han sikkert ogsaa benyttet litteratur:
haandskrifter og trykte bøger, der kunne vejlede ogsaa om for
bedringer indenfor jordbruget. Nogle af dem er opført i bilag II.
Gaardens bygninger.
Af efterladte kortfattede notater fremgaar det: Sahlshuset blev
needtaget, d.v.s., at hovedbygningen blev ombygget, og føjes
der til, at 1728 - medens Frederik Rostgaard som amtmand
boede paa Antvorskov - blev af „Fruen bygt dend høye stoer
Qvist paa 7 fag". Derover opførte Frederik Rostgaard et lidet
taarn til 2 klokker, „som svarer til et rart uhrverk, som staar i
den øverste Sahl", og som „gaar i 8 dage og repeterer quartererne" og halve timer. 1725 havde han ladet „grave en stoor og
bequem liskule", (var opført af kamp og havde straatag, den
blev sløjfet i 1940-erne). 1728 og 35 forbedret det store Fæhus
og 1737 opbygt taget over Hestemøllen og begge fu[r]agehuse,
og betydelige stenbroer blev lagt ved gaarden22.
Interesse for planter og have.
Haven og dens planter vurderede han meget højt, en indstil
ling, han havde erhvervet sig i ungdomstiden.
I studentertiden deltog han saaledes under den kendte bo
taniker Ole Borchs ledelse i botaniske ekskursioner paa gammel
Amager (Frederiksberg) og „ved den yndige Egn ved Gylden
lund" (Charlottenlund Skov)23, hvilket viser hans ungdoms
interesse for den levende natur,
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Krogerup med nærmeste omgivelser ved år 1700. Stik af Johan Haas i J. H.
Heubel: Leben Carl des Zwölften I, 1745.

Under udenlandsfærden har han rimeligvis gjort studier i
skønne have og alléer, men i optegnelser efter hukommelsen fin
des ikke noget nævnt herom. Enkelte træk kan dog fremsættes.
I Kassel gav landgrevens smukke slot med de kunstig indrettede
haver og de mærkelige menagerier anledning til mange iagtta
gelser24. I Antwerpen, Bryssel og London traf han magister
Laurits Thura, og de blev venner; i Leyden var de jævnlig hin
andens ledsagere i byens smukke omegn, hvor de dejlige alléer
og spadseregange lokkede dem ud sammen25 og, saaledes maa
det formodes, havde vakt hans interesse for de alléer, han senere
foranledigede plantet ved Krogerup.
Haven, som den blev anlagt af Frederik Rostgaard, og som
den delvis var bevaret til op i forrige aarhundrede og endnu i
enkelte træk er i behold, omtales nedenfor.
Marker, veje og damme.
Paa markerne, der - forannævnt - udgjorde noget over 92% tdr.
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land og var delt op i tre vange (i drift i trevangsbrug) fandtes
mange kampestene. De blev indsamlet og anbragt i stengærder.
De gamle kort fra aar 1700, Karl X II’s lejr ved Tibberup og
Johan Haas’ stik over Krogerup viser betydelige strækninger
med stendiger, som fandtes langs Humlebæk fiskerleje og paa
begge sider af vejen derfra til Krogerup, hvor en sten med
aarstallet 1689 tæt ved fiskerlejet maaske fortæller, at disse diger
er bleven opført omkring dette aar. I optegnelser nævnes, at han
opførte 7000 alen stendiger (som endnu delvis findes). End
videre byggede han broer, af hvilke især fremhæves „dend Store
bro i Humlebæk paa dens Store Kiøbenhavns landevej (se ne
denfor), hvorom haves et tingsvidne“, og han lod opføre dæm
ningen og postværker ved damme, som fandtes i stort antal paa
gaardens jorder: Fløyterup Dam, Snegle Dam, Kalledammen
og flere26.
Mindestene.
Et betydeligt antal mindestene af kamp er skaffet til veje af
Frederik Rostgaard og findes ved Krogerup og i dets omegn.
I Krogerup Haves stengærde findes saaledes flere eksempla
rer. To mindre stene bærer Hans Rostgaards og Jens Rostgaards
navne og aarstal, der knytter sig til deres liv. En større rektangu
lær sten har inskriptionen: ROSTGARDVS MVRVM HVNC
ET REVENFELDIA CONIVX STRVXERVNT IPSIS ARX
ERIT IPSE DEVS A. C. 1734 CONJVGII 32. I oversættelse:
„Rostgaard og hans hustru Revenfeld byggede denne mur. Gud
selv vil være borg for dem. I Christi aar 1734 deres ægteskabs
32te“. En anden stor sten har Frederik Rostgaards og Conradines slægtsvaaben og flere aarstal, der knytter sig til hans og
hendes liv.
I stenkisten over Humlebækkens løb under nuværende gamle
Strandvej ved sydspidsen af kirkegaarden findes indmuret i vest
siden en stor flad sten, der har inskriptionen: PONTEM VICINVM LICNEVM ROSTGARDVS ET REVENFELDIA
N O N EX DEBITO SED SPONTE IN PVBLICI COM-
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MODVM F. FF. MDCCXXXV. I oversættelse: Rostgaard og
Revenfeld lod udføre den nærliggende træbro til offentlighedens
vel - ikke af pligt men af eget ønske 1735“. Stenen fortæller,
at den har staaet ved en nærliggende træbro, antagelig den træ
bro, som fandtes over Humlebækrenden i Strandvejen syd for
fiskerlejet, d.v.s opført af Frederik Rostgaard 1735 paa „dend
Store Kiøbenhavns landevej“ (se ovenfor). Under anlægget af
Humlebæks Havn er broen bleven nedlagt, og stenen fandtes op
til nutiden indmuret i stenkisten; men den er for et par aar siden
blevet placeret i det nærliggende stengærde; vejen anlagdes ca.
1810. Det kan ikke nægtes, at der i nutiden var uoverensstem
melse i inskriptionens ordlyd og stenens placering.
I Espergærde, hvor Frederik Rostgaard ejede nogle gaardbrug,
lod han og Conradine ved et kildevæld opføre en kumme ogsaa
af kampesten til opsamling af vandet. Kummen har paa forsiden
Rostgaards og Revenfelds vaaben og paa dens sider inskrip
tionerne: ROSTGÅRD VS LYMPH AM HANC ET REVENFELDA MINISTRANT - IPSOS CHRISTE RIGA FONTE
PERENNIS AQVÆ 1741. I oversættelse: „Rostgaard og Re
venfeld sørger for dette væld. - Læsk dem, Christus, med stedserindende kildevand. 1741“. I nutiden benyttes dens vand delvis
af byens beboere, og kildens skrænter er blevet udstyret med
støttemur af hugget granit.
Fid eicommisserne s oprettelse.
Ved brev af 23. marts 1736 meddelte kongen Frederik Rost
gaard og hustru Facultas testandi. I deres testamente af 8. juni
1741 bestemtes det, at deres datter Conradine Sophies børn i
ægteskab med afdøde ritmester Friderich von der Maase til
Tybjerggaard skulle arve deres jordegodser i form af fideikommisser, nemlig:
Friderich von der Maase skulle overtage Krogerup Gaard og
Gods.
Gottfried Friderich von der Maase tiWagdes øen Anholt.
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Anna Cathrine von der Maase og Friderica Conradine von der
Maase skulle overtage øen Sejerø, jus patronatus til Sejerø
Kirke, øen Nexelø og tvende gaarde i Føllenslev Sogn.
Frederik Rostgaard døde 1745 og Conradine døde 1770.27
SLÆGTEN VON DER MAASE
1745-1804
Efter Frederik Rostgaard og hustrus død gik Krogerup Gaard og
Gods ifølge testamentets bestemmelse altsaa til dattersønnen
Frederik, først gift med Christiane Cathrine Styrup og efter
hendes død gift med Sophie Henriette Moltke.
Frederik v. d. Maase lod den østre del af stuehuset nedrive
og erstatte med en hovedbygning. En tilhuggen kampesten i
havegærdet ved indkørslen bærer hans navn og aarstallet 1772,
og opførslen regnes paabegyndt dette aar. Men paa det tids
punkt, da huset stod færdigt, døde han paa Krogerup 1774. Af
brandtaksationen af 1776 fremgaar det at: „Den Nye Hoved
bygning bestaar af 22 Faug Grundmuur en Etage Høy med
Kielder under heele Huuset, Gebrukken Tag [mansardtag] og
til Haugen Quist over 12 Faug.“ Indvendig nævnes et kammer
mod gaarden med „et stoert Repeteer U hr“, som formodentlig
er det af Frederik Rostgaard i sin tid fremskaffede ur. End
videre: „Til Gaarden er en Fronte Spidse over Midten med
Uhr-Skive [og] Midt paa Bygningen er opført et lidet Taarn
af Træe, Entaget og omlagt med Kaaber . . .“ Den nye bygning
med tilbygninger assureredes til 8600 rd.28
Sønnen Frederik Anton Adam von der Maase, der var gift
med Vilhelmine Løvenskiold, Fossum i Norge, har derefter
stamhuset Krogerup. Ved arv var de to andre fideikommisser,
Anholt og Seierø m. v., gaaet ind under Krogerup.29
Funktionærer og forpagtere i tiden 1745-1804 er opført i
bilag III30.
Frederik A. A. v. d. Maase, der var ritmester ved livgarden
til hest og boede paa Krogerup, fandt det vanskeligt og beko-
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steligt at administrere de saa langt fra hinanden liggende ejen
domme, Anholt, Sejrø og Nexelø m. v., og 1798 bevilgedes
det ham, at de maatte sælges.31 Sejerø og Nexelø solgtes 1805.32
Han gik videre og gjorde rede for i en ansøgning om afhæn
delse af Krogerup Gaard og Gods, da hans stilling som militær
gjorde ham det meget vanskeligt og bekosteligt, „at have det
fornødne Tilsyn“ med dette, og afhændelsen bevilgedes ham
den 19. december 1800.33
I december 1804 solgte v. d. Maase til generalløjtnantinde
Pauline Sehested, født Fabritius de Tengnagel, for 74.000 rigs
daler curant hovedgaarden Krogerup af hartkorn 25 tdr. 5 skp.
3 fdk. 1 alb. og bøndergods af hartkorn 70 tdr. 7 skp. 3 fdk.34
Det skønne gods gik ud af slægtens eje. Øen Anholt forblev
dog hos stamhusbesidderen; den stillede fideikommiskapital ud
gjorde 1843 41.748 rdl.3^
PAULINE SEHESTED, f. FABRITIUS DE TENGNAGEL
1804-1810
Pauline Sehested, født paa det nærliggende Enrum, gift med
generalløjtnant Johan Fr. Sehested til Høgholm (Randers Amt),
var bleven enke 1785. 1804 afhændede hun Høgholm og købte
som nævnt samme aar Krogerup med underliggende bøndergods.
Under hendes besiddelsestid virkede forpagter Hans N. Carøe (se bilag III), og 1810 nævnes forvalter Christian Thyboe,
der antagelig ogsaa har været hendes embedsmand (se bilag IV ).
Under hendes ejertid afhændedes jorder fra Krogerupgaard
og betydeligt af dens bøndergods; da hun solgte 1810 (skøde
1813)36 til etatsraad Constantin Brun omfattede Kraagerupgaard med skovene i hartkorn 18 tdr. 2 skp. og bøndergods i
hartkorn omtrent 13 tdr.; salgssummen var 120.000 rigsdaler.37
SLÆGTEN BRUN
1810-1942
Generationers gang og virke.
Umiddelbart efter Constantin Bruns overtagelse 1810 af Kroge5

66

JENS OSTERGAARD

rup, maa han - driftig landmand som han ogsaa var - have
lagt betydelige planer med hensyn til den landbrugsmæssige
udnyttelse af gaarden. 1811 lader han nemlig af ganske ny
opføre en „Stald-Længde paa 74 fag 14 alen dyb til 140 Qvæghøveder“, og bygningen blev assureret til 17.760 rdl.38 Men i
1813, da han endelig havde overtaget Krogerups skøde, afhæn
der han umiddelbart efter (samme aar) gaarden til sin søn
Carl Frederik Balthasar Brun, gift med Frederikke Margrethe
(Frida) Bügel, for 38.333 rigsbankdaler sølvværdi.39
Carl Brun var meget virksom under driften af sin gaard. En
journal, ført af ham paa fransk, tysk og dansk i aarene 1815-16
og 1820-22, giver levende oplysninger om livet i den gamle
gaard vedrørende den Brunske familie og mennesker, som den
kom i berøring med, og den har endvidere særligt indgaaende
optegnelser om den daglige drift i gaard, i mark, skov og have.40
Her maa vi nøjes med enkelte træk. Om arbejdet i marken skri
ves gang paa gang: Pillet Steen eller Steenkørsel, hvilket siger,
at endskønt markerne i Frederik Rostgaards dage var blevet
renset for sten, fandtes endnu betydelige mængder af sten at
fjerne; samtidig gaves markerne mærgel. Det tyder paa, at ager
jorderne ved disse foranstaltninger blev indgaaende grundfor
bedrede. Af skovene, Kirkeskoven og Heireskoven, havde den
førstnævnte hans særlige opmærksomhed. I aarene 1816-22
plantedes i denne foruden aim. skovtræer desuden: Hestekasta
nie, Løn, Lærk, Uægte Akasie, Stribet Løn (Acer striatum),
Balsamgran, Graa Birk (Betula populifera) og Ægte Kastanie
- formentlig fremskaffede fra Den kgl. Planteskole i Hørs
holm, hvis bestyrere, Schæffer, fader og søn, han nævner. Disse
mere eller mindre sjældne træer eksisterer ikke i nutiden. Haven
faar ogsaa en indgaaende omtale omfattende arbejdet, der ud
føres, og han følger livet, som det rører sig i den fra foraar til
efteraar. Han skriver: „Galanthus nivalis og Levcojum vernale
just i Blomst . . . Den første Crocus i Blomst. Igaar og i Dag
have Bierne viist dem ret muntre“. Arbejdet ved mistbænkene,
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udsaaning og udplantning m. v. gøres der rede for. 1821 plan
tedes 25 æbletræer.
Hans interesse for sin gaards gode drift resulterede bl. a. i,
at han oparbejdede en betydelig faarebesætning, og hans erfa
renhed i faareavlen nedfældede han 1827 i en bog om faarenes
pleje og om uldens kvalitet og fordelagtigste afsætning.41 Bo
gen er - enestaaende særpræget - bilagt med en trækasse, inde
holdende 26 uldprøver. Han skriver i forordet: „Da rigtig U ld
kendskab uden Tvivl er den Grundvold paa hvilken Faaredyrkningens Fremgang beroer, og Forfatteren er overbevist om, at
der gives danske Faareeiere, som staae tilbage heri, saa har han
holdt det for gavnligt at lade en liden Uldsamling følge med
hvert exemplar af dette Skrift, for saaledes ved Uldprøver at
gjøre dets Læsere opmærksomme paa Uldens vigtigste Fortrin
og Mangler efter Nutidens Anskuelser . . .“ Bogen blev pris
belønnet af Det kgl. danske Landhusholdningsselskab (med
guldmedaille). Han havde i 1825 280 Merinosfaar, deraf, skri
ver han, 100 moderfaar af højtforædlet dansk-spansk race. Be
standen forøgedes betydeligt, se nedenfor.
Efterhaanden var hovedbygningen kommet i forfald, og 1837
ombyggedes den; grundarealet blev uforandret 22 fag (47X22
alen), og mansardtaget erstattedes med en etage. Sønnen Alex
ander Brun skriver i sin dagbog den 29. april d. aar: „Das Haus
wurde so weit fertig dass der Kranz aufgesetzt wurde“, og i
april følgende aar oplyser han videre: „. . . auf Krogerup ge
wesen, als das Gebäude jetzt ganz fertig war . . .“42
Navn paa arkitekten, der har forestaaet ombygningen, er det
trods ihærdig eftersøgninger ikke lykkedes at finde. Efter denne
ændring staar hovedbygningen som den ses i dag i to fulde
etager med markante enkeltheder, sammenarbejdet til en stil
fuld helhed. Bygningen blev brandassureret 1868 til 32.960
rdl. Umiddelbart før 1868 opførtes en ny forpagter- og mejeri
bygning, andre bygninger ombyggedes, og brandassurancen for
5*
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gaardens bygninger (hovedbygningen medregnet) udgjorde ca.
64.700 rdl.43
Efter Carl Bruns død 1869 overtages Krogerup aaret efter
af sønnen Petrus Friderich (Fritz) Constantin Brun, gift med
Vilhelmine Frølich og efter hendes død gift med Regitze Sophie
Vind. Som amtmand indtil 1885 over Præstø Amt boede Fritz
Brun og familie paa herregaarden Lindersvold.
Ved Fritz Bruns død 1888 overtoges gaarden af sønnen Oscar
Brun 1889, gift med Ida Charlotte Sophie Tesdorpf. De ejede
ogsaa herregaarden Sædingegaard, som de ofte beboede, og
gaarden Boderup (begge i Maribo Amt).
En række mennesker i tjeneste under gaardens og havens
drift er opført i bilag IV.
Indtægtens kilder.
Af jordebogen fra 1819 fremgaar det, at Krogerupgaards ager
og eng, skovskyld samt fiskestederne Tibberup og Wasse ududgjorde 18 tdr. 2 skp. hartkorn og bøndergodset omtrent 13
tdr. hartkorn. Om hovedgaardens ager, eng og skov skylds
hartkorn tilføjes, at dette „Hartkorn ikke har skattefriehed, men
ligesom andet matrikuleret Hartkorn betaler det de 4 Kvartals
skatter og øvrige Paabudde. Derimod er det befriet for Tiende
ydelse og Soldaterhold“.46
Ved matrikuleringen, der paabegyndtes nogle aar senere og
traadte i kraft 1844, udgjorde hovedgaardens jorder (matr. nr.
1) 379 tdr. land, der ansattes til 33 tdr. 5 skp. hartkorn, altsaa
en betydelig hartkornsforøgelse. Hertil kom Humlebæks Fisker
leje m. v., der omfattede 141 tdr. land, og bøndergods tilsam
men noget over 30 tdr. hartkorn.
Markernes navne, siden 1686 forøget til 10, var: Heire, Lysthuus, Fløyterup, Dyremoese, Snegledams, Enghaugen, Stallbierg, Holme, Birke og Torpe.
Skoven, der bestod af Kirke- og Heireskovene, var 92 tdr.
land fredskov. Haven, bygninger, gaardspladser m. v. blev be-
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regnet til 17,2 tdr. land (9,5 ha). Havens arealer og de gaarden
nærmest liggende jorder blev sat i takst 16-12.47
Heste- og kreaturbesætningen 1861 var: 14 heste og 2 føl,
58 køer og 65 andet hornkvæg, 535 faar af finuldet race, 14
svin og 5 bistader.48
Slutfasen.
I aaret 1912 rejstes i stengærdet til haven en mindesten for
slægten Bruns besiddelse i 100 aar af Krogerup.
1921 døde Oscar Brun. Hans hustru Ida Brun fortsatte der
efter med stor dygtighed gaardens styrelse. Hun opførte 1934-35
Ny Humlebæk Kro, kaldet Kølles Gaard, beliggende øst for
Strandvejen, omtrent lige over den fra gammel tid, aaret 1740,
drevne Humlebæk Kro.49
Efter hendes død 1939 ønskede arvingerne (børnene) ikke at
overtage Krogerup, som derefter i 1942 solgtes til staten.50
Familiens arkiv (brevsamlinger m. v.) og godsets arkiv blev
indbragt paa vore offentlige arkiver.51 I noget over 130 aar
havde den minderige gaard været i slægten Bruns eje.
HAVEN UNDER SKIFTENDE TIDER
Haven, hvis gamle træer giver stedet et monumentalt præg af
stor skønhed, har sin historie, som med rimelighed maa omtales.
Skiftende tider, især under slægterne Rostgaard og Brun, har
givet den et præg, som endnu er bevaret.
Under slægten Rostgaard.
Hans Rostgaard havde stor interesse i sin have (se foran);
men der kan dog næppe paavises et træ, havegenstand eller
terrænordning fra hans haand - undtagen maaske den gamle eg
(se om den nedenfor).
Om haven under Frederik Rostgaard haves der betydelige op
lysninger, som takket være hans efterladte papirer meddeler om
hans virke; der findes endnu et betydeligt antal træer og træk i
anlægget som synlige minder fra hans haand.
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Under sine rejser i udlandet havde valnødtræet vakt hans be
undring. Den 20. maj 1698 skriver han i et brev fra Lyon til
sin fætter paa Kronborg Ladegaard, Jens Rostgaard, som han
kalder sin Høitærede Allerkiæreste Broder:
Jeg saae gierne at min kiære Broder vilde lade kiøbe 50 eller
60 unge valnødtræer og deraf giøre en allé uden for Kraagerup
paa hvad sted hand selv holder for det bedste. Det er et af de
træer som voxer snarest og som betaler bedst det sted det staar
paa. Og om end skiønt vanartige folk kunne stæle en deel af
frugten, saa bliver der dog altid noget tilbage og ere træerne i
det ringeste til storr Siirat.52
Saa mange valnødtræer, som foreslaaet, blev næppe plantet,
dog maa de valnødtræer, som fandtes i Krogerup Have i sidste
halvdel af forrige aarhundrede, hidrøre fra det af Frederik Rost
gaard fremsatte ønske om valnødtræer, men herom i det føl
gende.
To „tamme Castanier“, d.v.s. ægte kastanier, „som hand selv
hafde saaet“, sandsynligvis umiddelbart efter hjemkomsten fra
udenlandsrejsen, „og det som var noget rart og særdeles behage
ligt i det aar 1738“, da der spistes modne frugter af dem53.
Træerne omtales ligeledes nedenfor.
Haven ved Krogerup var omkring aar 1700 af præsentabel
størrelse, hvilket maa fremgaa af Johan Haas’ stik fra 170054
og af en lille historie, meddelt af J. Langebek, der 1738 var i
besøg paa Krogerup. Frederik Rostgaard fortalte om en laage
eller dør i haven, hvilken - skønt lav - Karl XII under sit op
hold i lejren i augustdagene 1700 hver dag paa sin hest red
igennem, læggende sig tilbage langs ad hestens ryg og „for
nøjede sig i dets Have“55.
Til forbedring af havens plantebestand har Frederik Rost
gaard stadig set sig om efter fornyelser og henvendt sig forskel
lige steder for at skaffe sig frø, planter og podekviste. I en
memorial af september 1710 til geheimeraad Mathias Moth (paa
den tid ejer af herregaarden Lerbæk i Vejle Amt) er saaledes
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nedskrevet om levering af: „Pæonia alba. Frøe af Linde nu og
her efter. Til foraar 1711: Nelliker, podeqviste af pæresorterne
- Kayserinner og bonchretiens. Svedskeblommer. Nu til Mi
chaelis [ = 29. september] : Moorbær, Castanea equina [ = he
stekastanie].“56
Af et andet notat fremgaar det endvidere: „Hand anvendte
mange penge og megen flijd paa at indrette Plantager og Alléer,
hvortil hand ikke alleeniste kiøbte mange linder og Ipern men
endog opklekkede af frøe og frugter, adskillige andre træer:
Som Asker, Eeger og lønner, men i særdelished Castanier baade
vilde og tamme [ = Hestekastanier og Ægte Kastanier], og
hafde dend store fornøjelse, ved det at Gud tillood ham at opnaa en good alder, og fordi hand begyndte at saae og legge disse
fem slags træers frøe og frugter strax efter 1700 at hand af dem
hafde hele Alléer, hvis træer han kaldte sine børn . . .“57
Til opklækning, d.v.s. opkultivering, af unge træplanter til
plantager og alléer havde han bomskole (planteskole). To
alléer af Lind og en allé af Hestekastanie samt en bevoksning af
Lind og Æ r i blanding i den nordvestre del af haven er alle præg
tige træer, som findes endnu og har deres oprindelse fra Fre
derik Rostgaards virksomhed.
Han udvidede ogsaa den „Store Frugthave“ mod nord med
24 alen, og ligeledes udvidedes humlehaven mod vest med 25
alen, og baade humlehaven og kommenhaven indhegnedes med
„kostbare Steendiger“, og ved humlehaven fandtes en sten med
latinsk inskription.58
Under slægten Brun.
Krogerup have blev i det lange tidsrum, slægten Brun besad
Krogerup gaard og gods, istandsat, forbedret og vedligeholdt
i forhold ejerens krav og tilhold paa ejendommen gjorde sig
gældende.
Constantin Brun og hustru Frederikke Münter har næppe haft
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indflydelse paa Krogerup have - de havde netop til landophold
det store yndefulde Sophienholm ved Bagsværd sø.
Det vil dog være rimeligt at kaste et blik paa havens tilstand,
saaledes som den foreligger paa kortet, der er konstrueret paa
grundlag af en opmaaling i 181059, da Constantin Brun købte
Krogerup, og deraf udlede slutninger om havens stil og havens
benyttelse paa denne tid.
Kortet viser, at haven, beliggende vest og nord for hoved
bygningen, bestod af to forskellige anlæg, nemlig:
1 ) barokprægede dele mod vest og øst, gennemskaaret i rette
vinkler af lige gange eller alléer, mellemrummene er dels vist
med skovsignatur og dels med skravering, sidstnævnte er an
tagelig nyttehavestykker for køkkenurter og frugttræer,
2) landskabelige dele, dels umiddelbart nord for hovedbyg
ningen et „engelskpræget“ anlæg af ringe kvalitet og sandsyn
ligvis bragt tilveje i tiden op mod aar 1800, da denne havestil
var kommet her til landet, og haven paa den tid havde gartner
Selmer, og dels „Trekanten“ mod nord med dammen og i øvrigt
græssignatur uden træer (den gamle eg ses dog).
Denne sidste del, Trekanten, synes at være et ufuldkomment
havestykke og maa bedømmes som et tilføjet areal, som - om
givet af stendiger af samme beskaffenhed som de øvrige diger maaske kan være inddraget i Frederik Rostgaards dage, hvilket
han saa antagelig ikke har naaet at faa samarbejdet med det
øvrige anlæg.
Det angives fra forskellige sider, at omkring 1820, faa aar
efter Carl Bruns og hustrus overtagelse af Krogerup, blev haven
omlagt i engelsk stil til en romantisk helhed med bevarelse af
de gamle alléer i vest.60 Om træplantninger fra denne omlæg
ning se nedenfor.
Efter hovedbygningens ændring blev omkring 1840 udført
nogle faa indplantninger (se nedenfor).
Ved Fritz Bruns overtagelse af gaard og gods 1870 var for
løbet 50 aar siden udbedring af haven 1820, og en fornyelse
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Krogerup og Humlebæk fiskerleje ved år 1810. Kopi efter et kort, dateret 1813,
i Matrikeldirektoratet.

har nok været ønskelig og blev ogsaa igangsat af de nye besid
dere. Hans Jørgensen var havens gartner i disse aar indtil 1875.
Regnskaberne fra 1871 og følgende aar udviser aktivitet i haven
ud over den sædvanlige drift. 1871 blev det gamle Ægte Ka
stanietræ fra 1699 udstyret med en bænk, der kostede 12 rdl.
Fældning af fyrretræer, valnøddetræer og egetræer samt grav
ning af plantehuller foretoges. Kunstgartner H. A. Flindt til
kaldes det følgende aar, en udgiftspost paa 5 mk. „for at be
fordre Kunstgartner Flindt til Quistgaard Station“ viser, at han
har været der for at give vejledning. Et nyt blomsterhus (driv
hus) opføres for et beløb af 201 rdl., og gartnerhuset istand
sættes. I de følgende aar leveres træplanter til haven, nemlig:
1873. Regning paa 42 frugttræer fra F. W endt [Roskilde]
25 rdl. 25 sk.
1874. 6 blommetræer fra [A. E.] Jensen, Helsingør 3 rdl.
1875. Frugttræregning fra Hofjægermester A. Brun
[„Louisiana“, Humlebæk] 17 rdl.
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1875. Frugttræplanter til Enghaven [sydvest for
gaarden] 11 kr. 75 øre
Flindts regning af 1874 udgjorde 155 rdl. 4 mk. 4 sk. Haven
maa saaledes paaregnes at være bleven grundigt fornyet ved
aarets slutning 1875; en opmaalingsplan med indskitserede æn
dringer er endnu i behold. En del prydtræer maa være bleven
indplantede, hvoraf et faatal er i behold (omtales nedenfor).
Fra 1. marts 1876 til 31. oktober 1877 var Niels Hultberg
havens gartner. Et udførligt haveregnskab for de aar foreligger.
Hultbergs løn for et aar var delspenge, dels naturalier, nemlig:
Penge ............................................................................
Korn, 4 tdr. rug og 4 tdr.byg, opgjort t i l .................
Mælk ydet, opgjort til..................................................
Brænde le v e re t............................................................

kr. 400,00
kr. 119,00
kr. 60,00
kr. 100,00

i alt ........... kr.

679,00

Hertil kom fri bolig, en „tilstaaet understøttelse“ 25 kr. i
december 1876, en personlig lægeregning betalt og i 1877 ind
til 31. oktober 4 % af salget fra haven, 13,25 kr. Haveregn
skabet for aaret 1877 udgjorde: Indtægt 397, 44 kr. Udgift om
fattende nytte- og prydhave (arbejdsløn m. m., exclusive gart
nerens løn) 1474,02 kr.
Fritz Brun var i en række aar amtmand i Præstø og boede
som nævnt foran med familie paa Lindersvold, hvilket forklarer,
at gartnertjenesten ved haven i en del aar var delvis nedlagt.
Tanken var, at havens afbenyttelse skulle have været bortlejet,
men det skete ikke.61
Gartner C. Jensen oppebar i løn 800 kr. aarlig, senere 1200
kr. og 10 % af salget fra haven, samt fri bolig, brændsel
m. v.62
I 1916 blev den lave vestlige fløj af den gamle hovedbyg
ning nedlagt og fjernet. Havearkitekt J. P. Andersen, Køben-
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havn, udarbejdede en haveplan til det ledigblevne areal og ha
ven i øvrigt, men kun plænen syd for hovedbygningen blev for
bedret.63
I 1920 udviser haveregnskabet følgende: Indtægt 149,75 kr.
(Gartnerboligen var udlejet for 1000 kr., som dog ikke førtes
til indtægt for haven). Udgift: Gartnerens løn 1200 kr., driften
af nytte- og prydhave og drivhusets vedligeholdelse 5643,88
kr.64
EN VANDRING UNDER HAVENS TRÆER
„Findes det gamle Egetræ endnu,“ er et spørgsmaal, der under
tiden fremsættes. Den gamle Eg staar tæt ved dammens syd
ende; om den siges ogsaa, at den maa være fra „Skovens T id“.
Træet ses paa kortet fra 1810. Det er ikke overvældende højt,
noget toptør, dog anseligt med et stammeomfang af 4,8 m. Det
er maaske havens eneste træ, om hvilket det kan formodes, at
det fandtes i haven i Hans Rostgaards dage.
Som foran nævnt anmodede Frederik Rostgaard 1698 fæt
teren Jens Rostgaard om plantning af 50-60 valnødtræer i allé
ved Krogerup. Valnødtræer er der sikkert blevet plantet i haven
paa dette tidspunkt, hvilket maa fremgaa af følgende oplys
ninger. Krogerup godsregnskab udviser, at 1871 blev afhændet
83 kubikfod „valnøddeklods“ for et beløb 61 rdl. 7 mk. 8 sk.65
A. Brun omtaler 1892, at i Krogerup have i nærheden af Ka
stanietræet fandtes et Valnødtræ, som havde højden 35 alen
(22 m ), og 3 fod over jorden var stammeomfanget 11 fod
(3,45 m, diameter 1,1 m ).66 Havens mangeaarige gartner C.
Jensen har meddelt, at op mod aarhundredeskiftet fandtes 2-3
gamle, store Valnødtræer, som paa den tid ryddedes, det sidste
træ, der var meget trøsket, faldt i en storm 1896. Heraf maa
det fremgaa, at i haven fandtes nogle Valnødtræer, som maa
være plantede paa foranledning af Frederik Rostgaards frem
satte ønske umiddelbart før aar 1700.
Foran er ligeledes omtalt to Ægte Kastanietræer, Castania
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sativa, som formodes saaet eller plantet i efteraaret 1699, og
som bar frugt 1738. Senere omtales kun et træ, om hvilket fore
ligger to indgaaende beskrivelser. Af dette træs frugter sendte
C. Brun i den mindeværdige hede sommer 1826 til Prins Chrstian (Christian V III) „en hel Tønde modne Kastanie“.67 Der
skrives om træet i 1890erne, at det var i begyndende forfald, og
forskellige midler for at bevare det saa længe som muligt blev
bragt i anvendelse. To opadgaaende hovedgrene blev forbun
det med svær jerntraad for ikke at flække fra hinanden, og 6
udadgaaende hovedgrene blev forsynede med svære støtter for
at de ikke skulle synke helt ned til jorden og brække fra stamstammen. Paa billedet fra den tid ses den i 1871 fremskaf fede
bænk. Træet var endnu friskt at se til, og kronen dannede i
sommertiden en pragtfuld løvsal. Dets højde var 50-60 fod
(ca. 18 m ), stammeomfanget 16 fod (5 m ), og kronens dia
meter var 80-90 fod (25-28 m ). Det har „saa længe man kan
huske, hvert Aar givet en Mængde Frugt, der som oftest bliver
moden og veludviklet, naar Sommeren har været tilstrækkelig
varm.“68 I fimbul vintrene 1939-42 blev træet stærkt medtaget,
det havde endnu faa livstegn indtil 1949, senere blev det fæl
det, og den noget mere end mandshøje stub af det maalte 1952
i 1,3 m ’s højde, et stammeomfang af 5,7 m; stubben er nu ogsaa
fjernet. To ganske unge træer af det gamle kastanietræ findes
indplantet i haven tæt ved dammen. Det nordligste er en pod
ning, plantet af Statsskovenes Planteavlsstation, der havde skaaret podekviste af det gamle træ, paa Krogerup højskoles 5-aars
jubilæumsdag den 1. december 1951.69 Det andet, det sydligste,
er en frøplante, opkultiveret af skolens gartner Nikolaj Bau
mann. Om det sidste træ meddeler Godtfred Holmgård: „Det
plantede jeg den 15. april 1953 kl. 9 under overværelse af ele
ver, og Knud Gedde holdt en lille tale, vi sang.“70
I havens nordvestlige hjørne findes i blanding nogle gamle
Æ r og gamle Linde, hvilke ogsaa regnes for at være plantede
af Frederik Rostgaard. Endvidere findes i havens vestlige del
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Krogerup Have ved år 1875. Kopi efter H. A. Flinds plan i Det kgl. danske
Haveselskab.

rester af tre vest- og østgaaende parallelle alléer, den nordligste
er Hestekastanier, med en oprindelig afstand i rækkerne og
tværsover mellem rækkerne af 10 alen (6,5 m ), 5 træer er til
bage af højde ca. 30 m; de to andre alléer bestaar af Parklind
med afstand i række og tværsover af ca. 11^2-12 alen (7,3 m );
de har oprindelig staaet parvis overfor hinanden, hvert andet
træ er fældet, i den sydligste 6 tilbage, hvor et træ maalte 30 m
i højden.
Omkring 1820, faa aar efter Carl Brun og hustru Frederikke
havde overtaget Krogerup, paaregnes havens østlige del omlagt
og følgende træer plantet:
Tyrkisk Hassel, bastarden Corylus colurnoides, 1 eks., i 1948
havde den en højde af 13 m, stammeomfang 2,65 m og krone
diameter 20 m.71
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Tulipantræet, Liriodendron tulipifera, hjemmehørende i N ord
amerika, 1 eks., maalte i 1949 i højden 25 m og havde et stammeomfang af 3,15 m.72
Blodbøg, 2 eks.
Tilia vulgaris, Parklindene, som i Alléen efter fældningen
fandtes at være opkultiveret 1816, maa sandsynligvis være plan
tet paa ovennævnte tidspunkt, og i havens sydøsthjørne staar en
del pragtfulde linde, som maa formodes ogsaa at hidrøre fra
samme tid. (Disse træers alder maa ogsaa kunne tages som et
vidnesbyrd om, at haven - saaledes som overleveringen fortæl
ler - blev omlagt omkring 1820).
Endvidere fandtes fra samme tid: 2 Plataner, 2 Magnolier, 2
Robinier og 1 Tretorn (Gledetsia triacanthos ), hvilke fandtes
1872 (de er angivet paa Flindts plan), men er nu fjernede.
Senere omkring 1840, umiddelbart efter hovedbygningens
restaurering, regnes plantet.
Rhododendron hybridum, plantningens størrelse 50 X 15 m,
højde indtil 6 m. Den er kendt for sin store blomsterrigdom.
Rhododendron molle (Azalia), nu kun faa eksemplarer til
bage.
Cembrafyr, Pinus cembra, fra Centraleuropa, oprindelig 4
eksemplarer, nu 1 tilbage, højde 15 m.
Kornelkirsebær, Cornus mas, Sydeuropa, 1 eks., højde 6 m,
busket, diameter 7-8 meter, maa ogsaa regnes at hidrøre fra
denne periode.
Fra omkring ændringen, som blev foreslaaet af Flindt 1874,
blev, skønt bogførte poster kun omfatter frugttræer, dog antage
lig plantet:
Rødgran, Picea abies, Nord- og Mellemeuropa, 2 eks., højde
25 m, staar tæt sammen og er pragtfulde træer.
Glansbladet Hæg, Prunus serotina, hjemmehørende i N ord
amerika, 1 eks., 1949 højde 18 m, stammeomfang 1,8 m, smukt,
velformet træ.

KROGERUP

79

Robinie, Robinia pseudoacacia, Nordamerika, 2 eks., det stør
ste maalte 1947 i højde 16 m.
Omkring aar 1903 blev paa foranledning af gartner C. Jen
sen indplantet en del naaletræer og løvtræer, leveret fra Klostermosegaard Planteskole, Helsingør; en del af disse træer er
endnu i behold, nemlig:
Søjletaks, Taxus baccata fastigiata, 2 eks., 6-7 m høje, (den
største maaske indplantet paa et tidligere tidspunkt).
Nordmannsgran, Abies nordmanniana, Kaukasus, 1 eks., høj
de 20 m. stammeomfang 2,2 m.
Langnaalet Ædelgran, Abies concolor, Vestnor damer ika, 1
eks., højde 20 m. Ogsaa den i botanisk henseende nærstaaende
form A. c. Lowiana findes.
Kæmpeædelgran, Abies grandis, Vestnordamerika, 1 eks., høj
de 20 m.
Skruegran, Abies homolepis, Japan, 1 eks., højde 22 m.
Sibirisk Ædelgran, Abies sibirica, Sibirien, 1 eks., 18-19 m.
Blyantstræ, Juniperus virginiana, Østnordamerika, 1 eks., høj
de 15 m.
Kamæleonbusk, Actinidia kolomikta, klatrende busk. - End
videre blev den nordligste lindeallé forlænget mod øst med 5
par lindetræer.
Efter Krogerups overgang til højskole er haven i de senere
aar undergaaet en fornyelse, men de gamle ærværdige træer,
som fandtes under optegnelsen, er endnu i behold.
ALLEEN
Den gamle allé, der er nævnt foran, fandtes som vej aar 1700,
begrænset paa siderne med stendiger; den har en længde fra
fiskerlejet til haven af 500 m og en bredde mellem stendigerne
af 20,2 m (32 alen). I nutiden er den brudt af Strandvejen og
Kystbanen. Træbestanden bestod i vinteren (januar-februar)
1956 af følgende træarter i antal: Aim. Eg 19, Bøg 19, Æ r 5,
Løn 6, Storbladet Elm 4, Parklind 13, i alt 66 træer. De staar
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ovenpaa digerne eller umiddelbart nedenfor i uregelmæssig af
stand. 1 bredkronet Æ r har højden 25 m og stammeomfang
4,7 m, og 2 Linde maalte i højde ligeledes 25 m og i stammeomfangene 3,8 og 4 m, de øvrige træer er noget mindre.
Ti træer blev paa grund af affældighed og dermed forbun
den fare for færdselen fældede. Disse træer i alder, antal og
arter var:
4 Ege: 150 aar, 165, 246 og 247 aar; de var fremspiret hen
holdsvis 1806, 1791, 1710 og 1709.
2 Bøge: 160 aar og 196 aar, fremspirede henholdsvis 1796
og 1760.
2 Ær: 155 aar og 210 aar, fremspirede henholdsvis 1801 og
1746.
2 Linde: tæt ved indkørslen til gaarden, begge 140 aar, frem
spirede 1816.
Ingen af de tilsvarende træer kan bedømmes til at være ældre
end de to ældste Ege, der stod i alléens vestlige ende. Om træer
ne siges, at de stammer fra „Skovens T id“, d.v.s. fra da skoven
var mere udbredt i egnen og markerne havde spredt staaende
træer; en del maa dog være indplantede, f. eks. Løn og Lind.
Det smukke vej billede, alléen er, har i sin tid inspireret Got
fred Christensen til det bekendte maleri: Alléen ved Krogerup.
Endvidere har Danmarks Naturfredning foranlediget optaget
overordentlige smukke billeder af alléen.73
SLUTNING
Under staten som ejer er Krogerup hovedbygning gaaet over
til at benyttes som folkehøjskole, aabnet som saadan den 1. de
cember 1946; avlsgaarden og dens jorder drives fremdeles som
landbrugsejendom, skoven er underlagt statsskovenes admini
stration, Hejreskoven, Babyloneskoven, Humlebæk Fiskerleje og
Stejleplads er bleven baandlagt med fredningsbestemmelser.74
Den historiske gaard med dens bygninger, have, marker og
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Krogerup, antagelig umiddelbart efter år 1875. Litograferet af Nordahl Grove
& Kittendorff efter tegning af F. Richardt.

skove, en samlet landskabelig skønhed, synes herefter sikret be
varet i en lang uoverskuelig fremtid.
Naar det i et opbevaret notat om Frederik Rostgaards liv og
levned i sin tid er skrevet: „Saasom denne gaard [Krogerup]
er Frederik Rostgaards fødested, saa have hand anvendt megen
flijd og stoor bekostning for at giøre den baade Nydeligt og
Nyttigt“,75 ja, saa ligger deri - læst mellem linierne, at den
løsning, der nu er truffet med Krogerup, i hovedtrækkene maa
være i overensstemmelse med Frederik Rostgaards og Conradines tanke med oprettelsen af fideikommisset Krogerup som en
helhed. Og denne tanke, Krogerup som en blivende helhed, var
endvidere bevæggrunden for slægten Brun, da den afhændede
gaard og gods til staten som den institution, der bedst formaar
at bevare Krogerup i dens gamle tradition og oprindelighed.
Saaledes som Krogerup ligger i dag med den frie udsigt over
sundet, ja, saaledes maa vort samfund i nutiden haabe den be
varet for kommende slægter.
6

For venlig imødekommenhed ved gennemlæsning og rettelse af manuskriptet
takker jeg d’herrer anlægsgartner, havebrugskonsulent C. Jensen, Humlebæk
(+ 1962), godsejer, driftsingeniør Frederik von der Maase, Ordrup, og over
læge, dr. med. Georg Brun, Hellerup. Sidstnævnte takker jeg endvidere for
tilladelse til at maatte benytte enkelte træk fra det Brun-Bügelske arkiv i Rigs
arkivet.
BILAG I
Madz Svenningsen, nævnes 1701-02 som skifteforvalter.
Peder Nielssøn 1701, forpagter, blev dette aar gift med Sidzel Margrethe
Hansdatter.
Brinck 1702-08, skifteforvalter.
Christopher Runge 1708-10 forpagter, 1713-15 skifteforvalter, gift med
Annisse Christophersdatter, som døde 1710.
Chr. Wieland 1715-19 skifteforvalter, 1720 fuldmægtig, begravet dette aar
27 aar; han „blef [i kirken] lagt under Steenen ved Kraagerup Stoel, betalt
derfor 10 Sietdaler. NB. hafde Een Eege-Kiste. Til Cl ocker betalt 3 mk.“
Anders Jensøn 1717 ladefoged, begraven dette aar, 53 aar, hafde Klockeren
og betalt 3 mk.
Hans Lassen, 1717 gartner, begravet dette aar, 58 aar, hafde Clocker, be
talt 3 mk.
Nicolaj Lundt 1721-22 skifteforvalter.
Anders Nielssen 1724 skifteforvalter, 1725 forvalter og et brev fra ham til
Conradine Revenfeld foreligger fra dette aar.
Brinck 1724 skifteforvalter.
Skifteforvaltere: P. Oustrup 1726-30. Jens Rosted 1731. N. Müller 1732.
Jens Terkild 1733. R. Resto rf 1734-35. B. L. Hantberg 1736-37. Lars Vinders lev 1737-40. Kristoffer Møller 1741-44. M. Bruun 1745-46.17
BILAG II
Børge Pedersen: Optegnelser hørende til populær Medicin, Husholdnings
væsen, Dyrelægekunst, Havedyrkning, Landvæsen m. m. 1640, 876 sider.18
Matthias Moth: Dend danske Havebog 1711, 170 sider, med tilføjet del af
Joan Sigismund Elsholtz: Neu angelegte Gartenbau, Cölln an der Spree, 1666.
Skriftet er udskrevet efter Moths eksemplar paa Frederik Rostgaards bekost
ning.19.
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Jens Rostgaard: [Samling om] Landsbye, Handel, Bondebygning, Plantning,
Sæd, Creatur, Fiskerie, Steendiiger, Veie og allehaande til Hukommelse. Tre
eksemplarer (uden aars angivelse, nedskrevet før 1715), indtil 213 sider.20
Foruden haandskrifterne, som maa antages at have ydet ham god nytte og
vejledning og endnu er i behold i hans efterladte samling, har han ogsaa
haft trykte bøger: Thi ved hans bogauktion 1726 bortsolgtes et ikke ringe
antal medicinske plantebøger og havebøger samt tillige bøger om landbrug,21
hvilke maa paaregnes at have haft betydning som rettesnor for avlingens og
havens drift.
BILAG III
T. N. S. Rüdstrup 1749-50 skifteforvalter.
Jørgen Schiøtt 1751-52, ridefoged eller fuldmægtig, blev førstnævnte aar
gift med Lucia Seyvard, kammerpige hos Conradine Rostgaard.
Olle Wilhelm 1751-55, skifteforvalter og ridefoged.
C. Haase 1756-58, skifteforvalter og ridefoged.
Andreas L. Hansen 1759-60, skifteforvalter.
Conrad W ulf 1760-61, skifteforvalter og ridefoged.
Herman Lem 1761-71, skifteforvalter og forvalter, blev sidstnævnte aar gift
med Anna Dorthea Købbel.
K. P. Hing, 1772-73, skifteforvalter.
H. Lem 1775-86, skifteforvalter og ridefoged.
Svend Svendsen 1781-01, skovfoged, gift med Karen Pedersdatter.
Hjort 1785, forpagter.
Christian Lassen 1785-96 forpagter, gift med Anna Elisabeth Hansen.
Gøtje 1786-90, skifteforvalter.
O. Egebeck 1790-95, skifteforvalter.
Schrøder 1795-96, skifteforvalter.
Gøtje 1796-00 skifteforvalter.
H. N. Carøe 1800-04, skifteforvalter, 1805 forpagter, samme aar gift med
Marie Bosk.
Johan Peter Selmer 1801, gartner, gift med Inger Marie Lange.
Gøtje 1804, skifteforvalter.30
BILAG IV
Af godsets førende embeds- og tjenestemænd : forpagtere, skovfogeder, gart
nere O.S.V., er fundet en del, men da godsregnskaberne, som skulle give de
sikreste oplysninger, mangler i en stor del af perioden, maa der regnes med
lakuner.
Ved gaardens administration, avling og skoven nævnes:
Christian Thyboe, 1810, forvalter, havde dette aar bryllup med Trine Cas
persen.
Frederik Ludvig Henning Bredow, 1815-18, skovfoged, døde sidstnævnte
aar, gift med Elisabeth Hammer.
Petersen 1820, skovfoged.
6*

84

JENS OSTERGAARD

Christian Hansen, 1822, skytte og skovfoged, gift med Benedicte Esperholmsdatter.

Hans Reinhardt Tolderlund, 1834-1861, født paa Østrupgaard, Hostrup
Sogn i Svendborg Amt, først forvalter, fra 1840 eller før forpagter, døde
1861, ugift.
Niels Enevold Schou, 1865, maaske før - 1897, født i København, forpag
ter, gift med Christine Marie.
Ole Jensen, 1867, skovfoged, døde dette aar.
Hans Chr. Vald. Rode, 1871-74, godsforvalter, gift med Helene Andersen.
Carl Anthon Thygesen, 1874-96, født i Lynge Sogn i Sorø Amt, godsfor
valter, landinspektør og virkede tillige som saadan i egnen, døde sidstnævnte
aar, ugift.
Carl Joh. Sørensen, 1897-1921 da døde han, gift med Sophie Frederikke,
godsinspektør (uddannet som skovfoged), varetog ogsaa bestyrelsen af skovene.
G. Randrup Hansen, 1897 flg. aar, forpagter, gift med Henriette.
Af gartnere, havens bestyrere, i den første del af perioden er det ikke lyk
kedes at finde nogen nævnt, heller ikke 1834, først 1840 og i den efterføl
gende tid indtil 1919 kan de nogenlunde opledes, sandsynligvis dog med min
dre spring i rækken. De er:
Peder Christian Pedersen, 1840-45, født i Hørsholm, boede sidstnævnte
aar i det nærliggende Øvre Torp, døde paafølgende aar 68 aar, gift med
Elisabeth Wijrtz.
Jørgen Jeppesen Nellemose, 1845-52, født i Haarby Sogn i Svendborg Amt,
døde sidstnævnte aar paa Krogerup 60 aar, gift med Marie Christiansen.
Niels Povelsen, 1853-1855, født i Sverrig, gift med Hansine Rasch, Kø
benhavn.
Hans Jørgensen, 1860-75, født i Taarnby Sogn i Københavns Amt, derefter
gartner i Skotterup i Tikøb Sogn, døde 1888, gift med Else Madsen, begge
begravede paa Humlebæk Kirkegaard.
Niels Hultberg, 1876-77, gift med Antoinette Erstine Pedersen.
Frederik Henrik Larsen, født i Lyngby Sogn i Københavns Amt, nævnes
under Humlebæk fra 1879-90, han synes ikke at have været fast engageret
i Krogerup Have, men har periodevis udført gartnerisk arbejde i den; han
var gift med Theodora Frederikke Vilhelmine Svedstrup.
Jørgen Jensen, 1887-89, gift med Karen Jensen.
Niels Peter Henriksen, 1889-90, født i Karlebo Sogn i Frederiksborg Amt,
gift med Anna Dorthea Rasmussen.44
Elias Larsen, 1890-96.
Carl Jensen, 1896-1919, født i Gevninge Sogn i Københavns Amt, eksami
neret gartner, senere anlægsgartner i Humlebæk og havebrugskonsulent, gift
med Marthea Nielsine. I 1955 indsendte han sine „Erindringer“ ogsaa omfat
tende tiden som gartner paa Krogerup til Nationalmuseet 3. afdeling.45
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GAMLE HUSE I FREDENSBORG
SLOTSBY
(Slotsgade bebyggelse i 18. aarh.)
A f S V E N R IS O M

Selvom planen for Fredensborg slots opførelse fra første be
gyndelse havde regnet med en hovedopkørsel syd fra, og man
allerede samtidig med slottets opførelse byggede den „store kgl.
priviligerede kro“-bygning, med sin tilhørende „rejsestald-byg
ning“, paa hver sin side af vejen, saaledes at de flankerede op
kørslen til slottet, skulle der dog gaa en hel menneskealder,
inden den gennemgaaende trafik syd fra, ad Slotsgade, gennem
førtes.
Fra de ældste tider havde en primitiv forbindelse mellem
„Frederiksborg slot“ og „Østrup“, der senere blev til „Fredens
borg slot“, været ledet over Sørup og havde fortsat østpaa tværs
over nuværende Slotsgade ved trekanten, mellem „Langedam“
og „Lilledam“ eller „Bagerdammen“, ad den vej, som senere fik
navnet „Jernbanegade“ og som førte stik syd paa, ned mod den
gamle bondeby „Asminderød“. Derfra stammer den skæve vej
syd paa fra slottet.
Om denne gamle hovedgade havde den første bebyggelse med
haandværkeres-, handlendes- og herskabs-huse (jægergaard, præstegaard) sluttet op og dannet den gamle del af slotsbyen med
smaa og lave bindingsværkshuse med straatag, navnlig for de
haandværkere, der var beskæftiget ved slottet, indtil man fik
samlet tid og kræfter til at føre den snorlige vej fra Hørsholm
over de mange forhindringer, som bakker og smaasøer - der
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krævede store jordflytninger - repræsenterede, og hvorom be
tegnelserne „vestre og østre terrasse“ - udfor „den gamle birke
dommerbolig“ og landstedet „Rolighed“ - endnu minder.
Det var først omkring 1760, at man begyndte arbejdet paa
gennemførelsen af den sydlige opkørsel, der skulle fuldende
og sætte kronen paa det værk, som Frederik IV og Johan Cor
nelius Krieger havde givet udkast til, det storslaaede samlede
anlæg af slot med forgaard, opkørsel, ridebane og monument
fyldt park.
For at høre den største datidige sagkundskab i vejanlæg til
kaldte man franskmanden Marmillod, der forestod anlæget i
1765, og hvem vi sikkert skylder den geniale idé - ved skærin
gen mellem Fredensborg-Hørsholmvejen og FrederiksborgKronborgvejen - at lægge en „runddel“ („rotunde“ ), som giver
hinanden krydsende vej trafikanter lejlighed til paa lang afstand
ät faa en god overligt over. trafiken ög betegner lige soin „ouver-
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turen“ til det majestætiske slotsanlæg - efterhaanden landets
største. - Desværre er tilplantningen og begrænsningen af denne
runddel, som har haft en diameter paa ca. 75 meter (samme
størrelse som slottets inderste gaard), og har været beplantet
med lindetræer (ligesom parkens alleer) sørgelig forsømt, og
det eneste, der er at gøre, er at stille sin lid til amtsvej inspektør
Lintrup, som just nu arbejder med omlægningen af dette vigtige
kryds, paa den meget trafikerede vejbane, efter den voldsomt
stigende biltrafik, og som har vist den interesse for problemet,
at han har søgt samarbejde med professor C. Th. Sørensen,
knyttet til Kunstakademiets skole for havekunst.
Hvad den vanskelige rekonstruktion af „Runddelen“s kun
sørgelige rester angaar, maa man ty til gamle matrikulskort i
måtrikulsarkivet - og den første udgavé af Traps’ Danmark viser
ogsaa den cirkelrunde plads, men disse tegninger maa sikkert
være inspireret af ønsket øm at- -fuldstændiggøre dêû tanke, der
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har ligget til grund for den franske havearkitekts plan. Det er
mest sandsynligt, at den moseagtige tilstand ved hjørnet i „Lun
den“ har faaet vejbyggerne til at standse op. Og ved det syd
vestlige hjørne af pladsen udfor „Terrasserne“, har man tøvet
med at omlægge indkørslen fra Hillerød, saaledes at de to
hinanden krydsende køreretninger kunne skære hinanden i plad
sen centrum og der kunne blive større ensartethed i de afsnit af
pladsens „periferi“, som vej gabene afskærer, og som amtsvejinspektør Lintrup nu stiller krav om at gennemføre, naar krydset
skal gøres tidsvarende og vejgabene bredere, for at 4 kørebaner
kan etableres paa vejene. Som det er nu, og som det vel har
været fra Marmillods tid, bøjer Hillerødvejen af i et ret skarpt
sving, før man kører ind paa „Runddelen“, saaledes at vejen
næsten tangerer den ydre periferi af pladsen. Dette forhold
skyldes utvivlsomt, at der ligger en 3 a 4 meter høj jordknold
i „terrassernes“ have ud mod Hillerødvejen med mellem 100 og
200 aar gamle bøgetræer paa. Enten har ejeren af „Terrassernes“
hjørne ikke villet afstaa det større indhug, vej udretningen vil
foraarsage, eller vejbyggerne er veget tilbage for den store jord
flytning. I hestekøretøjernes tid spillede en lille omvej i et
sving ingen rolle, men bilisterne ser anderledes paa sagen nu, og de store gravemaskiner (bull-dozere) gør jordflytning til et
mere underordnet spørgsmaal.
Det vil sikkert glæde Marmillod i sit Elysium at se hans storslaaede og helt rigtige projekt virkeliggjort om føje aar.
Efter at alle anlægsarbejder ved den nye slotshave var fær
dige, blev gaden ophøjet med titlen „den nye kongevej“ i mod
sætning til Jernbanegade, der - ifølge kgl. resolution af 1780 nu kaldtes „den gamle kongevej“. Anlægget blev signalet til en
hurtig bebyggelse af slotsgaden, med bygninger der havde til
knytning til kongehuset eller slottet.
Den priviligerede Store Kro og rejsestald er allerede nævnt.
Følgende data betegner „opførelsesårene for de S mest frem
trædende bygninger“ paa denne vej:
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8a „Store K ro“, hovedbygning og rejse
stald (Krieger) ..................................... 1722-23
„ „ 66a „Villa Gallina“, slotsforv. Döllner
(murer S chönning)............................... 1750
„ „53
„Havremagasinet“ opført for opbeva
ring af havre (Thura) ........................ 1757
„ ,, 54 Amtsforv. Lowsons gaard, senere trak
tørsted „Sommerlyst“, først 1855-1890
i slægten „Bournonville“s eje, hvoref
ter navnet .............................................. 1758
„ „ 59 „Kildehøj“, hoftømrer Pfützner for
sølvpop Withusen ................................. 1760
„ „ 60 „Dorothealyst“, opført af Pfützner og
murerm. Schreck................................... 1775
„ „ 61 „Rolighed“s første halvdel, 8 fag, kunst
nerinde Catrine M ø lle r ........................ 1802
„Rolighed“s anden halvdel, med butik
ken, købmand Steen, (nu brødrene Te
tens begge) 4 fag, o p f ø r t.................... 1840
„ „ 5b Birkedommer Quistgaards herskabelige
„Villa Nova“ ......................................... 1858
senere kaldet „Terrasserne“ tegnet af
arkitekt N. S. Nebelong) nu Kbhvn.s
kommunes feriehjem „Terrasserne“ . . 1949
„Hvad størrelsesforholdene angaar“, har:
Kgl. privl. „Store K ro“ og over
for liggende „rejsestald“
(bortset fra mange avlsbygnin- bebygget h v e r ........... 300 m2
ger til Store Krobygn.)
boligareal i 2 etager. . 500 m2
Kgl. amtsforvalter „Lowsons
gaard“ opf. 1758, bliver 1776
traktørsted, kaldet „Sommer
lyst“ - senere „Bournonvilles
bebygget a re a l........... 155 m2
hus“
boligareal i 2 etager. . 275 m2
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Kgl. Maj. privil. Store Kro’s rejsestald og gæstgiveri. Matr. nr. 8c Fredensborg.
Opf. 1723 af hofbygm. Joh. Corn. Krieger. 36° X 20° grundmur og bindingsv.,
tegltag. Med 1 vognport, 1 hestestald, 2 køkkener, 7 vær. gibsede lofter, for
stue trappe. Ejere: Trellelund, Friedhof, O. J. Cold, Haase. Egebech — senere
Franz Christensen.
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„Terrasserne“ (birkedommerboligen)
„Havremagasinet“ rummer 2000
tdr. havre

bebygget a r e a l...........
boligareal i 2 etager. .
bebygget a re a l...........
gulvareal i 2 etager . .
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258
430
200
500

m2
m2
m2
m2
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„Villa Gallina“ (slotsforvalterbolig)
„Rolighed“ (kunstnerinde Ca
thrine Møller)
„Dorothealyst“

bebygget a re a l........... 123 m2
boligareal i 1% etage 200 m2
bebygget a re a l........... 130 m2
boligareal i 1 ^ etage 180 m 2
bebygget a r e a l........... 94 m2
boligareal i IV2 etage 172 m2
„Kildehøj“
bebygget a re a l........... 87 m 2
boligareal i 1% etage 150 m2
Men - hvorledes saa disse huse nu ud indvendig, hvis vi fik
lyst til at kigge ind ad vinduerne, og hvad hørte der til af ud
huse med plads til heste og afgrøder af jorden? Det var nok
værd at høre lidt herom.
Paa disse spørgsmaal faas svar ved at udforske Lynge-Kronborg herreds brandtaksationer og Sjællands stiftamts arkiv i
Landsarkivet for Sjælland i København.
Men det ville blive alt for vidtløftigt at gaa ind paa altfor
mange detailler, der dog kun er for fagmænd, hvorfor der kun
paa tegningerne - ved angivelse af de vigtigste træk af taksa
tionerne, baade husenes maal og værelsernes indretning - er
gjort rede for den brug, der blev gjort af dem. Oversigtsplanen
viser de gaardsrum, som fandtes bag slotsforvalter Doliners,
amtsforvalter Lowsons hus, „Store K ro“, „Terrasserne“ og „Ro
lighed“.
Da saa godt som alle bygningerne er opført paa fæstejord
under kronen, og det vides, at enten dronningen eller kongen
- der i alle tilfælde skulle give tilladelse til at bygge - ja, endog
i flere tilfælde har sat prioriteter i bygningerne - er det over
vejende sandsynligt, at der fra majestætens side - for at sikre et
tiltalende udseende af husene - har været givet direktiver med
hensyn til anvendelse af de kgl. bygmestre, som man ved sik
kert, der er givet med hensyn til „Store Kro“, der er tegnet af
Krieger 1722, og „Havremagasinet“, der er tegnet af Thura.
Der var jo ikke saa mange arkitekter at vælge imellem, som
nu omstunder. Det var meget begrænset, hvad „Det kgl. Aka-
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demi for skønne Kunster“ kunne udklække af arkitekter den
gang. Intet var derfor naturligere, end at de haandværkere, der
selv ønskede det, eller var opfordret af deres bygherre til byg
geri, henvendte sig til de arkitekter, som de arbejdede under
paa slottet. Naar ansøgningerne om byggetilladelse saa var be
vilget, fik ansøgerne „fæstebrev“ paa grund og bygning mod at
svare en aarlig afgift paa 2 à 3 rigsdaler.
For at belyse ejendomsforholdene og få et indtryk af byens
og beboernes VÆKST INDTIL AAR 1761, refereres en udskrift
af antallet af ejendomme fra Landsarkivet for Sjælland: „Sjæl
lands stiftsamts arkiv“. - „Brandregister 1761) (d. v. s. Reg. til
taksationsforretninger) 1761-84,
1. Justitsraad, amtsforvalter
Lowsons gaard
5. Kgl. livkirurg og kammer
tjener hos Fr. V, Justitsraad
Saint Aubains gaard

ved Fredensborg, Slotsgade 11.

„

„ („den gamle Købmandsgaard“ fra
1736 i Jernbanegade)

7. Overberider Neppes gaard
( „Jernbanehotellet“ )
( „Landevejskroen“ ).
8. Madm. sal. Doliners gaard
(slotsforv. enke)
9. Bager Olsens gaard
10. Materialskriver Hornemans
gaard i Slotsgades vestside

ved Fredensborg, (Slotsgade 2)
„

„

11. Eberhardt Barbers gaard
„
broder til „kgl. løber“, gæstgiver B.

„ (ved Bagerdam
men, lille Dam)
„
„

12. Jesmarchs gaard marketenderi (ved „Fredensdal“ ).
13. Kammerlakaj Kaases grund ved strædet til „Langedam“
fra Slotsgade (opf. af tømrer Pfötzner).
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14. Ole Udriders gaard ved Tinghusvej (bindingsværks-bondegaard).
15. Murmesters Trautmans gaard „Kildehøj“, Slotsgade 19.
16. Mad.sal. tømrer Barses gaard (nu Hotel „Prinsen“ ).
17. Jesmarchs gaard (v. Ole Udriders Vænge).
18. Justitsraad, godsejer van Deurs, Nellerupgrd. (i Græsted
sogn).
19. Geh. Confer. Raad grev Christian Friderich von Moltkes
gaard (søn af Adam Goti. Moltke) „Jernbanehotellet“,
Landevejskro.
26. Mad. Baggers gaard, enke efter hofsnedker B. („Bagges
minde“ ), Jernbanegade.
27. Krudtfabrikør, forvalter Rooses gaard ved Fredensborg.
28.
34.
35.
36.
37.
38.
40.
39.
41.
47.
48.
49.
50.
53.
56.

Justitsraad Schleths gaard i Fredensborg.
Mad. Steinhaus gaard i Fredensborg.
Kleinsmed Lunds gaard (se 50) i Fredensborg.
Justitsraad Schlethes gaard (se 28)
„
Krudtfabrikør Friderich Roosens hus
„
Tømrer Lars Christensen Steen: Hus paa Rogaardshusenes
jord, Høkeri. Lars Steens bygninger.
Mad. Baggers gæstgiveri „Prinsen“.
Slotsforvalter Kraemers hus
i Fredensborg.
(se 26) „Bagges M inde“
„
„
Glarmester Møllers hus
„
„
Kgl. løber Pontoppidans hus „
„
- Francois Berners hus „
„ (se 56).
Sr. Jens Nielsens hus
„
„
?
Kleinsmed Hans Hansen Lunds
hus
„
„ (se 35).
Mads Olsens gaard (bondegaard ?)
„
„
Løber Berners gaard (før han købte Lowsons gaard, kaldet
„Sommerlyst“ ).

GAMLE HUSE I FREDENSBORG SLOTSBY

97

Havremagasinet, Slotsgade LI, Fredensborg by. Matr. no. 53. 14 fag 32X 16 alen
opført 1757 til opbev. af 2000 tdr. havre. Efter Thura’s tegning Vindue 125X90.

57. Skomagerm. Ludvig Steins hus i Fredensborg.
68. Mad.sal. Egebechs gaard („Prinsen“ ) „
I Fredensborg by ialt 34 ejendomme i 1761.
De tegnede 8 huse i Slotsgade, vi ser lidt nøjere paa, repræ
senterer et for datiden helt nyt syn paa bolighusets udformning.
Fra midten af 1700-tallet opgiver man de snævre „RENÆS
SANCEPLANER“ med en korridor eller gang langs forsiden af
huset, som giver adgang til husets to og tre stuer og gaar over til
at knæsætte „BAROKPLANEN“, saaledes som vi ser byernes
7
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embedsmænd, handelsfolk og fremmelige haandværkere accep
tere denne rundt om i landet, købstæder indbefattet, og Norge
med udgangspunkt i den rige handelsstad Bergen -, som en
nyudkommen bog af Kristian Bjerknes „Gamle borgerhus i
Bergen“ oplyser os om.
Den symmetriske „barokplan“ har en gennemgaaende tvær
gang midt gennem huset, vinkelret paa langsiderne, hvor døre
er anbragt i hver sin ende, til gaden og gaarden eller haven.
Over indgangsdøren er anbragt en kvist, der ofte omslutter en
sal, hvortil en ligeløbstrappe i gangens ene side fører op.
I løbet af perioden 1770-1810 voksede lyststeder eller lystgaarde med romantiske navne: FRYDENLUND, ALDERS
HVILE, LISELUND, DOROTHEALYST, ROLIGHED etc. op,
og udformningen af symmetriske planer og facader blev eneraadende. Vi befinder os jo i „den florisante handelsperiode“, da
velgørende stiftelser og handelsselskaber saa lyset - genuesiske
og grønlandske - indtil Napoleonstidens krigeriske uroligheder
bragte opgangen til ophør og landet endte i bankerot 1813, som
fik en brat nedgang i landejendommenes og handelens priser til
følge.
Tidens krav til symmetri gik saa vidt, at skorstenene blev an
bragt symmetrisk paa tagryggen. Ofte gav dette anledning til
anvendelse af „brudte gavle“ - halve valme og mansard-tage
eller - som det hed paa tysk - „gebrochene“ tage kom til an
vendelse.
Midtergangen, der kunne variere fra 1,35 til 4 meter i bred
den, var ikke alene en teknisk løsning paa passagen fra vejen til
gaarden eller haven, hvor stald og brænderum (vaskerum) var,
men maa ses som udtryk for barokens tendens til at pointere
centrum i huset. Barokens aksefaste, symmetriske stilkarakter gør
sig gældende.
Den større nøjsomhed i levemaaden som tiden 1815-40 med
førte, bragte den simplificering af bolighuset, som giver sig
udtryk i den saakaldte „EMPIREPLAN“, i brug efter 1840’erne,
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som dog beholder størstedelen af den „symmetriske“ plan med
et gennemgaaende bredt midterparti, bestemt af kvistgavlen.
Forandringen viser sig mest i en simplificering af træværket og
anvendelse af større vinduer, som det ses af den gamle birke
dommerbolig (terrasserne ).
I forhold til det meget store Fredensborg slot, der omfatter
400 møblerede værelser og ca. 1000 rum, hvis man regner gange,
trapper, stalde og personalerum med, synes Slotsgades huse na
turligvis beskedne og uanselige, men de kan baade i deres anlæg
med 3- og 4-fløjede gaardbygninger til landbrugsformaal og
stalde fremvise karakterfulde typer paa 1700-tallets borgerlige
embedsmands-aristokrati-boliger, som man ikke mange andre
steder har lejlighed til at studere. De domineres af huse, opførte
af slottets bygmestre: J. C. Krieger og Thura, men ogsaa de
mindre og beskednere huse, der øjensynligt repræsenterer tidens
haandværker-traditioner, som vi finder lignende eksempler paa
i andre provinsbyer, har en ganske særlig charme over sig - med
deres bræddeklædte bindingsværkshuse - se f. eks. „Villa Gal
lina“, „Rolighed“, Dorothealyst“ og „Kildehøj“. Sidstnævnte,
der har en muret facade mod Slotsgade (foran bindingsværks
gavlene og bagsiden) synes at være en kopi i lille maal af amts
forvalter Lowsons gaard. De tre andre smaahuse, som ligner
meget samtidige huse i norske og svenske kystbyer, synes øjen
synlig engelskpaavirkede („colonial-style“ ) - baade i deres pla
ner og opstalter.*)
UDSKRIFTER AF TAKSATIONSPROTOKOLLERNE
(Nærmere teknisk redegørelse for bygningerne)
I
Angaaende „Store Kro" s bygninger findes ikke meddelelser
før ca. aar 1800, da kroen ejedes af C. Jacobsen. 1805 udfær*) Se „Byggekunst 1454, hefte 4 “ : C. Hopstock: „Grunnplaner i gamle dage“,
(lystgårder fra Kragerø 1750-1850) og Kristian Bjerknes: „Gamle Borger
huse i Bergen“, Oslo 1962, og Harald Langberg: Dansk Bygningskultur
I-II, 1955.
7*
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Vaaningshus, opført 1758-59 til kgl. toldforvalter ved Frederiksborg Rytterdistrikt, kommiteret i rentekamret, ejer af Basnæs, etatsr. Joh. Lowson’s (17081777 gaard. Solgt 1776 til kgl. løber Fr. Berner, 1778 kgl. bevilling til gæst
giveri »Sommerlyst< — solgt 1854 til balletmester August Bournonville, hvis
datter Charlotte solgte det til toldforvalter [Birch 1890 — Nuværende ejer:
Ar. Hvidtfeldt. Tegning efter brandtaxationen af 13. januar 1761.

digede C. Jacobsen ejendomsskøde paa „Hans kgl. Majestæts
priviligerede krug“ til eftermanden J. H. Haase, som fik bevil
ling til værtshushold 1806. Foruden de to store symmetrisk be
liggende bygninger „Kro-bygningen“ og „Rejsestald-bygnin
gen“, 16 fag lange hver (36 alen) X 20 alen dybe, der hver
havde 8 større og mindre værelser med 2 køkkener i stueetagen,
var der paa „Store Kro“-siden 2 stalde i gaarden og rejsestald.
Først 1863 foreligger i Lynge-Kronborg herreds brandtaksa
tionsprotokol (1854-67) en større beskrivelse:
A. „Stuebygningen^, der kun mod Slotsgade er opført af
grundmur, (de andre facader er udmuret egebindingsværk) har
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Villa >Bournonville<, Slotsgade 9, Fredensborg, i sin nuværende skikkelse
1961-62. Opr. gården »Sommerlyst*, opført 1760 af Jacob Lowzon. Matr. nr.
64 b. Tilhører Arild Hvidtfeldt, dr. phil. 1855 solgt til balletmester August
Bournonville, 1890 P. C. Birch.

tegltag - og har 3 gennemgaaende skorstene. I underetagen 8 væ
relser, 2 entreer, 2 trapper, 2 køkkener, spisekammer. (Under
de 4 nordligste fag en kælder). I øverste etage ligeledes 8 væ
relser. Der gøres nøje rede for, at bræddelofterne er gibsede
og væggene er tapetserede. I køkken og forstue er der stengulv
ellers brædder. En tilbygning til sydgavlen indeholder tørv og
brænde.
B. Udhus i gaardens sydside er 26% alen langt, 11% alen
dybt, 9 fag indrettet til rejsestald og 2 vognporte, 3 fag til lo.
C. Tilbygning i vestre ende af B. indeholder et dobbelt „lo-
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cum", 4 alen langt, 3 alen dybt (større var kravene til komfort
ikke paa de tider). En tilbygning til C. indeholdt hønsehus og
svinehus.
D. Udhus i vestside af gaard 58% alen X 10 alen bindings
værk i fod, udmuret og pudset, med tegltag, indrettet til 2 heste
stalde, karlekamre, bryggers og bageri med ovn.
E. Halvtagsbygning op ad udhus D. 50 alen lang, 4 alen dyb
af fyrrebindingsværk til keglebane med 24 vinduer.
F. Gaardens sydfløj indeholdt 1 keglestue (4 fag) af grund
mur m. tegltag 8 alen X 8V4 alen.
G. Gaardens nordfløj, 17 alen X 7 alen bindingsværk. 2 stuer,
køkken og spisekammer. 4 fag bræddegulv, 3 fag stengulv til
køkken og spisekammer.
H. Bygning i syd for gaarden, 17% alen lang X 14% alen
dyb, opført af stampet lermur med straatag til Quægstald, 4 vin
duer, 3 døre, bræddelofter.
I. Rejsestaldbygningen lige overfor, 36 alen X 20 alen dyb,
grundmur mod Slotsgade, andre sider egebindingsværk i fod,
udmuret og kalket. Tegltag. Indrettet til hestestald med port paa
5 fag. 7 værelser nede 1 forstue (gennemgaaende) og 1 køkken.
- 2 skorstene. 1 dobb. port, 12 fag dobbelte, 10 enkelte vinduer,
12 døre.
Mellem bygning A. og B. en gaardmur med dobbelt indkør
selsport. - 1 pumpe med redskaber. - Der findes 16 kakkelovne
og 3 komfurer.
II
Havremagasinet maaler 32 alen i længden, 16 alen i dybden
(2 kvadrater). 200 m2, er opført af 1 alen grundmur i alle
facader forstærket med % sten fremspringende 6 pilastre mod
Slotsgade - 74.500 mursten - 138 tdr. kalk. Bjælkelagene med
9" X 10" bjælker, stærke nok til at bære en belast af 2000 tdr.
havre, der vejer 500 kilo/m2.
Gulvene og spær 14 fag (à 2 alen = 1,25 m ). 9 pommerske
dragere.
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Fra den lille to fags forstue bag indgangsdør i stueetagen og fra
luger og kvist i tagetagen fører 2 ligeløbne trapper op til de to
øverste etager. Taget er tækket med rør og straa.
I stueetagen er der af skildret en lille lejlighed med 2 værel
ser og køkken, med aaben skorsten (hver à 16 m 2 netto) med
forstue 80 m2 brutto, 58 m2 netto.
Et hejseværk til ophejsning af kornsække med udligger i
kvistgavlen og svinghjul i stueetagen er forsvundet ved en ret
nylig foretagen ombygning.
III
Amtsforvalter Low sons gaard er vurderet til brand i Sjællands
Stiftsamts Taksationsforretninger 1761-84. 1761, 13. januar „i conformitet af kgl. allernaadigste Forordning“. „Huset ligger
næst hos det kongel, magasinhus, skraas overfor madam Barses
gaard“ (Prinsen).
„Vaaningshuset, paa hugne kampesten, er opført af egetøm
mer med udmurede, hvidtede vægge af brændte sten, teglhængt.
27 alens længde, 14 alens dybde. Een etage højt med 14 fag.
Skillerum udmuret bindingsværk. Det „gebrochene“ tag (man
sardtag) har een til begge sider gennemgaaende kvist paa 6 fag.
Indgangen fra gaden, midt paa facaden, har en moderne sand
stenstrappe og en gennemgaaende forstue paa to fag, hvori en
ligeløbs-trappe til tagetagen og kvisten.
Fil højre for forstuen en 6 fags stue (32 m2). Mod gaarden
et køkken med aabent ildsted (synligt i kælder), brændt mur
stensgulv, tin-rækker og reoler langs væggene.
Til venstre for forstuen ligeledes en stue paa 6 fag, med et
kabinet bag til mod gaarden, en stue paa 3 fag og kamin. Der
næst 1 sovekammer paa 3 fag.
I tagetagen er en forstue paa 2 fag, hvori trappen gaar op til
loftet. Mod Slotsgade en „sahl“ paa 6 fag i midten og paa hver
side af denne kamre paa 4 fag hver. Mod gaarden 3 kvistkamre
paa 4 fag.
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»Villa Galina< opført 1751 af slotsmurerm. Schiønning for slotsforvalter og
slotsgartner Døliner og hustru (som overlevede ham). Syn og taksation af 14.
novbr. 1770 siger: Vaaningshuset 12 fag egebindingsværk af dobbelt tømmer,
udmuret og pudset. Stentag, hvori quist paa 4 fag. Med indgang til forstue,
med trappe op til de øverste værelser og nedgang fra køkken til kælder. I’ bag
hus paa 8 fag fyrre bindingsværk og straatag. Krypper og hække til 14 hæste
og staldkammer. II’ baghus 8 fag fyrrebindingsværk, straatag, 2 vogn-remiser
og tvende kamre for 2 staldkarle.

Alt tømmer i huset, saavelsom døre og vinduer, er oliemalet.
Der er kælder under de 8 fag i husets søndre ende. I værelserne
to bilæggerovne og 5 vindovne.
En staldbygning i gaarden opført af udmuret egebindingsværk,
teglhængt, 28 alen lang, 12% alen dyb med to kviste. Bygningen
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indeholder 1 stald til 11 heste, 4 vogne og 4 fag til staldkarle
kamre. Loftet over stalden har plads til strøelse og foder.“
1776 solgtes gaarden til kgl. løber Francois Berner, som fik
kgl. bevilling til at drive et traktørsted, som han gav navnet
„Sommerlyst“ og som enken drev efter hans død. Senere ejedes
traktørstedet af slægterne Bagge, Schmidt og dennes enke gift
med gæstgiver Steen, der overdrog „Sommerlyst“ til kroforpagter
Peder Nielsen.
1854 27/9 solgte Nielsen gaard og have til balletmester
August Bournonville (søn af Antoine Bournonville), og efter
ham kaldtes stedet „Bournonvilles hus“. Efter balletmester Bournonvilles død 1880 ejede hans døtre huset og førte stor selskabe
lighed der til deres død 1890, efter hvilken stedet tilskødedes
toldkontrollør P. C. Birck. Nuværende ejer er dr. phil. Arild
Hvitfeld, der har moderniseret og forskønnet huset, der havde
lidt meget ved at blive delt til tre smaa lejligheder.
IV
Slotsforvalter Doliners hus „Villa Gallina“, matr. nr. 66a (slots
murermester Schönning) er opført 1751-52. Det har et trefløjet
gaardanlæg bag stuehuset, der ligger i nord-syd med østfacaden
ud mod Slotsgade. Det er et udmuret egebindingsværkshus med
dobbelt-tømmer paa 12 fag, der er h vidtet, l4 ,2 0 m X 8,65 m
med stentag, hvori en kvist paa midten paa 4 fag, med indgang
og forstue, der er gennemgaaende til gaarden, og en „sahl“
ovenpaa i tagetagen. En ligeløbs trappe gaar op fra bagsiden
af forstuen mod gaarden og har en repos med indgang til salen
og to sovekamre mod gaarden. De to største stuer (paa 24 m2)
ud mod gaden har lavt brystpanel, hvorover „tapezerier“. Lof
terne alle vegne gipsede. Soveværelset mod gaarden (15 m2)
har brystpanel og „guldlæder-beklædt overvæg“. Ovenpaa har
„salen“ bræddegulv, fodpanel og derover guldlæder. Der er
vaskekælder under de nordre 6 fag, hvortil nedgangstrappen fra
køkkenet ligger under trappen til tagetagen.
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»Kildehøj« matr. nr. 59 Fredensborg by, Slotsgade 19. Ejer 1787-1805 sølvpop
Withusen, 1812 sønnen, rektor i Slagelse, 1822 løjtnant Holm. Opført 1760
af hoftømrer Pfützner. Nuværende ejer ejendomsmægler Grabowski. 87 m9
bebygget areal (l 1/2 etage).

I gaarden findes: et „baghus“ paa 8 fag af bindingsværk med
straatag, hvori foderloft, indrettet til staldkammer og hestestald
med krybber og hække til 14 heste.
Endvidere et andet baghus, ligeledes af udmuret bindingsværk
med straatag indrettet til: 2 vogn-remiser med fire porte og to
karlekamre med bræddegulv og vægge med brystpanel og „tapezerier“. Gipsede lofter. Endvidere i gaarden et dobbelt „lo
cum“ af bindingsværk, udmuret, og tegltag. Til indhegning om
gaard og have 118 fag plankeværk og stakit med fire laager
og 4 portfag med behørigt beslag.
I begyndelsen af 1800’erne nye, større vinduer og empirestuk
paa gavl. 1794 solgt af prokurator Platou til silkefarver Burleigh
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fra Helsingør. Senere ejere frk. Brown, fru Thalbitzer, Søborg,
Holst, Kofoed.
V
Landstedet „Kildehøj“, matr. nr. 59, er opkaldt efter et kilde
væld i kælderen, der forsyner huset med friskt vand. Det er op
ført 1760 af hoftømrer Pfützner og har tilhørt sølvpop Withusen, hans efterlevende kone 1787-1805, senere løjtnant Holm.
I Lynge-Kronborg herreds brandtaksationer 1800-18 okt.
1812 (s. 380) beskrives det: „Forhuset til gaden 10 fag, 11%
alen dybt er af grundmur til gade, udmuret bindingsværk til
gaarden. Teglstenstag, med en 4 fags kvistgavl i midten. Stensat
kælder under de 5 nordre fag. 4 værelser forneden, foruden
køkken med aaben skorsten og spisekammer ovenpaa 3 værelser,
køkken og pulterkammer.
Baghuset i gaarden 8 fag langt, 12 alen dybt af udmuret bin
dingsværk med straatag. 2 værelser med aaben skorsten, stald
og kælder under huset.
Halvtags-hus i sønder 8 fag, 2% alen dybt til tørrehus,
„locum“ og redskaber“. Nuværende ejer: Landbrugskandidat,
ejendomsmægler Grabowski.
VI
Landstedet „Dorothealyst", matr. nr. 60, opført 1797 af hoftøm
rer Pfützner og murerm. Schreck. Ejedes af dr. med. Lafonte.
Ved 1800 tallets beg. af sadelmager Kretzmer. 1825, 8. marts
takserer Lynge-Kronborg herreds Brandtaksationspr. 1818-32
(475) sognefoged J. Andreasens hus matr. nr. 60, Slotsgade 21:
„Stuebygningen 8 fag lang X 12 alen dyb (12,50 X 7,0 m ).
Egebindingsværk, udmuret, og beklædt med brædder. Midt i
taget, der er dækket med straa, en to fags kvist over indgangs
døren. Paa begge sider af denne 2 buet-dækkede kviste. Inde
holder: 1 stue, 2 kamre, køkken med skorsten og spisekmr.,
hvor en trappe til kælderen. I det nordligste fag i stueetagen en
eenløbs-trappe til loftsetagen.
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»Dorotheaslyst«, matr. nr. 60, Slotsgade 21, Fredensborg by. 94 m2 bebygget
areal, l l / 2 etage. O pført ca. 1767 af hoftømrer Pfützner, f. 1737 i Sachsen, til
1779. Dr. med. La Fonte 1785. Sognefoged Jens Andersen 1825. Forfatteren
Ole Juul 1950.

En sidebygning 9 fag lang X 73° dyb (103 m2 bebygget)
bygget af samme materialer, indrettet til 1 stue, køkken og tørvehus“. Senere ejere: Fru Jacobsen, Myhre, Grove, forf. Ole Juul.
VII
Landstedet „Rolighed“, matr. nr. 61 a b c, Asminderød sogn Kronborg østre Birk. 1737 blev grunden overdraget materialkusk
Johansen i fæste. To smaahuse (bestaar af 3 fag stuehus, 5 fag
udhus) af bindingsværk med straatag opførtes til bolig for skræder Tøyberg og maler Weischler.
1785 fik gehejmekabinetssekretær Benjamin Georg Sporon
ifølge kgl. bevilling skøde paa grunden, men afstod den atter til
enkedronning Juliane Marie. Da skødet gik tabt ved Christians
borg slots brand 1794, maatte nyt skøde udstedes, men - nu
blev det arveprins Frederik der udstedte det til doctor med.
de Lafonte, der havde afkøbt Sporon de tilhørende to huse; de
Lafonte erhvervede samtidig landstedet „Dorothealyst“, 1800.
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Ifølge skøde 1802 solgte de Lafonte jomfru Cathrine Marie
Møller grund og de tvende staaende smaa huse.
Lynge-Kronborg Herredsbrandtaksationer 1800-18. 3/4 1803
(efter anmodning af Cathrine Marie Møller) beskriver bygnin
gerne saaledes: „Forhus til vejen 8 fags = 1 8 alens symmetrisk
hus (11,30 X 7 meter), opført af egebindingsværk, endnu syn
ligt paa gaardsiden. Gadefacaden og gavle har en beklædning af
vandret liggende, sammenpløjede brædder 8" brede, samt 1 sidestuehus paa 5 fag med gavl til vejen 9 alen dybt, 3 værelser for
neden, 2 gavlværelser ovenpaa og køkken“. Heraf fremgaar at
Cathrine M. Møller har bygget de første 2/3 af det endnu staa
ende 12 fags hus, i 1802-03.
11. dec. 1811, efter jomfru Cathrine Møllers død tilskøder
assessor i Højesteret Adam Gotlob Møller „de ham - ifølge
testamente af 1. okt. 1811 - efter afgangne jomfru Cathrine
Møller tilfaldne og nu ejende huse i Fredensborg by, belig
gende paa den østlige terrasse til gartner ved Christiansholms
grevskab i Lolland, hr. Adam Fürchtegott Schütz“, som 10 juni
1812 faar brandtaxeret ejendommen i Lynge-Kronborg herred
(1800-18 nr. 1-354) der indeholder:
a. „Forhus til vejen, 8 fag 11 tø alen dybt, 5 værelser, køk
ken etc.
b. Et do stuehus op til vejen med gavlen 5 fag, 9% alen dybt,
5 værelser samt køkken.
c. Et sidehus i nord paa 5 fag 7 alen dybt, tørve- og brænde
hus.“
1813, 30. juni sælger Schütz stedet, da han skal til Lolland,
og tilskøder ejendommen til kgl. renteskriver og kammerraad
Johan Christian Mutterbach (læst 25. aug. F 2O3/:AA 597:/).
Gravstedet fredes for 25 aar.
30. aug. 1813 tilskøder Mutterbach Joh. Daniel von Bergen
(F 252/:AA 611:/). Den næste taksation finder sted: 1841, 12.
januar, en taksation begæret af købmand Frederik Steen, Slots
gade, Fredensborg. Ejendommen bestaar af:
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»Lille Rolighed«, som det så ud 1840. Matr. nr. 61 a Fredensborg by, Slotsgade
23. 12 fag (18,10 X 7,25), 131 m2 i to etager = 197 m2 bolig. De 8 fag opført
1802 af Catrine Marie Møller (f 1812.) 1820 opførtes de 4 nordre fag, der var
butik (egen indgang) for købm. Steen, der også byggede udhus i gården 1840,
10 fag 14° dybt (lo, lade, karlekammer) af stampet lerjord. Senere ejet af
Michael Wiehe og malerne Vilhelm og Lauritz Tetens.
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a. Stuehus til vejen 12 fag langt (nu inclusive butiken) 11%
alen dybt (18,0 X 7,5 m) opført af egebindingsværk hvori fin
des: forstue, butik, 2 stuer, 1 kmr., køkken, spisekammer og
trappestige til loftet, hvor der er 1 kvist paa 2 fag og flere min
dre kamre.
b. 1 udhus i øst, bag i gaarden, 10 jag langt X 14 alen dybt
(158 m2) til lo og lade, hestestald og vognport, opført af stam
pet lerjord, straatag (som staar endnu).
c. 1 udhus i syd 5 fag bindingsværk 9° dybt - til bageri m.
ovn og skorsten, 1 stue og køkken.
d. 1 dobbelt „Locum“.
e. 18 fag malet stakit med dobbelt port og laage.
Alt vurderet til 2.670 rdl.
En ganske særlig interesse knytter sig til landstedet „Rolig
hed“, som i 1802 erhvervedes af kunstnerinden Cathrine Marie
Møller, der er omtalt i en anden artikel i denne aarbog.
VIII
„Villa Nova“ birkedommerbolig, senere „Terrasserne“. Efter
delingen af Kronborg distrikts jurisdiktioner i 1848 førte op
rettelsen af „Østre Birk“ med sig, at birkedommeren tog ophold
her. Den daværende birkedommer, kancelliraad Quistgaard
købte da „den vestre terrasse“, ved runddelen, matr. nr. 5b, som
havde været i slægten Bagges eje, og opførte - med den kendte
arkitekt N. S. Nebelongs bistand - en anselig bolig, som han gav
navnet „Villa Nova“, der brød med den barokke stil i Slotsgade,
men som kun kan aftvinge respekt med sine ny-klassicistiske
facader og hele opbygning, og tjener slotsbyen til hæder. I „Dan
ske Arkitekturstrømninger“ ved Fisker og Millech (1951) fin
des en afbildning af villa „Sølyst“ i Vedbæk, som arkitekt N. S.
Nebelong byggede 1850 - ti aar før birkedommerboligen i Fre
densborg blev opført - og den har ganske umiskendelig lighed
med denne.*) Slægtskabet med Schinkel og Hetsch er slaaende.
*) Jeg skylder magister Har. Langberg tak for oplysningen.
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Matr. no. 5 g, Fredensborg. Runddelen »Villa Nova« opf. 1858 af birkedom
mer, justitsr. Quistgaard. Beboet 1900 af højesteretssagfører Shaw. Nuvær.
ejer: Københavns kommunes feriekoloni »Terrasserne«.

- Her indrammes hovedhuset af 2 udhuse mod gaarden i syd
vest. - 1 8 5 8 paabegyndtes opførelsen af ,y illa Nova“. Forsik
ringsprotokollen udtaler om Birkedommergaarden:
a. „Stuehusbygningen i østsiden af gaarden har 18 fag 34V2
alens længde, 20 alens bredde. Kælder under hele bygningen.
Ydermurene er 2 stens mur, skillerum 1%, 1 og % sten. Ind
skud overalt. Fyrretagtømmer. Skifertag. Indrettet til 7 værelser i
stuen, entre og trappe fra kælder til kvist. Gibslofter. Brædde
gulve. Men det er ikke de almindelige stuemaal, der her bruges:
Forstue 27 m 2, herreværelse og havestue er 28 m 2, spisestuen
40 m2, dagligstuen 50 m2. I overetagen (tagetagen) er der 11
værelser med en midtergang. Kælderen har 13 afdelinger med
stengulv i 3 fag, resten har bræddegulve.
8
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b. Det nordre udhus i gaarden er 15 fag X 12 alen dybt.
1% stens grundmur (21,- X 7,5 m2) 2 stalde til 12 køer og
4 heste, karlekammer, skærelo og brændehus.
c. Det søndre udhus i gaarden 15 fag X 13° dybt ( = 21 X
8,0 m) dækket med tagsten. Kælder under 4 fag, indrettet til
4 stuer og en vognport. Værelserne, der har bræddegulve, tapet
serede og malede.
f. 1 ladebygning i vest 11 fag, hvoraf 7 paa 16 alens og 4 paa
22° dybde. Grundmur. Straatag, indrettet til lade, lo, vognskur
med dobbelt port.
Stakit mellem de forsk, bygninger. 14 fag med egestolper,
fyrretræsrækker og sprodser. 2 dobbelte porte med beslag, alt
oljemalet.“
2514 1897 købtes ejendommen af højesteretssagfører Charles
Henry Shaw, som tinglyste det nye navn „Terrasserne“, som
er bevaret gennem alle senere ejerskifter. Højesteretssagfører Guy
Shaw efterfulgte sin fader, der døde 1907.
Senere ejere: Grosserer Jul. Kopp o. a.
1949 købte Københavns Kommunes Feriekolonier ejendom
men, og flere hundrede børn tilbringer aarlig kortere eller læn
gere tid paa dette sted. I mange aar har forstander J. Staunsholm
ledet feriehjemmet for Københavns kommune.

CATHRINE MARIE MØLLER
A f SVEN R IS O M

Kunstnerinden.
I den godt kendte kunstnerkreds, som i Frederik V.s og hans
anden dronning Juliane Maries tid i en aarrække virkede ved
Fredensborg slot og parks udsmykning og ejede huse i slots
byen: Harsdorff, Wiedewelt, Mandelberg og Bournonville, fand
tes en ganske ejendommelig, særpræget kunstnerinde, indehaver
af det sidste hus i Slotsgades østre side, før denne skærer Helsingør-Hillerødvejen, kaldet „Rolighed“. Oprindelig hørte ca.
5 tdr. land have til ejendommen, hvis første bolig B opførtes i
aarene 1800-1802. Ydervæggene var solid ege-bindingsværk, som
stadig er bevaret synligt paa gaardsiden, hvorimod facaden mod
vejen og gavl beklædtes med høvlede, pløjede brædder af 8”
bredde, som man paa den tid brugte efter engelsk byggeskik
(„colonial-style“ ).
Denne kunstnerindes navn var Cathrine Marie Møller. Hun
var født i Kolding 1742. Hendes forældre var fæster af Koldinghus slotsmølle, Hans Christian Møller og hustru Maren Bølling, i hvis langt fra velstaaende hjem hun kun blev til sit sy
vende aar. Derfra sendtes hun til sin morbror, birkedommer Bølling paa Fanø, der - selv barnløs - tog sig af hendes opdragelse,
som det var hans eget barn, og lærte hende tegning og musik.
Som husbestyrerinde havde han enken efter pastor Taulov, rime
ligvis enke efter sognepræsten Jørgen Bjørn Taulov, Nordby,
Fanø, død 1739, der - foruden huslige sysler - lærte hende at
brodere med silke og perler - efter den tids brug - hvori
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fannikerne og hedeboegnens bondekoner udmærkede sig. I løbet
af faa aar opnaaede hun stor færdighed. Sin konfirmationsunder
visning fik hun af degnen paa Fanø, Rasch. Herefter kom hun i
huset hos en faster paa en gaard. Og da morbroderen døde, kom
hun i huset hos generalinde Castonier som lærerinde for hendes
to børn, indtil atter et dødsfald forrykkede hendes løbebane.
I fire aar var hun derefter i huset hos generalinde Schulenborg
i Kolding, hvor hun dyrkede sin yndlingsbeskæftigelse at bro
dere og forfærdigede flere hundrede arbejder. - Dernæst op
holdt hun sig en tid hos kammerherreinde Lüttichau paa Nivaagaard, men da der tilbød sig lejlighed til at komme til Køben
havn for at undervise en jomfru Rosling, slog hun til for ogsaa
at opnaa lejlighed til grundigere uddannelse for sig selv. 177780 var hun i huset hos hof apoteker Bekker i København. Ca
thrine M. Møller havde oprindelig begyndt med naturalistiske
landskaber og scenerier - dels med chenille, dels med florsilke,
i en art fladsyning - hvor huse og personer fremtraadte i deres
naturlige farver, men hun erfarede, at de blegedes i løbet af
faa aar. Derfor gik hun over til at efterligne kobberstik- og raderertekniken, i sort og hvidt silkebroderi paa atlask, inspireret
af, hvad hun fik at se af kobberstik og raderinger i København.
I 1780 kom hun som husbestyrerinde i huset hos den kendte
conferensraad, stempelforvalter Friedrich A. Müller, der var en
stor samler af kobberstik („Müllers Pinakotek“, 4.500 kobber
stik, der - efter hans død - overgik til Det kgl. Bibliotek). Og
her kunne hun rigtig muntre sig og kopiere saa meget hun ville.
En dag under et besøg, som den berømte og elskelige billed
hugger, justitsraad Wiedewelt, kaldet „Danmarks Fidias“, af
lagde hos F. A. Müller, havde denne lejlighed til at stifte
bekendtskab med Cathrine M. Møllers broderier, hvorover han
blev saa begejstret, at han - uden hendes vidende - tog et bro
deri, hun havde syet efter Ferd. Bols radering, efter Rembrandts
„Den hellige Hieronymus og løven“ (ca. 30X45 cm), med sig
og foreviste dette arbejde paa et medlemsmøde i kunstakademiet.
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Da kunstnerne aldrig før havde set et arbejde i denne teknik
og fandt hendes udførelse fortrinlig og mønsterværdig, tilskrev
akademiets forsamling hende 8. nov. 1789 et opmuntringsbrev,
som fortjener at citeres for sin enestaaende stil, der afspejler
den romantiske og galante tid og viser, hvor pædagogiske pro
fessorer kunde være dengang.
„Academiet har med megen Fornøjelse beseet en Udsyning
af Deres Arbejder, højtærede Jomfru, som justitsraad Wiedevelt, uagtet han ikke dertil var autoriseret af dens værdige For
fatterinde, har forevist os.
Vi kan ikke andet end admirere dette nye Fag i Kunsten, som
er saa aldeles nyt i sin Slags, og hvori der allerede - os ganske
uafvidende - er gjort betydelig Fremgang.
Da Kunstnerne aldrig gør store Skridt, uden Gratiernes
Hjælp, maa vi bede Dem, højstærede Jomfru, om ikke at for-
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lade disse, men i deres Selskab blive ved med at bane den nye
Vej, De har valgt, som De allerede har betraadt saa heldigt.
Skulle De ønske Academiets Understøttelse eller Vejledning
i Deres Arbejde, skal det være os en særlig Glæde, at finde
Lejlighed til at overtyde Dem om vores Agt og Hengivenhed.
N. Abildgaard

/. Wiedevelt
J. Juel
M eyn.“

Weidenhaupt

Den 26. maj s. aa. indsendte saa jomfru Møller to hoveder,
syet i silke i raderet manér efter Rafael, ledsaget af hendes
ønske om, at disse maatte forundes plads i akademiets samlinger.
Og disse vandt saadant bifald, at hun blev optaget som med
lem af forsamlingen samme aar. - De to syede stykker og hendes
medlemsbrev opbevares stadig paa kunstakademiet.
Medlemsbrevet lyder saaledes i sin gammeldags skrivemaade:
6. april 1790:
„Deres Arbejder, højstærede Jomfru, som blev forevist i Academiet 29. Marts, har fundet almindeligt Bifald. Da Academiet
ingen Lejlighed lader gaa forbi, hvor det kan bevidne Musernes
Yndlinger sin Agtelse, har det paa samme Dag udvalgt Dem til
ordentligt Medlem af Academiet, og hans kongl. Højhed, Aca
demiets høje Præces, har i de naadigste Udtryk, givet sit Sam
tykke til Valget.
Deres Patent skal nærmere tilgaa Dem.
Abildgaard.
Harsdorjj,
Wiedevelt.
Weidenhaupt.
F. C. Stanley.
juel.
P. Meyn.
F. Münter.“
Naar hendes levnedsskildrer, H. I. Birch, i 1793 skriver, at
hun næppe har solgt eller haft fortjeneste af sine arbejder,
hendes ringe midler tvang hende, hele livet igennem, til at er
hverve sig til selve livets opretholdelse ved nyttig husgerning,
er dette ikke udtryk for, at hun svigtede muserne.
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Paa „Salonen“ i 1794 udstillede jomfru Møller 6 numre
„syet med silke efter kobber“ :
No 178 Tvende hoveder, forestillende Anacreon og Vulcanus, efter Raphael. (Paa disse 2 stykker er forfatter
inden antaget som medlem af Academiet, hvor bil
lederne bero. Reproduktionerne er velvilligst stillet
til raadighed af samme).
No 179 Et Magdalene hoved, efter Pierre.
No 180 To hoveder, efter Raphael.
No 181 To stykker efter Salvator Rosa, det ene forestiller
en sovende krigsmand, det andet den bodfærdige
Wilhelm, der ligger udstrakt paa jorden, og hvis
arme er bundne til et træ.
No 182 To stykker, en médaillon, det ene efter Vas. Etrusc.
Vol. 2 pag. 94, det andet efter Mariette „Pierres
gravées“ Vol. 2 pag. 20.
No 183 Et stykke paa grønt klæde, broderet med kulørte
klude. Herpaa er anbragt en krans, i hvis midte en
omveltet Biekube, hvorom Bierne sværmer.
Dette stykke er bestemt til gulvtæppe.
Et raderet mandshoved, signeret C.M.M., som er optaget i
P. Krohn: Fortegnelse over danske Kobberstik, ejes af Den kgl.
Kobberstiksamling og er fotograferet og udlaant til brug for
dette indlæg ved velvilje fra museets direktør, Jørn Rubow.
Selv om det for kunstnervennerne naturligvis ikke spillede
nogen rolle, at hun stadig blev kaldt „jom fru“ og ikke frøken (ordet kan godt i deres øren have haft en tiltalende poetisk
klang), saa saa man i selve „societetet“ med andre øjne derpaa,
hvilket fremgaar af den officielle folketællingsliste for aaret
1789, hvor familien stempelforvalter Müller er indført saaledes:
(Købmagergade 22, København): Conferentsraad Friedrich A.
M ü lle r--------hans h u s tru ---------og datter „frøken“ Charlotte
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Sophie Müller - og „husjomfru“ Cathrine Marie Møller, 45 aat,
ugift.
Ikke desto mindre havde hun dog - takket være sin flid og
ærgerrighed - lagt saa mange penge op, at hun i 1802 kunne
købe - og fik skøde paa - ejendommen (nu matr. nr. 61) i Fre
densborg by, Asminderød sogn, „beliggende ved østlige ter
rasse“, der ganske vist dengang kun rummede 2 smaa udmurede
bindingsværkshuse, men havde en ca. 5 tdr. land stor have,
(hvor hun plantede frugttræer), og et udhus (paa 5 fag bin
dingsværk), alt vurderet til 2.810 rigsdaler sølv i brandtaksatio
nen. Selv byggede hun saa det 8 fags stuehus.
Som tegn paa, hvor højt hun kom til at elske dette sted, som
hun havde valgt til ophold paa sine ældre dage, tjener, at Juin
ansøgte kongen om tilladelse til at blive begravet i sin egen
kære have, hvilket bevilgedes hende - som det fremgaar a f A s
minderød kirkeprotokol for 1794-1814 (næstsidste blad):
1811 første October - Jomfru Cathrine Marie Møller,
som ifølge kgl. bevilling af 20. Septb. 1811, blev
begravet i sin have, døde 30. Sept., 69 aar gammel.
Over hendes grav rejste hendes venner blandt kunstnerne med justitsraad Friedrich A. Müllers ældste søn, højesterets
assessor Adam Gottlob Müller, som hun havde valgt til sin ar
ving ( - og som bekendtgjorde dødsfaldet i „Adresseavisen“ 2.
okt. 1811 - ) som fortaler, en grav-urne med en indskrift, som
med fint mejslede romerske bogstaver bærer vidne om en meget
dygtig kunstner (muligvis Abildgaard). Urnen stod urørt i hen
des gamle have lige op til 1958, da et benzin-selskab, som havde
købt den største del af den gamle have, sendte en gravko, der
skulle rydde grunden for en værkstedsbygning, og fjernede den
murede grav, der paa situationsplanen er betegnet med et kryds,
omtrent nede ved Hillerød-Helsingørvejen. Marmor-urnen naed
den smukke inskription:
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er i oktober I960 - paa initiativ af tegneren Laurids Tetens, den
nuværende ejer af Cathrine Marie Møllers gamle ejendom, „Lille
Rolighed“, blevet genopstillet i hendes gamle have, synligt for
alle, og Nationalmuseet har affattet et fredningsdekret, der sikrer
monumentet for kommende tider. Det er ogsaa meningen at
frede det kønne 158-aarige stuehus ved første lejlighed.
Det synes, som om urnen har lidt en del i de forløbne aar,
tilgængelig for alle og enhver i den uindhegnede have. Vald.
Seeger, der skrev om „Fredensborg“ i 1937, har set vasen staa
ovenpaa nogle „kampesten“, men saadan har det ikke være altid.
I hvert fald synes den jerntap i bunden, der passer ned i en fir
kantet blok bornholmsk sandsten, ret primitivt anbragt. Men det
er ikke uden forbillede fra gammel tid, at urnen ingen fod har.
Soklen er rekonstrueret i kunstcement, i lighed med det monu
ment, Abildgaard lavede for filosoffen Tyge Rothe og Karen
Björn, der staar paa Assistens Kirkegaard. Det kan daarligt tæn
kes, at man ikke havde vasen og indskriften nogenlunde i øjen
højde.
Ved ejerskiftet i 1812 forpligtede gartner Schütz, der kom fra
Lolland, sig til at frede monumentet - dog kun i 25 aar, og
efter ham justitsraad Mutterbach. Skønt uindhegnet og tilgænge
ligt for offentligheden i de mange aar værnede Fredensborg
ubevidst om sin berømte døde kunstnerinde til 1958. Men først
nu synes hun at skulde nyde evig fred og ære - takket være sin
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broder i kunsten Laurids Tetens, der har indlagt sig stor hæder
ved sin retablering af Cathrine Marie Møllers eftermæle.
Bebyggelsen.
Hvad „det gamle hus", nu kaldet „Lille Rolighed" (siden
der blev bygget en større moderne villa „Store Rolighed" i 1899,
som ogsaa maatte falde for benzintankstationen) angaar, antages
det, at det, eller de to trediedele af det, er bygget 1802, det aar,
da grunden tilskødedes jomfru Cathrine M. Møller af kgl.
livlæge Victor de la Font, som 11. juni 1800 havde fået kon
geligt skøde paa grunden og to smaa huse, der er forsvundet.
Mandtalslisten fra 1801 viser, at Cathrine Marie Møller end
nu ikke havde taget huset i brug 1801. Underligt nok beboedes
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det ene af de to gamle huse fra før 1800 af en kleinsmed Johan
Møller, gift med en Ane Cathrine Hansdatter og en søn og en
karl. Det kunne tænkes, at det var slægtninge af Cathrine Marie.
Hun købte jo først 1802, men maa have haft brug for baade
mandlig og kvindelig hjælp til at passe hus og have.
Ifølge skødet 1811 - efter hendes død - hvor højesterets
assessor Møller skøder ejendommen til ovennævnte gartner
Schütz fra Lolland, nævnes et forhus paa 8 fag 11 ¥2 alen dybt
og to sma sidehuse, udhuse, som sikkert er de to smaa huse,
der nævnes i skødet af 1800.
Tilstanden næste gang, der foretages brandtaksation ( - af
købmand Frederik Steen - jan. 1841 ) illustreres af tilstedevæ
relsen af følgende bygninger:
mrk. B. 1) Stuebygningen i vester, 12 fag langt IP /4 alen
og C.
dybt - egebindingsværk, hvor der fandtes for
stue, butik, 2e stuer, 1 kammer, køkken m/spisek.,
endvidere trappe til loftet, med en 2-fags kvist,
indrettet til flere kamre - det er det stuehus mod
vejen, som staar endnu.
mrk. D. 2) et udhus i øst, opført af stanmpet 1er, indrettet til
lo, lade og karlekammer, 10 fag langt, 14 alen
dybt, som ogsaa staar endnu.
3) udhus i syd, 5 fag bindingsværk (udmuret) 9°
dybt til bageri med ovn og skorsten, 1 stue og
køkken (nedrevet).
4) et dobbelt locum og
5) 18 fag malet stakit med dobb. port og laage.
(Vurdering 2. 810 rdl.).
En utrykt tradition vil vide, at der har været to indgange gen
nem haven til stuehuset fra Slotsgade. Den nordre har da været
indgang til købmandsbutikken, der har haft til huse i de fire
nordre fag af huset, som utvivlsomt er tilbygget senere til de
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8 fag med kvisten, der er den ældste del og har en symmetrisk
facade.
Desværre kendes ingen portrætter af kunstnerinden - kun
hendes arbejder er kendte. - Men, naar en kvinde har en saadan
medgang (for ikke at sige succes) som C. M. M., er der for
mig ingen tvivl om, at hun har set godt ud, og at hendes
ansigt har genspejlet noget af den sjælsadel, som hun maa have
været i besiddelse af - hvorfor ikke noget i retning af hovedet
paa den lille radering fra Kunstmuseet - fra de yngre dage?
Litteratur. H. I. Birch: Billedgalleri for Fruentimmer 1793-95, Kbh. Else
Kaj Sass: Kvinden i Danmark, Kbh. 1940, p. 702. F. Vogel-Jørgensen: Berlingske Tidende, 19. maj 1949. Weilbachs Kunstnerlexicon, bd. II, p. 418,
Kbh. 1949. P. K rohn: Fortegnelse over danske Kobberstik.
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Elias Laurits Grüner blev født 14. december 1761 i Ude Sundby
som søn af den residerende kapellan, senere sognepræst til Lille
Lyngby og Ølsted, Laurits Eliesen Grüner og Cathrine Becher
Winding. Efter at være blevet student fra Frederiksborg skole
1783, fik han ansættelse som hører ved Helsingør latinskole
1788, og da han havde taget attestats 1793, blev han samme
år residerende kapellan til St. Mariæ kirke i Helsingør.
Som hører havde han 1790 ægtet Karen Holm, datter af gros
serer i Helsingør Christopher Holm og Louise Warnheim. Selv
om han fik en betydelig medgift med sin hustru, var kårene,
med en voksende børneblok, dog små, og for at bøde på den
ringe indtægt begyndte han blandt andet på at virke som over
sætter. Allerede 1788-90 havde han oversat „Historie om Prindsen af Careneg“ fra fransk, og 1797 oversatte han A. Lafon
taine: „Den særsindede“, eller den retskafne Fader og Søn I—III.
1798 fulgte oversættelsen af D. H. Støver: „Vort Aarhundrede,
eller Skildring af de interessanteste Mærkværdigheder, Begiven
heder og største Mænd i det attende Aarhundrede,“ ligesom
han samme år udgav „Højmesseprædiken paa 1. Søndag efter
Paaske.“
Desuden påtog han sig oversættelser fra udenlandske aviser
til „Helsingør Avis“, som en ung bogtrykker E. Michaelsen
1797 havde fået privilegium på at udgive. Denne sidste virk
somhed fik dog en brat ende, da Michaelsen blev tiltalt for over-
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trædelse af trykkefrihedsloven. Årsagen var såmænd ringe nok.
I anledning af et berideroptog med fuld musik gennem byens
gader havde han skrevet i sin avis, at man skulle tro „Russerne
havde gjort Landgang og kom med klingende Spil for at tage
Byen i Besiddelse, samt tillige at lette paa Godtfolks Lommer“.
Den russiske konsul i Helsingør klagede til gesandten, og denne
forlangte Michaelsen straffet. Aktor nedlagde påstand om at
paskvillanten, for at have bragt det gode forhold mellem Rus
land og Danmark i fare, skulle miste sin ære og arbejde i jern
på livstid. Byfogden i Helsingør tog dog mere roligt på sagen,
og nøjedes med at idømme Michaelsen en bøde på 200 rd. Me
dens sagen stod på, var Michaelsen flyttet til København, og
nu så Grüner en chance for at forbedre sin vaklende økonomi;
men lad ham selv fortælle:
„Helsingør d. 21. Septemb. 1799.
Det kongelige Danske Kancelli.
Det er Dem, naadigste Herrer! vist ikke ubekjendt, at jeg,
med en Familie af 11 Mennesker, har et saa usselt Leevebrød,
næppe 400 rd. aarligen, hvoraf jeg, foruden Skatter, maa svare
endog 30 rd. aarlig Enkepansjon, at der næppe, i Forhold til
Stedets Dyrhed, findes noget uslere i nogen Dansk Kjøbstad.
Og med saa ringe Indkomster har jeg dog maattet udholde her
nu snart i 11 Aar, 5 Aar som Hører, og næsten 6 Aar som Præst.
Jeg har derfor maattet tilsætte al min Kones Medgivt, over 2000
rd. for blot at kunne leve i Statens Tjeneste. I 2 Aar har jeg
trællet haardere, end nogen Daglejer, næsten hver Dag fra Kl.
6 om Morgenen til Kl. 7 om Aftenen, og tidt de halve Nætter.
Mine Oversættelsen af Fransk, Tydsk og Engelsk, - Arbejder,
som, om jeg havde sat mit Navn under dem; men jeg søgte ikke
Skribenthæder, jeg turde være bekjendt saa vel fra Moralens som
Politikkens Side, - videre herom.
Jeg har desuden, for at kunne betale de borgede yderste For
nødenheder i forrige haarde Vinter, maattet nedlade mig til at
oversætte i Helsingøravisen. Men jeg befattede mig ikke med

FRA ALMENVELLETS TIDEHVERV

127

Andet i den end hvad deri findes af udenlandske Aviser, hvilket
jeg fandt fornødent at bekjendtgjøre offentligen, længe førend
Udgiveren blev sagsøgt. Dette Aviistrælleri lovede mig dog den
bedste Belønning, ikke ubetydelig Fortjeneste til mine 6 smaae
Børns Underhold og Opdragelse. Et ufornuftigt Avertissement
i den har standset, eller maaskee berøvet mig for stedse Fortje
neste herved.
Nu, naadigste Herrer! Jeg skammer mig ved at bætie: At tage
paa Borg, hvad jeg ikke forud med Vished veed, jeg kan betale,
anseer jeg for Bedrageri, og af mine Embedsindkomster, Skatter,
Huusleje, Enkepansjon fradragne, kan jeg, ved den alvidende
Gud! ikke engang betale de første Fornødenheder til min og
Mines Underholdning. Jeg vil ikke, som jeg maaskee kunde,
leve af min Families Naade. Men - arbejde, arbejde, om det var
16 Timer i hvert Døgn, det har Erfaring lært mig, jeg kan; det
vil jeg; og det vil jeg med Lyst. Der tilbyder mig en Lejlighed,
at kunne dette. Bogtrykker Michaelsen her i Byen vil nemlig
sælge sit Bogtrykkeri, med Rettigheden til de Ting, han udgiver,
og de, han har paa sit Forlag. Selv har jeg ikke 10 rd. at sætte
deri. Men en sjelden ædeltænkende Mand og standhaftig Ven,
Kjøbmand John Good her i Byen, har allerede forvisset mig om
en betydelig Summe hertil; og Flere have tilbudt mig al den
Pengeunderstøttelse, jeg til et saa vigtigt Foretagende kan be
høve. Selve dette maa tjene til Beviis for, at jeg, skjøndt nu
fattig, i min Kreds erkjendes for en ærlig og arbejdsom Mand.
Min underdanigste Bøn er derfor: 1. at der maatte forundes
mig i Firma „Grüner & Comp." allernaadigst Tilladelse til at
kjøbe Michaelsens Bogtrykkerie, med de ham tilhørende Rettig
heder som Bogtrykker her i Byen, og at jeg, som Præst, maa lade
det drive for min Regning og under min Bestyrelse ved Svende
og Drenge, saaledes, at ingen Hindring maa lægges for de
Svende eller Drenge, der have arbejdet eller udlært hos mig naar de sidste kunne, hvad de bør; og det skulle de, især den
danske Ortografie etc., hvilket jeg ved mit Korrektørarbejde
hidtil ikke har fundet hos Bogtrykkersvendene, - i at fortjene
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deres Brød hos andre Bogtrykkere. Min Plan er, fornemmeligen
at drive Bogtrykkeriet ved fattige, bætiende Drenge, som dertil
have Lyst og Sjeni. 2. At der maatte forundes mig allernaadigst
Privilegier paa Helsingørsavisen, Listen over de Skibe, som pas
serer Øresund, og paa at oprette en Boghandel, hvori fornemme
lig skulle indbefattes Søkort og Alt, hvad der af trykte Sager
henhøre til Sømandsvidenskaber.
For det Første, at jeg som Præst maatte drive Bogtrykkeri,
vover jeg at anføre blot Følgende: Er det ikke upassende for en
Landsbypræst, at drive sin Avling, og handle med Sæd og
Kreaturer, saa er det uden Tvivl endnu mindre upassende for
mig, at drive Bogtrykkeri og handle med Bøger, hvilket grænser
nærmere til Præsteembedet. Og hertil: Mit Embede i Staden,
den Værdi, jeg sætter paa mine Medborgeres Agtelse for min
Tænkemaade, og mine i en vis Bog fremsatte Grundsætninger
om Trykkefrækheds Dadlesyge og Uskjønsomheds Forglemmelse
af Alt det Gode, der virkes og nydes i Danmark (!), borger for,
at Intet skal komme fra min Præsse, uden hvad jeg, som saadan
kan være bekjendt. - Og at De, naadigste Herrer! ville tilstaae
Præsten Grüner, som gammel Embedsmand med mange Børn,
det samme Aviisprivilegium, som tilstodes Bogtrykker Michaelsen, som ung, ugivt Mand og Begynder, derom tillader Kancel
liets øvrige Handlinger mig ikke at tvivle.
Jeg er selv Begynder, Bestyrer, og Michaelsens Medudgiver af
Skibslisten. Hans Majestæt har allerede, som offentlig bekjendtgjort, allernaadigst tilladt, at den maa, jor Postkassens Regning
med alle ridende Poster i Danmark, Norge og Hertugdømmerne.
Den maa allerede, saa vidt jeg veed, ikke eftertrykkes. Altsaa
har jeg også for Privilegiet paa denne det mest grundede un
derdanigste Haab.
Angaaende Boghandelen, da ønskede saa mangen Captajn
tidt forgjæves, at kunne faae Bøger enten til Tidsfordriv eller i
hans Videnskab. - Søkort har man rigtig nok hidtil kunnet faae
hos Kjøbmændene, men dette henhører dog nærmest til Bog
handelen. - Jeg har selv tidt maattet overlade Bøger til de Sø-
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farende. En nylig Erfaring har desuden overtydet mig om Nytten
af en Boghandel her. Som Opretter og Bestyrer af et engelsk
Læseselskab og et Lejebibliothek har jeg endeel gode, nye Skrivter i adskillige Sprog. Dette maa formodentlig have bragt de
russiske Offiserer, som laae her paa Rehden, paa den Tanke, at
de kunde faae Bøger hos mig tilkjøbs. Selv Overgeneralen og
mange af de fornemste Offiserer beærede mig med deres Besøg,
og jeg maatte, som en Tjenestebeviisning, overlade dem endeel
Bøger af mine; og love at forskrive flere til dem fra Khavn.
Saaledes har jeg, da de pludseligen maatte sejle, et betydeligt
Forraad af de nyeste franske, engelske og tydske Skrivter lig
gende. For dette, saa vel som for Listen, af hvilken der blot i
Hamborg trykkes 1000 Exempt, og som nu vilde kunne sendes
fra sit rette Hjem, og faaes meget tidligere, vilde indkomme for
det Meste blot udenlandske Penge. Jeg haaber derfor, at jeg
ogsaa heri maatte finde naadigst Bønhørelse.
Bevæggrunden, hvorfor jeg, naadigste Herrer! ansøger underdanigst om Privilegier paa disse Ting, ere: Fordi Bogtrykkeriet
her, og uden disse, vilde ikke kunne gavne mig meget. Fordi
det vilde være saare tungt for mig, at, naar jeg først havde bragt
disse Ting i Gang, en Anden der, lokket af den mulige Fordel
herved, eller af blot Lyst for at nedtrykke mig, kunde begynde
og drive det samme, vove flere Penge derpaa, og saaledes gjøre
mig maaskee fattigere, end jeg nu er, og da høste Frugten af
det, jeg lagde Grunden til og satte i Gang. Skulde Døden ufor
modentlig bortrive mig, saa havde dog min Kone noget, hvorved
hun kunde føde og opdrage sine mange Børn. Og, om jeg maa
leve med hende og dem, da er min Hensigt, at Een af mine 3
Sønner - Alle skulle de studere, men og Alle tillige lære et
Haandværk - skulde være Bogtrykker.
I disses og mine strenge Lidelsers Navn anraaber jeg Dem,
naadigste Herrer! om Bønhørelse. Jeg vil da leve og døe som
Capellan og Bogtrykker. Rigtig nok lovede min utrættelige Fliid,
mine Attester, mine Foresattes Yndest mig, at blive noget Mere
i Verden end dette. Men min Hovedbestræbelse var dog altid,
9
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at være og erkjendes for en ærlig, virksom og nyttig Mand. Og
om da ogsaa nogen Enkelt af mine heldigere Ordensbrodre, der
har det mageligere, skulde see haant til Bogtrykker-Capellanen,
jeg tør da beraabe mig paa den saa fortjenstfulde som ualminde
lig virksomme Biskop Balles Bifald i dette Skridt, hvorfor jeg
ogsaa underdanigst har udbedet mig Hans Høyærværdigheds
Paategning paa denne min Ansøgning. Og denne af mig og alle
Retskafne saa elskede Mands Bifald, hvem jeg skylder hvad jeg
er i Staten, det skal hæve mig over al Skumlen og Haan. Og
naar De, naadigste Herrer! ved at bønhøre mig samtykke Hans
Bifald, jeg skal da bære min Bogtrykker tittel som et Hæders
navn, og see blidere Dage imøde, end de, jeg hidtil har havt.
Underdanigst
E. L. Grüner.
residerende Capelian til Slots- og Garnisonsmenigheden.“
Biskop Balle vilde dog ikke, da han ikke var hans biskop,
påtegne ansøgningen, men skriver at han rent privat vil mene,
at Grüner burde have bevillingen, da han er duelig dertil, og
formentlig kun vil bestyre trykkeriet og boghandelen, men an
tage folk til selve arbejdet. Balle anfører desuden, at nu afg. pa
stor Wandel, residerende kapellan til Aalborg Budolphi kirke,
har haft et bogtrykkeri.
Kgl. Konfessionarius Chr. Bastholm anbefaler ligeledes an
søgningen, da kapellaniets indkomst er meget ringe.
Kancelliet giver følgelig Grüner den ønskede bevilling 18.
okt. 1799, men ved nærmere eftertanke fandt Grüner, at noget
manglede, og skrev derfor igen til Kancelliet:
„Helsingør den 11. Novemb. 1799.
Det kongelige Danske Kancelli..
jeg underrettedes om den Kongelige allernaadigste Resolution
paa min allerunderdanigste Ansøgning om „at maatte kjøbe, og
som Præst drive Michaelsens Bogtrykkeri, og om Privilegier paa
en Aviis og paa en Boghandel her i Byen“, - nu, og saa længe
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jeg lever, besjæledes af; - var det muligt, at min Pen kunne
udtrykke min Taknemmelighedsfølelse for denne Naade, O!
hvor glad vilde jeg i Nat følge Naturens og gjennemlede Kun
stens Ordbøger, for dog paa denne Maade at sige Dem, at jeg,
med en saa talrig, næsten forhen brødløs Familie, er overbeviist
om, at jeg skylder Deres Forestilling til min Konge med, som
jeg trøster mig ved, tilkommende Lykke, det vil sige: Brød uden
Kummer - Var det muligt, at mine Læber kunde have bragt
Dem det Offer, som mit Hjerte saa gjerne vilde yde Dem; O!
Jeg skulde for længe siden have revet mig fra mine Embeds
forretninger, Avisen, Skibslisten, Lafontænes Oversættelse, Bog
trykkeriets og Boghandelens Tilsyn, det engelske Læseselskabs
og Helsingørs Lejebibliotheks Bøgers Uddeling, - f eg er Ene om
dette Arbejde - revet mig fra de faa Timers Søvn jeg faaer, for
at have sagt Dem min brændende Tak! Men, - Gud er mit
Vidne, naadigste Herrer! - Jeg kan hverken skrivtlig eller
mundtlig sige Dem, hvad jeg føler.
I mit og mine Børns Hjerter skal Taknemmelighed tænde
Dem og den Danske Regjering en renere og varigere Ild, end
Vestalerens! - Min Konges Unaade, Deres og den almindelige
Foragt over mig, om jeg hykler! - Jeg skylder Beviis! Til Dem,
naadigste Herrer! bør og giver jeg det: De ville gjenfinde min
Tænkemaade i min Indbydelse, - den første, og saa vidt jeg veed,
eneste offentlige, - i Adresseavisen, et Par Dage efter Kristiansborgs Opbrændelse, til mine Medborgere om Erkjendtlighedsbeviis imod vor Regjering - den, min Tale i et Selskab her, og
mine omdeelte Subskribsjonsplaner bidroge dog, som jeg tør
haabe, noget til de 11.000 Rdl. Subskripsjon i frivillige Bidrag
her fra Byen - De ville gjenfinde den i Oversættelsen af Støvers
vort Aarhundrede - Jeg har lidt Meget - i min sidste Ansøg
ning selv; - jeg vidste ikke det Allermindste af den paafølgende
saa billige Indskrænkning i Trykkefriheden.
De tror vist, naadigste Herrer! at egennyttige Hensigter bevæ
ger mig til Opregneisen af disse mine Dyder, som jeg kalder
dem? O, ja! 6 Børn, en Familie af 11 Mennesker, kun henimod
9*
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400 rd. aarlig, paa det næsten dyreste Sted i Landet; Alt tilsat,
hvad jeg fik med min kone i de 11 Aar, jeg har været Hører og
Præst her, nøder mig til Egennytte hermed. Men kun enten den
yderste N ød eller den yderste Taknemmelighed kunde aftvinge
mig denne Tilstaaelse, - den ligger rigtig nok paa 4de Aar
endnu forseglet i et Brev til Hans Kongelige Højhed Kron
prinsen.
Og her er da min Egennyttighed ved denne Tilstaaelse: Naadigste Herrer! lægger til den besynderlige Naade, De allerede
have viist mig, „at jeg maa 2 Gange om Ugen, Tiirsdag og
Løverdag, udgive min Avis“, ogsaa denne: at jeg, undertiden,
maa udgive et Tillæg til den midt i Ugen, Onsdag eller Torsdag,
dog blodt som et Tillæg til det foregaaende Nummer!
Bevæggrundene ere: Jeg kan undertiden faae interessangte
udenlandske Nyheder, enten ved Brevvexling, eller af engelske
Aviser, som komme ofte hertil med Stafæt, eller ved Skipper
lejlighed, strax efter at min Tiirsdagsaviis er udgivet. Stedets
Beliggenhed, - thi den har ikke, som andre danske Aviser, Til
ladelse til, for bestemt Porto at sendes med Posten til Norge,
den eneste Vej, hvor min Aviis kunde gjøre endeel tydske
Aviser unødvendige. Var jeg saa lykkelig!! Blodt fra Trondhjem
have 21 forlangt den paa samme Maade, som andre danske
Aviser. Men det blev nægtet Michaelsen, og jeg tør ikke saa
strax ansøge herom hos Generalpostamtet. - Stedets Beliggen
hed hindrer dens Øjemeds Opnaaelse, som jeg i det første Num 
mer har tilkjendegivet, og skaffer mig kun jaa Abonenter uden
for denne Bye. Privat Tiltro tillader mig at vove noget, men
ikke at tabe det Mindste. Jeg vilde saa gjerne i min ny, og, som
jeg haaber, heldigere Stilling vedblive at være en ærlig Mand.
Maatte min allerunderdanigste Bøn tilstaaes mig, da fik maaskee
min Avis mere Interesse, og derved flere Abonentere!
Tilgiver mig, naadigste Herrer! min Dristighed, og bønhøre
mig!!
Underdanigst
E. L. G rüner“
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Ogsaa denne gang fik han sit ønske opfyldt, og dermed be
gyndte han udgivelsen af Helsingørs Avis, som han fortsatte
med til sin Død 1819, uagtet han 1813 var blevet sognepræst
til St. Mariæ kirke.
Bogtrykkeriet ses aldrig at være blevet mere end et accidens
trykkeri, men han synes alligevel, efter hans regnskabsbog at
dømme, at have haft god beskæftigelse herved. I 1804 indsender
han en ansøgning, denne gang, forøvrigt sirligt, trykt:

„Helsingør den 12te Apriil 1804.
Til Kongen.
Det kongelige Reskript om de residerende Kapellaniers N ed
læggelse forordner: at de residerende Kapellaner til St. Mariæ
og St. Olai Menigheder her i Byen skulle nedlægges, naar de
bliver ledige. Den allernaadigste Hensigt hermed er, at for
øge Skolevæsenets Indtægter, og at befrie Indvaanerne for Offer
til saa mange Præster. Imidlertid siges nu, da den residerende
Kapellan til St. Olai Menighed, Herre Stuwitz, er blevet be
fordret: „at hans Embede skal igjen besættes, fordi Hospitalet
ikke kan undvære en Præst for dets sængeliggende Lemmer;“ eller „at Sognepræsten til Olai Menighed maa have en personel
Kapellan, da han ellers ej skal kunne bestride alle de Embeds
forretninger, der forefalder i dette store Sogn.“ I begge T il
fælde faaer Byen ligesaa mange Præster, som hidtil, og i begge
Tilfælde giver jeg mig den allerunderdanigste Frihed, at foreslaa D eres M ajestæt Følgende, hvorved hiint Reskripts Øjemeed, hvad dette Kapellani angaaer, for det første obnaaes;
Grundene til en ny Præstes Beskikkelse hæves; det Almindelige
gavnes; de øvrige Præster vinde i Indkomst og Tiid; og hvorved
ikke een Eeneste, i nogen Henseende, fornærmes eller taber;
nemlig:
At D eres M ajestæt allernaadigst vilde beskikke mig til
Kompastor ved begge Menighederne her i Byen, saa at jeg af-
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vexlende forretter al dansk Høj messet jæneste den ene Søndag
i St. Mariæ, og den anden i St. Olai Kirke; men befries for al
Fredagst jæneste (i Olai Kirke holder Sognepræsten desuden
Fredagsprædikener); jeg skulde derimod holde Maanedsprædikener og Kommunion for de sængeliggende Lemmer i Hospi
talet; at Aftensangstjænesterne i begge Kirker indgaae, efter
ovenmældte Reskript, som aldeles overflødige; og endelig, at
jeg fritages for de Forretninger, den residerende Kapellan ved
denne Menighed hidtil har havt, som Medlem af den reside
rende Direksjon for de offentlige Stiftelser, hvilke, saavelsom
det Øvrige, jeg allerunderdanigst beder mig befriet fra, des
uden maa bortfalde, om ovenmældte Reskript skal fuldbyrdes.
Fejler jeg ikke, er der et kongeligt Reskript, som befaler: at
Hospitalsmenigheder skulle, hvor det lader sig gjøre, ved ind
træffende Vakanse henlægges til den, Hospitalet nærmest lig
gende Kirke. Hospitalet her er en Sidebygning til St. Mariæ
Kirke. Overmaade læt kan en Dør anbringes fra Hospitalet ind
til denne Kirke; og de øvrige rørige Lemmer saaledes gaae næ
sten af deres Stuer ind i Mariæ Kirke. For de sængeliggende
Lemmer skulde jeg holde de omtalte Maanedsprædikener og
Kommunion. De 100 Rdl., som Hospitalspræsten hidtil har havt
af Hospitalet, henfalde til dette; blot Offer af Lemmerne til
falde mig; Resten, ved Jordpaakastelse o.s.v. Sognepræsten ved
Mariæ Kirke.
De 100 Rdl., jeg hidtil har havt af Sognepræsten ved Mariæ
Kirke, frafalder jeg; men beholder det øvrige, jeg hidtil har
havt, som residerende Kapellan ved samme Kirke.
Den residerende Kapellans ved Olai Menighed faste Løn
anvendes efter Reskriptets Bydende - De Forretninger og Em
bedsindkomster, som den residerende Kapellan ved denne Kirke
hidtil har havt for Jordspaakastelser paa Olai Menigheds Andeel
af den saakaldte ny Kirkegaard, henfalde til Sognepræsten ved
samme Kirke - Jeg faaer af denne Menighed Renterne af denne
Summe, hvortil den resid. Kapellans Præstebolig ved Salg maatte
udbringes, til Hjelp til min saa utilstrækkelige Huusleje af St.
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Mariæ Kirke; og det øvrige af det, den residerende Kapellan ved
Olai Kirke ellers har nydt.
Jeg holder Naadsensaar med den nu befordrede residerende
Kapellan Stuwitz af alle de Indtægter, jeg i første Aar maatte
nyde, som Kompastor ved Olai Menighed, uden at forlange
Naadsensaar igjen, ifald dette Kompastorat ej skulde vorde be
sat efter mig.
Resultatet af denne Forandring blev: 1) Byen fik een Præst
mindre; - 2)Hospitalet vandt 100 Rdl.; - 3) Skolevæsenet ved
Olai Menighed den residerende Kapellans faste Løn; - 4)
Sognepræsten ved Olai Menighed de omtalte Fordele ved Jordspaakastelser paa ny Kirkegaard; Befrielse for al Højmæsseforretning hver anden Søndag; (og de befalede Katekesasjoner
istedetfor Af tensangst jænesterne i begge Kirkerne burde nok
holdes af Præsterne idethøjeste een Gang hver Maaned, som
en Prøve, hvorvidt Skolelærerne havde bragt det med deres
Ungdom, ellers af Skolelærerne. Slige Katekesas joner vil jeg
desuden gjærne dele med de 2 andre Præster; saaledes fik da
hver Præst 8 Katekesas joner om Aaret); og han sparede - at
lønne en personel Kapellan. - 5) Sognepræsten ved Mariæ
Kirke, hvis Indkomster ere saa meget ringere, som denne Me
nighed er meget mindre, end Olai, vandt 100 Rdl.; Fordelene
ved Jordspaakastelser paa Hospitalets Liig og alle øvrige Aksidenter ved Hospitalsmenigheden, Offer allene undtagne; og Be
frielse fra Højmæsseforretninger hver anden Søndag. Derimod
fik han de Fredagsprædikener hver anden Uge, (om de saa
ofte behøves, hvorom jeg meget tvivler), som jeg hidtil har
havt; men de tilhøre desuden, efter Reskriptet for Katekesasjonerne hver anden Fredag i denne Kirke, om jeg ej fejler,
egentlig Sognepræsten. - 6) Hr. Stuwitz faaer paa denne Maade
lættest Naadsensaar.
7) Jeg allene, der hidtil har havt de allerringeste Indkomster
af alle Præsterne, jeg taber vist 100 Rdl. faste Indkomster, men
haaber, - dog uvist - (thi paa Of fere, - det har saa mange Aars
Erfaring lært mig, - kan man ikke stole), - dette Tab ikke
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allene oprettet, men tillige at faae noget Bidrag til at obdrage
mine 9 uopdragne Børn, og jeg vandt - flere Tilhørere, en ikke
uvæsentlig Ting for mig.
N u mine private Grunde A llernaadigste K onge! hvilke,
(som jeg sikkert troer, med Hensyn til, hvad D eres M ajestaets
Universitæts- og Skoleforordning, og mine Formænds Exempel
lovede mig, men ej endnu er skeet mig) - give hine, for det
Hele saa gavnlige Grunde ikke liden Vægt.
Jeg har alle mine Examina med bedste Karakter, efter den
nyeste Universitætsforordning og Udmærkelse for de fleste. Jeg var 5 Aar Hører ved Latinskolen her. Afg. Rektor Lofts
offentlige Dom om min Fliid vidnede til den Tiid om min Iver
i dette Embede. - Jeg blev residerende Kapellan til den tydske
eller St. Mariæ Kirke. N u har jeg været paa I lte Aar i dette
noksom bekjendte ringe Kapellani, hvor ingen af mine Formænd
blev længere end 4 til 5 Aar. Jeg har altsaa tjænt paa 16de Aar,
med næppe idethøjeste 350 Rdl. aarlige Embedsindkomster, paa
det dyreste Sted i Landet, hvor næppe et eenligt Menneske i
Embede kan leve heraf, og jeg - med en talrig Familie!!
For 6 Aar siden søgte jeg ideligt, endog smaa Landsbykald,
men - jeg blev ubefordret. Ej klagede, og ej klager jeg, fordi
jeg finder det saare ubilligt, at en Regjering, der gør Alt for
Undersaatternes Vel, dog kan høre Klager, fordi een og anden
Enkelt maa, efter alle menneskelige Tings Natur, undertiden
lide for Andres Skyld. Men jeg kunde ej hungre med mine Børn,
kunde ej trygle; vilde ej leve af min Families Naade, vilde ej
borge og bedrage, - jeg kunde trælle, lide og tie; det gjorde
jeg, D eres M ajestaet bønhørte mig, at jeg blev som Præst,
tillige Bogtrykker og Boghandler. Ved denne borgerlige Haandtering; det vil sige: ved mit træilende Skriveri, og ved at op
lære fattige Børn til at gjøre det, hvorfor jeg i førstningen
maatte betale saa dyre Svendelønninger, ernærede jeg hidtil min
talrige Børneflok.
N u kan jeg ej søge Befordring udenfor denne Bye; thi jeg
har maattet sætte mig i en saare betydelig Gjæld for mit Tryk-
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keries Kjøb og Drivt; for min kjøbte Gaard, da jeg ingen Præ
stebolig havde; og fordi jeg nu i et Par Aar har anvendt meget
paa en forhen aldeles udyrket Jordlod af Byens Overdrev, som
nøvendigt til en Husholdning af 21 Mennesker daglig, i en Bye,
hvor de første Fornødenheder ere saa dyre. Hvorledes skulle
jeg nu A llernaadigste K onge! ved Befordring andenstedshen,
slippe skadesløs fra alt dette som Nødvendigheden tvang mig
at hinde mig til? Hvorledes kunde betale den goddædige Mand,
Kiøbmand Good her i Byen, der hjalp mig med 6000 Rdl.
Laan til Trykkeriets Kjøb og Drivt, naar jeg forlod det, da
det netop begynder at sætte mig istand til at kunne begynde
Afbetalingen? - Og om jeg end ved Salg kunne blive skades
løs og betale, O! - jeg berøvede mig da den eneste Trøst, jeg
hidtil havde under mit Slid: Udsigten for mine 9 smaa Børn,
om Døden bortrev mig fra dem. Thi: Jeg har i Vinter drevet,
og driver i dette Øjeblik, mit Trykkeri blot ved mine 6 ældste
Børns Arbejde, 3 Sønner og 3 Døttre, - fra 6-12 Aar gamle og et Par Gaardskarle, som jeg selv har lært at trykke. Jeg
skriver selv Alt til mine danske og tydske Ugeblade, Børnene
sætte og ordne det til Præssen, og Karlene trykke det. Bleve
mine Børn idag eller imorgen medeet baade fader- og moder
løse, de kunde, - blot med eet paalideligt Menneskes Hjelp,
der kunde oversætte for dem af de forskjellige Sprog, hvoraf
jeg nu oversætter, - de kunde, disse 9 umyndige og da faderog moderløse Børn, - de kunde selv ernære hinanden, uden
allermindste Byrde for Staten eller deres Familie. Hvor kunde
jeg paa noget andet Sted, om endog befordret til et bedre Kald,
døe med saadan Rolighed for mine Børn, min og min Kones
eneste Lykke hidtil??
Idet jeg altsaa bønfalder allerunderdanigst D eres M ajestaet
om allernaadigst Bønhørelse i det Ansøgte, bønfalder jeg
egentlig kun om lidt til Lættelse i mit utrolige Trælleri, der
daglig fortærer baade min Aand og mit Legeme, at jeg kunne
lønne Een til at oversætte for mig! - kun lidt til Hjelp til at
give mine mange Børn en fuldkommen Dannelse, at de kunde,
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om jeg snart skal forlade dem, aldeles undvære al fremmed
Hjelp, især om D eres M ajestaet nu allernaadigst vilde tillige
belønne mig og deres Fliid ved allernaadigst at forunde mine
Børn det Privilegium jeg nu har, paa Trykkeri, Boghandel,
Helsingørsavisen og de danske og tydske Øresundslister, - som
jeg allerførst har begyndt, hvori de nu, som Smaa, saa troligt
arbejde - og hvorved de hidtil fornemmelig ere underholdte;
dog at Alt bliver under min Bestyrelse, saalænge jeg lever, eller
selv maatte ville vedblive den.
Allerunderdanigst
Elias Lauritz Grüner,
resid. Kapellan til Slots- og Garnisonsmenigheden.

Sat og ordnet til Præssen af min 12 aars ældste Datter og min
11 aars ældste Søn, og trykt af mig selv.“
Denne gang havde han ikke held med sin ansøgning. Ganske
vist spillede han kraftigt paa Frederik V I’s bekendte sparsom
melighed, men Kancelliet skulde nok have sig frabedt at blive
vejledet af en kapellan.
Derimod gik hans ønske om, at en af sønnerne skulde blive
bogtrykker, i opfyldelse. Efter moderens død 1831 opgav søn
nen Peter Valentin Grüner sit embede som sognepræst til Meirup og vendte tilbage til fødebyen, for at drive avisen og bog
trykkeriet videre.
Kilder: Sjæll. Registre 1799 nr. 1175 og 1405 med indlæg. Rigsarkivet. Erslews Forfatterlexicon I, 516 og Tillæg I, 601. - Hostrup-Schultz : Helsingørs
Embeds- og Bestillingsmænd s. 90 f. - L. Pedersen: Helsingør i Sundtolds
tiden s. 302 ff., 304 ff., 395, 406.

N O RD SK O V EN S KÆMPEEGE
4 / PO V L S K A D H A U G E

I P. Chr. Nielsens interessante stykke om de gamle ege i år
bogen I960 savnes den nøjagtige datering af de ældste kendte
billeder af Kongeegen og Storkeegen, de to litografier af den i
Altona fødte kunstner Heinrich Louis Theodor Gurlitt (18121897). På grundlag af oplysninger i den biografi af ham*),
som hans søn Ludwig Gurlitt udgav i hundredåret for hans
fødsel, og af selve billederne er det muligt at slutte, at Gurlitt
må have tegnet egene sent i september eller i oktober 1839.
Louis Gurlitt, der havde gået på akademiet i København og
gjort sig kendt her, blev i maj 1837 gift med en dansk dame,
Elise Saxild (1817-1839), med hvem han levede et lykkeligt,
men kort ægteskab; hun døde under ophold i München i august
1839. Dybt ramt af sorg over hendes bortgang vendte Gurlitt i
september tilbage til Danmark og blev kærligt modtaget af hen
des deltagende slægt.
Han gjorde prins Christian (Christian V III) sin opvartning
og var til stede på Sorgenfri den 18. september i anledning af
prinsens fødselsdag. Herom fik forældrene i Altona meddelelse
i et brev af 22. september. Først efter denne dag kan han være
taget til Horns herred. Et brev af 15. november fra København
fortæller om hans vedvarende nedtrykte sindstilstand og mang
lende arbejdsevne og om, at han heller ikke har kunnet arbejde
på grund af dårligt lys i hans hidtidige bolig, hvorfra han nu
*) Ludwig Gurlitt: Louis Gurlitt. Ein Künstlerleben des X IX. Jahrhunderts.
Berlin 1912.
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er flyttet til en anden på Nørregade, og derefter skriver han
(oversættelse): Hvad der har brudt ensformigheden i mit liv,
spise, drikke og gå i seng, var en rejse til Jægerspris, som jeg
gjorde efter tilskyndelse af prins Christian for der at tegne et
par ege, der så vidt man kan regne ud skal være 1800 år gamle.
Prinsen bad mig i meget venlige udtryk om at vise ham denne
villighed i et egenhændigt brev, hvori han tillige skrev til mig,
at han havde givet sin hofjægermester baron von Løvenskiold
besked om at sørge for mit ophold. Jeg boede hos en skovfoged
familie (Försterfamilie), meget flinke folk, og havde vogn og
heste til min rådighed. Jeg var ked af, at det kolde vejr og min
trykkede sindsstemning ikke tillod mig at udføre mit hverv så
dan, som jeg kunne have ønsket det. Nu skal jeg til at litografere,
disse gamle træer."
I tilslutning til dette skal meddeles en omtale af Kongeegen
fra 1869. Den senere professor, overlæge, dr. med. Kristian
Poulsen (1854-1931) foretog i juli 1869 sammen med sin ven,
den senere præst og folklorist Frederik Lange Grundtvig (18541903) en fodtur i Horns herred for at fange insekter, og samme
år til jul forærede han vennen en lille bog, hvori han havde
skrevet en beretning om turen. De to venner havde overnattet i
Kulhuse og blev af en fisker vist vej til egene. Kristian Poulsen
skriver: „Efter nogen Søgen fandt vi Egene, der var kolosale
Træer. Igennem det ene var der et så stort Hul, at Træet bestod
af to Dele: den ene var et meget stort Stykke Bark, der med
lange, tykke Jernstænger var forbundet med det øvrige Træ.
Nogle Grene var 1 Alen tykke, og om Stammen kunde knap
4 Mænd spænde."
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Da kronens gods gik over til fri ejendom efter grundlovens
gennemførelse i 1849, blev der tale om, at Jægerspris slot med
tilliggende skulle sælges. Kong Frederik VII, der baade som
prins og som kronprins havde opholdt sig meget paa slottet og
satte stor pris paa stedet, bestemte sig for at købe det; over ind
gangsportalen til sydfløjen staar aarstallet „MDCCCLIV“ - det
aar, kongen erhvervede slottet som privat ejendom.
I østfløjens kabinet hænger et billede, malet af Gertner, hvor
kongen siddende ved sit skrivebord undertegner gavebrevet til
sin hustru, lensgrevinde Louise af Danner; hun staar ved siden
af i en pompøs hvid silkekjole med kniplinger.
Det fortælles, at grevinden engang under et besøg i Flens
borg med majestæten, hvor et kor af børn optraadte for de kon
gelige, havde bestemt sig til at testamentere Jægerspris slot og
gods til en institution for fattige eller hjælpeløse børn.
Allerede i 1867 - 4 aar efter kongens død - oprettede grev
inde Danner det første børnehjem; det blev indrettet i kavaler
fløjen og kom til at huse 12 børn. I 1873 udfærdigede grev
inden ved højesteretsadvokat Sophus Scavenius Nellemanns
hjælp sit testamente, i hvilket Jægerspris slot med jordegods saavel gaarde som skove foruden en større sum penge - skulle
anvendes til oprettelsen og driften af „Kong Frederik V II’s
Stiftelse“ - en institution, der ved sit navn skulle være med til
at bevare og værne om den højtelskede gemals minde.
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Kort efter grevinde Danners død, den 6. marts 1874 blev
testamentet kongeligt konfirmeret; hun havde selv udpeget de
3 første medlemmer af bestyrelsen, nemlig Nellemann, der blev
formand, etatsraad J. C. A. Bock og etatsraad J. G. B. Klemp.
Det var en helt enestaaende gave - den største, der var kom
met dansk børneforsorg til del; for at kunne forvalte den bedst
muligt lod man gennem udenrigsministeriet forespørge, om der
i udlandet var indhøstet erfaringer om børnehjem i den stør
relsesorden, der her var tale om. Fra England blev der svaret,
at dr. Barnardo faa aar i forvejen havde oprettet en række børne
hjem, hvis princip var, at man skulle komme det naturlige
hjem saa nært som muligt; det ville med andre ord sige, at det
skulle være smaa hjem med selvstændig husførelse, hvor der
kunne etableres en virkelig nær kontakt mellem børn og pleje
mor.
I de følgende aar blev der bygget og indrettet 17 børnehjem
ved den store slotsgaard, hvor flere bygninger blev revet ned
for at give plads til alt det nye; kun eet kom til at ligge længere
væk, nemlig „Fasangaarden“ ved Roskildefjorden, hvor fasan
kyllingerne tidligere var blevet udklækket i jagt-øjemed.
Dette hjem modtog børn under skolepligtig alder; senere
skulle de flyttes op til slotsgaarden, naar skolegangen begyndte.
Man fandt dog snart ud af, at denne ekstra flytning burde og
kunne undgaas, hvorfor Fasangaarden blev lavet om til et hjem
lige som de øvrige, husende 20 børn i alderen fra 2 til ca. 16
aar.
Hvad skolen angik, stod der ganske kort i fundatsens afsnit
om stiftelsens formaal og virksomhed: „Børnene undervises i
den almindelige folkeskole.“ „Der betales 3 rigsdaler rigsmønt
for hvert barn som vederlag.“
Da stiftelsen snart naaede op paa ca. 350 børn, blev man klar
over, at dette antal helt ville sprænge den lokale folkeskoles
rammer; grevinde Danner havde næppe selv forestillet sig, at
børnetallet ville blive saa stort.
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Den indre slotsgård. Skolelokalerne
fandtes i midterfløjen og fløjen til venstre.

I et tillæg til fundatsen 1875 blev det derfor bestemt, at un
dervisningen skulle foregaa paa selve stiftelsen.
I slottets sydfløj, der er bygget af Christian IV, blev der ifølge
testamentet indrettet mindestuer til opbevaring af de kunstsager
og sjældenheder, som kongen havde samlet, og som grevinden
med stor pietet havde værnet om. Museet har stadigvæk til huse
i sydfløjens stueetage - bortset fra grevindens egen stue paa
første sal; resten af fløjen rummer dels repræsentationslokaler,
dels værelser, forbeholdt de 3 bestyrelsesmedlemmer (nu høje
steretssagfører Arne Kemp, der er formand, professor, dr. theol.
Hal Koch og læge Kirstine Ladefoged).
Da nord- og østfløjen ikke egnede sig til indretning af børne
hjem, blev skolen installeret her. Der blev foretaget visse om
bygninger, saa man fik det tilstrækkelige antal klasseværelser for
uden gymnastiksal, bibliotek og boliger til lærerne. En del af
rummene laa i det middelalderlige „Abrahamstrup“; dets nøj-
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agtige alder kender man ikke, blot ved man, at i hvert fald Erik
Menved har beboet det. Kun 6 aar af slottets lange historie har
det været i privat eje, idet Christian V ’s yndling, overjæger
mester Hahn købte det i 1673 og faa aar efter ændrede dets
navn til Jægerspris. I 1722 byggede Frederik IV ’s broder, prins
Carl videre paa slottet; Christian VI fortsatte i 1730, og i 1745
føjede Frederik V den sidste fløj til. Der var voldgrave omkring
det smukke, trefløjede slot; disse blev dog sløjfet i 1870’erne.
Skolen bestod i 72 aar - fra 1874 til 1946; den var meget
særpræget og har ydet en straalende indsats - at dømme efter de
mange udsagn, som baade elever og lærere tid efter anden er
fremkommet med. Det kan derfor være rimeligt, nu hvor man
har faaet dens nedlæggelse lidt paa afstand, men hvor der endnu
er personlige minder i frisk erindring, at søge at sammenfatte,
hvad den har udvirket i disse aar, og hvad der var karakteri
stisk for den.
Skolens første leder var cand. mag. Leopold Budde; hans
navn er velkendt i børneforsorgskredse, idet han kom fra børne
hjemmet Holsteinsminde i det sydvestlige Sjælland. Allerede i
1879 vendte han tilbage til dette, denne gang som forstander.
Han blev paa slottet afløst af cand. mag. Th. Strøm.
Paa det tidspunkt var antallet af skolesøgende børn naaet op
paa ca. 200, hvilket holdt sig nogenlunde konstant de følgende
aar. 8 lærere var knyttet til skolen, væsentligst kvindelige, hvil
ket skyldtes, at kun piger blev optaget paa stiftelsen - i hvert
fald saa længe den private skole bestod. Paa det allerførste hjem,
som grevinde Danner selv havde været med til at oprette, var
der baade piger og drenge, men man blev hurtigt klar over
vanskelighederne ved fællesopdragelsen, hvorfor det i fundatsen
blev bestemt, at der kun skulle optages piger.
Set fra et pædagogisk synspunkt var det helt igennem en foregangs-skole; overlæreren havde bag sig en bestyrelse, der var
interesseret i fremskridt og eksperimenter, og sidst, men ikke
mindst fremgår det af en række udtalelser fra tidligere lærere
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paa slottet, at det rige fællesskab, som bestod mellem lærerne
indbyrdes, men ogsaa prægede forholdet til hjemmenes funk
tionærer, fik afgørende indflydelse paa skolens liv og arbejde.
Cand. theol. Mikael Greve, der i 1910 afløste Th. Strøm som
overlærer, karakteriserer ham paa følgende smukke maade:
„. . . en rank og myndig mand, tillige elskelig, baade over for
børnene og de unge . . . han vil aldrig blive glemt af dem, der
har arbejdet under ham - mindst af mig, som han ønskede til
sin efterfølger." Overlærer Greve omtalte ogsaa de ældre lærer
inder, „de fine, elskelige mennesker, der tog imod os unge med
enestaaende venlighed, ja kærlighed, og paa den smukkeste
maade førte os ind i stedets traditioner. Vi boede jo sammen
her paa slottet; ofte maa jeg mindes Paludan-Müllers ord: „Hvor
er det daglige samliv som en luft, hvori man aander". Og han
fortsætter: „Var der lidt klosteragtigt ved livet paa slottet? Maaske; men hvor mange mennesker har ikke netop i klosterets stil
hed oplevet deres livs rigeste og bedste stunder? . . . Hvor var
de menneskeligt forstaaende og hyggelige; en aften hos dem
10

146

SIGNE PRYTZ

var en oplevelse. Alt var lagt til rette, alt var gennemtænkt, intet
mere velkomment end et gran af attisk salt. Der opstod et kam
meratskab paa slottet, som blev til et venskab for livet. Trak man
sig tilbage til sine egne to stuer, hvor var der da en hygge; de
brede døre og lavloftede rum med dybe vinduesnicher i de tykke
mure - ja, sad man der en efteraarsaften, mens bøgeknuderne
buldrede i den gamle, firkantede kakkelovn, som man den før
ste dag saa paa med dyb mistillid, men lærte at skatte som en
trofast ven, og vinden peb om hjørnerne og sukkede gennem
gangene, saa alting knirkede og knagede, og nede i den lille
slotsgaard opførte sin ringlende dans med de visne blade fra
elmetræerne, og taarnurets slag mindede om, at det blev silde ja, saa manglede der jo kun de dobbelte døre i, at man kunne
tro sig hensat til et gammelt college i Oxford eller Cambridge.
Og aarstidernes skiften - alléerne i Slotshegnet, hver med sit
bestemte særpræg, vejene og stierne i skoven - hver af dem
hvisker nu til en: Husker du det? Mindes du det? Den friske
strand med det herlige bad, sejlturene paa Isefjorden, og saa den
stærke kontrast, naar man kom hjem: derude var alting uro og
gyngen og bevægelse - her stod det gamle Abrahamstrup saa
fast og roligt som et symbol for alt, hvad der er trygt og tilfor
ladeligt i tilværelsen - og havde staaet saadan gennem aarhundreder. Og saa var dog alt det, jeg her har omtalt, kun rammen
om det egentlige: en vidunderlig skøn ramme, men kun en
ramme; for det egentlige - det, der for os gjorde Jægerspris til
Jægerspris, det uforglemmelige, vort lykkeland, som vi altid vil
se tilbage til med længsel og savn, det egentlige var jo arbejdet
og børnene. De tog mig om hjertet fra den første morgen, da
jeg hørte dem komme paa deres klaprende træsko over slotsgaarden, buldre ned i kælderen og storme op ad trappen til morgen
sangen i Rebekkasalen; og det blev ved til den sidste dag, mere
og mere som aarene gik. For alle os, som har set livet indefra,
hviler der en egen glans over Jægerspris.“
Den sal, som overlærer Greve omtaler i sin ovenfor citerede
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afskedstale, har faaet navn efter Thorvaldsens relief fra 1841 af
Rebekka og Elieser ved brønden; det er anbragt i loftet og stam
mer fra Nysø. I den tilstødende gymnastiksal findes Thorvald
sens relieffer „Dagen“ og „Natten“ i loftet - en ikke særlig
formaalstjenlig udsmykning, naar man tog salens anvendelse i
betragtning.
Bedesalen, som Rebekkasalen ogsaa blev kaldt, er holdt helt
i hvidt. Bænkene langs væggen har rødt silkedamask-betræk;
gulvet er hvidskuret; i den ene ende stod en høj, smuk ovn af
hvide kakler, modsat den det orgel, som grevinde Danner havde
skænket skolen, med Bissens buster af kongen og grevinden paa
hver sin side.
Mange gamle elever mindes med stor glæde morgensangen
i Rebekkasalen; en af lærerne spillede paa orglet, mens børnene
skiftedes til at træde blæsebælgen. Man begyndte og sluttede
med en salme; overlæreren læste dagens tekst og bad Fadervor.
Det kunne ske, at slotshavens arbejdere, hvis de netop slog græs
paa Nordplænen paa det tidspunkt, stillede sig op ved de aabne
fløjdøre og lyttede til den smukke sang. Stiftelsens børn har
igennem aarene altid været kendt for deres sangglæde.
„Julie“ - en af de ældste, nulevende „jægersprisere“ - fortæl
ler, at hun begyndte sin skolegang som 5-aarig i „forberedelses
klassen“; personalet bestod dengang af overlæreren og 9 lærer
inder, som allesammen havde klingende øgenavne. Det var en
stor dag for de mange børn, naar de fik deres første bog og
skoletaske udleveret; den sidstnævnte havde et betræk af stribet
lærred, der skulle holde hele aaret, for det blev først vasket i
sommerferien!
Hvis det var regnvejr, skulle eleverne tilbringe frikvartererne
i kældrene; her legede de skjul - de kendte hvert eneste rum
lige fra grevindens rullekælder til fængslet og hvælvingen under
Christian IV ’s fløj. I frikvarteret om lørdagen afventede eleverne
slotsfogden, der skulle trække taarnuret op. Han plejede at tage
4-5 børn med op paa urloftet; det var vældig spændende. „Julie“
10*
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fortæller ogsaa om petroleumslamperne, der sad saa højt oppe
paa væggene i klassen, at lærerinden maatte bruge pusterør
for at slukke dem. Børnene kunne ikke lade være med at drille
ved engang imellem at komme papirskugler i pusterørene; til
straf fik de en „hage“ - det var en mildere straf end anmærk
ning, men i øvrigt vankede der ogsaa engang imellem en af
spanskrøret - „det blev jo flittigt brugt dengang“!
Undertiden blev undervisningen forstyrret af soldaterne, der
drog forbi med hesttrukne kanoner - 6 for hver; de kom fra
den nærliggende militærlejr, hvor de laa i telte, og skulle op til
Julianehøj for at holde skydeøvelser. Julianehøj er en jættestue,
som Frederik V lod udgrave, og som hans søn, arveprins Frede
rik, omdannede i fransk havestil med terrasser, klippede hække
og mindestøtter for gamle, nordiske konger. Ved indgangen til
jættestuekammeret satte han en sten over enkedronning Juliane
Marie - til „den bedste moders minde“.
Det var svært for skolebørnene at holde tankerne samlet om
undervisningen, naar der var skydning; der var ikke noget at
sige til, at lærerinden blev vred, naar de i stedet for at regne
sad og talte skuddene: 20 - 35 - 50. Til sidst gjorde hun det
fornuftige at slaa bogen i: „Saa gaar vi til Julianehøj, men kun
paa den betingelse, at I ikke tæller i morgen!“ Og løftet blev
holdt!
En anden gammel skoleelev fortæller, at der engang var stor
fest paa Jægerspris; de kongelige ville en hel dag besøge slottet.
Dagen forinden havde børnene faaet anvist deres pladser, hvor
de skulle staa, naar herskaberne kørte ind i slotsgaarden. De
var allesammen i deres fineste puds og havde øvet sig vældigt
i at neje, men glemte det i skyndingen af betagelse over at se,
at ogsaa de v o k s n e nejede, hver gang en ny vogn kørte forbi.
Da de kongelige havde spist frokost, skulle de overvære under
visningen; daværende kronprins Frederik (V III) hørte børnene
i danmarkshistorie. Da Kirstine skulle fortælle om Vøgg, en af
Rolf Krakes kæmper, hvordan han vog Rolfs banemand, Hjart-
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Gymnastik i den indre slotsgård, 1920.

var, viste kronprinsen med sin stok, rettet mod sit bryst, hvor
ledes Vøgg bar sig ad. Kronprinsen saa saa rar ud, saa Kirstine
slet ikke var bange for at fortælle løs - det var ikke værre end
ellers at blive hørt i lektien!
Prins Harald sagde, at han gerne ville bo paa Jægerspris; det
kunne børnene godt forstaa, og da de blev voksne, forstod de
ham endnu bedre.
Paa Christian IX ’s og dronning Louises guldbryllupsdag var
de store børn i København for at opleve hovedstaden i feststem
ning; for de smaa var der ogsaa fest hjemme - den sluttede af
med fyrværkeri i slotsgaarden.
Gymnastiksalen var vel nok den mest ejendommelige af sko
lens lokaler. Den laa i Frederik V ’s fløj - fra 1745 - en meget
smuk panelsal, der over de 3 dobbeltdøre havde „dørstykker“
forestillende malerkunsten, billedhuggerkunsten og arkitekturen.
Med henblik paa gymnastikundervisningen var den blevet ud
mærket udstyret med ribber, trapez, tove og ringe, men fra et
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arkitektonisk synspunkt maatte man korse sig over en saadan
vandalisme! Efter skolens nedlæggelse er den dog (1958) blevet
ført tilbage til sin oprindelige skikkelse.
„Julie“ fortæller, at undervisningen dengang ikke havde no
get som helst med afslapning at gøre; eleverne skulle tværtimod
have alle muskler strakt. Timen begyndte med omklædning,
hvorefter de marcherede ind i salen 2 og 2 under følgende sang:
Vi marcherer skridt for skridt;
alle maa vi holde trit;
ho’det maa vi holde lige,
ingen skal faa lov at sige,
at med krumme knæ vi gaa.
Fødderne maa udad staa,
brystet frem og ryggen ret;
holdningen maa være let.
Armene maa hænge frit,
svinge, men kun ganske lidt.
2 og 2 marcherer vi,
indtil legen er forbi.
Eksamensdagen var skoleaarets største begivenhed; i mange
aar blev den afholdt paa grevindens fødselsdag, den 21. april.
Senere blev den flyttet til slutningen af juni. Bestyrelsen kom
flere dage i forvejen for at lægge alt til rette; baade skolekom
mission, provst og skoledirektion blev indbudt.
„Julie“ fortæller om en eksamensdag i april, hvor det var
saa koldt, at formanden, justitiarius Ingerslew, krøb hen til kak
kelovnen for at holde varmen; den dag reddede hun sig et m gX,
for han hviskede til hende!
Kirstine fortæller, at hun aldrig var bange for eksamen, men
den sidste gik daarligt; de skulle op i bibelshistorie, og de store
piger havde sagt, at de ikke behøvede at repetere bjergprædike
nen, for den kom de ikke op i. Men saa kom pastor Schmidt
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Der arbejdes i skolekøkkenet - med de gammeldags indfyringskomfurer.

og forlangte netop at høre dem i bjergprædikenen! Den første
elev kunne ikke de syv saligheder, og Kirstine skyndte sig at regne
ud, hvad stykke hun kunne naa at blive hørt i, men ingen fik
begyndt rigtigt, og hun kunne heller ikke!
Tre uger før eksamen blev der hængt 2 store dyr fra skoven
op paa Kavaler fløjens gavl, saa børnene vidste, at menuen stod
paa dyresteg. De var dog ikke inviteret med til middagen, men
paa hjemmene var der ogsaa fest; de blev trakteret med cacao og
boller - det var noget, de ikke var vant til at faa.
Takket være skolens beliggenhed var det muligt at gennem
føre en undervisning med direkte tilknytning til naturen - længe
før det blev almindelig anerkendt inden for skolevæsenet. Bør
nene botaniserede baade i mark, skov og ved strand; særlig
interessant var det at trave ud til de tusindaarige ege i N ord
skoven eller til hængebøgen i Fasanhaven. Man lyttede til de
mange skønne sangfugle, som det vrimler med, eller man iagttog
de stolte rovfugle, især naar de om efteraaret sejlede tavse forbi
paa træk. Man studerede køkkenmøddinger og kæmpehøje; den
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først udgravne jættestue ligger ved Fasanalléen i Slotshegnet.
Man studerede runestene i slotshaven og paa Julianehøj; man
udarbejdede arbejdshæfter over Draaby kirke med de mange
middelalderlige kalkmalerier og over slottet og Wiedewelts
mindelund med de 54 støtter over kendte danske mænd og kvin
der. Det morede skolens sidste overlærer, H. L. Sørensen, naar
han i indberetning til undervisningsministeriet om skolebygnin
gens alder maatte skrive: „godt 700 aar“.
Børnene fik karakterbøger med hjem hver uge. Eleverne var
underkastet regelmæssigt lægetilsyn; Stiftelsen havde sin egen
sygestue, men takket være det regelmæssige liv og den sunde
kost var skoleforsømmelserne langt mindre end i andre skoler.
I mange aar havde Stiftelsen ogsaa en børnehave; i en periode
var den indrettet i Christian V I’s østfløj, hvor Frederik VII, da
han residerede paa slottet, havde haft soveværelse.
Skolen indførte nye fag paa et tidligere tidspunkt end mange
andre landsbyskoler, for eksempel skolekøkkenundervisning, fysig, engelsk efter grammofonplader og svømning; lærerne gik
tidligt i gang med afholdelse af lejrskoler. Igennem hele skolens
eksistens har indøvelse af komedier spillet en stor rolle - dette
fortrinlige og saa populære middel til at frigøre børn.
Som noget ganske specielt bør sinkeundervisningen omtales.
I slutningen af forrige aarhundrede var man i Tyskland begyndt
at interessere sig for særundervisning af retarderede børn; men
først omkring aarhundredskiftet kom spørgsmaalet til debat i
pædagogiske kredse i Danmark. Ved den første verdenskrigs
begyndelse var man inden for børneforsorgen klar over, at der
burde gøres noget ogsaa paa institutionerne; sagen blev lagt
frem ved det store, aarlige børnesagsmøde paa Nyborg Strand
sommeren 1914, hvor Stiftelsens forstander, cand. theol. A. T.
Høy blev grebet af iver for tankens gennemførelse. Han fik
bestyrelsen med til at oprette et hjem for 8 børn 4 km nord for
slottet nede ved Roskildefjorden, „Stærgaarden“, der blev lan
dets første sinkehjem. Børnene blev undervist af hjemmets
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Eleverne får danseundervisning i Rebekkasalen. Frederik V II’s og grevinde
Danners buster ses i baggrunden.

plejemor, som i øvrigt ogsaa kom fra Holsteinsminde; desuden
forestod hun husførelsen og det lille landbrug, der blev knyttet
til hjemmet. Baade hun og hendes efterfølgere har paa dette
isolerede sted igennem deres straalende virke skabt et lykkeligt
hjem for disse børn. Det blev lukket i 1954, dels fordi be
hovet for sinkehjem ikke var saa stort, dels fordi der i tilfælde
af fortsat bestaaen skulle ofres en gennemgribende moderni
sering.
Igennem alle aarene er Stiftelsens gamle elever trofast vendt
tilbage til Jægerspris; ofte har de dvælet i deres gamle skole
stuer paa slottet og frisket minder op. Hjemmenes gæsteværel
ser er reserveret længe før højtiderne eller sommerferien; de
gamle elever kommer paa besøg med mand og børn, ja ofte
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endda med børnebørn. Under den første verdenskrig blev nogle
af hjemmene lukket, dels af økonomiske grunde, dels fordi be
hovet for børnehjem dalede, takket være den sociale udvikling.
N u er der 7 hjem tilbage af de 19, der har været; gamle elever
fra de nedlagte hjem samles om vinteren paa Frederiksberg en
gang om maaneden under ledelse af en tidligere lærerinde fra
slottet. I slotsgården er der gæsteværelser og vandrestuer til dem.
Hver forsommer er der en søndag aabent hus paa Stiftelsen for
alle gamle elever; her spiller skoleminderne en stor rolle, og
de tidligere elever elsker at synge de mange sange, de som børn
lærte udenad. Den mest populære af dem er denne, der stammer
fra 1901:
„Du gamle slot! Du gamle slot!
Hvor vi hos dig har haft det godt.
Du mange minder kalder frem
om Jægerspris, vort barndomshjem.
Du kære slot! Du kære slot!
Naar mon igen vi ser dig?
Naar klokken højt fra taarnet klang
og kaldte: „Kom til morgensang!“
Fra hvert et hjem en skare drog
og hurtigt vej til slottet tog.
En stille morgenandagtsstund Gud naadig os bevare!
Har vi og minder om vor flid,
og om opmærksomhed og vid?
Ak nej, vi her bekende maa,
at ofte vi ej passed’ paa,
men mudrede og sludrede
med vore kammerater.
Farvel til hver, vi har saa kær!
Farvel vort hjem, vor skole her!
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Farvel du skov! Farvel du strand!
Hvor har vi plasket i dit vand!
Snart ene vandrer vi afsted
ud i den store verden.“
Børnene gjorde rent paa skolen. Helt op i min tid (d. v. s. ved
den anden verdenskrigs begyndelse) kom de konfirmerede piger
fra hjemmene om eftermiddagen over til slottet, hvor skole
betjentens kone satte dem i sving med kost og gulvskrubbe. Et
par timer forinden var der i alle klasserne sat spande med vand
oven paa kakkelovnene, saa der kunne blive lunkent vand til
rengøringen; det gik med liv og lyst og var — hvor mærkeligt
det end kan lyde - populært blandt pigerne. „Julie“ fortæller
oven i købet, hvordan skolebørnene begyndte paa hovedrengø
ringen flere uger før eksamensdagen; der skulle jo være fint
til den store fest!
Under „vinterkrigen“ 1939-40 kom der et hold finske skole
børn til Jægerspris, inviteret af Frederiksberg Kommunelærer
forening; de lejede sig ind paa et nedlagt børnehjem i slotsgaarden, saa de danske børn baade paa skolen og i fritiden
omgikkes dem og derigennem fik et indblik i de svære kaar,
hvorunder Finland levede.
Efter krigen fik vi en sommer italienske børn fordelt rundt
paa hjemmene, ligesom vi igennem mange aar har haft sydsles
vigske feriebørn.
Hvis grevinde Danners oprindelige plan, at eleverne skulle
gaa i egnens folkeskole, var blevet gennemført, havde børnene
faaet en mere nær kontakt med andre jævnaldrende; som det
blev nu, kunne det ikke undgaas, at livet blev noget mere af
sondret. For at mindske denne isolation og derigennem for
bedre børnenes tilpasning til det samfund, de som 16-aarige
skulle ud i paa egne ben, oprettedes i 1937 Stiftelsens spejder
trop. Den var til overordentlig stor glæde for børnene, der fik
mange uforglemmelige oplevelser dels under patrulje- og trops-
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møder paa slottet, dels paa kortere og længere ture og lejre med
andre spejdere. Saa længe skolen var privat, kunne man i lærer
staben sikre sig spejderuddannede; det var med stor sorg, trop
pen maatte nedlægges, da vi ikke længere kunne skaffe førere.
I den sidste halve snes aar af skolens eksistens spillede sporten
en stigende rolle; som noget ganske særligt kan nævnes, at
en af skolens lærerinder, Minna Haar, kort efter aarhundredskiftet spillede hockey med børnene, men det blev kun en
kort periode. Senere blev haandbold yndlingssporten, ligesom
børnene med stor iver trænede til de forskellige grader af skole
idrætsmærket og deltog i omegnens idrætsstævner. Takket være
svømmeundervisningen i sommerferien tog mange den lille
svømmeprøve, ,,frisvømmeren“ eller endogsaa livredderprøven.
,,I gamle dage“ var børnene utroligt flinke til at trave; det er
desværre gaaet af mode. N u har de saa godt som alle cykler,
men man oplever ikke naturen paa samme intime maade, som
naar man er til fods. Selv i begyndelsen af min tid regnede man
ikke en travetur til Frederikssund og hjem igen for noget, hvis
man for eksempel ville ind og høre et foredrag eller se en god
film. Man kælker i Færgelunden eller staar paa ski; man cykler
til skovs for at plukke hindbær eller samle nødder. Om vinteren
løber man paa skøjter paa „Kongens briller“ i slotshaven eller
paa branddammen ved spøgelsesalléen. Børnene mindes fra
gammel tid de herlige glidebaner paa skolens legeplads.
Midt i 1930’erne etablerede Stiftelsen et samarbejde med
Frederikssund private Mellem- og Realskole, hvortil de dygtig
ste elever blev sendt. Kort efter den anden verdenskrigs begyn
delse oprettedes en ungdomsskole, der fik til huse i Kavaler
fløjen; de konfirmerede fra hjemmene blev, efter at de havde
forladt skolens syvende eller ottende klasse, oplært paa hjem
mene i husligt arbejde - ifølge grevindens bestemmelse i fun
datsen. For at give de unge en videre horisont og en større fag
lig dygtighed oprettedes ungdomsskolen som en eetaarig kost
skole, hvor ogsaa elever udefra kunne optages. Den blev drevet
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som en mellemting mellem en husholdningsskole og en eftereller ungdomsskole, hvor der blev lagt vægt paa saavel den
praktiske oplæring som den mere højskoleprægede undervis
ning. Paa det tidspunkt var den tidligere udenrigsminister, dr.
theol. Laust Moltesen medlem af bestyrelsen; skolen hørte under
hans domæne, saa det var naturligt for ham, der i en lang pe
riode var undervisningsministeriets tilsynsførende med højsko
lerne, at vise særlig interesse for denne gren af undervisningen.
I løbet af krigsaarene blev man dog klar over, at udbyttet af
undervisningen utvivlsomt ville blive endnu større, naar der
blev mulighed for at sende eleverne ud til efterskolerne spredt
over hele landet; efter krigen blev skolen derfor lukket, og nu
sendes saa godt som alle eleverne ud paa 5-8-maaneders ung
domsskoleophold i stedet for.
Da jeg i 1940 blev ansat ved Stiftelsen som den første kvinde
lige forstander, var det paa grund af min pædagogiske uddan
nelse naturligt, at jeg fik skolen direkte under mig; paa grund
af de mange andre gøremaal maatte jeg dog nøjes med at under
vise ældste klasse i mine 2 fag: historie og gymnastik.
Det gik meget hurtigt op for mig, at man burde arbejde hen
imod et nært samarbejde med sognets skolevæsen. Allerede un
der krigen blev der holdt møder mellem Stiftelsen paa den ene
side og skolekommission, sogneraad og skoledirektion paa den
anden side. Forhandlingerne resulterede i, at der i 1946 blev
indgaaet et skoleforbund mellem Stiftelsen og kommunen; saavel
Stiftelsens private skole som Kobbelskolen og Seksgaardene skole
blev nedlagt. I Jægerspris by opretholdt man forskolen for de
første klassetrin, hvorimod lærer H. L. Sørensen, der var første
lærer ved byens fireklassede skole, rykkede op paa slottet som
førstelærer for saavel kommunens som Stiftelsens børn. Det blev
en stor fordel for omegnens børn, at de fra at være undervist
hveranden dag nu kom i en syvklasset skole med hverdagsundervisning. Fællesskolen blev da ogsaa mødt med stor velvilje fra
befolkningens side. For børnehjemmenes vedkommende laa for-
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delen i, at vore elever helt anderledes end før blev blandet med
egnens børn og kom i fællesskole. Til gengæld forsvandt meget
af det intime, der havde præget privatskolen, og klassekvotien
ten blev langt større. Det var forstaaeligt, at mange af de børn,
der var med til overgangen fra den ene skoleform til den anden,
foretrak „de gode gamle dage“ !
Fællesskolen paa slottet var dog kun tænkt som en midlertidig
foranstaltning; lokalerne var i høj grad præget af bygningens
høje alder, og navnlig var brandsikkerheden meget lidt tilfreds
stillende. Lærerboligerne paa det gamle skytteloft var forlængst
opgivet; flere af klasseværelserne var forsynede med klatretove
i tilfælde af ildebrand! Det var en stor dag for børnene, naar
brandvæsenet holdt øvelse; hvem blev den udvalgte, der skulle
hænge om halsen paa brandmanden, naar han i fuld mundering
skulle klatre ud af vinduet på 1. sal og ned ad tovet?
Efter nogle aars forløb bestemte sogneraad og skolekommis
sion sig for at bygge en centralskole ved Draaby kirke, 2 km syd
for slottet. Stiftelsen betalte sin andel af byggeudgifter og drift,
svarende til antallet af skolesøgende børn. Bygningen blev fær
dig hen paa aaret 1954; allerede ved skoleaarets begyndelse var
Sv. Rørbech tiltraadt som skoleinspektør. Under den sidste mor
gensang i Rebekkasalen udtalte han haabet om, at noget af tra
ditionen fra slottet og aanden, der havde præget skolen, ville
følge med til den nye skolebygning; det havde været værdifuldt
for ham at opleve fællesskolen paa slottet. Porten faldt i; der
blev stille paa det gamle slot. Spindelvævet fik lov at brede sig,
vindeltrappen forfaldt, og taarnurets ekko genlød hult i de
tomme rum. Slotsvægteren holdt op med sin natlige runde. Med
eet var det blevet et torneroseslot, hvor spøgelserne frit kunne
husere!
For os, der elsker det gamle slot, var det trist at opleve for
faldet gennem de følgende aar. Bestyrelsen var klar over sin
pligt til at vedligeholde bygningen, men til hvad formaal? Man
overvejede længe; man drøftede den ene og den anden mulig-
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hed. Paa eet tidspunkt var man interesseret i oprettelsen af et
pigekostgymnasium, da man var klar over det store behov herfor.
Planen blev dog opgivet til fordel for oprettelsen af et børne
forsorgsseminarium, der mere faldt i traad med Stiftelsens egent
lige formaal. Derfor tilbød man socialministeriet at etablere en
skole til uddannelse af ledere og medarbejdere inden for børneog ungdomsforsorgen, men saaledes, at skolen skulle være selv
ejende og drives for statens regning. Arkitekt H. G. Skovgaard
fik til opgave at restaurere og bygge om; det blev et projekt til
godt 1 million kr., men til gengæld blev det en fugl Phønix, der
opstod af asken! I østfløjen blev der indrettet bibliotek og bolig
for skolens forstander (cand. psyk. H. C. Rasmussen fra Frede
riksberg). 25 eneværelser til eleverne blev lavet i nordfløjen
samtidig med, at der blev indlagt fjernvarme, indrettet bade
værelser, toiletter, dagligstue, studiekredsværelse og i stueetagen
en spisesal og et tip-top moderne køkken. Under ombygningen
afdækkedes i kælderen et middelalderligt bjælkeloft, bestaaende
af 16 svære fyrrebjælker, smukt profilerede, udskaarne med
hjørneblade og malet i røde og graa farver.
Nationalmuseet, der havde haand i hanke med hele ombyg
ningen, og som fik bevilget penge til at „slaa huller“ forskellige
steder for derigennem maaske at kunne udforske noget mere af
slottets ret ukendte historie, var meget interesseret i dette mid
delalderlige bjælkeloft og henstillede til Stiftelsens bestyrelse,
at det skulle gøres tilgængeligt for interesserede. Det var tyde
ligt, at bjælkerne havde været flyttet, men hvor de oprindeligt
har været placeret, og hvornaar de er flyttet, er det endnu ikke
lykkedes at fastslaa.
Atter myldrer slottet med elever - men denne gang med
voksne; børneskolens tid er definitivt forbi. Stiftelsens børn
gaar nu i Gerlev-Draaby sogneskole, og privatskolen paa slottet
hører fortiden til.

BERETN IN G OM
SAMFUNDETS VIRKSOM HED
1960-61
Samfundets generalforsamling afholdtes mandag d. 27. febr.
1961 på hotel Leidersdorff i Hillerød. Viceinspektør H. C. Ro
sted, Hørsholm, valgtes til dirigent. Formanden aflagde års
beretning og kassereren forelagde det reviderede årsregnskab, der
balancerede med kr. 19-984,19. En oversigt over regnskabet er
givet i samfundets årbog 1961 s. 146. Ved bestyrelsesvalget
genvalgtes pastor Villads Christensen, forfatteren Erland Gribsø,
sparekassefuldmægtig L. Larsen og museumsdirektør Klem, mens
museumsinspektør Povl Eller, Frederiksborgmuseet, nyvalgtes.
Ved revisorvalget genvalgtes kontorchef With-Jensen, Hillerød,
og hovedbogholder H. P. Olsen, Hillerød, mens arkitekt Schmelling, Humlebæk, valgtes til revisorsuppleant.
Samfundets årsudflugt fandt sted lørdag d. 9- september og
gik til Frilandsmuseet i Sorgenfri. Overinspektør Peter Michelsen
bød selskabets medlemmer velkommen og gav i et kort fore
drag oplysninger om museets virkeområde og historiske udvik
ling, hvorefter man beså museet i grupper under fortrinlig
vejledning af veltalende og velorienterede førere. Af særlig
interesse var en demonstration af hørrens tilberedning, som fandt
sted i Ostenfeldgården. Besøget var begunstiget af frisk vejr med
solskin. Der afsluttedes med spisning af medbragt mad i Fri
landsmuseets restaurant. Ca. 90 medlemmer deltog i udflugten.
I regnskabsåret 1960-61 bestod bestyrelsen af følgende med
lemmer:
Fhv. sognepræst Villads Christensen, København, tidl. Græsted,
museumsinspektør Povl Eller, Hillerød,
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forfatteren, redaktør Erland Gribsø, Frederiksværk,
sognefoged Hans Jensen Hansen, Ølstykke,
amtsskolekonsulent L. C. Jensen, Gilleleje (skriftudvalget),
museumsdirektør Knud Klem, Helsingør (formand, skrift
udvalget),
sparekassefuldmægtig L. Larsen, Hillerød (kasserer),
gårdejer Morten Olsen, Tømmerup, Dyssekilde,
museumsdirektør Jørgen Paulsen, Frederiksborg slot (sekretær,
skriftudvalget),
læge A. H. Riise, Hillerød,
lektor H. Ring, Helsingør (skriftudvalget),
kommunelærer J. Rosenkilde-Nielsen, Humlebæk,
borgmester Sigurd Schytz, Helsingør,
dr. phil. Jan Steenberg, Hillerød,
Samtlige bestyrelsesmedlemmer tager gerne imod nye ind
meldelser.
I regnskabsåret 1960-61 har samfundet modtaget følgende
tilskud: staten kr. 1.275, Frederiksborg amtsfond kr. 200. Fra
købstadskommuner: Birkerød kr. 100, Farum kr. 50, Frede
riksborg slotssogn kr. 100, Frederikssund kr. 100, Frederiks
værk kr. 100, Helsingør kr. 200, Hillerød kr. 100 og Hørs
holm kr. 50. Fra landkommuner: Ølsted kr. 25, Slangerup kr. 20,
Ramløse-Annisse kr. 20, Helsinge-Valby kr. 50, Lillerød kr. 50,
Ølstykke kr. 25, Bloustrød kr. 50, Oppesundby kr. 15, Uvelse
kr. 10, Melby kr. 20, Strø kr. 10, Kyndby-Krogstrup kr. 25,
Søborg-Gilleleje kr. 25, Græsted-Maarum kr. 25, Stenløse-Veksø
kr. 25, Gerlev-Draaby kr. 50, Lynge-Uggeløse kr. 25, Skibby
kr. 10, Kregme-Vinderød kr. 50, Slagslunde-Ganløse kr. 25,
Tikøb kr. 25 samt Asminderød-Grønholt kr. 100. Fra banker
og sparekasser er modtaget: Sparekassen for Frederiksværk og
Omegn kr. 100, Spare- og Laanekassen for Frederikssund og
Omegn kr. 50, Spare- og Laanekassen for Kronborg vestre Birk,
Helsinge kr. 50, Frederiksborg Amts Spare- og Laanekasse
kr. 250 samt Sparekassen for Helsingør og Omegn kr. 200.
Desuden er fra antikvar Carl Julius Petersens Hjælpefond mod
taget et tilskud på kr. 1.000. For alle disse bidrag, der er af så
h
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stor betydning for samfundets økonomi, udtaler samfundet her
ved sin erkendtlige tak.
Opmærksomheden henledes på, at samfundets medlemmer for
nedsat pris (kr. 15 + porto og omkostninger, bogladepris kr.
25,00) kan abonnere på det af „Dansk historisk Fællesforening“
udgivne tidsskrift „Fortid og N utid“, der udkommer med ca.
8 ark årligt. Samfundets medlemmer kan ligeledes til favørpris
(ved indsendelse af beløbet til postkonto 86264, Fortid og N u
tid, Landsarkivet, Viborg), købe følgende af foreningen ud
givne skrifter:
E. Kromann: Skriftens Historie i Danmark (kr. 10,-, boglade
pris kr. 18,-).
Holger Hjelholt: Skriftprøver fra Tiden efter Reformationen
(kr. 6,80, bogladepris kr. 8,50).
Helge Søgaard: Litteraturvejledning for kulturhistoriske provins
museer (kr. 5,00, bogladepris kr. 8,50).
Nationalmuseet og den lokalhistoriske forskning (kr. 2,00).
Register til Fortid og Nutid, Bind I-XVII (kr. 2,00).
Knud Prange: Heraldisk Nøgle til Nyt Dansk Adelslexicon
(kr. 16,00, bogladepris kr. 27,00).
Dansk Navneskik (kr. 5,00).
H. Hansen: Om opbevaring og ordning af Købstadarkiver
(kr. 2,00).
S. Nygård: Anvisning til at drive historisk-topografiske Studier
(kr. 2,00).
Bauer: Calender for Aarene indtil 2200 e. Kr., fototeknisk op
tryk (kr. 12,00, indb. 14,00, bogladepris kr. 20,00, indb.
kr. 23,00).
Herluf Nielsen: Kronologi (kr. 7,00, indb. kr. 9,00, bogladepris
kr. 11,50, indb. kr. 15,00).
Knud Prange: Heraldik og Historie (kr. 7,00, indb. kr. 9,00,
bogladepris kr. 11,50, indb. kr. 15,00).
Derimod er den tidligere opnåede favørpris på National
museets årsskrift „Nationalmuseets Arbejdsmark“ bortfaldet som
følge af en nyordning af salget af Nationalmuseets publikationer.
For at billiggøre udsendelsen af årbogen har samfundets
ekspedition de sidste år forsøgt at vedlægge et girokort og ikke
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benytte opkrævning. Erfaringerne har været så gode, at udsen
delsen indtil videre vil ske på denne måde. Vi håber, at med
lemmerne vil indbetale kontingentet hurtigt efter modtagelsen
til postkonto nr. 63278.
Udmeldelse må - for at være gyldig - være sket skriftligt til
sekretæren, museumsdirektør Jørgen Paulsen, Frederiksborg slot,
Hillerød, inden årbogens udgivelse.

OVERSIGT OVER REGNSKAB
FOR TIDEN V10 1960-3% 1961
Kr.

IN D T Æ G T E R
Kassebeholdning
pr. Vio I9 6 0 .............
Kontingent og salg
af publikationer. . ..
Bidrag:
S taten........................
A m tet........................
K o m m u n e r.............
Pengeinstitutiter . . .
Carl Julius Petersens
H jæ lp efo n d .........
Refunderet papirafgift
R e n te r ..........................

1 Øre

10.241 09
10.991

17

1.275
200
1.480
650

00
00
00
00

1.000 00
48 00
420 80
26.306 06

Kr.

Øre

U D G IF T E R
F o rsik rin g ....................
Trykning af årbog,
honorar m. v ............
Kontorartikler, porto .
Møder og foredrag . ..
Dansk historisk
Fællesforening.........
Medlemsturen 9/9 1961

15.602 50
375 66
820 73

K assebeholdning.........

9-118 96

12 96

125 40
249 85

26.306 06

S A M F U N D E T S P U B L IK A T IO N E R
Frederiksborg Amts historiske Samfund har udgivet (enkelte
gange: været medudgiver af) følgende skrifter, som Samfundets
medlemmer kan købe, så længe oplag haves, til de anførte favør
priser ved henvendelse til Frederiksborg Amts historiske Sam
fund, Frederiksborg Museet, Hillerød.
Reglen har været, at der for hvert år udsendes een publika
tion, årbog eller særbog. Dog blev der for 1918 og 1923 intet
skrift udsendt. Til gengæld udsendtes to i årene 1925, 1929 og
ir
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1939. Efter 1951 er særbøgerne trykt i samme format og udstyr
som årbøgerne.*)

1906, 1907, 1908, 1909, 1910 .....................................
1911, 1912, 1913, 1914 ............................................
1916, 1917, 1919, 1920 ..............................................
1921, 1922 ....................................................................
1924 .................................................................................
1927, 1929, 1930, 1932, 1934, 1935, 1936, 1939n ,
1941, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1951
1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959,
1960, 1961 ...............................................................

udsolgt
4,00 kr.
udsolgt
4,00 kr.
udsolgt
4,00 kr.
8,00 kr.

Særbøger:
Joachim Junge: Den nordsjællandske Landalmues Ka
rakter, ved Hans Ellekilde, 1915. 279 s.................. 10,00 kr.
Fra det gamle Helsingør, 1925, 126 + XXVII s.,
Hillerød By. Af Victor Hermansen, Hugo Matthiessen, Anders Uhrskov og P. Petersen. Tegninger af
Kr. Kongstad, 1925. 363 s........................................
Carl Christensen: Frederiksværk, 1926. 192 s., 54 ill.

udsolgt
udsolgt

Fr. Weilbach: Fredensborg Slot, 1928. 136 s., 77 ill. 10,00 kr.
Arnold Olsen: Nordsjællands Helligkilder, 1929.
52 s. med 36 tegninger af Arnold O ls e n ...............
4,00 kr.
Frederiksborg Amts Stednavne, 1929. 168 s. Udgivet
af Stednavneudvalget med tilskud fra Frederiksborg
Amts historiske Samfund og tilsendt samfundets
m edlem m er....................................................... forhandles ikke
Arne Sundbo: Frederikssund og Købstaden Slangerups Historie I. Tiden til 1809, 1931. 416 s., 112 ill. 10,00 kr.
) Årbøgerne tænkes indbundet fire og fire. Registrene omfatter således føl
gende grupper af årbøger: 1) 1906-09; 2) 1910-13; 3) 1914-16-17-1920-21-22-24 (2 bind); 4) 1927-29-30-32; 5) 1934-3 5-36-3911; 6)
1941-44-45-46; 7) 1947-48-49-51. Herefter hører fire på hinanden
følgende årgange altid sammen.
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Samme: II. Frederikssunds Historie 1810-70, 1937.
261 s. ill....................................................................... 8,00 kr.
Bjørn Kornerup: Frederiksborg Statsskoles Historie,
1933. 288 s., 44 ill..................................................... 8,00 kr.
Anders Uhrskov: Fra Stavnsbaand til vore Dage.
Skildringer af Nordsjællands Kulturhistorie. I, Fra
Landbrugets Verden, 1938. 324 s. ill....................... udsolgt
Samme: II, Handel, Haandværk, Fiskeri, 1939. 176 s.,
ill.................................................................................... 5,00 kr.
Samme: III, Fra Land og By, 1940. 237 s., ill. (heri
register til hele værket) .......................................... 5,00 kr.
Hjemstavnsbog for Frederiksborg Amt, 1943-44; år
bog for 1942-43. 392 s., 118 ill............................ 10,00 kr.
Anders Uhrskov: Frederiksborg Amt i Litteraturen.
En Bibliografi, 1946. 123 s........................................ 5,00 kr.
Jan Steenberg: Christian IV’s Frederiksborg, 1950.
190 s., 33 ill............................................................... 12,00 kr.
Bodil Høyer: Dagligt Liv paa en nordsjællandsk
Bondegaard i Midten af forrige Aarhundrede,
1955; årbog for 1954. 175 s., 17 ill....................... 8,00 kr.
A. P. Larsen: Naturfredning i Frederiksborg Amt,
1958; årbog for 1957. 155 s., ill............................... 8,00 kr.
Henning Henningsen: St. Olai Kirke, Helsingør, hi
storie og beskrivelse, 1959. 212 s., rigt ill.............. udsolgt
Lauritz Engelstoft: Mine Vandringer i Sjælland i
Juni 1797, ved Povl Eller, 1961, 153 s., 28 ill. +
et kort ........................................................................ 8,00 kr.
Følgende særtryk af årbogsartikler kan fås for 2 kr. pr. stk.:
Erland Gribsøe: Frederiksborg Amts Kirkeklokker,
1934. 63 s.
C. M. Smidt: Nordsjællands middelalderlige Mindes
mærker, 1939. 55 s. 22 ill.
Jan Steenberg: Ølsted Kirke, 1952. 30 s.
H. L. Sørensen: Dråby Kirke, 1955. 26 s.
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Endvidere forhandles:
Amtsudgaven af Danmarks Riges Breve, udgivet af
Det danske Sprog- og Litteraturselskab under Le
delse af Franz Blatt. Frederiksborg-Holbæk. 2. Del
1.-5. Hæfte, 3. Del 1. Hæfte, 1939-1957 (det ud
komne) samt C. A. Christensen: Historiske Over
sigter til Danmarks Riges Breve, 1. Hæfte, 12501305, 1943, i a l t ....................................................... 3,00 kr
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