SLÆGTSFORSKERNES

BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om
fordele og sponsorat her: https://www.dsshop.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://bibliotek.dis-danmark.dk
Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

Prospekt over Helsingør. Stik i Braunius: Thee um, efter håndtegning af Hans Knieper ca.
1582. I venstre halvdel ses Set. Olai, der fejla-ldt »Deutsche Kirch« i stedet for »Densche«
(danske). Til højre herfor ses Set. Mariæ kirkDeutsche Kirch«, fordi der her fra ca. 1576
blev holdt tysk gudstjeneste. I Hel ses Toldboden og Kronborg.

BOGEN OM
FREDERIKSBORG AMT
Redaktion:
JØRGEN ANDERSEN

Udgivere:

JØRGEN ANDERSEN OG HOLGER NÆSTED

HILLERØD 1969
JØRGEN ANDERSENS FORLAG

FORORD
Der sker meget i Frederiksborg amt i disse år. Befolkningen vokser eksplosivt.
Fra de første jægere indvandrede i takt med isens tilbagetrækning for årtusin
der siden og frem til år 1800, steg befolkningen mindre end siden 1960. Vi fik
også flere indbyggere i amtet i 60erne end i hele forrige århundrede. Denne
udvikling ruller videre, og ingen kan spå om, hvornår den er løbet til ende.
Men vi kan konstatere, at billedet af amtet ændres radikalt. Landbruget træn
ges tilbage, og bymæssig bebyggelse breder sig, der, hvor tidligere kornet groede
og køerne græssede. Store dele af kysterne og andre attraktive områder bebyg
ges med sommerhuse. Trafikken er steget til hidtil ukendte højder og stiller
krav om en hastig udbygning af vejnet og kollektive trafikmidler. Om få år
vil Frederiksborg amt rumme et af verdens tætteste motorvejsnet.
Men midt i det myldrende nutidsliv står urokket amtets rige historiske mo
numenter som vidnesbyrd om en svunden tids kultur og formåen. Som led i en
fornuftig planlægning udfoldes der store bestræbelser for at bevare væsentlige
dele af den prægtige natur med søer og skove, med åbne landskaber og dejlige
strande.
Det værk, der hermed lægges frem, giver en indgående skildring af Frede
riksborg amt, dets historie og topografi, dets befolkning og natur, og den kunst
og litteratur, som det har inspireret til. Her kan ikke mindst de tusinder af til
flyttere høste stor viden om deres nye hjemsted. Men et udførligt værk om
Danmarks Stadsstue, som digteren Jakob Knudsen har kaldt Nordsjælland,
har bud til vide kredse i og uden for Frederiksborg amt.
Hillerød i marts 1969.

] ørgen Elkjær-Larsen
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Sogneinddeling i Frederiksborg Amt før 1966

TIL ORIENTERING
Hensigten med Bogen Om Frederiksborg Amt er i hovedtræk at give en saglig
og fyldestgørende beskrivelse af vor smukke landsdels historie. Hovedvægten
er lagt på det almene kulturhistoriske stof, der i den foreliggende form tilstræ
ber at give et bredt udsnit af den historie, der i så rigt et mål er knyttet til
vort amt.
Billedudvalget er foretaget ud fra det synspunkt fortrinsvis at gengive mo
tiver, som fremviser det markante mere end det typiske, hvilket har bevirket,
at mange af fotografierne bringer motiver, som aldrig tidligere har været for
eviget med publikation for øje.
Der ligger et betydeligt forarbejde til dette omfattende værk, hvortil så man
ge har ydet bidrag. Vi bringer vor hjerteligste tak til de mange medarbejdere,
der med stor energi og arbejdslyst påtog sig deres del af opgaven.
For læseren håber vi, at den overskuelige tekstform i forbindelse med det om
fattende billedmateriale må gøre Bogen Om Frederiksborg Amt til et værk,
man gang på gang vender tilbage til for at søge oplysninger og viden.

Jørgen Andersen og Holger Næsted.

Interiør fra Jørlunde kirke

ARV OG GÆLD
Et naturhistorisk og kulturhistorisk strejftog i tid og sted gennem Frederiksborg Amt.

Helhedsindtrykket af Frederiksborg amts land
skab bliver overkommeligt og venligt, natur
ligvis mest ved sommertide, men også ellers.
Sådan står det for udlandsdanskerens tanke, når
han kommer hjem og med Seedorff møder Dan
mark »med Kronborg om styrbord« eller med
Johannes V. Jensen, jyden, der slog sig ned i
Tibirke bakker sammen med andre kunstnere,
kan udbryde: »Hvor smiler fager den danske
kyst«. Amtet frembyder ikke i sit landskabs
udseende de meget store terrainmæssige forskel
ligheder. Her og der bryder bakkedrag, dalstrøg
og søer ensformigheden, men det bliver ikke til
det store bakkeland som i Østjylland og heller
ikke til de store heder eller klitter, selvom amtet
som nabo til Kattegat også har sit sandflugts
areal, der dog nu forlængst er dæmpet og be
plantet (Tisvilde hegn). - Det nordsjællandske
landskab er iøvrigt afvekslende nok. Ind imel
lem det dyrkede land med hvide gårde med mosgroet tag eller med flere og flere nye bebyggel
ser, ikke alle lige smukke, kan småsøer med
rugende hvide svaner og blomsterrige enge fange
blikket på behagelig måde. Men Frederiksborg
amt har også store søer som Arresø, Esrum sø
og Furesø, hver for sig forskellige og med for
skellig oprindelseshistorie. Disse såvel som skove
ne - både de store som Gribskov, St. Dyrehave
ved Hillerød og Nordskoven ved Jægerspris og
de mindre eller helt små »hegn« - hører også
med til landskabets naturlige helhed og giver
slægt efter slægt deres naturskønne gaver under
årstidernes vekslen.
Digtere og andre kunstnere kan inspireres af
skovenes natur, der har ensomhed, som kan give
mulighed for selvbesindelse og klarhed over livs
problemerne. I Gribskov fandt således grubleren
Søren Kierkegaard sit yndlingssted »Ottevejskrogen« (»Rødepæl-Stjernen«). Og det sker, at

den, der ser de »tusindårige« ege, Konge-egen,
Storke-egen og den endnu fuldt livskraftige Sno
eg i Nordskoven, får tanker sat igang som dem,
der kommer til orde i Valdemar Rørdams digt:
»Danmark i tusind år - længer end saga går«.
Men også til mere dagligdags udflugter indbyder
naturligvis Frederiksborg amts skove de mange
forskellige mennesker, der søger ud i naturen
og hver for sig »får« noget derved.
Til at give Frederiksborg amts natur sit præg
bidrager også den nære berøring med havet,
både det åbne Kattegat, Øresund samt fjorde og
vige, der skærer sig ind i landet. Til turisters
rundture hører en køretur ad Strandvejen langs
Øresund, der skaber megen glæde og beundrende
udbrud. Ikke mindre smukt er det for eksempel
at komme til Horns herred ad broen over Ros
kildefjorden ved Frederikssund til Færgelunden
med den gamle, smukke Færgegaard og gå op
i Neder Dråby bakker. Herfra har man udsyn
over Roskildefjordens bredning med vilde sva
ners flokke i lavvandet, med mågernes flugt og
deres skarpe lyd og med lystsejleres hvide sejl
og med forskellige andre skibes færden. Her er
frisk luft og vidt udsyn!
Nordsjællands møde med havet kan også for
me sig helt anderledes. Hvor det åbne hav ar
bejder sig ind på landet, kan stejle, gule klinter
give landskabsbilledet en egen rejsning af stor
skønhed. Det vide udsyn strækker sig helt til
svenskekysten med Kuliens profil i blånende
fjernhed. Her er der badestrand til tusinder af
gæster fra hovedstaden, der nu i bilernes tid ikke
er fjern som før, og alle disse mennesker er med
til at forandre de små fiskerlejer til noget ganske
andet end det, som en Holger Drachmann dig
tede om. En af de nordsjællandske klinter (Gilbjerg hoved), hvor hav og land mødes, har iøv
rigt grebet ind i den med sig selv kæmpende Søren
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Kierkegaards sind på sin egen måde. »Ofte stod
jeg der« skriver han i sin dagbog den 29. juli
1835, »og skuede ud over mit forbigangne Liv og
over de forskellige Omgivelser, der havde udøvet
Magt over mig, og det smaalige, der saa ofte gi
ver Anstød i Livet, de mange Misforstaaelser,
der saa ofte skiller Gemytterne fra hverandre
. . . svandt hen for mit betragtende Blik ... da
styrkedes jeg til at gribe Tingene anderledes an,
til at tilstaa, hvor ofte jeg selv havde begaaet
Misgreb, til at tilgive andres ... da følte jeg paa
een Gang, hvor stor og hvor ringe jeg er«.
Men også mange andre end Søren Kierkegaard
kan naturligvis »få« så mangt og meget af det
nordsjællandske land, hvor der trods voldsomt
stigende bebyggelse og voksende trafik endnu er
mulighed for at færdes ad smalle, nogenlunde
fredelige sogneveje med en frodig vildflora på
grøftekanterne, hvor der efterhånden ikke mere
bliver faret så hårdt frem imod de vilde planter
som hidtil ifølge et gammelt reglement, der skulle
beskytte de dyrkede marker imod »ukrudts
planterne«. Men videnskabsmændene har sat et
stort spørgsmålstegn ved værdien af denne »be
skyttelse«. På disse gamle, bugtede veje uden
for det store trafikjag kan man få det rolige,
vederkvægende syn af kornet, der modnes, og af
kvæget, der sindigt græsser eller ligger i klynger
og tygger drøv. Mange fortravlede mennesker af
i dag trænger til at møde denne sindighed ude i
naturen, hvor det gror fra dag til dag under
vejrligets skiften, som er uden for menneskelig
magt.
På alle årets tider kan man i Nordsjællands
natur få del i rene glæder og sindets forfriskelse,
hvad enten det er sportsglad ungdom, der søger
ud fra byen på en frostklar vinterdag til skisport
eller traveture, eller turen gælder en week-end
i de flere og flere sommerhuse eller campingplad
ser. Måske man »bare« søger ud for at høre de
første lærker eller glæde sig ved synet af de
første gule følfod-blomster, som står og smiler
fortrøstningsfuldt og glade på grøftekanterne eller man må ud og se den endnu bladløse forårs
skov stå med en hærskare af hvide anemoner,
næsten som små snedriver, eller glædes ved sy
net af blomstrende tjørne, eller højsommerens
kongelys og sådan videre fra dag til dag, fra
måned til måned, mens årets hjul drejer, og sta
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dig nye gaver rækkes til enhver, der kommer
med åbent sind. - Alt dette og meget mere hører
med til et billede af naturen og til livet i den
i Frederiksborg amt i dag.
Nogle af dem, der færdes i eller har deres
hjem i Frederiksborg amts natur, kan imidlertid
ikke nøjes med den rent umiddelbare - om man
vil kalde det: den æstetiske glæde derved. Der
vågner forskellige spørgsmål i forbindelse med
det sete. Hvad var det for en fugl, der fløj for
bi, eller hvis stemme lød fra en busk ved vejen?
Var det gulspurvens enstonige lille kvidren, som
nogle holder så meget af? . . . Hvorfra i skovene
kommer hejrerne, der står og fisker, næsten ube
vægelige i Arresøens sivkransede lavvand eller
andre steder? Hvad var det for en broget som
merfugl, der flagrer fra blomst til blomst på
grøftekanten? Og således videre. Spørgsmål efter
spørgsmål om planter og dyr kan melde sig med
en tilskyndelse til selv at gøre videre iagttagelser
og læse om spørgsmålene.
Men især kan selve landskabet vække spørgs
mål. Hvordan er for eksempel den 8 km lange
bakkerække som »Strø Bjerge«, eller den endnu
mere markerede Skuldelev ås blev dannet i det
åbne land? Eller hvilke naturkræfter har engang
sammenhobet de vældige masser af sand, grus og
mindre sten, som man ser i grusgravene, således
i Farum-egnen, hvor dette materiale teknisk ud
nyttes til vejanlæg eller til andet brug. At det
drejer sig om store mængder forstås, når man
hører, at hver kilometer motorvej behøver til sit
anlæg ca. 20.000 kubikmeter grusmateriale. Alt
dette hentes år efter år fra de større og mindre
grusgrave i Frederiksborg amt. De mange slags
sten i grusgravene, hvis lagdeling og andet på
iøjnefaldende måde leder tanken hen på aflejring
i stærkt rindende vand, vækker ved nærmere
eftertanke en række af spørgsmål. Det samme
gør bakker og dale, søer og moser og meget an
det, som man ser i det nordsjællandske landskab
eller lægger mærke til i teglværksindustriens ler
grave.
Spørger man så om en fælles faktor, der ligger
til grund for landskabets dannelse, vil svaret, der
melder sig som noget selvfølgeligt for et nutids
menneske, blive, at Istiders virkninger spores bag
alt dette. En mægtig indlandsis (som f. eks. i nu
tidens Grønland) har flere gange fra Skandina-

Bælteplade fra Langstrup og guldarmbånd fra Græse (foto: Nationalmuseet)

Oldtidsvejen, Tibirke sogn (foto: H. Næsted)

viens fjeldegne bredt sig ud over det nuværende
Danmark. Den medførte ler, sand og grus og
større og mindre stenblokke og efterlod omtrent
det landskab, som vi nu kender bl. a. også fra
Nordsjælland. Meget kort sammendraget er dette
svaret, som ligger lige for hos et nutidsmenneske
med nogen boglig uddannelse. Men det er værd
at minde om, at det er ikke mere end hundrede
år siden, at danske geologer nølende, lidt efter
lidt bøjende sig for en række kendsgerninger,
kunne gå ind på tanker om en »istid« over Dan
mark. Så fantastisk syntes tanken endnu den
gang at være.
Selvfølgelig havde man tidligt og især om
kring forrige århundredes begyndelse lagt mærke
til f. eks. de mange sten, større og mindre, af
utvivlsom skandinavisk oprindelse her i landet.
Forklaringer om, hvordan de kunne være nået
hertil, forsøgtes naturligvis også. Var der måske
engang i en fjern fortid kommet en vældig vand
strøm fra Norden ind over vort land? Havde
denne vandflod også sat sine spor i bakker og
dale og andre træk i landskabet?, spurgte man.
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Så kom der i første halvdel af forrige århundrede
en teori om en istid, fremsat af schweiziske bjerg
bestigere og naturforskere i Alperne. De havde
iagttaget, hvordan gletscherne, der skød sig ned
fra »den evige sne«, ikke altid nåede lige langt
ned i dalene. Deres »moræner« af ophobet grus,
sten og ler, var i forbindelse med andre spor af
gletscherisens arbejde bevis for, hvor langt glet
scherne var nået under forskellige klimatiske
forhold. Store stenblokke kunne gletscherne have
ført langt bort til steder, hvor deres bjergart vi
ste, at de slet ikke hørte hjemme. Dette og me
get andet førte efterhånden til tanker om, at ikke
blot Alpeforlandet, men meget større landområ
der engang måtte have været dækket af en uhyre
stor iskappe. Diskussionen herom bølgede frem
og tilbage iblandt geologerne, og den schwei
ziske istidsteoris eventuelle betydning for Skandi
navien blev drøftet, men længe med det resul
tat, at man ikke kunne betragte Alpegletscherne
og deres mulige meget større udbredelse i forti
den som noget, der vedkom forholdene i Dan
mark. - Iagttagelser af flere og flere nye kends
gerninger vedblev imidlertid at arbejde med det
resultat, at geologen J. Fr. Johnstrup, der i 1866
blev professor ved Københavns universitet og
kom til at præge den danske geologiske forsk
ning i en lang årrække, erklærede sig for tilhæn
ger af »istidsteorien« og udgav vigtige afhandlin
ger om sine undersøgelser på dette område inden
for Danmarks geologi. - Det blev en frugtbar
arbejdstid i professor Johnstrups dage og i tiden
derefter for flere og flere danske geologer og
amatører. Forskningen kom ikke mindst »istids
geologien« til gode. Flere istider i Danmark, af
brudt af mildere perioder med svindende isdæk
ke og af hele »mellem-istider« (interglacialtider),
blev efterhånden påvist og gav voksende forstå
else af den indviklede landskabsudvikling også i
Nordsjælland med isstrømmenes forskellige be
vægelsesretninger.
Når man nu i lys af istidsgeologiens resultater
betragter landskabet i Frederiksborg amt, kan
der til den umiddelbare glæde derved føjes en
forståelse og viden, som den geologiske forsk
ning har givet. Nogle få iøjnefaldende eksempler
skal blot lige strejfes. Åsene bliver nu ikke blot
karakteristiske landskabsdele, men man forstår,
hvordan de er dannet under en vældig kappe af

»indlandsis«. En smeltevandsflod banede sig vej
frem til isranden, idet den efterlod sit medførte
materiale af sten, grus og sand. Når man beun
drer de større og mindre, langstrakte smukke sø
er som Farum sø, Bastrup sø, Bure sø og flere
andre, bliver de tillige interessante, når man får
at vide, at de er dannet i bunden af de dale, som
geologerne kalder »tunneldale« under indlands
isen, og som nu ses tørlagte i det nuværende
landskab. - I geologien tales der om »opholds
linier« eller »israndlinier«, hvor isen og gletscher
tungerne i længere tid har ligget nogenlunde fast.
Store moræner blev derefter dannet, og de kan
nu ses som kuperet terræn i det nordsjællandske
landskab.
De større og mindre sten, som man finder
overalt på land og ved strand, har meget at for
tælle om istidsforhold i en fjern fortid, også i
Frederiksborg amt. Nogle af disse sten kan geo
logerne nemlig let genkende som hjemmehørende

f. eks. i ganske bestemte skandinaviske fjeldegne
eller Østersø-egne, hvor Indlandsisen har brudt
dem løs og ført dem til Danmark. De er »vandreblokke«, »flytteblokke«, »erratiske blokke«
og kan undertiden være meget store. »Myreste
nen« af svensk gnejs i skoven ved Ganløse vejer
således ca. 60 tons, uden dog at være af de største
vandreblokke, der kendes her fra landet. Store
vandreblokke kan ligge skjult i jorden, til de
en dag bliver opdaget. For nylig skete det så
ledes, at en landmand i egnen ved Arresø år efter
år havde lagt mærke til, at kornet ikke rigtig
ville gro i et bestemt hjørne af hans mark, fordi
jorden usædvanlig hurtigt blev tør på det sted.
Da han besluttede at grave for at finde årsagen
dertil, viste det sig, at der lå en meget stor sten,
som kun var dækket af et forholdsvis tyndt jord
lag. En stor vandreblok, hvis rejse under ind
landsisen fra et desværre ikke nærmere kendt
område i de svenske klipper, var endt i Nord-

Karlstenen ved Grønnesøgaard (Torup sogn)

Gilbjerg hoved, Gilleleje, Nordsjællands nordligste punkt

Sjælland, hvor den nu lå i udgravningen om
kring den og lignede en meget stor grå elefant
krop.
I den sydlige del af amtet, egnen imellem Fa
rum og Slangerup, frembyder det område, der
betegnes som »Naturparken i Nordsjælland«,
gode muligheder for på et begrænset område at
få et indblik i nordsjællandsk landskabsudvikling
fra istiderne og tiden derefter op til nutiden.
Natur og kultur går hånd i hånd i rammen af
et smukt ø-dansk landskab med dets bakker og
dale, med langsøer, som allerede er nævnt, med
åse og skove med det dertil knyttede dyreliv
(fugle, insekter og meget andet). Hertil kommer
en række synlige minder om oldtidsmenneskers
liv og død og med historiske minder fra senere
tider. - »Naturparken« er ikke en »park« i den
forstand, at det er et indhegnet, reserveret om
råde. Kun enkelte partier er underkastet fred
ningsbestemmelser. Bedre kan den betegnes som
et stykke nordsjællandsk, levende »kulturland
skab« med dyrkede marker og alt, hvad der hø
rer til menneskelivet i dag, og samtidig med
mange slags natur, der lever sit eget liv. Ideen
til en sådan »Naturpark« skyldes en enkelt
mand, cigarsorterer Thorvald Vognsen, der har
sin store glæde i at færdes i naturen, men som
samtidig altid har søgt at få noget at vide om som han udtrykker det - vort lands tilblivelse,
og vore forfædres virke og færden, om flora og
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fauna og meget andet, som fagfolk kunne oplyse
om. I 1938 fremsatte Vognsen sin plan om en
»Naturpark«, dengang tænkt i Jylland. Senere
samledes planerne om en »Naturpark« i Nord
sjælland nær København. Naturvidenskabsmænd,
arkæologer og andre medvirkede til planens re
alisering. Gennem trykte vejledninger (sidst i en
større bog fra 1965) gives der fyldige oplys
ninger om »Naturparken«, og hvad den kan
lære enhver.
Omsider var det forbi med istiderne. Et nø
gent, barskt land blev efterladt, også i vort amt.
Lidt efter lidt skulle dette land erobres af plan
ter, dyr og mennesker. Et bevis på arktiske for
hold og tilstedeværelsen af en arktisk, sparsom
plantevækst i Nordøstsjælland blev tilvejebragt
så sent som omkring 1870 af den ganske unge
svenske naturhistoriker A. G. Nathorst og den
betydeligt ældre danske professor Japetus Steenstrup (f. 1813). I leret i bunden af en teglværks
grav i Skåne havde Nathorst lagt mærke til nog
le rester af planter, som han ikke kunne identi
ficere. Først efter at have deltaget i en ekspedi
tion til Spitsbergen (Svalbard) og dér set ark
tiske planter i naturen blev han klar over, at
planteresterne i den skånske teglværksgrav var
arktiske planter som dværgbirk, polarpil og ry
pelyngen (dryas octopetala) med de smukke hvi
de blomster. Engang havde disse hårdføre plan
ter vokset på skrænterne af teglværksgraven,
som dengang var en lille sø eller dam. Blæsten
havde ført planteresterne ud deri, og nye lag af
lerslam havde dækket dem, så de kunne bevares
til nutiden.
Undersøgelserne blev videreført til Nordsjæl
land, hvor forholdene måtte anses at være de
samme som i Skåne, og der blev også her i sam
arbejde mellem Nathorst og Steenstrup fundet
arktiske planterester. Igen var der tilvejebragt
en kendsgerning, der kunne føjes ind i kæden
af beviser for istidsforhold i en fjern fortid i
Skandinavien.
Dette er ikke den eneste gang, Japetus Steenstrups navn mødes i forbindelse med undersøgel
ser af naturforholdenes udvikling i Nordsjælland,
hvorved disse egne af Danmark er blevet inter
nationalt kendt i den naturvidenskabelige og
dermed nøje forbundne arkæologiske verden.
- Videnskabernes Selskab i København havde i

1835 udsat en prisopgave om en undersøgelse af
danske mosers indhold af nåletræers stammer,
og hvad dermed stod i forbindelse. Den unge
Steenstrup besluttede at gå i gang med denne
opgave. Når det blev nordsjællandske moser,
han rettede sin opmærksomhed imod, skyldtes
det personlige forhold, der kom til at spille ind
på afgørende måde. Han var forlovet med en
købmandsdatter fra Ålborg, Ida Kaarsberg, hvis
broder, en teologisk student, var forlovet med
en datter af proprietær Jung på Gammel Holtegaard. - De unge mennesker besøgte tit gården,
som ligger i en egn med mange moser. Her havde
den unge naturforsker let adgang til at foretage
undersøgelser i moser som Rudersdal kromose,
og han kom til det resultat, at Danmarks skove
ikke altid har bestået af de samme arter af træ
er, en udvikling har fundet sted, og der kunne
påvises fire store perioder i skovudviklingen,
deriblandt en periode, hvor Nordsjællands skove
bestod af fyrretræer, der i vore dage ikke vok
ser vildt her i landet. - Af bøgen, der som be
kendt nutildags er det overvejende ødanske
skovtræ, fandt Steenstrup derimod ikke ved dis
se undersøgelser noget spor.
En årrække efter afslutningen af de nordsjæl
landske moseundersøgelser blev Japetus Steen
strup igen gennem sin forbindelse med Ida Kaars
berg ført ind på en ny, betydningsfuld naturvi
denskabelig og arkæologisk opgave, der skulle
komme til at åbne vide perspektiver i vort lands
og dets befolknings forhistorie. Det gik således
til. Ida Kaarsberg’s forannævnte broder var ble
ven præst på Færøerne, hvor hans hustru døde.
Pastor Kaarsberg søgte så nyt embede og blev
i 1840 præst i Græse ved Frederikssund. Til at
forestå den krævende husholdning i den store
landlige præstegård fik han en tid hjælp af sin
søster, til hun blev gift med Steenstrup. Na
turligvis besøgte denne sin forlovede i Græse
præstegård. - I den egn er der forskelligt, der
måtte interessere en naturforsker, deriblandt nog
le »skaldynger« (kaldte man det) ved Roskilde
fjord. Bl. a. ved Store Havelse og nær ved det
gamle færgesteds traktørsted, »Bi-lidt«, ved Fre
derikssund er sådanne »skaldynger« synlige, og
Steenstrup samlede i dem østersskaller og andre
skaller af muslinger og snegle m. m., ligesom han
også deri fandt dyreknogler og flint, som åben2

Frederiksborg amt

Oldsager fra Valby ved Helsinge (Tegnet af H. Kapel)
(Se Valby sogn)
1. Dolktids pilespids. 2. Grubekeramisk pilespids. 3. Flækkeskraber
4. og 5. Tværpile. 6. Spånbor. 7. Dolktids kornsegl.
8. Skiveskraber. 9. Svær flække med tilhugget spids.
1, 3, 4, 6, 8 og 9 fra bopladserne nær grusgraven på Slcttegaards jorder.
2 og 7 fra Lundebjerg mose. 5. fra min have. Alle tegnet i naturlig størrelse.

bart var bearbejdet af mennesker. - I begyndel
sen troede Steenstrup ligesom arkæologen Worsaae, der undersøgte lignende skaldynger i Øst
jylland, at »skaldyngerne« var strandvolde, som
havets bølger havde dannet, men snart blev man
klar over, at det i virkeligheden drejede sig om
affaldsdynger fra stenalder-fiskeres og omvan
drende jægeres måltider på rastepladser eller
mere varige bopladser ved kysterne i en tid, der
ligger adskillige tusinde år forud for vor tid.
Når disse dynger indeholder talrige skaller af
østers, er forklaringen den, at stenalderhavet
stod højere end havet ved de danske kyster i
nutiden, og at der derfor kunne strømme hav
vand med større saltindhold ind i fjordene, så
ledes i den nuværende Roskilde fjords område,
hvor østers derfor kunne leve i så store mængder,
at de i nutiden kan give materiale til teknisk
anvendelse. - Steenstrup gav stenalderens af
faldsdynger fra måltider navnet »køkkenmød
dinger« til forskel fra de møddinger på landet,
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der opsamler stalddyrenes gødning. Navnet
vandt ikke udelt bifald i begyndelsen. »Vi har
nu«, skrev en kritiker spottende, »en national
ting at stikke udlændinge i næsen, nemlig vore
nationalmøddinger«. Alligevel blev køkkenmøddingnavnet stående og bliver nu internationalt
anvendt på alle sprog i arkæologisk litteratur.
»Bi-lidt« er et af de klassiske steder i den arkæo
logiske forskning. Udlændinge, der kommer til
Danmark til geologisk-arkæologiske kongresser,
vil derfor gerne besøge dette sted, hvor udforsk
ningen af stenaldermenneskers »køkkenmøddin
ger« begyndte. - Københavns universitet (Geologisk-Mineralogisk Institut) ejer arealet med
»køkkenmøddingen« ved »Bi-lidt« og værner
omhyggeligt om dette ikke stærkt iøjnefaldende,
men i geologisk-arkæologisk forskning berømte
sted.
Køkkenmøddingerne ved »Bi-lidt« og ved Ha
velse mølle er langtfra de eneste, der findes ved
Roskildefjordens kyster. Der findes mange andre
større og mindre, således den store, berømte dyn
ge ved Sølager. »Køkkenmøddingerne« er ikke de
eneste synlige spor af stenaldermenneskers liv i
Nordsjælland igennem de mange årtusinder, der
omfatter stenalderens forskellige afsnit. Flint
redskaber af forskellige typer og tilsidst udført
med beundringsværdig dygtighed er ikke sjældne
fund, og i stenalderens yngre afsnit vidner gra
vene om oldtidsmenneskene. - Fra at være om
strejfende fiskere og jægere begyndte stenalder
menneskene at tage fastere opholdssted, idet de
som »landnamsfolk« 3-4000 år f. Kr. optog den
hårde kamp imod den store, næsten ufremkom
melige skov, som beherskede landet. Man ønske
de land til en begyndende agerdyrkning og hus
dyrbrug. Med stenøksens og ildens hjælp fæl
dedes træer. Der begyndte at komme større og
mindre lysninger i skovene. En lille bygd grund
lagdes. - Nu blev de døde gravsat i »dysserne«
(runddysser og langdysser), hvoraf flere kan
ses i »Naturparken« og andre steder i landska
bet. Senere blev det »jættestuerne«, der gemte
stenalderfolkets døde. Mange dysser og jætte
stuer er i tidens løb ødelagt og forsvundet, selv
om de i ældre tider havde et værn i overtroen:
»Det bragte ulykke at røre dem«. Men heldigvis
er der endnu adskillige tilbage i Frederiksborg
amt, hvor de fredes som store nationale oldtids
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minder. - »Henfarne slægter, forglem dem ej!
I arv de gav dig en ædel gave« - (Johannes V.
Jensen).
Udviklingen gik videre. Et metal, kobber-tinlegeringen bronze, kom til Danmark sydfra og
begyndte at gøre sig gældende over for flint
redskaberne, hvor højt udviklede disse end var.
Et kulturskifte i det nye metals følge skete lidt
efter lidt. - Frederiksborg amt var i bronze
alderens årtusinde et stærkt befolket område med
bosiddende mennesker og agerdyrkning. Om han
delsforbindelser sydpå taler mange mosefund.
Som ofre til stærke gudemagter er det dyrebare
ste, man ejede, nedlagt i søer eller damme, der
groede til som moser. - Sådant et offerfund er
den prægtige bælteplade, en kvindes smykke, der
stammer fra Langstrup nær Fredensborg. Et ene
stående rigt offerfund fra bronzealderen i Nord
sjælland er de seks, mesterligt udførte lurer fra
Brudevælte mose ved Lynge, det største fund af
disse musikinstrumenter, hvis stærke malmfulde
toner har lydt manende ud over egnen ved sær
lige lejligheder i hine fjerne tider. Om stormænds og kvinders liv i amtet i bronzealderen
vidner de store gravhøje, der giver bl. a. land
skabet i Raageleje-egnen et særligt præg.
Nye tider begyndte igen at melde sig i de sid
ste århundreder før Kristi fødsel. Jernet, det i
Norden længe ukendte metal med dets mange
brugsmuligheder og fortrin fremfor bronzen, og
med dets samhørighed med stærke kulturstrøm
ninger i romerriget, hvis hære trængte sejrrige
frem sydfra, blev efterhånden kendt i Danmark.
Heller ikke dette kulturskifte skete naturligvis
på een gang og af en enkelt årsag. Men det blev
jernalder i Danmark som en årtusindlang af
slutning (ca. 1000 e. Kr.) af oldtiden her i lan
det. - Man lærte at udvinde jern og at bearbejde
jernet til forskelligt brug. Mere og mere skov
ryddedes. Agerdyrkningen tog til, skibsfarten li
geledes. I dette tidsrum spillede Nordsjælland en
mindre fremtrædende rolle end i bronzealderens
blomstringstid. Ingen synlige minder fra den tid
ses i det nordsjællandske landskab. Gravene lig
ger skjult under jordens overflade. Ploven kan
gå over dem længe, uden at de bemærkes. Men
egnen var stadig beboet, og menneskene har ef
terladt sig spor. - Igennem Ellemosen ved Tibirke går en nu afdækket vej fra jernalderen, og

stednavne peger tilbage til det tidsrum, hvor de
hedenske guddomme med uhyggelige ceremonier
- også menneskeofringer - fandt sted, indtil kri
stendommen omkring år tusinde fik fodfæste i
vikingernes Danmark. Og stadig gøres der fund,
som i et hastigt glimt peger tilbage til Nordsjæl
lands jernalder. I strandkanten ved Kiknæs, Ros
kilde fjord, nær Jægerspris, er der fornylig fun
det en samling af de såkaldte brakteater, tynde
runde guldplader med forskellige ornamenter,
(se u. Jægerspris slot).
Af langt større betydning er fremdragningen
af de gamle Skuldelev-skibe fra ca. år 1100,
vikingetidens afslutning. De har været brugt
til en spærring af den såkaldte »Peberrende« i
Roskilde fjord for at hindre fjender i at angribe
Roskilde og Lejre, (se u. Skuldelev sogn).
Med det skibsfund nærmer man sig den histo
riske middelalder, som har sat sig mange syn
lige minder i Frederiksborg amt. Om disse bli
ver der fortalt andetsteds i denne bog. Her skal
blot til sidst kort omtales en medicinsk-arkæologisk undersøgelse, der på sin vis har gjort mid
delalderens liv på disse egne nærværende for en
nutid. - I Æbelholt lidt vest for Hillerød lå der
i middelalderen et anseligt kloster, hvor munkene
øvede en stor barmhjertighedstjeneste for mange
slags syge og hjælpeløse mennesker, som ingen
andre kunne eller ville hjælpe i deres, tit fra
stødende elendighed. Reformationstidens vold
somme fremfærd og tiden derefter fejede dette
kloster til side, så der så at sige ikke blev sten
på sten tilbage deraf. - Omfattende udgravnin
ger i vor tid har fremdraget så meget af Æbelholt-klosterkompleksets bygninger eller grund
plan, at man kan danne sig et billede af, hvor
dan klosteret har set ud i sin velmagtstid, og den
tidligere Hillerød-læge, nu professor i medicinal
historie ved universitetet i København, dr. med.
Vilhelm Møller-Christensen, har ved omfatten
de og omhyggelige undersøgelser af gravene ved
klosteret fået de døde til at vidne om deres syg
domme og om klosterbrodrenes hjælp. Dette
beundringsværdige kristne barmhjertighedsarbej 
de belyses her i amtet ved de samlinger af nogle
af skeletterne fra Æbelholtgravene, der kan ses
i det lille Æbelholt museum nær ved klostertom
ten på vejen fra Hillerød til Frederiksværk.

En af Fr. V’s milepæle

Udviklingen, hvis historie igennem de lange
tider forud er strejfet her, standser imidlertid Ik
ke. Et landskab er ikke noget blivende, men for
andres stadig. Før landboreformernes tid sidst
i det 18. århundrede så Frederiksborg amt helt
anderledes ud end nu. Og fremtiden vil utvivl
somt bringe store forandringer som følge af den
»nye tids« vældige pres. - Der er næppe nogen
egn af vort land, som i den grad vil mærke en
storbys nærhed som Frederiksborg amt, der
måske bliver et mere og mere tæt bebygget for
stadsområde til København. I bilernes tid er
afstandene mere og mere betydningsløse. Flere
og flere kan få del i et ophold i naturen og hente
sundhed og nye kræfter til arbejde derved. Og
det er et gode; men netop derfor frembyder dette
amt særlige problemer i retning af bestemmelser
om skånsomhed imod naturen til bedste for men
nesker. - Fredningsbestemmelser er nødvendige,
for at den arv og gæld, der blev modtaget fra
forudgangne slægter, kan blive forvaltet på bedst
mulig måde, også med kommende slægters vel
for øje.
Axel Garboe.
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FREDERIKSSUND BY
Over havnens lange bolværk
svinger kranens sultne grab hugger ned i skibets indre,
når der trykkes på en knap.
Bunker, stabler, baller, kasser
fylder molen favn for favn,
raske næver griber trosser,
der er liv i byens havn.

Ja - der er liv og aktivitet i byens havn. Hav
nens virksomhed er i dag et af mange vidnesbyrd
om det initiativ og den livskraft, som den 300årige købstad Frederikssund er i besiddelse af.
Havnen har i historiens løb været en af betin
gelserne for byens vækst, og det travle liv, der
rører sig langs kajerne, taler sit tydelige sprog
om den moderne industri- og handelsby.
For den fremmede, der ønsker at få et grun
digt indtryk af Frederikssund, vil havnen være
et godt udgangspunkt for en byvandring.
Hvad ser man da en tilfældig morgen på hav
nen i Frederikssund?
Ved toldbygningen er nogle fiskere i færd
med at friske malingen op på deres både, mens
en af kollegerne tøffende baner sig vej gennem
havneindløbet med nattens fangst. Russiske og
finske tømmerbåde bliver losset for deres træ
last, som forøger de i forvejen enorme stabler af
gavntømmer, der skal forhandles af byens store
en gros-firmaer inden for bygningsindustrien.
Gennem Frederikssund havn forsynes en meget
stor part af byggepladser og værksteder i Nord
sjælland og hovedstadsområdet med træ. Et polsk
kulskib tømmes for sin last, og en livlig strøm
af lastbiler kører til og fra. Råstoffer til byens
kemiske fabrikker pumpes i land fra tankbådene,
og virksomhedernes færdige produkter stuves om
bord i eksportskibenes lastrum. Korn, gødning
og foderstoffer ind- og udskibes, stenfiskeren
lægger til ved stenværket, og snart melder en ly
delig rumlen, at sorteringen og knusningen er i
gang. Fra træskibsværftet trænger en gang imel
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lem arbejdsstøjen igennem havnens øvrige lyde.
Skibsværftet, der i en periode har været ejet af
Helsingør værft, er nu atter på lokale hænder.
I de senere år har de fleste nybygninger været
fiskerkuttere, men for nylig har man afsluttet
arbejdet med to vikingeskibe, der skal benyttes
til en filmsoptagelse. I 1949 byggede Frederiks
sund Skibsværft vikingesnekken »Hugin«, der
blev roet til England, og som nu ligger som et
vartegn på kysten nær ved Frederikssunds ven
skabsby Ramsgate. I nær kontakt med havne
området ligger en af byens største og mest le
vende arbejdspladser, Frederikssund Jernstøberi
og Maskinfabrik. Jo - der er aktivitet på havnen
i Frederikssund, her fornemmes pulsslaget fra en
levende by.
Desværre ejer byen ikke nogen bygning på
»sin egen alder« - bortset fra kirken. Nedgangs
tider og ildebrande har i årenes løb gjort vældig
indhugst i antallet af ældre ejendomme. Men
Skyllebakkekvarteret nær ved skibsværftet giver
endnu indtryk af den hygge, der må have her
sket i det gamle Frederikssund, og vel at mærke
skæmmes indtrykket ikke af forfald. Hvor er
det dejligt at se denne provinsidyl så velholdt.
Den gamle fisker- og havnebys stemning kan
stadig findes i de små stræder nær vandet.
Vårsol over Skyllebakkens
alderstegne hyggekrog
er som hentet ud af selve
eventyrets billedbog.

I Østergade finder man to af byens ældste
huse. De tilhører den gamle tømmerplads. Bin
dingsværkspakhuset til højre for indkørselen
ligger med sin grundmurede gavl ud til forret
ningsgaden. Det er fra 1832, og det stilrene em
pirehus med den elegante kvistfacade til venstre
for indkørselen er fra samme periode. Begge byg
ninger fortæller om en tid i byens historie, da
dygtigt købmandskab bragte velstand til huse.

tænkelige kirkegård, der fremtræder særdeles
velholdt, og som gennem stenenes indskrifter på
sin egen måde fortæller om dem, der igennem
tiderne har gjort deres indsats til gavn for byen.
Gennem nye bolig- og industrikvarterer kom
mer man til J. F. Willumsens Museum, der med
sin stilfulde og enkle arkitektur er placeret smukt
i grønne omgivelser nær Kronprins Frederiks
Bro. En rundgang i museets enestående samlin
ger af malerier, skulpturer, tegninger, raderin
ger og litografier giver den kyndige såvel som
den uerfarne museumsgæst et stærkt indtryk af
kunstnerens geni og fantastiske formåen. Wil
lumsens kunst er en tilbedelse af det sande og
stærke i livet, han søger klarhed for sig selv og
beskueren.
Torvet i Frederikssund
I forgrunden »Udkigsmanden« af Morten Nielsen

På dette sted har stoute tømmerskudeskippere
sikkert berettet om strabadserne på deres sidste
Norgesfærd, mens lyttende borgere undrende
har hørt om verden uden for fjorden. - I nær
heden ligger hotel »Isefjord«, det eneste hotel i
selve byen.
Frederikssund kirke - den tidligere Ude Sund
by sognekirke - ligger smukt på et af byens
højdedrag. Den er præget af skiftende tiders
byggemåde. Hovedskib og kor er fra middelalde
ren og opført af kampesten i romansk stil. Vå
benhus og tårn er fra den gotiske periode, og
materialet er munkesten. I 1700-tallet udvidede
man skibet med en tilbygning mod nord, og kor
rundingen er fra slutningen af forrige århund
rede. Medens tonerne fra kirkens nye orgel
stemmer sindet til andagt, betragter vi C. F.
Blunch’s smukke alterbillede, der forestiller Je
sus i Getsemane have. Kristusskikkelsen rammes
af lyset fra de to alterstager, der blev skænket til
kirken i 1622, det år, da skibbroen ved Sundby
Færge blev påbegyndt. Alle generationer i byens
historie har set disse to stager. Ved dåb og be
gravelse har alle slægtled her knyttet forbindel
sen mellem det forbigangne og det fremtidige,
og den samme klokke, der kimede nytåret ind
over den selvstændige købstad i 1810, ringer i
dag, mens kirkegængerne efter højmessen starter
deres biler. Kirken er omgivet af den smukkest

Streg og farver i en fyrig,
klar og ærlig symfoni.
Varme, sydlandske motiver,
sol og nattetrylleri.

Stærke linier sprænger rummet,
vækker sindet, skaber tro
på, at sandhedsvejen findes
over kunstens høje bro.

At J. F. Willumsens Museum kom til at ligge
i Frederikssund var ikke nogen tilfældighed.
Willumsens far blev født i Kulhusene i Horns
herred, og gennem barndommen fik københav
nerdrengen J. F. Willumsen en særlig forkærlig
hed for Frederikssund og den skønne omegn.
Den 1. september 1947 udfærdigede Willumsen et
gavebrev, hvori han overdrog sine samlinger til
den danske stat.

Kronprins Frederiks Bro
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Langvarige forhandlinger satte ind, og såvel
staten som Københavns kommune opgav at rejse
et museum for vort lands store kunstner. På
dette sted skal disse tildragelser ikke trækkes
frem i enkeltheder, for sagen endte lykkeligt,
hvilket det smukke museum med de pragtfulde
samlinger viser. Den 15. april 1957 indviedes
museet, og forinden var Willumsen blevet æres
borger i Frederikssund. J. F. Willumsen døde i
1958 og ligger begravet i parken øst for museet.
På dette sted i byen falder det naturligt at
fortælle, at Frederikssund med dens omegn har
øvet tiltrækning på adskillige kunstnere, og
mange af dem har i tidens løb slået sig ned på
stedet. Blandt de kendteste var nu afdøde Hjalte
Skovgaard, der i talentfulde arbejder fortæller
os, at fjorden og dens omgivelser med det rige
fugleliv var hans store glæde. For en maler er
denne del af Nordsjælland en evig kilde til in
spiration, hvilket Hagedorn-Olsens naturbille
der er vægtige vidnesbyrd om, og Ove Køser har
i fine tegninger og malerier på en charmerende
måde erklæret sin store kærlighed til selve by
en. Kunstnerfamilien Emanuel Nielsen og hans
sønner, Niels og Morten Nielsen, er ægte frede
rikssundere. De har alsidigt skabt værker af stor
kunstnerisk værdi. Morten Nielsens monument
på Frederikssund torv kan muligvis tages som
et symbol på byens fremtid. Det forestiller en
udkigsmand bag en frembrusende snekkestævn.
De senere års udvikling har vist, at Frederikssunds borgere har åbent øje for fremtidens mu
ligheder.
Som genbo til museet ligger byens camping
plads, der med sin store kapacitet er blevet et
fint, turistmæssigt aktiv for Frederikssund.
Blandt danske og udenlandske campister har
pladsen, trods sin korte eksistens, allerede nu
erhvervet sig et godt ry. Tidligt på sommeren
begynder her et liv, som man næsten kan kalde
en by i byen, og først når kulde og regn sætter
ind for alvor ved efterårstid, kører den sidste
campingvogn bort.
Kronprins Frederiks Bro er en af livsnerverne
i amtets trafiknet. En stadig strøm af biler kø
rer over broen. På fine sommersøndage kan bil
strømmen antage karakter af kødannelse. Netop
når man skal passere broen, kan det ske, at bro
klappen går i vejret for at lade et af de mange
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skibe til og fra havnen gå igennem. Kun få mi
nutter tager det at lade broen gå op og ned, og
straks efter fortsætter den uendelige trafikstrøm.
Vil man have et rigtigt indtryk af byens ud
strækning og karakter, får man bedst dette ved
at køre over broen til den anden side af fjorden.
Fra Hornsherredsiden præsenterer Frederiks
sund sig smukkest. Herfra får man virkelig for
nemmelse af den udstrakte og levende by.
I byens sydlige udkant ligger Kalvøen, med
restaurant »Kalvøen«. Tidligere var Kalvøen
skilt fra byen, men ved inddæmningsarbejder,
hvorved den lille og den store »Blød« blev
opfyldt, blev den en del af Frederikssund. Før 2. verdenskrig var der en særdeles popu
lær motorbane på den inddæmmede grund, men i
dag optages pladsen af Frederikssunds stadion
anlæg og idrætshal. Nær stadion ligger tennis
klubbens område. På Kalvøens vestbred findes
byens roklubber og søbadeanstalten, og når man
om forhåbentlig kort tid får indrettet lystbåde
havn ved dens sydspids, vil dette naturskøn
ne område virkelig kunne opfylde sit rekreative
formål.
Ved midsommertid er Kalvøen målet for tu
sinder af mennesker. Borgere og turister kommer
hver aften i en tæt strøm til den skønne natur
scene, der siden 1952 har dannet rammen om
Frederikssundvikingernes vidtberømte friluftsspil. Vikingespillene startede som et morsomt
indslag ved en byfest, men har efterhånden ud
viklet sig til historiefortælling og amatørteater
af høj kvalitet. Omkring 200 borgere samles
hvert år om opgaven og yder en indsats, der
vækker begejstring hos det store publikum og
respekt hos pressen. De fleste af vort lands sagn
skikkelser har i de forløbne år fået liv og mæle
på denne plet. Vikingerne har også flere gange
turneret med spillene i udlandet. Under ledel
se af Turistforeningen for Danmark har spillene
været opført i Frankrig og England, og ved vi
kingernes sidste togt til Ramsgate blev de to byer
enige om at slutte venskabspagt. Skuespillerfor
bundets formand, Per Buckhøj, var fra spillenes
start og til sin død i 1964 knyttet til scenen som
forfatter og instruktør, og det var ham, der
skabte og udbyggede vikingetraditionerne i Fre
derikssund. Siden 1965 har skuespiller ved Det
kgl. Teater, Poul Reichhardt, været den kunst

neriske leder. En af vikingernes egne, Svend
Arpe, har siden 1963 forfattet flere af spillene
bl. a. »De Skuldelev Skibe«, der har sit motiv
i en teori om skibsfundene nær Kalvøen, fremsat
af amatørarkæologen Bent Mensing.
Kalvøen er et dejligt sted. Fra højdedragene
ved kysten kan man se til Skuldelev vig, hvor
de prægtige skibsfund fra vikingetiden blev
gjort, og i klart vejr toner Roskilde domkirkes
spir frem i horisonten. Står man her en sommer
dag, vil man se solens stråler få vandets krus
ninger til at flimre og se lyset blive kastet skarpt
tilbage fra de hvide bjerge af skaller, der, som
en hilsen fra landets urtid, er hentet op fra fjor
dens bund.
Alt dette er enkeltheder i det brogede og
charmerende billede, der hedder »Frederikssund
1968«. Men meget er gået forud. Byen har sin
interessante historiske baggrund som alle byer i
vort land. Gennem slægternes virke er alt det,
som nutidsmennesket bygger sin tilværelse på,
blevet skabt. Den fremmede, der ønsker at vide
noget om det forbigangne her på stedet, kan få
nøglen til Frederikssunds historie ved at dvæle
et øjeblik ved mindestenen for byens grundlæg
gelse. I grå granit står mejslet, at Frederik III i
1665 gav Frederikssund købstadrettigheder. En
del var sket før denne begivenhed.
De gæster i Frederikssund, der kun kender
byen fra et enkelt besøg på vikingepladsen, dra
ger ikke bort uden nedenstående lille gennem
gang af byens historie. Som indledning til vikingetaflet efter forestillingen synger skjalden
denne sang.
De løb egen op på en stenet strand
en vårdag i oldtidens gry,
de høstede skaldyr i fjordens bug,
de grunded’ vor by.
De løb snekken gennem det smalle løb,
da Lejre for konger gav ly,
de sænkede skibe til fjordens bund
som værn ved vor by.

De lod færger krydse fra kyst til kyst,
mens munkenes sang gik mod sky,
historien krydsede fjordens strøm
og skabte vor by.
De fik bud fra kongernes gamle stad,
der mod svensken værned’ sit ry,

Kong Frederik bød: »Bær mit navn med ret,
følg Slangerup by«.
De lod skuder losse - fra fremmed havn,
de lastede skuder på ny,
vor fjord blev en port til det store hav
til gavn for vor by.

Gennem slægters virke blev byen til,
vi fik den som dyrebar arv,
ved arbejde, udsyn og vikingesind
vi tjener dens tarv.

Kort sagt: Gennem hele Danmarkshistorien
har mennesker haft deres hjem her, og talrige
vidnesbyrd fortæller om menneskers liv og fær
den på dette sted, årtusinder før byen fik sit
navn og indtog sin plads imellem de danske køb
stæder. Køkkenmøddingerne langs fjorden og
markernes stendysser vidner om de første ind
byggeres tilværelse og slægternes skiftende leve
vilkår. - Fra de mange højdedrag har lurernes
gjalden kaldt folkene sammen for at tilbede so
len og de andre guder eller for at kæmpe mod
indtrængende fjender. - Skibsfundene i Skulde
lev vig stammer fra den periode, da man fra
kongsgården i Lejre søgte at samle det danske
folk til en enig nation; og måske var det her,
Palnatoke dræbte Harald Blåtand, »der gjorde
danerne kristne«.
Men byen Frederikssunds tilblivelse er nær
tilknyttet overfartsstedet, der ligger, hvor Ros
kilde fjords (Isefjords) kyster er hinanden nær
mest, og den ældste betegnelse for byen er da
også Sundby Færge. Det er den almindelige op
fattelse, at der siden bronzealderen har været
færgefart på dette sted.
Da Fr. II påbegyndte opførelsen af Frede
riksborg slot i midten af 1500-tallet, blev mange
af materialerne afskibet nær Sundby Færges
østre mole. Denne skibstrafik lagde grunden til
den nye handelsplads. I 1578 fik Slangerup ret
til at bygge et pakhus nær færgemolen og til
ladelse til at eksportere korn. Da handelen her
efter fik et vældigt opsving, blev der efter or
dre fra kongen bygget en skibbro. På dette tids
punkt begyndte samarbejdet med Slangerup
købstad, hvilket udvidedes, da dennes borgme
ster, Heine Friis, i 1620 forpagtede toldretten
ved skibbroen. Hvornår Slangerup blev købstad
vides ikke med bestemthed, men den omtales
som sådan i 1252. Slangerup havde i middelal-

23

J. F. Willumsens Museum (foto: Ulf Nellemose)

deren haft stor betydning på grund af sin be
liggenhed ved hovedfærdselsåren fra Skandina
vien til Kontinentet, men var nu en by i tilba
gegang.
På højeste sted var man nu blevet klar over
det formålstjenlige i et snævert samarbejde mel
lem Slangerup og Sundby Færge, og det var med
majestætens velsignelse, at Slangerups borgmes
ter, Falch Olsen, i 1634 byggede et pakhus af
sten ved den nuværende havneplads. Allerede i
1623 var der her på kongens foranledning ble
vet opført en skibbro af sten. Pakhuset fik nav
net Falkenborg, opkaldt efter Falch Olsen, hvil
ket så sent som i 1745 blev anvendt som beteg
nelse for hele havneområdet. Frederikssunds by
våben har sin historiske baggrund i denne be
givenhed. Det forestiller en falk siddende med
en sten i sin ene klo. »Falk byggede stenhuset«.
I 1651 overtog Mogens Ibsen embedet som
tolder i Falkenborg. Han var den første, der
brugte navnet Frederikssund. Dette vakte glæde
hos Fr. III, som året efter gav byen tilladelse til
officielt at bære dette navn. Mogens Ibsen havde
handlet rigtigt, kontakten med majestæten var
etableret, og store ting var i vente. Handelen
kom nu rigtigt i sving. Dette vakte utilfredshed
hos styret i både København og Roskilde, og
fra begge byer blev der klaget over fjordbyens
aktivitet. Men kongen afviste alle klager - det
var jo hans by.
1657-60 hærgedes hele landet af krigene mod
Sverige, og det forarmede Slangerup gik ikke
ram forbi. Indkvarteringer af såvel danske som
svenske soldater hørte til dagens orden. Den
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svenske rigsmarsk, Bengt Oxenstierna, opslog sit
hovedkvarter i Slangerup, hvilket blev en kost
bar ære for den lille by. Selve svenskekongen,
Carl Gustav, overnattede flere gange i Slangerup,
og efter stormen på København blev byen ind
rettet som lazaret for de sårede svenskere. Som
punktum for krigens velsignelser fik Slangerup
den »glæde« at blive gennemgangslejr for hele
den svenske armé under tilbagetrækningen. Den
samlede regning lød på 3000 rdl. Under felt
toget havde svenskerne ført en mængde inventar
fra nordsjællandske kirker til havnen i Frede
rikssund i den hensigt at hjemføre det som bytte.
Men højvande i fjorden forpurrede planen, idet
alt blev ført bort med strømmen.
Den 30. januar 1661 frasagde Mogens Ibsen
sig sit borgerskab i Slangerup og blev underlagt
amtet. På denne måde fik Frederikssund sin
første egentlige borger. Men nu var tiden også
moden til de store afgørelser. Hvis Slangerup
skulle overleve som købstad, og hvis Frederiks
sund skulle have en fremtid som handelsby af
betydning, måtte en sammenlægning finde sted.
En købstad uden havn og en havn uden køb
stadret var begge dårligt stillede. I fællesskab
ville de have muligheder. Derfor indsendte man
et andragende til kongen om at knytte Slange
rup og Frederikssund nærmere sammen. Svaret
herpå kom 2. juni 1665 i form af et kongeligt
reskript, ifølge hvilket skibbroen i Frederiks
sund tilligemed retten til at opkræve accise (for
brugsafgift) blev overdraget Slangerup. Dette
kongebrev er i virkeligheden Frederikssunds
købstadrettigheder, da Frederikssund i kraft af
dette blev optaget i Slangerup købstad. Dette
bekræftes af værket »Danske Atlas« 1774, der
betegner året 1665 som det år, da Frederikssund
fik sine købstadrettigheder. Denne oplysning
stammer fra præsten i Ude Sundby, der sikkert
havde en levende tradition i byen som kilde.
En anden ting, der viser, at man betragtede
de to lokaliteter som et samlet købstadområde,
var den stadige kirkestrid. I mere end hundrede
år førte frederikssunderne en hård kamp for at
blive sognebørn under Ude Sundby kirke (den
nuværende Frederikssund kirke), som lå lige uden
for deres dør. Men sognepræsten i Slangerup
hævdede med højere instansers velsignelse, at
alle købstadens indbyggere hørte til hans kirke.

I de efterfølgende 145 år blev udviklingen til
Frederikssunds fordel. Slangerups indflydelse
blev mindre og mindre, og pest og ildebrande
hærgede den tidligere så driftige by.
I 1719 kom Rasmus Hansen Lange til Frede
rikssund fra Roskilde. Han byggede gæstgiveriet
»Bielidt« i 1722 og nedsatte sig iøvrigt som
brændevinsbrænder og farver. Sønnen, Hans
Rasmussen Lange, overtog senere faderens virk
somheder, og familien fik i årenes løb stor be
tydning for byens udvikling gennem en dygtig
og initiativrig indsats i stadens erhvervsliv. Den
dag i dag er denne gamle slægt repræsenteret i
første linie i Frederikssunds forretningsliv. I 1737 fik byen sin første politimester, Aksel
Pedersen, der som sin væsentligste opgave skulle
holde orden på deltagerne i de to årlige marke
der. Byens første kæmner hed Anders Ruggaard,
der som bibeskæftigelse skulle føre opsyn med
byens løsgående svin.
I 1759 fik Frederikssund sin egen brandsprøj
te, der blev placeret i et sprøjtehus lige ved skib
broen. Her havde sprøjtehuset sin plads så læn
ge, at man nåede at forevige det af fotografisk
vej.
Fra 1760 har vi ret gode efterretninger om
færgemændene ved overfartsstedet. 1802-12 hav
de den mest kendte færgemand, kgl. skuespiller
H. C. Knudsen, embedet. I Knudsens embedstid
skete den 7. februar 1808 et forfærdeligt forlis,
hvorved 13 mennesker mistede livet. Færgegår
den på Hornsherredsiden har sikkert langt til
bage været kro og overnatningssted. Alene dette,
at man måtte vente på godt vejr til turen over
fjorden, skulle bekræfte denne antagelse; men
skriftlige vidnesbyrd om Færgegårdens krovirk
somhed findes ikke. - Vor tids »færgekro« er
den kønne »Bi-lidt«.
Også Frederikssund mærkede dønningerne af
Napoleons krigseventyr. Da englænderne gik til
angreb på vort land i 1801, dannede man ret
hurtigt i Frederikssund en borgervæbning til
værn for byen. Kaptajn for det datidige hjem
meværn blev købmanden Hans Holm, og uni
formen kom til at bestå af rød kjole og blå ben
klæder. Borgerbevæbningens fane findes endnu
i byen. - 1805 blev et sørgeligt år i byens hi
storie. Den 4. august kl. 22 udbrød der brand.
På få timer blev den nordlige del af byen raseret,

og tre mennesker omkom. I 1808 blev en stor del
af Slangerup ligeledes hærget af brand, og her
med var denne bys skæbne beseglet. I 1809 blev
Slangerup frataget sine købstadrettigheder og
adskilt fra sin havneplads. Fra nytår 1810 fort
satte Frederikssund alene sin tilværelse som køb
stad.
Digterpræsten Christian Hjort skriver i 1784
følgende vers om Frederikssund:
I ønsket Havn hin Gut nu glad for Anker lagde.
Af Norges Skatte tit han, Frederikssund, Dig bragte,
Du Handlens Plantebed! Naturen var Dig blid,
En Stad Du blive kan ved Snildhed, Held og Flid.
De følgende tider skulle give ham ret. Byen
blev i de kommende år styret af et triumvi
rat bestående af en kongevalgt byfoged og to
borgere valgt af amtmanden. I begyndelsen
mødtes de til forhandlinger hos byfogeden, men
i 1840 blev byens første rådhus indviet på det
nuværende torv. Redaktør Tor Jørgensen frem
drager i byens jubilæumsskrift fra 1965 nogle
interessante omstændigheder ved torvets bebyg
gelse. Man solgte ikke de grunde, der omkranse
de torvet, på ordinær vis, men afhændede dem
mod en årlig afgift, som var lige så stor som
kommunens udgift ved rådhusets etablering.
Denne »handel« foregik i 1839, samme år som
den fulde grundskylds »opfinder«, Henry Ge
orge, blev født I Philadelphia.
For en købstad er det af stor vigtighed, at
forbindelserne til det naturlige handelsopland
og den øvrige omverden er i orden. Færgefor
bindelsen til Hornsherred havde mange ulemper,
og det blev snart et udtalt ønske at få anlagt
en bro ved overfartsstedet. Mange og problem
fyldte forhandlinger med færgefartens ejer,
Grevinde Danner, gik forud for pontonbroens
indvielse den 3. juni 1868. Det blev en vældig
lettelse for trafikken, da den langsommelige
færgetur forsvandt, og da man 1935 indviede
den nuværende Kronprins Frederiks Bro, blev
købstaden og det vestlige opland helt forenet.
I 1968 kunne broforbindelsen fejre 100 års ju
bilæum.
I løbet af 1800-tallet blev vejnettet omkring
Frederikssund stærkt udbygget, og amtet bø
jede sig for byens ønske om, at alle hovedfærd
selsårerne skulle gå igennem byen, hvilket natur
ligvis blev til gavn for de handlende. Men sene-
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re har det voldt meget besvær at få etableret
en mere direkte vej for den gennemgående tra
fik. Da jernbanen fra København til Roskilde
kom i gang, forsøgte man at starte en fast skibs
forbindelse til Roskilde, så frederikssunderne
kunne nå hovedstaden ad denne vej, men turen
var besværlig og langsommelig, og dette arran
gement fik aldrig den store betydning.
I 1879 fik Frederikssund sin egen jernbanefor
bindelse med København. Denne forbindelse
blev byens væsentligste kontakt med omverde
nen, indtil bilismen slog igennem. Stationen lå
på Roskildevej i behagelig nærhed af forretnings
gaderne og centrum. Banen var i begyndelsen
privatejet, men blev i firserne overtaget af sta
ten. Allerede før århundredskiftet tumlede man
på højeste sted med planer om at anlægge en ba
nestrækning fra Helsingør over Frederikssund
og Ringsted til Næstved, som skulle lette afvik
lingen af den internationale togtrafik, og i 1908
blev projekter vedtaget under navnet Midtba
nen. Man begyndte arbejdet på strækningen i
syd, og i 1928 kunne man tage strækningen fra
Næstved til Frederikssund i brug. Man arbejdede
videre på projekter og anlagde banelegeme med
tilhørende stationsbygninger på strækningen fra
Frederikssund til Hillerød. 1936 manglede man
kun at lægge skinnerne, - men så forkastede ec
folketingsflertal Midrbaneplanen. I dag ligger
banelegeme, stationsbygninger samt bropillerne
i Roskilde fjord (de såkaldte »Tandstumper«)
og minder landets skatteydere om et mislykket
initiativ. Af samme grund ligger Frederikssunds
»nye« station i dag såre ubekvemt langt fra by
ens centrum.
Frederikssunds ældste skole lå på Torvet, men
snart blev den for lille, og en ny blev bygget i
Skolegade. I 1901 var indbyggertallet i Frede
rikssund 2302, hvilket var en tredobling siden
1860. De to små skoler kunne slet ikke klare det
store børnetal, derfor anlagde man i 1903 den
store kommuneskole i Frederiksborggade, der i
dag hedder Falkenborgskolen. I 1889 oprettedes
en privat skole under navnet »Frk. Monrads Pi
geinstitut«, fordi der var flest piger i skolen.
Den blev privat realskole 1892. Den bærer nu
navnet: Frederikssund private Realskole, og er
for nylig blevet udvidet og moderniseret. I 1961
blev Marienlystskolen indviet. Frederikssunds
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initiativrige skolemyndigheder kunne da glæde
sig over en af landets smukkeste og mest mo
derne skolebygninger. Begge kommuneskoler har
realafdeling. I mange år har man også arbej
det for etableringen af et gymnasium i Frede
rikssund, og det ser nu ud til, at anstrengelserne
skal krones med held, idet byen inden for en
overskuelig årrække vil komme til at huse et
regionsgymnasium i samarbejde med amtet og
omegnskommunerne.
I 1871 blev Amts- og Bysygehuset opført, og
en epidemibygning kom til 1891. I 1926 opførte
man den store vinkelfløj. I 1964 blev sygehuset
delt i en kirurgisk og medicinsk afdeling, lige
som røntgenafdelingen i 1967 fik egen overlæge.
Syge- og plejehjemmet, Klintegården, ejes af
Frederiksborg amt. Det blev oprettet 1960 og
udvidet 1965. - Det statelige og smukt indret
tede hjem for gamle, Østergården, blev taget i
brug 1960. Det tidligere alderdomshjem er nu
inddraget til udvidelse af Falkenborgskolen. Biblioteket har haft til huse i Jernbanegade si
den 1939. Der er planer om større udvidelse.
Frederikssund og Omegns Bank blev stif
tet 1907. Den gedigne bygning er opført 1916.
Frederikssund Sparekasse er oprettet 1868. Filialen af Sparekassen Sjælland blev oprettet
1863. Det store og kendte Frederikssund Andels
svineslagteri blev grundlagt 1894. Fra 1968 til
sluttet Andelsslagteriet Sjælland. I øvrigt skal
nævnes strømpefabrikken Hother Neckelmann
A/S. - I 1964 flyttede Københavns ny TømmerHandel A/S sin store virksomhed til Frederiks
sund, og 1965 byggede Fritz Schur A/S en afde
ling af sit trykkeri i det nye industrikvarter.
Det foranstående er et billede af Frederikssund
i dag og et tilbageblik over byens historiske bag
grund. Men hvad med Frederikssunds fremtid?
Den er der tænkt særdeles meget på. At få skabt
visse faste rammer for en bys fremtid og ud
vikling er i dag ganske nødvendigt. Dette gæl
der ikke mindst, hvis byen er beliggende i et ud
viklingsområde som Frederiksborg amt. På et
byrådsmøde den 28. februar 1966 blev der ved
taget en fremsynet centerplan for Frederiks
sund, og den vil uden tvivl blive et godt ar
bejdsgrundlag for byens udvidelser i de kom
mende år. - Torvet og de nærliggende gader er
anlagt for ca. 100 år siden og naturligvis uden
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hensyntagen til det moderne bysamfunds struk
tur og de store krav, den voksende trafik stiller
til et gadenets funktion. Dette er der regnet med
i det vedtagne skitseprojekt. Man har taget til
børligt hensyn til det bestående, således at det
gode af det gamle bevares, så byen stadigvæk
vil beholde sit særpræg.
Det nuværende hovedgadeområde: Jernbane
gade, Østergade og Havnegade vil blive bevaret
som forretningsstrøg. Disse gader befries for al
gennemgående trafik, og eventuelt udlægges dele
af dem som gågade, når tilfredsstillende mulig
hed for varetransport til forretningerne vil være
til stede. Trafikken til og fra bykernen vil kom
me til at bevæge sig ad følgende gader: Frederiksborggade-Bakkegade (der udvides), en ny
indfaldsvej langs Ådalen, Roskildevej og Færge
vej. Endvidere påtænker man at anlægge en ny
kystvej mod syd. - Planen har endvidere taget

i betragtning, at DSB har tænkt sig at placere
en ny station og busholdeplads nord for byens
gamle station. Derfor har man påregnet at etab
lere en fodgængerbro til bycentret over tilkør
selsvejen fra Ådalen.
I fremtidsbetragtningerne omtales også den
kommende motorvej med forbindelse til den
planlagte bro over fjorden syd for byen ved
Tørslev hage. Denne bro vil om få år være
stærkt påkrævet. Allerede nu er trafikpresset på
Kronprins Frederiks Bro uforholdsmæssigt stort.
Den gamle købstad er klar til at møde frem
tidens krav, hvordan de så end vil blive stillet.
Frederikssund vil også i de kommende tider ha
ve sin plads i Nordsjællands samfundsstruktur.
En solid baggrund og en fremsynet planlægning
er betingelserne for en god fremtid. Disse be
tingelser er til stede.
Sv. Arpe.

FREDERIKSVÆRK BY
På en del af Frederiksværk kommunes tryksager
ses - som en krans eller ramme omkring byvåb
net, det kronede vandmøllehjul - fire årstal:
1719, 1756, 1850 og 1907. Det første af tallene
er det år, da gravningen af kanalen (1717-1719)
fra Arresø til fjorden var tilendebragt. I 1756
kom general J. F. Classen, og stedet fik navnet
»Frederiks Værk« efter kong Fr. V. Byen fik i
1850 rettigheder som handelsplads, og I 1907
blev den købstad. De fire årstal I kransen om
kring byvåbnet rummer faktisk Frederiksværks
historie i en nøddeskal!
Frederiksværk er en fabriksby, men man skal
lede længe efter et sted, hvor industri og natur
skønhed går så godt i spænd som her. Værkste
derne, både de gamle og de nye, fabrikkerne og
selve byen ved den stille glidende å, som kanalen
kaldes, ligger som i en lun rede omgivet af skov
og bakker, men dog med friske pust fra fjord og
sø og med udsyn over moser og enge, fra bak
ketoppene over heder og flyvesand ude ved
Kattegat. At en by og tilmed en fabriksby er
blevet lagt netop på dette sted, skyldes forhol
dene ved Arresø, Danmarks største sø.
I meget gammel tid var Arresø en fjord, en
arm af Kattegat. Men da indløbet sandede til,
blev Arrefjord til Arresø, og da tilløbene til
søen stadig førte vand ud i den, og afløbet var
stoppet, steg vandstanden år for år, og regerin
gen havde altid klager fra bønderne i de sogne,
der støder op til søen, fordi de fik ødelagt deres
jord. Så bestemte man sig til at skaffe Arresø et
nyt afløb. - Det hedder sig, at arbejdet, mens
det stod på i 1717 til 1719, blev udført af 500
svenske krigsfanger, som var taget, da fæstningen
Tønningen måtte overgive sig under den store
nordiske krig. Lidt er der om det. Hovedparten
af arbejderne var dog sjællandsk mandskab, men
med 100 svenske fanger til hjælp. Et sted i sko
ven, ved det nuværende Løvdalskryds, kaldes
stadig »Svenskelejren«. Her lå svenskerne i bi-
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vuak under arbejdet. Et navn som det, man den
dag i dag kan træffe på ved den gamle havne
vej, »Svenskerække«, nogle huse langs åen, har
derimod en anden oprindelse. Her boede, mange
år efter kanalgravningens afslutning, en del
svenske vævere med deres familier.
De første år, efter at kanalen var gravet,
tænkte ingen på at udnytte vandkraften. Stedet
lå ubeboet og urørt hen. Men så byggede man i
1728 en vandmølle omtrent der, hvor nu Arresødal slot ligger, og indrettede her et agat-slibeværksted. Den vældige slibesten, som var agatslibemøllens fornemste »maskineri«, findes nu
på museet i den gamle arsenalbygning på
Torvet.
Så gik tiden til 1751, da en franskmand, Peyrembert, af regeringen fik lov til at anlægge et
kanonværk. Det blev også anlagt, men Peyrembert kæmpede ustandseligt med gæld, og til sidst
forlod han det hele.
Indtil for nylig stod ved Torvet, på jernstøbe
riets grund, et gammelt bindingsværkshus. Det
blev, stykke for stykke, pillet ned og flyttet an
detsteds hen, hvor det genopførtes i sin oprin
delige skikkelse. Om dette hus var det, at en
avis ved en bestemt lejlighed skrev, at det var
utroligt, at det havde modstået tidens tand i så
mange år, da det jo var bygget af - Cammenbert! Ak ja, de fremmedord!
Efter Peyrembert kom så kanceH'iråd Johan
Frederik Classen, den senere generalmajor og
godsejer, byens egentlige grundlægger. Sammen
med etatsråd Just Fabritius fik Classen i 1756
værkstederne og alt, hvad der hørte til dem,
overdraget af Fr. V. 1758 anlagde de nye ejere
et krudtværk - det var en betingelse, da de fik
fabrikken - og det fik, ligesom bebyggelsen i det
hele taget, navnet Frederiks-Værk efter kongen.
Kort efter fratrådte Fabritius, og Classen blev
alene tilbage. - For at skaffe drivkraft til krudt
værket blev kanalen »bøjet«, d.v.s., den fik en

Parti fra kanalen mellem Arresø og Roskilde fjord

ny arm mod vest i fjorden, Krudtværkskanalen
mellem Allégade og Nørregade.
»Det Frederiksværkske Etablissement« fik hur
tigt store leverancer til staten både af skyts og
krudt, først under den faretruende syvårskrig og
senere under den nordamerikanske frihedskrig.
Det er overhovedet et særkende for Classen, at
han forstod at bevare regeringens bevågenhed
under de skiftende politiske forhold, også efter
Struensees tid.
Et jernværk blev anlagt i 1769, og desuden
kom mange andre virksomheder til. Sognene, der
lå omkring byen, blev til »Frederiksværk Gods«,
som Classen ejede, og han fik monopol på al
handel, også med købmandsvarer til befolknin
gen. Der oprettedes to store herregårde, Arresødal og Grønnæssegaard, og bøndernes hoveri
pligt udnyttedes til det yderste. Classen var en
streng herre, og det hændte, at bønderne, som
skulle slæbe sten til nybygninger, gjorde oprør og
strejkede. Ved sådan en lejlighed skal Classen
have sagt: »Så længe jeg lever, skal I være mine

slaver og behandles som slaver, men når jeg er
død, skal I få det godt, ja, evigt godt!« Selv om
bønderne var mere interesseret i den tid, de le
vede i, end i fremtiden og i de veksler, generalen
gav på den, måtte de alligevel bøje sig, for Fre
deriksværk havde både træhest og hundehul, og
begge dele blev brugt!
Der blev foretaget plantninger i vid udstræk
ning i Classens tid. De smukke skove omkring
Arresødal, træerne på Torvet og på Kirkeplad
sen, den gamle markedsplads, er således plantet
på generalens tid. Det gælder også Krudtværks
alléen langs åen og parken omkring krudtvær
ket. Ved Arresødal anlagdes en plantage af val
nøddetræer, men i den strenge vinter 1770 gik
over et hundrede af træerne ud, og nu er valnøddeskoven ved slottet en saga blot. Derimod er
der endnu nogle bævre-aspe tilbage, rene kæm
petræer og meget sjældne. - Også adskillige af de
gamle huse fra Classens tid er til endnu, let ken
delige på deres brede midter-kvist. Selve Gjethuset (støberiet) eksisterer stadig, men en del
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gamle ejendomme har de senere år måttet bukke
under for byudviklingens krav, f. eks. værkets
gamle skole, der i sine sidste år fungerede som
»borgerstiftelse«. Blandt de truede bygninger
var i de senere år også det stilfulde gamle ba
rok-palæ ved Torvet. Der har været tale om
nedrivning og eventuelt om flytning af det på
ruller. Striden om palæet har sat mange sind i
bevægelse. I lang tid var palæets skæbne, byg
ningen er fredet, uafgjort. Først lige efter nytår.
1964 kom afgørelsen: kulturministeriet afhænde
de palæet til justitsministeriet, der indrettede det
til politistation.
Palæet hed til at begynde med Betalingshuset.
Senere blev det inspektørbolig. Den kendte po
litiker A. F. Tscherning, der var søn af inspektør
Eilert Tscherning, blev født her i 1795, hvad en
mindeplade i husets gavl beretter om. En søster
til politikeren var gift med general de Meza, der
som ung løjtnant havde været tjenstgørende ved
krudtværket. I Anker Heegaards tid var palæet
bolig for direktøren, hvorefter De Forenede
Jernstøberier havde hovedkontor der, indtil fir
maet byggede sin nye, moderne administrations
bygning på hjørnet af Hermansgade og Vogn
mandsgade, indviet i 1962.
Af hensyn til værkets og godsets forsyning
med fisk anlagde Classen de to fiskerlejer Lise
leje og Sølager. Liseleje blev opkaldt efter gene
ralens steddatter Lise de la Calmette. Mange af
værkstedernes mestre vandt ry for dygtighed.
En lang række kirkeklokker blev støbt af dy
nastiet Hornhaver, og værkets kanoner var
kendt viden om. Men der var andre mestre end
støbemestrene: bagere, nålemagere, sigtemagere,
gørtlere, hattemagere o.s.v. I det gamle hatte
magerhus i Nørregade boede en tid hattemager
Møller, far til sangerinden jomfru Møller, »Hat
temagerens Trine«, der endte som Det kgl. Te
aters primadonna og teaterchef, general Eichstedts elskerinde. Hun blev gift med en kapelmusicus Berthelsen og senere med den berømte
skuespiller Frydendahl. - Når hoffet besøgte
værket, og det skete jævnligt, var der frokost
på Arresødal og gondolfart på åen. Især var
arveprins Frederik, Chr. Vil’s broder, tit gæst
på Frederiksværk.
I 1783 blev general Classen gift med Elisabeth
Fabritius de Tengnagel, enke efter baron Rein-
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Gcneralmajor J. F. Classen
Medaillon, formentlig af Johs. Wiedewelt

hard Iselin. Han var 58 år, hun 48, da gifter
målet fandt sted. Generalinden døde allerede
i 1786. Hun blev begravet i Christianskirken
på Christianshavn, men ved en senere noget
hårdhændet oprydning i kirkens krypt blev
hendes kiste fjernet sammen med flere andre, og
ingen ved nu, hvor den blev af.
Classen boede først i Brohuset ved Arresødal
og derefter i den af slottets længer, som ligger
ud mod åen, »Proprietærens Våningshus«. Først
i 1785 flyttede han ind i Arresødals hovedbyg
ning, der på det tidspunkt lige var blevet fær
dig, og som han selv havde ladet opføre. Fløjen
langs med åen blev revet ned og ombygget i
1939-40. De gamle kampesten fra grundmuren
sidder nu i D.F.J.’s nye støberibygning ved hav
nen.
Arresødals hovedbygning blev efter Classens
død, mens den rige købmand K. A. Larssen ejede
slottet, bygget om i italiensk renæssancestil, men
atter ført tilbage til den oprindelige skikkelse
1909-10. - General Classen døde på Arresødal
i 1792. Den 24. marts, en lørdag aften, netop
som værkets store klokker ringede til fyraften,
»gik han ud som et lys«. Sådan lyder den gamle
beretning. På sit bryst havde han i en sort silke
pose det testamente, som fik så stor betydning
for efterverdenen, og hvorefter Det Classenske
Fideicommis blev oprettet. Siden Classens død

er mange millioner gået gennem ledelsens hæn
der. Bl. a. opretholdes Arresødal slot af Det
Classenske Fideicommis som rekonvalescenthjem
for kvinder. Generalen hviler nu i Vinderød
kirke i Wiedewelts pragtfulde marmorsarkofag.
Et interessant kapitel i Frederiksværks historie
er krudtværket. De mange krudtmøller, som af
hensyn til eksplosionsfaren var spredt i ter
rænet, gik alle ved vandkraft. Trods al forsig
tighed skete det dog, at en eller flere møller
sprang i luften og tog arbejderne med sig. Man
søgte at gardere sig på alle måder mod eksplo
sionsulykker. Derom vidner bl. a. det forbud, der
gik ud på at hindre al banden og liderlig tale
under arbejdet. Det hed i instruktionen: »For
bydes tillige alle og enhver på det skarpeste og
alvorligste, hvad enten de ere ved krudtets be
handling eller transport, enten af fortrædelighed
under arbejdet, og endnu langt mere af letsindig
hed, at lade udgå af deres mund nogen eeder og
bander, eller nogen letsindig eller liderlig snak,
hvori den Allerhøistes navn bliver vanæret og
fortørnet.« De, der overtræder forbudet, skal,
hedder det videre, »uden nogen overbæren eller
undskyldning« øjeblikkelig fjernes »og overle
veres skildvagten til forvaring, indtil arbejdet
er forbi, hvornæst de i arrest hensættes, for efter
rettens kendelse at lide dom . . . «
For at man kunne høre, om krudtmøllerne
gik, som de skulle, havde hver mølle en klokke,
der stod i forbindelse med mølleværket. De klok
ker blev en slags lyd-vartegn for Frederiksværk
i gamle dage. Alle fremmede, der kom til vær
ket, lagde mærke til de klokker. Professor i hi
storie, Laurits Engelstoft, foretog i 1797 som ungt
menneske med en ven, den senere biskop Jacob
Neumann, en fodtur i Nordsjælland, og i sin
dagbog fortæller han også om Frederiksværks
klokker. »Naar saaledes alle Møllerne gaae paa
een Gang, frembringe disse forskiellige Klokkers
Lyd en harmonisk Accord, men Tonerne falde let
vel stærke, saa fremmede, som i saadan Tid ligger
paa Værket, ej kunne sove for den støiende
Klingklang.«
En overgang spekulerede general Classen på
også at anlægge krudtvandmøller ved Havelse
å. Han havde landmålere gående ved åen derude
og gæstede selv jævnligt stedet. Planerne blev dog
opgivet. Under sine besøg i Havelse traf Classen

en bondekone, der hed Ellen Mogensdatter. Be
kendtskabet mellem de to resulterede i, at de fik
en søn sammen - den senere så kendte og med
rette højt agtede smedemester Ole Pedersen på
Værket. Sine ældre dage tilbragte Ellen Mogens
datter på Osebro uden for Frederiksværk, hvor
hendes hus stadig findes. Såvel Ellen Mogens
datter som sønnen, smedemesteren, der fik til
lagt titel af krigsråd, ligger begravet på Vinde
rød kirkegård, hvor også mange af deres efter
slægt hviler.
Da general Classen var død, gik værk og gods
over til prins Carl af Hessen. Han var fætter
til Fr. V. og blev gift med hans datter. Altså var
han svoger til Chr. VIL Senere blev han sviger
far til Fr. VI og morfar til Chr. IX. Prins Carl
af Hessen overlod 1804 Frederiksværk til kron
prinsen, den senere Fr. VI, og da han, kongen,
døde i 1839, fik staten værkerne. Med undtagelse
af krudtværket afhændede staten det hele i mid
ten af forrige århundrede. Jernstøberierne blev
således købt af Anker Heegaard i 1857, og halv
fjerds år senere sammensluttedes virksomheden
med D.F.J.
På Carl af Hessens tid anlagdes et kobberval
seværk. Indtil 1908, da Nordisk Kabel- og Tråd
fabrikker flyttede det til Amager, lå det i alléen,
hvor nu dampvaskeriet er. Valseværkets hoved
bygning, den smukke patricierejendom i parken
ned mod stranden, ejes nu af Københavns kom
mune, der her har et rekonvalescenthjem for
mænd. Bygningen, som nu kaldes »Skjoldborg«,
er opført i begyndelsen af forrige århundrede
af en englænder, Th. English, som anlagde val
seværket for Carl af Hessen og senere forpagtede
det. En periode senere var ejendommen privat
bolig for K. A. Larssen.
Efter Classens død blev hoveriet afskaffet,
og prins Carl måtte på anden måde skaffe ar
bejdskraft til de store gårde, og der blev byg
get hele serier af huse til hans arbejdsfolk. Til
Arresødals arbejdere blev det nuværende Carlsgave bygget, opkaldt efter prinsen. Fire af disse
boliger opførtes på sydsiden af Lynæsvejen, på
Osebro. De kaldes også Carlsgavehuse. På Hals
næs anlagdes for Grønnæssegaards arbejdere de
to byer St. og Li. Carlsminde.
Den sidste, der sad inde med handelsmonopo
let, var K. A. Larssen, som døde 1865. Han nåe-
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de at blive lige så rig som Classen. En række
legater og stiftelsen i Hermansgade minder om
ham og hans hustru, der var af gammel Frederiksværkslægt. Omkring år 1800 lå der på Tor
vet et værtshus, oprettet af en madam Schiøtt
som marketenderi for artillerivagtholdet. I 1804,
da det nuværende hotel »Frederiksværk« blev til
- på samme sted, hvor Schiøtts kro lå - flyttede
madammen ned i Strandgade og åbnede en køb
mandshandel dér. Den gav store penge. En datter
af madam Schiøtt, Johanne Marie, blev gift med
krambodsvenden, Laurits Krog Thodberg, der
senere overtog butikken og endte som bogholder
og kancelliassessor. Thodbergs havde en datter,
Laurentze, som giftede sig med købmand K. A.
Larssen. I 1854 havde K. A. Larssens samlet så
mange penge ved arv og handelsvirksomhed, at
de kunne købe Arresødal. Trods deres store rig
dom holdt de sig begge på det jævne. »Madam
Larssen«, frue nægtede hun at lade sig kalde,
var kendt for sin påholdenhed til hverdagsbrug,
men tillige, og det gjaldt også hendes mand, for
rundhåndethed, når det virkelig betød noget.
»Madammen« var opdraget i butikken i Strand
gade, væsentligst af en gammel pige, der hed
Gitte. Det var af hende, madam Larssen havde
fået indpodet sparsommelighed. Når Gitte veje
de kaffebønner af, og vægten ikke ville balan
cere helt, bed hun en af bønnerne over! - Da
madam Larssen døde i 1883, overtog Det Classenske Fideicommis påny Arresødal. I frontispicen står en bronzebuste af general Classen. En
anden buste ved den gamle arsenalbygning på
Torvet er anbragt på en kanon, »Prøven«, som
i sin tid ved at udholde »375 skarpe gesvindte
skud« lagde grunden til generalens berømmelse.
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Skovrideren boede en tid på Arresødal. Hvor
den nordlige længe havde ligget, blev efter Clas
sens død bygget en godsforvalterbolig, der efter
at have huset forskellige forvaltere anvistes som
bolig for skovrideren. Senere blev der en over
gang holdt højskole i bygningen. Den nuværen
de skovridergård var oprindelig raketkorpsets
chefbolig. Blandt cheferne var oberst Lundbye,
som var far til den berømte tegner og maler, J.
Th. Lundbye, der omkom ved en vådeskuds
ulykke under krigen 1848. Mange af J. Th.
Lundbyes motiver er fra Frederiksværk og om
egn. Raketkorpset oprettedes af kammerjunker
Schumacher, opfinderen af de såkaldte espingoler, datidens maskingeværer. Han var ivrig astro
nom. Et observatorium, han byggede, er der end
nu ruiner af i skovridergårdens have. Den smuk
ke stilrene, gulkalkede ejendom, som nu er skov
ridergård, blev opført som chefbolig for oberst
Lundbye. Først i 1844, da raketkorpset ophæve
des, rykkede skovriderne ind.
Af hensyn til sejladsen til værket opførtes al
lerede i 1756 en prambro, der gik 6-7 alen ud
I fjorden. Man havde dog stadig kvaler med
isen, som om vinteren tog både pæle og sten
med sig. Der blev så 1788 lavet et bolværk på
reden med tre store fortøjningspæle, men det
tog isen også. Derefter gik man over til at losse
og lade ved kanalens udløb i fjorden, men da
det heller ikke var godt, bestemte Classen sig til
at lave en havn i forbindelse med et skibsværft
ved Osebro. Der kom dog aldrig noget ud af
generalens planer, og først da Anker Heegaard
var blevet ejer af fabrikken, fik byen havn.
Det var i 1866.
På Classens tid eksisterede landevejen over
Thors bakke ikke, den blev først lavet, da man
var nået et stykke ind i 1800-tallet. Forbindel
sen med Kregme fandt sted gennem det såkaldte
Sandskår og videre over Brederød - eller langs
stranden forbi Bjørnehoved og Hvide klint, hvor
nu Strandvejen, der oprindelig hed Hovfængevej,
går. Den almindelige mening er sikkert, at hvor
Frederiksværk nu ligger, har der ingen bebyg
gelse været af betydning, før kanalen blev gra
vet. Egnen lå jo øde hen. At Classens Frederiks
værk blev rejst ved tomten af en længst for
svunden bondeby, er der næppe mange, der har
gjort sig klart. Denne gamle landsby hed Kule-

rup (eller Kullerup), og den nævnes så langt til
bage som i 1457, altså på Chr. Ts tid. Kort efter
må den imidlertid være forsvundet, for omkring
år 1500 eksisterede den ikke mere. Måske er den
blevet nedlagt på samme måde som så mange
andre landsbyer, måske er beboerne døde af
pest, måske er alle gårdene i byen forsvundet
under en ildebrand. Det er der ingen, der ved
nu.
Selv om skovene omkring Frederiksværk for
størstepartens vedkommende er plantet af Clas
sen, så var der dog ikke helt bart på bakkerne,
da generalen tog fat. På Høbjerg og på bakkerne
langs stranden ad Kregme til stod gamle bøge
træer, da Classen kom til Værket. Træerne på
bakkerne var resterne af en skov, som i meget
gamle papirer kaldes Kulerupskoven. Både sko
ven og byen, den havde navn efter, hørte til
Kregme sogn. - Da Kullerup forsvandt, blev
dens jorder udlagt som overdrev og kaldtes for
»Fænget«. Bønderne fra de andre landsbyer i
sognet havde deres kreaturer gående her, og
først da Frederiksværk opstod, fik de forskel
lige dele af det store fæng særskilte navne: mod
nord »Krudtværksfænget«, mod øst »Gjethusfænget« og mod syd »Køgehusfænget«.
Efter at Classen havde bygget Arresødal og
havde fået slottet ophøjet til hovedgård, »Hovgaard«, blev det vestlige fæng kaldt for »Hovfænget«, det navn, der senere fejlagtigt kom til
at hedde »Hofvænget« i daglig tale. Det er ikke
så mange år siden, at Hovfængevej fik navne
forandring og blev til den nuværende Strand
vej. Det Danske Staalvalseværk er bygget ved
»Hovfænget« lige i nærheden af, hvor det for
svundne Kulerup lå.
Da landevejen over Thors bakke var blevet
anlagt, anbragtes to led, hvor køretøjer skulle
betale bompenge. Omtrent der, hvor sygehuset
nu ligger, stod »Blå Led«, og ved skovfogedbo
ligen i Løvdal var »Røde Led«. For at spare
bompengene kørte de fleste gennem Sandskåret.
Det var ingen fornøjelsestur, i hvert fald ikke
for hestene, men den var gratis! - To gange
om ugen var der vognforbindelse fra Værket til
København, og fra 1837, da der kom post-dili
gence, var der forbindelse tre gange ugentlig. I
1805 kom der gående post til Hillerød. Rigtig
postekspedition oprettedes i 1845, og i 1869 fik
3
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byen telegrafstation. I 1897 åbnedes jernbanen
fra Hillerød til Frederiksværk, og i 1916 for
længedes den til Hundested.
I generalens dage var der mellem Torvet og Sko
legade en granallé. Her spillede værkets musik
korps hver søndag om sommeren, og så dansede
både unge og gamle. Classen var selv meget musi
kalsk, en arv fra forfædrene; både hans bedstefar,
hans far og hans farbror var organister, og han
sørgede for, at alle de af Værkets yngre beboere,
der ønskede det, fik musikundervisning. Anden pin
sedag var der dans på Runddelen, som den ubeplantede top af »Classens bakke« i skoven blev kaldt.
Man dansede på den bare jord. Om vinteren blev
der holdt »Parrebal« - hvert par skulle tegne sig på
lister - i gæstgiverens krostue, men ellers hørte vin
terens fornøjelser hjemmene til. Der var megen sel
skabelighed, men under beskedne former. Der blev
spillet kort og brygget romtoddyer. Lange piber sås
overalt ved disse sammenkomster; kun når der var
noget særligt på færde, røg man cigarer. Monopol
handelen havde to slags: »gemene« til 2 skilling
stykket og de »ekstrafine« til 4 skilling. Når vejret
var til det, tog man på kanetur, og ved sommertid
florerede skovturene, især til Høbjerg, hvor der var
et udsigtstårn, som hed »Belvedere«. Men man tog
også til Sonnerup skov. Der var en pavillon, »Tuxens Minde«, hvor Frederiksværks borgere havde
oplag af dækketøj og service med udflugterne for
øje. Der var køkken, som folk kunne låne nøglen til
hos skovfogeden. Også i »Tuxens Minde« blev der
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holdt baller. Der er endnu enkelte meget gamle fre
deriksværkere, som med glæde mindes turene, eller
har hørt deltagere berette om dem, til den hyggelige
skovpavillon, der var opkaldt efter kaptajn i sø
etaten, P. M. Tuxen, som 1829 var indtrådt i vær
kernes administration. — I årenes løb blev pavil
lonen mørnet af vejr og vind, og skønt borgerne
tilbød at betale, hvad det kostede at få bygningen
sat i stand, lod skovrideren, forstråd Bang, pavil
lonen nedrive o. 1880. Frederiksværkernes leben i
skovpavillonen irriterede forstråden, og så benyttede
han lejligheden til at blive den kvit, da huset for
faldt.
Når de gamle kirker omkring Arresø nu og da
taler sammen og spørger hinanden: Kan du hu
ske? holder Frederiksværk kirke sig beskedent i
baggrunden, fordi dét, den har oplevet, kun har
korte perspektiver, eftersom den først blev ind
viet 1911. Før den tid eksisterede der ingen
kirke i Frederiksværk, ikke en gang et sogn, men stedet var kirkelig set en del af Vinderød,
og folk var henvist til denne kirke, hvis de ikke
søgte ud til hovedkirken i Kregme, hvor præste
gården havde ligget gennem århundreder, ind
til den i 1894 blev flyttet til Frederiksværk.

Hvorvidt den omstændighed, at sognepræsten
nu boede i købstaden, spillede med ind i tanken
om at få rejst en kirke, eller det var det stigende
folketal, eller blot det praktiske synspunkt om
afstanden, kan ikke siges, men ønsket om, at
byen skulle få sin egen kirke, dukker op gang
på gang. I 1904 var man så langt fremme med
tanken, at der blev udarbejdet tegninger og pla
ner af den kendte slotsarkitekt Thorv. Jørgensen,
uden at disse dog kom til udførelse. Først nogle
år senere lykkedes det den da nedsatte komité at
realisere nye planer, efter at man havde fået
overladt den gamle markedsplads ved åen til
byggegrund. - Under ledelse af arkitekt Søren
Lemche tog lokale håndværkere fat I 1909, og
den 21. maj 1911 blev kirken indviet af provst
Barfoed på biskoppens vegne.
Den ældste del af kirken går dog betydeligt
længere tilbage, idet kirkeklokken er støbt 1758
af den kendte støbemester, Heinrich Hornhaver,
på fabrikken i Frederiksværk. Den var oprin
delig opstillet på Norske Bakke, så den kunne
høres ud i omegnen, hvor mange af arbejderne
på fabrikken havde deres hjem, og med sin ring
ning markerede den arbejdsrytmen flere gange
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i døgnet, - sidste gang, når man havde at begive
sig til sengs. Senere blev den flyttet til pladsen
ved Tinghuset og benyttet som byklokke. Ved
kirkens opførelse skænkede byrådet den til kir
ken og bad om, at det gamle tidspunkt for af
tenringningen (kl. 22) måtte blive bibeholdt, et
ønske, der naturligvis blev respekteret og stadig
holdes i hævd. - I det lange og høje, lyse rum
med brede tøndehvælvinger tiltrækker altertav
len sig straks opmærksomheden. Dens motiv er
Herrens opstandelse, malet af Niels Skovgaard,
der også er mester for den mosaik (Den gode
Hyrde), der lyser dem i møde, der går ind ad
hovedindgangen. - Orglet blev skænket af oberst
Parkov, der, inden han blev borgmester i Gen
tofte, en del år var chef for Hærens Krudtværk
og var knyttet til Frederiksværk med meget
stærke bånd. Det er senere blevet ombygget og
udvidet til 14 stemmer. En tilsvarende »udbyg
ning« af kirkesangen skete i 1958, da man op
rettede et drengekor. For tiden tæller det 16
drenge i 12-årsalderen. De medvirker ved guds
tjenesterne og desuden ofte ved kirkelige hand
linger og bidrager i høj grad til at gøre høj
tiden klangfuld og festlig.
Frederiksværk skole med realafdeling er op
ført 1893. Gennem adskillige år har en ny skole
været planlagt, og en sådan er nu under opførelse
på det tidligere krudtværks areal. - Frederiks
værk Sparekasse blev oprettet allerede 1836 som
den attende i rækken af over 500 sparekasser,
så den hører til de ældste i landet. Filialkontor
for Sparekassen »Sjælland« oprettedes 1887.
Banken for Frederiksværk og Omegn blev stiftet
1919. - De kommunale gas-, vand- og elektrici
tetsværker blev anlagt 1906-08, medens EFFO
(andelsselsk. elektricitetsf. for Fr. værks omegn)
kom 1925 med det formål for øje at forsyne en
stor del af oplandet med strøm. - Andelsmeje
riet »Godthåb« blev oprettet omkring 1894. Frederiksværk bibliotek begyndte allerede 1802
som privat læseselskab, der sammen med Arbej
derforeningens bibliotek 1913 blev en institution,
der indtil 1967 havde sin beliggenhed i Jernbane
gade. Biblioteket er nu flyttet til Classensgade
i moderniserede og velindrettede lokaler. (Arki
tekt: H. Næsted). - Det meget smukt beliggende
Amts- og Bysygehus blev opført 1912. Det er
gennem årene blevet stærkt udvidet og moder

niseret, så det i alle henseender opfylder nuti
dens krav. - I 1958 blev rådhuset ombygget.
(Arkitekt: J. Gilholt).
Frederiksværk er vokset på alle områder,
navnlig siden Det Danske Staalvalseværk, der
stiftedes 1940, kom i drift i sommeren 1942.
Staalvalseværket har sin egen havn. Denne store
virksomhed præger sammen med De Forenede
Jernstøberier byens liv. - 1948 oprettedes K.F.
U.M.'s fritidshjem, hvor mindre børn kan til
bringe fritiden under betryggende forhold og
dyrke fag som papirsløjd, maling og tegning
m. m.
I byens udkanter, langs Roskilde fjord og på
bakkerne, er der store villa- og andre boligbe
byggelser, der på en nydelig måde er passet ind
i de stærkt kuperede områder, der giver Frede
riksværk en egen charme og provinsidyl. Ethvert
ansigt undergår forandring i tidens løb, og en
hver bys er under samme lov. For Frederiksværks vedkommende har den geografiske be
liggenhed sat en stærk begrænsning for, hvad
der kan ændres, og henvist dem, der vil skabe
noget nyt, til at udnytte de gamle, forhånden
værende muligheder bedre. Ved opfindsomhed
og offervilje har sådanne bestræbelser resulteret
i mange store forbedringer og fremskridt, der
bl. a. har vist sig i nye, smukke beboelser, der
tilfredsstiller alle moderne krav. - Ældre byg
ninger, der gjorde fyldest, da byen var mindre,
har man bygget om efter de opgaver, de skal
løse i dag.
Dette gælder pengeinstitutterne og Amts- og
Bysygehuset samt flere andre. Og selv områ
der, man mente var urørlige, har vundet ved at
komme under kyndige hænder. Det kan vi
ikke mindst se på Torvet med de maleriske
huse, hvor en nænsom og forstående ombygning
af det gamle, kendte hotel »Frederiksværk« og
dets nabo, Sparekassen, er kommet til at virke
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forskønnende på bybilledet, uden at præget af
værdig ælde er gået tabt. På Torvet bemærker
vi også billedhuggeren Axel Poulsens realistiske
monument, »Støberiarbejderen«, der på en en
kel, men stærk måde symboliserer en arbejds
form, der nok tør siges at have tilknytning til
stedet. Går man ned gennem Nørregade, konsta
terer man, at så og sige alle forretninger og huse
er blevet bygget om, så de fremtræder i en til
talende, tidssvarende skikkelse og danner bedre
rammer for det travle forretningsliv, der rører
sig i dem.
Når man for en snes år siden nævnede Frede
riksværk, talte folk om en lille, hyggelig by, der
lå og drømte i en Tornerosesøvn om svunden
romantik. Det var ment som en artig kompli
ment til stedets skønhed og hygge, men man
anede alligevel et anstrøg af et maliciøst smil i
udtrykket. I dag vil man ikke bruge ordet uden
at blive modsagt af kendsgerninger: et mo
derne, travlt industrisamfund, der sikrer de
mange hjem en god og betrygget eksistens. At det
så har indrettet sig på en af Nordsjællands skøn
neste pletter, gør det ikke ringere.
Erland Gribsø og Emus Jensen.

HELSINGØR BY
Ingen ved, hvor gammel Helsingør er. I 1926
fejrede byen ganske vist med stor festivitas sit
500 års jubilæum, men 1426 er simpelthen det
år, kong Erik af Pommern gav den sine køb
stadprivilegier. Bebyggelse har der været på ste
det længe før. Beliggenheden ved Øresunds smal
leste sted har fra først af spillet en afgørende
rolle. Her må altid have været en overfartsrute
til Skåne, og fiskere må have haft rige mulighe
der i det fiskerige Sund. Vi må antage, at der
tidligt har ligget et lille færgemands- og fisker
leje her på stranden i ly af »vallen«, den høje
gamle strandlinjeklint, som i årtusinder har ind
snævret Sundet. Ordet Helsingør betyder »hel
singernes ør«; ør er en gruset strand, og helsin
gerne er de mennesker, som boede ved »halsen«,
Sundets smalleste sted, - jfr. Helsingborg på den
anden side.
Nordsjælland har dengang været lidet befol
ket. Bag Helsingør lå tykke uvejsomme skove
med få ryddede pletter. Stedets håb har stået til
havet fra først af. Søen har været dets eneste
eksistensmulighed. Forøvrigt ved vi alle, at byen
stadig ikke har noget særligt opland. Store re
ster af de gamle skove er bevaret som dejlige
rekreative områder.
Omkring år 1200 har borgerne opført en mur
stenskirke i landsbykirkestørrelse; de ældste dele
indgår i den nuværende St. Olai domkirke. I
Kong Valdemars jordebog fra omkring 1230
omtales Helsingør som købstad. Det er da na
turligt at tænke sig, at færgemands- og fisker
byen, som har været en lille klynge huse, har
ligget i nærheden af kirke og strand, altså hvor
det nuværende Helsingørs kærne ligger. Da byen
er blevet afbrændt af fjender flere gange i mid
delalderen, må der have været noget at ødelæg
ge. Syd for byen lå på Borrebakken fæstningen
Flynderborg, som muligvis har haft et tegn som
en flynder til vejrfløj. Anlægget går tilbage til
tidlig middelalder og har været ret anseligt.
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Imidlertid er det utvivlsomt først i 1420’rne,
at byen rigtig bliver til noget, og det skyldes
simpelthen Erik af Pommerns planer om indfø
relsen af sundtolden. Den fik købstadprivilegier,
ikke mindre end tre klostre blev grundlagt I
dette årti, Olai kirke blev udvidet betydeligt, og
der blev sat skik på byen, som måske har ligget
noget tilfældigt. Man kan vel sige, at den er ble
vet nyanlagt. Ser vi på Helsingørs byplan, får vi
en sikker fornemmelse af, at det ikke er en by,
som er vokset tilfældigt op. Gadenettet er ratio
nelt, gaderne forløber parallelt, om end ikke
snorlige, og skærer hinanden i rette vinkler. Der
må have siddet byplanlæggere og ingeniører ved
tegnebrættet. Forlængelsen af Strandvejen fra
København og vejen inde fra landet, fra Gurre,
blev hovedgaden og kaldtes Stengade, formo
dentlig fordi den har været brolagt - en stor
sjældenhed i de tider; den forløber parallelt med
stranden, og alle de andre gader er anlagt med
den som grundlag. Foran Olai kirke har der væ
ret et stort torv, som har strakt sig helt hen til
Bjergegade; nu er Politi torvet en rest deraf, idet
den vestlige halvdel er bebygget af Politigården
og Landmandsbankens bygning ud til Bjergega
de. Mellem dette torv, som har været byens na
turlige samlingssted, og Stengade var byens råd
hus placeret, med indgang fra både torv og gade;
det nuværende rådhus ligger på samme sted. Akseltorvet er fra betydelig senere tid.
En så praktisk og klar disposition finder man
ikke i mange danske byer. Derimod har den pa
ralleller i de nordtyske kolonistæder, som i mid
delalderen blev anlagt i de tidligere slaviske
egne, og det er vel ikke umuligt, at kongen, der
var født i Pommern, har benyttet ideer og måske
teknikere derfra.
Parallelt med Stengade løb Brøndstræde (nu
St. Olaigade), hvor der har stået en offentlig
brønd - der var selvfølgelig sørget for vandfor
syningen -, og Sudergade, hvor suderne (garvere

Kronborg slot (Grønlunds Forlag)

Kronborg under opførelse i begyndelsen af 1580’erne.
Udsnit af stik af Helsingør efter tegning af Hans Knieper.

og skomagere) har haft deres knapt så yndigt
duftende virksomheder. Vinkelret på disse gader
løb St. Annagade, der gik ud mod St. Anna klo
ster (nu Marienlyst slot), Bjergegade, hvis navn
røber terrænets stigning, Stjernegade, opkaldt ef
ter et værtshus, og nuværende Fiolgade, hvor
byens planker (palisader) og grøft gik, marke
rende en indhegning af byen. Klostrene med de
res store grunde lå i udkanten af bysamfundet,
mod sydvest St. Nikolaj dominikanerkloster
(Munke- og Klostergade erindrer endnu derom),
og mod nordøst St. Marie eller Vor Frue karme
literkloster, som endnu er bevaret; klostrets hestetrukne mølle har givet navn til Hestemøllestræde. Længere ude det nævnte St. Anna fran
ciskanerkloster. Fra Stengade gik en masse smal
le slipper og gyder ned til stranden. De findes
endnu, mest typisk er GI. Færgestræde. Et par er
senere blevet udvidet (Bramstræde og Hoved
vagtstræde). En rigtig havn eksisterede ikke,
men der har været små primitive anlægsbroer af
kampesten og brokar. En toldbod til opkræv
ning af Øresundstolden blev også opført. Strand
gade langs kysten er først så småt begyndt at
opstå og blive bebygget i 1500-tallet.
Byens kirkegårde lå omkring St. Olai og klo
sterkirkerne, og ved den lille strøm, der i byens
sydkant søgte ned mod havet (nu Klostergade),
lå der et par vandmøller, som kunne male det
vigtige brødkorn. På bakkerne rundt om byen
skød efterhånden en række stubmøller op. Uden
om byen har der ligget grønne haver og vænger.
Byen er ikke opstået på én gang, men vi kan
fornemme, hvordan der har været et vældigt
liv og røre i den i 1400-, 1500- og begyndelsen
af 1600-tallet. Ude på næsset har den nye borg
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Ørekrog rejst sig; kirkens og klostrenes mure har
stået under stillads - et vældigt byggeprogram,
som det tog årtier at fuldende; rådhuset er ble
vet færdigt, og også privatfolk har haft travlt.
De fattigere huse har været små, af bindings
værk og lerklining og med stråtag; udhusene har
delvis været bulhuse, opført af brede planker der var træ nok at tage af i de mange skove. En
del større købmandsgårde, anselige og solide, har
rejst sig, i to etager, måske endda med røde tegl
tage; de har haft langagtige gårdspladser med si
delænger med svalegange, og bagved har der
yderligere været en baggård med stalde og pak
huse. Grundstykkerne langs de vigtigste gader
har været ret dybe og smalle; alle ville gerne
have facade til gaden; der har været trængsel,
og der kunne ikke blive megen gadelinje til hver.
Enkelte stenhuse, bygget af de kostbare brænd
te mursten, har også rejst sig som private boliger,
opført af adelsmænd og rige borgere. De lå i
Stengades østlige del, som derved fik et fornemt
og aristokratisk præg.
Sådan har i meget store træk det gamle Hel
singør set ud i de hektiske år, hvor den voksede
sig stor med en næsten eksplosionsagtig fart.
Hvis man forstår at bruge øjne og fantasi, kan
man godt sætte sig tilbage til senmiddelalderens
og renæssancens by, for store dele deraf står
endnu, heldigvis ret intakt, en uvurderlig skat
for enhver, der har sans for svundne tiders hi
storie og kultur. En vandring gennem Stengade,
Strandgade og de smalle stræder vil overalt røbe
den indsats af dygtighed, kunsthåndværk og bor
gersind, som har skabt byen. Selv om pudslag
og bemaling, moderne butiksruder og prangende
skilte har udvisket det oprindelige særpræg, vil
man dog overalt se bindingsværket røbe sig, med
udskårne ornamenter, med porthamre og ind
skrifter.
Der kan nævnes rådmand Rasmus Regelsens
gård (Stengade 50) med udskårent bjælkeværk i
bruskbarok; rådmand Jørgen Buhrs gård (Sten
gade 49), hvoraf rester endnu er bevaret inde i
gården, også med snitværk; hjørnehuset Skytten
stræde-Stengade 20, hvis bindingsværk efter en
restaurering smukt kommer til sin ret. I det lille
hyggelige Anna Quienstræde, som ikke har noget
med en engelsk dronning at gøre, men er opkaldt
efter købmand Hans Kvies kone Anna, ligger

det restaurerede værtshus »Norske Løve«, en
bindingsværksbygning fra senere tid. Mest be
rømt er nok det gamle sømandsværtshus »Peter
i Ankerets Datter«, Strandgade 27, hjørnet af
Skyttenstræde, et beskedent hus, som i tidens
løb har tabt balancen, med kønne udskæringer
og med årstallet 1577 indskåret i bjælken til
højre for døren. Det er byens ældst daterede bin
dingsværkshus. Strandgade 91, toldvisitør Ras
mussens gård, er også en 1500-tals bygning, i
hvis stemningsfyldte indre gård med svalegang
bindingsværket træder frem; en senere ombyg
ning har, som det så ofte er tilfældet, sat sit præg
på dette hus, der har tjent som skibsklarerergård
i lange tider. I stuen findes endnu en gammel
handelsbod fra sundtoldstiden bevaret.
Særdeles statelig er rækken af stenhuse i Sten
gade: Oxernes gård fra 1400-tallet med kamtak
ket gavl (Stengade 66 på hjørnet af Færgestræde)
- en tid lang var den toldgård; Stengade 68 i
hvis nu opfyldte kælder Helsingørs ældste kridt
pibefabrik fra begyndelsen af 1600-tallet fand
tes; den rige, oprindelig skotske familie Lejeis
huse (Stengade 70-72-74) fra 1500-tallet, med
gotisk gavl, indskriftsbånd og forneden renæs
sancevinduer; går man ind i gården, får man en
stærk fornemmelse af at være kommet 400 år til
bage, så ægte virker interiøret, selv om det er i
søndagsstemning. Fremdeles tolder David Han
sens gård (Stengade 76), som er et middelalder
ligt gavlhus, der i renæssancetiden har fået en
ansigtsløftning, formentlig med assistance af
nogle af de stenhuggere, der arbejdede på Kron
borg. Huset Strandgade 77, på hjørnet af Færge
stræde, opviser en gotisk kamtakket gavl; denne
bygning har i århundreder været apotek; nu er
den forenet med Johan Kruses renæssancegård.
Gårdspladsen er værd at kigge ind i. Strandgade
55, Jakob Willumsen Badskærs gård, er udsmyk
ket med elegante renæssancehermer, d.v.s. sand
stenslisener med udhugne hoveder, som også fø
rer tanken hen på Kronborg.
Men foruden de her nævnte huse findes der en
rad af andre, som glider ind i helheden og gør,
at man som i kun få andre danske byer kan for
nemme svundne tiders atmosfære. Foreningen til
bevarelse af gamle bygninger i Helsingør gør en
stor indsats for at vække og vedligeholde in
teressen for byens enestående historiske miljø.

Helsingør domkirke, St. Olai (foto: Staunstrup)

Byens trivsel og liv har i eminent forstand væ
ret knyttet til Øresundstolden. Erik af Pommern
luskede denne upopulære og varefordyrende told
igennem engang i slutningen af 1420’rne. Alle
skibe, som sejlede forbi i den yderst vigtige fart
til og fra Østersøen, måtte ankre op her og be
tale en rosenobel, en vægtig engelsk guldmønt,
til den danske konge. Til gengæld lovede han at
holde de danske strømme fri for sørøvere. Og
det var ikke kun en undskyldning; endnu på
Chr. TV’s tid blev sørøvere hængt på Grøn
nehave, så de forbisejlende skippere kunne se, at
de fik noget for pengene. Senere forsvandt sø
røverne ganske vist, mens tolden steg støt. Tol
den gav masser af fremmed valuta til det under
udviklede agrarland Danmark og var gennem
århundreder en af kongens (senere statens) stør
ste indtægtskilder, og Helsingør skar sin profit
af kagen. For når skibene alligevel skulle stoppe
op her, kunne skipperne ligeså godt benytte det
ufrivillige ophold til at proviantere og eventuelt
reparere, og derfor skabtes der rige muligheder
for producenter og handlende: bagere, slagtere,
grønthandlere, fiskesaltere, købmænd med alle
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slags fødevarer og grovvarer, bryggere og bræn
devinsbrændere, skibstømrere, ankersmede, reb
slagere, sejlmagere o.s.v. I byens trange gader
vrimlede det med sømænd, sålænge søen var
åben; i vintertiden var byen næsten som uddød.
Talrige knejper, ølstuer, værtshuse og bordeller
havde rig søgning; for skipperne indrettedes her
berger. Der var spektakel og slagsmål hver dag.
Den, der ikke havde fået prygl på Helsingør
skibsbro, var ikke nogen rigtig sømand, sagde
man. Der fortælles om samvittighedsløse »seelenverkopers«, som drak søfolkene fulde og shanghaiede dem, hvorpå de solgte dem til andre skibe.
Jo, Elsinore on the Sound var velkendt blandt
alverdens søfolk, om ikke altid for det gode.
Ved anlægsbroerne var der et livligt røre;
skibsbådene kom ind med kaptajner og søfolk og
lastedes med varer og ferskvand. Færgemændene
fra byens største lav, færgelavet, som allerede i
1630 fik sin faste organisation, havde eneret på
den almindelige fart med rejsende over til Skåne
og også på turene til og fra de opankrede skibe,
når skipperne ikke brugte deres egne fartøjer.
Kadrejerbådene sværmede ud for at tuske deres
varer: rugbrød, kød, grøntsager, øl, brændevin,
tobak, mod klingende mønt, en ende tov, lidt
korn eller andre varer.
Som en magnet trak byen mange ind- og ud
lændinge til sig: håndværkere, handelsmænd,
kunstnere, militære. Alle håbede på at tjene en
formue her, hvor livet pulserede som kun få ste
der. Et internationalt pust blæste hen over stedet,
og Helsingør var en tid lang den største provins
by i Danmark, den mest aktive og livlige by.
Omkring 1600 havde den sandsynligvis over
5000 indbyggere; før 1625, da pesten bortrev
mange, har den måske haft op mod 10.000, et
anseligt tal i datiden. Senere sank tallet betyde
ligt. I begyndelsen var det mest tyskere, hollæn
dere og skotter, der kom - gadenavne som Gro
skenstræde og Grollowstræde vidner om de frem
mede -, senere overvejende englændere, men og
så franskmænd, svenskere og russere.
Håndværket profiterede også af dette røre.
Byen havde en hærskare af bygningshåndværke
re, smede af forskellig slags, snedkere o.s.v. De
var organiseret i mange lav, hvis historie er
yderst interessant at studere. Men de, der styrede
byen, var et aristokrati af de rige købmænd og
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toldere, og de gjorde det med myndighed. Byens
lange række af tingbøger og rådstueprotokoller,
som er bevaret fra 1500-tallet og senere, giver
mange interessante bidrag til belysning af dag
liglivet, ikke mindst om forbrydere og justits,
om hekseprocesser, ja i det hele taget om det rige
borgerskabs såvel som proletariatets liv og fær
den.
Reformationen indførtes uden større sindsbe
vægelse, selv om lektor Povl Helgesen (Paulus
Eliæ) i karmeliterklostret harmfuldt modsatte sig
den i skrift og tale. De to af klostrene blev ned
revet, mens karmeliterklostret blev bevaret og
omdannet til et almindeligt hospital, d.v.s. al
derdomshjem og sygehus (1541). Samtidig ind
rettedes der latinskole i bygningen. Selv om Hel
singør var en handelsby, var livet dog ikke blot
en jagt efter mammon. Den havde et ganske rigt
kulturliv. Bibeloversætteren og humanisten Christiern Pedersen var født her, salmedigteren Hans
Christensen Sthen var rektor ved latinskolen og
skrev skolekomedier. Der var et bemærkelses
værdigt musikliv, især samlet om kirke og skole.
De to Buxtehuder, faderen Hans og sønnen Did
rik, var samtidig organister ved hhv. St. Olai og
St. Marie kirke.
Helsingør var en åben by og ikke befæstet;
palisaderækken og grøften omkring den på land
siden var ikke noget effektivt værn mod fjender.
Chr. IV lod i 1617 begynde opførelsen af en
strandmur ud mod søen, hvorfra man snarest
ventede angreb, men den kom ikke til at spille
nogen rolle, og i svenskekrigenes tid blev byen
da også taget af fjenden, der ovenikøbet erobrede
Kronborg 1658, - som man påstod ved for
ræderi.
Efter krigen og besættelsen var byen forarmet
på linje med det hele land. Dens storhedstid var
ved at være forbi. Flere store epidemier ryddede
op iblandt indbyggerne, især den frygtelige pest
1711, som kostede 1800 mennesker livet. Men
sundtoldens penge blev ved med at flyde, selv
om krige i ind- og udland for en tid kunne stop
pe trafikken. Efter midten af 1700-tallet gik det
igen opad for byen. Først og fremmest blev den
første havn endelig bygget, og selv om den var
beskeden, betød den dog en del for den lokale
skibsfart; de fremmede skibe lå stadig ude på
reden, når de stoppede op her. I den følgende

tid blev havnen udvidet i små tempi. Øresunds
toldkammer fik 1740 til huse i en smuk og stor
toldbygning; den lå på den nuværende »Tre
kant« ved havnen og var Danmarks største kon
torbygning, bortset fra regeringsbygningerne i
hovedstaden. Nye metoder kom frem inden for
handelslivet, efterhånden som skibsfarten tiltog.
En række skibsklarererfirmaer skød op, tit i for
bindelse med de gamle handelshuse. Inden- og
udenlandske indflyttere tilbød at hjælpe de frem
mede kaptajner med klareringen, idet toldbeta
lingen blev mere og mere kompliceret. Man skul
le kende fiduserne. Den oprindelige skibstold var
i 1500-tallet blevet til en lastetold - altså op
krævet af skibets medførte varer -, og dette kræ
vede gennemsyn og behandling af de mange
skibspapirer, som måtte oversættes til dansk. De
forskellige slags gods blev fortoldet efter indvik
lede toldruller, så det tog tid og var yderst kom
pliceret. Mod en forholdsvis beskeden betaling
overtog nu klarererne at ordne papirerne for
skipperne og garantere toldkamret for toldens
erlæggelse, så skibene undgik den dyre ventetid
og kontante betaling og kunne sejle videre så
hurtigt som muligt. Klarererfirmaerne havde de
res agenter eller brokapere - efter hollandsk
kaldtes de lopere - nede på toldbroen for at
kapre kaptajnerne, der kom i land med papirer
ne, og sørgede så for de praktiske ting. Til gen
gæld var det en selvfølge, at kaptajnerne ind
købte deres fornødenheder hos dem.
Sådan en klarerergård var en hel verden for
sig. I forhuset lå der forneden kontorer med
butik og skænkestue; derover var familiens stuer
og repræsentationsrum, især den fornemme sal.
I sidefløjen fandtes der køkken, soveværelser,
bolig for det store tyendehold, og foroven skip
perkvarter, hvor kaptajnerne kunne overnatte
som på et hotel. I bagbygningerne var der stald,
vognport og pakhus med trisseværk i kvisten til
at hejse varerne op. Flere af gårdene havde en
»kikkenborg«, en lukket altan oppe på taget,
hvorfra man kunne overskue Sundet og skibene.
Skibsklarerergerningen var et risikabelt fore
tagende, som krævede stor kapital, og som kunne
give bagslag, hvis alt for mange skibe forliste,
inden pengene var betalt. Men i reglen gik det
godt; de fremmede redere var solide folk, som
betalte deres gæld, og der tjentes store penge.

Den økonomiske velstand var baggrunden for et
rigt og dyrt liv, som der endnu står en vis even
tyrglans om. Der blev spist de fineste retter og
drukket de ædleste vine; der blev holdt store fe
ster og baller; i stalden stod køre- og rideheste;
der blev anskaffet det fineste tøj, udlandet kun
ne levere, smukke møbler, gedigent sølvtøj, ma
lerier og anden kunst. Købmandsstanden var et
forfinet borgeraristokrati med en tiltalende kul
tur, og de velhavende embedsmænd stod ikke
tilbage. Ved siden af denne topklasse, som trods
alt ikke var talstærk, blegner de mere beskedne,
enkle og fattige samfundslag, håndværkere, hø
kere, små embedsmænd, færgemænd, lodser, fat
tigfolk og proletarer. Over deres tilværelse var
der ikke så megen glans, selv om eksemplet fra
oven smittede af på deres liv.
Sundklarerernes og det rige borgerskabs huse
fra 1700-tallet står bevaret endnu i sjælden fuld
stændighed. De marcherer op langs Helsingørs
smukke »waterfront« ved havnen og findes også
spredt i byen, især i Stengade. Nævnes kan ved
Trekanten den Wrightske gård (Stengade 79),
oprindelig tolddirektør van der Ostens palæ, og
passkriver Trentwedels gård (nu Færgegården,
Stengade 77). I Strandgade dominerer nr. 95:
Stephan Hansens palæ, opført af arkitekt Philip
de Lange, og nr. 93: J. J. Claessens palæ, nu til
hørende Odd Fellow-logen; det er måske Hel
singørs fornemste privatbygning, og man mener,
at den berømte arkitekt C. F. Harsdorff har bi
stået ved dens opførelse. Man bør gå ind på
gårdspladsen og glæde sig over det klare plan
skema, som er typisk for klarerergårdene, og
over den dejlige okseblodsrøde farve. I Stengade
falder rådmand Niels Dahis smukke gård i øj
nene (nr. 64, på hjørnet af Brostræde); den er
opført i senbarok stil med en anelse rokoko
iblandet. Mest iøjnefaldende er vel nok den sven
ske konsul Gløerfeldts palæ (nr. 46) i en kølig
og udansk nyklassicistisk stil, formentlig tegnet
af en svensk arkitekt; den tilhører nu det over
200 år gamle kgl. privil. Skydeselskab.
Ved siden af disse fine huse, som ingen dan
ske provinsbyer har mage til, står der en række
andre borgerhuse fra samme tid, både nybygnin
ger og ombygninger af ældre huse. I forening
med det ældre lag huse, som de ofte står side
om side med, bidrager de til at gøre Helsingør

41

Strandgade 27, hjørnet af Skyttenstræde, byens ældst
daterede bindingsværkshus (1577)

til en by, hvori man som få andre steder kan
studere ældre tiders kultur, arkitektur, kunst og
vekslende samfundsforhold. Især den såkaldte
sundtoldskarré mellem Sten- og Strandgade, af
grænset af Trekanten og Brostræde, er en juvel.
Så godt som ingen huse i den er yngre end år
1800, og alle repræsenterer borgerskabets for
skellige lag i smuk forening, især dog de højere.
Det må nævnes, at byens latinskole, der i sin
sidste tid havde til huse i Kongensgade 12, blev
nedlagt 1839. Blandt dens berømteste elever var
H. C. Andersen, der som en grim ælling blev
kanøflet her af rektor Meisling under sin bedrø
velige skolegang 1826-28.
Enevældens sidste periode var borgerskabets
tid. Man samledes i klubber og dyrkede selska
belighed under forskellige uskyldige former.
Skydeselskabet blev grundlagt i 1766 og eksiste
rer endnu; flere private teaterselskaber opstod
med det formål at spille amatørkomedie - folk
var helt teatergale. Officerernes dramatiske klub
Thalia spillede »Hamlet« på Kronborg i 200året for Shakespeares død, - det var den første
»Hamlet«-opførelse på Kronborg (1816). Det
dramatiske Selskab fik ovenikøbet i 1817 råd til
at bygge et teater i Groskenstræde. Heldigvis er
dette charmerende kulturmonument bevaret, idet
det for få år siden blev overflyttet til købstad
museet Den gamle By i Århus, hvor det nu dan
ner rammen om skuespilopførelser. Byens fineste
klub var Øresundsklubben, som i 1792 Indret
tede Tyge Brahes søster Sofies gård på hjørnet
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af Sofiegade og Hestemøllestræde til klubbyg
ning. Den står endnu som en del af Wiibroebryggeriets kompleks. Selv om den har lidt un
der en stor brand i 1860, bærer den stadig spor
af fordums anseelse.
Som et kuriosum kan meddeles, at man alle
rede i 1819 fandt på at bade i Sundet fra bade
vogne. Det var begyndelsen til Helsingørs ry
som badeby og i det hele taget som sportsby.
Byens borgere var levende interesseret i de
store strømninger i det europæiske åndsliv. Det
lå i forholdene, at Helsingør måtte være den
mest internationalt orienterede by i Danmark.
Allerede 1766 fik den sin første avis, som senere
blev efterfulgt af flere. Den franske revolution
fik ønsket om politisk frihed til at blusse op hos
mange, og i enevældens sidste dage bølgede kam
pen mellem konservative og fremskridtsvenlige.
En af sundklarererne, N. P. Kirck, hvis gård
stadig står (Strandgade 81, hjørnet af Færge
stræde), blev som ivrig fremskridtsmand medlem
af stænderforsamlingen og startede i 1840’rne
de store politiske fester i Egebæksvang syd for
byen. Det gamle rådhus fornyedes i 1850’erne i
en ejendommelig gotisk hansastil, også et udslag
af en vågen borgerånd.
Af stor betydning blev det, at Øresunds og
Helsingørs sygehospital blev opført 1794-96 (i
Fiolgade). I virkeligheden var der kun få køb
stæder, der havde et så moderne sygehus. Det er
endnu i brug, udvidet og ombygget, men træn
ger nu til en afløser.
1800-tallet begyndte bedrøveligt for Danmark
og ikke mindst for Helsingør. Englænderkrigen
fra 1807 til 1814 betød, at skibsfarten standsede
og dermed indtægterne. En del firmaer gik fallit,
og den hele by, der var afhængig af salg til ski
bene, måtte suge på labben. En ringe erstatning
var det, at flere af byens købmænd udrustede en
række kaperskibe, som gjorde fjenden skade ved
at opbringe hans handelsskibe. Berømtest blandt
kaperne var færgemand Jens Lind, som førte
fregatten »Cort Adeler«, Danmarks største ka
perskib, hvormed han tog så mange priser og
fik så mange prisepenge, at han efter sigende
havde en fjerding med guldpenge stående på
loftet, som han og familiemedlemmerne tog en
nævefuld af, når de var løbet tør for lomme
penge. Rigdommen fik hurtigt ende, og årene ef-

Fra det gamle »Sundtoldskvarter«. Bygningerne til højre er Claessens og Stephan Hansens palæer.

ter krigen var fattige for alle. Men skibene kom
igen, flere end før; antallet lå i mange år på over
20.000 pr. sæson. Det har været et betagende
syn at se de mange dejlige sejlskibe passere forbi;
var der modvind, kunne flere hundrede ligge
stille ud for Helsingør, og når så vinden blev
gunstig, satte de allesammen sejl og strøg videre
som en svaneflok, der letter.
Men hvor længe kunne det gyldne eventyr bli
ve ved? De amerikanske skibsredere knurrede
åbenlyst og gav udtryk for, at tolden var helt
meningsløs og kun beroede på en forældet tra
dition, som hurtigst burde afskaffes, og andre
stemte i. Den havde overlevet sig selv. Resulta
tet blev, at den ophævedes i 1857. Danmark fik
forbavsende nok en pæn erstatning i penge, men
for Helsingør blev det en katastrofe. Det, som
den havde levet på så længe, var pludselig ikke
mere. De fleste skibe sejlede forbi, enkelte stop
pede op af gammel vane for at proviantere, men
guldstrømmen flød ikke mere. Mange handels
folk flyttede fra byen; nu er der kun ét af de

gamle sundklarererfirmaer tilbage, K. F. Marstrands i Strandgade. Byen havde tabt sit livs
mod og sit håb. Som et symbol på elendigheden
blev den fine toldbygning revet ned, og nu erin
drer kun det gamle løvespringvand, der stod
foran bygningen, om fordums herlighed - og det
springer ikke engang mere.
Ganske vist blev havnen udbygget i 1860’erne,
så den bedre end før kunne tjene som nød- og
vinterhavn, og en ophalerbedding blev anlagt.
Byen havde kun meget få industrier, som f. eks.
en del brændevinsbrænderier - af disse overle
vede kun J. L. Tvedes, til gengæld udbygget som
en stor spritfabrik -, Wiibroes ølbryggeri, grund
lagt 1842 og stadig fremgangsrigt, og et par
træskibsværfter. I. S. Pontoppidans rederi ud
viklede sig til at blive det største sejlsklbsrederi
i Danmark. Nordbanen fra København over
Hillerød blev åbnet i 1864 og overflødiggjorde
langsomt hjulskibstrafikken med »Hamlet«,
»Ofelia« og »Horatio« til hovedstaden. Men alt
dette var kun en ringe trøst oven på tabet.
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Omslaget kom først i 1882, da Helsingør Jern
skibsværft og Maskinbyggeri blev grundlagt på
basis af Løves gamle træskibsværft og ophalerbeddingen. Grundlæggeren var Mads Holm, den
fattige dreng fra Mors, der i guldgravertiden
havde tjent en formue som skibsbygger i San
Francisco, og som senere havde deltaget i flere
industriforetagender i Danmark. Han skabte den
store virksomhed, som efterhånden opslugte de
mindre skibsværfter på stedet. Værftet blev by
ens største arbejdsplads og også byens stolthed;
mange fine skibe, især specialskibe, udgik fra
værftet.
Fra det tidspunkt af gik det atter fremad for
Helsingør. Byen tog til at vokse og klatrede op
over bakkerne. Nye villakvarterer og forstads
bebyggelser opstod, og folketallet voksede støt.
Byen har nu nået 30.000 indbyggere inden for
byområdet.
I 1890’erne blev Kystbanen fra København
anlagt - den om Rosenborg slot erindrende ba
negård er i al sin falske pragt et minde fra den
tid, da Europas fyrster passerede byen for at
tage til Fredensborghoffet -, og dampfærgefor
bindelsen til Helsingborg etableredes. I ældre tid
havde Sverige været arvefjenden, som havde ta
get de gamle provinser øst for Sundet fra os.
Nu kom der med den voldsomt opbrusende na
tionalisme og erkendelse af skandinavisk samhø
righed atter venskabelige forbindelser i gang. I
de strenge vintre omkring 1840 vandrede bor
gerne fra Helsingør og Helsingborg over isen til
hinanden og mødtes på halvvejen som brødre.
I vore dage er den praktiske skandinavisme ble
vet endnu mere befæstet; hvert år tager millio
ner af svenskere og danskere over Sundet for at
handle hos hinanden. Foruden De danske Stats
baners færger fører Linjebuss-færger og Sund
busser alle disse mange mennesker over den bøl
gende landevej.
Det moderne Helsingør er præget af byens
glorværdige historie, men lever samtidig fuldt
og helt med i nutiden. På socialt, kulturelt, un
dervisningsmæssigt og sportsligt område ligger
Helsingør helt på linje med andre byer i landet.
Store moderne karreer rejser sig i de højereliggende forstadskvarterer, hvor også nye industri
områder er udlagt. Den ny, utraditionelle Vester
vang kirke, tegnet af Holger Jensen, blev indviet
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i 1966. Byen har også en katolsk kirke, St. Vin
cents, fra 1930. Det fornemme landsted Monte
bello, der i virkeligheden går tilbage til den
gamle Kronborg ladegård, er blevet indrettet til
et forbilledligt nervesanatorium. Helsingør har
foruden værftet, der unægtelig dominerer, og
Wiibroes bryggeri en del andre industriforeta
gender, af hvilke blot skal nævnes gummifabrik
ken Tretorn, anlagt 1933. Faktisk er byen nu
først og fremmest en industriby. Statshavnen er
stadig blevet udvidet, men er nu for lille til den
støt voksende sundtrafik. Langs »Vandstrand
vejen« åbnedes i 1968 et storartet opmarchområde for ventende biler til statsbanefærgerne. I
1934 byggedes Nordhavnen som fiskeri- og lyst
bådehavn.
Der er store planer for fremtiden: nye havneog færgeanlæg, motorveje, måske en Øresunds
bro over til Sverige. Engang ad åre, er det spået,
vil Helsingør glide ind som en del af den »Øre
stad«, som man venter vil opstå på begge sider
af Sundet. Forhåbentlig vil man da forstå at be
vare de reserver af strand og skov, som byen
har, så det bliver til at leve for mennesker i en
sådan mammutby.
Rejsende har der altid været i transitbyen
Helsingør, men ikke før i begyndelsen af 1800tallet dukkede de første rigtige turister op. Det
var især englændere, som kom for at se sig om,
vel i reglen tillokket af romantiske ønsker om
at dvæle på stedet, hvor Hamlet iflg. Shakespea
re levede. I Marienlysts haveanlæg skabte man
symbolske minder: Hamiets grav og Ofelias kil
de, som turisterne i mere eller mindre god tro
valfartede til.
Marienlyst hotel blev grundlagt af vekselerer
I. S. Nathanson 1858 som badeetablissement. Det
startede med Marienlyst slot, men snart bygge
des det banegårdslignende badehotel, som endnu
eksisterer ved Nordre Strandvej (nr. 2, »Gamle
Marienlyst«). Det blev et af Nordeuropas mest
kendte hoteller, og det hævder stadig sit ry som
sådant, efter at der senere byggedes en ny byg
ning, nu moderniseret, ved stranden. I vor tid er
et nyt storhotel, Prins Hamlet, opstået ved Grøn
nehave. I stadig stigende strøm kommer turister
til Helsingør fra hele verden. Det er selvfølgelig
især Kronborg, som trækker; man må sige, at
Shakespeare har været den bedste propagandist

for slottet, som overhovedet kan tænkes. Men
også byen selv med sin enestående beliggenhed
og skat af minder fra fortiden vækker turisternes
interesse.
Under 2. verdenskrig kom en del ikke så vel
komne turister til Helsingør, nemlig »de grønne
turister« som besættelsesmagt. De førte sammen
med Gestapo et skrækregimente. Men i den triste
tid med mørklægning og terror strålede de man
ge lys fra den svenske kyst som et håb om fred
og humanitet over Sundet. I de mørke nætter
gik utallige illegale transporter med politiske
flygtninge og jøder over Sundet til fristedet hos
broderfolket, og da krigen var slut, vendte den
danske brigade hjem over Helsingør. Sveasøjlen
ved havnen lyser hver aften som en hilsen og tak
til Sverige for den hjælp, der blev ydet Dan
mark i de fem forbandede år.
Ikke så få udlændinge kommer hertil for at
lære noget. I 1921 stiftedes Den internationale
Højskole her, og dens betydning har stadig været
stigende, ikke mindst nu, hvor forbindelsen med
udviklingslandene spiller så stor en rolle i alles
bevidsthed. Byens sidste triumf på skolevæsenets
område er, foruden nybyggede folkeskoler og et
nyt gymnasium, Helsingør Teknikum med af
delinger for maskinbyggere og skibsbyggere og
med et stort kollegium.
Helsingør har længe været en betydelig mu
seumsby. Bymuseet og Søfartsmuseet har for
længst trådt deres børnesko, og nu er Danmarks
tekniske Museum ved at rejse sig i Christian IV’s
gamle skanse Lappestensbatteriet på Nordre
Strandvej. I de senere år er Universitetets Ma
rinbiologiske Laboratorium blevet placeret ved
Nordhavnen.
Byens egen kirke var altid St. Olai kirke, ind
viet til den norske konge Hellig Olav. Som
nævnt går den tilbage til ca. 1200 og er i tidens
løb stadig blevet udvidet i takt med behovet.
Dens sidste store ombygning fuldendtes 1559, og
nu står den som en anselig gotisk basilika. I dens
nordmur og tårn findes rester af middelalderens
kirke. Med sine røde kamtakkede gavle, sit store
tårn med spiret (det nuværende opsat 1898),
med det grønne tag med tagrytteren, og med
Hellig Trefoldighedskapellets og sakristiets ka
rakterfulde gavle frembyder kirken et afveks
lende og malerisk syn. Den gamle kirkeplads

omgives af tildels beskedne småhuse. Man har
gentagne gange fremsat ønske om at få kirken
frilagt, fordi man ikke har forstået, at dens
murmasser netop virker så vældige på baggrund
af de lave husrækker. St. Annagade 6 er kirkens
gamle organistbolig; i det beskedne hus boede
Hans Buxtehude, som var kirkens organist 164272; her er hans søn Didrik opvokset.
Kirkens indre med de høje hvidkalkede hvælv
virker storslået. Takket være et rigt inventar
hører St. Olai til de bedste borgerkirker i landet.
Prædikestolen er skåret af Jesper Mathiesen
1568 i tidlig renæssancestil, og altertavlen, et
barokt orgie i guld og cremefarvet lakering, er
en af landets største, 11 Vs m høj og 63/4 m bred;
den stammer fra billedskærer Lorens Jørgensens
værksted i Holbæk (1664). Den er opbygget om
en fremstilling af nadveren i centrum og illu
strerer i 19 billedfelter Jesu liv fra krybbe til
himmelfart. 11 store figurer af Adam og Eva,
Moses, Johannes Døberen, evangelisterne og
engle pryder tavlen. Koret er adskilt fra hoved
rummet ved et udskåret korgitter (Jens Morten
sen og Claus Brahmeyer 1653); det er prydet
med 76 messingbalustre, 140 cm høje. Enestående
er fontelukket, ligeledes skåret i træ og med 20
messingbalustre; det blev opsat 1656 uden om
den svære malmfont fra 1579. I 1725 blev org
let, der tidligere hang over prædikestolen, flyttet
ned i kirkens vestende. Her opsættes nu et mo
derne orgel.
En række pragtfulde lysekroner er ophængt i
kirkerummet. Mest imponerende er den i koret
fra 1662 med en figur af St. Olav. Kirkeskibet,
en fregat, i søndre sideskib er fra 1761.
I kirken er byens matadorer blevet begravet,
og en række epitafier og gravsten minder derom.
Blandt epitafierne er der grund til at nævne
borgmester Fr. Lejeis kæmpestore fra 1601 og
fyrforvalter Jens Pedersen Groves fra 1640; det
var ham, der opfandt det berømte vippefyr. Dis
se og de øvrige epitafier giver os portrætter af
en række borgere og deres familier fra 15-1700tallet. Smukkest blandt tavlerne er mindetavlen
over Herluf Trolle, hugget af Cornelis Floris i
Antwerpen 1568. På sideskibsvæggene hænger
en række ikke uinteressante portrætter af kir
kens sognepræster i 16-1700-tallet.
I 1961 blev denne bykirke ophøjet til dom-
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Kontrast mellem gammelt og nyt i Helsingør

kirke i det nyoprettede Helsingør stift, og den
danner nu ofte rammen om kirkelige højtidelig
heder. Fra gammel tid har man plejet musik og
sang i kirken. St. Olai domkirkes drengekor fø
rer nu de gamle traditioner fra latinskolens syngedrenge videre på skønneste måde.
Vor Frue kloster er en seværdighed alene af
den grund, at det er det bedst bevarede kloster
anlæg i Norden.
Som nævnt går dets grundlæggelse tilbage til
1420’rne. Det var det fornemste karmeliterklo
ster i det daværende Danmark. Opførelsen af
klostret, hvis sydfløj rummer den store kloster
kirke, har stået på i det meste af tiden op til
1500, afbrudt af en stor brand. Efter reforma
tionen blev klostret som omtalt omdannet til
hospital, altså alderdomshjem, og som sådan vir
kede det helt op til 1916. Det er forøvrigt sta
dig stiftelse, idet der bor flere ældre damer som
»pensionærer«.
Kirken, der en tid lang fornedredes til heste
stald, skulle være revet ned, men blev i 1576-77
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indrettet til »tysk« kirke, d.v.s. kirke for de
mange udlændinge i byen. Først 1851 hørte de
tyske prædikener helt op, men da var kirken for
længst blev sognekirke, idet Marie sogn i 1819
var blevet udskilt fra St. Olai sogn.
Kirken er dækket med et vældigt tag; den har
en tagrytter, men ikke noget tårn. De to gavle,
både øst- og vestgavlen, hører til den allerbed
ste danske middelalderarkitektur. Det indre står
i murstenenes røde farve; typen er en »pseudobasilika« med et højt hovedskib uden vinduer
foroven, og to lavere sideskibe. Af det smukke
inventar bør nævnes prædikestolen, skåret af
Tyge Snedker 1597, den tidlig-barokke alter
tavle fra 1637 - selve tavlen, forestillende be
budelsen, er malet 1840 af J. L. G. Lund -, den
ualmindelig følsomt huggede sandstensdøbefont
fra 1584, samt Johan Lorentz’ barokorgel fra
1635-41. På dette spillede Didrik Buxtehude,
da han 1660-68 var kirkens organist. Orglet er
blevet restaureret 1960, og der holdes ret ofte
aftenkoncerter i kirken med fremførelse af Bux
tehudes og hans samtidiges værker.
En del smukke malmlysekroner og -lysearme
smykker rummet, og der er ophængt to kirke
skibsmodeller i nyere tid. Der findes en lang
række epitafier fra 16-1700-tallet, de fleste med
indskrifter på tysk; mest iøjnefaldende er vel
Willem Hybens fra 1634. En solid pengeblok
fra 1636, fremstillet af Christian TV’s kunst
smed Caspar Fincke, der boede i Helsingør, må
også nævnes. Morsomme er de to pulpiturer, der
hænger under arkadebuerne, kongestolen fra
midten af 1600-tallet og det borgerlige roko
kopulpitur fra 1744. I ældre tid var kirkerne
fyldt med sådanne »fuglebure«, som privatfolk
havde bekostet for at kunne sidde i fred, men
samtidig som et statussymbol. Ligesom Olai kir
ke har Marie kirke en serie interessante malerier
af kirkens præster helt tilbage til 1500-tallet.
I hvælvingerne i sydlige sideskib malede et
par ukendte kunstnere i slutningen af 1400-tallet en række interessante kalkmalerier med sce
ner af Jesu barndoms- og lidelseshistorie, iblan
det fantasiblomster samt ejendommelige groteske
masker omkring ventilationshullerne. I fag 4 fra
øst ses et portræt af Christian I’s »admiral«
Hans Pothorst, som vistnok nåede Nordamerika
1472, tyve år før Columbus, på en dansk ekspe-

Marienlyst slot

dition. Pothorst har formodentlig givet penge
til kirkens bygning.
Den stemningsfulde fratergård med det store
lindetræ omgives på sydlandsk manér af en klo
stergang med åbne buer. Klosterfløjene er i to
etager. I østre fløj ligger den store Kapitel- og
Laxmandssal, hvor der i katolsk tid holdtes
landsmøder for karmeliterne. I hospitalstiden
var her hospitalskirke. Hvælvingerne er af en i
Danmark sjælden konstruktion, og ribbekonsol
ler og slutstene af sandsten er udhugget med
figurer, masker, våbenskjolde og kristelige sym
boler; man mener, at billedhuggeren Adam van
Düren, der arbejdede i Danmark omkring 1500,
er mester for dem. I etagen herover findes den
såkaldte musiksal, hvis hvælv er dekorerede med
kalkmalerier som en skov, med løvhang, fugle,
musicerende engle, pygmæer, aber og andre
figurer. I nordfløjen findes Lazarussalen, det
tidligere refektorium, med kalkmalerier, som il
lustrerer Lazarus-legenden. Her har Helsingør
byhistoriske arkiv sit lokale. Vestfløjen rummer

et par prægtige hvælvede rum med murede pil
ler; her er Helsingør Bymuseums håndværkeraf
deling anbragt. Ved siden af findes et taleværelse
med en træforet taletragt gennem væggen ind til
»fugleværelset«, som er dekoreret med løvværk
og fugle i kalkmaleri. Under murstensgulvet i
taleværelset lader sagnet Christian Il’s elskerinde
Dyveke være begravet.
I øverste etage af vestfløjen er endnu »den
gamle kones stue« bevaret, en lille bås uden loft,
med et gardin til at trække for. Således boede
de gamle, da klostret var hospital.
Til klostret hører også karmeliterhuset på hjør
net af St. Annagade og Hestemøllestræde, idet
husets ældste del går tilbage til 1516, da kar
meliterne indrettede det som et sygehus for syge
søfolk fra de forbisejlende skibe, - en bemærkel
sesværdig tidlig social bedrift, vist ganske ene
stående i Europa. På hjørnet ud mod Hestemøl
lestræde findes den gamle niche til en Jomfru
Marie-figur.
Bygningen blev solgt efter reformationen og
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senere udvidet, først af Herluf Trolle, der var
lensmand på Krogen, og som her indrettede sin
riddersal i første etage; den er nu udlånssal i
Nordsjællands Centralbibliotek, som har til huse
her, indtil det planlagte store bibliotek i Reberbaneparken bliver bygget. Fløjen ud til St. Annagade blev i 1590’erne tilbygget af adelsman
den Per Brahe. Lige til 1902 tjente huset, som
byen havde overtaget, som fattiggård og havde
helt mistet sin fordums glans. Heldigvis blev det
reddet fra en overhængende nedrivning og blev
restaureret. Med sine fine gavle står det nu som
en ganske enestående bygning fra renæssancens
Helsingør.
Den fornemste bygning i Helsingør er Marien
lyst slot på det katolske St. Annaklosters grund.
Den gamle mur omkring parterrehaven menes at
gå tilbage til klostertiden. I forbindelse med Kron
borgs opførelse blev området indrettet til en lyst
have for dette slot, der jo ikke på sin grund
havde plads til en sådan luksus, og der opførtes
en tre etager høj tårnlignende bygning, kaldet
»Lundehave«, op mod »vallens« stejle bakkeside.
Dette lysthus, som havde åbne buegange forne
den og på 1. sal, blev omkring 1760 ombygget
af den dygtige franske arkitekt N. H. Jardin.
Han bibeholdt lysthuset som central bygning og
føjede en fløj til på hver side, og sådan står det
lille lystslot, der efter dronning Juliane Marie
fik navnet Marienlyst, den dag i dag, et for
nemt og køligt gråt slot med fladt tag og i en
enkel nyklassisk stil, diskret udsmykket med
guirlander og medailloner. Bagsiden er gravet
ind i bakken, hvorfra der også er adgang til
slottet. Trappeopgangen er det oprindelige Lun
dehave. De fornemste lokaler findes på 2. sal:
kongens kammer med marmorkaminer, hvide
paneler med forgyldninger, spejle med malerier
af Pilo, forestillende Fr. V og Juliane Marie,
samt dørstykker af Mandelberg, en smuk spi
sesal med indfældede venetianske malerier og
et par mindre gemakker. Haven blev udlagt i
fransk stil med kunstfærdige bede i mønstre,
buksbomhække og springvand; langs den gamle
mur, som så fint indrammer parken, plantedes
linde. Flere sandstensvaser og figurer anbragtes,
og siksakveje anlagdes symmetrisk op ad skræn
terne på hver side. Senere blev haven omlagt i
den friere engelske stil. Nu danner de høje grøn
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ne kandelaberlinde ligesom vægge om den lille
intime have, der virker som en stor stue med
himlen til tag. Fra kongens kammer ser man
gennem en udskæring i trærækken over de be
skedne gulkalkede og rødtagede lods- og færge
mandshuse i gaden med det mærkelige navn
Lappen, ud over det blå Sund til Sverige.
Den kongelige familie brugte ikke slottet til
beboelse, men som et udflugtssted, f. eks. under
sommerture fra Fredensborg. Omkring 1790 an
lagde hofgartner Mansa her og længere nord
over en romantisk have med symbolsk staffage
i tidens sentimentale ånd: en eremithytte, »Ver
dens ende«, »Himmelstigen«, »Himmerige« o.s.v.
Rester heraf findes endnu, og »Hamlets grav«
og »Ofelias kilde« gled uden videre ind i bille
det.
Frederik VII spekulerede efter krigen 1848-50
på at gøre slottet til »invalidehotel«, følgende
Napoleons idé fra Paris, men så købte Helsingør
kommune slottet. Den nævnte vekselerer Na
thanson lejede det og brugte det som hotel. Nu
har Helsingør Bymuseum lokaler på 1. sal, og
de smukt restaurerede rum foroven bruges af
kommunen til repræsentationslokaler. Skønnere
lokaler til det formål kan næppe tænkes.
Henning Henningsen

KRONBORG SLOT
Kronborgs pris har ofte nok været sunget såvel
af fremmede som af os selv. Det store grå slot
med de grønne tage, de sirlige gavle, de slanke
tårne og muntre spir derude på næsset, som be
skylles af Sundets blå bølger, er en af Europas
store turistattraktioner. Sommeren igennem vrim
ler det med besøgende, og selv under vinterens
blygrå skydyne, når den barske vind fra Katte
gat fløjter i skorstenene og klaprer med ruderne,
kommer der gæster fra alverdens lande. Vi ved
godt, at det er begrebet Hamlet mere end selve
slottet, der trækker udlændinge hertil, men vi
ved også, at hvis Kronborg ikke havde kvalite
ter, både med hensyn til beliggenhed, arkitektur
og historie, ville turisterne hurtigt blive borte.
For de søfarende er slottet et sentimentalt farvel

Riddersalen på Kronborg (Grønlunds Forlag)

ved udrejsen og et glad goddag ved hjemkom
sten.
Som nævnt i Helsingør-afsnittet lå den mid
delalderlige Flynderborg noget upraktisk et
stykke syd for byen. Da Erik af Pommern gik
med sine skumle planer om at gennemtvinge
Øresundstolden, måtte han simpelthen bygge en
borg ved vandet som en truende pansernæve for
at tvinge sine krav igennem. Det blev borgen
Krogen eller Ørekrog, hvis navn netop antyder,
at den lå på krogen eller næsset, der stak ud i
det smalle Sund. Et mere ideelt sted kunne ikke
findes. Heller ikke et skønnere.
Om Krogens bygningshistorie ved vi ikke me
get. Borgen må vel have været færdig i 1420’ernes slutning, hvis 1429 er det år, tolden blev ind
ført, - vi ved det ikke nøjagtigt. Borgens ydre
mål (ca. 80 X 80 m) var de samme som Kron
borgs, men bag ringmuren af røde mursten lå
ikke et firfløjet slot men kun tre kortere sten
huse. Ringmuren og disse huse findes endnu del
vis bevaret, indkapslet i det nuværende slot. I
nordfløjen var der et porttårn, dér, hvor indgan
4

Frederiksborg amt

gen stadig er, og ved siden af lå »kongens hus«,
hans private bolig. Endnu ses her kongens kam
mer, en meget enkel sal med smuk rumvirkning
på grund af en rad træsøjler ned gennem mid
ten, og et rundt vindue med våbenskjolde i kalk
maleri. Mod vest lå borgens fornemste og største
bygning, palatiet, rummende en stor riddersal
med fine stjernehvælv. Et par af de smukke
spidsbuede vinduer blev fremdraget ved sidste
restaurering. Mod syd lå et stenhus, som måske
rummede arkeliet, slottets tøjhus. I nogle mindre
bindingsværkshuse op ad ringmuren var slotsfor
valterens bolig og økonomiafdelingen. I slots
gården lå brønden med det uundværlige drikke
vand; dens plads er markeret i brolægningen.
I tidens løb blev denne stærke borg forældet,
og planer om ombygning og nybefæstning blev
udkastet. Det var dog først Frederik II, der fik
realiseret disse planer. Ombygningen fandt sted
1574-85, og man brugte som sagt, hvad man
kunne af de allerede stående bygninger, hvilket
på tydelig måde kan ses endnu i murene. Kon
gens planer var vel næppe helt klare fra først
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af, men tanken var, at slottet skulle være et tre
fløjet bygværk i fransk manér med en lav fløj
ud mod Sundet, mod øst. På grund af det rå
klima her ved søen blev man snart klar over, at
denne fløj måtte opføres i fuld højde. Vindues
fordelingen skulle være symmetrisk og taktfast,
men dette kunne ikke gennemføres, fordi man
benyttede de gamle mure; der er derfor en
charmerende uregelmæssighed i anbringelsen af
vinduerne. Forøvrigt fik kirken spidsbuede vin
duer, - et morsomt vidnesbyrd om, at en rigtig
kirke dengang som i senere tider i folks bevidst
hed skulle være helt traditionsbestemt, hvis det
da ikke skyldes, at man simpelthen benyttede de
vinduer, der var i den gamle bygning. Indven
dig blev kirken ellers moderne nok med sine
toskanske søjler og sit herlige snitværk i høj
renæssance. Mange tårne i forskellig højde og
opbygning, de fleste med kobberspir, gjorde byg
ningen afvekslingsrig; datiden elskede tårne og
spir. Mod nordvest rejste sig Kongetårnet eller
Kongens karnap med de festlige gyldne kugler,
mod nordøst Dronningetårnet, hvor der siden
1771 har været indrettet et fyr; midt for syd
fløjen det 57 m høje Ur- eller Trompetertårn,
slottets højeste og fineste, med den gyldne rytter
som vejrfløj; på galleriet stod efter sigende
trompeterne og blæste en fanfare, hvergang kon
gen drak en skål under gæstebud i riddersalen.
Mod sydøst lå Kakkelborg, bygget af sandsten
helt op til topknappen, og mod sydvest det svæ
re firkantede kanontårn, som i ældre tid på sin
store flade top bar et mindre tårn og spir, først
afbrændt 1629, derpå genopbygget som en pyra
mide og senere nedskudt af svenskerne 1658,
hvorefter det har stået som en underlig flad og
plump klods. Virkningen af tårnet er dog ikke
ilde; det afbalancerer på en måde hele det øvrige
slot. Masser af kvistgavle, hugget med en leven
de fantasi i de forskelligste mønstre, blev opsat;
en frise i frodig variation løber omkring under
taget, som et vidnesbyrd om, at her tidligere gik
en nu tildels forsvunden vægtergang. Vandspyere i form af gabende drager og andre uhyrer ra
ger ud. Smukkest er den enorme kirkegavl i syd
fløjens østende ud mod søen, med figurer af de
fem hoveddyder. Trappetårne med grønne kob
berhjelme, portaler, våbenskjolde, indskrifttav
ler o.s.v. forskønner virkningen. Utallige små
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lystige kobberklædte kviste rager frem på de
store tagflader og bringer liv i dem.
Oprindelig stod slottet i røde mursten med
grå sandstensbånd og -vinduesrammer samt røde
tegltage, men kongen fik midt under arbejdet
den lykkelige idé, at det ville se bedre ud, hvis
det blev beklædt med sandsten og belagt med
kobber; derfor blev de allerede opførte mure
resolut hugget af, og skånske sandstensplader
blev sat uden på. Det var i sandhed blevet et
kongeligt slot, og fuld af stolthed befalede Fre
derik II 1577, at slottet for fremtiden skulle
hedde Kronborg; enhver, der brugte det gamle
simple navn Krogen, skulle bøde en okse til ham.
En kuriøs form for bøde.
Kongen tog selv levende del i udformningen
af slottet. Hans arkitekt var først Hans van
Paeschen, men han blev sat fra bestillingen og
afløst af den meget dygtige Anthonis van Opbergen. Begge var nederlændere eller flamlændere, og slottets stil er da også den nederlandske
renæssance, der er noget mere voldsom end den
beherskede klassiske renæssance, man kender fra
Italien. I Nederlandene findes Ikke så stort et
bygningsværk i denne stil som Kronborg.
En flok af kunsthåndværkere, kendte og
ukendte, de fleste fra Nederlandene og Nord
tyskland, strømmede til Helsingør. De må have
sat et ganske spændende præg på byen. Sten
huggere, murere, tømrere, kunstsmede, kobberdækkere, flisemagere, billedskærere, snedkere,
malere, forgyldere, giarmestre, vandmestre o.s.v.
har udøvet deres kunst og håndværk på bygge
pladsen. Det har været forvirrede og ivrige ar
bejdsår.
Resultatet blev, som man ser det i dag, en
yderst bevægelig organisme, snart grov, snart
fin, aldrig kedelig; arkitektonisk strenghed blan
det med charmerende tilfældigheder og luneful
de småtræk; fantasi parret med nøgternhed.
Kort sagt mageløst.
Hovedrummet var den 62 m lange og 11 m
brede festsal, i en romantisk eftertid kaldet »rid
dersal«, i sydfløjens 3. etage. Den beundredes
for sin størrelse, idet den skal have været den
største verdslige sal nord for Alperne. På os vir
ker måske endnu mere dens herlige proportioner
og de skønne lysvirkninger. Selv nu, hvor den
står ribbet for sine ornamenter og med de nøg

ne, rå loftsbjælker, som tidligere var dækket
med kassetter og snitværk i guld og farver, vir
ker den ikke blot majestætisk, men giver til
skueren en mægtig rumlig oplevelse. De hvid
kalkede vægge har i festlige stunder været be
hængt med de berømte Kronborg-tapeter, som
blev vævet i Helsingør 1581-84 efter Hans
Kniepers tegninger; de fremviste i billedlig form
hele den danske kongerække lige fra sagnkongen
Dan, der grundlagde riget, og op til Frederik II
og prins Christian (IV). Oprindelig var der 42
gobeliner, alle signerede med en krone og et B
(= Kronborg); de fleste brændte på Frederiks
borg slot 1859, og nu er kun 15 bevarede, de
syv i »rigsrådssalen«, den lille sal ved siden af
i vestfløjen, og resten på Nationalmuseet. Kon
gens fornemme vævede bordhimmel, også tegnet
af Knieper, findes i Stockholm. Man kunne øn
ske, den engang kom tilbage.
Under riddersalens østlige del ligger slotskir
ken, hvis fornemme skårne træinventar i guld og
farver vidner om datidens farve- og formglæde,
og som frembyder et enestående interiør.
I nordfløjen var kongens og dronningens pri
vatkamre, smykket med loftsmalerier og stuk
katurer over vinduesnicherne, med kaminer og
portaler. Fra karnappen i sit kammer, over slots
portalen, kunne kongen se ud over sit elskede
Øresund, hvor skibene strøg topsejlet til ære for
ham og hans bolig. I østfløjen var der lange gal
lerier; det underste førte fra dronningens kam
mer over til pulpituret i kirken, det øverste var
gennemgang til festsalen. Ellers var der i de an
dre fløje en lang række rum, både til kancelliet,
til hoffet og personalet, gæsteværelser, soverum,
tårnrum - i Kongetårnet havde kongen sine hob
byrum -, køkkener i vestfløjens stueetage - jern
krogene til at hænge vildtet på ses endnu i går
den -, kælderrum med lave hvælvinger o.s.v. De
fleste rum er ganske enkle og spartanske og har
vel været sådan fra først af. Der er ikke den
overdådige pragt, man venter at finde i en kon
gebolig. Ganske vist er slottet rigtignok også ble
vet ribbet for det meste af sit udstyr i tidens
løb, og man må gå ud fra, at i hvert fald re
præsentationsrummene har været fint udsmyk
kede. Desværre findes der ikke et eneste billede
af de gamle ruminteriører, mærkeligt nok. Sandt
at sige har det været yderst ubehageligt, fugtigt

og råkoldt at leve i sådanne rum, uden hygge
og intimitet. Men for datidens mægtige betød
repræsentationen et symbol på magten og æren.
Upraktisk har det også været; forbindelsen mel
lem etagerne har gået ad vindeltrapperne i tår
nene, og der har kun været enkelte korridorer
og gange, så man måtte passere flere rum for at
komme rundt i etagerne.
De møbler, der nu findes på slottet, er ikke de
oprindelige; de er forsvundne, og man ved også,
at når kongefamilien drog fra slot til slot i æl
dre tid, førte de deres mobiliar med for en stor
del. Men møblerne er samtidige og kunne i og
for sig godt have stået på slottet. Malerierne er
købt af kongen i udlandet, især i Holland, og
en del af dem er malet af hans hofmalere.
Som prikken over i’et lod kongen i 1583 midt
i slotsgården opsætte det store springvand, han
for flere år siden havde bestilt hos Georg La
benwolf i Nürnberg. Det var et anseligt spring
vand i flere etager, med talrige figurer: bue- og
bøsseskytter, gudinder og havheste, havfruer
o.s.v. Vandet stod ud af skønne kvindebryster,
når det sprang, og øverst balancerede Neptun
med sin trefork og drejede rundt som en turbine.
Desværre bortførte svenskerne dette europæisk
berømte mesterværk i 1658, og det er gået tabt.
I stedet for er der i nyere tid opsat en beskeden
italiensk renæssancebrønd i form af et korintisk
kapitæl; den er foræret af Ny Carlsberg-fondet
og fungerer som ønskebrønd, hvori de, der håber
at komme tilbage til Kronborg - og hvem gør
ikke det? - kaster småmønter. Kongens vand
mester lagde rør fra nogle damme i bakkerne
flere km syd for Helsingør, så slottet havde godt
drikkevand og rigeligt vand til fontænen.
De søfarende, som ved at erlægge Øresunds
tolden havde betalt slottets opførelse, fortalte i
det fremmede om dette Nordeuropas fornemste
slot. Det blev hurtigt berømt, ikke mindst i Eng
land. I 1582 overrakte et engelsk gesandtskab
Fr. II hosebåndsordenen på dronning Elizabeths
vegne; det var vel første gang, den store festsal
blev taget i anvendelse. Vinteren 1589-90 til
bragte kong Jakob (James) VI af Skotland, der
var blevet gift med Chr. IV’s søster Anna, her;
fra Skotland har han forhåbentlig været vant til
kulden. Selv om Shakespeare vel næppe selv har
været her, har han dog - måske gennem nogle af
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de engelske skuespillere, som vitterligt har op
trådt i Helsingør - velsagtens hørt om slottet;
i hvert fald placerede han uden smålige historiske
hensyn Hamlet-tragedien, som han kendte fra
en engelsk genfortælling af Saxo Grammaticus,
her. Vi har al mulig grund til at takke ham der
for, selv om det ikke var videre pænt af ham
at nedvurdere os ved at sige: There is something
rotten in the state of Denmark!
En anden sagnfigur er knyttet til Kronborg,
nemlig Holger Danske, som siges at skulle sidde
og slumre under slottet. Hvornår sagnet om den
sovende kæmpe, som skal vågne, når landet er i
nød, er blevet sat i forbindelse med Kronborg,
er ikke godt at vide; det træffes næppe før i be
gyndelsen af 1800-tallet. Der er ellers mange
sagn om lignende kæmper, men de sidder gerne i
bjerge eller høje og venter på deres time. Den
drabelige gipsfigur af helten, der er opsat i kasematterne, er fra begyndelsen af dette århundrede
(af H. Pedersen-Dan).
Kronborg havde to funktioner: det var kongebolig, og det var en fæstning, der skulle ind
gyde skibsfarten skræk og vogte Sundet. For at
bevidne den danske majestæt sin respekt måtte
som sagt alle skibe, der sejlede forbi, stryge top
sejlet for slottet eller salutere det. I undladelses
tilfælde blev der skudt med skarpt efter dem.
Kronborg var så sandelig ej blot til lyst. Først
Chr. VIII afskaffede de skarpe skud.
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Allerede før Fr. Il’s slotsbyggeri var færdigt,
blev de frygtindgydende murede fæstningsvær
ker opført rundt om Kronborg, det ældste basti
onære anlæg i Norden, med vindebroer, svære
porte, dækket indkørsel og kasematter i to etager.
Man kan besøge en lille del af de mørke kase
matter endnu og få en fornemmelse af, hvad man
dengang formåede på militært område. På en af
Ridderbastionens mure indsattes en stentavle
med et latinsk æresdigt af Tyge Brahe om det
stærke slot. Tiden løb efterhånden fra disse vær
ker, kanonernes rækkevidde blev længere, og
svenskerne beviste, at slottet virkelig kunne ero
bres. Chr. V lagde mod landsiden det vældige
Kronværk uden om de gamle værker, med rave
liner, glacis, flere voldgravssystemer, broer og
den pompøse Kronværksport.
Mod søen opførtes senere strandbatterierne. I
vore dage har havn og værft ædt sig ind i de
gamle værker, men de er dog forholdsvis meget
mere velbevarede, end man almindeligvis tror.
De fordums alvorlige militærværker er for os
blevet til idyllisk og malerisk staffage med
grønne voldsider, store skyggefulde alleer og
ænder og hvide svaner i de stille voldgrave,
hvori slottets spir spejler sig, en fryd for foto
grafer.
I 1629 brændte slottet næsten totalt ned ved
nogle håndværkeres uforsigtighed. Chr. IV satte
de skyldige i kachotten og gik i gang med at
genopføre slottet. For at skaffe penge greb han
til det mest nærliggende middel: at sætte sund
tolden op i nogen tid, og bygningen rejste sig
igen, om end måske ikke helt så pragtfuldt som
før, så dog pietetsfuldt i samme stil, der allerede
da må have virket noget gammeldags. Arkitekt
var Hans Steenwinkel.
Svenskekrigene devaluerede atter slottet. Fjen
den beskød og erobrede det 1658, og de forlod
det i ribbet tilstand. Siden da har det ikke været
beboet af nogen konge, bortset fra Fr. VII, som
i sin romantiske begejstring for sin store forfader
Chr. IV syntes, det var morsomt at residere der
om sommeren. Slottet var ikke trivsomt at bo i;
boligidealerne havde ændret sig, enevælden kræ
vede plads til et stort hofceremoniel, og det var
forøvrigt heller ikke særlig opmuntrende for
nogen konge at sidde og kigge over til Skåne,
det tabte land. Men kongerne holdt slottet ved

lige og lod det restaurere i ny og næ. 1774 an
tændtes Trompetertårnets spir af lynet; det
brændte, men blev genopført af Harsdorff i no
genlunde samme stil, der må have virket ganske
kuriøs og gammeldags på samtiden.
En særlig vemodsfyldt stemning hviler der
over Chr. VII’s ulykkelige dronning Caroline
Mathildes tilknytning til Kronborg. Efter Struensees fald i 1772 sad hun i mild arrest her, ind
til hun på et engelsk orlogsskib blev ført væk
for at tage ophold i Celle i Hannover. Tårnvæ
relset ved dronningens kammer udpeges af fol
kefantasien som hendes fængsel, formodentlig
fordi der er gitter for vinduerne.
Slottet reduceredes efterhånden fuldkomment,
idet militæret helt overtog det. I riddersalen blev
der indskudt et loft, så den blev delt i to etager
og blev belægningsstue, og der indrettedes flere
mer eller mindre gode lejligheder til officerer og
underofficerer. Kirken blev ryddet for inventar
og gjort til fægtesal. Det syntes man dog var for
groft, og da sansen for den ellers igennem lange
tider forkætrede renæssancestil vågnede, lod man
M. G. Bindesbøll genopstille og restaurere inven
taret, så kirken i 1843 kunne genindvies til sit
oprindelige formål.
Forlængst havde Kronborg ophørt med at have
nogensomhelst militær værdi, men slottet vedblev
dog med at være kaserne lige til 1924. En folke
stemning forlangte militæret væk, bl. a. fordi
det var alt for brandfarligt at have det i byg
ningen. Efter frigivelsen blev det underkastet en
grundig restaurering ved Magdahl-Nielsen, med
fremdragelse af de gamle bygningsdetaljer og
rumfordelinger. Det blev åbnet for publikum,
efterhånden som restaureringen skred frem, og
nu er det altså blevet et af Europas største tu
ristaktiver, som vi alle véd og glæder os over.
Og for enhver dansker er det simpelthen et na
tionalt symbol, måske endnu mere end før. Fra
flagbastionen vajer splitflaget, og de 200-årige
gamle kanoner, støbt i Frederiksværk, saluterer
kongefamilien og fremmede statsoverhoveder
med knald og røg, når de passerer forbi.
I 1915 åbnedes Handels- og Søfartsmuseet i
nogle af rummene, og senere er dette landets
centrale maritime museum vokset til at omfatte
op mod 30 rum. En bedre ramme end det gamle
sundtoldslot, hvis hovedportal flankeres af sta-
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tuer af Neptun og Merkur, søens og handelens
guder, kunne næppe tænkes, og museet klæder
også slottet. Det belyser i kronologisk rækkeføl
ge den danske søfarts historie gennem 2000 år,
med særafdelinger for navigation, fyrvæsen,
skibsbyggeri, kolonihistorie o.s.v.
Fra 1937 fløj Kronborgs navn atter over klo
den, idet Den nationale Friluftsscene i slotsgår
den begyndte med sommeropførelser af Hamlet.
Efter krigen blev forestillingerne (med en række
af verdens fornemste ensembler) genoptaget, men
på grund af bl. a. vejrgudernes modvilje - det
danske klima er ikke velegnet til friluftsskuespil,
selv ikke i de lyse juniaftener - kunne spillene
ikke fortsætte, hvad mange har beklaget.
Under sidste krig besatte tyskerne Kronborg
og byggede kanonstillinger i strandbatterierne.
Heldigvis blev hverken Kronborg eller Helsingør
ødelagt ved krigshandlinger.
Kronborg og Helsingør kan ikke skilles. De
er håndgribelige vidnesbyrd om kongemagtens,
kirkens, borgerskabets og søfartens historie. Sam
fundet er ændret, men stadig står Helsingørs
håb til havet, selv om det i praksis nærmest be
grænser sig til HH-overfarten i første række.
Men Sundet er stadig et af verdens vigtigste sø
stræder, med blikket vendt mod fjerne horison
ter. Skibe passerer stadig og hilses af Kronborgs
tårne og St. Olai kirkes høje spir.
Henning Henningsen
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HILLERØD BY
Hillerød er en af de få af vore købstæder, der
ikke nærmere kan datere sin oprindelse eller
angive tidspunktet for sin ophøjelse til købstad.
Man ved simpelthen ikke, hvornår byen fik køb
stadrettigheder, men kun, at den en del år efter
Frederiksborg slots opførelse nævnes blandt lan
dets købstæder. Til gengæld er Hillerød en by af
kongelig oprindelse, og siden Fr. II’s og Chr. IV’s
tid har byen og slottet været nært knyttet til
hinanden, så intimt, at byen fra 1772-1908 bar
slottets navn og kaldtes som dette Frederiksborg.
Hillerød byvåben, et blomstrende hyldetræ,
kendes helt tilbage til 1787, hvor det forekommer
i et signet eller segl, men det giver en misvisende
fortolkning af bynavnet. Byen er ikke opstået
i en rydning af hyldetræer, men bærer sit navn
efter den person, Hildr, der i begyndelsen af
middelalderen som den første har ryddet skov
og bosat sig på dette sted. En landsby voksede
med årene frem og har formentlig ligget omtrent
på det sted, hvor nu Torvet og det tidligere råd
hus er.
I 1560 bestod bebyggelsen af syv gårde og fire
huse. En nærliggende landsby hed Ølskøb (Ils
køb) og lå på den modsatte side af slottet på det
sted, hvor en langt senere bebyggelse (o. 1700)
fik navnet Nyhuse. Chr. IV ønskede en samlet
bebyggelse i slottets nærhed, og i 1621, da byg
gearbejderne på Frederiksborg var ved at være
afsluttet, blev Ølskøb nedlagt og beboerne hen
vist til Hillerød, der fik adskillige kongelige be
gunstigelser og privilegier, og den blev grund
laget for den nuværende by ved slottet.
Da Fr. II ved mageskiftet i 1560 havde er
hvervet Hillerødsholm, havde han tillige planer
om at anlægge en købstad ved sit slot, og han
skriver i et kongebrev dateret 17. juli 1569:
» . . . efterdi Vi agte at lade lægge her for vort
Slot Frederiksborg en Købstad og den med Pri
vilegier og Købstadret at begave, saa tillader Vi
alle indenlandske og udenlandske, som 2 Aar
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efter Brevets Datum vil nedsætte sig ved Frede
riksborg, maa bruge borgerlig Næring med Han
del og Købmandsskab, som i andre Købstæder
i Riget og nyde Frihed for alle Skatter og andre
borgerlige Bys Tynge og Besværinger i 10 Aar,
efter at de har bosat sig der . . .«.
Medens det ældste landsbysamfund bredte sig
fra Torvet østpå mod den nuværende Helsingørgade og Bakkegade, varede det endnu en del år,
inden området mellem Torvet og slottet blev
bebygget. Den første bygning mellem landsbyen
og slottet var kroen, der af Fr. II blev opført
i 1560 ved Slotssøens sydlige bred. Her kunne
fremmede rejsende med ærinde til slottet tage
ind og få logi. Desværre eksisterer Fr. II’s
gamle kro ikke mere. De sidste rester, der om
fattede en sydlig længe med portgennemkørsel,
blev sammen med ejendommen »Posen« nedrevet
i 1966.
Byggearbejderne på slottet betød velstand og
fremgang for det lille bysamfund. Handel og
håndværk trivedes godt, og i de følgende år
opførtes en række huse og ejendomme, dels til
hoffets folk og gæster, dels til håndværkere og
købmænd. Forgæves forsøgte Fr. II at formå
borgerne fra Slangerup til at bosætte sig i Hil
lerød. Skønt kongen lovede købstadprivilegier,
skattefrihed i 20 år, frit ildebrændsel m. m., følte
næsten ingen sig fristet til at flytte til den afsides
beliggende by. Den øde beliggenhed i de store
skove afskrækkede folk, og kongen måtte af
finde sig hermed. Birketinget, som han havde
flyttet fra Slangerup til Hillerød, blev flyttet
tilbage, og Slangerup fik sine privilegier fornyet.
Maleren Pieter Isaacs, der har udført flere
fremragende portrætter, bl. a. det der nu hænger
på Frederiksborg af Chr. IV, har i 1615 laver
en pennetegning af Hillerød og Frederiksborg
slot. På denne tegning, der blev fundet for få
år siden, og som er det ældste billede, vi kender
af slottet og byen, ses Hillerød som en beskeden

bebyggelse ved det nuværende Helsingørsgade
og Bakkegade. Det var til dette område, »Bak
ken«, beboerne blev flyttet fra den nedlagte
landsby Ølskøb, medens jorderne blev udlagt til
syv vange, de såkaldte ugedagsvange, der fik
navn efter ugens syv dage. Tirsdagsskoven er
endnu et minde herom.
I området mellem slottet og bebyggelsen på
bakken langs den såkaldte »Kongens Stenbro til
Slottet« (senere Kongensgade, nuv. Slotsgade)
overlod Chr. IV sine embedsmænd og hånd
værksmestre grunde, og en række smukke, so
lide ejendomme blev i de følgende år opført i
byen. I sin Danmarksbeskrivelse »Danmarks og
Norges frugtbare Herlighed« fra 1650-56 for
tæller topografen Arent Berentsen om Hillerød,
»at den laa lidet fra Slottet og ikke regnedes for
nogen Købsted, skønt den var mangen Købsted
lig og anseligere end Slangerup. Her var nemlig
mange smukke Huse opbyggede, dels af kgl.
Majestæts Tjenere, som havde deres Bestilling paa
Slottet, dels af andre, som nedsatte sig i Byen
enten for Stedets Friheds Skyld eller for at have
deres Næring der«.
Chr. IV begunstigede ved flere kongelige breve
indbyggerne i Hillerød, og Arent Berentsen kan
med god grund tale om »for Stedets Friheds
Skyld«. Købstadsrettigheder havde byen ikke,
men den nød godt af adskillige kongelige privi
legier. Indbyggertallet steg da også i Chr. IV’s
regeringstid fra 300 til 559.
Borgerne i den lille by havde ikke deres egen
kirke, men mange søgte til Slotskirken. Fr. II
havde følt sig foranlediget til i sin regeringstid
at indskærpe beboerne, at kun de, der var i
kongens tjeneste, måtte benytte slottets kirke,
medens de øvrige borgere blev henvist til at søge
kirkerne i Nr. Herlev eller Tjæreby.
Chr. IV lod imidlertid i 1621 en kirkebyg
ning af bindingsværk opføre på en kirkegård,
der lå, hvor det tidligere rådhus, nuv. Ting- og
Arresthus, og den øverste del af Torvet er. Al
lerede 1624 blev kirken ødelagt under en efter
årsstorm Set. Karens nat (25. november). Den
blæste simpelthen omkuld og var så stærkt med
taget, at den ikke kunne repareres, og en ny
blev ikke opført. Beboerne i byen henvistes til
en midlertidig kirkesal, der var blevet indrettet
i en tidligere stald på slottet, men nogle år senere

fik hillerødborgerne kongens tilladelse til at be
nytte Slotskirken.
Hillerød har således kun haft selvstændig kir
ke i nogle få år. Først i 1962, da Præstevangskirken på Tamsborgvej blev opført, fik byen
egen kirke.
På den gamle kirkegård blev byggeriet aldrig
til mere end en klokkestabel eller et klokketårn,
der rejstes 1662. I dette tårn hang tre klokker,
der endnu er bevaret. Den ene hænger i Østby
kirke på Læsø, den anden er kommet til Vejstrup
valgmenighedskirke på Fyn, medens den tredie
nu hænger i Tinghusets tagrytter og endnu rin
ger ud over Hillerød morgen og aften. På den
gamle kirkegård, der blev nedlagt 1804, var
bl. a. den berømte orgelbygger Esaias Compenius
begravet. Han døde under et ophold i Hillerød
1617, hvortil han var ankommet for at med
virke ved opstillingen af det nu så bekendte hi
storiske orgel på Frederiksborg slot. Der er i
stensætningen foran det nuværende Tinghus sat
en mindeplade for ham.
Ved kongelig fundats af 29. marts 1630 opret
tede Chr. IV en latinskole i Hillerød. Allerede
på Fr. II’s tid havde der været indrettet en
skole på Frederiksborg slot i den bygning, der
kaldes Herluf Trolles tårn. Her blev i årene
1568-86 undervist af en skolemester og en hører.
Skolegangen var seks år, hvoraf det første år
blev regnet for et prøveår. På denne første skole
var optaget 28 disciple, der foruden undervisning
fik gratis ophold og beklædning. Efter skolens
nedlæggelse i 1586 var byen uden latinskole til
1633, da en ny skole blev taget i brug. Chr. IV’s
latinskole blev opført af kongens egen murerme
ster, Jørgen Beber, der havde medvirket ved byg
gearbejderne på Frederiksborg slot. Latinskolen
blev opført på en grund, kongen havde erhver
vet ved et mageskifte, og som lå i den sydlige
udkant af byen ved den gamle vej, der førte til
København (tidl. kaldet Store Kannikegade, nuv.
Sdr. Banevej). I 1631 stod bygningen færdig ud
vendig, og samme år blev der opsat en sandstens
tavle med Chr. IV’s våbenskjold, navnetræk og
årstallet 1631 over indgangsdøren til den smuk
ke rødstensbygning, der var 12 fag lang og op
ført i to etager. Efter afslutningen af de indven
dige byggearbejder stod skolen helt færdig 1633
og blev indviet og taget i brug samme år. Den
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delsskole og Handelsgym
nasium, der nænsomt har
restaureret den og ført byg
ningens ydre samt enkelte
rum tilbage til deres oprin
delige skikkelse.
I sidste halvdel af 1600tallet blev Hillerød hjem
søgt af flere ulykker, bl. a.
hærgede pesten slemt i åre
ne 1654 og 1655. Efter af
slutningen af den første
svenskekrig 1657—58 holdt
Fr. III en fest for Karl X
Gustaf på Frederiksborg
slot. For byen og dens ind
byggere betød det livlig
aktivitet og handel i nogle
travle dage, hvor man
skulle klare 1400 indkvar
teringer. Men da krigen
året efter igen brød ud,
kom svenskerne til Hille
rød, hvor de plyndrede
slottet for nogle af dets
største kostbarheder og
hærgede byen med tvangs
indkvarteringer, afpresnin
ger og røverier.
I 1692 blev byen hjem
søgt af en voldsom ilde
brand, der ødelagde 46 ej
endomme og huse. Mange
mennesker blev hjemløse,
Frederiksborg slot i fugleperspektiv (Grønlunds Forlag)
og det varede adskillige år,
før man havde fået udbed
anselige skolebygning, der foruden nogle under
ret skaderne. Chr. V lod sin bygmester, Lambert
visningslokaler tillige rummede bolig for rektor,
van Haven, udarbejde modeltegninger til to hus
blev ødelagt under den store brand, der raserede
typer, et seksfags hus med bred kvist og et femstore dele af Hillerød i 1834. En ny skole blev
fags med smal kvist, og i de følgende år blev
straks opført på den tidligere bygnings plads og
der opført en række ensartede huse, kaldet mo
delgårde, til erstatning for de afbrændte borger
indviedes 1836. Den smukke klassicistiske skole
huse, der næsten alle var af den solide type, der
bygning, der er opført af arkitekten, professor
J. H. Koch, husede Frederiksborg lærde Skole
var bygget på Chr. IV’s tid. Endnu langt ind i
1700-tallet opførte man i Hillerød de standar
(fra 1903 Frederiksborg Statsskole) til 1959, da
diserede modelhuse, ofte i folkemunde kaldet
man tog en nyopført, større skole i brug på de
tidligere Vognmandsjorder øst for jernbanelinien
ildebrandshuse.
Et interessant billede af Hillerød i sidste halv
(nuv. Carlsbergvej). Den gamle statsskolebyg
del af 1600-tallet giver historikeren Peder Resen
ning blev samme år erhvervet af Hillerød Han
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i sit »Atlas Danicus« med et kort over Frede
riksborg slot og Hillerød købstad fra 1670’erne.
Det fremgår tydeligt af Resens kort, at byens
oprindelige gadenet har haft omtrent samme
forløb som de nuværende gader Slotsgade, Helsingørgade, Bakkegade, Kannikegade og Sdr.
Banevej. Bebyggelsen indskrænker sig til de går
de og huse, der ligger langs de gamle gader. Mod
nord henligger Jægerbakken som åbent, ubebyg
get og stærkt kuperet område, og mod vest, hen
imod slottet, standser bebyggelsen ved en linie,
der svarer til det nuværende Møllestræde. Den
gamle kro fra Fr. Il’s tid, der senere blev en del
af ejendommen »Posen«, er nærmeste nabo til
slottet.
Antagelig var det meningen at opføre en ny
kirke i stedet for den, der blev væltet af stormen
i 1624. Så sent som i 1655 gav hver kirke på
Sjælland tre rigsdalere til den nye kirke i Hil
lerød, men pengene blev aldrig brugt til kirke
byggeri. Derimod anvendte man de indsamlede
midler til opførelsen af en ny præstegård, hvad
man i øvrigt også trængte hårdt til. Hillerøds
første præstegård lå bag den gamle kirkegård og
vendte ud til Mørkegade (nuv. Østergade). Her
boede slotspræsten, medens slotsprædikanten boe
de på selve slottet. I 1691 indrettedes en ny præ
stegård i Lille Kannikegade i en bygning, der
vistnok tidligere havde været benyttet til kro.
Endnu ses de smukt tøndehvælvede kældre i præ
stegården, der fik sit nuværende udseende i
1860’erne, da digteren J. C. Hostrup var slots
præst og beboede bygningen i Kannikegade.
Til minde om freden på Frederiksborg slot
efter afslutningen af Den store nordiske Krig i
1721 lod Fr. IV opføre Fredensborg slot. Det
smukke slot, som kongen selv ønskede bygget
efter italienske forbilleder, vakte stor og beret
tiget opsigt. Den kongelige familie valgte nu at
bo på Fredensborg under opholdene i Nordsjæl
land. Frederiksborg slot blev forsømt, og det gik
tilbage for borgerne i Hillerød. Hoffets nærvæ
relse havde givet beskæftigelse til mange men
nesker, både håndværkere, handlende og tjeneste
folk. De måtte nu forsøge at klare sig på anden
måde, og en del søgte fra byen. Fattigdommen
i byen blev ret udbredt, og mange var kommet
i vanskelige kår, fordi de endnu ikke havde fået
opført nye bygninger efter branden 1692.

For at få fuldført genopbygningen blev det
bestemt, at de grunde, der efter tyve års forløb
endnu ikke var blevet bebygget, skulle tilfalde
kongen. Blandt de grunde, kronen på denne
måde kom i besiddelse af, var det sydøstlige
hjørne af den såkaldte Lille Jægergaardsvang.
Denne grund skænkede Fr. IV derfor i 1726 til
Hillerød Hospital, som ved kongelig fundats
var blevet oprettet samme år. På grunden op
førtes en hospitalsbygning og et lille hus til
forstanderen. I hospitalet, der skulle opretholdes
ved renterne af en kapital på 24.000 rigsdalere,
som kongen skænkede »udi Courant klingende
Mynt«, skulle indsættes 30 såkaldte »spectaculeuse« personer, d.v.s. mennesker, som var an
grebet af kopper, hudtuberkulose og andre syg
domme, der havde misdannet og vansiret deres
ansigter, så de ved deres uhyggelige udseende
kunne virke skræmmende og frastødende på
godtfolk. Til den sandstenstavle, der efter ti
dens skik blev opsat over hospitalsdøren, havde
præsten i Helsinge, Jørgen Friis, forfattet føl
gende linier, der klart udtrykker hensigten med
hospitalets eller stiftelsens oprettelse:
Her Kand I arme Folck jer Sorg og Nød forglemme
Og eders Uselhed for Verdens Øyne giemme,
Lad det og blive Her i evig Brug og Skik,
At tacke Eders Gud og fierde FRIDERICH
ANNO
MDCCXXVI

Allerede få år efter grundlæggelsen brændte
hospitalet ved en ildsvåde, der i 1733 ødelagde
store dele af Slotsgade og Helsingørgade. Chr.
VI lod dog året efter rejse et nyt hospital og en
ny forstanderbolig.
Indtægterne fra den kongelige gave var langt
fra tilstrækkelige til at opretholde en forsvarlig
drift af hospitalet. Der blev sparet på forplej
ningen til de syge, og bygningerne blev ikke ved
ligeholdt. Først i 1780 blev hospitalsbygningen
grundig istandsat, medens det blev nødvendigt
at opføre en helt ny forstanderbolig. Denne blev
desuden udvidet og forsynet med frontispice,
hvorved den fik mere præg af et rigtigt købstad
hus og fik samtidig understreget sin betydning
som officiel bygning. Den fungerede nemlig både
som forstanderbolig og posthus, da hospitalsfor
standeren tillige var byens postmester. En af de
mest bekendte hospitalsforstandere og postmestre
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var Hans Dahlerup, der sad i embedet fra 180138. Han havde en stor børneflok, og for at hjæl
pe på de beskedne indtægter han oppebar, havde
han optaget et par latinskoledisciple som pen
sionærer. Den senere så berømte filolog og po
litiker Johan Nicolai Madvig boede her i årene
1817-20, da han frekventerede Frederiksborg
lærde Skole. Omkring midten af forrige århund
rede kom hospitalet i svære økonomiske vanske
ligheder, og da bygningerne stadig ikke blev for
svarlig vedligeholdt, blev hospitalet 1869 flyt
tet til en nybygning i Grønnegade i Nyhuse
(nuv. alderdomshjem). Hospitalsbygningen (nuv.
Slotsgade 25) er senere ombygget, medens for
standerboligen, der efter en ombygning i mange
år blev benyttet til forretning, i 1963 måtte
vige for en sparekassebygning.
I tilknytning til hospitalet var ansat en kirurg,
der dels skulle lindre de syges nød, dels tage sig
af de syge og tilskadekomne bønder, der fra
hele amtet blev sendt til Hillerød. På foranled
ning af amtmand F. C. von Gram blev det første
egentlige sygehus i amtet opført i Esbønderup i
1755. Ligeledes på amtmandens foranledning
blev et sygehus oprettet i Hillerød i 1759, det
såkaldte Frederiksborg Distrikts Sygehus, der
blev opført på den plads, hvor den såkaldte Gar
derstald havde ligget (Helsingørgade over for
Bakkegade). 1840 blev sygehuset flyttet til Lille
Jægergaardsvang, hvor det fik til huse i den
Lowzonske magasinbygning (nuv. Møllestræde 5).
I 1884 flyttedes sygehuset til Sdr. Banevej (nuv.
Civilforsvarskaserne), hvor det lå til 1942, da
det nuværende Frederiksborg Amts Centralsyge
hus på Helsevej blev opført.
Naboskabet til Frederiksborg slot var ikke altid
til idel glæde for Hillerøds borgere. Når hoffet re
siderede på slottet, måtte både byens borgere og om
egnens bønder hjælpe til med indkvarteringer og
udlån af sengeklæder, hvad de hverken fik betaling
eller erstatning for. Under henvisning til smittefaren
fik den energiske amtmand Friederich von Gram
afskaffet den på borgerne hvilende byrde at udlåne
sengetøj til slottet. Men mange andre forpligtelser
påhvilede borgerne. De, der havde heste og vogn,
skulle stille til kørsel for hoffet, hvad de nok fik
en mådelig betaling for, men de forsømte deres dag
lige næring.
Når Slotssøen skulle renses, har det heller ikke
været rart at være hillerødborger. I sommeren 1721
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hang en ulidelig stank fra Slotssøen over den lille
by. Søen var blevet tømt i maj måned, men blev
først oprenset i august.
Ved byens tingsted, der lå for enden af det nu
værende Møllestræde ved Nordstensvej, blev ekse
kveret straffe. Mestermanden fra Helsingør forestod
hængningen af misdæderne og skulle senere drage
omsorg for, at de aflivede blev begravet. Undertiden
blev ligene hængende lang tid i galgen, og når stan
ken fra retterstedet blev for skrap, fik mestermanden
besked på straks at nedtage kadaverne.
Stanken fra slottets mødding har byens borgere
bedre kunnet affinde sig med, selv om den store
mødding lå mellem Slotsgade og slottet. Næsten
hver ejendom havde heste, køer eller andre husdyr,
og møddingen var en nødvendighed.
Den store øde plads, der lå foran slottets byport,
og som afgrænsedes af et område, der svarer til det,
der nu indrammes af Slotsgade, Møllestræde og
Slangerupgade, var oprindelig et stort sumpet areal,
hvor ingen ville bygge. Det blev derfor benyttet som
slotsmødding og opfyldt med bl. a. hestegødning fra
staldene på slottet.
På dette sted blev det første forsøg gjort på at
etablere en industrivirksomhed i Hillerød, idet der
her blev grundlagt et salpeterværk i 1753. Den gam
le Garderstald på Jægerbakken blev revet ned og
flyttet til den nye fabriksgrund. I denne bygning,
der både tjente til bolig for den kongelige inspektør
for værket og til fabrikation af salpeter, startede
værket sin virksomhed for kongelig regning. Anlæg
get på den tidligere mødding var hensigtsmæssig,
idet man til udludningen af salpeter skulle indkoge
den urinholdige jord og blande den med staldgød
ning. Det udvundne salpeter blev brugt til frem
stilling af skedevand, der blev anvendt af farverier
og garverier.
Allerede efter et par års forløb, i 1756, overgik
værket til privateje, idet det erhvervedes af dr. Jo
han Gotfried Erichsen og forenedes med interessent
skabet De Nordenfjeldske Salpeterværker. Ud mod
Slotsgade, men adskilt fra denne ved en dyb grøft,
opførtes en salpeterlade, hvor salpeterjorden blev
oplagret. Salpetergrøften blev mange år senere op
fyldt og arealet udlagt til en sti, Salpeterstien, et
navn, der tidligere fejlagtigt er blevet opfattet som
Set. Peders sti.
Af økonomiske grunde forlod dr. Erichsen vær
ket i 1760, men efter nogle års stilstand blev driften
genoptaget, og den berømte kobberstikker Johan
Jacob Bruun blev antaget som inspektør og salpeter
mester. Kongen nærede stor interesse for værket, og
da det kneb økonomisk, ydede han tilskud til driften

og gav tilladelse til, at salpeterværket i tyve år frit
måtte skære tørv i den nærliggende Tranemose, der
siden fik navnet Salpetermosen (ved nuv. Salpeter
mose vej).
Værket bestod og var i drift til 1841, da det blev
erhvervet af den kendte hillerødboghandler, redak
tør J. Vossbein, der imidlertid nedlagde salpetervær
ket og udstykkede grunden. Byen erhvervede et areal
ud mod Slangerupgade og udlagde det i 1845 til
kreaturmarkedsplads; det er nu helt udlagt til par
keringsplads.
De rettigheder, byen efterhånden opnåede som
udtryk for særlig kongelig gunst, må mere eller

mindre erstatte de egentlige købstadprivilegier,
som man for Hillerøds vedkommende ikke har
kendskab til. Det er en nærliggende tanke, at
byen aldrig har fået udstedt købstadsprivilegier,
men efterhånden har erhvervet sig så mange
købstadlignende rettigheder, at den er blevet
regnet med blandt rigets købstæder. Ved matri
kuleringen af købstæderne i 1660 nævnes Hille
rød ikke, men omtales særskilt i et kongeligt
reskript 1661. Da Frederik III efter svenskekri
gene 1658-60 måtte opkræve særlige købstad
skatter, undgik Hillerød at blive pålagt disse
skatter, da byen kunne henvise til, at den ikke
var købstad. Men i 1673 betaler Hillerød, som
andre købstæder, den særlige konsumtionsskat,
det vil sige en forbrugsafgift, der var lagt på
en række indenlandske varer, og som blandt an
det blev opkrævet ved acciseboderne, når varer
ne blev ført ind i byen. Acciseboderne i Hillerød
lå ved byens fire porte. Den nordlige port lå
ved Kongens Jægergaard i Helsingørgade over
for »Bakken« (nuv. Bakkegade), den vestlige
port kaldtes Mølleporten og lå ved slottets vand
mølle ved Lille Slotssø (ved nuv. Slotskro), me
dens der var to porte mod syd. Den ene lå ved
vejen til Slangerup og kaldtes Troldsporten (syd
for nuværende kryds Nordstensvej-Slangerupgade), medens den anden lå ved den ældste vej
til København, der fra Store Kannikestræde
(nuv. vej ved Handelsskolen) førte sydpå over
Hammersholt; denne byport lå ved nuv. kryds
Hostrupsvej-Sdr. Banevej. Ved grøfter, gærder
og hegn var byen adskilt fra det omkringlig
gende land.
Skønt byen manglede egentlige købstadret
tigheder, fik den sin første byfoged, Anders
Nielsen Vilsund, i 1679 og året efter en byskriver,

Hans Christensen. Disse to var byens første embedsmænd. Ved den store købstadforordning,
som Chr. V udstedte i 1682, omtales Hillerød
ikke som købstad, men benævnes sammen med
nogle mindre pladser som »en Flække«. I 1778
omtales første gang et egentligt bystyre, de så
kaldte »eligerede Mænd«, der samledes på Ting
huset, hvor man tillige holdt birketing, ting
læste skøder, afsagde domme og eksekverede
straffe. Bygningen, der lå for enden af Mølle
stræde ved nuv. Nordstensvej, havde derimod
ikke fængsel. Fik man brug for at indespærre
folk, blev de anbragt på slottet i Porttårnets
skumle og uhyggelige fangehuller.
Da Hillerøds første rådhus var blevet opført
på den tidligere kirkegård i 1831, blev Ting
huset i Møllestræde nedlagt og solgt. Det blev
i en del år benyttet til asyl.
Det gamle rådhus blev efterhånden for lille,
og da både administration og retsvæsen skulle
bruge mere plads, blev bygningen revet ned, og
et nyt, større rådhus opførtes i årene 1887-88
af arkitekt V. Hoick. Efter sammenlægningen
mellem Hillerød, Frederiksborg Slotssogn og Nr.
Herlev kommuner i 1966, er den samlede kom
munale administration og byrådets mødesal ble
vet indrettet i den tidligere Nyhuse skole, der
er betydelig udvidet og stærkt ombygget til sit
nye formål. Rådhuset på Torvebakken fungerer
nu som Dom- og Tinghus.
I 1800-tallet blev Hillerød hjemsøgt af flere
store katastrofer. I 1834 udbrød en brand i di
striktslæge og bataljonskirurg Adolph Ewertsens ejendom i Slotsgade (nuv. Børsch’s ejendom).
En raket fra et festfyrværkeri, der blev afbrændt
til ære for distriktslægen, der den 10. maj 1834
holdt både fødselsdag og bryllupsdag, tændte
ild i et udhustag, og på mindre end en time
brændte det i den halve by. Med voldsom hast
bredte ilden sig op mod Torvebakken og sprang
hurtigt fra hus til hus. Varmen fra de brændende
bygninger var så stærk, at folk ikke kunne fær
des i gaderne, og det frivillige brandkorps, der
talte en snes mand, kunne intet stille op. I alt 49
gårde og huse blev flammernes bytte, men yder
ligere en række ejendomme var så medtagne, at
de måtte nedrives. Over 100 familier var hjem
løse. 3 mennesker var omkommet i flammerne.
Branden ødelagde en række smukke gamle
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Politimesterboligen på Batzkes bakke

bygninger, og byens arkitektur er derfor stærkt
præget af de nybyggede borgerhuse og ejendom
me fra midten af 1800-tallet. Chr. IV’s smukke
gamle latinskole fra 1633 brændte, og skolens
kostbare bibliotek på 4000 bind gik tabt. End
videre brændte rektor Taubers bolig og hans
private bogsamling på 3000 bind. Skønt flam
merne sprang hurtigt fra den ene bygning til den
anden, lykkedes det dog at redde det nybyg
gede rådhus på Torvebakken og præstegården
i Kannikegade.
Fr. VII holdt meget af Frederiksborg slot, og
han boede ofte med sin hofstab på slottet. I be
gyndelsen af hans regeringstid oplevede Hillerød
derfor igen at blive residensstad, hvilket for en
tid betød stigende velstand, men en ny katastrofe
ramte byen, da slottet brændte i 1859, medens
kongen og grevinde Danner beboede det.
Frederiksborgs slots brand var en national
ulykke, men for Hillerød betød det tillige en
katastrofe. Mange, der havde været beskæftigede,
medens hoffet holdt til på slottet, flyttede fra
byen, og man frygtede, at fattigdom og nød
skulle brede sig i byen og omegnen. Heldigvis
varede det ikke mange år, før det igen begyndte
at lysne.
Den tredie katastrofe indtraf 1873, da fa
brikant Orlow Andersens klædefabrik og hør
spinderi i Slotsgade (i baggården til nuv. Slots
gade 3) blev fuldstændig raseret af en eksplosion.
Ni mennesker omkom, og en række bygninger
blev ødelagt, da fabrikkens kedelanlæg sprang
i luften, fordi fyrbøderen letsindigt havde fast
gjort en sikkerhedsventil.
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Anlægget af en jernbaneforbindelse fra Køben
havn til Hillerød i 1864 betød fremgang for
byen og dens borgere. Byens betydning som
jernbaneknudepunkt er senere blevet understre
get ved anlægget af private baner til Frederiksværk-Hundested og til Gilleleje og Tisvilde. En
stærk udvikling af jernbanetrafikken har fundet
sted efter 1968, da Hillerød fik S-togsforbindelse
med København.
Kun få gamle bygninger er bevaret i Hil
lerød. To bygninger, der er opført af den
berømte arkitekt, J. C. Krieger, findes endnu.
Stutmesterboligen fra 1720 (tidl. Nyhuse gi.
skole) er desværre i så stærkt forfald grundet
manglende vedligeholdelse, at det er på høje tid
at gøre en indsats, om bygningen skal reddes for
eftertiden. Derimod er Gartnerboligen (tidl.
slotsgartner Batzkes hus på Jægerbakken) for
svarlig vedligeholdt, og den benyttes nu som bo
lig for politimesteren.
Amtsforvalter, senere justitsråd, Jacob Lowzons gård i Møllestræde (nr. 4) blev opført 1758
og var i mange år et af byens fornemste huse.
Det er en solidt bygget ejendom, der endnu er
med til at præge bybilledet på en karakteristisk
måde. - Jacob Lowzons magasinbygning (nuv.
Møllestræde 5) er ligeledes velbevaret. Det var
i denne bygning, det gamle sygehus i en årrække
havde til huse, efter at det var flyttet fra gi.
Jægersgaardsvang.
I Møllestræde 7 ligger en af Hillerøds fineste
empire-bygninger, opført 1843-44. Apoteket i
Slotsgade er ligeledes en velbevaret og velholdt
ejendom i empirestil; den er bygget 1847-48. En
tredie bygning i denne stilart er hotel »Køben
havn« ved Torvet, opført i tiden o. 1800. Fra
samme periode skal også nævnes den statelige
bygning »Carlsberg« på Københavnsvej. Ca.
1782 opførte amtsforvalter F. C. Brammer i ny
klassicistisk stil den smukke bygning »Annaborg« opkaldt efter hans hustru. Bygningen lig
ger smukt ud til Frederiksværkgade ved ind
faldsvejen til slottet. Her har amtsvejinspekto
ratet til huse. Nævnes skal også den meget vel
holdte »Bagergaarden«, Slotsgade 1.
Den såkaldte Borgerskole i Mørkegade (nuv.
Østergade 12) er en ligeledes velbevaret bygning
med en smuk, udvendig dobbelttrappe. Den blev
opført efter branden 1834 og var Hillerøds før-

ste kommuneskole. Også den Hansonske gård,
Torvet 1, er fra denne periode. I mange år var
her gæstgiveri og brændevinsbrænderi. Da den
tidligere konsejlspræsident og justitsminister, C.
F. Rottwitt, i 1885 blev amtmand over Frede
riksborg amt, købte han ejendommen og ind
rettede amtskontorer i bagbygningen og privat
bolig i forhuset ud til Torvet. Da han døde
1860, blev ejendommen erhvervet af bogtryk
ker Chr. Hanson, efter hvem den er opkaldt.
Hanson udsendte herfra Hillerøds ældste avis,
Frederiksborg Amts Tidende (grl. 1839). Bladet
ophørte 1956. I en del år var nogle lokaler i
gavlen indrettet til post- og telegrafkontor. Ejen
dommen, der nu ejes af Hillerød Handelsskole,
er udlejet til møbelfirmaet Borella Hansen & Co.
I et af byens ældste kvarterer, Bakkegade, er
stadig nogle af de gamle maleriske huse til
bage. De blev bygget o. 1762, men de er for
længst dømt til sanering og forsvinder vel snart
helt ud af bybilledet. En hundredårig gammel
og velholdt ejendom i empirestil er Hillerød
Borgerstiftelse (grl. 1867). Sammen med en til
bygning fra 1882 råder stiftelsen over 21 fri
boliger til værdig trængende borgere og deres
enker. Til den kgl. blytækker opførtes den så
kaldte Blytækkergaard, umiddelbart uden for
slottets byport. Gården blev senere købt af den
kendte hillerødkøbmand, tobaksspinder Jacob
Abel, der tillige drev gæstgiveri. Stedet skiftede

Slotspavillonen i Frederiksborg slotshave

da navn til Tobaksgaarden. Abels gæstgiveri blev
efterhånden udvidet, og 1877 blev det afhændet
til gæstgiver V. Leidersdorff, der indrettede det
til det nuværende hotel Leidersdorff.
Chr. IV var den første, der så Hillerøds udvi
delsesmuligheder mod øst. Han overlod sine em
bedsmand og håndværksmestre arealer i den
østlige del af byen og lagde hermed grunden til
den vældige udvikling, der satte ind ca. 300 år
efter på dette sted, som tidligere gik under nav
net Sandviggaards jorder. Efter opførelsen af
Frederiksborg Amts Centralsygehus benævnes
området almindeligvis Sygehuskvarteret. - I
1722 opførtes Sandviggaard her af den tysk
fødte major, Eberlin v. Feriden, der bl. a. med
virkede ved de store arbejder med bekæmpelsen
af sandflugten på nordkysten ved Tisvilde. Hans
arbejdskraft var svenske krigsfanger, taget un
der Den store nordiske Krig (1700-21). I Hil
lerød blev disse fanger bl. a. benyttet ved grav
ning af kanaler, der skulle føre vandet til Slots
søen og til nedrivningen af lystslottet »Spare
penge«. Navnet Sandviggaard må uden nærmere
forklaring sættes i forbindelse med Eberlins
sandflugtsarbejder. Gennem et par århundreder
skiftede gården flere gange navn efter de for
skellige ejere. I 1922 brændte hovedbygningen,
og den blev aldrig genopført. En stor villa op
førtes senere på stedet. For tiden benyttes den
til amtmandsbolig. I 1932 erhvervede Hillerød
kommune hele ejendommen, og omfattende ud
stykninger med påfølgende bebyggelse fandt sted.
Avlsbygningerne til den tidligere så imponerende
gård er nu revet ned for at give plads til et nyt
sygehus for sindslidende, der skal opføres på et
areal, Hillerød kommune har afhændet til staten.
Landevejen fra Hillerød mod Helsingør gik
oprindelig fra Bakkegade og Helsingørgade ad
Skansevej over Skansebakken (80 m) mod Grøn
holt. Det er ikke fastslået, om der har været
skanser her på et af Nordsjællands højeste punk
ter; men det er ikke usandsynligt, at der alle
rede på Chr. TV’s tid har været anlagt nogle,
nu helt forsvundne skanser. Hillerød by har er
hvervet området omkring udsigtspunktet, hvor
fra der er en helt enestående udsigt over Nord
sjællands skove med Kulien og Øresund som en
malerisk baggrund. På den nordøstlige del af
terrænet er nu anlagt byens nye, smukke kirke
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gård, hvortil der er opført et kapel samt kre
matorium. Den første vej fra Hillerød til Kø
benhavn har så nogenlunde fulgt den nuværende
Roskildevej forbi Favrholm, hvor den har fort
sat over Lynge og Farum. Ca. 1560, da Fr. II
overtog Hillerødsholm, fremkom der planer om
en mere direkte og bedre vej til hovedstaden.
Den blev anlagt forbi Teglgårdssøen ad den nu
værende Hammersholtvej og videre til Farum og
Fiskebæk. Den er antagelig anlagt o. 1585 og be
tegnes som en lukket kongevej, altså forbeholdt
de kgl. køretøjer. Menigmand måtte stadig be
nytte vejen over Lynge. I 1620erne anlagde Chr.
IV den nye Kongevej gennem St. Dyrehave over
Blovstrød og Birkerød, der blev den korteste vej
til København. Nu blev den gamle Kongevej åb
net for almindelige folk, medens den nye Konge
vej kun måtte befærdes af hoffet. Porte med
bomme blev opsat, så vejen var låst for offent
ligheden. Der blev ansat opsynsmænd til at passe
på, at ingen uvedkommende kom ind på vejen.
Det kgl. forbud blev dog ofte overtrådt, og 1755
blev Kongevejen offentlig mod betaling af en af
gift, da det var umuligt længere at holde rede på
de mange overtrædelser.-I begyndelsen af 1800tallet indsatte man diligence på strækningen
Hillerød-København. Turen tog ca. 4 timer, idet
man bedede på Rudersdal kro. Ved seks-tiden
gik turen tilbage. Diligencen medtog foruden
passagerer også brevpost og pakker.
St. Dyrehave lod Chr. IV 1619-20 udlægge
og indhegne som kgl. jagtreservat. Omkring
1680 anlagde Chr. V de berømte »Stjerner«,
hvorfra snorlige jagtveje udgik i forskellige ret
ninger. Vejene var nummererede. Disse jagtveje
anvendtes især til de navnkundige parforcejagter (se under Gribskov, Nødebo sogn). Midt i
St. Dyrehave har vi stadig bevaret den fornem
ste af disse »Stjerner« tillige med den store cen
tralsten, der er forsynet med kompasrose. Skov
løberstedet, Etvejshuset, og Etvejen fortæller
også om denne tid. - Hestehaven var den æld
ste stutterivang, og navne som Tyrkeris sø og
Taterdammen minder om, at her havde kongen
sine stod af tyrkiske og andre orientalske racer
gående på græs. De forskellige stod blev ind
fanget om efteråret i de såkaldte »Fangekroge«.
Af disse er en enkelt bevaret i udkanten af St.
Dyrehave ved Tolvkarlehus.
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Præstevangen har gennem mange år været et
yndet udflugtssted for hillerødborgerne. Også
Fr. VII holdt af at komme her. En halvø i
Præstevangssøen lod han omdanne til en idyllisk
ø, Fantasiøen, hvor han fik plantet sjældne
træer og buske. Han opførte her en pavillon og
et bindingsværkshus, hvor han kunne søge ly
under sine fisketure og udflugter til stedet. Kun
en gavl af en kampestensbygning, hvis loft i sin
tid var beklædt med østersskaller, står tilbage
som ruin.
Til minde om Fr. VII’s nære tilknytning til
byen Hillerød og dens omegn rejste mænd og
kvinder fra Frederiksborg amt 1880 på byens
torv en statue for grundlovens giver, udført af
Vilh. Bissen.
Jægerbakken er et stærkt kuperet område, der
strækker sig fra Helsingørgade ned mod Slots
søen og Slotshaven. Arealet er opkaldt efter den
gamle kongelige Jægergaard, der lå oppe ved
Helsingørgade. Jægerbakken blev i 1700-tallet
dyrket som agerland; men efter en periode som
privat eje kom den i begyndelsen af 1800-tallet
tilbage til kongen, der 1840 udlagde den som
park. På skråningen op mod det højeste punkt,
kaldet Studenterhøjen, har Hillerød kommune
ladet opstille billedhuggeren Mogens Bøggilds
mindesmærke for 9. april 1940, symboliseret
ved en segnende hjort, der angribes af ørne.
I Slotshaven, oven for Hesteskodammen, op
førtes 1872 en sommerrestaurant, Slotspavillo
nen, der var et søgt udflugtssted for hillerødanerne. Under besættelsen 1940-45 blev den
ødelagt af tyskerne, og 1947 blev den revet
ned. Hillerød by har nu på stedet ladet opføre
en moderne og meget præsentabel restaurant un
der ledelse af arkitekt Holger Næsted. Den har
bevaret det gamle navn - Slotspavillonen. - I
nærheden står mindesmærket for statsminister
Chr. Ditlev Reventlow. Det er en obelisk med
en figur foran, frihedens genius, der sønderbryder et åg og hæver frihedens fakkel. Foruden
Reventlows portrætmedaillon bærer søjlen ind
skriften: Vi vil skrive i Sand, hvad de Gamle
led, men i Sten hans Navn, som for Frihed
stred. Mindesmærket er rejst 1888, et hundrede
år efter, at Reventlow på Frederiksborg slot
overrakte 15 bønder fra Frederiksborg og Kron
borg amter arvefæsteskødebrev på deres gårde.

Hillerød er på grund af sin centrale placering
amtets naturlige midtpunkt. Byen forstod på et
tidligt tidspunkt at skabe en god kontakt mel
lem land og by. Således har Frederiksborg Amts
Landboforening, der blev stiftet 1843, lige siden
1845 holdt sine årlige dyrskuer i Hillerød, der
stillede et areal til rådighed og indrettede det
til Dyrskueplads. I samme forbindelse skal næv
nes Hillerød Andelsslagteri, der blev oprettet
som privat slagteri i 1896. I 1913 blev det an
delsslagteri. I 1968 sammensluttedes det med en
række slagterier til Andelsslagteriet Sjælland. Til gavn for landbrugets fremme er oprettet de
tre statsinstitutioner forsøgsgårdene Favrholm
(ca. 310 ha) og Trollesminde (ca. 240 ha) samt
Statens Forsøgsmejeri. På disse steder drives en
omfattende forsøgsvirksomhed og udføres et
værdifuldt, videnskabeligt arbejde. Favrholm
stammer, som før nævnt, fra Fr. II’s tid, medens
Trollesminde først er opført 1840. Begge gårde
blev erhvervet af staten 1917. I 1923 blev Sta
tens Forsøgsmejeri bygget på et areal mellem de
to statsgårde.
1874 grundlagde den fremtrædende venstre
politiker, Christen Berg, Frederiksborg Amts
Avis. I en del år boede han selv i Helsingørgade, hvor bladet stadig har til huse. Det var
Bergs tanke med det nye blad at skabe en po
litisk modpol til den dominerende højrepresse,
og han knyttede en ung lærer, H. V. Rasmussen,
til sig som bladets første redaktør. C. Bergs søn,
Sigurd Berg, den senere indenrigsminister, var
redaktør fra 1895-1905, da han blev afløst af
Laurids Hansen, der med stor dygtighed ledede
bladet i næsten et halvt hundrede år. Det er nu
tanken at flytte virksomheden fra dens mange
årige domicil i Helsingørgade til de arealer på
Milnersvej, hvor Amts Avisen nu trykkes i en
nyopført trykkeribygning. - I 1905 stiftedes det
radikale Nordsjællands Venstreblad, og dets
første redaktør gennem ca. 27 år var Holger
Bernild. Bladet ophørte 1957. I 1911 kom
Nordsjællands Social-Demokrat. Det ophørte
som selvstændig avis 1961, men har stadig lokal
redaktion i bladet Aktuelt - Sjællandsposten.
Alderdomshjemmet i Grønnegade blev, som
tidligere nævnt, opført 1869 som hospitalsbygning for Hillerød. I 1929 overtog Slotssog
net bygningen og indrettede det til hjem for

gamle og enlige. Da hospitalet også havde givet
husly for alumner, forblev de på hjemmet mod
en betaling af 280 kr. årlig. I 1867 opførtes
Frederiksborg Amts Arbejdsanstalt, Skansegaarden, hvor alumnerne nu fik ophold fra hele am
tet samt fra hovedstadsområdet. - De gamles
Hjem på Kirsebærbakken er opført 1919 (arki
tekt C. Lundqvist) og fremtræder som en smuk
trefløjet bygning. Her er også en sygeafdeling.
Nævnes skal også stiftelsen, Hertz Minde, op
rettet af boghandlerne M. og H. Hertz. Hjem
met yder fribolig til værdig trængende forret
ningsfolk eller håndværksmestre. Det blev byg
get 1949. I 1943 blev Frederiksborg Amts Cen
tralsygehus indviet (arkitekt C. Lundqvist).
Grunden blev givet af Hillerød kommune. En
skønnere placering kunne næppe tænkes. Det
smukke og meget store bygningskompleks ligger
på et bakkedrag på de tidligere Sandviggaards
jorder og er synligt helt fra bakkerne ved Kregme, der ligger o. 16 km fra sygehuset. Fra den
nye, mægtige tagterrasse på en af centralsygehu
sets sidste tilbygninger kan man se milevidt om
kring ud over Arresø, Gribskov og ud til Øre
sund. Et så storslået udsyn over Nordsjælland
har man ikke magen til. Sygehuset er især de sid
ste år blevet udvidet så stærkt, at hele arealet
snart er udbygget. I aulaerne på de forskellige
etager er opsat nogle tiltalende vægmalerier med
nordsjællandske motiver, udført af kunstneren
V. Haagen-Müller.
Bortset fra det tidligere omtalte salpeterværk
er den første større industrivirksomhed i Hille
rød Nordstens fabrikker, der er grundlagt 1877.
Langt ud over landets grænser er firmaet kendt
for sine landbrugsmaskiner, specielt såmaskiner
ne. Af nyere industrier skal nævnes France og
Søns møbelfabrik, der har leverancer til store
dele af verden, og A/S Bohnstedt-Petersens auto
mobilsamlefabrikker. Kendt er også Podis Skole
materiel, der gennem adskillige år har leveret
fysikapparatur til skoler landet over, samt til
det øvrige Norden. Endvidere kan nævnes A/S
N. Foss Electric (elektroniske måleapparater),
Peder Mortensen A/S (textil- og forædlingsma
skiner), A/S Chr. Melskens Engros (linoleum og
vinyl) og A/S Rud. Pallesens Bogtrykkeri.
Hillerød er en udpræget skoleby. Af kommu
nale skoler er Ndr. Banevejens skole den ældste
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Fra Præstevangskirkens moderne interiør:
Alterpartiet og den store Kristusfigur

(1877). I 1953 opførtes den store Frederiksborg
Byskole på Carlsbergvej. I årene 1954-56 påbe
gyndtes opførelsen af Hillerødsholmskolen, der
stod endelig færdig 1962. I 1967 er man be
gyndt på en ny skole i den såkaldte østby, Kul
svierskolen. Frederiksborg Statsskole med den
smukke beliggenhed ved Teglgårdssøen (grl.
1633) og Hillerød Handelsskole (grl. 1906) og
Handelsgymnasium (grl. 1961) er allerede om
talt. - M. Mørks Skole og Skolehjem er en lands
kendt privat realskole, grl. 1895 af frk. Marie
Mørk. - Hillerød tekniske skole (grl. 1887) hed
der siden 1963 Hillerød tekniske Centralskole og
har til huse i den store nybygning ved Roskil
devej. - Luthersk Missionsforenings Højskole
(grundlagt 1923) har almindelig højskoleunder
visning med tilknyttet bibelskole samt en land
brugsafdeling. Skolens åndelige grundpræg er
det evangelisk-lutherske budskab, udtrykt gen
nem Bibelen og Den danske Folkekirkes beken
delsesskrifter.
Den nordiske Lejrskole blev oprettet 1944 af
foreningen Norden i Hillerød og af foreningen
Den nordsjællandske Lejrskole. Desuden findes
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flere skoler under socialministeriets ressort. - Be
handlingshjemmet Stutgaarden blev 1961 indret
tet i den ejendom, som gennem mange år havde
tilhørt den kendte redaktør Henrik Cavling.
Man har her skole og hjem for adfærdsvanske
lige børn. Københavns Universitets Ferskvands
biologiske Laboratorium blev oprettet 1911.
(Grundtvigs Højskole og Lyngby Landbrugs
skole, se under Tjæreby sogn.)
En meget levende institution er Frederiksborg
Bibliotek, der blev grundlagt 1896 med en
privat bogsamling på 800 bind som grundstam
me, skænket af frk. Julie Overskou. Biblioteket,
der tidligere havde til huse i kommuneskolen
på Ndr. Banevej, er nu indrettet i Fællesorga
nisationens ejendom i Bakkegade, hvor man
har skabt et moderne kulturcenter, der formid
ler udlån af bøger, noder og musikoptagelser
samt afholder foredrag og arrangerer kunstud
stillinger.
En række genstande med tilknytning til Fre
deriksborg amts forskellige egne og til Hillerøds
historie opbevares på Nordsjællandsk Folkemu
seum på Jægerbakken. Museet består dels af en
udstillingsbygning og dels af det gamle hus
mandssted, der blev flyttet fra Lavø mark nord
for Helsinge til sin nuværende plads i 1924 af
Nordsjællandsk Museumsforening, som blev stif
tet samme år på initiativ af forfatteren Anders
Uhrskov. Det trelængede husmandssted, der
officielt hedder Lille Ravnebjerghus, er en
karakteristisk type på et mindre landbo- og
landhåndværkerhjem fra årene umiddelbart
efter udskiftningen og stavnsbåndsløsningen.
De fattigste husmænd beboede dengang et lille
gadehus med kun meget lidt eller intet jord
til, og de måtte ernære sig ved at arbejde for
bønderne. De bedrestillede husmænd havde et
lille sted, hvortil hørte noget jord, men dog
ikke nok til, at det kunne ernære en familie.
Husmanden måtte derfor foruden sit lille land
brug tillige drive et landhåndværk. De skiftende
ejere af Lille Ravnebjerghus har således været
vævere, tømrere, skomagere eller soldsættere.
Endnu hænger i husmandsstedets værksted det
jernbånd, soldsætteren benyttede til at lave sold
rammen over. Bunden i soldet, der skulle sigte
avnerne fra kærnerne, var enten lavet af flet
værk eller et hullet lammeskind. En af de sidste

ejere af stedet var Lars Soldsætter, og efter ham
blev ejendommen i mange år kaldt Soldsætte
rens Sted. Endnu 1908 var stedet i familiens
eje; men da de sidste beboere var flyttet, stod
ejendommen tom i en årrække, indtil den i 1924
blev indrettet til museum.
Museets udstillingsbygning er opført 1939 og
er i sin ydre form tænkt som et karakteristisk bor
gerhus, en model efter et af Chr. V’s ildebrandshuse. Det meste af samlingen er skænket som ga
ver. Blandt de mange givere skal fremhæves to
kvinder, nemlig sygeplejerske, frk. Christine
Larsen (d. 1945), der har testamenteret ca. 200
forskellige dele til museet, hvoraf bl. a. kan
nævnes: kobber- og messingtøj, sølvfyrtøj, sølvhovedvandsæg, duge og dragter. Ved sin død
gjorde hun museet til sin universalarving. Den
anden kvinde er malerinden Ebba Holm, der i
mange år havde sommerbolig i Tisvilde. Hun
yndede at male nordsjællandske egnsmotiver.
Hendes gave bestod af 36 billeder.
Hillerød har i skiftende perioder oplevet
stærk tilbagegang og kraftig vækst, men udvik
lingen i de sidste hundrede år har været præget
af støt fremgang. De gunstige forhold for land
bruget i sidste halvdel af 1800-tallet bragte vel
stand til Hillerød, der udviklede sig til en bety
delig handelsby. Nye store ejendomme skød op
og afløste de små, lave huse, der hidtil havde
præget bybilledet, og høkerforretninger og
kræmmerboder afløstes af købmandsgårde,
bryggerier og brænderier samt mindre industri
virksomheder. Den stigende økonomiske vækst
blev formidlet af byens pengeinstitutter. Ældst
er Frederiksborg Amts Sparekasse, der blev
grundlagt i 1842. Siden 1900 har den haft sæde
i den bastante bygning i Slotsgade, men står nu
for en stor udvidelse i form af en anselig, mo
derne tilbygning. I 1866 kom der filialkontor i
Hillerød for Bondestandens Sparekasse, nu Spa
rekassen Sjælland. For nogle år siden opførte
dette pengeinstitut en tiltalende, moderne byg
ning i Slotsgade. Byens ældste bank, Hillerød og
Omegns Bank, blev stiftet 1898. Dens pompøse
facade fra 1938 er en af Slotsgades mest iøjne
faldende ejendomme. Hillerød Landbobank blev
oprettet 1917. Dens statelige bygning i Slotsgade
fra 1927 er senere blevet moderniseret.
Hillerøds betydning som hovedsæde for amts5

Frederiksborg amt

Frederiksborghallen

administrationen siden slottets opførelse har
gjort byen til amtets naturlige midtpunkt. Lige
fra 1662-1965, fraregnet ca. 30 år fra o. 185585, har man fra amtskontorerne på Frederiks
borg slot, nærmere betegnet fra Slotsherrens
hus, ledet og styret amtet. Fra 1966 har denne
administration midlertidigt måttet lede arbejdet
i lejede lokaler på Skovledet, fordi Frederiksborgmuseet skulle bruge de tidligere amtslokaler
til kontorer. En ny amtmandsbolig og nye kon
torer skal indrettes i den planlagte Frederiks
borg amtsgård på Overdrevets arealer i Hillerød
øst. Et areal på ca. 40.000 m2 er afsat til bygge
grund. Her vil også amtstue og amtsvejinspekto
ratet m. m. få domicil, så hele administrationen
af Frederiksborg amt samles under eet tag.
Hillerød vil fortsat, om ikke vidtløftige pla
ner om ændring af landets flerhundredårige
amtsinddeling gennemføres, være amtsbyen, og
som sådan på bedste måde stræbe efter at leve
op til de krav, der i den anledning ofte vil blive
stillet til den. - Den kommunesammenlægning,
der 1966 fandt sted, hvor Frederiksborg slots
sogn og Nr. Herlev sogn kom under købstad
styre, skulle give gode muligheder for en sund
og stærk udvikling fremover. I dag har Hillerød
kommune ca. 22.000 indbyggere, men store bo
ligområder, der er planlagt mod øst, på Karlebo
overdrev, vil snart forøge indbyggertallet bety
deligt. Mod vest skubber byen sine grænser læn
gere og længere ud, stærkest koncentreret i et
industrikvarter mod Tirsdagsskoven og et bolig
område mod Selskov.
Som handelsby er Hillerød især de seneste år
blevet stærkt rustet til at kunne modvirke det
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konkurrencepres, der uvægerligt har meldt sig
fra hovedstadsområdet. Et længe næret ønske
om et udstillingscenter, der kunne styrke byens
gode placering både kulturelt og økonomisk, blev
opfyldt 1967, da den store og rummelige byg
ning, Frederiksborghallen, blev indviet. Bygnin
gen har to store haller, der kan benyttes til
sportsarrangementer og udstillinger, samt møde
lokaler og en restauration. Hillerød kommune
har stået som bygherre, og tre arkitekter, Holger
Næsted, Gunnar Petersen og Jørgen Groth har
tegnet hallen og ledet opførelsen.
Hillerød er kendt for sine skønne omgivelser,
skovene, søerne og den bakkede omegn, og midt
i bybilledet det prægtige Frederiksborg slot med
sin smukke beliggenhed i den idylliske Slotssø.
Måtte dette byens ansigt stadig forblive som
i dag, hvor stor en udvikling der end vil finde
sted i fremtiden.

FREDERIKSBORG SLOT
Nordsjælland har siden oldtiden hørt til et af
vort lands skovrigeste områder. Endnu mod
slutningen af middelalderen dækkede betydelige
skovstrækninger hele landsdelen, kun afbrudt af
søer og moseagtige sumpe. Mange nordsjælland
ske stednavne vidner endnu om, hvor de første
rydninger fandt sted, og hvor den første bebyg
gelse blev til.
På en holm i et af de sumpede områder midt
i Nordsjælland opførte en adelsmand engang i
middelalderen sin befæstede herregård, og han
gav den navnet Hillerødsholm efter den nærved
liggende rydning og landsby Hillerød.
Man ved ikke, hvem der har opført denne før
ste ejendom, kun, at den nævnes første gang på
Erik Klippings tid i året 1275, da den tilhørte
herremanden Anders Pedersøn Vether. Til ejen
dommen hørte oprindelig kun ret beskedne jord
arealer, men ved arv og køb gennem flere gene
rationer kom mere og mere jord til, således at
herregården i reformationstiden hørte til en af
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landsdelens betydeligste ejendomme. Den var
kommet i slægten Gøyes eje og blev i 1544 af
rigshofmester Mogens Gøye overdraget hans
datter, Birgitte Gøye, og hendes ægtefælle, adels
manden Herluf Trolle, som en del af deres med
gift. Da det berømte ægtepar i 1554 bosatte sig
på Hillerødsholm, lod de en ny hovedbyg
ning opføre med Mattheus Rubensaadt som
bygmester.
Efter reformationen havde kongen erhvervet
betydelige arealer i Nordsjælland af det tidli
gere kirke- og klostergods. Ved køb og mage
skifter kom flere ejendomme under kronen,
således i 1553 Faurholm, som kongen og Peder
Oxe mageskiftede med Tølløse. Det vigtigste
mageskifte fandt sted den 1. juli 1560, da Frede
rik II fra Birgitte Gøye og Herluf Trolle er
hvervede Hillerødsholm mod at afstå Skovklo
ster, det tidligere Set. Peders kloster ved Næst
ved, som derefter fik navnet Herlufsholm. Dette
mageskifte betød ikke blot, at Hillerødsholm blev
kongelig ejendom, men det markerede samtidig
afslutningen på en tilsigtet kongelig godspolitik.
Frederik II var i høj grad interesseret i at skabe
et sammenhængende krongods i Nordsjælland.
For den jagtglade konge var denne landsdel med
sine vidtstrakte skovområder et ideelt sted at
tage ophold, men det har tillige været ret afgø
rende for kongen at besidde de områder, der lå
ud til det strategisk vigtige Øresund. Herluf
Trolles adelsborg fik efter mageskiftet navnet
Frederiksborg, og for at gøre den til en værdig
kongebolig, lod Frederik II straks foretage en
del ombygninger, udvidelser og ændringer, som
Herluf Trolle førte tilsyn med, idet han som
kongens lensmand blev boende på sin tidligere
ejendom.
Den oprindelige hovedbygning, der var op
ført nogle få år før mageskiftet, bestod af et dob
belthus med to sammenbyggede fløje. Frederik
II lod denne bygning forhøje med et stokværk,
udvidede den og forsynede den med karnapper
og små udbygninger. De bygninger, der lå på
de foranliggende holme, blev alle revet ned, og
nye opførtes i de følgende år.
Det er formentlig Herluf Trolle, der har la
det opsætte to kalkstenstavler over indgangene i
de to trappetårne, der fandtes foran den davæ
rende hovedbygning.

Den ene tavle fortæller om mageskiftet:
Friderick then anden goed och from
hans naade giorde thette bytthe
Ath hyllersholm under kronen kom
oc herlof till skougkloster flitthe.
MDLX

Tavlen er endnu bevaret, idet Christian IV i
1613 lod den indmure over den nordvestre port
i det nye lensmandens hus i ydre slotsgård.
Den anden tavle forklarer navneskiftet:
Fridericksborg er nu mit nafn
Konnig Friderick lod mih saa kalde
Af hannum gaar saa vide safn (sagn)
Ofuer herrer och furster aide.

Efter nedbrydningen af den gamle hovedbyg
ning i 1602 forsvandt denne tavle, men et styk
ke af den blev tilfældigt fundet under udgrav
ningsarbejder på slottet i 1915. Dette brudstyk
ke er nu opsat på muren i gennemkørselen under
det store porttårn.
Den tidligere ladegård, der havde ligget på forre
ste holm, blev efter nedbrydningen flyttet til Favrholm, kaldet Store Ladegaard, hvis avlsbygninger her
efter blev ladegård for slottet. Samtidig blev en ny
ladegård, kaldet Lille Ladegaard, opført vest for
slottet (hvor den nuv. parkbebyggelse Hillerødsholm
ligger). Et stutteri blev knyttet til Lille Ladegaard,
og under de følgende konger udvikledes her den be
rømte Frederiksborg hesterace. Under enevælden var
hesteholdet og stutteriet af betydeligt omfang, og
store arealer ved slottet var udlagt til stutterivange.
Et stutteri på Esrum blev henlagt under det kgl.
frederiksborgske stutteri, og en stor stab blev knyt
tet til det og fik anvist bolig i de omliggende »nye
huse« (Nyhuse). Frederiksborghestene blev kendt
langt uden for landets grænser. Det var en fornem
gave at modtage de ædle Frederiksborgheste fra den
danske konge. - Den lille Ladegaard blev erstattet
af en til formålet indrettet stutterigård, et smukt
barokanlæg, som arkitekten, generalbygmester Lau
rids Thurah, opførte for kongen 1742-46. - Omkring
midten af 1800-tallet gik det noget tilbage med
driften af stutteriet, og det blev forpagter bort. Se
nere blev det solgt til C. F. Tietgen, der imidlertid
opgav at drive det og lagde jorderne ud til agerbrug.
I 1922 blev Hillerødsholm nedlagt som landbrugsej
endom, og jorden blev udstykket. Bygningerne blev
1937 solgt til Frederiksborg slotssogns kommune,
der opgav at bevare den sidste rest af det fordum
så stolte anlæg, Thurahs imponerende ridehus. Det

Frederik II buste, modelleret af J. G. van der Schardt
(Frederiksborgmuseet)

blev solgt til Hørsholm rideklub 1940, og det er nu
genopført i Hørsholm.
På forreste holm lod kongen opføre en portal
ved vindebroen mod syd samt to lange, lave
bygninger, der skulle tjene til boliger og stalde.
Til højre i staldgaden opførtes i 1561 et højt,
firkantet hus i to stokværk. Her boede Herluf
Trolle, medens byggearbejderne på den øvrige
del af slottet stod på, og den høje bygning, der

rejser sig over de lave staldbygninger, kaldes
endnu Herluf Trolles tårn. Frederik II oprettede
senere en latinskole i tilknytning til slottet, og
den havde i årene 1568-86 til huse i denne byg
ning. På grund af idelige stridigheder og fejder
mellem latinskolens disciple og tjenestedrengene
fra de nærliggende staldbygninger flyttede kon
gen den lærde skole til Sorø kloster og lagde
hermed grunden til det senere Sorø Akademi.
På nævnte holm afsluttedes byggearbejderne
mod nord med et par ejendommelige, lave runde
tårne, der bærer årstallet 1562 og Frederik II’s
valgsprog: MEIN HOFFNUNG ZU GOTT
ALLEIN (mit håb til Gud alene), sat i et bånd
af jernankre midt på hvert tårn.
Alle disse bygninger er endnu bevarede og gi
ver et udmærket indtryk af byggeskik og arki
tektur på Frederik II’s tid.
På den mellemste holm lod kongen mod vest
opføre en anselig kirke med tårn og spir og mod
øst en høj bindingsværksbygning, der rummede
boliger til hoffolk og tjenerskab samt køkkener
og forrådsrum. Både kirken og bindingsværks
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bygningen blev senere revet ned af Christian
IV, da han begyndte på sine store byggearbej
der på slottet.
På den åbne plads umiddelbart vest for ho
vedbygningen - den såkaldte Ringrendingsplads
- opførte Frederik II en lang magasinbygning i
IV2 stokværk. Denne bygning, der endnu findes,
er blevet kaldt »Fadeburslængen« eller »Havre
magasinet«.
For at skaffe vand til slottet og dets omgivel
ser lod Frederik II i 1572 sjællandske bønder
grave lange kanaler og render fra Allerød sø
mod syd og fra Gribsø mod nord ned til de
sumpede strækninger, der omgav slottet og hol
mene. Ved opdæmning af vandet skabte kongen
begyndelsen til den nuværende Slotssø, der altså
er en kunstig sø.
I Indelukket nord for slottet lod Frederik II
bygge et lille lystslot »Badstuen« (o. 1581). Det
er opført få år efter afslutningen af de egent
lige byggearbejder på Frederiksborg, men ad
skiller sig i sin nyere stil væsentligt fra Frederik
II’s øvrige bygninger. Den ændrede stil skyldes
den nederlandske arkitekt Johan Floris, der ikke
tidligere havde arbejdet på Frederiksborg, men
havde været beskæftiget med byggeri på Kron
borg. Frederik II yndede meget sådanne små
lystslotte, hvor han under sine talrige ophold i
Nordsjælland kunne tage ind, og hvortil han
kun behøvede et beskedent følge. Nord for Lille
Dyrehave opførte han det forlængst nedrevne
lystslot »Frydensborg«, og i Slotshaven helt ne
de ved søen byggede han »Sparepenge«, der
rummede værelser til beboelse samt en del stal
de. Den sidstnævnte bygning lod Christian IV
senere nedrive, og i årene 1599-1601 opførte
han en større bygning på samme sted og lod den
i øvrigt også kalde »Sparepenge«.
Christian IV, der efterfulgte sin fader, Frede
rik II, på tronen, var født på Frederiksborg efter traditionen nedkom dronning Sofie med
den lille tronfølger under en rosenbusk på en 0
i Lille Slotssø - og allerede fra sine første rege
ringsår følte den unge konge sig stærkt knyttet
til dette slot. Han udkastede den tanke at om
bygge Frederiksborg til en repræsentativ konge
bolig, der over for udlandet kunne stå som et
monumentalt udtryk for den danske konges an
seelse og magt.
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Han tog selv ophold på det nye »Sparepen
ge«, medens han i årene 1602-20 ombyggede
og ændrede sin faders slot og dermed skabte
det Frederiksborg, vi i dag kender. Betyde
lige bygningsmæssige ændringer blev foreta
get, hovedslottet og bygningerne på mellemste
holm blev revet ned og erstattet af nye bygnin
ger, men han lod slottet beholde sin faders
navn.
Christian IV’s regeringstid anses i alminde
lighed for at være en af de mest betydningsfulde
perioder i vor historie, trods uheldige og ulykke
lige krige med deraf følgende økonomisk ned
gang. Billedet af kongen som en stærk personlig
hed bør ikke svækkes, selv om han ikke nåede de
politiske og økonomiske resultater, han egentlig
havde tænkt sig. Med grundlæggelsen af adskil
lige byer og opførelsen af en lang række smukke
bygningsværker har han formået at kaste en
ganske særlig glans over sin regeringsperiode.
Det nuværende Frederiksborg slot er et af Chri
stian IV’s stolteste og mest monumentale byg
ningsværker, men skønt vi kender adskillige af
kongens arkitekter, ved vi ejendommeligt nok
ikke, hvem der har været dette slots arkitekt; i
alle tilfælde ikke i de første byggeår. Det har
skabt formodningen om, at kongen personlig
har stået for opførelsen.
Christian IV havde udmærket forstand på
arkitektur og byggeri, og han har utvivlsomt
haft afgørende indflydelse på udformningen af
tegninger og projekter til alle sine bygninger;
dette gælder ikke mindst Frederiksborg slot.
Sandsynligvis har kongen drøftet planerne om
et nyt Frederiksborg med sin arkitekt, Hans
Steenwinckel den Ældre, men denne kan ikke
være slottets arkitekt, da han døde året før, byg
gearbejderne blev påbegyndt. Steenwinckels to
sønner, der begge var arkitekter, har virket på
Frederiksborg, men kom først hertil på et ret
sent tidspunkt.
Christian IV var en mand med udpræget
praktisk sans, og han forstod at knytte dygtige
håndværkere til byggeriet på Frederiksborg. Han
traf aftaler med murermester Jørgen Friborg fra
Slangerup, der også har opført Slangerup kirke,
med snedkeren Hans Barchmann, der har lavet
både inventar- og bygningsarbejder på slottet,
med kunstsmeden Caspar Fincke, der er mester

Karel van Manders maleri af Chr. IV til hest (Frederiksborgmuseet)

for gitteret i portalen på Ringrendingspladsen
og vinduesgitteret for kongens lukkede stol i
Kirkefløjen, samt med stenhuggeren Caspar Bogaert, der kom fra Kronborg til Frederiksborg
for at udhugge vinduesnicher, figurer, søjler,
portaler og anden udsmykning i sandsten.
Kongen indledte byggearbejderne på Frede

riksborg med at nedrive den gamle hovedbyg
ning, der ikke var større, end at den kunne stå i
den nuværende indre slotsgård. Den mønster
lagte brolægning i denne slotsgård er ikke sym
metrisk, men markerer, hvor man har udgravet
nogle middelalderlige brønde, der har været be
nyttet i den tidligere herregård.
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Det nye hovedslot blev anlagt efter en stor
slået plan med tre fløje mod vest, nord og øst,
samt en lav forbindelsesbygning mod syd. Hver
fløj blev opført for sig og er på gavlene forsy
net med årstal, der fortæller, hvornår den på
gældende fløj var under tag. Bygningerne, der
hviler på en kraftig pilotering i den sumpagtige
grund, er opført af røde mursten, der enkelte
steder er lagt i særlig mønstermuring. Vandrette
bånd og alle vinduesindfatninger er udført i
sandsten. De små pyntelige trekantede gavlstyk
ker, der er anbragt over hvert vindue, bærer et
udhugget hoved af romerske kejsere og danske
sagnkonger.
Kirkefløjen, der bærer årstallet 1606 på gav
len, er opført i årene 1602-06. Den rummer
Slotskirken, der går gennem to etager, og adskil
ler sig i det ydre fra de øvrige fløje ved de høje
gotiske vinduer og det kraftige klokketårn.
Over kirken ligger i hele fløjens længde den så
kaldte Dansesal (Riddersalen). Under kirken
ligger de smukt hvælvede kældre, der tidligere
blev brugt til vinkældre.
Kongefløjen blev opført først og stod færdig
i 1604. Kongen og dronningen havde deres væ
relser på 1. sal, medens enkedronningens værel
ser »Fru Moders Gemakker« lå på 2. sal.
Prinsessefløjen har på gavlpartiet foroven
årstallet 1608. I denne fløj havde kongens børn
deres værelser på 1. og 2. sal.
Mellem Kirkefløjen og Prinsessefløjen opfør
tes en lav terrassebygning, der stod færdig i
1609. På den indvendige side mod indre slots
gård danner en række lette buer og søjler en
åben, lys loggia. Udvendig er terrassebygningen
udsmykket med statuer af antikke gudeskikkelser, dekorativt anbragt i hver sin søjleindram
mede niche. Statuerne, der nu fremtræder ens
artede og grå, var oprindelig malet i en række
livlige farver.
Midt i terrassebygningen er hovedporten an
bragt. Over den har Caspar Bogaert i sandsten
udhugget en rigt dekoreret opsats, der bl. a. bæ
rer Christian IV’s navnetræk og kongens og
dronningens våbenskjolde med deres valgsprog
»Regna firmat pietas« (Fromhed styrker rigerne)
og »Rege me Jehova spiritu sancto tuo« (Led
mig, Herre, ved din helligånd). På mellemste
holm lod kongen nedrive Frederik II’s kirke og
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den store bindingsværksbygning. Mod vest pa
den tidligere kirkes plads byggede Christian IV
1612-14 en bolig til lensmanden, kaldet Slotsher
rens hus, og som en pendant til den mod øst en
bygning, Kancellibygningen, til brug for den
kongelige administration. Begge bygninger er
trukket ud til siderne, dels for at give bedre
plads i den ydre slotsgård, dels for bedre at
fremhæve hovedslottet. Midt på pladsen lod
kongen opføre en fontæne, der med Neptun
figuren foroven skulle symbolisere den dansk
norske konge som søens, specielt Østersøens, her
re. Bronzefigurerne var udført af den flamske
billedhugger Adrian de Vries i Prag. Under
svenskernes plyndring på Frederiksborg i 1659
blev figurerne taget ned og bragt til Sverige,
hvor de nu er opstillet enkeltvis i Drottningholm
slotspark. De nuværende figurer er afstøbnin
ger, der i 1888 blev skænket af brygger, kaptajn
J. C. Jacobsen, Frederiksborg slots velgører i
nyere tid.
Byggearbejderne på mellemste holm afslutte
des i 1620 med det imponerende porttårn, der
foroven afsluttes i et enestående spir, der i sin
udformning peger mod den nye stil, barokken.
Oprindelig var tårnet blytækket, men fik i 1890
sin nuværende kobberbelægning. Under tårnet
findes nogle mørke, uhyggelige fangehuller, der
ligger dybt under brolægningen, og hvortil der
kun slipper en anelse lys ind gennem nogle smal
le luftkanaler. I gennemkørselen under tårnet
ses nogle trælemme, der endnu dækker for ned
gangen til fangehullerne. Under klokketårnet i
hovedslottet var også et fangehul, der bl. a. en
tid har huset Christian IV’s egen slotsforvalter
på Frederiksborg, Adam Berg, der iøvrigt har
skrevet den første beskrivelse af slottet i 1646.
For enden af Ringrendingspladsen, vest for
Kirkefløjen, byggede kongen et Audienshus,
der med en Audiensgang over kanalen var
forbundet med hovedslottet. Brødrene Hans
Steenwinckel den Yngre og Lorents Steenwinckel har stået for opførelsen af denne smukke
tilbygning, der er opført i sandsten og i en let
tere stil end Christian IV’s øvrige bygninger. I
Audienshuset anbragtes en gennemkørsel, Mønt
porten, men der var oprindelig ikke vej vest om
slottet. Efter afslutningen af byggearbejderne
blev slottets mure malet over med rød farve,

medens sandsten og figurer blev rigt dekoreret i
gule, grønne, røde og blå farver, og spirene blev
stærkt forgyldt.
Hans Steenwinckel den Yngre var medvir
kende ved slottets udsmykning, og han afslutte
de arbejdet med det prægtige galleri foran Kon
gefløjen i indre slotsgård. I hele fløjens længde
anbragte han en række statuer i en rig udsmyk
ning af søjler og buer. Ved slottets brand i 1859
blev hele galleriet stærkt medtaget. De oprinde
lige statuer blev taget ned og opbevares nu i
slottets kældre. I årene efter branden og genop
bygningen lod man fremstille en række malede
kopier af de originale statuer, men udført i gråmalet zink. Disse dårlige kopier er nu efterhån
den erstattet af nyere kopier i kalksten.
Til den sidste udsmykning, Hans Steenwinckel lod foretage, hører også de to smukke kar
napper, der er anbragt på nordsiden af Konge
fløjen ud mod Slotshaven. Det kan forekomme
ejendommeligt, at man ikke gjorde bygningerne
helt færdige med det samme, men senere udsmyk
kede dem på forskellig måde med ornamentik,
søjler, figurer, buer osv. Det var nu almindelig
byggeskik dengang, og det forekommer ofte på
Christian IV’s bygninger, bl. a. på Børsen.
Efter byggearbejdernes afslutning lod kon
gen jorden uden om hovedslottet grave væk,
ligesom den lille ø nord for slottet, Dronningeøen, og de to forreste holme blev afgravet, så de
lignede bastioner. Siden lod man vandet op
dæmme, så det dannede en sammenhængende
Slotssø, hvori hovedslottet synes at rejse sig ret
op. Skønt anlagt i en sø med bastioner, hjørne
tårne, vindebroer, skydehuller, S-formet bro
osv. har Frederiksborg ikke været tænkt som
fæstning eller befæstet slot. Det var tidens byg
geskik, man fulgte, idet man traditionsmæssigt
stadig byggede efter et militært anlæg. Frede
riksborg slot har dog en kort tid været befæstet
og udrustet til forsvar mod fjenden. Under 30årskrigen, da de tyske lejetropper overskred den
danske grænse og drog hærgende op gennem
Jylland, blev Frederiksborg sat i forsvarsbered
skab. Voldene blev uddybet, kanoner blev stillet
op og vagterne forstærket, men krigen sluttede
forinden, og slottets forsvar kom ikke i brug.
Indvendig blev alle sale og rum kostbart ud
smykket med rige træskærerarbejder, fornemme

stuklofter, kunstfærdige gesimser og smukt ma
let træværk. Et af de smukkeste rum er Ridder
stuen eller Rosen i Kongefløjens stueetage. Det
aflange, fint hvælvede rum blev ødelagt under
branden 1859, men er siden restaureret og for
søgt genskabt i sin tidligere skikkelse, selv om
der næsten intet er bevaret fra den oprindelige
Ridderstue; en enkelt sort søjle og en rist i ka
minen; det er alt. På Christian IV’s tid blev
Rosen brugt til daglig af den kongelige familie.
Senere blev den opholdssted for tjenstgørende
adelsmænd og opvartende kavallerer. Væggene
var oprindelig beklædt med spansk lædertapet,
hvorover der i stukrelieffer var fremstillet jagt
scener med kronvildt, der bar rigtige gevirer.
En række søjler midt ned gennem rummet bærer
hvælvingerne, hvori der som dekoration er an
bragt enkeltheder fra Christian IV’s danske og
hans dronning Anna Cathrine’s brandenburgske
våbenskjolde.
Dansesalen eller Riddersalen, som eftertiden
har valgt at kalde den, strækker sig over kir
ken i hele fløjens længde. Christian IV lod dette
rum indrette med en næsten ødsel pragt. Gulvet
var belagt med flerfarvet marmor i smukke
mønstre. På væggene hang gobeliner med moti
ver fra Kalmarkrigen, vævet med uld og silke
efter kongelig bestilling hos den hollandske
kunstner Karel van Mander. Over og under de
vævede billedfremstillinger var store felter med
inskriptioner, der på latin og tysk fortalte om
motivet i gobelinet.
Ved den ulyksalige slotsbrand i 1859 blev alle
de uerstattelige gobeliner totalt ødelagt. Men på
grundlag af enkelte bevarede skitser lod man
efter branden fremstille nogle kopier af de op
rindelige gobelindekorationer. Det var et uhyre
vanskeligt arbejde, der varede henved 30 år.
Nu hænger de på endevæggene og i vindueslys
ningerne og giver et lille indtryk af salens op
rindelige, pragtfulde gobelinudsmykning. Billedfelterne med scener fra Christian IV’s skånske
krige kunne ikke rekonstrueres, da man ikke
kendte de enkelte motiver. Man har senere i ste
det for anbragt portrætter af Christian IX og
hans slægt på billedfelternes plads. Det var hel
ler ikke muligt at rekonstruere de latinske og
tyske inskriptioner, der var anbragt over og un
der disse felter. Man har derfor indbroderet
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tekster, der over billederne beretter om slottets
mindedage og i rammerne under billederne gen
giver danske digteres ord om Frederiksborg. I
den ene ende af salen er opstillet en sort mar
morkamin, der dog langtfra var i stand til at
varme det vældige rum blot nogenlunde op.
Over den oprindelige indgang fra Klokketårnet
står en søjlebåret Trompeterstol af ibenholt og
sort marmor. Heroppe havde musikanterne de
res plads, når de spillede til dans. I den nordlige
ende af salen ind mod Kongefløjen, hvor der
senere er åbnet adgang til Riddersalen, stod der
på Christian IV’s tid en opbygning med plads
til fade, pokaler, glas m. v. Loftet var overdå
digt udskåret og rigt bemalet med guld og far
ver. Efter overleveringen skal 26 billedskærere
have arbejdet på det i over syv år. Efter bran
den har man ved hjælp af bevarede skitser søgt
at genskabe det sjældne loft.
Under den store brand i 1859 var Slotskirken
en overgang alvorligt truet, og man frygtede, at
hele det skønne kirkerum med det sjældne og
kostbare inventar ville blive flammernes bytte.
Der skete betydelig, men ikke uoprettelig skade.
De to nordligste hvælvinger styrtede ned i kir
ken og ødelagde denne del af rummet samt orge
let og Christian IV’s bedekammer, men den øv
rige del af kirken blev ikke mere medtaget, end
det ved genopbygningen var muligt at restau
rere og udbedre både udsmykning og inventar.
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Kirken er indrettet som et stort slotskapel i eet
rum uden adskillelse mellem kor og skib. Loftet
er dannet af seks store stjernehvælvinger, der
bæres af enkelte og dobbelte søjler med buer i
begge sider, hvorved rummet opdeles på langs i
et bredt hovedskib og to smalle sideskibe. Kir
ken strækker sig op gennem to stokværk, og
overgangen mellem de to etager markeres af
et galleri, der løber hele kirkerummet rundt.
Heroppe sad latinskoledrengene og sang for un
der gudstjenesten. Altertavlen, der har scener
fra nadveren, korsfæstelsen og opstandelsen, og
prædikestolen, der er sekskantet, med Kristus og
de fire evangelister, hører til kirkens største
kostbarheder. De er begge fremstillet af iben
holt og med figurer og ornamenter i rent sølv,
og er udført på bestilling i 1606 af guldsmedene
Jacob Mores og søn i Hamborg. Det er et par
helt enestående pragtstykker, der ved skæbnens
mærkelige tilskikkelse har undgået både sven
skernes plyndringer og branden i 1859.
Kirkens meget smukke, faste stolestader, der
står under galleriet i begge sideskibe, blev skå
net under branden, og man kan stadig glæde sig
over hofsnedkeren Hans Barchmann’s livfulde
sidestykker, der er prydet med rige intarsiaarbejder, udført i flere forskellige træsorter og
farver. Christian IV’s lukkede kirkestol, der li
geledes er prydet med pragtfulde dekorationer
i indlagt træ, undgik også flammerne under
slotsbranden i 1859, da den står i den sydlige
del af kirken, den del, der led mindst skade un
der branden. Derimod blev Bedekammeret oppe
under orgelet, hvor kongen uforstyrret og ret
ubemærket kunne overvære gudstjenesten, helt
ødelagt af ilden og de nedstyrtende hvælvinger.
På Christian IV’s tid var væggene i Bedekam
meret udsmykket med malerier med religiøse
motiver, udført af gamle hollandske mestre. Alt
træværk i rummet var udført i ædle træsorter
og rigt dekoreret med intarsia. Den nuværende
bedestol er genindrettet efter bevarede tegnin
ger og skitser. Loftet, der oprindelig var ud
smykket med en mængde figurer og andre de
korationer i rent sølv, anbragt i ibenholtloftets
forskellige felter, er delvis rekonstrueret med
ædle træsorter og nedhængende figurer og an
den udsmykning, udført i elfenben. Væggene er
nu udsmykket med Carl Bloch’s 23 billeder med
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Caspar Finckes gitterværk foran kongelogen i
Frederiksborg slotskirke

scener fra Kristi liv og død, malt på kobberpla
der og indfattet i rammer og panelværk af iben
holt, muskatnød og andre fornemme træsorter
samt forsynet med en rigdom af intarsia. På et
sort marmorbord står Christian IV’s lille for
gyldte sølvaltertavle, som blev udført til kon
gen af den holstenske guldsmed Wallbaum, der
virkede i en årrække i Augsburg.
Et af kirkens og slottets allerstørste skatte er
det berømte historiske orgel, Compeniusorgelet,
et musikinstrument, som er helt enestående i
sin art. Det er udført af den fremragende or
gelbygger Esaias Compenius i årene 1609-10,
og blev skænket til Christian IV i 1617, da kir
ken stod færdig, af kongens søster, hertuginde
Elisabeth af Braunschweig. Orgelet, der i det
ydre er fremstillet som et stort, rigt dekoreret
skabsmøbel, bærer på hjørnerne Braunschweigs
og Wolffenbüttels våbenskjolde. Det er stadig et
fremragende musikinstrument, med en usædvan
lig rigdom af toner og klange fra de 1001 piber,
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der skjuler sig under den til daglig lukkede fa
cade. Compeniusorgelet, der er forarbejdet i de
allerfineste træsorter, er egentlig ikke tænkt
som et kirkeorgel, men som et koncertinstru
ment. I begyndelsen blev det opstillet i kirken,
men senere flyttedes det op i Dansesalen. Da slot
tet i slutningen af 1700-tallet næsten ikke blev
benyttet som residens, blev Compeniusorgelet i
1790 hentet til Frederiksberg slot ved Køben
havn, hvor det stod i mange år, og hvorved det
undgik at blive ødelagt under slotsbranden i
1859. Efter branden kom det tilbage til Frede
riksborg og blev igen opstillet i kirken.
Christian IV holdt meget af Frederiksborg.
Her opholdt han sig, så ofte han havde lejlighed
dertil, med sin familie og den store hofholdning.
Herfra styrede han rigerne ved hjælp af sine
embedsmænd, der sammen med de fremmede
gesandter fik overladt Kancellibygningen på
mellemste holm til bolig og kontorer.
Gennem Indelukket gik vejen til den kgl.
avlsgård, Lille Ladegaard, og det er ved denne
vej, Christian IV har lagt sin berømte Kongesten,
der skal markere hans brud med Kirstine Munk.
Stenen bærer foruden kongens kronede navne
træk, årstallet for skilsmissen 1628. - Efter
Christian IV’s død gik det tilbage for Frede
riksborg slot. Ingen af de følgende konger nærede
større interesse for slottet, som man fandt hørte
en anden tid til. Enkelte konger lod det endog
forfalde, og flere ulykker ramte det smukke
bygningsværk.
Frederik III ville efter afslutningen af den
første svenskekrig besegle Roskildefreden og
indbød sin arvefjende, svenskekongen Karl X
Gustaf, til fest og taffel på Frederiksborg i marts
1658. Festen fandt sted i salene i Kongefløjens
andet stokværk, de nuværende Christian IV’s
sale. Festlighederne forløb på udmærket måde,
men svenskerne havde samtidig fået et fortræf
feligt indtryk af de kostbarheder, der fandtes på
Frederiksborg, og da krigene igen blussede op
året efter, drog svenske afdelinger til Frederiks
borg slot og berøvede det nogle af dets stør
ste kostbarheder, ja gik så grundigt til værks i
deres plyndringer, at de tog figurerne med fra
slottets springvande og fontæner.
Den første brand ramte slottet i 1665. Den
ødelagde dog kun en del af slotskomplekset,

nemlig det indre af Mønttårnet, Audiensgangen
og Audienssalen. I mange år lod man det brænd
te stå urørt; først Christian V byggede det op
igen. Han lod generalbygmester Lambert van
Haven istandsætte Audienssalen og give den det
udseende, den har i dag. Vægge og træværk er
malet, så det ligner marmor. Kongens hofmaler,
Jacob d’Agar, har malet en række kongeportrætter, der pryder salens vægge. Det største og
interessanteste er en nærmest allegorisk fremstil
ling af Christian V og hans sønner. Kongen,
der er afbildet i romersk kejserdragt, træder be
skueren imøde med en fornem, ophøjet hold
ning, der skal understrege den enevældige mo
narks anseelse og magt.
Christian V satte stor pris på Frederiksborg
slot, som han særlig benyttede som sin sommer
residens. I Gribskov og Store Dyrehave lod han
anlægge lange snorlige gennemhugninger, der
skulle benyttes som jagtveje under kongejagter
ne. Slotskirken lod han indrette til ridderkapel,
her mødtes han med ridderne på galleriet over
alteret, hvor nu Compeniusorglet står. Her stod
kongens trone, og omkring ham sad ridderne på
taburetter under møderne. Slotskirken blev ind
stiftet til ordenskapel, hvad den i øvrigt stadig
er. Endnu hænger elefantriddernes og storkors
riddernes våbenskjolde på væggene og i vindues
lysningerne oppe på galleriet. For at understrege
den enevældige konges magt indførte han som
den første danske konge salvingshøjtidelighe
den, der fandt sted i Slotskirken. Alle danske
enevældige konger, undtagen Christian VII, er
salvet i Frederiksborg Slotskirke. Den sidste sal
vingshøjtidelighed fandt sted i 1840, da Chri
stian VIII blev salvet.
Fredsslutningsforhandlingerne efter Den store
nordiske Krig henlagde Frederik IV til Frede
riksborg slot, hvor freden blev undertegnet den
3. juli 1720. Christian IV’s lille bygning »Spa
repenge« lod han nedrive i 1719, og stenene blev
bl. a. brugt ved opførelsen af Fredensborg slot
samt til Stutmesterens bolig (Nyhuse gamle sko
le) og til Slotsgartnerens bolig på Batzkes bakke.
Slotshaven blev omlagt og indrettet i symme
tri med hovedslottet, anlagt efter samme hoved
akse og med den strenge franske havestil som
forbillede. Anlæggets udførelse blev ledet af kgl.
bygningsinspektør J. C. Krieger, der, ved at ud-

Kongens private indgang til Frederiksborg slotskirke

nytte vandet fra nogle damme helt oppe på bak
ken, lavede nogle imponerende kaskadeanlæg.
Disse afsluttedes nede i Slotssøen i en spring
vandsgruppe med hunde omkring en hjort. Re
sterne af de store terrasseanlæg ses endnu tyde
ligt i haven, men de pragtfulde springvandsan
læg og kaskader er forlængst forsvundet.
Det nye Fredensborg slot blev kongens fore
trukne residens, medens Frederiksborg stod ube
nyttet i lange perioder. Christian VI boede af
og til på Frederiksborg, som han lod indrette og
ændre indvendig efter sin smag. Udvendig skete
kun få ændringer, bl. a. opførtes portalen ved
S-broen og balustraderne ved kanalen mellem
forreste og mellemste holm.
Først under Frederik VII oplevede slottet en
renaissance. Det blev igen fast residens, dog mest
i sommertiden, hvor kongen holdt meget af at
opholde sig på slottet sammen med grevinde
Danner, som han i 1850 havde ladet sig vie til i
Slotskirken. Han satte så stor pris på Frede
riksborg, at han havde lidt vanskeligt ved at
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løsrive sig fra den indbildning, at han var en ny
Christian IV. Så meget mere tragisk er det der
for, at han må bære ansvaret for, at slottet blev
lagt i ruiner ved den store slotsbrand i 1859.
Branden udbrød natten til den 17. december
1859 i et værelse på 3. sal foran Mønttårnet,
hvor museumsadministrationen nu har kontorer.
Frederik VII havde givet ordre til, at der skulle
tændes op i kaminen i dette værelse, hvor han
opbevarede sin oldsagssamling, og hvor han næ
ste dag ville arbejde. Skønt kongen vidste, ka
minen i værelset var under reparation, og bund
stenene ikke var lagt i, gav han af helt ufor
ståelige grunde ordre til, at der alligevel skulle
tændes op. Gløder lå i løbet af natten og ulmede
og antændte træværket, men inden ilden blev
opdaget, havde den allerede fået så godt fat, at
alt håb om at få den slukket var umuligt. Ar
bejdet blev derfor fortrinsvis sat ind på at red
de så mange af slottets kostbarheder som muligt.
En del blev bragt i sikkerhed, men meget værdi
fuldt indbo, møbler, gobeliner, malerier m. m.
gik tabt, således de sjældne gamle gobeliner i
Dansesalen og hovedparten af den historiske
portrætsamling fra Frederik VI’s tid. Det ind
vendige af Kongefløjen, Prinsessefløjen og stør
stedelen af Kirkefløjen brændte, men alle yder
mure blev stående i deres fulde højde.
En eventuel genopførelse af det nedbrændte
slot gav anledning til en del debat, hvorunder
den tanke blev fremsat at lade slottet stå som
ruin. Denne idé vandt dog ikke større tilslut
ning, og man besluttede at genopbygge hele slot
tet og forsøge at indrette det som kongebolig
igen. En omfattende landsindsamling blev sat
igang og indbragte sammen med midlerne fra et
kunstflidslotteri så mange penge, at man kunne
gå igang med byggearbejderne. Under ledelse af
arkitekten, kammerherre Ferd. Meldahl, tog
håndværkerne fat, og allerede 1861 kunne man
holde rejsegilde på byggeriet. Derefter tog man
fat på den indvendige udsmykning. Enkelte rum
som Rosen, Riddersalen og Christian IV’s Bedekammer blev rekonstrueret, men midlerne slap
op, og man måtte lade de øvrige rum stå ufær

dige. Da trådte brygger J. C. Jacobsen til og til
bød at afholde udgifterne ved den resterende
indretning, idet han fremsatte den tanke, at slot
tet dels skulle indrettes som et nationalhistorisk
museum, dels som festlokaler for kongehuset ved
særlige festlige lejligheder. Christian IX og in
denrigsministeriet godkendte 1877 planerne, idet
det blev fremført som en betingelse, at indret
ningen kunne ske uden udgifter for staten. Alle
rede året efter, 1878, oprettedes Det national
historiske Museum på Frederiksborg slot som en
selvejende, privat institution med egen bestyrel
se, men hørende under Carlsbergfondet, der var
stiftet få år forinden. Allerede i 1812 havde
Frederik VI bestemt, at der på Frederiksborg
slot skulle samles portrætter fra de andre kon
gelige slotte af kendte danske mænd og kvinder,
og der blev i tidens løb indkøbt en del billeder,
ligesom samlingen blev forøget med kopierede
portrætter. Meget af dette gik tabt under slots
branden 1859, men nu blev tanken om en histo
risk samling virkelig ført ud i livet, og takket
være brygger Jacobsens betydelige donationer
voksede de nye samlinger hurtigt. Portrætgalle
riet blev udvidet med billeder fra Danmarks hi
storie og portrætter af fremragende danske. I
1882 blev samlingerne tilgængelige for publi
kum, men først 1884 blev lokalerne overdraget
til museet.
Brygger J. C. Jacobsen bekostede endnu en
række ting på Frederiksborg. I 1888 ydede han
en betydelig sum til en rekonstruktion af spring
vandet på mellemste holm, og senere er bekostet
en opstilling af et nyt klokkespil i Kirketårnet
til erstatning for det gamle, der stammede fra
Christian IV’s tid, men som blev ødelagt ved
branden.
Med årene er der på Frederiksborg slot skabt
en enestående nationalhistorisk og kunsthistorisk
samling, der stadig udbygges og suppleres, og
museet kan glæde sig over hvert år at modtage
henved en kvart million besøgende fra hele ver
den. Frederiksborgmuseet har hermed bidraget
til at gøre Danmarks navn kendt viden om.
Nils Gustafsson

HOLBO HERRED
Oprindelig var Holbo herred den del af Strø herred, der lå mellem Kattegat, Esrum sø og Arresø
og derfor benævntes »Holm«, og dets beboere kaldtes »holmboere«. Det blev ca. 1285 udskilt som
selvstændigt retsområde under navnet Holmbo herred, der senere er blevet ændret til Holbo herred.
Det omfatter følgende sogne (nævnt alfabetisk efter kommuneforhold): Blistrup, Esbønderup-Nødebo, Græsted-Mårum, Helsinge-Valby, Ramløse-Annisse, Søborg-Gilleleje, Vejby-Tibirke.
BLISTRUP SOGN
BLISTRUP KOMMUNE

Sognet har et areal på ca. 2200 ha. I 1158 næv
nes det som Blidestorp. Endelsen angiver en ud
flytterby, og måske kom de første beboere fra
det nærliggende Helsinge sogn. Nabosognene er
Græsted, Valby og Vejby sogne, en enklave af
Gilleleje sogn og mod nord Kattegat.
I oldtiden kunne man sejle helt ind til Hesselbjerg, idet vandstanden siden er faldet flere
meter, og landskabet er hævet betydeligt. Man
regner med, at der har været en ret stor befolk
ning, især ved Udsholt (nævnt 1222 som
Wtsolth og o. 1500 Udsolt) og hen mod Kolsbæk, hvilket understreges stærkt af de mange
gravhøje, der stadig dominerer landskabet. Ved
Bakkebjerg ligger der således flere smukke og
velbevarede høje, og ved Smidstrup præsenteres
vi for fem, hvoraf de to, Syvhøj og Øllehøj,
er af betydelig størrelse. I nærheden af »Ølshøj
gård« ligger den dobbelte jættestue »Ølshøj«,
hvor dog kun det ene kammer er velbevaret ef
ter en istandsættelse for nogle år siden. Ved
Kolsbæk har vi den ca. syv meter høje Embeds
høj samt Bavnehøj og syd for Blistrup den im
ponerende Ludshøj. - Selvfølgelig er der blevet
gjort rige fund i en egn med så mange oldtids
minder. Ved tørvegravning under anden ver
denskrig fandt man således i en mose ved Hesselbjerg et særdeles smukt tragtbæger fra ca.
2100 f. Kr., altså fra jættestuernes tid, hvor de
døde begravedes i fællesgrave. Fra den yngre
bronzealder (ca. 800-400 f. Kr.) har man i en
lille mose ved Ølshøj fundet to lurer samt et

bronzekar til at hænge på væggen. Desværre
gik disse ting tabt ved branden på Frederiksborg
slot 1859, hvor de muligvis var anbragt af Fr.
VII, der som bekendt var en ivrig arkæolog.
Af fhv. gdr. Tage Nielsen, Udsholt, er det
blevet mig fortalt, at for ca. 100 år siden har
der været mange flere gravhøje her, måske op
imod et hundrede stykker; de er for længst ble
vet sløjfet. Nu er resten fredet, og disse oldtids
minder ligger i dag tæt ved de mange sommer
huse som et synligt bevis på fortidsvirke. Oven
nævnte Tage Nielsen er en flittig amatørarkæo
log, der gennem årene har samlet sig en del for
skellige oldsager som pilespidser, flintøkser og
dolke m. m., ligesom han har lært sig den kunst
at riste runer. Han fortæller endvidere, at han
under gravning i strandkanten flere gange har
fundet skeletrester af mennesker. Man fortæller,
at de stammer fra nedgravede lig af druknede
søfolk, der kom fra katolske lande og derfor
ikke måtte begraves i indviet jord.
Udstykningen i sognet fandt sted o. 1798.
Herom siger fhv. gdr. Niels Pedersen, Udsholt,
at syv udensogns vurderingsmænd, hvoraf en
kom helt fra Tikøb, foretog taksationen. I Bli
strup var der dengang kun een gård, nemlig præ
stegården, medens Udsholt f. eks. havde fjorten
gårde. I denne idylliske landsby med sit nyde
lige gadekær har nu de fleste gårde solgt jorden
fra til sommerhusbebyggelse, og kun bygninger
ne står tilbage.
Blistrup kirke er viet til Guds moder. Stilen
er romansk, og dens ældste dele, skib og kor,
opført af kampesten, er fra det 12. årh. Kirken
har ingen apsis (korrunding) mod øst, men en
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sådan har været bygget engang. Den kraftige
tårnbygning i munkesten er allerede tilbygget
o. 1300. Under et voldsomt tordenvejr i 1930erne slog lynet ned i koret og afslørede et ro
mansk vindue mod nord. Ved vinduet fandt
man svage spor af en malet frise med dyr og an
dre motiver. Sakristi og hvælvinger er opført o.
1400. Mod syd ligger våbenhuset, bygget i nye
re tid som afløser af det oprindelige, der skal
være opført af sten taget fra Esrum kloster.
Kirken er iøvrigt senere blevet en del ommuret.
I 1923 fandt man kalkmalerier, der 1926 blev
malet op af maleren Ole Søndergaard. I koret
ser vi mod øst: Skabelsen, mod syd: Syndefal
det, mod vest: uddrivelsen af Paradiset og mod
nord: Kains og Abels offer. På triumfbuen en
bispeskikkelse (muligvis Absalon) og en engel.
Altertavlen er i nygotisk stil og blev restau
reret 1932. Alterbilledet, malet 1832 af Eckers
berg, forestiller kvinderne ved graven. - Prædi
kestolen er i højrenæssance fra 1597 og smyk
ket med de fire evangelister; disse figurer er
dog fra o. 1930, idet de oprindelige på en
eller anden måde er forsvundet. Modelskibet
prins Fr. Carl Christian er en gave fra taknem
melige søfolk, der stedt i havsnød tog landken
ding af kirketårnet og således blev reddet. Døren fra våbenhuset ind til skibet blev skæn
ket af menigheden 1945 som tak for befrielsen.
Fra ca. 1870 til 1957 tilhørte kirken kirketien
deejerne, herefter blev den selvejende. I årene
1965-67 er kirkerummet blevet hovedrestaure
ret, og det er gjort meget smukt og nænsomt,
idet man bl. a. har bevaret Eckersberg’s skønne
alterbillede. Nye stolerader er opsat, dog med
bevarelse af de gamle gavle. Den nye smukke dø
befont hviler på foden til den oprindelige font.
Kirken har også fået nyt orgel. Blistrup kirke
står efter den sidste istandsættelse som en af vore
skønneste kirker i amtet.
Præstegården er ret anselig og har oprindelig
været en firelænget gård. Den nuværende ho
vedbygning er opført 1939-40.
Om livet i denne hyggelige præstegård har
en datter af sognepræst Peter Thomsen, præst i
Blistrup fra 1880-1912, fru Christine Nielsen,
bl. a. skrevet følgende: Fra gadedøren til kon
firmandstuen var der 11 værelser; men hvor
mange rum, der var fra gadedøren til den anden
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ende af præstegården over køkkenregionerne,
har jeg intet tal på. Præstegården var en gam
mel bygning, vistnok en del over 300 år gam
mel. - Til underbyggelse af denne alder fortæl
ler fru Nielsen følgende sagn:
Fra 1688 til 1721 hed sognepræsten i Blistrup
Frantz Kyhn. Fr. IV indbød en dag pastoren til
klapjagt, nærmest, fordi kongen vidste, at præsten
sikkert aldrig havde haft et gevær i hånden, endsige
havde gået på jagt, og derfor skulle der drives gæk
med ham. Kyhn blev truet med majestætens vrede,
hvis han ikke skød noget; men føjede til, at han
selvfølgelig måtte beholde, hvad han skød. Kyhn
blev først bange, men så fik han en lys ide.
På den aftalte dag mødtepræsten op hos det øv
rige jagtselskab med en gammel rusten bøsse, hvil
ket vakte almindelig morskab. Man drog af sted på
jagt og aftalte at mødes med kongen, så han kunne
se hver jægers udbytte. Kyhn fik selvfølgelig ikke
skudt noget; men den hofmand, der var blevet sat
til at holde udkig med præsten, fortalte sin konge,
at Kyhn slet ikke havde sigtet på noget vildt, men
derimod skudt på en del af skovens tykkeste og
største egetræer. Herover blev Fr. IV højligt for
bavset; men Kyhn bad kongen holde sit løfte til
ham og give ham alt det, han havde skudt på og
tilføjede: »Da jeg har en gammel, faldefærdig præ
stegård derhjemme og ikke har råd til at bygge en
ny på grund af det dyre tømmer, kom Eders Maje
stæts løfte mig meget tilpas.«. Da kongen så, hvor
snedigt Kyhn havde udnyttet det kongelige løfte,
måtte han le, og gav ordre til at fælde de af Kyhn
mærkede træer, at de kunne bruges til en ny præste
bolig. - Præstegården har været delvis nedbrændt
flere gange, men da man 1895 restaurerede en gam
mel mur, fandt man forkullede egestolper i grunden,
ligesom man også andre steder på gårdens grund
fandt gammelt egetømmer. Det kunne jo tyde på,
at der er noget sandt i nævnte sagnhistorie.
Samme pastor Kyhn sad hårdt i det økono
misk, og da degneembedet blev ledigt 1708 i
Blistrup, fandt han ud af, at hvis han kunne
blive sin egen degn tillige, så ville lønnen for
dette hjælpe ham ud af vanskelighederne. Da
han også var satirisk anlagt og versemager for
uden, stilede han derfor følgende ansøgning til
Fr. IV:
Stormægtigste Monark - al Nordens Ziir og Ære.
Det synes underligt, at Præsten Degn vil være,
Men Verden er forkert, som Gud og Hvermand ser Lad Præsten blive Degn, saa tigger han ej mer.

Desværre faldt Fr. IV ikke for denne poeti

ske ansøgning; derimod fik sognet en ny degn,
der hed Niels Lorentzen, og han giftede sig året
efter med Kyhns datter, degnestillingen forblev
således i familien.
Fru Nielsen beretter videre: I den første tid,
vi var i sognet, blev der af og til holdt store
gilder: bryllupper, barnedåb og sognerådsgilder
og begravelser, men dette sidste gik forholdsvis
hurtigt af mode, og senere indskrænkede det sig
til »kaffe« i et af sognets forsamlingshuse ef
ter begravelser - Nogle gange var der dilet
tantforestillinger; ved en af disse spiste en af
deltagernes store hund nogle kurve wienerbrød,
så der var intet overskud. - Min fader kom til
at holde mere og mere af befolkningen, og han
fremhævede atter og atter med stolthed, at det
var et foregangssogn i alt besindigt og værdigt
oplysningsarbejde. - Brugsforening og andels
mejeri blev oprettet dér førend i nabosognene,
og lidt efter lidt kom der landbrugsmaskiner på
gårdene.
Lillejuleaftensdag gik min fader ned i brugs
foreningen og afleverede en liste over sognets
gamle enker, som uddeleren skulle sende følgen
de gave til: 1 pund kaffe, 1 pund te, 1 pund
chokolade, 1 pund ris, 2 pund stødt melis, 2
pund hugget melis og så besked om, at de kunne
hente et brød og et hvidkålshoved i præstegår
den. Samtidig blev karlen, pigerne og jeg sendt
rundt til huse med børn med kurve med æbler,
og det forhøjede julestemningen at se de lysende
barneøjne. Det var en dejlig tur langs de sne
dækte veje, og der lugtede af æbleskiver fra
hvert hjem i det hele sogn. Min fader lod kirken
pynte med granguirlander over hvælvingerne og
om alteret. Han havde også ladet lave lysesta
ger til stoleraderne; og kl. 4 juleaften blev jeg
sendt op i kirken med en kurv lys til stolene og
den skønne malmlysekrone, som klokkeren måt
te sætte en stige til for at kunne sætte lysene i;
lysene blev tændt lidt før kl. 5, og når menig
heden kom, strålede den dejlige lille kirke af lys,
og ilden buldrede i de to store kakkelovne.
Påsken var også smuk med sine mange hel
ligdage, og søndagen før var der almindeligvis
konfirmation; de små konfirmander fulgtes to
og to i procession ned over gårdspladsen og om
ad kirkeporten, ind i kirken til de to øverste
kirkestole, hvor de satte sig, pigerne til kvinde-

Fred. Larsen: Jættestuerne, Ølshøj (tilh. Gilleleje museum)

siden og drengene til mandssiden. Bagefter tog
mine forældre imod dem i præstegården med
hilsen og gratulation, og derefter blev de place
rede om det lange, udtrukne spisebord og fik
kaffe og kage. Efter dem kom forældre og vær
ger, pårørende og bekendte; der kunne godt
være fem-seks stykker for eet barn. Pinsen var
en herlig og særpræget fest: de to skønne, lyse
sommerdage i den med bøgeløv smykkede kirke
og de herlige salmer: »I al sin glans nu stråler
solen« og »Kærligheds og sandheds ånd« og an
dre; der var jubel og fest, nu da vinteren var
veget, og lyset havde sejret.
I præstegården stod vinduer og døre åbne,
alt duftede og skinnede af renhed. Pinsedags
morgen gik min moder om i alle stuerne og
lagde rene lyseduge og tæpper overalt og satte
blomster i alle opsatser og vaser, og præstegår
den var fyldt med glade pinsegæster, slægt og
venner. Haven var skuffet og revet i alle gange
og så fin, at man næsten syntes, det var synd at
gå derude; men det var så dejligt med alle de
nyligt udsprungne træers fine, grønne løv og
blomstrende frugttræer, guldregn og syrener.
Man kunne med sandhed synge: »Naturen hol
der pinsefest.«
Om pastor Thomsen kan iøvrigt siges, at han
var et udprægét følelsesmenneske, hvilket bl. a.
gav sig udslag i, at han ofte græd på prædike
stolen. Han var meget afholdt og stiftede et le
gat for sognets fattige kvinder. I hans præste
tid begyndte de bekendte vækkelser i 1890-erne.
Det var Indre Mission og Luthersk Mission, der
øvede det store arbejde for at drage menigmand
ind i et åndeligt liv, hvis mål sigtede på en klar
stilling-tagen til det åndelige liv modsat det
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verdslige. Blistrup sogn fik disse vækkelser fra
nabosognet Græsted, og det kom til at præge
dets befolkning fremover; under den næste
sognepræst, pastor Steenstrup (1913-24), blev
disse religiøse strømninger yderligere overbevi
sende for mange mennesker i sognet. Under pa
stor Steenstrups kyndige ledelse og alvorlige
forkyndelse fik man nu en stor vækkelse og
lykkeligvis uden større brydninger og intole
rance. En tredie retning inden for det kirkelige
trosliv var nu repræsenteret ved Kirkeligt Sam
fund, hvis medlemmer var grundtvigianere,
der betragtede tilværelsen som en åndelig kamp,
hvis vilkår må forudsætte den personlige frihed,
og med hovedvægten på Guds nærværelse i Dåb
og Nadver (»Badet og Bordet«). Alle tre retnin
ger har skabt åndelig vækst, fordi de inderst
inde, trods alt, har tjent samme Herre. - Bli
strups to missionshuse er opført i årene 1923-25.
I 1925 blev pastor R. Busch sognepræst. Om
ham siges det, at han altid var på husbesøg og
altid i strålende humør. Han sagde om præste
gerningen, at hvis en præst vil være noget for
sine sognebørn, så må han også lære deres
daglige forhold at kende. Han mente iøvrigt, at
når præsten besøger hjemmene, så besøger hjem
mene også kirken. Ved sin stilfærdige og be
skedne måde at være på blev han en fredens
mand, der på værdig vis tjente kirkens sag. Den nuværende biskop over Helsingør stift, J.
B. Leer Andersen, var sognepræst i Blistrup fra
1940-47. Han efterfulgtes af pastor Sand, der
1955 tog sin afsked grundet sygdom. Siden da
har pastor M. D. Andersen været sognepræst
her.
Når man færdes i den særdeles smukt belig
gende Blistrup by, hvor der er vid udsigt over
det idylliske og bakkede landskab, bemærker
man straks, at sognet stadig er et foregangssogn.
Ved den velbevarede Blistrup mølle, der selv
følgelig har sine vinger i behold, ligger Blistrup
skole, der blev opført 1938 og udbygget for et
par år siden. I det tidligere kommunekontor er
der nu bibliotek. Alderdomshjemmet blev ligele
des udvidet for et par år siden, og det så meget,
at det oprindelige hjem ikke syner stort ved siden
af den store, flotte tilbygning, hvorfra der er
den dejligste udsigt. - Administrationsbygningen
i Blistrup er virkelig imponerende og statelig.
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Den blev opført 1951 under ledelse af arkitekt
H. Næsted, Hillerød. Det hed sig dengang, at
samtlige sognets indbyggere (ca. 1200) kunne
rummes under bygningens tag. Med den udvik
ling, som sognet i de seneste år har været gen
stand for, skal det nok vise sig, at man var
fremsynet, når man opførte et så stort og præ
sentabelt kommunekontor.
Tæt ved Blistrup ligger en af Nordøstsjæl
lands højeste bakker, Ludshøj (Lyshøj), der er
47 m over havets overflade og med en milevid
udsigt over såvel landskabet som Kattegats blå
flade. Fra højen har egnens bønder gennem år
hundreder hentet mængder af ler og grus til
bygningsarbejder på deres gårde. I 1871 opda
gede man en gravhøj her, der dog først blev fre
det 1938. Højen tilhørte daværende ejer af
Ludshøjgård eller Lyshøjgård, proprietær F.
Kalko, der på smukkeste måde sørgede for be
plantning af området, der i dag fremtræder som
en nydelig lund midt i det frodige landskab. I
højen fandt man bl. a. et 28 tommer langt
bronzesværd med grebtunge, en næsten 4 tom
mer lang bronzekniv og en ca. 3 tommer mas
siv guldnål. - Ifølge folketroen skal man være
varsom med at forstyrre gravfreden, og om ud
gravningen 1871 af Ludshøj ved man da også
at fortælle følgende:
Da manden på Ludshøj ved hjælp af en stor ar
bejdsstyrke havde fjernet »det halve« af højen, gik
det galt på gården. Lys, der tændtes, slukkedes straks,
heste og køer døde, og en sort hund med gloende
øjne havde sin gang der, og den, der vovede at sla
efter den, blev syg.
Den kendte lokalhistoriker H. C. Terslin,
Gilleleje, der har beskrevet Ludshøjs historie,
beretter, at højfolkets vrede så sandelig også
kunne ramme personer, der overhovedet ikke
havde deltaget i gravningen. Han siger herom
blandt andet: »Vognmand Carl Petersens hu
stru på Smidstrup Strand fortalte mig i 1957,
at hendes bedstefar en aften var på vej fra
Valby til Smidstrup. Da han passerede Luds
høj, fo’r en sort hund efter ham og hængte sig
på nakken af ham, og da han ville skynde sig
fra den, blev den rasende. Hunden forsvandt
først, da han nåede den gamle brugsforening i
Blistrup.«
Ludshøjgårds hovedbygning er herregårdsag-

Gravhøje ved Bakkebjerg

tig i stil og størrelse. Den er opført o. 1870 af
Lars Andersen. Dens jordtilliggende var ca. 180
tdr. land. Sønnen, Lars Larsen, overtog gården
1871, han forblev ungkarl hele sit liv og drev
den store gård i ca. 35 år. Om hverdagslivet på
en sådan gård fortæller Alfred Andreasen, Græ
sted: Folkeholdet bestod som regel af 4 karle, 4
faste husmænd, 2 kreaturpassere, 1 husbesty
rerinde, 4 tjenestepiger, men i høstens tid var
folkeholdet oppe på ca. 30 personer. Alle fik
kosten på gården, så der skulle jo en stor mad
gryde og store madkurve til. Daglønnen var for
de faste folk 1 kr. plus kost og for løsarbejdere
1,66 kr., der i 1905 steg til 2 kr. Arbejdstiden
var fra 6 morgen til 71/2 aften, med
times
hvil (lillemiddag kl. 9) og fra kl. 12-13,30, og
kl. 4 (midaften); også det blev ændret til fyraf
ten kl. 7 i 1905. Mange af disse folk havde jo
langt at gå; jeg husker en mand, som boede i
Aggebo, en strækning på 5 km — og han var i
tunge træsko, skotøj var der ikke råd til. Men
der var ikke noget at være ked af, han havde en
6

Frederiksborg amt

lille ejendom, og glædestrålende kunne han da
fortælle: »Jo, mutter og jeg fik lige nået at meje
et godt stykke sæd i aftes.«
Lars Larsen var ingen ven af maskiner. Han
havde dog et stort lokomobiltærskeværk, ellers
var alt, hvad der hed maskiner, bandlyst; der
for gik også 20 mand og mejede de store skift
sæd med høstle, og en stab af koner bandt neg
op, så der var vældigt liv og humør. Lars Lar
sen selv gik ude og slog en passiar af med for
skellige, han var dus med alle sine folk. Går
dens trækkraft bestod som regel af ti store ar
bejdsheste. Man kernede smør indtil et af de
allersidste år, han ejede gården. Da blev mæl
ken bragt til mejeriet, ligesom der et par år før
blev købt en selvbinder. I dag er gården på ca.
150 tdr. land.
Blistrup sogn grænser som nævnt ud til Kat
tegat, og de tre særdeles kendte badesteder: Rå
geleje (fra Højbro å), Udsholt strand og Smidstrup strand ligger i sognet. Stranden kan va
riere fra en ret stenet til den fineste sandbade
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strand, sådan som vi kender den ved Rågeleje,
hvor også mindre klitformationer er til stede.
Øst for Rågeleje ligger de høje bakkepartier
Store Orebjerg (23 m) og Hyttebakke (27 m).
Man har fra disse steder et vidunderligt udsyn,
og en solnedgang set herfra er et betagende
syn, man fastholder i sindet. - Hele kyststræk
ningen er tilsået med sommerhuse og sommer
villaer, vel snart en kilometer ind i landet. Sog
nerådet har ladet anlægge en meget fin parke
ringsplads ved Rågeleje kyst. Her ligger Råge

leje kro, bygget o. 1900. Restaurant »Søstjernen«
over for parkeringspladsen blev åbnet for nogle
år siden, og det gælder også cafeteria »Kysten«
i Smidstrup.
Siden de første sommergæster kom herud ved
århundredskiftet, er denne egn blevet et ferie
paradis, og den dag, hvor hele strandarealet fra
Rågeleje til Udsholt strand bliver offentlig ba
destrand, vil tusinder af dagturister (bilister)
fylde et af Nordsjællands skønneste badesteder.
Jørgen Andersen

ESBØNDERUP SOGN
ESBØNDERUP-NØDEBO KOMMUNE

Esrom kan kun beklages (jvnf. Mårum). - Land
skabet så helt anderledes ud i den angivne tid.
Det er en kendt sag, at Nordsjælland har hævet
sig meget siden Valdemar Atterdags tid (134075), antagelig 15-18 fod. Står man en sommer
aften på et af højdedragene, f. eks. Kukkerbak
ken, ved Brantehus og ser tågerne lægge deres
mærkeligt slyngede slør over landskabet, så har
man tydeligt de steder, hvor vandet dækkede de
lavtliggende jorder. Samtidig har man de gamle
vandveje stærkt aftegnet, hvor tågerne er tyk
kest. Hermed er antydet vandvejen fra Søborg
sø og Bøgede til Esrum sø. Søborg Bøgede ligger
i Esbønderup sogn som en enklave, - men hører
stadig under Søborg sogn, ialt 8 huse og ejen
domme. Vandvejene var gamle tiders forbindel
ser. I dag løber Keldsø å og Gurre å tværs over
den østlige del af sognet ud i Esrum kanal, lige
som Esrum å finder sit afløb her.
Inden vandvejene forlades, bør vi omtale Es
rum kanal lidt nærmere. Den blev anlagt 180205 under ledelse af oberst A. von der Recke.
Den gik fra Esrum sø’s nordligste bred og ud i
Kattegat, ca. 9 km lang. Kanalen skulle føre
tømmeret fra de kgl. skove ud til kysten, hvor
man via fragtbåde sejlede det til bl. a. Køben
havn. Om brændetransporten fortæller frk. Mol
ly Petersen, Esbønderup, følgende, som hun hu
sker, hendes bedstefader, Chr. Petersen, har for
talt:

Sognet dækker med sine ca. 5500 ha en lang ud
strækning fra sydvest mod nordøst en lignende
størrelse som Tikøb sogn. Men i Esbønderup
sogn er 2A af arealet skov, Gribskovs nordligste
del. Sognet grænser mod nord ud til Kattegat i
en længde af ca. 2,5 km fra Dronningmølle mod
vest til Villingebæk med højdedraget Bålbakke
i det nordøstlige hjørne. Østgrænsen medtager
det skønne uberørte naturland »Rusland«, føl
ger Pandehave å og Klostermarken ned til Es
rum sø, hvor skovløberhusene ligger langs søens
vestside. Ved »Graverhuset« drejer grænsen mod
vest, ved Vangehus og Multebjerg, der med sin
højde af 89 m og et radaranlæg er synligt viden
om i landskabet. I en lige linie fortsætter sogne
grænsen over imod Kagerup vest på, omfattende
alt inden for skovens stengærder: Duemose, Må
rum station, Bolandshuset med Gribskovlejren
(militærnægterlejr) og videre til Vilddamshuset
ved Græsted ud mod den nu udtørrede Søborg
sø. Herfra løber sogneskellet nord om Øverup
følgende Esrum kanal ud i Kattegat.
Navnet Esbønderup var oprindelig Esbiernstorp (1178). Det er en afledning af navnet Æsbiorn, senere Esbern. Torp er betegnelse for
landsby eller udflytterby. I matrikel af 1688
anføres navnet Esbønderup. Fra samme tid
(1178) kendes Withlingeruth (Villingerød) og
Widelingbec (Villingebæk). Navnet Esrum for
klares som åben plads, d.v.s. rydning (rum) ved
Ese sø. Den senere fordrejning til stavemåden
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»Min bedstefader levede fra 1850-1935. Han var
postbud, men havde i sin barndom været pramdreng.
Brændet fældedes i skoven og blev kørt til samlepladser langs søen, hvor det blev trillet ud på broer.

Her lå prammene parat til at modtage brændet. På
hver bør var V4 favn ad gangen. Det var hårdt ar
bejde og gav sin mand 1 rigsdaler i dagløn. Pram
men tog 25 favne. Den blev trukket af to heste med
et tov, 80 favne langt. Prammen styredes af pram
føreren, mens pramdrengen kørte hestene på land.
Flere steder kom koner og vaskede tøj ved søen; de
medbragte bankeskamler og tærskler til at banke
tøjet med. Kom nu prammen forbi, så blev det en
afbrydelse for konerne, og de var derfor altid vrede
på pramdrengen. For at komme forbi sprang han
op på den ene hest og red uden om de vrede kvind
folk et stykke ude i vandet. Ved »Graverhuset« kom
man langvejs fra for at tvætte tøjet rent, endog fra
Esrum by. — Det første (sydi.) stykke af kanalen
var højere beliggende end det sidste stykke, vel ca.
5 m. Træktovene for hestene blev ved Sølyst gjort
kortere. Ved Stampemøllen blev brændet på et slæ
bested ført ned i den lavere liggende del af kanalen
og lagt på mindre pramme, der hver tog 10 favne.
Man bandt nu tre pramme sammen, og to mand en
ten trak eller stagede dem til Hulerød, da heste ikke
kunne gå her. I Hulerød blev brændet lastet over på
både, der førte det til hovedstaden. På denne måde
kom for ca. 100 år siden 11.000 favne brænde årligt
til København. Det var et slæb at få de tomme
pramme tilbage til stampestedet ved Snevret skov,
det skete ved håndkraft. Den gamle post havde set
Chr. IX med sin dronning sejle på en pram i kana
len. Prammen var pyntet med flag og blomster.

Efter Gribskovbanens åbning 1880 fra Hille
rød til Græsted ophørte transporten (lov herom
allerede 1873), og kanalen er nu kun afløb for
søen.
Esrum sø er den næststørste sø i Danmark.
Den er ca. 9 km lang og 2-4 km bred eller ca.
1730 ha. Den størst målte dybde er 21 m. Sø
en er noget af det mest idylliske stykke natur,
man kan tænke sig, kendt og besunget for sin
skønhed (se Fr.borg amt i litt.). Søen med sine
mange indskæringer ved skov og mark og det
bølgende, kuperede terræn. Søvejen langs søens
vestside gennem skoven fra Esrum ved Krog
dalshus, forbi de nette og velholdte skovløber
huse: Munkevangshus, Tumlingehus, Fændrikhus
og Graverhus, rummer for den, der vil færdes
her, en enestående oplevelse af naturens ophøjet
hed og skønhed, fjernt fra alfarvej og trafik.
Et smukt syn er det også fra Søvejen at kaste
blikket tværs over Esrum sø til det hvide, knej
sende Fredensborg slot, hvor Skipperalléen og

parken bryder søens flade på en charmerende og
fortryllende måde.
Det fortælles, at Fr. VII ofte sejlede en tur med
grevinde Danner og besøgte Stampen ved Snevret
skov, medens kanalens sydlige del endnu var i brug;
den er nu udtørret. De kongelige tog til Sølyst, hvor
man gik over på en pram, der var hestetrukket. Det
er afdøde gdr. Ole Olsen, Kollekildegaard, der har
meddelt mig, at hans bedstefader, der ejede gården
på den tid, fortalte, at hele husstanden var tilsagt at
stå ved kanalen og hilse majestæterne, når de sejle
de forbi. — Turen tog sin tid, så grevinden havde
sin temaskine med og serverede te undervejs. Stam
pen havde to stempler, der trukket af et vandhjul
bearbejdede stoffet til militærets kapper, der ved
denne behandling blev »vandtætte«. Endelig fandtes
en stor slibesten, næsten 2 meter i diameter, som
brugtes til slibning af militærets sabler. Stenen er det
eneste, der er tilbage af stampeværket; den ligger på
stedet til minde om fordums virke.

Esbønderup kirke har en ualmindelig skøn, ja,
idyllisk beliggenhed ved det pyntelige gadekær.
Utallige postkort og telegrammer har fortalt
herom. Den ældste del af kirken er bygget alle
rede i tiden o. 1100; altså før man opførte Es
rum kloster. Det kan udmærket tænkes, da man
begyndte opførelsen af kirken, at man sam
tidig byggede en kongsgård op her. Den skal
da have ligget, hvor præstegården ligger. De
mange sten, som altid findes, når der graves her,
synes at bekræfte denne teori.
I unggotisk tid o. 1300 fik kirken sit bjælke
loft erstattet med hvælvinger. Disse er smukt
dekoreret med blade og ranker fra ca. 1350. Til højre for korbuen ses et kalkmaleri af den
hellige Laurentius, romersk martyr, brændt ihjel
på en rist i 258. Han står med risten i hånden.
I korets hvælving ses de fire evangelisters sym
boler. Døbefonten er i granit, fod og font i sam
me sten og stammer fra o. 1200. Den må betrag
tes som et klenodie. Den har form som et fir
kløver med stærkt fremhævede relieffer på si
derne: Samson på løven, uddrivelse af en ond
ånd, flugten til Ægypten og ærkeenglen Michael
over »støvet«. Prædikestol og lydhimmel er da
teret 1602 og 1641, altså fra Chr. IV’s tid, og
kongens monogram er anført. Stilen er renæs
sance. I det 16. årh. er tårnet tilbygget samt to
våbenhuse, begge senere nedrevet; det nordre
måtte vige pladsen for en sidebygning i 1736,
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der var stærkt påkrævet i den såkaldte stutteri
tid, hvor befolkningstallet steg betydeligt. Det
søndre våbenhus blev fjernet ved ombygningen i
1842. - En betydelig restaurering fandt sted
1943 under ledelse af domarkitekt Lønborg-Jensen, der gav kirken dens nuværende skikkelse.
Sakristiet er smykket med to blyindfattede ru
der. Det mod nord viser ærkebiskop Eskils segl:
Syvstjernen i skjoldet. Stjernen symboliserer
Guds ord, og skjoldet troen. Et beskedent minde
om kirkens store forkæmper i Norden. Det an
det vindue viser Nadverkalken, der før havde
sin plads her. - Kirkerummet er ret stort og
venligt, og maleren Albert Küchlers alterbillede
fra 1841, der gengiver Bebudelsen, passer godt
ind i det værdige kirkeinteriør. I sakristiet hæn
ger en fin fresko af maleren Rud-Petersen, fo
restillende »Jacobskampen«. Den blev skænket
1960 af en anonym giver.
Med tilblivelsen af klosteret i Esrum (ca. 1140)
kan det vist siges, at ærkebisp Eskil har haft in
teresse i egnen ved yderligere at få opført Søborg
slot (ca. 1150). Eskil fik 1130 pavens tilladelse til
at lægge et kloster på jord, som en bonde i Villingerød ville give af sin ejendom til kirken med dette
formål. Det blev benediktinermunke, som Eskil satte
til at gøre begyndelsen med at bygge det ønskede
kloster. De første bygninger antages at være af træ.
Eskil havde indført den ny byggeskik - at brænde
teglsten, munkesten blev de kaldt. Når en sådan
sten var brændt, vejede den ca. 4 kg. Desuden kun
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ne man også forme tagsten af ler. - Eskil var tit på
rejse i udlandet og besøgte også abbed Bernhard af
Clairvaux i Frankrig. Her stiftede han nøje bekendt
skab med cistercienserne. Eskil blev stærkt grebet af
dette munkesamfund, så stærkt, at han ønskede,
nogle af brødrene skulle drage til Danmark, op til
Esrum og afløse benediktinermunkene i arbejdet med
klosterets opførelse. Denne ændring fik stor betyd
ning for såvel landet i almindelighed som Nordsjæl
land i særdeleshed. Disse cistercienser-munke med
førte en hel ny leveform. Et inderligt og ydmygt
sind, opfyldt af alvorlige bestræbelser på også at
øve et mere praktisk betonet arbejde, viste sig på
smukkeste måde i deres foretagsomhed inden for
agerbrug og havedyrkning (lægeurter), og de var
kyndige teglbrændere, plantører o.s.v.
Efter denne ordens byggeprincipper opførtes en
stor klosterkirke nord for den klosterfløj, som sta
dig ligger på sin oprindelige plads, præget af mange
ombygninger gennem tiderne. Imellem klosterkirken
og den omtalte fløj lå Fratergården. Hvis man går
ad Klostergade i Esrum ind mod klosterfløjen, lig
ger der en ejendom til venstre for indgangen til
pladsen foran klosteret; her boede indtil 1945 ma
ler Arnold Olsen, der var interesseret folkeminde
samler og en habil tegner tillige. Han har ydet illu
strationer af lokalhistorisk art bl. a. til årbogen:
Fra det gamle Gilleleje. Han fortalte mig om en
del store tilhugne granitsten, anbragt med mellem
rum i en stor halvcirkel i en græsplæne nord for
huset. De lå her for at angive Nationalmuseets ud
gravninger, idet man her havde fundet fundamen
ter til korrundingen til klosterkirken, samt gjort
lignende fund under vejen nord for hans have. Ud
gravningerne viste, at klosterkirken havde haft en
anselig størrelse og længde, mindst 70 m. Vil vi
have indtryk af Esrum klosterkirkes udseende, siger
kendere, at vi bedst får det ved at besøge Løgum
klosterkirke ikke langt fra Tønder. Denne er en
korskirke, højden er stor og betagende, blot har Es
rum været længere og større.
Når det før er betonet, at cistercienserne bygge
de efter ganske nøjagtige mål, skal det forstås såle
des, at forhold mellem højde og bredde af f. eks.
vinduer stod fast, og ligeledes målet af kirkehusets
størrelse, hvor da ikke eftertiden har ændret på
det. — Hvad foregik så i denne betagende kirke,
som den har været? Her kunne folk valfarte til
messer og forbifarende komme med til sådanne.
Klosterkirken havde ingen fast tilknytning til eg
nens befolkning. Den gamle sognekirke i Esbønde
rup beholdt således retten til at døbe; døbefont
fandtes ikke i klosterkirken. Til sognekirken hørte

Maleri af Esrum Møllegaard fra ca. 1790. Klosteret, der ses i baggrunden, var overhvidtet fra ca. 1700 - ca. 1890.
(Klicheerne udlånt af direktør Peter Didrichsen)

endvidere retten til bryllup, kirkestævne og også
almindelige begravelser. Derimod havde klosteret
sin egen kirkegård, hvor dets munke jordfæstedes,
og personer, der havde givet jordegods og ejendom
til Esrum kloster, kunne ligeledes få deres sidste hvi
lested her.
I klosterkirken skal Valdemar Atterdags dron
ning, Helvig, være begravet, idet hun opgives at
være død der. Det var ikke bare gods og gårde
rundt omkring i Nordsjælland, f. eks. Nødebo, As
serbo, Havreholm, Holløse og mange andre, der
kom under det efterhånden mægtige herrekloster i
Esrum. Også mange af egnens kirker, Esbønderup
kirke i 1332, blev lagt herunder, hvilket betød, at
kirkens betjening nu kom fra klosteret.
Livet i klosteret var en verden for sig; det var
et selvforsynende samfund i vid udstrækning, men
der foregik tillige bytte- og tuskhandler med omeg
nens bønder. Der blev også tid og plads til studier
af den hellige skrift og til afskrift af kirkens hel
lige bøger. Endvidere gav man sig af med havebrug,
dyrkede urter bl. a. til medicin og sårbehandling.

6

Munkene var foregangsfolk i at dyrke jorden (tre
vangsbrugets udvidelse), og de forstod at udnytte
søens vandløb; de var frugtavlere og medvirkede
til indretning af frugthaver; abildgårde, og måske
har de energiske munke også lært bønderne at svie
kul. — Der blev dog midt i al dette arbejde også
tid til at modtage fornemme gæster, og man glemte
ikke målet, der gjaldt kristendommens udbredelse,
og det både i de hjemlige egne som i udlandet. Klo
strene i Sorø og Vitskøl ved Løgstør o. fl. a. blev
grundlagt af munke fra Esrum kloster. Det blev
også moderkloster til klostre i Nordtyskland og eg
nene syd for Østersøen. Således i Kolbatz og Dar
gun i Pommern. I klosteret i Kolbatz findes den æld
ste sammenhængende danske årbog: Codex Esromensis, som munke fra Esrum medbragte. Den før om
talte Arnold Olsen fandt klosterets gamle signet fra
før 1307, som man satte på skrivelser fra klosteret.
Seglet (sigillum) findes nu i gipsaftryk i en montre
på Nationalmuseet. Sognet har efter forhandling
med foresatte i sin tid antaget det i Esbønderup
sogns embedsstempel.
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Det er forståeligt, at også præster fra udlan
det interesserer sig for cisterciensermunkene og
deres kloster i Esrum. En sognepræst fra Dargun
har besøgt Esrum og boede under sit studium af
cistercienserne i Esbønderup præstegård. Han
fortalte, at Dargun havde haft den skønneste
klosterkirke, bygget af munkene fra Esrum, med
høje piller og hvælvinger, men at den blev øde
lagt i anden verdenskrig. Da russerne kom, blev
kirken bombet, og nu står kun noget af pillerne
tilbage, og græs vokser, hvor menigheden før
samledes. - Medens vi endnu er ved klosteret i
Esrum, skal siges, at hele den del af bybebyggel
sen, der ligger nærmest klosteret, er bygget på
dets kirkegård. Hvor man her graver ned i jor
den, støder man på munkenes grave. De ligger
ovenpå hinanden. Gravene var sat i munkesten
efter det menneskelige legeme, smallest ved fød
derne; de havde et overdække også af munke
sten. En særlig tilhugget sten som et hovedgærde
skulle angive en fremtrædende gejstlig. - Per
sonlig har jeg set disse grave i etager under ud
gravninger ved Klostergade, hvor Nationalmu
seet var tilkaldt til undersøgelser af fundene.
Det er med et klostersamfund som med kriste
ligt formål indstiftede organisationer, at det me
get let kan skifte med disses indsats og betyd
ning. Der kan gå forfald eller ligegyldighed i det,
meget heraf afhænger af ledelsen; det er også
sket med klosterlivet i Esrum. Når respekten for
det hellige forfalder, så går det let i opløsning og
mister sin agtelse og dermed betydning for sam
tiden. Sådan er det gået med Esrum kloster i ti
den før reformationen 1536. Der var i 1559 kun
11 munke og en abbed tilbage. De drog samme
år til Sorø kloster, hvormed et af Danmarks
største klostre var gået til grunde.
Efter reformationen kom opløsningen af de mange
godser og gårde, der var skænket klosteret. I dets
jordebog fra 1497 opregnedes ca. 300 gårde på Sjæl
land. De overgik efterhånden til Kronens eje. Nu
påbegyndte man nedrivningen af klosterkirken. In
ventaret kom til andre kirker. Borgernes kirke, Set.
Olai i Helsingør, fik højalteret 1559. Ligeledes kom
en prægtig abbedstol, skåret 1472, samme sted. Et
alterskab fra 1496 findes på Nationalmuseet. Ende
lig førtes en del af klosterkirkens træværk til Frue
kirke i København. To klokker førtes til Frederiks
borg slot, hvortil også munkestenene førtes. De om
talte klokker blev ødelagt ved slottets brand i 1859.
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Til Esrum kloster knytter der sig sagnet om Bro
der Rus, der var identisk med Fanden selv og der
for prøvede på at fordærve munkenes liv i Esrum.
Han blev køgemester hos dem, men hans sande hen
sigt blev opdaget i tide, og abbeden manede ham om
til en rød hest, idet han befalede ham i Helvedes
vold. Broder Rus’s jerngryde og rist blev i lang tid
herefter fremvist i Esrum kloster.
Under svenskekrigenes tid, i Sveriges frem
gangsperiode, er kgl. rytteri kommet til Esbøn

derup. Det prægede ganske naturligt egnen, og
adskillige ejendomme er opkaldt efter navne fra
denne tid. Det gælder »Brantehuset« på højde
draget ved Kukkerbakken. Her boede foleme
ster ved de kgl. stutterier i Esrum, Joachim
Brandt, der har en mindetavle i Esbønderup kir
ke. Hans sabel og sporer hænger inde i sakristi
et. Han lod selv opføre dette sakristi i 1691, be
tinget af, at han og familie måtte begraves under
gulvet der.
Efter Fr. IV’s omordning af rytterdistrikterne
i 1716 blev Esrum bolig for regimentsskriveren,
men da var de kgl. stutterier for længst kom
met herud. Fr. IV færdedes meget herude på den
tid, hvor krongodset afhændedes til bønderne i
fæste. En sten i skovgærdet over for Tingbakken
bærer Fr. IV’s navn og årstallet 1702.
Størst betydning fik dog stutteri-tiden ved
at lægge det første sygehus i amtet i Esbønde
rup. Det blev taget i brug 1755, først i 1905
blev det revet ned. Det var opført af bindings
værk. Et hus fra samme tid, kaldet Jordemoderhuset, Sygehusvej 7, og godt vedligeholdt, viser
den tids byggemetode. Den første læge, der blev
ansat, hed Chr. Licht; han fik sin eksamen 1738.
Om han har været barber først, vides ikke,
men nogle af de første læger skal have begyndt
deres virksomhed ved privat at yde rytteriet
hjælp for sår m. m. På Esbønderup sygehus er
en tavle anbragt over hovedindgangen med føl
gende indskrift:
HER KAND I SYGE FOLK IER CUUR
OG PLEIE HAVE - TAK GUD, TAK KON
GEN MED FOR DENNE MILDE GAVE GLEM IKKE AMTMAND GRAM SOM OM
SORG DERFOR BAR - AT CRONBORG
AMT ET HUUS TIL SYGES PLEIE HAR.

Ikke længe efter opførtes også et sygehus i

Frederiksborg (Hillerød) i 1759. - Antallet af
patienter på Esbønderup har oprindelig ikke
været ret stort. I 1867 fik sygehuset en ny
hovedbygning; den er »kernen« i den bygning,
som vi ser i dag med tilbygninger. Epide
mi-bygningen opførtes 1908. Funktionærboliger
med ny køkkenafdeling m. m. kom til i 1939,
og sidst den store ombygning 1955 med de nye
operations- og skadestuer. I 1966 blev sygehuset
omdannet til fysiurgisk hospital for Frederiks
borg amt for optræning af patienter med hem
met førlighed. Sygehuset har selvsagt betydet
overordentlig meget for den nordlige del af am
tet i mere end 200 år.
En anden arv fra stutteri-tiden er ryttersko
len i Esbønderup. På mindepladen, som har sid
det på skolen, nu indmuret på skolen fra 1914,
står:
1721 - Halvtredsindstyve Aar Gud har Du
mig opholdet / At Sygdom, Kriig og Pest mig in
tet ondt har voldet / Thi yder jeg min Tack og
breeder ud Dit Navn / Og bygger Skoler op, de
Fattige til Gavn / Gud lad i dette Værck Din
Naades Fylde kicnde / Lad denne min Fundatz
bestaa til Verdens Ende / Lad altiid paa min
Stool een findes af min Ætt / Som meener Dig
min Gud og disse Skoler Rætt.
Også for Gribskov fik denne tid sin betyd
ning, idet opdrættet af hesteracer blev henlagt
med sine folde til de forskellige »stod« i skoven.
De skulle være godt afgrænsede fra hinanden,
at racerne ikke skulle blande sig, hvilket gav
anledning til mange besværligheder. Opkaldel
serne af de mange »vange« i skoven skal stam
me fra denne tid, f. eks. Munkevang, Gravervang, Pibervang og Fændriksvang. - Det er
givet, at der har været bebyggelser i Gribskov.
Således lå igennem lang tid et vældigt elme
træ, Hakons Sale, som vindfælde, hvor den for
svundne landsby, Sibberup, skal have været
(ved Esbønderup). Ifølge fhv. skovarbejder
Ernst Petersens udsagn skal dette kæmpetræ
være faldet for en stærk storm 1912. Han op
lyser tillige, at træet i sin tid var Sibberups by
træ. I nærheden ligger et vandhul, der før hed
Hakons brønd, og muligvis var den bybrønd i
ovennævnte landsby. (Jvnf. G. Nordkilds ro
man: Hakons Sale, udg. 1936). I dag har vi sta
dig navnet Sibberup delvis bevaret i Sibbegaard

ved Esbønderup. Der er stor sandsynlighed for,
at svenskerne i 1658—60 har bidraget stærkt ved
udslettelsen af bemeldte landsby. Dette er må
ske også tilfældet med forsvundne byer som:
Haffendrup, Hjernerup, Soderup og Østrup,
Glarborg og Ostrup. Men også pest og hungers
nød samt misvækst kan have været årsag til
ødelæggelsen af disse beboelser, der nu kun er
navne.
Gribskov har også haft sine kilder som f. eks.
Hvide kilde og Grønne kilde, anbefalet som
helsebringende for alskens sygdom og dårlig
dom. Begge kilder ligger i et mosedrag tæt ved
Mårum. Hvor undergørende virkning, kildevan
det har haft, får nok stå hen; men om Sibbekilde hedder det, at man fra det længst for
svundne »Sobækkehus« - hver skærtorsdag hentede vand fra kilden for at undgå bylder og
sår. Også fra Esbønderup og Saltrup og nærme
ste omegn valfartede man til Sibbekilde for læ
gedoms skyld. Denne kilde ligger ved Gamle
vangsmosen i Gribskovs nordligste hjørne. Nævnes skal også de mærkelige træer på Ting
bakken ved Esrum. Træernes ejendommelige for
greninger skal være fremkommet, fordi de i
sin tid blev plantet med 4 træer i samme hul.
Tingbakken er et gammelt tingsted, og måske
har der i fortiden været en galge her. - Det væl
dige egetræ ved Krogdalshuset er faldet nu;
men det huskes stadig af de mange, der faldt i
forundring over dets enorme omfang. Ligeledes
huskes Konge-egen og Dronninge-egen ved Ha
regab. Disse stoute, gamle træer havde mange
århundreder bag sig.
Det er nu ikke blot skovens træer, der kan
tale om fortiden til efterslægten. Gribskov har
også sine »mindestene«, der taler til den, der op
søger dem. I Munkevang ligger således Munke
vangsstenen, også kaldet »Pengestenen«, fordi
skovarbejderne i sin tid mødte op her og mod
tog deres løn af en kollega, der hentede lønnen
for sine kammerater. - Lidt syd for Bolandshu
set, nær Gribskovlejren, står en ca. 2 m høj na
tursten, rejst til minde om to nedskudte engelske
flyvere, nemlig flying officer G. J. Allin og
flying lieutenant R. H. Thomas, der blev dræbt
her den 30. september 1944. Stenen bærer ind
skriften:
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Fra Tegners statuepark

For Danmarks Frihed
Vi Takker Gud
På Dette Sted
Faldt To Sendebud
De Kom Fra England
Til Danmarks Kyst
Og Bragte Våben
Til Landets Dyst
De Købte Os Frihed
Ved Deres Død
Gud Skænke Dem Fred
I Danmarks Skød.

»Flyverstenen« minder os samtidig om de
heltemodige danske frihedskæmpere, der satte
deres liv ind som indsats, for at Danmark igen
kunne blive et frit land. Ved stenen ligger ofte
blomster selv nu - en årrække efter befrielsen.
(Om Kulsvierstenen, se Nødebo sogn).
Esrum er i sin tid vokset op omkring kloste
ret. Efter de to tidsafsnit: klostertiden og stut
teritiden fik byen i kraft af klosteret Esrum birk
oprettet 1499, og birkedommeren flyttede ind i
den store statelige bolig i bindingsværk, der lig
ger foran kirken ved gadekæret og stadig er en
pryd i Esbønderup. Den sidste tingdag på klo
steret var den 22. november 1853. En afdeling
af amtskontoret blev først nedlagt i dette år
hundrede. I Esrum fandtes også et arresthus,
kaldet »Kulhytten«, beliggende på stedet, hvor
der nu er købmandsbutik. Om »Kulhytten« cite
rer vi følgende beskrivelse af Nordkild:

88

»Dette løjerlige monstrum af en arrestbygning,
som før havde været portnerbolig til klosteret, var en
firkantet bindingsværksbygning i to stokværk. Pa
siderne var der lemme. Nar de stod åbne, kunne
man skønne, det var en arrestbygning, for da sås
jerntremmerne på kryds og tværs med ringe i skæ
ringspunkterne. Bag ved skimtedes mere eller mindre
forsorne ansigter. Tit kørte vognene helt op til mu
ren, og en pakke med levemåde og en flaske bræn
devin listedes ind mellem tremmerne. Det så Skyum
eller madammen ikke noget til. Eller de lod sadan. Joe, Skyum havde det lov på sig, at han var skik
kelig, og madammen kogte nydelig mad til fangerne.
- Mads Bakkebjerg havde siddet så tit og så længe
i Kulhytten, at han havde fået smag på den finere
levevis. Ingen var mere bange for at få Mads hjem
fra hullet end Malvine. - Han er så kovsed (fjollet)
og så kresen og rynker på nesen a alt, hva En sætter
på bordet for ham, ded utoske, enten ded så er
knastevælling eller katøffelgrød, sagde hun. - Men
fangerne skønnede også på den gode behandling. De
var aldrig uvillige til at række Skyum en hånd i
høstens tid. Han havde en gård i nærheden, og
Skyum tog så hele bundtet på arbejde. I julen fik
endda Gabriel fra Klinkehuset en dags orlov.«
Esrum kro virker lys og venlig, og dens op
rindelse går helt tilbage til klosterets opførelse

ca. 1140. Dens nuværende udseende er fra 1908,
hvor den blev ombygget efter en brand. - Es
rum Møllegaard (ca. 120 tdr. land) ligger meget
idyllisk mellem skov og sø. Den hørte i sin tid
under Kronen. Den gamle vandmølle ved gården
fik sin betydning også i vor tid; idet den blev
kraftkilde til elværket i en årrække indtil o.
1940, hvor NESA overtog el-forsyningen. - Esrumgaard (ca. 620 tdr. land) blev i ryttergods
perioden udskilt fra klosteret og fik navnet Es
rum Ladegaard og var hovedsæde for Fr. II’s
stutteri. Først o. 1720, under Fr. IV, blev stutte
ricentret flyttet til Frederiksborg (Hillerøds
holm). I 1800-tallet drev man på Esrumgaard
en stor fåreavl (schæferi), hvorfor stedet nu
kaldtes Esrum Schæfergaard. Dens nuværende
navn er fra 1850, da staten solgte den til privat
eje.
For 100 år siden fik Esbønderup sit apotek,
der i dag er ombygget til De gamles Hjem
(1952), medens det ny apotek er taget i brug
1939. - I 1870 byggedes Luthersk Missionshus
i Esrum Rishave. Det er nu sommerlejr for Lu
thersk Missionsforening, medens et nyt missions-

Idyl fra Esbønderup gadekær med kirken i baggrunden

hus blev opført ved Esrum hovedgade. I Esbøn
derup præstegård var o. 1900, som mange andre
steder i landet, et tiltrængt arbejde i gang for
afholdssagen. Her blev dette arbejde gjort un
der afholdsforeningen »Det blå Kors«. Da sagen
samlede stor interesse, opførtes Esbønderup mis
sionshus 1903. - Netop i dette år havde Gade
vang, der hørte med til præsteembedet den
gang, fået sin egen kirke. Dette bidrog til, at
også Villingerød fik egen kirke opført, og den
blev indviet den 23. september 1906. Kirken er

opført i almindelig landsbykirke-stil, men for
mentlig grundet dens placering ud til vejen har
den tårnet mod øst og koret mod vest, modsat
det sædvanlige. Vilh. Hoick var arkitekt. Kir
ken kostede 22.000 kr. - det var dengang -. Ma
leren Mogens Gad har udført alterbilledet: Jesus
og den kananæiske kvinde. - Esbønderup og
Villingerød blev nu eet pastorat, medens Nødebo kirke, der før var annekskirke til Esbønde
rup, blev selvstændigt pastorat sammen med an
nekskirken i Gadevang. Daværende sognepræst
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Smith-Petersen forestod dette arbejde. Hans hu
stru øvede sammen med overlæge Krieger et be
tydningsfuldt åndeligt arbejde i sognet.
I 1960 blev Tingbakkeskolen indviet, en ny
delig, moderne sogneskole, smukt beliggende og
med vidt udsyn over egnen. Her er også biblio
teket indrettet. - Af virksomheder i sognet kan
nævnes Colov-Esrum (fabrik for centralvarme
anlæg) og ingeniørfirmaet Svend A. Nielsen (fa
brik for varmelegemer).
Et særpræget strøg i Esbønderup sogn skal
nævnes, dets østlige del »Rusland«, fra Havreholm-vejen ved Hellebjerggaard, måske afledt af
Helligbjerg. Her er flere steder fundet levninger
af køkkenmødding, begravelser fra oldtiden
med skår af lertøj, pileod og stykker af sten
økser. Endnu ligger dette landskab hen i skøn
hed, i uberørt natur med vildtvoksende plante
vækst (deraf måske navnet). - Billedhuggeren og
maleren Rudolph Tegner (1873-1950) købte
1921 de nordligste lyngbakker, et areal på 34
tdr. land. Her opførte han og hans hustru Teg
ners Museum 1937-38 og anlagde »Statuepar
ken«, hvor 15 store bronzestatuer er opstillet.
Det er et imponerende syn at se disse store sta
tuer i fri natur tegne deres silhouetter mod de
drivende skyer eller den blå himmel og med
lyngbakkernes mægtige konturer som baggrund.
En vidunderlig udsigt fører blikket ud over Kat
tegat mod Kuliens disede toppe i det fjerne. Og
en dyb glæde griber én, når man ved, at dette
dejlige område er fredet. Dalen neden for bak
kerne bærer det romantiske navn Månedalen.
Går man ind i museet, bliver man også beta
get og overvældet af det, øjet møder. De kæm
pestore og gigantisk formede gipsstatuer tvinger
næsten den måbende tilskuer i knæ. Her er op
stillet ialt 191 skulpturer i gips, marmor og
bronze, der udgør den store kunstners livsværk.
På en buste af kunstneren er indsat et par glas
øjne. Ser man ind i dette »blik«, fornemmer
man lidt af de voldsomme og stærke kræfter,
der skabte disse kunstværker. Endvidere er her
ophængt ca. 200 af kunstnerens malerier, malet
under hans mangeårige ophold i Frankrig eller
på hans talrige rejser i udlandet. Tegner ligger
begravet i en skjult krypt i museets midterhal.
Tegners Museum er blevet sognets store sevær
dighed.
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Ude ved kysten ligger Dronningmølle og Villingebæk med skønne sandbadestrande. For tiden
undersøger arkæologer jordlagene her, idet man
mener at kunne spore en ca. 5000 år gammel
kystkultur. Fredningsnævnet for Frederiksborg
amts nordlige del vil søge at få et større areal
fredet for arkæologiske udgravninger. Det er el
lers udpræget sommerhus-land, og udstyknin
gerne er i fuld gang. Man må håbe, at en rime
lig fredning må sikre de nationale værdier, som
jordlagene formodes at gemme, for offentlig
heden. - Fisker og strandfoged Henry B. Niel
sen har fortalt mig, at han under nedgravning af
olietank til sit hus stødte på en masse frønnet
træ, ligesom han oplyser, at en meget gammel
egestamme drev i land under orkanen i februar
1968. Måske ligger der en skov fra arilds tid på
havbunden?
Indtil o. 1940 lå der et teglværk i Dronning
mølle. Den store »indsø« er en vandfyldt ler
grav. På begge sider af Strandvejen er der et
langt stykke dybe skrænter ned til udtørrede
lergrave. Hele dette område, der ligger meget
smukt ud til Kattegat, benyttes som camping
plads. Det er et ejendommeligt syn at se de man
ge biler, campingvogne og telte stå på bunden
af disse lergrave, og på samme tid se andre cam
pister, der har slået lejr oppe på selve toppen af
skrænten, hvorfra der er en vidunderskøn udsigt
mod svenskekysten fra Helsingborg til Kulien.
Hele sognets kyststrækning er et dejligt stykke
ferieland, hvor tusinder holder ferie og week
end. Sommerhuse dækker stadig større områder.
- Midt i hele dette landliggerkvarter ligger så et
par bygninger med hilsen fra en tid, hvor hver
dagen tegnede sig noget anderledes end i dag;
det er møllen ved Møllekroen og Dronningmølle
avlsgård over for campingpladsen. Gården er
det sidste, der er tilbage fra teglværkstiden.
Det morsomme hotel »Slottet« har en byg
ningshistorie, der går tilbage til Fr. II, idet kon
gen o. 1585 opførte en bygning her til sin dron
ning Sofie. Her, hvor Esrum å (eller kanal) lø
ber ud i havet, har der ligget en vandmølle,
dronningens mølle. Stedet bliver senere udskib
ningsplads, og Chr. IV besøgte f. eks. Dronning
mølle 1624 på vej hjem fra Norge. - Ved Dron
ningmølle ligger den ret store gård, Thorshøjgaard (ca. 150 tdr. land).

Under Jøde-razziaen i oktober 1943 slap adskil
lige jøder til Sverige (Höganäs) fra Villingebækbugten. Førnævnte strandfoged og hans onkel tog flere
gange turen over til frihedens land, inden tyskerne
fængslede dem. Under en sådan natlig transport,
hvor også en sabotør var med, kom en tysk patrul
jebad imod den lille fiskerbåd, med projektørerne
rettet lige på den. Sabotøren ville drukne sig, hel
lere end at falde i tyskernes hænder; men ved kold
blodig snarrådighed lykkedes det at undslippe ved
at lægge kursen ud mod det åbne Kattegat, som om
man agtede sig på fiskeri. Det viste sig, at patruljebå
den ledede en tysk konvoj, og så snart denne var pas
seret, ændrede fiskerbåden påny kurs og sejlede mod
Höganäs. Sabotøren og de øvrige ombordværende
kunne ånde lettet op.

turist rummer vist, hvad alle føler, der har gæ
stet Villingebækbugten:
Et bøsseskud østen for Hulerød å
går Strandvejen ind i et knæk.
Der ligger bag klitter med marehalm på,
det dejlige Villingebæk.
Her bugter kysten sig lunt og bedst,
fra Gilbjerg til Hornbæk havn,
i ly af byger, i læ af blæst,
den strækker en arm i øst og vest
med Kattegats bølger i favn.
(citeret for mig af strandfogedens hustru, fru Anna
Nielsen).

Efter krigen er der sket en rivende udvikling
i turismen, og i dette sogn har man også for øje
at sikre offentligheden den størst mulige adgang
til stranden og det dejlige saltvand. Badestederne
er her en idyllisk blanding af oprindelig natur
og behersket bypræg. Et lille digt af en ukendt

Naturskønheden i Esbønderup sogn dækker
hele temaet: skov, sø, lyngbakker, klitter, strand
og hav. Det dejlige bølgende landskab med de
smukke udsigter inspirerede i sin tid præstesøn
nen fra Esbønderup, Johs. Helms, da han i 1885
digtede »Jeg elsker de grønne Lunde«. - Vi for
står ham, og vi giver ham ret.
C. /. Witter og Jørgen Andersen

NØDEBO SOGN
ESBØNDERUP-NØDEBO KOMMUNE

Om Nødebo kirkes oprindelse fortæller sag
net følgende:

Navnet Nødebo - undertiden stavet Nøddebo omtales allerede 1228 som Notaboda og 1246
som Nøthebothe, da stedet ved et gavebrev fra
godsbesidderen Saxe Torbernsøn i Slangerup
blev skænket til Esrum kloster. Efter reforma
tionen 1536 blev landsbyen Nødebo med omlig
gende jorde krongods indtil udskiftningen sidst
i 1700-tallet. Sognet er et af Danmarks skov
rigeste, idet ca. 75 pct. af dets areal på ca. 3550
ha er skovbevokset område. Derfor har Nødebo
sogn selvsagt altid været tyndt befolket. Hele
den sydlige halvdel af Gribskov med Stenholt
vang og Gadevangsskoven ligger i sognet. Esbønderup-Nødebo kommune strækker sig som
en kæmpe-korridor næsten helt fra Hillerød op
til Kattegat, en strækning på ca. 25 km, hvor
den mægtige Gribskov optager omkring 2A af
denne kommunes areal. Gribskov og Esrum sø
danner den skønneste ramme om Nødebo og
giver den en egen hygge og idyl, som taler stærkt
til naturelskerens gemyt.

Man ville gerne bygge en kirke i Nødebo, men
troldtøj ødelagde om natten, hvad menneskene byg
gede op om dagen. En dag kom en fremmed til Nø
debo, og han gav det råd, at de Nødebo-folk skulle
tage et lam, slå det ene ben over på det og lade det
løbe. Der, hvor det lagde sig til aften, skulle man
bygge Nødebo kirke. Lammet skulle bagefter ind
mures levende i bygningen for at holde troldtøjet
borte. Det stakkels lam lagde sig til hvile ved en
høj, hvorfra en kilde rislede frem. Her byggede man
da kirken og murede lammet ind levende. Kilden
hedder Magdalenekilden og løber ud på østsiden af
kirkegården. Da vandet herfra sagdes at have un
dergørende virkning, blev den siden betragtet som
hellig-kilde.

Nødebo kirke har en alder på ca. 800 år, og er
opført af kampesten i romansk stil. Den er lille,
men særdeles iøjnefaldende på grund af sit
smukke arkitektoniske ydre og den idylliske be
liggenhed. Den er en perle blandt vore landsby
kirker. Skib og kor er ældst, og der er udvendig
spor af de oprindelige romanske vinduer, lige
som man på nordsiden kan se rester af den gam
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le kvindedør. Det flade bjælkeloft er ca. 1400
blevet erstattet af hvælvinger. Der har været et
tårn på vestsiden, men det er blevet revet ned,
så kun tårnrummet stod tilbage som en for
længelse af skibet mod vest. Tagrytteren, der
klæder kirken, blev opsat 1739 og fik nyt bly
tag 1952. - Den meget smukke apsis i gule mur
sten er opført først i 1800-tallet. Kalkmalerierne
i skibet og tårnfaget er fra tiden omkring 1450.
De førstnævnte viser syndefaldet i fire billeder
og ligeledes i fire motiver Jesu lidelseshistorie.
Billederne blev først afdækket 1950. Billederne
i tårnfaget forestiller Marias himmelkroning, De
Hellige tre Konger samt helgen- og apostelfigu
rer. Disse malerier i gotisk stil blev afdækket og
restaureret 1893-94. Man bemærker også den
fine døbefont af granit fra 1100-tallet med rom
bemønstre og af typisk gammel nordisk oprin
delse. Et levn fra katolsk tid er også det smukke
røgelseskar, der hænger ved døbefonten. - På
nordvæggen hænger den tidligere altertavle i
sengotik fra ca. 1520. Den nuværende altertavle
er opsat 1839. Tavlen bærer motivet: Jesus og
den samaritanske kvinde, malet af Jørgen Roed.
Prædikestolen i barok-stil fra 1668 er skåret af
Esben Børresen fra Slangerup. For nogle år si
den blev kirkeinteriøret nymalet og orgelet sat
i stand. På kirkegården ligger skuespilforfatte
ren Balthasar Bang begravet (d. 1856).
Bang var den første københavner, der »opda
gede« Nødebos skønne beliggenhed og romanti
ske omgivelser. Han kom dertil 1803 sammen
med sin hustru, Birgitte. De var nygifte og me
get optaget af deres nye hjem i den hyggelige
landsby. Der siges, at Bang, der var stærkt på
virket af Rousseau’s filosofi og ideer om menne
skets »tilbage-venden« til naturen, ganske enkelt
lod sig kaste i gudernes vold, da han skulle væl
ge sit og fru Birgittes fremtidige hjem. Det var
ikke nok, at der var natur - næh! - navnet
skulle svare hertil. Da man stødte på navnet
Nødebo, var Bang straks klar over, at der skulle
de bo. - Mange år senere kunne han med be
gejstring skrive: »Min Birgitte og jeg satte os
paa vor lille holsteenske Vogn, om Middagen,
i et skiønt Vejr, og rullede herud til vor yndige
Nøddebo. Ak! saaledes ruller man kun een Gang
i sit Liv; denne Rullen glemmer jeg aldrig; jeg
synes endnu, at jeg ruller og ruller ind i Himme
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riges Lyksaligheder, naar jeg bare tænker paa
den tid, og derfor tænker jeg den mangen
Gang.«
Den bolig, Bang og hustru flyttede ind i, er
den nuværende Nødebo præstegård, opført ca.
1780. Henrik Scharlings roman »Ved Nytaarstid i Nøddebo Præstegaard«, der udkom 1862,
har derimod intet med vort Nødebo at gøre.
Grundlaget for hans bog var præstegården i
Greve ved Roskilde. Som teaterstykke og da
ganske særlig som film med den uforbederlige
skuespiller Rasmus Christiansen som Lars Kusk
er dette stykke præstegårdsliv blevet kendt og
elsket af os alle. Dengang var der ikke noget,
der hed Nødebo præstegård. Måske har Schar
ling valgt romanens navn ud fra samme motiv,
som Bang valgte sit hjems beliggenhed. Først da
Gadevang kirke blev opført 1903 som anneks
kirke til Nødebo kirke, blev Bangs tidligere ej
endom indrettet som præstebolig, og den frem
træder i dag efter forskellige istandsættelser som
en særdeles fin gammel bygning - og ligeså hyg
gelig som den i filmen.
Nødebo kro ligger meget smukt på en banke
ud mod Esrum sø. Her har været kro i hvert
fald siden ca. 1700. En overgang skal det have
gået så hårdt på med drikkeriet, at mange af
sognets bønderkoner klagede til amtmanden,
fordi mændene drak eller spillede det daglige
udkomme op her. En af kroejerne var endda
ude på at spille de arme bønder fra hus og hjem.
Amtmanden greb ind, og der blev udstedt for
bud mod at drive krovirksomhed længere. - Ste
dets skønne naturomgivelser har også tiltrukket
institutioner af forskellig art. Under Statens
Åndssvageforsorg drives således hjemmet Føl
strup, der for tiden får oprettet et meget avan
ceret hjem, opført i pavilloner, placeret lige ned
mod Esrum sø. Hver enhed giver plads til syv
beboere, og ialt er der skabt bolig til 68 perso
ner i det yderst moderne indrettede hjem. Over
for Følstrup ligger plejehjemmet Stenslettegård,
der hører under Københavns Kommunes Hos
pitalsvæsen og er en meget statelig bygning.
Behandlingshjemmet Nødebogaard blev oprettet
1959; man behandler her sindslidende og nervø
se børn. - I den tidligere skovridergård »Skov
fryd« indrettede man 1963 Skovskolen, der ud
danner skovteknikere og skovarbejdere. En ny

moderne skovridergård, Pibergården, blev op
ført lidt inde i Gribskov ved Esrum sø.
I de sidste år har betydelige udstykninger
fundet sted i selve Nødebo på meget smukt be
liggende arealer, og der er blevet bygget en del
huse og villaer, der har bragt nyt liv til stedet.
Det idylliske gadekær er blevet pyntet op, og i
det hele taget er der i Nødebo så dejligt og hyg
geligt, at stedet må betragtes som en af de skøn
neste pletter i vort amt.
På vejen fra Nødebo til Fredensborg, forbi
Stenholt Savværk, ligger den gamle vandmølle,
Stenholt mølle, der har været i Fr. IV’s eje. I
middelalderen var Stenholt en landsby med en
hovedgård af samme navn, som har tilhørt Poul
Laxmand (d. 1557). Valdemar d. Store (1157—
82) skænkede i sin tid landsbyen til Esrum klo
ster, men senere kom den igen under kronen,
blev nedlagt, og dens marker blev indlemmet
under kongens skove. - Fra Stenholt gamle
vandmølle har man et dejligt syn for øje ved at
skue over mod havesiden af den tidligere kgl.
residens Egelund. Stedet var i sin tid bolig for
overførsteren (skovdirektør). Fr. VIII’s gemal
inde, dronning Louise, fattede stærk interesse
for Egelund. Hun købte stedet 1910, rev det
ned, og under ledelse af slotsarkitekt C. Harild
lod hun 1915-17 den trefløjede pompøse byg
ning opføre som sommerresidens for en del af
den kgl. familie. Efter hendes død 1926 overtog
hendes yngste søn, prins Gustav, landstedet.
Egelund ligger i Stenholt vang lige ud til ho
vedvej 6 mellem Hillerød og Fredensborg. På
begge sider af denne vej var der en »ridesti«, en
ganske smal stribe jord mellem vejen og grøfte
kanten. Her red prinsen i sin tid sine daglige
ture, rank og elegant. Når man som dreng kom
cyklende her og mødte den kgl. rytter, som man
hilste ærbødigt, blev en sådan hilsen altid gen
gældt med et smil eller en flot honnør - og så
var man stolt. Prins Gustav døde 1944, og land
stedet blev overtaget af hans nevø, arveprins
Knud. I 1955 købte Dansk Arbejdsgiverfor
ening Egelund. Boligen skaber nu efter ombyg
ning en statelig ramme om en omfattende og al
sidig kursusvirksomhed. Der er 30 gæsteværel
ser, og som et kuriosum kan nævnes, at selve
kursusfløjen er den tidligere hestestald. Fra den
store parklignende have er der en vidunderlig
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udsigt ud over Esrum sø, og for kursusdeltagerne
er der rig mulighed for at glæde sig over et dej
ligt stykke natur. - Ikke langt fra Egelund lig
ger A/S De danske Imprægneringsanstalter, der
her har en afdeling til behandling af lednings
master. I nærheden har vi Statens forstlige For
søgsvæsens Planteskole. Ved Helsingevejen, lidt
inde i Gribskov, ligger en afdeling af A/S Dansk
Dammann Asfalt.
Gadevang er en nyere bebyggelse, der i gam
mel tid kun omfattede nogle få huse. I 1621 ind
rettede Chr. IV en stutterivang, der hørte under
Frederiksborg stutteri. Her lå en gård ved navn
Strøgaarden, på hvis jorder det senere Strødam
blev opført. I 1873 købte finansmanden C. F.
Tietgen ejendommen og opførte 1875 Strødams
nuværende hovedbygning. I 1917 arvede gods
ejer Axel Jarl stedet efter sin tante, fru Laura
Tietgen. Han lod 1925 Strødam fredlyse og ud
lagde de meget smukt beliggende arealer som et
reservat for dyre- og planteliv, samt stillede det
til rådighed for studier af naturvidenskabelig
art. I 1929 overtog godsejer Jarl tillige nabogår
den Sophienborg (se Tjæreby sogn), og ved te
stamentarisk bestemmelse 1949 oprettedes af
begge gårde legatstiftelsen Sophienborg Lære
gård og Strødam. Til sidstnævnte hører et skov
areal på 103 ha, og den øvrige jord udgør 48 ha.
Ved Strødams hovedbygning er bevaret spor ef
ter den kanal, som Fr. II anlagde mellem Grib
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sø og Frederiksborg. - Ved Gadevang ligger til
lige Teglgaarden (68 ha), hvortil i tidligere tid
det nu nedlagte Gadevang teglværk hørte. - I
1903 fik man Gadevang kirke opført på en
grund skænket af C. F. Tietgen. Den kostede
12.000 kr. at bygge - det lyder utroligt. Af
hensyn til beliggenheden vender tårnet mod øst
og koret mod vest. Kirken er i almindelig landsbykirke-stil, bygget af tegl. På alteret står et
stort forgyldt krucifiks, der sammen med glas
malerierne i koret, der viser tre engle, danner en
smuk helhed. Et epitafium over Tietgen og hu
stru, som kirken skylder sin opførelse, er op
hængt til minde herom.
For nogle år siden døde en mand i Gadevang, der
hed Hans Nielsen. Af uddannelse var han karetma
ger, men hele sit liv arbejdede han med mekaniske
snurrigheder, som han gik og udtænkte. Han kon
struerede f. eks. sin cykel således, at han i modvind
kunne udskifte styr og saddel med hinanden. Engang
gik han på bunden af Gribsø ved at lade en træ
ramme flyde på vandet. Til rammen bandt han en
gummislange for at få lufttilførsel, og med den an
den ende af slangen som mundstykke sprang han ud
og tog sig en travetur under vandet. Han var meget
fingernem til at lave træpumper samt hesteomgange
til brug ved tærskning (ca. 1910). Han har ofte taget
turen ned ad Fruebjerg i Gribskov på cykel, alt
imens han spillede på harmonika. Han havde også
lune; således fortælles det, at han engang blev stop
pet af en betjent, fordi han kørte på cykel uden at
have hænderne på styret. Betjenten påtalte det ulov
lige heri, hvorpå Hans Nielsen resolut tog styret af
cyklen og kørte videre med det i hånden, medens
betjenten måbende så til. Nytårsaften tog han til
Hillerød, hvor han på Torvet holdt en lille tale om
fædrelandskærlighed og ungdommens ansvar - bag
efter blev han af politiet inviteret på vin og kranse
kage, hvorefter han tog hjem igen.
(Meddelt af Johs. Johansen, Alsønderup, og Chr.
Olsen, Gadevang).

Gribskov ansås tidligere for at være Danmarks
største skov. Det har imidlertid vist sig, at Rold
skov med sine ca. 7100 ha er noget større, og
det samme gælder Almindingen på Bornholm.
Gribskov har et areal på ca. 5600 ha eller ca.
10.000 tdr. land; den er 12 km lang og 7 km
bred, så den kan regnes for en af vore største
skove alligevel. Den har sit område inden for en
linie, der syd-nord går fra Hillerød til Esrum og
øst-vest fra Esrum sø over til Alsønderup og Hø
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bjerg. I skoven hentede man brænde til fyring,
husbygning, redskaber og til kulsvidning. Senere
tog også skibsbygningen sin store andel, især
blandt de store egetræer, men også bøgen kunne
bruges. Helt op til midten af 1800-tallet fældede
man betydelige mængder træ til den danske
flåde. - I middelalderen tilhørte Gribskov kon
gen, Esrum kloster, Æbelholt kloster og enkelte
adelsmænd. Efter reformationen 1536 gled klo
strene ud som skovejere, og de følgende konger
lagde disse områder under kronen samt købte
eller mageskiftede adelsmændene ud, så kongen
blev enerådende. Kongerne var vældige jægere,
og Gribskov gav dem de største muligheder for
at dyrke jagtens glæder. Her var kronvildt, rå
vildt, dåvildt, og der var vildsvin, ulv, ræv, ur
fugl og fasan o.s.v. Det var forståeligt, at mo
narkerne gjorde alt for at få eneret på dette
eldorado.
Gribskov kunne imidlertid også tjene kronen
til andet formål end jagt. I 1564 oprettede Fr. II
»Frederiksborg stutteri« på sin nyerhvervede
gård, Hillerødsholm. Stutteriet opnåede euro
pæisk ry i løbet af de næste 200 år, og herfra
stammer den berømte Frederiksborg-race. For at
skaffe plads til de hundreder af heste indrettede
man forskellige steder i Gribskov de såkaldte
vange. (Se også under Esbønderup sogn). Her
kunne hestene græsse og få motion. Desværre åd
de også skovplanterne og ødelagde vækstfornyel
ser. Til at passe de ædle dyr antog man vangcmænd, der boede i vangehusene, hvis navne ofte
stammede fra vangemandens tidligere erhverv.
Således »Fændrikhuset« og »Piberhuset«, hvor
navnene oplyser, at disse mænd havde gjort tje
neste i militæret. - Bønderne havde lov til at lade
deres svin gå i skoven og æde olden. I 1600 blev
således ca. 15.000 svin mærket her i amtet. Man
betalte »oldengæld«, der i lang tid udgjorde
hvert tiende dyr eller samme værdi i kontanter.
Svinene gjorde vel ikke større skade, selv om de
fortærede en del olden, agern og bog, der fra
naturens side var bestemt som frø til ny vækst.
Deres roden i skovbunden havde dog den fordel,
at jorden blev kultiveret. Andre husdyr derimod
som: heste, geder og får øvede stor skade på
plantevæksten, når de »græssede« i skoven.
Chr. V (1670-99) anlagde et helt net af snor
lige jagtveje, der fra bestemte centrer, kaldet

»Stjerner«, strakte sig vidt omkring. Vi har sta
dig i Gribskov (og i St. Dyrehave) sådanne
»Stjerner« som Ottestjernen, Syvstjernen og Femstjernen til minde om parforcejagterne. Denne
jagtform går ud på, at vildtet, især hjortene, ja
ges af ridende jægere, ledsaget af ivrige og hal
sende jagthunde, der bider sig fast i dyrets ben,
ører eller hals.
Igennem århundreder blev Gribskov forringet
grundet kreaturgræsning, den store vildtbestand,
brændetyveri og det enorme træforbrug. Det
værste var, at datiden ikke rigtig forstod, hvor
vigtigt det var med nyplantning og frøkulturer
i det hele taget. Efterhånden indså man, at så
dan kunne det ikke fortsætte, medmindre sko
ven skulle gå helt til grunde. Overjægermester
C. C. Gram udarbejdede ca. 1760 en plan, hvor
efter samtlige statsskove i amtet skulle lægges
om i driftsmetoden. Fr. V var meget interesseret
i denne plan, og regeringen vedtog at ansætte
den kendte tyske forstmand J. C. von Langen til
at lede arbejdet. Man begyndte nu en systematisk
tilrettelægning af skovning og anlæg af nye kul
turer. Store beplantninger foretoges af bøg, eg,
rødgran, ædelgran, skovfyr, lærk o.s.v. Planterne
blev indhegnet for at holde vildtet væk, og hus
dyrene blev jaget ud af skoven. Rovdriften på
skoven holdt op, og man gik energisk i gang med
at fange de mange brændetyve. Denne indsats
for at opnå rentabel skovdrift var desværre sat
for sent ind, så den gode hensigt gav ikke de
forventede resultater. Hertil kom yderligere, at
hele dette pionerarbejde efter v. Langens død
1776 lå stille i henved 20 år, så meget af det
første arbejde var spildt. Hvilken elendig til
stand, Gribskov var i, får vi et stærkt indtryk
af, når vi læser, at ca. 1790 var der i den syd
vestlige del af skoven på et område på ca. 2000
tdr. land kun nogle ganske enkelte bøge- og bir
ketræer tilbage.
Det var ikke kun i Gribskov, der herskede
nævnte forhold. Overalt i de danske statsskove
trængtes der til en fornyelse af driftsmetoderne.
Det var store værdier, der stod på spil, og hele
sagen krævede en fuldstændig sanering af de
gamle driftsmetoder, samt en hurtig, effektiv
indsats, dersom eftertiden skulle have nogen
»arv« at forvalte inden for dansk skovbrug. Nu
fulgte forordningen af 1805 »Om Skovenes Ud

skiftning, Vedligeholdelse og Fredning i Konge
riget Danmark«. For Gribskovs vedkommende
blev det overførster G. W. Briiel, der kom til at
præge dette arbejde. Flere af stutteri-vangene
blev pløjet op og tilsået med agern, og mange af
de store træer, især egen, blev plantet i denne
periode. - Igennem mere end 150 år har dygtige
forstmænd passet og plejet Gribskov. Der har
dog af og til været »krisesituationer« som f. eks.
under de to verdenskrige, hvor den stærke efter
spørgsel på træ flere gange truede med skam
hugst af skoven. Orkanagtige storme har også
gjort stor fortræd, og en af de værste og sorteste
perioder for skovbruget indtraf under de vold
somme vinterstorme 1967 og 1968, hvor tusin
der af træer blev væltet eller revet op med rode.
Navnlig orkanen i februar 1968 har ødelagt
millionværdier, og vi kan på vor vandring i sko
ven lang tid fremover møde det trøstesløse syn
af orkanens hærgen. Der vil gå adskillige år,
inden disse skader bliver rettet op. - Gribskov
er stor, så stor, at selv ret stedkyndige kan fare
vild i den. Skovvæsenet har ved vejvisersten
muliggjort en sikker færden til de forskellige se
værdigheder; men begynder man at gå på egen
hånd - væk fra de almindelige skovveje - skal
man være forsigtig med at tro for meget på sin
orienteringssans. I denne dejlige storskov skifter
naturen fra små sletter til stejle bakker med
skønne udsigter viden om - og videre langs mosedrag og grønne enge.
Gribsø og Li. Gribsø er målet for mangen en
vandringsmand. Der hersker en egen melankolsk,
ja, dyb tungsindig stemning her. (Se Frederiks
borg amt i litteraturen). Fra dybet i Gribsø kan
man høre klokker ringe i de stille aftener, siger
sagnet, og forklaring herpå er følgende: Hvor
Gribsø ligger, var engang et nonnekloster, men
de gode nonner glemte helt deres arbejde for
Vorherre på grund af munkene i Esrum kloster.
Straffen udeblev ikke, idet jorden åbnede sig og
slugte kloster og nonner, og vandet kom frem
og blev til Gribsø, og søen var uden bund. Elith Reumert skriver i sin lille bog: Grib Skov
bl. a. om Li. Gribsø:
»Kun saa Faa kender den. Skjult ligger den, gjemt
for Enhver, der ikke som Kierkegaard siger, søger
»værdeligen«, dybt sænket ned mellem høie, bøge
klædte Bakker. Naturen er her i sin overvældende
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Den »melankolske« Gribsø i al sin dejlighed

Ensomhed og dystre Stilhed paa engang idyllisk og
dæmonisk. Høist forskjellig kan den vise sig, alt efter
de forskjellige Belysninger og Vejrforhold. Langs Sø
ens regelmæssigt rundede Sider lurer i adskillige
Alens Bredde den farlige Hængesæk, der gjør det
umuligt at nærme sig helt til Vandet, fine unge Birke
krandse den deilige Indsø, og de vide Stammer lyse
aandeagtigt i Sommeraftenens lette Tusmørke. Iris
og vild Kalla voxe frodigt i den fugtige Jord, og
ude paa Vandet flyder alle ensomme Indsøers Blom
sterdronning — Aakanden - der her ved sig i sikker
Fred for begjærlige Hænder«.
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Ikke langt herfra ligger »Bøndernes Tørvemo
se«, et areal på ca. 9 tdr. land og af særpræget
natur. Mosen siges at have navn efter bønderne
i Nødebo, der af kongen i sin tid fik ret til at
drage herind og skære tørv. Fra Gribsø er der
ikke langt til de karakteristiske Gribsø bakker
(84 m), der udgør et anseligt led i de randmoræ
ner, der strækker sig gennem Gribskov, især i
retningen nord-syd. Fruebjerg (65 m) er et kendt
og yndet udflugtssted. Det siges at være opkaldt
efter Jomfru Marie; en hellig kilde sprang frem

ved foden af »bjerget«, og også den fik navn
efter hende - Frue kilde. Fra hele Nordsjælland
valfartede folk hertil i håb om helbredelse for
deres sygdomme. I sin tid lå her en pavillon,
hvorfra man kunne se Arresø og Tibirke bakker.
Bedst kendt er stedet vel nok som møde- og fest
plads ved de landskendte Fruebjerg-møder, der
begyndte 1896 og var en årlig begivenhed indtil
1935. Skaberen af disse store og nationalt beto
nede folkemøder var højskoleforstander Holger
Begtrup, Frederiksborg Højskole (nuv. Grundt
vigs Højskole ved Frederiksborg). Det første
møde blev averteret som følger:
»Søndag den 21de Juni Kl. 4 præcis agtes der af
holdt et stort offentligt Folkemøde paa Fruebjerg i
Gribskov, hvortil Amtets Befolkning indbydes. Præ
sten Frederik Bruun, Landdagsmand, Redaktør H. P.
Hanssen-NørremøHe, og Højskoleforstander Holger
Begtrup har lovet at tale. Der vil blive sørget for
Telte med Spise- og Drikkevarer (dog ikke stærke
Drikke) og Staldplads med paalidelige Opsynsmænd.
Madkurve kan medbringes. Adgang til Mødet betales
med 25 Øre.« - Det blev et stort folkemøde, idet
der mødte 2000 mennesker op, og 300 vogne med
heste søgte staldplads. Efter sangen »Der er et Land«,
indledte H. Begtrup og sagde bl. a.: »Paa Indbyder
nes Vegne skal jeg byde alle velkommen paa Bjerget
i den grønne Skov. En Tak til Kulsvierne, fordi de
trods det daarlige Vejr er mødt saa talrigt op, et
Velkommen til dem fra andre Egne af Landet, men
især et Velkommen til dem Syd for Grænsen. Det er
første Gang, vi holder en saadan Fest paa dette Sted,
men jeg vil haabe, det bliver en Mærkedag, som maa
efterfølges af mange«.

Begtrup nåede at holde ialt 34 Fruebjergmødér, det sidste, han organiserede, var i 1929, og
det blev grundet umuligt vejr holdt på højsko
len. - For nogle år siden var Fruebjerg om vin
teren centrum for skihop-konkurrencer; nu er
»bjerget« et mål for mange af Gribskovs turister.
Der er knyttet historie til dette sted, og det var
ønskeligt, om der igen kunne arrangeres folke
møder på denne dejlige plet.
Søren Kierkegaard har ved sine vandringer i
Gribskov og de dermed affødte meditationer på
sin egen måde gjort denne skov berømt. (Se
Frederiksborg amt i litteraturen). Hans minde
sten ved »Stjernen« blev afsløret 1913 - hun
dredåret for hans fødsel.
En mindesten fra vor tid er Kulsvierstenen,
7

Frederiksborg amt

Kulsvierstenen

rejst i Gribskov lidt nord for Nødebo; man drej
er ad 3. vej på venstre hånd efter Skovskolen,
og et godt stykke inde går man til højre, og lige
for enden af denne sti står stenen, der fortæller
om slaget i Gribskov. Om denne begivenhed for
tæller forfatteren Anders Uhrskov følgende:
»Natten til den 21. april 1945 modtog man vå
ben to steder i Gribskov, dels ved Smørstenen og
dels på en plads et stykke nordligere. Der ned
kastedes ca. 36 containers, d.v.s. beholdere med
våben og ammunition fra tre engelske flyvema
skiner . . . (Dette var gjort flere gange og med
held). Men denne gang gik det ikke så glat. Om
morgenen kom fire rutebiler, fyldt med 120 ty
ske politisoldater (Gestapo) og stormede Gribskovlejren, hvorfra tyve mand havde deltaget i
modtagelsen på den nordre plads. Kort efter
havde tyskerne omringet pladsen ved Smørste
nen, hvor en snes modstandsfolk var i færd med
at ordne godset fra containerne. Tyskerne gik
straks til angreb med maskingeværer og maskin
kanoner, men de tyve modstandsfolk gik i dæk
ning og besvarede ilden så kraftigt, som de kun-
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ne med deres maskinpistoler, hvorved to tyskere
faldt, og flere såredes. Da tyskerne stormede
pladsen, trak modstandsgruppen sig tilbage ned
til Esrum sø, hvor de løsnede to både og roede
over til den anden side af søen. Enkelte andre
undslap gennem tyskernes linier ned til Nødebo
og advarede de derboende modstandsfolk. Fire
danskere blev taget til fange af tyskerne. Godset
ved Smørstenen gik tabt, men det på den nord
ligere plads var blevet så godt gemt, at mod
standsfolkene en nat kort efter kunne hente det
og bringe det til dets bestemmelsessted.«
Godsejer Jarl, Sophienborg, der selv var mod
standsmand, bekostede efter befrielsen opstillin
gen af Kulsvierstenen. Den er ca. 2 m høj og
blev afsløret søndag den 23. september 1945. På
stenen står følgende indskrift:
21. April 1945
VEGEN ER FOR OVERMAGT
LIDEN FLOK TIL SIDST
MEN AF DANMARKS ÆRE
DE HAVER INTET MIST

Disse linier kender vi fra digteren Carl Plougs
skønne digt »Paaskeklokken kimed mildt fra
den danske Kyst«, skrevet til minde om slaget
ved Slesvig 1848. En mindre natursten ligger
nær ved Kulsvierstenen. Den har et indhugget
morsetegn ... - og en skråt nedadpegende pil.
Det var det tegn, der blev givet som signal til
den engelske flyvemaskine, der nedkastede våb
nene. - En roman »Vi bringer en Særmelding Hilsen til Finn«, skrevet af Sven Uhrskov (en
søn af A. Uhrskov), fortæller om denne hæn
delse, som forfatteren kendte på nærmeste hold.
Den før omtalte Smørsten bærer dette navn,
fordi den ifølge sagnet vender sig, når den lug
ter nykærnet smør. Den er 4 m lang, 2,5 m bred
og 1,6 m høj. Sagnet siger iøvrigt, at den i sin
tid har ligget på Kulien, men at Kullemanden en
dag i vrede kastede kæmpestenen mod Nødebo
kirke, fordi de Esrum munke byggede en kirke
der. Han kastede dog for kort, så Smørstenen
faldt ned på sin plads, en del nord for Nødebo
kirke. Rasende over sit uheld prøvede Kulle
manden igen et nyt kast med en mindre sten,
men den gik for langt og faldt ned syd for kir
ken ved Egelund. Jættens fem fingre er aftrykt
på stenen. - Selvfølgelig knytter der sig en del
sagn til Gribskov. Denne »kæmpeskov« har hos
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fortidens letbevægelige og overtroiske almuesfolk
sat fantasien i sving. Her var alle forudsætninger
på forhånd givet for at møde det mystiske og
ukendte: Store tætte områder, hvor der sjældent
kom et menneske, dybe, mørke søer, skummelt
udseende mosedrag, hvor tågernes klamme slør
dannede rammen om elverpigernes graciøse og
luftige dans. Denne overtro hos det jævne folk
har holdt sig, omend i mindre grad, helt op til
vor tid. Den har sin faste rod i forestillingen om
skjulte naturmagter, der griber ind i menneskets
liv.
Mor Grib er en sagnkvinde, som Gribskov si
ges at være opkaldt efter. Det skal dog anføres,
at navnet er opstået af gammel dansk grib, der
i udtrykket gribsjord angiver et areal, der ikke
er rebet, d.v.s. indhegnet med reb - altså uden
ejer. Gribskov var i meget gammel tid skoven,
der ikke tilhørte nogen bestemt, den var fælles
eje. - Sagnene om Mor Grib fremstiller hende
snart som en sand heks, radmager og uhyggelig
at skue. De læsere, der har set tegnefilmen »Sne
hvide«, vil nok kunne huske den lede heks der.
Sådan tænktes Mor Grib. Men man forestillede
sig hende også som en stakkels ulykkelig kvinde,
der svigtet i kærlighed og forfulgt af alskens
ondskab valgte at leve fjernt fra mennesker i
den store Gribskov. Forfatteren Johs. Helms
(1828-95), søn af sognepræsten i Esbønderup,
udsendte 1893 romanen »Grib - en Fortælling
fra Kulsvierlandet i Kapertiden«, hvor han net
op lader Mor Grib optræde som sådan en ulyk
kelig kvinde. Stoffet til bogen havde han fået
ved at lytte til almuens historier om denne stak
kels kvinde. Nu afdøde provst Steenvinkel fra
Søborg har skrevet en rørende lille fortælling
»Mutter Gribs Historie«, hvor han lader den i
sin tid kendte botaniker og sognepræst i Søborg,
H. C. Lyngbye, berette om et møde med denne
kvinde, som menneskers ondskab har drevet ud
i Gribskov.
Gribskov er en perle i dansk natur, der impo
nerer og drager vandringsmanden til sig i tavs
beundring over den højtidelige stemning og fred,
der hersker herinde i storskoven. Vi kunne næv
ne mange steder endnu, der fortjener et besøg
som f. eks. Fønstrup Damme og Hertugdalen,
hvor det hævdes, at vandstanden altid er den
samme, og hvor sagnet fortæller, hvor farligt

Vejen gennem Gribskov langs Esrum sø, ved Fændrikhuset

det kan være at stå oppe på de omliggende bak
ker og se ned i dalen - for så risikerer man, at
skovånden forvirrer en, så man ikke kan finde
hjem igen. - For ca. 15 år siden kunne en tur
til den skønt beliggende Gribsø afbrydes af et
lille ophold i skovløberhuset ved Gribskovbanens holdeplads. Her kunne man forfriske sig
med kaffe, sodavand og æbleskiver. Det kan
man ikke mere. Med den voksende bilstrøm gen
nem Gribskov ad enten Helsinge- eller Nødebovejen skulle man forvente, at mange bilister ville
stoppe op og gå den dejlige tur ind til Gribsø og
nyde en forfriskning. At gå en tur rundt om
søen er en virkelig naturskøn og betagende op
levelse, som man længe vil huske. Mange bilister
parkerer lige i skovkanten, pakker madkurven
op, eller nyder eftermiddagskaffen lige ud til
den la nn en de trafik. »Skovturen« bliver i disse
tilfælde ofte - det gælder især for mændene - en
lille svip på et par hundrede meter hen ad den
nærmeste skovvej, medens kvinderne pakker
sammen efter måltidet og får ordnet frisuren,
inden man starter påny. Selv på de store som

mer-søndage, hvor biler holder i stort antal et
stykke ind i skoven, kan man vandre rundt læn
gere inde i skoven uden at møde ret mange men
nesker. Vi må inderligt håbe, at der aldrig gives
lov til bilkørsel på selve skovvejene, sådan som
det var på tale for år tilbage. Skovveje går man
på, eller man tager cyklen, og det er særdeles
godt for såvel legeme som sind at færdes i den
dejlige skov. - Hvad en Søren Kierkegaard op
levede, kan vi godt tage i arv, selv om tiden si
den da, unægtelig, har forskubbet forudsætnin
gerne for at forvalte denne arv i gal retning.
(Se Frederiksborg amt i litteraturen).
Den tanke, at Gribskov engang skulle blive
lige så overfyldt med mennesker, som vore nord
sjællandske badesteder er i ferietiden, er ikke rar,
men adskillige år frem vil der i Gribskov endnu
være eet sted i vort amt, hvor mennesket kan
møde den storladne og prægtige natur og være
sig selv. Gribskov svarer stadig til sit navn den er fælleseje, men pladsen er så stor, at det
undertiden føles, som om man ejede Gribskov
for sig selv.
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Om kulsvierne siger overleveringen, at de op
rindelig stammer fra egnen omkring Ardennerne
i Nordøstfrankrig. De indvandrede her til lan
det på opfordring af abbed Vilhelm, Æbelholt
kloster, ca. 1180, fordi de i deres hjemegn var
blevet lyst i band af pave Alexander III grun
det uvilje mod hans kirkepolitik. Abbed Vil
helm, der ellers førte en omfattende korrespon
dance, nævner intet om disse forhold, og den
historiske forskning finder intet notorisk bevis
for den hos folk gennem tiden overleverede op
fattelse. Derimod er det nærliggende at have den
formening, at munkene i sin tid har lært nord
sjællandske bønder, især småbønder, den kunst
at svide kul. Der var megen skov at rydde for
at få tilstrækkeligt med jord til agerdyrkning.
Vi ved f. eks., at der på Chr. Ill’s tid (1534-59)
brændtes trækul i klostrene. Kulsvidningen fik i
et par århundreder fremover en væsentlig øko
nomisk betydning for både kongen og kirken.
Ind imellem var perioder, hvor man holdt no
get igen med svidningen for ikke at ødelægge
skovene. En midlertidig indskrænkning 1721 i
trækulindustrien blev allerede ophævet samme
år, fordi bl. a. de københavnske håndværkere
klagede over denne urimelige ordning, der kun
virkede prisfordyrende. Men efter 1830 glider
denne gamle håndtering mere og mere ud, dels
fordi skovene Gribskov og St. Dyrehave skulle
skånes mest muligt, dels fordi stenkul og tørv
afløste trækullene.
Kulsvidning var lidt af en kunst, herom siger
forfatteren Zakarias Nielsen (1844-1922) føl
gende i sin roman »Kulsviere«, der udkom 1893:
»Brændet skulle hugges og saves i passende læng
der og omhyggelig afbarkes og gennemtørres. Så
kunne milen »sættes«. I en rund fordybning i jorden,
helst i et hul, hvor der før havde været brændt kul,
dannedes en høj af brændestykkerne, der blev stillet
på skrå, med den ene ende mod jorden; hele stablen,
der kunne være en snes alen i omkreds og flere alen
høj, dækkedes med ris, græstørv og jord, dog således
at der rundt om på milen fandtes en del trækhuller.
Ved hjælp af halm og spåner blev der sat ild i bræn
det fra neden af. Milen skulle brænde i tre døgn, og
i al den tid måtte der være folk til stede for at passe
den; det gjaldt nemlig om, at forkulningen foregik
så jævnt og ensartet som vel muligt, hvorfor de vagt
havende måtte passe nøje på, at ilden ikke slog ud i
flammer, men lå rolig i gløden. På røgen, som trak
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ud af milen, kunne et kyndigt øje se, om denne
brændte, som den skulle; hvert øjeblik måtte en hånd
være rede for at regulere ilden ved at tilstoppe gamle
eller danne nye trækhuller . . . Ved denne behand
ling blev træstykkerne let gennembrændte og derved
tjenlige til afsætning. Ved brændingen tabte veddet
3/4 af sin vægt, blev blanksort og knækkede med en
syngende metalklang, når det faldt til jorden. Tal
rige kullæs, høje som huse, skar sig om natten ad
halvt bundløse veje ind mod Kongevejen og videre
ad denne til hovedstaden, hvor det kgl. køkken ven
tede dem, eller hvor gørtlere, blikkenslagere, guld
smede og andre ved en rolig ild arbejdende håndvær
kere stod i den tidlige morgen med skillingen i
hånden og passede dem op. Salget af kul og tørv
skete som oftest efter læs, ikke efter mål, og da kul
svierne var snu folk, der forstod at lægge store læs af
forholdsvis få sække, blev københavnerne ofte taget
dygtigt ved næsen; så svang de glade sælgere huen
på hjemvejen og drak de dumme københavnerfolks
skål i kroerne.«

Kultorvet i København er opkaldt efter de
nordsjællandske kulsviere, der stod og solgte de
res trækul og tørv her. Den kgl. leverance til
Amalienborg var undertiden oppe på 1800 tøn
der, men betalingen, 12 skilling pr. tønde, blev
stærkt reduceret, når der skulle betales 8 skilling
i accise (told) for at komme ind i hovedstaden.
Hertil kom så 1 skilling til portholdet og bestik
kelse til vagten i form af en sæk kul. Det lille
overskud blev tit brugt på kroerne undervejs
hjem. De fleste kulsviere sad i yderst trange kår.
Den ofte karrige jord gav dårligt nok til det
daglige brød. Derfor var der en ekstrafortjeneste
at tage i lommen ved kulsvidning, selv om den
kun var ringe. Men også brændetyveri og vildt
tyveri lokkede den fattige kulsvier. Landsbyer
som Karlebo, Nødebo, Alsønderup, Gadevang,
Mårum, Esbønderup og Esrum var egne, hvor
kulsvierne havde deres småsteder, og skoven lå
lige ved og fristede både med brænde og dyr.
Skoven var kronens ejendom og blev som sådan
bevogtet af skovfogeder, vangemænd og hegnsmænd, men om natten, med tilpas månelys, var
chancen der til at gøre et godt kup. Kulsvierne
var ofte dygtige til at skyde, og krybskytteriet
var deres store fornøjelse. Der findes mange hi
storier om deres opfindsomhed m. h. t. at narre
kongens opsynsmænd. De savede f. eks. de min
dre træer af i mandshøjde, for at skovbetjentene

ved et flygtigt blik ind mellem stammerne ikke
kunne opdage tyveriet, og de stjal alle de træsko,
de kunne komme til, og brugte dem under de
natlige »skovture«, idet de snart gik baglæns og
snart forlæns for at viske sporene ud. Fandt opsynsmændene så nogle træsko, var det ikke ejer
manden, der havde »tabt« dem der, og kulsvie
ren havde jo sine egne derhjemme, så ham kunne
man ikke ramme. Blev man taget på fersk ger
ning, kom man et stykke tid i arresten, hvortil
»Kulhytten« i Esrum hørte. (Se Esbønderup
sogn). Men i ældre tid kunne straffene være
umenneskeligt hårde som hængning eller straf
arbejde på Kronborg. For kulsvieren gjaldt
imidlertid den leveregel, at Vorherre ikke reg
nede med mened, når der var tale om brænde
tyverier, samt at skoven var hvermands eje.
De var skovens frie sønner og havde nedarvet
frimandens natur og livssyn i rigt mål. En bun
den slavetilværelse var værre end en tur i fange
hullet nu og da. Heri adskiller de sig fra dati
dens øvrige landbefolkning ved Gribskov. Det
hedder f. eks., at de kom selvbuden til fest og
trængte ind i selskabet, hvor de snuppede en bid
mad og tog rigeligt for sig af øl og brændevin.
En svingom med en sød bondepige hørte også
med, men som helhed var de godmodige karle.
Blev de tirret, gik de ikke af vejen for et rask
slagsmål, og der var de også karl for deres hat.
Forfatteren Georg Nordkild, der kendte me
get til kulsviernes liv og færden og var en varm
beundrer af dem, har skrevet følgende:
»Kulsvierne, de berygtede sorte skovdjævle fra
Gribskovs omegn, gjorde landevejene usikre og kro
erne langs dem til lastens huler. For ikke at gøre
rygtet om deres vilde levned og deres afstamning fra
fredløse, som de selv troede på, til skamme, skulle
de på disse samlingssteder, når hovedet var fuldt, og
blodet randt hastigt i årerne, nok vide, at rygtet ikke
talte løgn. Å, for en stund at glemme alle fortræde
ligheder med kronfogeder og lensmænd, med skov
fogeder og vangemænd, med en galsindet kone i
hjemmet og en slunken pengepose.
Og dagen derefter han knirker så glad
mod stadens forjættede rige.
I kroen han drikker og spiser sin mad
og favner sin kulsvierpige.
Om konen det ved,
får han tit nok besked,
når hun stejer så arrigt til manden.
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I kroen kender alle ham, den gavflab og slagsbror,
også kender de hans historier om krybskytteri i den
store skov, hvorfra han i månelys bærer rådyret hjem
på nakken for at skjule det midt i kullæsset mellem
sækkene, for derefter ved acciseboden at lange bod
svenden en mark i drikkepenge for ikke at stikke
søgeren for dybt i kullæsset. Og bagefter kommer
væddekørslen i stand fra den ene kro til den anden,
barhovedet, med håret strittende bagud og på knæ i
vognbunden med pigkæppen stikkende løs på de små
langhårede heste, der med vilde øjne og flyvende
manker og pandedusk halser ud ad landevejen i
skramlen fra vognen, pift fra de usmurte hjul i
træaksler og høje råb fra manden med pigkæppen, hule hejeme, liv i tollene og gang i sokkerne! Men
ingen ser den samme mand, når han i den hjemlige
stald deler sine brødskiver med dyrene og nænsomt
stryger dem henover det dampende hårlag.
Kulsvieren elsker sine heste. Han sulter hellere
selv, end dyrene skal lide mangel. Som regel har han
to heste, men kun een ko. Hestene er små og lang
hårede og meget udholdende. De hører til en særlig
nordsjællandsk race: Munkestoddet. Ikke videre an
set i sammenligning med det stolte Frederiksborgstod. Det er enhver kulsviers højeste drøm engang at
kunne sætte sådant et par dyr foran pindevognen
og i flyvende fart på landevejen lægge omkring de
andre småtgående køretøjer. Men de er kostbare at
erhverve, og pengeposen er stadig slunken. Ikke alle
er så heldige som de mænd, der har fået en lille be
stilling med om efteråret at indfange de løsgående
hopper i skovene for at sætte dem på stald for vin
teren, hvad enten opstaldingen sker ved Frederiks
borg, Abrahamstrup (Jægerspris) eller Esrum stutte
rier. Belønningen sker som oftest ved, at manden får
sin hoppe ført til en af stodders hingste og derved
på en smertefri måde får racen forbedret, helt bort
set fra, at kongen, når han er til stede ved opstaldin
gen, giver en tønde gammeløl til fælles moro for
hjælperne. Men der gives heldigvis også andre måder
at få racen forbedret på. I Frederiksborg dyrehave
(St. Dyrehave) går der 20 ægte marokkanerhingste
inden for indhegningen med den fugtige vangemand
i Hingsterhus som dyrenes vogter og beskærmer. En
flaske brændevin kan få vangemanden til i en søde
lig søvn at drømme sig langt væk både fra hingste
og edsaflæggelse på samvittighedsfuld tjenesteger
ning, alt imens den snu kulsvier lister nøglen til den
kronede skovport ned fra sømmet og i en håndeven
ding får sin forpjuskede hoppe i nærmere berøring
med de livsgivere, som når år er gået, kan gøre ham
tiden kortere i et hastigt tempo på den lange Køben
havnsvej. Heller ingen kender den samme mand,
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når han ensom i nattens stilhed går derude ved mi
lerne og er sig selv, omgivet af den store natur med
stjernehimlen og den almægtige Gud over sig. Hvad
er det hele, og hvorfor går vi her? Er der en retfær
dig Gud, hvorfor styrer han så ikke verden efter ret
færdighedens lov? Månen toner frem bag skoven,
nogle timer efter står den skråt på himlen. Den grå
røg fra milerne danner en luftig bro mod den blege
ildkugle. Og bag ved ligger evighedens boliger. Bro
en bygget, men for let til at bære. Troens piller
mangler. Og så opildner han sin tro ved at vende
bunden i vejret på flasken, han har gemt henne i
halmknippet.«

I krigene 1848-50 og 1864 vandt kulsvierne
stort ry for deres kampmod og tapperhed. De
var frygtløse og fortrolige med at leve livet
spændende. Fr. VII holdt af disse djærve og ra

GRÆSTED SOGN
GRÆSTED-MÅRUM KOMMUNE
Medens Mårum sogn tildels ligger omkranset af
skov, ligger Græsted sogn frit og på et højde
drag med Turisthøj som det højeste punkt. Her
fra er der en meget smuk udsigt over Søborg
sø og de omliggende landsbyer og videre ud over
det blå Kattegat med Kulien i baggrunden.
I Esrum klosters brevbog (Codex Esromensis)
omtales Græsted første gang 1299 som Gresholte. Holt betyder skov eller en mindre sam
ling træer. Græsholt er altså stedet (holtet), hvor
der vokser græs. Ved sammentrækning af ordet
Græsholte til Græslte får vi udtalen - Græste,
der siden 1844 har været skrevet som Græsted.
- Sognet grænser til følgende sogne: Mårum, Es
bønderup, Søborg, Gilleleje, Blistrup og Valby,
samt har det en kyststrækning på 500 m langs
Kattegat, kaldet Strand Esbønderup. Dets areal
udgør ca. 2640 ha.
Oprindelig har sognet haft betydeligt mere
skov; således har områderne Græsted mark og
Græsted overdrev været skovbevokset, men er
for adskillige århundreder siden blevet ryddet til
agerbrug. Den eneste skov i sognet er Græsted
hegn (ca. 100 ha) med Wielandts sø, opkaldt
efter kgl. skovrider Th. Wielandt. Her ligger
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ske soldater, og kulsvierne betragtede den folke
kære konge som en skytspatron, når de siden
hen kom i knibe på grund af krybskytteri og
ulovlig brændehugst. Det fortælles, at Fr. VII
ofte hjalp dem i slige situationer. I vort århund
rede har der kun været enkelte kulsvierfamilier,
der har haft nogle miler i gang. Under 2. ver
denskrig var der i Stenholt vang nogle fa kul
sviere, der producerede trækul, og nu er denne
beskæftigelse en saga blot; men i egnene omkring
Gribskov og St. Dyrehave, Kulsvierlandet blev
det kaldt, møder man stadig folk, der kan be
rette historier om skovens frie sønner. Med en
vis stolthed tilføjes det ofte, at de selv nedstam
mer fra de berømte kulsviere, hvis ry og levevis
fremover vil huskes i denne egn af vort amt.
Jørgen Andersen

også Korsgærdedam, et ret betydeligt moseareal.
Af oldtidsminder har der vel været 20 grav
høje og stendysser, men de er gennem tiden ble
vet sløjfet. Ved Stokkerup fandt man i sin tid
i en langdysse et særdeles stort guldarmbånd
fra bronzealdertiden. - Fra Græsted, Hågendrup, Pårup og Alme m. fl. er der blevet ud
flyttet en hel del gårde, der har givet navn til
steder som: Aggebo skovhuse, Græsted skovhuse,
Lopholm, Pikkerhuse, Faksemose, Breddam og
Fredbo overdrev.
Græsted er en langstrakt, smal bebyggelse, der
grupperer sig langs hovedfærdselsåren: Stations
vej, Hovedgaden og Esrumvej. - Græsted kirke
ligger frit og smukt, hvor Hovedgaden slår et
skarpt knæk mod Stationsvej. Her opførte man
i det 12. årh. kirkebygningen bestående af kor
og skib i kampesten, og med døre og vinduer af
kridtkvadre. Stilen er romansk. Omkring 1400
fik kirken hvælvinger, og endvidere nedrev man
gavlen mod vest for at tilbygge et rum med
spidsbuede (gotiske) hvælvinger. Nu byggede
man også våbenhus mod syd og et sakristi på
nordsiden af koret. Tårnet er opført mod vest
i samme periode. Det nuværende kapel var i
sin tid kvindernes »våbenhus«, d.v.s., i denne
forbindelse, indgang til kirken. Våbenhuset var
jo stedet, hvor mandfolkene i fortiden anbragte

Indgangsportalen til Græsted kirke

deres våben under gudstjenesten. Omkring 1536,
ved reformationens indførelse, stod kirken færdigbygget.
Den smukke døbefont i granit er kirkens æld
ste inventar. Den er formet som et firkløver li
gesom døbefonten i Esbønderup kirke, og dens
alder går tilbage til tiden o. 1200. Korbue-krucifikset (gotisk) er fra o. 1500. Prædikestolen i
renæssance er skåret ca. 1600. Fontehimlen er
skænket 1642 af lensmanden til Kronborg, Hans

Ulrik Gyldenløve, og hustru, Regitze Grubbe, og
den bærer deres våbenmærker. Den fornemme
og prægtige smedejernslysekrone er også fra Chr.
IV’s tid og vistnok udført af kongens berømte
kunstsmed, Caspar Fincke.
Alterbilledet, der forestiller Nadveren, er
malet 1857 af Th. Wegener. I 1950-erne fik
kirken en gennemgribende restaurering både i
det ydre og det indre. Således kom der nyt bly
tag på, og el-varme blev indlagt; endvidere fik
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kirken nyt gulv og nyt orgel, ligesom stolesta
derne blev gjort mageligere at sidde på. De står
umalede i træets egen, smukke farve, som med
tiden vil få en mørk patina. Græsted kirke
fremtræder i dag som en smuk og værdig byg
ning.
Græsted blev stationsby allerede 1880, idet
Gribskovbanen dette år indledte sin æra med
togforbindelsen: Hillerød-Græsted. Det fik over
måde stor betydning for byens videre trivsel.
Dens nærmeste konkurrent var Helsinge, men
med banens oprettelse blev Græsted bedre stillet.
1885 blev postkontoret oprettet. Nogle få år ef
ter (1888) stiftede ca. 90 andelshavere Græsted
Andelsmejeri. I 1900 kom hertil også et andels
bageri med mølleri. I 1893 blev der oprettet fi
lial af Den sjællandske Bondestands Sparekasse
(Sparekassen Sjælland). I 1902 åbnede Hillerød
og Omegns Bank et filialkontor her. Det lå ind
til 1965 i nu afdøde sagfører H. P. Neertofts
ejendom på Stationsvej. Den nye og flotte bank
bygning i Hovedgaden liver vældigt op i bybil
ledet. Frederiksborg Amts Sparekasse har haft
filialkontor i Græsted siden 1889.
Den første skole i Græsted blev opført 1722
og var en af Fr. IV’s bekendte rytterskoler. Den
tjente sit formål i 200 år - med mindre udvidel
ser. Omkring 1914 havde man planer om opfø
relse af ny skole, men krigen 1914-18 forhalede
disse byggeplaner. Først 1921-22 blev den nu
værende statelige skolebygning opført i tre fløje.
I 1930 blev den købstadordnet og udvidet med
realafdeling under navnet: Græsted Folke- og
Realskole. I 1962 fik skolen en større, moderne
tilbygning, hvor der også er bibliotek. Skolen i
Aime, opført ca. 1920, tjener nu som forskole. Navnet Aime kommer af Aleme, omtalt 1231,
og 1586 omtales det som Allumme og 1844 som
Alyme (Alume). Etymologien oplyser, at ordets
forled, al, betyder et elletræ, samt at navnet be
tegner et bebygget sted - et hjem. Indtil banen
kom til Græsted, var Aime sognets største by.
Alderdomshjemmet »Karlsminde« blev over
draget Græsted-Mårum kommune 1923. Den
store ejendom var oprindelig en storstilet gave
til K.F.U.M.’s ungdomsarbejde, skænket 1912 af
købmand Lars Sørensen, Græsted. Hjemmet er
opkaldt efter giverens søn og enebarn, der døde
som ung. Desværre kunne nævnte ungdomsorga
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nisation ikke klare de nødvendige forpligtelser.
Derimod fik gamle og enlige mennesker, ikke
bare fra Græsted sogn, men også fra nabosog
nene, megen glæde af Lars Sørensens store gav
mildhed. Det var gennem adskillige år det ene
ste alderdomshjem her på egnen. - Efterhånden
som sognets indbyggertal steg, blev det påkræ
vet at få et kommunekontor og mødelokale for
sognerådet. En overgang klarede man sig ved at
holde sognerådsmøde i Luthersk Missionshus. I
1916 fik man det første kommunekontor i den
ejendom, hvor købmand Nielsen har forretning.
Den nuværende administrationsbygning blev
opført 1923.
Græsted Borgerforening blev stiftet 1903, og
har siden dels på eget initiativ og dels i nært
samarbejde med såvel sogneråd som menigheds
råd virket til stor gavn for sognet. Således rej
stes 1914 det smukke mindesmærke på »Otte
kanten« til ære for sognets faldne soldater i kri
gene 1848-50 og 1864. Deres navne er indhug
get på sten ved støttens fod. Foreningen har
også indført den smukke skik hver jul at rejse
byens juletræ og foretage indsamling til vær
dig trængende personer. En anden virksom for
ening er Græsted og Omegns Håndværker- og
Industriforening, stiftet 1890. - Hvor længe der
har været kro i Græsted, vides ikke med be
stemthed. Græsted kro har været ombygget fle
re gange, og vi kan vel sige, at det hver gang
har været til dens fordel.
Den særdeles smukke præstegård er opført
1928. Den gamle præstegård fra 1707 brændte
i 1754, hvorefter en ny blev opført, der stod,
indtil den blev afløst af den nuværende. Den
forrige præstegård har dannet rammen om en
af de største vækkelser, der har været i Frede
riksborg amt.
Ca. 1864 kom en nidkær præst til Græsted som
kapellan, hans navn var Jeansson, og han startede en
stærk vækkelseskampagne, så hvor der før »var dødt
og stille«, der flokkedes man nu om hans forkyndelse.
Lægmandsbcvægelsen satte overmåde stærkt ind, og
ikke mindst Luthersk Missionsforening havde gen
nem prædikanter som Chr. Møller stor indflydelse
på befolkningen. Der berettes om et bevæget møde
hos gdr. Ole Larsen (1866), hvor Jeansson og Møller
havde et sammenstød, og hvor ligeledes nordman
den Traasdahl kom i heftig disput med pastor
Nielsen i Søborg. Chr. Møller endte med at sige,

at han for sandhedens skyld og for de udødelige
sjæles skyld følte sig forpligtet til at sige Jeansson,
hvad hans forkyndelse manglede. Jeansson på sin
side ville ikke tage imod lære af Møller, og det kom
til et brud imellem dem. Jeansson forlod Græsted
1868, skuffet over den religiøse udvikling, og Chr.
Møller samlede L. M.’s tilhængere til fornyet frem
stød mod ugudelighed og åndelig ligegyldighed.
Indre Mission var mere bundet til et samarbejde med
kirke og præst; men for Luthersk Mission blev
disse voldsomme og heftige møder samtidig en af
standtagen fra det aim. kirkeliv, og man gik nu
sine egne veje som en udpræget lægmandsbevægelse.
— IL. M.’s festskrift 1868-1918 siges om denne tid,
at befolkningen i Nordsjælland var nedsunket i ån
deligt mørke og død. De første tanker om Gud og
evigheden vaktes ved Jens Larsen, Værløse, og reb
slager Olsen, der begge rejste rundt og holdt møder,
hvorved en del blev vakt af ligegyldigheden. Om
pastor Jeanssons gerning siger man: »Endnu var dog
Evangeliet om Kristi stedfortrædende Gerning, Lidel
se og Død en fremmed Sag for de vakte, og derfor
var de trods al deres Stræben og Selvforbedring i stor
Nød.« I 1875 var L. M.’s store missionshus i Græ
sted blevet indviet, så nu havde man et fast samlings
sted, og herfra kunne man lede kampen mod ugude
ligheden.
For pastor Assens, der var sognepræst til GræstedMaarum menigheder fra 1867-96, var det en stor
sorg med en sådan splittelse og fjendskab i de troen
des kredse. Han var en varm tilhænger af Indre
Mission og nær ven med denne bevægelses store fø
rer, præsten Vilh. Beck, der hvert år kom på besøg
i Græsted og holdt møder. I. M.’s missionærer var
nu også begyndt at holde møder, og de fandt en god
ven og forkæmper i pastor Assens, hvilket engang
Vilh. Beck anførte med dette ønske: »Gid I. M. maa
have saadanne Venner blandt Præsterne som Assens!«.
Den stærke religiøse spænding og modsætning mildnedes dog noget, ved at L. M.’s tilhængere forblev
tro mod Folkekirken, og ikke meldte sig ud, selv
om deres åndelige arbejde hovedsagelig udgik fra
missionshuset. Pastor Assens kunne dog glæde sig
over en fast grundstamme, der kunne betegnes som
kirkefolk. Han havde i missionær P. Blomberg fra
Hillerød en god ven og medarbejder i arbejdet for
I. M.’s synspunkter. I 1883 begyndte man søndags
skole i Græsted og Aime, og 1884 stiftedes en yng
lingeforening i Græsted som den første af sin art
i Nordsjælland (K.F.U.M.). I 1890 fulgte en tilsva
rende forening for piger (K.F.U.K.). Fra 1889 var
pastor Assens I. M.’s kredsformand på egnen og le
dede de store møder i Hillerød.

Siden o. 1867 og frem til 1893 virkede nu I. M.
og L. M. for at ruske folk op til at tage et endeligt
standpunkt til Ordets forkyndelse og herved finde
frem til et åndeligt liv med Gud. Om egentlig væk
kelse var der kun tale de første år efter Jeanssons og
Chr. Møllers vækkelsesmøder; men frøet var lagt,
og de undertiden skarpe modsætningsforhold mel
lem de to retninger aktiviserede sognets befolkning
i almindelighed, så man her fik kamp om de ån
delige værdiers krav og betydning, der fremover
satte sine stærke spor. I 1893 fik pastor Assens en
kapellan ved navn Vilh. Kold, og nu skete der noget.
Kold var en god ven af Vilh. Beck og en glødende
og ivrig forkæmper for Indre Mission. Han var
stærk tilhænger af de skarpe skel, af et enten-eller,
og han lagde ikke fingrene imellem, når talen var
om synd og omvendelse. Bl a. tog han skarp afstand
fra kroballerne og dans, og ved en begravelse talte
han så djærvt og stærkt, at pastor Assens måtte
tage ham i forsvar. Denne ildfulde og dynamiske
præst var foregangsmanden i den store vækkelse, der
satte ind i sognet fra 1893-96. Folk sagde, at væk
kelsen kom ved Koids dommedags-prædikener og
- ved Assens forbønner. Kold prædikede for os i tre
år, men Assens bad for os i 30 år.
En stout lægmand, Lars Christiansen, fra Stokkerup, virkede sammen med Kold for I. M., men
kom gennem den strenge fordømmelse nu i konflikt
med missionær Blomberg og dennes venner i I. M.,
som gik frem med lempe og foretrak forkyndelsen
fremfor skarpe vækkelsesmøder. I 1894 havde Blom
berg og Kold et voldsomt sammenstød grundet det
stærke modsætningsforhold, der rådede hos I. M. om
disse vækkelsesmøder. Blomberg skriver herom: »De
svælger i Vækkelsesmøder, det er kort sagt kun Væk
kelsesprædikanter, der duer«. - I januar 1895 holdt
Kold en gudstjeneste, hvor han sluttede med at skæl
de kirkegængerne ud. Blomberg og missionær Peter
Larsen havde også talt ved denne gudstjeneste, og
Blomberg kunne kun konstatere, at Kold »er frem
deles fanatisk, en værdig Repræsentant for den for
bitrede Kristendom. Og alligevel, Gud bruger ham.
Og saa ejer han Uforfærdethedens Naadegave«. Kold forlod Græsted sogn 1896. Han blev senere
(1927) valgt til Indre Missions formand.
Efter pastor Assens død 1896 blev pastor Stricker
sognepræst, og han var i Græsted indtil 1923, da han
tog sin afsked og flyttede til Helsinge. Vækkelserne
satte stærke spor efter 1896. I samme år havde I. M.
fået bygget missionshus i Aime. Bibelmøder, ung
domsmøder og andet arbejde samlede stor interesse.
På det tidligere omtalte »Karlsminde« havde man
egnede lokaler til dette ungdomsarbejde. Stricker var
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en flittig præst både i sine sogne og udensogns, da
han var en efterspurgt taler ved store missionsmøder.
I mange tilfælde havde han en profetisk gave, som
da han f. eks. kort før sin død i 1930 på et møde
kom ind på uroen i Tyskland og tilføjede: »For mig
at se, vil Tyskland blive delt.« Og det skete ca.
15 år efter. Det har jeg tit tænkt på. Hvor kunne
han vide det? På sine ældre dage fik hans skikkelse et
næsten patriarkalsk udseende. Således fortalte en
dame engang mig, at hun havde et maleri af Moses
med staven ved Det røde Hav, og hver gang, hun så
på det, mindede det hende om pastor Stricker i Græ
sted.

I 1923 blev Villads Christensen sognepræst.
Det var en stor arv at løfte efter Strickers og
I. M.’s og L. M.’s missionsarbejde. Men pastor
Villads Christensen førte på smukkeste måde
såvel det kirkelige som det missionerende arbej
de videre.
I 1951 kom provst L. P. Jensen som sogne
præst. Han var en belæst præst, havde været
forstander for Bibelskolen og blev 1959 for
mand for Indre Mission. Han søgte et nært
samarbejde på tværs af det, der kunne danne
skel, og hans ønske var, at såvel Indre Mission
som Luthersk Mission kunne finde sammen i
åndeligt fællesskab. Provst L. P. Jensen døde
1960, og 1961 indsattes den nuværende sogne
præst, K. Kynde. Mærkeligt nok var hans første
kald på Anholt, hvor også pastor Stricker be
gyndte sin gerning. Pastor Kynde viderefører
sin forgængers synspunkter, og i dag har de op
rørte vande lagt sig i det åndeligt vågne sogn.
Et af de smukkeste eksempler på et godt sam
arbejde mellem I. M. og L. M. skete ved stiftel
sen af Græsted Sygeplejeforening i 1906. En sø
ster fra Skt. Lukas Stiftelsen fik overdraget
hvervet som hjemmesygeplejerske. Det var en
god og velsignet gerning, der her blev begyndt.
Forskellige søstre har gennem årene udøvet en
uselvisk og opofrende gerning i denne sags tje
neste.
Ved indkørslen til præstegården blev der 5.
maj 1955 plantet et lille egetræ til minde om
Danmarks befrielse 5. maj 1945. Dette træ kal
des Mindeegen. Træet er plantet for efterslægten,
og det står under Græsted sogn og by’s indbyg
geres beskyttelse. Lad det vokse i fred!
Af større gårde i sognet skal nævnes Fredbogård (120 tdr. land). Dens historie går tilbage til
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o. 1450, hvor den omtales som sædegården »Frethebothe«. Omkring 1820 ejedes den i kort tid af
distriktskommissær Th. Skovgaard, der blev
stamfader til den kendte malerslægt. Hans søn,
P. C. Skovgaard, fik herved stærk tilknytning
til egnen. Da Th. Skovgaard ikke var særlig
landbrugskyndig, måtte han sælge gården og
flyttede til Vejby, hvor han havde købmands
forretning. Siden o. 1822 har Fredbogård været
i slægten Fredbo-Nielsens eje. En anden gård er
Tammosegård, der har et areal på ca. 165 tdr.
land
Amtsforvalteren på Kronborg, Jens Rostgaard, underskrev 1696 et dokument, der beteg
nes som en Skraae (vedtægt) for Græsted sogn.
Heri redegøres for, hvordan man har at forholde
sig både m.h.t. oldermandens myndighed og til
gældende regler vedrørende lov og orden, samt
gives gode råd til bonden. Om hellig-brøde siges:
Ingen enten om Søndage eller andre hellige Dage
fordrister sig til at giøre noget Grovarbejde, eller
lade sig finde i overflødig Drik, forargelig Dobbel
(spil) eller anden Guds Fortørnelse, ei heller holde
Maigilder eller fare omkring at tigge og betle sig
noget til saadan unøttig Drik. Hvo der udi forser
sig, verre den Straf undergiven, som Loven tilholder,
og det, som er sammenpraket til Maigilder, at uddelis
til fattig Folk.

Nordsjællands hjemstavnsforfatter, Georg
Nordkild, blev født i Græsted sogn 1879 som
søn af landmand Anders Mortensen. Han blev
uddannet som forstmand. Tænkte en overgang
på at blive skuespiller, men opgav det og be
gyndte at handle med medicinske droger. Han
var ind imellem foredragsholder. Så begyndte
han at skrive folkelige romaner, hvis handling
i flere tilfælde er henlagt til egnen omkring
Gribskov (se Fr.borg amt i litt.).
I 1930-rne udkom nogle humoristiske for
tællinger af en mand ved navn J. Larsen-Græsted. Oprindelig var han møbelpolstrer og refe
rent til Socialdemokraten. På sine ture ud til
folk samlede han efterhånden stof til sine mor
somme skildringer, der foregår blandt snusfor
nuftige almuesfolk, en type, der - desværre - nu
er næsten forsvundet. Hans småhistorier blev i
sin tid læst op af ham selv i radioen på nord
sjællandsk dialekt. En af disse historier hedder:
Stine Jens Lars’ har ordet og gengives her delvis.

Stine Jens Lars’ var en gammel (nord)sjællandsk
husmandskone, der kunne fortælle i det uendelige,
løst og fast, sandsynligt og usandsynligt imellem hin
anden. Der var det mærkelige ved hende, at hun
under fortællingen skiftede til snart gråd og snart
latter, alt efter indholdet. Hun fortalte: Da jeg
inte har andet at tae vare på i øjeblikket, skal jeg
rive en lille smule af mig om Skræddermikkel fra
Appestrup. Han var den største avekat, jeg nogen
sinde i mine livsskabte dage har set - ja, ded var han.
(latter). Der var egenlig ingen stads ved han, han var
kons lille af gevækst, og så så han i den meste tid,
at jeg kendte han, så rasendes dårlig ud. (gråd) Men homør var der i skidtet, og han kunne synge
nogen ting; sikken stemme han havde for sit brøst.
Han kunne synge Danmarks dejligst langt om længe,
og den om de fernisklædte kæmper, ja, ded kunne
han. (latter) Og han sang også ved begravelser, når
nogen gik hen og døde, hvad der gik meget tit for
sig dengang, (gråd).
Børn havde skrædderen ingen af, de havde nok en
dreng, men det var inte deres egen. Næh, det var
kuns et apothekbarn, som de havde taget til dem.
Fa’ren til drengen havde været viktoriehandler i
København; den dreng han hed Herman Robert, og
etter ded, som skrædderen sagde, var han opkaldt
etter en onkel, der hed Hans Rasmussen. Herman
var altså taget etter Hans og Robert etter Rasmus
sen, ded var pokkers til opkaldelse den. (latter) - Jeg
har aldrig set drengen, etter at han blev konfermeret
og kom ud i verden, men skrædderen har fortalt, at
ded gik han sådden nogenlunde. En gang havde han
rigtig nok haft sådden en hudsygdom, som de kalder
gesims, og senere var han kommen til skade og havde
fået det ene ben ødelagt, så de måtte appellere det.
Han havde så fået et træben, men etter ded, at
skrædderen fortalte, var det kun træ fra hoften og
nør til knæet; det nederste stykke fejlede ikke noget,
(gråd).
Skrædderen var et forbandet svin til at sy. Jeg
kan huske engang, han syede et par bukser til vor
far, og så, da han kom med bukserne, sagde han, at
han havde været uheldig med tøjet og kommet til
at klippe det forkert i stykker, så vi måtte endelig
huske på, når vi skulle bøste bukserne, at vi bøstede
det ene ben opad og det andet nedad, (gråd) - Har
De aldrig set skrædderens hus? Nej ded har De vel
ikke, han er så vigtig af ded hus, så ded er fa’lige
ting, den gavtyveknægt. Han siger, at huset ligger
parlament med vejen, men hvad ded skal betyde, ved
jeg ikke, men sådden er der jå så meget mellem him
mel og jord, som vi mennesker aldrig bliver kloge
af. (gråd) - Skrædderen går forresten ud og slagter

for folk, han har slagtet en gang for vos, og jeg
kan huske, at han kom så tidlig om mørningen, at
han stak grisen lige i lysningen, (latter). Ja, ded
gore han. - Og så snakker han sådden med frem
mede ord, som en a’en een, man slet inte forstår. Han
siger, at begyndelse og ende hedder Alma og Bodega.
»Nu sætter jeg mig på min Bodega«, siger han, og
så sætter han sig nør. (latter).
- En aften, som vor far og jeg er ved at gå til ro,
banker det på døren, og hvem kommer ind - andet
end som skrædderen, og han så ud af blod og møg
og skidt, så jeg var ved at blive helt bange, (gråd)
»Hvad er der i vejen«, siger vor far så. Jo, han
havde været så uheldig og kulminere med et par
cøklistere, og var blevet lavet sådden til. Nå, vi
vaskede han og gore han i stand, og han fik mad
og drikke, og da han så var færdig, siger vi til han,
om han inte vil ha’ mere, og så sagde han disse ord,
som jeg synes lød så kønt og dannet: »Næh tak«,
sagde han »nu kan jeg inte mere, hvor nødig jeg end
vil.« (latter) - Men ded var forresten bare løgn med
ded, at han var kulmineret med cøklisterne, og ded
opdagede vi bagetter. Ded var sognefogedens hund,
som havde revet han af cøklen ved ded, at skræd
deren var fuld og var kørt på hunden, - den hund
fornærmede ellers ikke nouen, for han var bleven
adresseret til at være ordentlig, mens han var ung.
Engang var skrædderen og konen - hun hedder
forresten Stine, li’som jeg, men vi er inte i familie
kommen til København og skulle potograferes i
brystpotografier i anledning af, at skrædderens for
ældre skulle ha’ guldbryllup. Da de så kom op til
potografen, opdagede Stine, at hun havde fået et
par forkerte sko på, og så hjalp der ingen kære mor.
Skrædderen måtte i byen og købe et par nye sko til
hinner - for som hun sagde, jeg skal inte ha’ nouet
af og blive potograferet i brystpotografi med et par
gamle sko på, og så folk skal grine af een, når de
ser potografiet. (latter) Skrædderen havde forresten
en bror - de lignede hinanden som den klare dag;
han er død for flere år siden; hvad han døde af, ved
jeg inte, men dovtoren sagde, at ded var inte nouet
livsfarligt, (gråd).

Blandt større virksomheder i sognet skal næv
nes Dønnevælde Teglværk, der blev oprettet i
1870-erne. Det ejes af A/S M. Wewers Teglvær
ker, Helsinge. I Græsted by ligger Græsted Most
fabrik, der gennem mange år har fremstillet den
kendte æblemost. Endvidere skal nævnes Græ
sted Trælasthandel og Leca Beton (Græsted Betonvarefabrik) samt Aablings Møbelfabrik og
Finércentral.
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I de sidste år er der udstykket flere gårde i
og ved Græsted til parcelhusbyggeri. Det gælder
f. eks. Ravnstrupgård, Nordkildegård og Skovsminde. Sognet er på linie med andre nordsjæl

landske sogne inde i en stor udvikling, der ikke
mindst for Græsteds vedkommende vil sætte sit
stærke præg på den hyggelige stationsby.
Jørgen Andersen og Alfred Andreasen

MÅRUM SOGN
GRÆSTED-MÅRUM KOMMUNE

rundbuede vinduer i skibet samt af den tilmu
rede norddør. Koret har en smuk apsis. Om
kring 1500 er det flade bjælkeloft blevet revet
ned, og man har bygget hvælvinger op. Et tårn
af træ ved kirkens vestgavl skal have haft sin
plads her indtil o. 1739, hvor det blev afløst af
en tagrytter. Normalt fik landsbykirkerne deres
tårn af sten tilbygget i det 15. og 16. århundre
de, men befolkningstallet har sikkert været lille
og pengene små, og derfor har man værnet om
det gamle trætårn længst muligt. Tagrytteren
blev 1926 afløst af det statelige tårn af teglsten.
Det oprindelige våbenhus i gotisk stil på kir
kens sydside blev ombygget i 1837, og samtidig
indsatte man de fem jernvinduer, ligeledes på
sydsiden.
Døbefonten er fra nyere tid, idet den oprinde
lige font, der stod i kirkens vestende, er blevet
væk, hvordan dette så ellers er gået til. - Præ
dikestolen er skåret i renæssance-stil o. 1620.
Nationalmuseet lod den istandsætte 1937. Alter
billedet forestiller: Kristus velsigner de små
børn. Det er malet 1843 af Mathias Eddelien
og må betragtes som et meget smukt stykke bil
ledkunst. I 1961 blev kirken restaureret og fik
bl. a. nye stolestader og nyt gulv samt indlagt
centralvarme.
Skolen i Mårum var i sin tid en af Fr. IV’s
rytterskoler. Omkring 1915 blev den nuværende
skolebygning opført; den er for nogle år siden
blevet udvidet yderligere. - Hvordan en skole
dag formede sig o. 1890 i den lille stråtækte
landsbyskole kunne vel nok interessere en og
anden læser. Der blev undervist i følgende fag:
regning, læsning, skrivning, sang, religion, geo
grafi, fædrelandshistorie, grammatik og gym
nastik (om sommeren). Man havde kun 2 klas
ser, de store og de små, og så gik man kun i
skole hver anden dag. Engang var vi nogle
stykker, der sad efter, fordi vi havde lavet spil
opper. Da opdager vi, at en stump brædt sidder

Mårum nævnes 1231 som Martheme i Valdemar
Sejrs jordebog og i matrikel 1688 som Morume
og 1844 som Maarum. Ordets forled er mulig
vis en afledning af det gamle udtryk »marth«
(mår), medens efterleddet »rum« betegner en
rydning eller en åben plads fremkommet ved
skovning. Skoven præger også i dag dette sogn.
Mod nord har vi Harager hegn (357 ha) med
Maglemose og den kendte Mårum eg, der blev
plantet for flere århundreder siden. Efter an
læggelsen af den ny Mårumvej står det smukke
træ tæt ved denne vej. Egen måler ca. 5 m i
diameter.
Mod øst ligger Tinghus plantage, hvor der
vokser nogle anselige lærketræer på ca. 30 m,
meget smukke, selv om de blev plantet o. 1775.
De hedder på latin »Larix europæa« og på
dansk »Tinghuslærke«. - Sognet er fattigt på
oldtidsminder, fordi det i fordums tid kun var
een stor skov, hvor mennesket først sent kom
til at bo og virke. Ved Kagerup findes dog re
sterne af en langdysse og et beskedent kammer
fra en jættestue, og i Tinghus plantage er der
spor af et stenkammer.
Mårum kirke er en smuk og anselig bygning,
der syner på lang afstand. De ældste dele af
den, koret og skibet, er opført engang i det 12.
årh. Da man i 1892 restaurerede tagkonstruktio
nen, kom en fyrretræsbjælke frem i dagens lys.
I bjælken var indridset årstallet 1170, og måske
fortæller dette årstal noget om tidspunktet for
opførelsen. Bjælken lå i lang tid og flød på kir
kegården, uden at nogen fandt noget interes
sant ved den. En eller anden har så en dag savet
den itu til brænde; sådan kan det gå, når man
mangler sans for vurdering af gamle ting. Kir
ken fremtræder som en romansk kampestens
bygning med spor af et af de oprindelige små,
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Mårum kirke set fra syd (foto: Staunstrup)

løst i det medtagne gulv, og eftersom vi ikke måt
te gå ud og forrette vort ærinde, kom dette hul
meget tilpas - griseri! Ja, men det blev heldigvis
aldrig opdaget. Det skal bemærkes, at vi fik nyt
gulv kort efter. - Jeg husker, at vi var en del
drenge, der var ude og tjene, medens vi gik i sko
le, så det hændte jo, at man af og til glippede lidt
med øjnene og fik sig en lille lur midt i under
visningen. Vor lærer havde selv været hyrde
dreng, så han var ret forstående, når den slags
skete. De andre elever morede sig herover, men
læreren bad dem om at passe sig selv og lade
kammeraten sove. Når der var gået sådan en
halv times tid, kunne han vække drengen og
sige: »Nå, god morgen, Peter, så kan vi nok lidt
igen«. Og så var Peter straks lysvågen. - Selv
følgelig kunne der også vanke af spanskrøret, og
det sved, især når man kun bar en tynd skjorte.
- Hvert halve år kom pastor Assens fra Græsted
og holdt eksamen. Ham holdt vi meget af; når
han sad i stolen ved katederet, blev nogle enkelte

drenge eller piger kaldt op, og mens han stillede
sine spørgsmål, holdt han os i hånden. Det gav
et barn tillid, og jeg tror, det gjorde det lettere at
finde svaret.
Når overhøringen var forbi, så gik turen ud
til Kage-Ellen, der stod udenfor med et par sto
re kurve med kager. Jeg havde en femøre at
spendere, og for den kunne jeg få en sukker
kringle og en sukkerstang.
Mårum præstegård blev i 1902 indrettet i den
tidligere skovridergård. Indtil o. 1901 var Må
rum kirke annekskirke til sognekirken i Græ
sted. Da den store vækkelse i årene 1893-96 gik
gennem Mårum sogn, blev dette af afgørende be
tydning for mange af sognets indbyggere; og
der kunne til tider opstå skarpe skel mellem
dem, der holdt sig udenfor, og så dem, der
gik over til missionen, som det hed dengang.
(Se under Græsted sogn). Den første sognepræst
var den senere så kendte domprovst i Ros
kilde, C. A. Skovgaard-Petersen, der virkede
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som præst i Mårum fra 1901-11. Han har skre
vet flere opbyggelige bøger, og bedst kendt er
vel nok hans bog om Palæstina: »Landet, hvor
Kilderne sprang«. Det religiøse liv gav sig rig
udfoldelse i velbesøgte gudstjenester, samfunds
moder, symøder, ungdomsmøder, søndagsskole
arbejde, missionsuger og bazarer. I 1896 var der
blevet opført missionshus i Ejlstrup, hvorom me
get af dette arbejde samlede sig.
En ganske særlig markant skikkelse var hjul
manden Andreas Andreasen. Han var født 1845
som søn af en fattig landarbejder. Kom i lære
som karetmager i København, men på grund af
utålelige forhold løb han af pladsen. Udlært
blev han dog og virkede i mange år som hjul
mand i Mårum. Hans arbejde var kendt langt
omkring i Nordsjælland, så han fik en god for
retning. Han blev tidlig grebet af missionsarbej
det, og medens han arbejdede på sit værksted,
kunne han gribes af sine digteriske evner, der
resulterede i åndelige sange som f. eks. »Hold
dine øser og pumper klare«, »Skuden kan godt
springe læk i magsvejr« og »Øv dig ikke i at
være nervøs, det kommer af sig selv«. Sidst
nævnte må have aktualitet i vor forjagede tids
alder. Han døde 1916, så en del folk på egnen
kan huske denne stoute og åndelige stridsmand.
- Under pastor Hindhede fra 1912-18 satte
vækkelserne påny kraftigt ind. I vor tids Mårum
er sognet blevet mere afdæmpet med hensyn til
åndelig rørelse, men her findes stadig efter
kommere af de gamle stærke missionsfolk, der
fører den åndelige arv videre.
Husmænd og skovarbejdere er det sjældent,
nogen mindes. Jeg vil derfor sige lidt om disse
hårdtarbejdende og nøjsomme folk, sådan som
jeg i mine drengeår mødte dem i deres slidsom
me gerning. Medens jeg som tolvårig tjente på
en gård, skulle jeg op kl. 4 om morgenen for at
rense den store kostald. Jeg var lille og spinkel
af alder, derfor var det svært arbejde for mig.
Men jeg glemmer aldrig husmanden på den
gård, når han mødte hver morgen V2 time før
mig for at hjælpe mig med den store staldbør,
som han nok kunne se var alt for tung for sådan
en lille purk. - Arbejdstiden var fra 4 om mor
genen til 7 om aftenen; men derfor veg man
ikke tilbage for i høstens tid at tage et ekstra
nap på eget initiativ for at få de sidste læs ind,
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hvis det så ud til regn. - Skovarbejderne måtte
også slæbe for føden. Daglønnen var dengang
under 2 kroner. Skovfogeden kunne tage nogle
mænd med og fortælle, hvad de skulle lave de
næste 14 dage. Han behøvede ikke daglig kon
trol af arbejdets udførelse; det var færdigt til
tiden. - De små indtægter blev suppleret ved
forskelligt ekstraarbejde, og ofte var det konen,
der, de mange børn til trods, på denne måde
ydede sit bidrag til hjemmets opretholdelse.
Hun kunne gøre markarbejde ved lugning og
hjælpe til med at høste. Hun kunne vaske for
de større gårdmandskoner eller gøre rent, eller
hun kunne gå i tørvemosen og skrue tørv. De
store børn så efter de små søskende, og man kla
rede sig altid.
I 1889 oprettede den energiske og driftige
Jens Olsen Christensen Kagerup savværk, hvil
ket gav brød og andet udkomme til mange ar
bejdere. Om denne mand har Georg Nordkild
fortalt i sin måske mest kendte roman: »Hvad
gavner det et Menneske«. Blandt egnens befolk
ning gik savværksejer Christensen under navnet
»Kulfanden«; medens Nordkild kalder ham
»Skovfanden«. Disse tilnavne skal dog ikke ta
ges særlig højtideligt, idet det dengang var ret
almindeligt at give personer øgenavne, især når
samme personer enten ved dygtighed eller origi
nalitet adskilte sig fra den almindelige befolk
ning. Nordkild har personlig kendt den dyna
miske savværksejer, hvis savværk under den
første verdenskrig var en af statens hovedleve
randører. Samme Jens Olsen Christensen var
hverken værre eller bedre end mange af sine
samtidige, der under de gunstige konjunkturer
fik en let chance for at tjene store penge. Hvad
der kommer let, det går let, siger et gammelt
mundheld, og det kom også til at passe i nogen
grad på savværksejeren i Kagerup, idet han en
skønne dag lod sig erklære fallit; men det viste
sig efter hans død, at han havde skjult mange
penge. Men nægtes og forties skal det heller
ikke, at han gjorde meget godt blandt sine man
ge arbejdere, da han stod på magtens tinde og
var egnens mægtigste mand. Et lille uddrag af
nævnte roman til belysning af hans syn på fag
foreningerne lyder sådant:
»- For det vil jeg sige jer: Enten jert krav er stort
eller lille, så vil jeg ingen fagforening ha på min

fabrik. Hellere nedlægger jeg den. Den har hidtil
kun givet underskud. Thygesen (Christensen) sagde
det med en mærkelig grædestemme. - De stod og ga
bede nogen tid, borede med træskosnuderne i sav
smuldet. Københavnerne (arbejdere hentet derfra)
forsøgte med vittigheder, men de blev ikke honore
ret. Så foreslog Peter Mumme, at de trak sig tilbage
for at forhandle indbyrdes. - Det gjorde de så. Københavnerne holdt stadig på den nystiftede fag
forenings bestående med timeløn og akkordpris sat
betydeligt op. De brugte mund så længe, at ved
håndsoprækning stemte over halvdelen for forslaget.
- Resultatet måtte Peter Mumme overbringe Ole
Thygesen, som imidlertid havde læst fagforeningens
love igennem.
Han var rasende, rødere i hovedet end han pleje
de. En vandkaraffel lå splintret på gulvet. Men han
råbte ikke op. Snarere var han endda mere dæmpet
og drøveligere i mælet end før: — Nå, I vil altså
ødelægge mig fattige mand som tak for, at I har
haft jert goe udkomme her i tyve år. Men så må I
hellere begynde med det samme, des før får det
ende. Og jeg ender i forbedringshuset.«
I 1844 kom i Huseby, Ramløse sogn, en dreng
til verden, der i dåben fik navnet Jens Poul An
dersen. Det stod ikke skrevet ved hans vugge,
at han med tiden skulle blive en af verdens fø

rende opfindere inden for fotokunstens område.
Allerede som dreng vakte han lærerens opmærk
somhed ved sit kløgtige hoved og store videbe
gær. Faderen havde en gård, men hans interesse
lå mere for snedkeri og mekanik, hvorfor han
tilbragte sin meste tid ude i huggehuset ved det
te arbejde. Jens ville også helst være der, og
han hjalp gerne faderen. Da han var tolv år,
havde han allerede lavet sin første kommode.
På egnen boede også vor store maler P. C. Skov
gaard, som i den kvikke og fingernemme dreng
mente at se noget af en kunstner, og Jens blev
nu sendt til Frederiksværk i malerlære; for den
gang begyndte man som almindelig maler, in
den man gik kunstens vej. Det var dog ikke no
get for ham, der altid gik og tænkte på mekani
ske konstruktioner og tekniske beregninger. Jens Andersen var nu en ung mand på 22 år, da
han meldte sig ind på Den classenske Skole i Fre
deriksværk for at lære noget mere. Dette blev
til uvurderlig gavn for ham, har han som gam
mel mand udtalt til forfatteren Holger Rosen
berg.
Skolen havde en lille samling fysiske apparater,

»Geniet fra Nellerød« i sit værksted (Elfelt-foto)

og den unge Jens Andersen lavede evig og altid
forsøg i sin fritid med disse. Desuden viste han
så geniale evner til at trænge ind i naturens my
sterier, at han ofte forbavsede sine lærere. - Efter
skolegangen i Frederiksværk arbejdede han en tid
i København som snedker; men i 1875 flyttede han
sammen med sine forældre til Nellerød, hvor de
købte en gård. Her indrettede Jens så sit eget værk
sted, og snart rygtedes hans snilde og dygtighed vidt
omkring. Han kunne reparere ure og symaskiner,
konstruere brandalarmer i staldene, bygge violiner
og andre instrumenter. En dag fik den besindige
Nellerødsnedker fat i en bog, der skulle få afgøren
de indflydelse på hans fremtidige virken. Det var
»Kleffels håndbog i fotografi«. Hermed var hans
livsbane viet til opfindelser og forbedringer inden
for konstruktion af fotografiapparater. I 1876 flyt
tede han ind i et lille hus ved siden af faderens
gård, hvor han boede til sin død 1935; da var han
90 år. Allerede samme år (1876) sendte han ansøg
ning ind om eneret på et af ham opfundet fotoappa
rat; det var et let transportabelt kamera, som kunne
benyttes hvor som helst og uden anvendelse af mør
kekammer.
Det epokegørende i Jens Andersens opfindelse
lå i, at han konstruerede en fremkalderkassette, der
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blev sat i forbindelse med plade-kassetten, så det
særskilte mørkekammer kunne undværes. Man kun
ne nu tage fotos i fri luft på en ganske anden nem
og hurtig måde end før. - Den 1. juni 1877 modtog
Jens Andersen på Bernstorff slot et fornemt doku
ment forsynet med Chr. IX’s segl og underskrift,
hvoraf det fremgik, at han i 5 år havde patent på
ovennævnte kamera. Det findes nu på Fotografisk
museum, og man må beundre den genialitet og
snilde, som er lagt i frembringelsen. - Jens Andersen
tilhørte en lille nation, og han selv ejede ikke stort,
derfor tjente store fotofirmaer i udlandet guld på
mange af hans opfindelser, medens han selv aldrig
rigtig fik penge herfor. Han blev kendt som »Geniet
fra Nellerød«, og hans største opfindelse var kine
matografen, d.v.s. et apparat, der kunne tage leven
de billeder. Hoffotograf Elfelt brugte i 1899 et så
dant apparat, og det næste, Jens Andersen fremstil
lede, blev benyttet så sent som i 1940-41 til opta
gelse af en kavalkade-film. Direktør Poul Johansen,
firma hoffotograf Elfelt, oplyser, at man i atelieret
endnu i dag bruger det kamera, som J. P. Andersen
forfærdigede for ca. 70 år siden. Det er i hundredtu
sinder af plader, der er taget med dette apparat, og
der har aldrig været en reparation på det. Når tæp
pet går op for fotografering fra scenen, ved festfore
stillingerne i Det kgl. Teater, så er det Nellerødmandens kamera, der benyttes; det kan fotografen trygt
stole på. Jens Andersen var et opfindergeni, og det
er sørgeligt at tænke på, at fordi hans eget land var
for lille, og patentbureauerne uduelige, så fik denne
mand nøjes med det lille værksted i Nellerød.

Jens Poul Andersen ligger begravet på Må
rum kirkegård, og i nærheden ligger den før
omtalte savværksejer Jens Olsen Christensens
grav. To mænd af vidt forskellig karakter og
psyke, men begge præget af skæbnens lunefulde
spil.
Et ganske særpræget stykke natur i sognet er
den store Hessemose, hvis udstrækning begynder
lige bag kirken, videre rundt om Bakkegårdens
store tørvemose, og fortsætter over grænsen til
Gribskov omtrent ind til Grønne-kilde. I min
barndom færdedes jeg meget derude sammen
med mine kammerater. Så kunne vi pludselig se
de store musvåger kredse majestætisk højt over
mosen for med eet at styrtdykke lodret ned og
fange mus. Eller vi kunne liste os nær råbukken
med sine 5-6 koner samt en del børn. Men ane
de de uråd, så var de hurtige til bens og væk.
Også ræven færdedes herude. Der var jo ikke
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langt til den nærmeste gård efter en lækker steg.
Det var festligt at se ræven loppe sig. Det fore
gik med et hovedspring ud i tørvegravene, hvor
den med en mostue i gabet prøvede at befri sig
for de ubudne gæster, eller den gik i dybet for
at slippe af med lopperne. Der var også hug
orme, derfor gik vi aldrig barbenet i mosen.
De sociale forhold o. 1895 var kummerlige
for de gamle, der levede af kommunehjælp.
Derfor prøvede disse forhutlede og arme folk at
tjene lidt penge ved lettere arbejde. Således hu
sker jeg en kone på over 70, der lå fra morgen
til aften og pillede kartofler op. Hun var ene
om det, og lønnen var 25 øre om dagen plus 1
skæppe kartofler på egen kost. - Lægehjælp var
ikke meget brugt, da det var så besværligt. No
gen egentlig forstand på sygepleje havde menig
mand ikke, dertil havde man de »kloge mænd«
og »kloge koner«, ellers klarede man sig, som
man bedst kunne. Nogle slog op i drømmebogen
Cyprianus, andre prøvede et gammelt husråd.
Ikke mindst skovarbejderne kunne komme galt
af sted med et grimt øksehug i benet. Det hændte
engang, at en kone hos dr. Main i Esbønderup
fik besked om at give sin mand grødomslag
på hans dårlige ben, og doktoren ville så se
derud næste dag. Da han kom og så til man
den, blev han ikke så lidt bestyrtet ved at se
den arme mands ben overhældt med grød. Han
og seng var overklistret af den tykke grød
masse. Som middel mod blodunderløbne mærker
brugte man ofte blodigler, der kunne købes på
apoteket. Iglen blev med en ske sat på det syge
sted, og straks sugede den blod til sig. I løbet af
en time er den kun en rund klump, og den bliver
taget fra stedet og lagt på en tallerken. Når
man så dryssede lidt salt på den, tømte den sig
for det opsugede blod, og det kunne nemt fylde
et lille snapseglas. - Den dagløn på 1.50-2.00
kr., som den almindelige arbejder tjente, skulle
række langt. Hverdagskosten bestod mest af
kartofler, brød og flæsk samt fisk. - Hos os
kom fiskemanden, Langehans, han solgte rød
spætter til 15 øre stk. og skrupper til 10 øre.
Når han i vintertiden med megen sne skulle ud
til os i Hessemose, måtte han lade børen stå. Han
tog en kurv med fisk, smed fodtøj og strømper
og gik barbenet ned over sneen. Inde i vor stue
sad han så og strittede med de lange, krogede

tæer, og det kunne min mor ikke lide; men Lan
gehans fandt det helt i sin orden, så fik han jo
ikke sne i træskoene og strømperne.
Den mest bekendte krybskytte, der har gået
på jagt i Gribskov, er vel nok Jens Omgang,
hvis borgerlige navn var Jens Hansen, født i
Nejede 1810. Sit tilnavn fik han, fordi han gik
på omgang hos bønderne som daglejer. Han boe
de en del år i et lille hus tæt op mod skoven på
Kagerup overdrev. Efter sigende skal han have
efterladt sig hele 14 geværer, som han havde
skjult rundt om i skoven. I 1954 fik Jagt- og
Skovbrugsmuseet i Hørsholm skænket et af hans
geværer af nu afdøde plantør Albeck, Helsinge.
I Grønne-kilde inde i Gribskov løb vandet ud
af et bøsseløb fra et af Jens Omgangs geværer.
Det blev engang fundet i nærheden. - Der er
fortalt mange historier om denne snu og udspe
kulerede krybskytte. Her bringes en af de bed
ste:
En aftenstund havde Jens Omgang nedlagt en rå
buk. Medens han nu står og maser for at få dyret
op på skuldrene og komme hjem, hører han skov
fogedens hund gø i nærheden. Lidt efter er hunden
henne ved ham og gør rasende ad ham; Jens prøver
at berolige det skabede dyr, da han er klar over, at
skovfogeden kan dukke op hvert øjeblik. Resolut
lægger han dyret ned på jorden og går forstmanden
i møde. »Hvad er det, der ligger derhenne?« spør
ger fogeden brysk, da Jens når hen til ham. »Det
ligner et rådyr,« svarer Jens troskyldigt, idet han
nu går tilbage til dyret. Lidt efter tilføjer han sag
kyndigt: »Det er et rådyr.« Skovfogeden er stolt
over endelig at have fanget Jens på fersk gerning
og beordrer ham straks at tage dyret på nakken, at
de kan følges ad til skovrideren. Da de når frem
til skovridergården, kommer en af assistenterne fa
rende ud ved dette sælsomme syn. Han spørger
straks fogeden, om han har fanget Jens med det rå
dyr der. »Ja, det har jeg,« svarede han overlegent,
»og vi skal tale med skovrideren.« Jens spørger
udfordrende: »Hva skal de rævestreger til?« og han
tilføjer bestemt: »Må jeg så få den mark, som du
lovede mig som betaling for at bære dyret her hen.«
Nu blev skovfogeden rasende. »Du skød jo dyret,«
skreg han harmdirrende. »Jeg så det selv med mine
egne øjne!« - Da tog Jens Omgang rigtig på vej og
spurgte, om fogeden var blevet helt katolsk i hove
det, dersom han, Jens her, ville gå rundt og skyde,
når skovfogeden var i nærheden. Og hvor var vel
hans bøsse, hva! - Fogeden mente, at den havde han
8
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gemt et sted i nabolaget. Nu blev det Jens for groft,
og han forlangte straks at komme til at tale med
skovrideren. Han ville som ærlig mand ikke finde
sig i en sådan beskyldning. At tænke sig, at han
skulle snydes for sin mark for at have båret dyret
til skovridergården, det var for galt. Hidkaldt af
al denne halløj var skovrideren kommet til stede,
og han spurgte skovfogeden, om han havde set Jens
skyde rådyret. »Nej, det har jeg ikke, men jeg så
det ligge ved vejkanten, da jeg mødte Jens,« svarede
den forfjamskede forstmand. Jens fastholdt sin på
stand om, at han havde ikke skudt rådyret, men
derimod havde han fået løfte om en mark for at
bære dyret hertil. Skovrideren havde forlængst
gennemskuet Jens’ snuhed, og i sit stille sind beun
drede han ham for hans fiffighed. »Uden beviser
kommer vi til at lade ham gå, og De må betale
ham for transporten,« sagde skovrideren nu til den
slukørede skovfoged.
Jens Omgang døde 1869 på Esbønderup sygehus,
men de mange historier om ham lever stadig blandt
egnens befolkning.
Møllegård i Mårum har navn efter den i sin
tid eksisterende vandmølle, der var i drift til
midten af 1700-tallet. I 1784 ejedes den af en
mand ved navn Truelsen, og han var en ener i

handlemåde og synspunkter. Han troede på
»jomfruvand«, og da hans datter skulle døbes,
hentede han vand fra Hvide-kilde i Gribskov
til at komme i døbefonten i Mårum kirke. Georg
Nordkild har digtet om ham i sin roman »Truels i Vandmøllen«. Han var et godt menneske,
og han var så god imod de vilde dyr, at han f.
eks. ofte tog en af sine høns og gik ud med til
en rævefamilie i skoven, medens han fra et
buskads morede sig over ungernes leg for at få
en bid af stegen.
Den største gård i sognet er Falkendal i Ka
gerup (ca. 180 tdr. land). Den hed før i tiden
Kagerupgaard og var da en gammel slægtsgård.
Duemosegård har et areal på ca. 140 tdr.
land. Der har været tale om en betydelig ud
stykning til parcelhuse på en del af jorden, men
boligministeriet modsatte sig disse planer, og
indtil videre er sagen skrinlagt. - I nærheden af
gården skal have ligget en nu forsvunden lands
by, Truestrup. Den sidste bonde på stedet hed
Niels Jensen. I 1912 blev der på en lille høj i
udkanten af Gribskov ved trinbrættet Duemose
rejst en sten til minde herom. Den fortæller, at
Niels Jensen boede i Truestrup fra 1762-1790.
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Mårum Tinghuse er to rækker huse og mindre
ejendomme, som i mange år har ligget ved den
gamle herredsvej mellem Frederiksværk og Hel
singør. Der er ingen tvivl om, at navnet har
forbindelse med Tingbakken i Esrum, hvor der
siden middelalderen havde været tingsted. Først
1853 blev Tinghuset flyttet til Helsinge. I gam
le dage var Mårum Tinghuse en udpræget kul
svier-landsby.
Af større virksomheder i sognet skal nævnes
Mårum Teglværk, der siden 1913 har været ejet
af A/S Frederiksholms Tegl- og Kalkværker.

I Ejlstrup ligger Boilers Bundepresseri, der for
arbejder bunde til olietanke m. m. Ved Kagerup
station ligger Kagerup Trævarefabrik A/S. Her i nærheden findes flyverdetachement 501Kagerup. Den moderne og hyggeligt indrettede
Kagerup kro blev opført o. 1950.
Befolkningen i Mårum sogn var indtil o. 1920
en udpræget bonde- og arbejderklasse, flittig og
arbejdsom. Fliden er stadig til stede; men efter
hånden er det gamle landsbyliv blevet en del
fortrængt af den industrialisering, som sognet
har været genstand for i de sidste årtier.
Alfred Andreasen og Jørgen Andersen

HELSINGE SOGN
HELSINGE-VALBY KOMMUNE

kristiet på korets nordside er opført o. 1550. Indtil april 1950 hørte Helsinge kirke under
Roskilde domkirke og var i lang tid i yderst
dårlig stand. Efter at den nævnte år gik over
til at være selvejende, forestod der derfor en
større restaurering både udvendig og indvendig.
Under ledelse af arkitekt Hardie Fischer påbe
gyndtes 1952 en omfattende istandsættelse. Man
fik den østlige korvæg, der truede med at vælte,
sikret forsvarligt. Blytaget på tårnet blev om
smeltet, og murværket blev repareret, ligesom
der blev indsat nye vinduer og døre.
Interiøret skiftede totalt udseende. Der blev
lagt nyt gulv i røde sten, ligesom stolestaderne
blev ombygget og gjort mere behagelige at sidde
på. Den hidtidige altertavle med et alterbillede
fra 1854 af Th. Wegener, forestillende Kristus
i Gethsemane have, blev flyttet ned i kirkerum
met. Man opførte et nyt alterbord af sandsten,
og i forbindelse hermed afdækkedes et blændet
romansk vindue i korets østside. Dette vindue
blev nu forsynet med et glasmaleri, der viser
duen med en oliegren i næbbet. Prædikestolen
fra ca. 1600 i renæssance blev ligeledes restau
reret. I vinduet ved den romanske granitdøbe
font blev indsat et stort glasmaleri, malet af
Trock Madsen, med et motiv af Jesus i siddende
stilling. Endelig blev der anskaffet et nyt orgel,
der øverst har døre, der kan svinges ud som
sidefløje, prydet med forgyldt ornamentering.
Det blev en helt ny kirke, da man var færdig
med den store istandsættelse, og resultatet var

Helsinge nævnes i 1178 som Hælsinghe. Forledet
er en omskrivning af hals (jvnf. Halsnæs), me
dens efterledet: inge, der angiver en meget gam
mel bebyggelse, kan være en omskrivning af:
eng, eller udtrykke en slægts tilhørsforhold til
stedet. Da endelsen går helt tilbage til romersk
jernalder (Kr. f. - 400 e. Kr.) er den etymologi
ske oprindelse meget svær at tolke. Fra tidernes
morgen har der måske været en boplads her. Der er i sognet bevaret enkelte oldtidsminder,
der vidner om menneskers virke. I Kæderup (æ.
da. mandsnavn Kæti) findes rester af et dysse
kammer, og i Høbjerg hegn ligger en langdysse
uden kamre. Ved Lavø (Laugø), navnet tolkes
som »de lave høje«, er to kæmpehøje bevaret.
Ved Lavø mose er endvidere rester af et par
bopladser fra den yngre stenalder (o. 3000-1500
f. Kr.). Fra samme periode har man fundet nog
le smukke lerkar i en mose i Høbjerg hegn. Ved
Ammendrup (af oldn. mandsnavn Amundi) og
Lavø bro er der gjort mindre fund fra bronze
alderen.
For ca. 800 år siden blev Helsinge kirkes æld
ste dele, skib og kor, opført af granit og jernal
i romansk stil. Skibet er senere blevet forlænget
i munkesten. Tårnet, ligeledes af munkesten, er
fra ca. 1450. På samme tid er der blevet indmu
ret hvælvinger. De to våbenhuse mod syd og
nord stammer også fra den gotiske periode. Sa-
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meget smukt. Med sit røde murstenstårn, det
hvidkalkede skib og kor og det lyse kirkerum
med det smukke inventar står Helsinge kirke nu
som en meget skøn bygning.
Den kendte bibeloversætter og Saxoudgiver
Christiern Pedersen, der var kannik i Lund, dø
de i Helsinge den 16. januar 1554. Hans udgave
af Saxos Danmarkshistorie (Gesta Danorum)
1514 er vor eneste kilde til det kendte værk.
Under et ophold i Nederlandene traf han Chr. II
og blev gennem ham vundet for Luthers lære.
Det resulterede i en dansk oversættelse af Det
ny Testamente i 1529, der fulgtes af en oversæt
telse af Davids Salmer 1531. Christiern Peder
sen virkede også en tid som bogtrykker i Malmö,
hvor han udsendte 2 lægebøger samt de 2 folke
boger »Karl Magnus’ Krønike« og »Holger Dan
skes Krønike« (1534). Det var under Chr. III,
han fik overdraget den meget krævende opgave
at oversætte hele Bibelen til dansk, der forelå
færdig 1550 under navnet Chr. Ill’s Bibel. Ved
dette enestående arbejde skabte han dels menig
mands adgang til selvstudium af Den hellige
Skrift (de, der kunne læse), og dels skabte han
grundlaget for det danske skriftsprogs udform
ning. På en mindetavle, anbragt på muren af
kirkens våbenhus, læses følgende: »Mindetavle
over Canniken fra Lund, Magister Christiern
Pedersen, Forkæmper for Reformationen og højt
fortjent af Fædrelandets Sprog, Litteratur og
Historie. Frelste Saxos Krønike fra Undergang,
f. ved Aar 1480, død i Helsinge 1554«. - Chri
stiern Pedersen boede sine sidste ca. 10 år i Hel
singe hos daværende sognepræst Peder Andersen,
med hvem han var i familie. Han døde som en
stærkt åndelig svækket mand. I 1956 rejste Hel
singe by ham endnu et minde i form af den
smukke mindemur ved gadekæret og byens køn
ne anlæg.
For ca. 400 år siden var hele den vestlige del
af egnen ved Helsinge et skovbevokset område,
hvilket navne som Skærød og den for længst ud
stykkede Skovgaard bærer vidnesbyrd om. Mod
sydøst var dengang det nuværende Høbjerg hegn
en del af Gribskov, hvor vi nu har Ejlstrup
mark. Navnet »Ryet« er vel opstået heraf (ryd
det skov), der betegner et område fra Høbjerg
hegn over mod landsbyen Ejlstrup i Mårum
sogn. Hvornår de nævnte områder er blevet

ryddet for skov og blevet agerland, kan ikke
siges med bestemthed. I Helsingebogen fra 1945
siger dens forfatter, fhv. kommunesekretær N.
Th. Nielsen, følgende herom: »Tofte jorder det er strækningen mellem den gamle Kildevej
og sogneskellet ved Skærød - var ved udskift
ningen for omtrent 150 år siden kun meget lidt
opdyrket og kultiveret; den sydlige del af mit
fødehjems jorder i Tofte var omkring 1830-35
kun »trunter, tuer og kjær«. Denne betegnelse
brugte min bedstefader (morfar), når han for
klarede mig som lille dreng, hvorledes egnen
havde set ud i hans barndom. Med »trunter«
mentes rester af skov, store trærødder. Før ud
skiftningen kaldtes denne strækning ikke som nu
for Tofte, men »Toftevangen« og var fælled,
kjær, mose og kratskov blandet ind i hinanden
- en regulær udmark, hvor byhyrden, kaldet
»hyren«, vogtede bymændenes ungkreaturer og
gæs.«
Fra 1718-40 hed sognepræsten i Helsinge Jør
gen Pedersen Friis. Han, der havde været Fr.
IV’s hofpoet, nøjedes ikke med at nedfælde vers
på papiret, men skrev også poesi og strøtanker
på vægge, døre og andre passende steder i sin
præstegård. Da præstegården brændte 1864, gik
alle disse vers og rim tabt, men den senere post
mester, Wilh. Dohm, var i sine drengeår »skri
verdreng« hos provst la Cour, der var sogne
præst i Helsinge fra 1847-80. Dohm havde lært
de fleste vers udenad og nedskrev dem, så man
stadig kan få en smagsprøve af Friis’s verse
kunst, dog ikke i den originale stavemåde. Da
Friis søgte embede i Helsinge, havde man der
haft en præst ved navn Griis, og den poetiske
præst stilede følgende ansøgning til Fr. IV:
Hjælp naadigste Monark! nu gjælder det at rime,
Lad Lykken træffe mig, thi nu i denne Time
Er død i Helsinge en Præst, som kaldtes Griis:
Gjør Verset rimeligt, saa hjælpes Jørgen Friis.

Han fik embedet, men om det skyldtes ansøgnin
gens form, skal være usagt. Over kaminen skrev han:
Vogt selv o Gud! vort Huus og Hjem/Naar Ild og
Lys skal brænde/Og før os saa til Lyset frem/Naar
Dagene har Ende. - En senere præst på stedet, ma
gister Morten Hammer (1765-1809), var også rim
smed, og han fjernede en del af Friis’s vers til fordel
for sine egne. Over døren til »det lille hus«, naturens
offertempel, satte han denne strofe:
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Helsinge gadekær. I baggrunden Tinghuset, bag bladhanget skimtes mindemuren for Christiern Pedersen

Ja, vistnok passede Forgyldning
Til dette Rums indvortes Værd;
Thi viid, her inden Dørens Fylding
Er Lettelse for Hjertefærd.
Her lindres Trang, al Tvang maa vige,
Beklemmelse slaaes hen i Vind,
Her Kjøn, Rang, Alder gjøres lige,
Nysgjerrige, kig blot herind!

Udskiftningen i Helsinge sogn foregik fra
1793-1800. Gårdene blev flyttet ud fra Hel
singe og fra de andre landsbyer i sognet. Hvor
der ikke var tørvejord til ejendomme i Helsinge,
fik disse steder anvist en tørvelod i Bymosen syd
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for byen, til skellet mod Ammendrup. Over
drevslodderne blev placeret i den såkaldte »Tof
ten« eller Toftevangen, det nuværende Tofte.
Gårdene i Helsinge lå inden udskiftningen ho
vedsagelig omkring gadekæret og kirken. I ma
triklen nævnes 12 gårde, hvoraf de 10 blev
flyttet ud, medens 2, det var præstegården (matr.
nr. 1) samt Toglerupgaard (matr. nr. 7), alene
blev tilbage. Sidstnævnte gård havde sin hoved
bygning, hvor nu den store forretningsejendom,
Vestergade 7, er beliggende. Her drev kammer
råd Lorentzen - »Helsinges Konge« - forret
ning, inden næringsloven indførtes 1857. Byens

eneste priviligerede købmandsbutik lå også her,
ligesom proprietær Rundin benyttede stedet til
brændevinsbrænderi. Gården »Kongensgave«
(matr. nr. 4) lå omtrent, hvor vandtårnet nu
ligger. Bøgelundsgaard (matr. nr. 5) blev først
udflyttet i 1905. Den lå oprindelig syd for
Amtsvejen og havde mødding lige ud til vejen
på det sted, hvor nu A/S Valdemar Pedersen har
forretning. Haragergaard (matr. nr. 3) lå i Kir
kegade lige over for markedspladsen. Bryderupgaard (matr. nr. 10) lå i Tinghushaven, lidt øst
for nuværende ejendom i Vestergade nr. 6. Går
den var muligvis identisk med den i middelal
deren omtalte Brydegaard, d.v.s. en gård, der
blev drevet af en bryde (træl). Samtlige nuvæ
rende bebyggelser mellem Landagergaards mar
ker og Mølledammen mod øst indtil den gamle
Kildevej mod vest er opført på Bryderupgaards
udstykninger. Engerødgaard (matr. nr. 6) havde
sin beliggenhed øst for Helsinge gadekær. Dens
oprindelige bygninger var imidlertid så medta
get, at man for omkring 120 år siden byggede
en ny gård op ved Frederiksborgvej. Denne blev
revet ned ca. 1960, og al jorden er nu bebygget.
Omkring 1845 var befolkningen i Nordøst
sjælland blevet så stor, at en deling af Kronborg
birk var nødvendig. Ifølge resolution af 7. juni
1848 bestemtes det derfor at dele nævnte birk i
en østre og en vestre jurisdiktion. Helsinge blev
udset som tingsted for det nyoprettede Kronborg
vestre birk. I begyndelsen havde man dog ikke
nogen bestemt bygning, der kunne anvendes til
afholdelse af retsmøder. Man fortsatte derfor
med at holde tingdag på det gamle tingsted i
Esrum kloster, indtil man fik egnede lokaler i
Helsinge. Den første tingdag i det nye birk var
13. februar 1849. Det viste sig imidlertid van
skeligt at fortsætte retsmøderne i Esrum, da ste
det lå i udkanten af retskredsen og dermed
ucent: alt for samme kreds’ beboere. Man fik da
indrettet lokaler på gården Kongensgave ved
Helsinge, hvis ejer var førnævnte Rundin. Den
første retsdag her var 25. november 1853. Men
ønsket om at få opført et ting- og arresthus
pressede stadig på, og den 8. juni 1858 kunne
man endelig tage Helsinge Tinghus i brug. Det
ligger værdigt lige over for gadekæret. Det, at
man nu havde fået tingsted i byen, kunne på
længere sigt forøge dens vækst og fremgang.
8*

Pibe mølle (foto: Gunner Pedersen)

Helsinge var dog stadig en stor landsby, der
ventede på sin udbygning.
Byen havde et meget stort opland bestående
af driftige landbrug, men Helsinge manglede en
mølle til forarbejdning af bøndernes korn. De
nærmeste møller lå i Esrum og Frederiksværk.
Helsinge havde engang haft en vandmølle, men
den blev nedlagt i 1500-tallet. Pibe vandmølle
i Høbjerg kunne kun benyttes om vinteren, da
dens stigbord i hele sommerhalvåret måtte løf
tes, for at vandet kunne løbe ud mod Arresø og
undervejs vande de omliggende arealer. Allerede
1843 havde proprietær N. J. Rundin ansøgt
sogneforstanderskabet om tilladelse til opret
telse af en såkaldt hestemølle, hvilket bevilgedes,
men grundet forskellige forhold gik der nogen
tid, inden planen blev realiseret. Rundin fik
først sin hollandske vindmølle opført i Helsinge
1863, medens den kendte stubmølle, Pibe mølle,
i Høbjerg var blevet opstillet nogle år forinden.
Endvidere kom der nu også en vindmølle i Tof
te. De to vindmøller trak mange landboere til
Helsinge, hvilket styrkede handelen. - Samme
Rundin var en meget initiativrig og energisk
mand, der efterhånden svang sig op til at være
en af byens store mænd. Han drev brændevins
brænderi og på sin gård, Kongensgave, som han
overtog 1841 efter sin onkel, startede han en
stentøjs- og porcelænsfabrik, der imidlertid måt
te lukke i 1848. De lervarer og porcelænsting,

der udgik fra fabrikken i de ca. 5 år, den eksi
sterede, blev senere i flere tilfælde stærkt efter
spurgt af samlere.
Kildevejen fra Frederiksborg over Ammendrup til Helene Kilde i Tisvilde var indtil 1850erne Helsinges eneste forbindelse med »den store
verden« uden for sognet. Landevejen fra Hille
rød gennem Gribskov over Kagerup, direkte til
Helsinge by, blev anlagt omkring 1857, og det
var til stor gevinst. Det medførte bl. a. en for
bedring af postforbindelsen til Hillerød og der
med til København, da Nordbanen blev indviet
1864. Hidtil havde »Post-Stine«, en kone fra
egnen ved Helsinge, en eller to gange ugentlig
taget turen til Frederiksborg (man sagde aldrig
Hillerød) for at hente eller bringe breve til præ
sterne i Helsinge og Vejby. Undervejs ordnede
hun også posten for andre, der boede på hendes
rute, mod betaling af en »drikkeskilling«. Fra
1864 var der postbesørgelse seks gange ugentlig
til og fra Frederiksborg. I 1874 indsattes en »firesædig karet«, der varetog både person- og
postbefordring. Helsinge var tillige brevsam
lingssted på postruten Helsingør-Frederiksværk.
I 1870 fik Helsinge sin markedsplads ved
Kirkegade med ret til at holde to årlige mar
kedsdage, nemlig den anden onsdag i april og
oktober. Her solgte landboerne kreaturer og al
mindelige landbrugsprodukter, frugt og bær m.
m. Endvidere mødte der gøglere op og under
holdt publikum, og et broget og larmende leben
har det været, når man fra alle fire verdens
hjørner tog til forårs- eller efterårsmarked i
Helsinge. Antallet af markedsdage blev fordob
let allerede året efter, så der nu også var marked
den anden onsdag i januar og juni.
Foranlediget af de her nævnte forhold be
gyndte Helsinge at vokse ud af landsbyernes
række. Nu søgte også håndværkere hertil, og fra
ca. 1875 begyndte byen at udvides betydeligt. I
1850 var det samlede folketal i Helsinge sogn
1315, og i 1870 var det steget til 1603. I 1879
blev Helsinge Håndværkerforening stiftet, og
det blev i den følgende tid også håndværkerne,
der kom til at præge byen og sognet. Mellem
Helsinge og Græsted opstod der efterhånden en
vis handelskonkurrence, da sidstnævnte 1880
blev stationsby og dermed for en tid tog førin
gen. Den største handel lå i korn, hvormed bl. a.
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Rundin og flere andre større jordbrugere gjorde
gode forretninger ved at opkøbe korn om efter
året for at sælge det til foråret, når der var
mangel på det. Denne handel blev stærkt kriti
seret fra flere sider, bl. a. fra Helsingør, hvor
man talte om »rige bønder i Helsinge, der be
nytter denne fremgangsmåde og derved skruer
priserne op.« De blev kaldt kornpugere og land
prangere, og man mente, det var bedst at få
disse handler standset, da de skadede de fattige
i landet.
I 1857 kom imidlertid loven om næringsfri
hed, der virkede yderst fremmende på korn
handelen og på al anden handel tillige. Hidtil
havde købstæderne haft privilegium på den stør
re handel ved de eksisterende såkaldte læbælter,
hvor ingen andre kunne drive forretning. Nu
tiltog købmandsvirksomhed med den blandede
landhandel, og betydelige forretninger blev op
arbejdet. I 1897 blev Helsinge endelig stations
by, idet Gribskovbanen forlængedes fra Kage
rup hertil, og en ny æra tog sin begyndelse. Fra
ca. 1900 begyndte Helsinge at forandre udseen
de fra en stor landsby til en driftig stationsby.
Byen havde dengang to kroer, hvoraf Helsinge
kro siden 1732 havde været kgl. privilegeret kro.
Den brændte i 1900, hvorefter man opførte den
nuværende kro. Den er senere blevet ombygget
og moderniseret og hedder nu Helsinge Hotel og
Kro. Den anden kro var Centralkroen fra 1868,
der blev revet ned for nogle år siden. Helsinge
Apotek blev oprettet 1902, og den første apote
ker hed Alfred Pirtzel. Tidligere skulle folk fra
Helsinge sogn enten til Esbønderup eller Hille
rød - strækninger på ca. 10-15 km, når de
skulle hente medicin.
Helsinge fik først egen skole 1897, idet man
tidligere havde den skik at lade børnene gå i den
nærmeste skole - altså uden hensyn til sogne- og
kommunegrænser. Således gik f. eks. børnene i
Lavø i skole i Aagerup (Ramløse sogn), og børn
fra Kæderup og Høbjerg orne (overdrev) søgte
skolen i Kagerup (Mårum sogn). Nævnte skole
fra 1897 blev nedlagt allerede 1913, da man på
Lavøvejen havde fået opført en stor, rummelig
skole, der toges i brug 1912-13. Siden den tid
er Helsinge skole blevet betydelig udvidet, og i
de seneste år udbygget i fuldt moderne stil. Her
ligger også biblioteket. - Den første realskole

(privat) i Helsinge blev oprettet omkring 1900
og nedlagt ca. 20 år efter. Den nuværende Hel
singe realskole (privat) blev indviet 1938. Den
er senere udvidet med moderne tilbygninger.
Fra 1867 og frem til 1875 virkede mormo
nerne meget energisk i Helsinge sogn og nærme
ste omegn. Denne sværmeriske sekt, der også
kaldes »de sidste dages hellige«, havde sin op
rindelse i staten Utah i Nordamerika. Den
blev navnlig bemærkelsesværdig gennem sin an
befaling af flerkoneri. løvrigt hævder samme
sekt under henvisning til kirkens splittelse, at
der ikke siden aposteltiden har været nogen kri
sten menighed på jorden; nu er man nået til »de
sidste dage«, hvor en engel har bragt det evige
evangelium (Johs. Åb. 14,6) til bevægelsens stif
ter, Joseph Smith (1805-44). Disse mormoner
fik »omvendt« flere beboere i sognet, og nogle
af dem drog over til det forjættede land i sta
terne. Efter nogle rene skandalemøder kom be
vægelsen i miskredit og forsvandt fra egnen.
Under indflydelse fra sogne som Mårum og
Græsted fik Luthersk Mission 1878 sine første
tilhængere i Helsinge sogn. Foreningens missions
hus blev dog først taget i brug 1924. Ligeledes
under indflydelse fra ovennævnte sogne be
gyndte Indre Mission sit arbejde her, og mis
sionshuset »Emaus« blev indviet 1905. Kirkeligt
Samfund (grundtvigianere) blev stiftet 1921, og
dets forsamlingshus indviedes 1925.
I 1904 stiftedes Helsinge Borgerforening. Den
afløste den såkaldte »Lygteforening«, og borger
foreningen har siden organiseret gadebelysnin
gen. Endvidere har denne forening varetaget så
forskellige og prisværdige opgaver som anlæg af
Skovstien (1908), gadekærets vedligeholdelse og
siden 1925 arrangeret en årlig udflugt for sog
nets gamle mennesker. Da dommerembedet i
Helsinge i 1926 blev truet med nedlæggelse, blev
dette undgået ved omtalte forenings indsats
sammen med sognerådet. Den har tillige gjort
sig gældende i forhold vedrørende vandværket,
banken, gadenavnene og brolægningen og meget
andet. - I trit med byens trivsel oprettedes pen
geinstitutterne. Spare- og Laanekassen for Kron
borg vestre Birk stiftedes 1862. Ved sammenlæg
ning med Frederiksborg Amts Sparekasse fik
den navnet Helsinge Sparekasse. Den har for
nylig fået sæde i en større og moderne bygning

på pladsen, hvor Centralkroen i sin tid lå. Sparekassen Sjælland, der før hed Den sjælland
ske Bondestands Sparekasse, fik filialkontor i
Helsinge i 1887, og har nu et moderne indrettet
kontor her. — A/S Nordsjællands Bank blev stif
tet 1906, og er den eneste bank oprettet uden
for en købstad i amtet. I 1968 blev den store,
flotte bankbygning på Østergade taget i brug.
I de senere år er der foretaget store udstyk
ninger på jorderne til de tidligere gårde: Landagergaard og Engerødgaard, der kun er navne i
dag. Et stort parcelhusbyggeri har givet den
driftige handelsby ny vækst. Gården Kongens
gave er ligeledes blevet udstykket, og kun den
store, statelige hovedbygning er tilbage. Indu
strien derimod er kun i sin vorden i Helsinge, og
kommunen har til dette formål udlagt særlige
arealer. I 1966 blev Helsingehallen indviet, ude
lukkende skabt på privat initiativ. Tre af byens
borgere fik den glimrende ide, at man skulle
bygge en hal til idrætsformål samt til udstil
lingsbrug. Hallen ejes af Helsinge Skytte- og
Idrætsforening. Ved byfester og halfester har
Helsinge de sidste par år skabt en fin reklame
om sit navn, og tusinder har gæstet stedet.
Med den store kommunesammenlægning i
1970 af sognene Helsinge, Valby, Vejby, Tibirke, Ramløse og Annisse vil her skabes en stor
kommune af format og i et af de mest attrak
tive områder i Nordsjælland. Administrationen
skal foregå fra Helsinge, og med dette for øje
er der planlagt opførelse af et rådhus ved Rundinsvej. En børnehave på Engerødvej står snart
klar til brug, og i forbindelse med De gamles
Hjem er der bygget et pleje- og sygehjem. De
kommende år vil bringe yderligere fremdrift i
den vågne og initiativrige by, der med et folke
tal på snart tre tusinde er ved at blive en hel
lille købstad.
Ved Høbjerg ligger den prægtige stubmølle,
Pibe mølle, synlig langt omkring ved sin belig
genhed på en banke. Navnet kendes fra ca. 1500
som Piffue mølle og menes at henvise til enten
møllens lyd, eller det sigter til, at vandet ledes
til møllen gennem træpiber, d.v.s. rør. (Pibe
vandmølle er omtalt under Annisse sogn). Efter
at Pibe mølle var gået ud af brug, overtog Na
tionalmuseet den i 1921, hvor den blev gjort i
stand og fredet, og siden har den hørt under
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Frilandsmuseet. I 1968 blev den fuldstændig om
bygget, så man Igen kan glædes ved synet af
denne sjældne mølletype, der er en enestående
perle i det nordsjællandske landskab. - I Hø
bjerg forsamlingshus, der nu tjener som ung
domslokaler, gøres et prisværdigt stykke ung
domsarbejde, hvor de unge kan mødes i fritiden
til positiv beskæftigelse. Sognets eneste skov er
Høbjerg hegn (150 ha). Her holdtes omkring år
hundredskiftet politiske og folkelige møder,
hvor navnlig grundtvigianerne var foregangs
folk.
På landevejen mellem Helsinge og Mårum,
ved Møllebækgaard, blev der 1957 under vejar
bejde fundet rester af den gamle herredsvej, der
gik fra Halsnæs over Helsinge til Esrum kloster

VALBY SOGN
HELSINGE-VALBY KOMMUNE
Selve landsbyen Valby og dens nærmeste omegn
er ret fattig på oldsager fra stenalderen. De ret
tunge lerbakker og de fugtige lavninger har sik
kert ikke fristet en stenalderbefolkning til fast
beboelse. På de fleste gårde i selve Valby og
omegnen opbevares dog en del markfundne flint
økser og mejsler samt smukt tilhuggede dolke og
kornsegle, men egentlige bopladser eller andre
spor af en stenalderbefolknings ophold for en
kortere eller længere periode er ikke konstateret.
Men hvis vi bevæger os lidt mere ud i periferien,
bliver den fjerne stenalderbefolknings spor tal
rigere og tydeligere. I 1946 gravede man endnu
tørv i mosen ved Lundebjerg, dette meget smukt
kuperede terræn vest for Valby. Her fandtes ved
tørvegravningen spor af den såkaldte grubeke
ramiske kultur, der er dateret til ca. 2000 f. Kr.,
og som er karakteristisk ved smukt tilhuggede
pilespidser med skafttunge og regelmæssige, cy
lindriske flintblokke, hvorfra lange afslag, flæk
ker, til fremstilling af pilespidserne er slået. Landskabet syd for Lundebjerg gennemstrømmes
af den smalle Højbro å, som har sit udløb i
stranden ved Raageleje. I oldtiden har denne
ådal været en fjord, og man har kunnet sejle fra
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og videre til Helsingør. Det brolagte vejstykke
blev fremdraget og fredlyst af Frederiksborg
Amts Vejvæsen. - De større gårde ligger i eller
ved Lavø: Bøgeskovgaard (112 ha), Slettegaard
(109 ha) samt Tranegaard, der har et samlet
areal på 88 ha. For nogle år siden foretog man
i Lavø nogle boringer efter olie, men uden resul
tat. Imellem Helsinge og Lavø ligger Helsinge
Teglværk. Nævnes skal også Løgelandsgaardens
Frugthaver, der ligger ved Helsinge.
Helsinge sogn, der har et areal på ca. 2350 ha,
vil i de kommende år mere og mere få karakter
af bymæssig bebyggelse, men det skønne land
skab med de velholdte landbrug vil forhåbent
lig blive bevaret i nogen grad som en dejlig na
turindhegning af de fremtrængende bebyggelser.
Jørgen Andersen

Kattegat næsten helt ind til det nuværende
Valby hegn, i hvis udkant de kendte stendysser
er beliggende. På vandringer langs åen - i kon
takt med den gamle strandkant - har jeg opsam
let en mængde oldsager, efterladenskaber fra en
stenalderbefolkning, der har slået sig ned på
sandede pletter langs den fordums fjordbred.
I en grusgrav syd for åen på Slettegaards jor
der er der gennem tiderne indsamlet mange flint
sager og potteskår fra stenalderen, og i denne
grusgravs nærmeste omegn, hvor terrænet skrå
ner ned enten mod åen eller mod en mose, kan
der iagttages tydelige spor af bopladser, brud
stykker af slebne økser, en mængde gode, smukt
formede skrabere, flækker samt en mængde flint
affald og sandstensslibesten. Bevæger vi os fra
dette område østover langs åen, tværs over lan
devejen Helsinge-Valby ved Kurrebro, skifter
åen navn og hedder østover Sigers-å. Herinde i
bunden af den forhenværende fjorddal er der
kun svage spor af en stenalderbefolkning. Et
tilløb til Sigerså, Tobro-å, løber langs skovkan
ten sydover. Ved oprensning af denne å blev her
engang samlet fundet 2 økseblade af brun flint
samt en stridsøkse af mørk stenart med stort,
rundt skafthul. På en mark i nærheden er fun
det en dobbelt støbeform til fremstilling af bron
zealderens pålstave (våbenøkser).

Nordøst herfor, på Stenbækgaardens marker,
nær et lille vandløb langs skovkanten, blev i sin
tid gjort et meget smukt depotfund fra dolktid
(ca. 1800 f. Kr.) bestående af 6 næsten ens,
smukt formede, halvmåneformede save (eller
kornsegle), 1 ildsten samt et par slebne økser.
Vandrer man om vinteren - eller i det tidlige
forår - inden markerne begynder at grønnes,
rundt i landskabet omkring Valby, vil man snart
blive klar over, at de oldsager, man selv finder
og dem, der opbevares på gårdene, så godt som
alle hidrører fra en relativ sen periode inden for
dansk stenalder. Der er næppe et eneste redskab,
der med sikkerhed kan siges at stamme fra den
ældre stenalder, de uslebne øksers tid. Nu skal
det retfærdigvis tilføjes, at grundige undersøgel
ser næppe nogensinde har været foretaget, og det
kan derfor ikke udelukkes, at særlig området
langs Højbro å engang vil afsløre spor af en
langt ældre befolknings tilstedeværelse.
Valby (forled = græsmark) nævnes 1241;
landsbyen Sletelte, hvis forled angiver et jævnt,
skovløst areal, og efterled er en omskrivning
af holt = lund, nævnes allerede 1158 som
Slehteholte. Aggebo (fra 1299) er sammensat af
det svenske mandsnavn Aggi og bod, d.v.s. en
bolig. Bannebjerg (fra 1359) har også et svensk
mandsnavn som forled, hvorimod forledet i
bynavnet Hemmingstrup kommer af ældre dansk
mandsnavn, Herning, medens ordets sidste del
angiver en udflytterby. Landsbynavnet Mønge
(fra 1185) er vanskeligt at tyde, men muligvis
angiver det et smalt stykke jord.
Valby kirke ligger synligt på lang afstand
oppe på Kirkebakken, og bygningen fremhæves
yderligere af det rødkalkede tårn i en meget
kraftig farve. Dens bygningshistorie er fælles
med nabokirken i Vejby (se dette sogn), opført
af tilhuggede sandsten fra Helsingborgegnen og
med engelske bygningstræk som arkitektoniske
særpræg. Omkring 1300 er kirken blevet udvidet
mod vest, og denne gang er hovedsagelig an
vendt kampesten. På samme tid er der blevet
indmuret gotiske hvælvinger samt opført to vå
benhuse, et ved mændenes indgang mod syd og
et for kvinderne mod nord, der nu er kapel.
Tårnet blev tilbygget i munkesten ca. 1450. Valby kirke gennemgår for tiden en omfattende
restaurering, der indledtes med pålægning af nyt

Den tidligere Valby skole, nu ungdomsskole

tag. Alt inventar er taget ud af kirkerummet,
men skal formentlig anbringes igen i restaureret
stand. Den hidtidige altertavle i nygotisk ramme
har et maleri, malet af Constantin Hansen 1846,
der forestiller Jesus på besøg hos Martha og
Maria. Døbefonten af granit er i romansk stil.
På undersiden af korbuen findes kalkmalerier
fra ca. 1200. Prædikestolen i renæssance er fra
1598; den er meget enkel i udførelse, og den er
senere blevet malet. Den skal nu istandsættes til
sit oprindelige udseende.
Valby hegn dækker et område på ca. 360 ha,
og det har en blandingsskov af bøg og eg, men
ind imellem findes der f. eks. kønne asketræer.
I skovens vestligste del ligger seks større lang
dysser, placeret nærmest som en halvcirkel. Tre
af dysserne indeholder hver tre kamre, der om
kring 1950 blev istandsat af Nationalmuseet.
Dysserne fremtræder som nogle af de bedst beva
rede i vort amt, og de er en virkelig seværdig
hed. - Før i tiden holdtes der kongejagt i Valby
hegn; det var Chr. X, der yndede dette sted.
Man kan gå her og i Aggebo hegn (88 ha), der
ligger lidt nordligere, uden at møde et menne
ske. Her er fred og ro som kun få andre steder
i Nordsjælland. Sidstnævnte sted har man bl. a.
fundet eksemplarer af den ret sjældne plante:
klatrende lærkespore (Corydalis claviculata).
Den gamle rytterskole i Valby blev nedlagt i
1912, da man flyttede til den nye skole på
Valby overdrev. Det er en usædvanlig stor lands
byskole, og det var dengang en af de første sko
ler på landet, der havde såvel gymnastiksal som
sløjdlokale. Valby skole blev omtalt landet over
som lidt af en sensation. Sløjdlokalet skyldtes

121

lærer Galatius i daværende Nejlinge skole. Han
tilhørte pionererne, der virkede for større ud
bredelse af dette praktiske skolefag. Fra 1912—
59 blev Valby skole benyttet af børn fra Val
by, Bannebjerg samt halvdelen af Nejlinge, me
dens den anden halvdel herfra gik i Helsinge
skole. I 1959 blev skolen nedlagt som hoved
skole, og daværende førstelærer Rud. Nielsen,
der havde været ansat her siden 1922, kom nu
med sine elever til Helsinge skole, hvor han ud
nævntes til viceinspektør. Men Valby skole kom
ikke til at stå ubenyttet hen, for samme år, 1959,
blev Nordsjællands Ungdomsskole oprettet her
af forstanderparret O. og M. Kvistgaard. Ung
domsskolen er privat, men statsunderstøttet og
har plads til 50 elever. I 1967 opførtes en elev
fløj med plads til endnu 20 elever. I starten blev
skolen drevet med to 5 måneders kurser, et for
piger og et for drenge. Nu har man et 10 måne
ders fælleskursus med tilbud om at aflægge 9.
kl.s statskontrollerede prøver. Ud for bygningen
står en Genforeningssten, skænket af sognets be
boere.
I/S Valby Forsamlingshus har moderniseret
den gamle bygning, hvor man fra omkring 1900
har holdt talrige møder af forskellig art, og hvor
bl. a. forfatteren Jakob Knudsen (1858-1917)
har været foredragsholder. I dag benyttes for
samlingshuset mest til aftenskolearbejde samt
idræt. - Det religiøse liv i sognet fik ikke den
store indflydelse som i de to nabosogne Græsted
og Mårum (se disse), men omkring 1910 opførte
Indre Mission missionshuset »Hebron« ved Val
by som et led i sit missionsarbejde.
Om forberedelserne til et bondebryllup i 1883
har skrædder Peder Nielsen, f. 1877 i Helsinge,
skrevet følgende:
»Nøv ska jeg faatælle om et Brølop, som Bestefaar haalt, dengaang a Faster Marne ble gift,
ded vaa et mejet stort Brølop. Se-e, Marne vaa
jov Kæerst mæ en Kaa-aal nøre fra Røekille, han
hed Nes Krestjan, han vaa Gormanssøn. Faa ded
føste maatte der en Be-eman yd flere Dave føer
aa bøød te Giile, der ble-e be-et yden faa Gilleslavet aa ydensaavns aasse. Der ble stejt aa
braaset aa ba-avt aa brøged aa slavted. Jeg huser,
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a der vaa fire, fem Koner nøre fra Byen, som
sa-ad aa maalede Bønner en he-el Da-av. Den
Dav a Brøloped vaa, kom Gæsterne om Faarmeden, de ble saa bøden te Bos, de spiste yde paa
Loen aa i Huggehused, jeg kan huse, a der ble
kaavt Risengrød i den store Brøgeske-el. Der vaa
saa maange Menesker med, a dengaang a Brodeparet gek eng a Kærkedøren, saa gik de siste yd
a Porten jemme paa Goeren, aa sikken di skø-ød
nøre omkring i Byen, ded vaa Skaad paa Skaad,
mens di gik i Kærke. Da di kom jern fra Kærke,
fek di Risengrød aa Klepfesk, ded vaa jøv Gillesmad dengaang, ja, der sku Knaveme Mælk te
dengaang; alle daam, der vaa bleven bøden mæ
te Gille, hade baared Mælk aa Smaar te Gilleshuset Daven i Faarvejen, ded vaa els pent aa se,
naar Pierne omkring fra Goerne kom me Mælk
og Smaar, de vaa jøv baare om, hvem der kune
lave den pæneste Smaarbrekke, Smaared vaa sat
op i saaden Pøremæder, aa saa vaa ded laved
saaden med en Ske-e, mæ Hakker aa Taanger
aa Krøs, aa saa pønted saa pæent mæ Blaamster
aa Blade.
Der vaa fem Maaskaantre, som spelede, da di
kom fra Kærke, aa di gik jøv saa aasse aa spelede
omkring ve Boerne, da di spiste, Brølopsgæsterne
maatte saa betale Maaskaantrepenge. Da di skule
te aa daanse, vaa Øvstuen ente ner stoer nok,
di maatte daanse yde i Haven aasse. Gilied vaarde i tre-e Dave, anden Da-aven vaaed for de
Gamle, som ente hade væt mæ den føste Da-av,
aa trede Da-aven vaaed saa for Kokkene aa
Skafferne aa elles dom, der hade hjølped te. Der
ble-e daansed alle tre Dave. Ded Brølop ble holt
den enaatredvte Maj atten Hundrrede aa trre aa
fiers, ded vaa saadnet pænt Veer, jeg kan huse,
aa Sevrenerne de blaamstrede, Ja Goeren gik jøv
saa aaver te den nye Man, aa Bestefaar aa Beste
ble-e saa Undertavsfolk, der ble laved Undertavsstuer te dom i den vestre Længe.«
(Fra »Kulsvierbogen« udgivet af Anders Uhrskov).

Valby sogn er et udpræget landsogn, hvor in
gen udstykninger og dermed tilknyttede bygge
rier finder sted af betydning. Her hersker land
lig fred og idyl.
Holger Kapel og Jørgen Andersen

RAMLØSE SOGN
RAMLØSE-ANNISSE KOMMUNE

Sognet omgives af Arresø, Helsinge sogn, Annisse sogn, Tibirke sogn og Vejby sogn, og dets
areal er 2272 ha. - Ramløse omtales i 1100-tallet som Ramløsæ (Ram = fugtig eng, sump, el
ler måske af ordet ramme = stang eller stænge;
løse = græsgang eller vang). Sagnet derimod
forklarer navnet Ramløse som stammende fra
en ond trold ved navn Ram. Når han i sin store
vrede og galskab fo’r rundt i egnen, så hed det
i folkemunde, at nu var Ram løs. Ifølge histori
keren Johs. Steenstrup (1844-1935) skulle or
det: løse betegne storbøndernes område i en
landsby, begrundet af den kendsgerning, at
samtlige byer med endelsen løse har været på
mere end 100 tdr. hartkorn i gennemsnit. - På
det bakkenæs, der hæver sin ryg over enge og
moser og skyder sig frem mod Arresøs nordøstrand, ligger Ramløse med sin vide udsigt ud
over søens store flade og op imod Tibirkebakkernes mørke lyngskrænter og Tisvilde hegns
trætoppe. Egnen ved den nordlige ende af Arresø
er et ualmindelig naturskønt terræn med store
bakkedrag, mosedrag og enge: Ramløse Sand
med sine flade arealer og sit selvsåede krat på
sand- og mosebund, der ud mod søen er kranset
af rørskove, Ramløse bakker, der minder lidt
om et stykke lyngklædt Jylland, Ramløse Sø
krog med sin vidunderlige udsigt over Arresø. Der er mange oldtidsminder overalt i sognet. I
Ramløse bakker findes således en stensat grav
kiste, og ved Ramløse by ligger Hyrdehøj. Ved
Tågerup er der et dyssekammer, og i nærheden
af Skærød ligger resterne af en høj med en lille
jættestue (Bavnhøj). Endvidere tolv høje, hvoraf
den anselige Eghøj, beliggende syd for Ramløse,
er den mest dominerende i landskabet. Alle dis
se forhistoriske minder er nu blevet fredet for
efterslægten; men hele 54 gravhøje og 3 rund
dysser samt en langdysse er blevet sløjfet gen
nem tiden. - Fra bronzealderen er fremdraget
en svær guldarmring, en såkaldt edsring, der
blev givet til en edsbroder, som man havde
blandet blod med og svoret evig troskab.
Hovedbyen Ramløse havde i middelalderen
29 gårde, og var den største landsby i Holbo
herred. Den var omgivet af 3 torper (udflytter

byer): Tågerup med 3 gårde, Ågerup med 6
gårde og Skærød med 7 gårde. Roskildebisperne
havde dengang en fogedgård (fæstegård) i Ram
løse, kaldet Hovgaard; gårdnavnet dækker be
grebet en hoverigård, hvor arbejdet blev udført
af trælle under ledelse af en såkaldt bryde (bry
degård), der selv var træl; men derfor kunne
han godt være en betydelig mand. Bryden blev
senere i den danske landbohistorie kendt un
der navnet fæstebonden. Fra nævnte Hovgaard
har man fundet oppløjede murbrokker af mun
kesten. Denne gård dannede rammen om en dra
matisk begivenhed d. 18. oktober 1139 (1142?).
Forspillet var følgende:
Erik Ejegod (1095-1103) havde en uægte søn ved
navn Harald Kesja, der under kongens pilgrimsfærd
til Det hellige Land var indsat som rigsforstander.
Efter Erik Ejegods død opstod der strid om konge
magten, dels fordi tronen dengang ikke var arvelig
(man valgte en konge), og dels fordi kongerne på
den tid havde både ægte og uægte børn, der alle
gerne ville regere, (»kongsemner«) Harald Kesja’s
søn, Oluf, pønsede derfor omkr. 1139 på hævn, fordi
hans far i sin tid ikke blev valgt til konge. Nu re
gerede Erik Lam (1137-46) landet.
Kirkens biskopper var i de tider tillige ofte ener
giske hærførere og stærkt politisk engageret for eller
imod kongen. I Roskilde sad bisp Rike, der var på
Erik Lams parti i kampen mod Oluf. På kongens veg
ne drog han med en hær imod Oluf, som han slog i et
slag ved Byttinge å, nord for Arresø. (Om stedets
rigtighed hersker nogen tvivl; således antager nogle
forskere, at kampen fandt sted ved Buddinge å ved
Gentofte). Oluf måtte efter dette nederlag flygte til
Halland; men han svor en dyr hævn over den sejr
rige bisp Rike. Nogen tid efter vendte han derfor
tilbage til Sjælland med et mindre følge. Da han
bragte i erfaring, at bisp Rike opholdt sig på Hov
gaard i Ramløse, besluttede han at opsøge ham der
og dræbe ham. — Om denne udåd skriver Saxo:
Han (Oluf) skjulte sig om Natten der i Nabolaget,
opdagede om Morgenen, ved at lure paa Otte-Sangen,
hvor Bispens Senge-Kammer var, og befalede sine
Folk at brække Døren op. Bispens Kammer-Tjenere,
som satte sig til Modværge, faldt, men da Biskoppen
saae, at hans Liv stod paa Spil, lagde han Bogen og
greb til Vaaben, kastede Skjoldet paa Ryggen og
forsvarede sig mandelig, medens Klerkerne, han hav
de, dels til Skrivere og dels til Segl-Gjemmere, med
Puder og Dyner spærrede Døren, som var hartad
sprunget i Splinter. Der Ole (Oluf) nu saae, at Hu
set stod ej til at vinde med Sværdet, stak han det i
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Ramløse kirke

Brand, og nu bad Bispen, som var mere bange for
Ild end for Staal, om Fred saa længe, til han fik
talt med Ole, hvilket og blev ham lovet, men aldrig
saa snart stak han Hovedet ud, før det laa for hans
Fod. Efter saaledes ved et Niddingsværk at have sty
ret sin Hævn, søgte Ole Stranden paa Timen, og hav
de han listet sig op, saa foer han des raskere ned, for
at komme ombord og afsted, førend Kongen, som
var der i Nærheden, fik Nys om Sagen.

Da omtalte bispegård lå i kongens jagtområ
de, kom den 1562 under Krogen (Kronborg) og
1565 under Frederiksborg. Den kaldtes da Ramløsegaard.
Ramløse kirke har sit særpræg ved det store
og majestætiske kampestenstårn med de svære
støttepiller. Kirken ligger højt og er synlig vi
den om. Dens romanske skib og kor er opført
ca. 1150 af kampe- og munkesten. En korfor
længelse i gotisk stil har fundet sted omkring
1400, hvorved skib og kor er blevet lige lan
ge, hvilket er ret sjældent. Hvælvingerne er ind
bygget på samme tid. De hviler på dværgsøjler;
sakristiet mod nord og våbenhuset mod syd er
bygget til i den nærmest følgende periode. Tår
net er fra senromansk tid (ca. 1300); men i 1616
brød man det delvis ned og byggede et nyt op,
forsynet med de markante støttepiller mod vest.
I 1657 styrtede det øverste af tårnet ned og
knuste kirkens vestlige hvælv, så en større op
bygning var nødvendig. Tårn, skib og våbenhus
er blevet pudset over med et tykt cementlag og
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derefter overhvidtet, hvorimod kor og sakristi
står i deres oprindelige udførelse.
Kirkens interiør er ret enkelt, men værdigt.
Chr. Købke har 1838 malet alterbilledet: Kri
stus og Nikodemus i samtale: »Ingen kan se
Guds rige uden at blive født påny«. Prædike
stolen er i barokstil fra 1635. Døbefonten er ud
ført i sandsten og er af nyere dato. På nordvæg
gen hænger kirkens ældste inventar, et korbuekrucifiks fra ca. 1400. - Fra 1615-51 var Saxe
Jensen sognepræst over Ramløse-Annisse menig
heder. Han var en betydelig prædikant, som
Chr. IV endog hentede til København, for at
han skulle prædike for ham på selve slottet. I
Ramløse stiftede han et legat for sognets fattige
og syge. Hans mindeplade er ophængt i kirken.
Lige bag kirken ligger den statelige præstegård,
højt og med smuk udsigt over Arresøen og Tibirke bakker.
Under Annisse sogn hører vi om den snurrige
pastor Lakjær, der tillige var sognepræst for me
nigheden i Ramløse. Lakjærs efterfølger hed Lars
Nielsen, født i Odense 1767 som søn af en smed.
Han lærte også denne profession, inden han be
gyndte at studere teologi. I 1809 blev han sog
nepræst i Ramløse. Han var heldigvis af en hel
anden støbning end sin forgænger. Han var
rettroende i sin forkyndelse, og han virkede
ivrigt for en forbedring af skole- og fattigvæse
net i Ramløse og Annisse sogne. Han havde
imidlertid en ubøjelig karakter og et brysk væ
sen, der af og til nok kunne skabe konflikter,
der ikke altid gjorde ham lige afholdt.
Det fortælles, at selv over for sin kone kunne han
reagere voldsom og tyrannisk. Hvis han f. eks. var i
dårligt humør, og middagsmaden ikke lige var hans
nummer, kunne han bl. a. tage frikadellerne én for
én op på gaflen og sende dem i hovedet på den arme
præstekone. Engang henvendte man sig til ham an
gående en mægling mellem et ægtepar, hvor manden
havde slået konen. Lars Nielsen mødte efter datidens
skik op i hjemmet iført ornat, men manden i huset
lod sig ikke anfægte videre af sognepræstens besøg
og kaldte ham en smedetamp. Det skulle den gode
mand nu ikke have sagt, for præsten tog resolut
præstekjolen af, idet han sagde: »Jeg troede, det var
præsten, I havde brug for, men nu ser jeg, at jeg har
taget fejl. Det var nok smeden, der skulle tage af
fære!«. Derpå gav han ægtemanden en ordentlig
dragt prygl, tog præstekjolen på igen, idet han sagde

til konen: »Min datter! Dersom han ikke behandler
dig ordentlig, så send ikke bud efter præsten, for det
duer ikke, men henvend dig til smeden, han skal nok
ordne de sager!« - Pastor Nielsen kunne holde nogle
meget lange prædikener, og undertiden kunne dette
have uheldige følger. I kirken var der et pulpitur,
og Lars Nielsen havde bemærket, at nogle mænd fra
sognet deroppe, hvor de troede sig ubemærket, sad
og spillede kort under hans prædiken. Dette syntes
han selvfølgelig ikke om, hvorfor han en søndag,
hvor han så dem dér igen, lige før prædiken valgte
en lang salme. Under salmesangen listede han sig
så op på pulpituret, hvor spillet allerede var begyndt.
Han blev ikke opdaget, før han bøjede sig ned over
de spillende, idet han udbrød: »Der spillede du galt
ud, Søren! Det var det kort, du skulle have spillet!«
- Siden den dag blev der ikke spillet kort i Ramløse
kirke.

Folketroen har altid fastholdt, at det betød
ulykke at fjerne oldtidsminder. Fra 1871-81
hed sognepræsten i Ramløse Harald Krog. Han
var tillige siden 1873 provst over Strø-Holbo
herreder. Provst Krog interesserede sig meget
for folkeminder, og dette forhold i forbindelse
med hans menneskekundskab resulterede i føl
gende positive resultat. Øst for Ramløse, ved
Helsingevejen, lå en kæmpehøj, »Hyrdehøj«,
som ejeren ville have sløjfet. Provsten var ked
af det, dels fordi en sådan handling var ham
imod, og dels fordi han yndede at gå aftentur
til denne høj, hvorfra han kunne se solnedgan
gen over Arresø. Hvordan skulle sagen dog gri
bes an? Hvis han nu bad manden, der ikke hør
te til hans menighed, om at lade højen være i
fred, da var han sikker på, at samme mand ville
handle stik modsat. Næh! Denne sag skulle ord
nes anderledes. En dag traf han tilfældigvis på
manden og sagde til ham, hvad han havde hørt
angående »Hyrdehøj«. Provst Krog forstod
hans praktiske indstilling, og han ville selv have
handlet på samme måde. Man sludrede så lidt
sammen, og under samtalen oplyste provsten
manden om, at hvis han sløjfede højen, så kun
ne han risikere at få de underjordiske på nak
ken. Samtidig bedyrede Krog, at han selvfølgelig
ikke selv troede på den slags snak, men - ifølge
folks overtro, så gik det således. Højen blev
ikke sløjfet!
I gamle dage kørte de Ramløse-bønder til
København med deres produkter for at sælge

dem der. Vejen var dog for lang til, at det
kunne klares på een dag, så man bedede i
Bloustrød kro. Her gik det ofte hedt til med
druk og slagsmål med bønder fra andre sogne.
Det fortælles om en Ramløsebonde, der engang
var kommet i klammeri med en anden bonde
mand, der ville gå til håndgribeligheder, at han
overlegent svarede denne: »Nok æ jæ den rin
gest a vos 28 Ramløsebønder, men ska vi te å
læg koften, så skal Fanden annamme dej!« I
mange henseender var egnens folk særprægede.
Således vovede de sig ikke gerne ret langt væk
fra bygrænsen i dagligdagen; og heraf stammer
udtrykket: »Hår du væ’t ydenlands te Ske’red?«
(Skærød).
Fra gammel tid fandtes der skole i Ramløse,
og i 1790’erne kom der skole i Ågerup, samt en
rytterskole i Ramløse. De mindre børn gik i
skole 2 dage om ugen om vinteren og 4 dage
om sommeren, medens de større børn havde den
omvendte skolegang. Denne ordning skyldtes gi
vetvis, at de store børn om sommeren deltog i
markarbejde og tørveskæring. Den offentlige un
dervisning var dog ikke altid lige god, hvorfor
der blev oprettet en friskole i Ramløse Nord
krog ved den nuværende »Sandholmgård«.
Omkring 1850 blev denne skole flyttet til en
ejendom ved landevejen mellem Skærød og
Ramløse og var i brug indtil 1895, da Ågerup
skole blev nedlagt, og en nyopført skole i Skærød
taget i brug (de nuværende kommunekontorer).
Ramløse nuværende skole er fra 1937; den blev
i 1953 udbygget med skolekøkken, sløjdlokale
og gymnastiksal. På grund af det ringe elevtal i
Skærød skole blev denne nedlagt, og børnene
overførtes til skolen i Ramløse.
Egnen omkring Ramløse har været hærget en
del af sandflugt fra ca. 1600 til ca. 1730, da ty
skeren Johan Röhl fik dæmpet flyvesandet ved
plantning af marehalm, risgærder og klittag,
samt ved at lave stensætninger og plante skov,
således at man ca. 1735 havde fået endelig bugt
med sandflugtens ødelæggende fremstød. (Se
endvidere Tibirke sogn). Medens flyvesandet
havde hærget sognet, var der sket store skader
på jorderne, ligesom fiskeriet i Arresø, grundet
udløbenes tilsanding, var delvis standset. Vand
standen i søen blev så høj, at store arealer kom
under vand. Tidligere gav høhøsten ca. 700 læs,
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men efter sandfygning og oversvømmelser kom
tallet helt ned på ca. 300 læs hø årligt. Korn
markerne truedes ligeledes, og der var alvorlig
fare for, at Ramløse by, der dengang var en af
de største i Frederiksborg amt, skulle gå til
grunde. - Det meste af Holbo herred hørte i
middelalderen under Esrum kloster, således og
så jorder i Ramløse sogn. Senere blev kronen
den egentlige ejer, men sandflugtens hærgen
havde gjort bønderne fattige, så det kneb med
at svare landgilderne. Især på Ramløse Sand
herskede stor nød og fattigdom. Nogle af hu
sene var opført af græstørv, og gavle og tage
bestod af simple grene og lyng. Man holdt får,
skar tørv og bandt fejekoste af revlingeris. Ko
stene blev på trillebør kørt langvejs omkring for
at blive solgt. Også riskurve blev fremstillet og
solgt så langt væk som i Roskilde og Holbæk på
de store markeder. På efterårsmarkederne i Hel
singe mødte småbønder op fra Ramløse sogn og
gjorde gode forretninger ved salg af koste og
kurve; endvidere solgtes der mange tyttebær,
som konerne havde plukket. De havde bærrene
i store kurve, som de besøgte de større gårde
med, ja undertiden gik de helt til Frederiks
værk for at få solgt deres bær. På den måde fik
man lidt ekstra penge ind til supplering af småstedernes karrige udbytte. Hvor forarmet sog
net egentlig var, fremgår tydeligt af den gamle
remse:
Ramløse er en stor stad,
i Skærød får de ingen mad.
Ågerup ligger i en hule,
i Tågerup får de aldrig en smule,
men i Laugø får de dog et ben at gnave.

Efter 1850 gik udviklingen en del fremad,
selv om det må hævdes, at det gik langsommere
her end i den øvrige del af amtet. En af årsa
gerne til dette forhold var sognets afsides belig
genhed, gemt som det var mellem Kattegat og de
store skove. Det tog derfor tid, før det nye nåe
de herop og fik fast fodfæste. Den eneste virke
lige forbindelse med omverdenen var Kildevejen
fra Frederiksborg over Alsønderup, Ammendrup og Tågerup til Helene Kilde i Tisvilde, og
det var kun nogle få dage om sommeren, der
kom udensogns folk til Ramløse. I 1843 var sket
en betydelig fremgang i så henseende, da lande
vejen fra Ramløse til Helsinge blev anlagt, en
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vej, der løber igennem et meget smukt stykke
landskab, som har Arresøen som blinkende bag
grund. - I 1860’erne kom der fast brev- og pak
kepostforbindelse med åben vogn på stræknin
gen Helsingør-Frederiksværk. Den kørte tre
gange om ugen, og der var brevsamlingssteder i
Esrum, Helsinge og Ramløse. Dette var et vir
keligt fremskridt i forbindelsen med den øvrige
verden. - En vis folkelig vækkelse satte ind i
sognet omkring 1900. I 1893 havde Ramløse
fået sit forsamlingshus, og i tilknytning hertil
blev der oprettet en foredragsforening. Hidtil
havde politiske og folkelige møder været arran
geret af enkelte private personer; nu kom man
ind i fastere rammer og kunne tage større op
gaver op.
Bortset fra den tidligere bispegård (Ramløsegaard) har der ikke været større gårde i Ram
løse sogn. Det var først Roskildebisperne og
siden kronen, der ejede jorden her. Ved land
boreformerne i 1780’erne opstod så selvejer
bønderne, der hver fik tildelt 6 tdr. hartkorn.
- Møllen var tidligere en typisk og velset byg
ning i vore landsbyer. Nu er den desværre
forsvundet mange steder; men i Ramløse kan
vi glæde os over at have bevaret en sådan
- og i fin og velholdt stand. Ramløse mølle ejes
af Ramløse Savværk og bruges som bomærke.
Man har sans for at bevare den smukke gamle
skik, at når møllen ikke er i drift, da om hver
dagen at lade vingerne stå i kryds og på hellig
dage i kors. Om julen ser man et oplyst juletræ
anbragt i de korsstillede vingers øverste spids.
Da man 1963 under vejarbejde syd for Ram
løse by fandt en del gamle murrester, vakte det
te stor interesse blandt befolkningen og hos Na
tionalmuseet. På den såkaldte »Himmerigshøj«
fandt man murværk af sandsten, muligvis ind
ført fra Skåne. Bag sandstensmuren var en for
stærkning af munkesten og tilhuggede kampe
sten, og som bindemiddel var anvendt myre
malm. Fundstedet er ca. 400 m fra stedet, hvor
den gamle bispegård antages at have ligget.
Murværkets alder anslåes til ca. 850 år. Endvi
dere fandt man en kampestensbrolægning samt
en stensat rende, antagelig til spildevand. På
grund af manglende midler har Nationalmuseet
desværre ikke kunnet udforske dette fund nær
mere.

Som et supplement til egnens levende natur
har zoologisk konservator Axel Diderichsen la
det opføre Nordsjællands Naturmuseum, der
blev taget i brug 1967. Det ligger nøjagtigt ved
37 km stenen på landevejen mellem Helsingør
og Frederiksværk, få km vest for Ramløse.
Samlingerne anskueliggør Danmarks geologi,
mineraler, planter, lavere dyr, insekter, kryb
dyr, fisk, fugle og pattedyr, og alt med særligt
henblik på Nordsjællands natur. Det er første
gang, at man her i landet har et naturhistorisk
museum ude i selve naturen. Og da egnen i sig
selv indeholder al dansk natur samlet på ét
sted, vil man, med museet som udgangspunkt,
under de bedst tænkelige forhold opnå den vek
selvirkning mellem natur og museum, som må
være det primære i al naturforskning og biologiundervisning, også på højere plan og til gavn
for naturfredningen. I størst muligt omfang bli
ver hver dyregruppes anatomi og biologi belyst,
således at skoler og andre læreanstalter, specielt
i Frederiksborg amt, kan benytte museet som en
stor udvidet biologisamling. - Men også for den
almindelige, naturglade person er her meget at
hente. Naturen bliver langt mere berigende, når
man kender lidt til dens flora og fauna.
I 1960 havde sognet 913 Indbyggere, nu er
tallet oppe på 1303 (1968). Årsagen til denne

store befolkningstilvækst på så få år må søges i,
at bybefolkningen føler en stadig stigende trang
til at bosætte sig i åbne landskaber uden for de
egentlige byer. Forudsætningen er imidlertid, at
der er gode trafikale forhold m. h. t. transpor
ten til arbejdsstedet. Da man i maj 1968 åbnede
S-tog-forbindelse mellem København og Hille
rød, og der yderligere er projekteret motorvej
på strækningen: København-Farum-Helsinge,
og den smukke vej fra Ramløse langs Arresø
over Annisse vil blive udbygget og videreført
til Hillerød-Frederiksværkvejen, så må man se i
øjnene, at disse forhold vil medføre yderligere
helårsbosætning i sognet.
Det vil imidlertid være af væsentlig betyd
ning, at det offentlige ved sin byplanlægning
drager omsorg for at bevare de store naturskøn
heder, som egnen er så rig på. Man skulle nødig
have gentagelser af den art, som man har været
udsat for ved Ramløse å’s udløb i Arresø, hvor
man før havde det smukkeste udsyn over den
store Arresø, når man kom kørende ad Bækkebrovej langs foden af TIbirke bakker. Denne
enestående udsigt er nu blevet ødelagt ved en
uhæmmet bevoksning mellem Helsingør-Frederiksværkvejen og Arresø. Lad os værne mest
muligt af den storslåede natur, som sognet er så
rigt på.
Helge Petersen og Jørgen Andersen

ANNISSE SOGN
RAMLØSE-ANNISSE KOMMUNE

og muligvis en langdysse er sløjfet eller ødelagt
ved overpløjning og misrøgt. Tilbage er nu 2
høj rester med stengrave og 2 jættestuer, samt 8
høje, hvoraf de 2 har en anselig størrelse. - Ad
skillige sager i sten, bronze, jern og guld er fun
det gennem årene, og de mere sjældne er blevet
givet til Nationalmuseet, der bl. a. i et par af
dækkede høvdingegrave har gjort værdifulde
våbenfund. En del fund er overladt skolen, og
det blev efterhånden til en rigtig pæn samling,
som også aktiviserede børnene, der stadig sup
plerer samlingen med nye fund. Således fandt
man et par armbrøstbolte, en fint drejet ben
brik benyttet til brætspil og nogle glaserede pot
teskår, vel kun småting, men nok til at sætte

Sognet omgives af Helsinge sogn, Alsønderup
sogn, Ramløse sogn og Arresø. Dets areal udgør
2102 ha. Annisse by omtales i Esrum klosters
brevbog i 1100-tallet som Annessæ, d.v.s. ånæsset, opkaldt efter sin beliggenhed ved et næs, der
skyder sig ud i Arresøen tæt ved Annisse. Land
skabet i sognet er meget bakket og afvekslende
med skønne udsigtssteder som Dalenborg, Flavtehøj, Duebjerg og Sandbjerg, der grupperer sig
langs søvejen. Pøleåen danner sogneskel mod
syd og øst helt til Dommereng. Stedet har væ
ret rigt på oldtidsminder, idet ca. 30 gravhøje

127

Annisse kirke (foto: Staunstrup)

fantasien i sving. I den mosefyldte dal, Dom
mereng, er fundet lag af myremalm (uren blan
ding af brunjernsten).
På næsset lå i middelalderen en gård ved
navn Hovgaard, der har været en ret stor sæ
degård eller herregård. Der er ikke ruiner af
den, men oppløjede munkesten er de sidste min
der om denne herregård, der omkring 1290 til
hørte brødrene Jakob og Johannes Olufsen. I
1366 kommer den i Valdemar Atterdags eje, og
dens tilliggender omfatter Annisse by og mølle,
hele Valby, en gård i Høbjerg; endog på Hals
næs hørte landsbyerne Evetofte og Hågendrup
til Hovgaard. Valdemar Atterdag ønskede et
hvert vandløb udnyttet, og det blev også prak
tiseret her i Annisse, idet to vandmøller gennem
århundreder var i virksomhed. Den ene mølle
blev allerede nedlagt på Chr. IV’s tid, men
endnu står de sidste frønnede stolperester i
Pølemosens tørvebund. Den anden, kaldet Pibe
mølle (ikke at forveksle med stubmøllen i Hel
singe sogn), var i brug til omkring 1900. Efter
mange ejerskifter blev Hovgaard i 1540-erne
påny kongeligt gods, først under København og
fra 1562 under Frederiksborg. Et sekel derefter
blev det meste af jorden udlagt som præstejord,
og bygningerne blev nedrevet. Den sidste, der
ejede godset, hed Ane Willumsdatter; og hun be
stemte, at efter hendes død skulle der af hoved
bygningens sten opføres et tårn til Annisse kir
ke, som hidtil havde været kullet. På tårnets
vestside ses hendes initialer A.V.D. forankret i
jern.
Annisse kirke ligger meget smukt på en bakke
lige ud til Arresø. Den hvidkalkede bygnings
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skib og kor går helt tilbage til tiden omkring
1080, hvor Knud d. Hellige var konge i landet.
Et bevis herpå er en sølvmønt fundet pa kirke
gården. Nationalmuseets møntafdeling tidsfæ
stede mønten til ovennævnte periode, og samti
dig bad man om at få overladt mønten, da der
hidtil kun var fundet eet eksemplar af en så
dan mønt i Danmark. Kirken er en romansk
kampestensbygning med granithjørner. Det ne
derste af tårnet er de oprindelige kampesten,
medens en anden del er opført af munkesten, ta
get fra Hovgaardens murrester, som tidligere
anført. Tårnets øverste del blev ombygget i
1699 med mursten. Chr. V’s monogram i jern
samt nævnte årstal ses øverst oppe på dets syd
side. Der er et temmelig bredt kor, hvor man
har rester af det middelalderlige gulv af glase
rede fliser. Både skib og kor har krydshvælvin
ger. I skibet er der spor af et romansk (rund
buet) vindue. En gotisk (spidsbuet) forlængelse
af koret har fundet sted i tiden 1400-50, hvor
hvælvingerne også blev indbygget. Våbenhuset er
fra samme tid. I 1846 blev koret restaureret og
udvidet. - Bindemidlet ved opførelsen af kirken
var myremalm, som man hentede i de omlig
gende moser.
Altertavlen bærer et maleri af J. L. Lund fra
1849 og forestiller Kristi himmelfart. Prædike
stolen i renæssance er fra ca. 1630. Den er skåret
af den kendte billedskærer Hans Barchmand
(»Hans Snedker i Kratmøllen«), og den er for
synet med megen intarsia, d.v.s. flittig brug af
diverse træsorter. Prædikestolen er for tiden til
en grundig reparation og oppudsning, ligesom
en større restaurering af kirkens interiør er i
gang; men efter endt istandsættelse vil det gamle
interiør blive bevaret, men med ny glans og
skønhed. - En ærværdig degnestol af nordvest
sjællandsk type er fra tiden omkring 1560. Dø
befonten af sandsten er fra 1637; den er prydet
med ornamenter. Hidtil har kirken ikke haft
noget orgel, men kun et harmonium. Efter re
staureringen kan menigheden glæde sig over et
rigtigt orgel, der da vil indgå i kirkeinteriøret.
Nord for Annisse by ligger en kilde, som hed
der Snokilde, ved foden af den bakke, der kal
des Baunen. Snokilde har fra gammel tid haft
ry som helligkilde. Sagnet fortæller, at abbed
Vilhelm til Æbelholt kloster selv lod den op-

rense og velsignede kilden, hvorved dens vand
fik lægende egenskab. Videre hedder det, at der
i Annisse var to syge kvinder, den ene var blind,
og den anden led af hellig ild (rosen). Ved at
bade sig i Snokilde og samtidig love Sankt Vil
helm en gave fik de deres helbred igen. Ved kil
den drev vætterne deres spil. Således har sene
nattevandrere set Baunebakke stå på fire gloen
de pæle, og en kugle rullede af sted, efterladen
de sig en lysende hale. Man kunne også risikere
at møde en broget kalv; det var trolden Ring,
som spøgte i et dyrs skikkelse. Om denne trold
fortælles, at han forhindrede, at Annisse kirke
blev bygget på Tomsebakke, som det først var
bestemt. Trolden spøger stadig i Annisse og bli
ver i daglig omtale kaldt Per Hans Ring. Dronning Margrethe skal have ejet den jord,
hvor Snokilde ligger.
Det kirkelige liv har ikke altid været lige
frugtbringende i Annisse sogn, men en del af skyl
den herfor må sikkert tillægges nogle af de præ
ster, der virkede her! Især præsten Peter Lakjær,
der var sognepræst i Annisse fra 1769-1809, har
været en besynderlig og egocentrisk person. Han
var rationalist om en hals, og fra prædikestolen
kunne han i timevis udlede såvel Kants filosofi
som de mest yderliggående rationalistiske syns
punkter. Menighedens opmærksomhed, om den
ikke faldt i søvn, gav sig snart udslag i latter
mild nysgerrighed for derefter at gå over i al
mindelig forargelse, når Lakjær afleverede føl
gende salut: »Der er kun een Treenighed, I skal
tro paa, og det er: For det første Gud Fader, for
det andet Napoleon, og for det tredie - mig
selv!« I 1809 trak Lakjær sig tilbage som præst
og virkede som bonde på sin gård, Pedershvile,
der havde 40 tdr. land jord.
Annisse sogn blev før bilernes tid regnet for
noget af en afkrog, og beboerne fik af nabosog
nene skyld for at være »noget egne«. Ved visse
lejligheder kunne naturen selvfølgelig gå over
optugtelsen, især ved de store gilder som bryl
lup og barnedåb og navnlig ved gravøl, hvor
det var gængs vane at slukke sorgen og dyppe
næsen både før og efter begravelsen. Et noget
groft eksempel på det sidste skal omtales.
Jordefærden foregik fra en gård lidt uden for
byen, hvorfor man besluttede at bære og ikke køre
kisten. Klokkeren bar skamlerne, som kisten an
9
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bragtes på, når man skiftede side. Denne hvilepause
benyttede skafferen, som fulgte efter bærerne med
sin flaskekurv, til adræt opstilling af 6 stobe (bægre)
på kistelåget, fyldt fra klukflasken. Og resultatet
af disse, sikkert hyppige opholds forfriskelse, foruden
de rigelige kvanta, den forudgående frokost havde
været nedskyllet med, var så formidabelt, at de efter
hånden mere end opmuntrede bærere frejdigt svin
gede ind på byens hovedvej, der førte op til kirken,
af fuld hals afsyngende: »Dengang jeg drog af sted«
Til undskyldning kan anføres, at der måske var ve
teraner fra 1848 med i laget; men det var sikkert
med bistre miner, kirkesangeren stod og ventede op
toget for at ledsage det sidste stykke vej til kirken,
og sangen forstummede også brat, da degnen i di
plomat dukkede op. Der blev ikke flere hvilepauser,
før kisten stod under kirkens korbue, og så fandt de
gæve sangere vel omsider den rette tone. Det var skik
dengang, at degnen syngende førte ligtoget fra kir
ken til gravstedet, og her gik de to, degnen og hans
medsanger, altså i spidsen af toget, istemmende:
Her mødes alle veje . . ., lidet anende, at vejene også
snarligt kan skilles, for det begav sig sålunde, at de
tvende, hver især, regnede med, at den anden kendte
ruten, og i tillid hertil svingede de frejdigt til højre,
mens følget gik til venstre, og så var det, de pludse
lig mærkede ligesom en tomhed bag sig. Stadig
syngende skævede de til siden, og - oh! rædsel følget skred mod graven uden sang. Resolut lægger
de tvende kursen om, og på lette, men højtløftede ben,
forceredes stadig syngende en genvej over gravste
dernes buksbomhække, så salmen kunne trods alt
klinge ud i harmoni.
Omkring 1900 blev der mere røre i sognet.
Beboerne stod sammen om opførelse af et for

samlingshus. Her drev den nyoprettede skytte
forening gymnastik og holdt sine fester; her
spilledes dilettantkomedie under lærerens in
struktion, her holdtes politiske møder, og en fo
redragsforening blomstrede op. Der blev også
danset bravt - ikke mindst på de såkaldte
»Gammelmandsballer«. Hvor stor nidkærhed,
der udvistes på dette område, kunne en fore
dragsholder engang skrive under på. Læreren
var forhindret i at overvære mødet, og en af de
gamle, garvede bønder, der sad i bestyrelsen,
mente sig kvalificeret til at tage affære, da fo
redraget havde varet urimeligt længe. Han tog
sagen i sin egen hånd ved at nærme sig talersto
len bagfra, gribe taleren i frakkeskøderne, og
med energiske ryk affyre følgende svada: »Nu
ska’ han holde op, for vi ska’ te’ å danse!«
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En af de gæve bønder havde strammet sig op til
deltagelse i et efterårsmøde på Frederiksborg høj
skole, hvor Begtrup var forstander. Nogle dage der
efter var han pløjemand på skolelodden, hvor lære
ren stod med klukflasken og kontrollerede arbejdet.
I spisepausen fortalte manden så med stor tilfreds
hed og selvfølelse, at han havde været nede til
møde på højskolen og lovpriste »Bejtrup«, der så
dan havde løftet ham op på et højere plan, og på
spørgsmålet om, hvad Begtrup egentlig talte om, kom
svaret uden betænkning: »Hjae - hva’ talte han om jou - ded var nouet om åndslivets udvikling gen
nem tidens tand!«. På en af lærerens mange spad
sereture i sognet kom han en dag i snak med en
anden pløjemand, og mens hestene fik sig et hvil,
fik de sig en hyggelig sludder, og manden siger så:
»De ka lie tro, Møller, at je hørte et foredrag for
leden - hjane, hvor vaed godt. Det var masenes, som
han ku tale - je har aldrig hør noued li’nende før!«.
Hvad han da talte om? »Tjae, hva talte, hva talte
han om. Tjae, je veed ejentlig i grunden i værkeligheden inte rejti, va han talte om - menne storarted,
ded vared s’gu!«. Han var altså blevet virkelig gre
bet, selvom han ikke havde begrebet.

Af større gårde i Annisse sogn skal nævnes
Annissegaard, hvis hovedbygning har et særde
les herskabeligt udseende med de smukke, tak
kede gavle og frontispicer. Alle bygningerne er
opført efter en brand i 1859, og hovedbygnin
gen blev restaureret 1906. I dag er en del af jor
den solgt fra til udstykning, således at gårdens
areal nu udgør 164 tdr. land mod tidligere ca.
300 tdr. land. - Gården Pedershvile har også
været brændt. Dens nuværende bygninger er fra
1902, og dens jorder udgør ca. 200 tdr. land. I
en del af avlsbygningerne er der indrettet et
Trafik-historisk Museum, hvor man kan se ud
viklingen fra hestevogne, velocipeder, motor
cykler og veteranbiler til de mere ordinære typer
af disse i dag så dominerende transportmidler.
Museet har også en gammel damptromle, bil
sprøjter, flyvemaskiner m. m. På jorderne til
Pedershvile er der store lerforekomster, som ud
nyttes af Pedershvile Teglværk (oprettet 1934).
I Huseby ligger gården Egholm, der har et
jordtilliggende på ca. 110 tdr. land. Her ligger
også »Arresøhøj«, Dansk Arbejdsgiverforenings
Kursusejendom, opført 1959-60 som et led i be
stræbelserne på at skabe bedre kontakt på ar
bejdspladserne mellem funktionærer og arbej
dere. Fredningsmyndighederne nærede i starten
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betænkeligheder ved opførelsen af dette store
bygningskompleks i den uberørte landskabelige
skønhed; men kgl. bygningsinspektør Preben
Hansen, som af Arbejdsgiverforeningen var an
taget til arkitekt, løste problemet på en særdeles
heldig måde. De statelige hvide bygninger, der
på afstand fremtræder som en fornem herregard
i moderne stil, og de skønne naturomgivelser
klæder hinanden på smukkeste måde. Fra »Arresøhøjs« hovedbygning er der en storslået og
betagende udsigt over såvel Arresø som det
smukt kuperede landskab.
Skoleforholdene har endnu ikke nydt godt af
de senere års udbygning af skolevæsenet. Hvad
mon nutidens unge pædagoger ville sige til at
undervise 90-100 børn i to klasser, sådan som
lærerne har gjort det i Annisse skole? Først ef
ter 1910 fik man en forskole og en forskolelærer
inde. Det eneste rigtige: een årgang i hver klasse
er vel for længst indført i de fleste skoler på
landet, men i Annisse skole endnu i dag kun
delvis, idet man i 1953 bestemte, at de to ældste
klasser skulle gå i skole i nabosognet Ramløse.
Til gengæld fik man så løfte om en senere ud
bygning af Annisse skole af samme format som
den i Ramløse. Det havde til følge, at 4. og 5.
klasse deltes i to klasser, så det var trods alt et
fremskridt. - Førstelærerembedet har været be
klædt af samme familie i mere end 100 år, nem
lig af J. C. Smith fra 1846-80, af hans sviger
søn, O. M. Møller, fra 1880-1919, og endelig af
hans søn, J. K. Hartvig Møller, fra 1925-62.
I julen efter sidstnævntes ansættelse var en dag en
del af sognets gamle samlet til kaffebord i privat
lejligheden, og på det festligt dækkede langbord stod
bl. a. to gamle messinglysestager. Møller siger så: »Ja
- her står bedstefars gamle stager, de stod jo på læ
sepulten i hans kontor!«. En af de gamle drenge, en
af Smiths elever, udbryder: »Næ-j, æ’ed værkelig
Smiths stager«, og efter en lille tænkepause kom det
spontant: »H’jane vel hedendes dov, hvor har je
fo’ed månge kløe a’ ham!«, men lagde så forsonende
til: »Menne - han va nu ellers flink nok - såddan
da!«, hvorpå en af de andre gamle drenge lunt re
plicerede: »Hjane - men do hade s’gu nok gjort dej
fortjænt te’ dom, Rasmus. Du sku’ ejentlig båre hat
none fler!«. Det endte i en livlig og munter debat
om gamle minder fra skoletiden.
I slutningen af 1950’erne ændredes forholdene
i sognet mærkbart. En ny epoke tog sin begyn-

Kursusejendommen »Arresøhøj«

delse med byggeri i større stil, og idyllen forto
nede sig en del. På udstykninger fra Annissegaard voksede et nyt boligkvarter hurtigt op
omkring Smedebakken som en stærk kontrast til
den gamle landsby Annisse. Sognet blev i det
hele taget et efterstræbt boligområde, takket
være den meget smukke og frodige natur mel
lem skov og sø. Et helt nyt kvarter er lige
ledes opstået omkring Helsingevejen, ved Lisen
lund, Ryager og Tvingbakke, omfattende ca.
500 parcelhuse. Disse mange udstykninger har
medført, at Ramløse-Annisse kommune nu har
udarbejdet planer for en ny 3-sporet skole, der
omfatter 1.—10. klasse, og som man håber at
kunne tage i brug 1970. I 1950 havde sognet
580 indbyggere, og i 1968 er tallet 1040. - Selv
om der i de senere år er bygget meget i Annisse
sogn, så er der stadig megen idyl at finde her,
og man må håbe, at der fremover tages tilbør
ligt hensyn for bevarelse af de store linier i dette
dejlige stykke landskab, hvor Arresøen, de man
ge små skovbevoksninger og det stærkt bakkede
terræn gør stedet til en meget smuk egn.
For en del år siden forfattede nu afdøde ar
kitekt Robert Svendsen, der var født og opvok

set i Annisse, en sang, som var en varmfølt
hymne til barndomsbyen. Af sangen bringes
følgende vers. Melodi »Jens Vejmand«.
Du vandringsmand som iler så travlt langs alfarvej,
oh, gid du ville standse og lytte lidt til mig,
så skulle jeg dig føre - ifald du havde lyst ad skønne gamle veje langs Arresøens kyst.

Fra »Wittenbjerg« i lyngen vi skuer ud så vidt,
på søens blanke flade og kirketårnet hist.
Se næsset der! Hvor ensomt, man ser en stråtækt gård.
Der lå i fordums tider en gammel kongeborg.
Nu stiger vejen hurtigt med bakker fler og fler,
dog har vi tid at skimte til kæmpehøjen der,
her gik de gamle nødigt ved nattetid forbi,
thi hist i Kongehøjen var ofte trolderi.
Men fra den sidste bakke vi ser mod dalen ned,
hvor Annisse nu ligger i stille landsbyfred.
I tusind år har slægter haft deres virke her,
det gi’r en særlig stemning - en egen karakter.

Mod baggrund Sjællands skønne og typiske natur
ses landsbygadens huse med bindingsværkskontur,
ses kirkens hvide mure med krans af grønne træer
og byens mange tage omkring et gadekær.

Helge Petersen og Jørgen Andersen
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SØBORG SOGN
SØBORG-GILLELEJE KOMMUNE
Når man besøger den lille, stille landsby med
det højtklingende navn Søborg, er der intet udover den anselige kirke - som minder om, at
byen engang var købstad, og som sådan nævnt
første gang o. 1270 og sidste gang 1551. Køb
staden har sikkert fået sit knæk i Grevefejden i
1530-erne, da borgen gik til grunde. Købstadens
våben er bevaret i et segl fra 1519; det viser en
mur med tre tårne, og foran ses bølger. Indskrif
ten lyder: Sigillum communitatis Syoburghensis,
d.v.s. Søborg Stads segl. - Indtil o. 1740 var der
flere brolagte gader i byen (bl. a. Kongensgade
samt Ladegaardsgade). Der er ikke foretaget
systematiske undersøgelser i den gamle købstad,
udover, at der på en mark tilhørende præste
gården er fundet bygningsrester; da stedet kal
des Justitspladsen, har man gættet på, at byens
rådhus har ligget her. Rådhuset nævnes 1405. I
arkivalier nævnes 1485 en gildesgård og en gil
deslade, muligvis samme bygning. Denne (disse)
har tilhørt Skt. Gertruds gildet (nævnt 1341) og
Skt. Knuds gildet i Søborg. Middelalderens gil
der var broderskaber, som borgerne tilsluttede
sig, almindeligvis under en helgens beskyttelse.
Vi kender kun fire søborgpræster før refor
mationen, hvoraf den fjerde præst var Jacob
Johansen, også kaldet Jep Jensen. Hans navn
findes på en af Søborg kirkes klokker, der nu
er på Nationalmuseet; dens latinske indskrift
lyder oversat: »Kristi bekender, som har vundet
(himlens) glæder, bed for os, at vi må komme
til dem; under slotsherren, hr. Henrik Aagesen,
og sognepræsten, hr. Jacob Johansen, gjorde Jo
hannes Fastenowe mig 1514; men kirkeværger
var Niels Jacobsen og Hans Nielsen«. - Den
nævnte Henrik Aagesen Sparre var lensmand
på Søborg 1514-20. Johs. Fastenowe var Dan
marks fineste klokkestøber i middelalderen, og
ni af hans klokker kom til Nordsjælland.
Søborg kirke er Holbo herreds største og an
seligste landsbykirke, og dens storslåede arki
tektur fortæller, som før nævnt, at den har væ
ret købstadkirke. Den er bygget i 1180-erne af
munkesten og i romansk stil. Dens kor og skib
synes bygget samtidig, hvad arkitektoniske de
tailler tyder på. Et sakristi, vist fra begyndelsen
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af 1400-tallet, er forsynet med krydshvælvinger.
I sydmuren bærer en munkesten en runeindskrift:
Thæn fyrstæ (den første). Søborg kirke har sik
kert afløst en trækirke. Indskriften er fra fjerde
runeperiode (o. 1100) ligesom indskriften AVE
MARIA (hil dig, Jomfru Maria!), der ses på en
stor kampesten inde i kirken; stenen skal oprin
delig have ligget på kirkegården. - På kirkens
indervægge er tolv indvielsestegn, fordelt med
seks i koret og seks i skibet. På dr. Margrethes
tid, altså o. 1400, har man opført de dristigt
svungne hvælvinger, der nu hviler på tre mid
tergangssøjler, idet den fjerde søjle, dværgsøjlen
i kordøren, senere er fjernet, for at man bedre
kunne se, hvad der foregik i koret. De tre søj
ler hviler på fodbaser med smukt udhuggede
profiler. Højst bemærkelsesværdigt er det, at
man har malet kalkmalerier på et par af disse
søjler, hvilket må have været en vanskelig op
gave for kunstneren. På søjlen mod vest er af
bildet Faderen, som løfter Sønnen op i sine ar
me og viser ham frem for verden, i sidefeltet
Maria i stråleglans. På søjlen mod øst Johannes
Døberen. På sydsiden af samme søjle knæler en
ridder og en bymand foran den korsfæstede Je
sus, hvorimod man på nordsiden ser Stefanus’
stening. På kirkens nordvæg den hellige Gertrud
med et kapel i hånden. Sømændenes helgen, Skt.
Nikolaus, lænkebundet, er ligeledes gengivet.
Endvidere et fint Kristusportræt og på triumf
buen ses Paulus med sværdet og et skjold. Vi
skal endvidere bemærke de store hoveder i de
stærke farver, der afslutter ribbeudsmykningen.
Billederne er udført i gotisk stil og stammer fra
o. 1400.
Alterbordet er middelalderligt, opført af
munkesten, og en mørk marmorplade ligger
over det. I 1940-41 broderede sognets kvinder
på stramaj et meget beundret altertæppe med
følgende motiver: julerose, påskelilje, pinselilje,
gran og malteserkorset som bindeled. I midter
feltet Jesu monogram. Jesus, Menneskenes Frel
ser, og i siderne ses det kendte Alfa og Omega
bogstav, der symboliserer Jesus som den første
og den sidste. - I koret findes det nu (desværre)
tilmurede »de spedalskes lyttehul«, hvor dati
dens spedalske har vovet sig hen til den hellige
kirkemur for at lytte til messen og få brødet
rakt ud på en flad stok. - Altertavlen er i høj

renæssance, skåret af Hans de Brügge 1593; den
har indtil 1636 tilhørt Stk. Mariæ kirke i Hel
singør. Alterbilledet er udført af August Thom
sen og viser den 12 årige Jesus i Templet. - Gra
nitdøbefonten er romansk, kummen er skænket
1872 af Frederiksborg slot, medens selve fonten
er en gave fra grosserer Th. Jensens enke (1940).
- Prædikestolen er i renæssance fra o. 1600, og
en degnestol i ungrenæssance er fra o. 1570.
Stolestaderne er fra kirkens restaurering i
1940-41 og prydet med Søborg-slotsherrernes
navne og våben. På kirkegården hviler søborgpræsten, sin tids berømte botaniker, H. C. Lyngbye (d. 1837), forfatter til »Hydrophytologia
Danica«, der er den første samlede skildring af
danske vandplanter (alger); mindestenen er
rejst af danske botanikere.
Søborg ruin skal helst besøges en sommer
aften med nattergalesang i træerne langs kana
len og med let mosekonebryg over den forhen
store sø. Ruinen af den berømte borg er med sin
træbevoksning et af vore mest maleriske min
der fra middelalderen. En af de store tjørne
kaldes dronning Margrethes; man har set hende
sidde og spinde på sin guldrok under dens kro
ne om aftenen; godt, at nogle ser, hvad ikke alle
ser!
Slottet lå på den yderste af 3 holme. På den
inderste og største ligger landsbyen Søborg (for
hen en købstad) med sin prægtige kirke. På den
mellemste holm findes volde og murrester, som
ikke er identificerede. Imellem holmene og
»fastlandet« har været broer. I nyere tid er byg
get en træbro over voldgraven til ruinholmen.
- Efter slottets ødelæggelse i 1530-erne, vist un
der Grevefejden, er murværket blevet totalt
nedbrudt; man kan træffe teglsten herfra i eg
nens huse, og 1577 fik lensmanden på Kronborg
tilladelse til at bryde sten i ruinerne. Fr. II skal
have anvendt sten fra borgen til sit nye Frede
riksborg slot. - Adskillige udgravninger af rui
nen har fundet sted. Således gravede i 1850
den arkæologisk interesserede Fr. VII her. Fyl
den fra ruinhøjen passerede pr. trillebør kon
gen, som undersøgte den nødtørftigt, hvorefter
den hældtes i voldgraven. Han havde et hold
soldater til det grovere arbejde. Siden 1900 har
Nationalmuseet foretaget kyndige undersøgelser
og restaureringsarbejder; fra 1913-47 ledet af
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PLAN AF SØBORG SLOTSRUiNER.
HOLBO HERRED,
FREDERIKSBORG AMT.

Plan af Søborg slotscuinef (Nationalmuseet)

arkitekt C. M. Smidt. Bl. a. er voldgraven atter
frilagt, og fylden undersøgt, samt borgens
grundplan klarlagt.
Det ældste bygningsværk er resterne af et ot
tekantet tårn fra tidligt i 1100-tallet. I 1150erne har ærkebisp Eskil bygget sit omfattende
borganlæg, bestående af en hovedbygning, palatiet (M), der var 30,5 m lang og 10,5 m bred,
en ringmur med tårne, og i nordøst har været
et tårn med en tilbygning og en lille rundkirke
(DiD). Uden om dette borganlæg lå (og er nu
genfremstillet) en hesteskoformet voldgrav, som
er åben ud imod søen. Mod nord ses resterne af
et svært tårn med en udløber, måske Jens
Grands fangetårn (C). Adgangen til borgen før
te gennem porttårnet i syd (A). Eskils borg er
opført af forholdsvis små munkesten og næsten
uden kampestenssokkel. I den vestlige del af
ringmuren har der gennem en port vist været
en ophalingsplads for både (B). - Mod vest i
gården har der rimeligvis ligget en bygning for
borgens besætning; men spor heraf er dog ikke
fundet. Derimod kan man fra porttårnet endnu
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se spor af den brolægning, der har lettet såvel
de kørende som de gående vejen ind til selve
borgen, når ugunstigt vejr plørede hele området
op. Alt i alt har det været en fæstning, der ind
gød respekt. Ærkebisp Eskil er også den første
bisp, der lader et sådant bygningsværk rejse sig
med tårne og tinder. Vi kan sige, at den vest
lige kultur nu har trængt sig ind i Danmark, og
samme Eskil var netop denne kulturs første
mand herhjemme.
Kong Valdemar den Store var ikke glad for
denne borg, opført af en gejstlig, han ikke kun
ne lide på, og da striden mellem ham og ærke
bispen brød ud i 1161, erobrede han borgen fra
Eskil, der måtte drage i landflygtighed og al
drig siden fik den i eje.
Efter Valdemar den Stores overtagelse af
Søborg slot blev det udvidet, og især mod vest
og syd-vest. Grunden var den, at vandet fra
søen efterhånden havde bortskyllet store dele
af de opkastede lerbanker mod vest, hvorved
ringmuren begyndte at styrte ned. Ny ringmur
opførtes helt nede ved foden af banken, og på
den herved indvundne plads mellem den gamle
og den ny ringmur rejstes bygninger (o. 1180).
- Ca. 1250 var det igen galt med ringmuren på
den vestlige bred. Den var så undermineret, at
det var nødvendigt at bygge en ny mur, der nu
kom til at hvile på et svært fundament af kam
pesten og yderligere forstærket af 6 kraftige
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støttepiller ud mod søen. Det er ruinerne af
denne ringmur, vi i dag kan betragte, når vi
færdes her. I sin tid har man måttet passere
hele 3 broer for at komme ind til selve hoved
slottet; og man vil måske undre sig over, hvor
for borganlægget var så svært tilgængeligt. Eskil havde o. 1140 påbegyndt opførelsen af
Esrum kloster, og uden tvivl er Søborg slot op
ført for at beskytte klosteret mod overfald ude
fra kysten. Dengang hærgede bl. a. venderne
ofte vore kystegne, og i datidens Danmark gik
fjordarmene meget længere ind i Nordsjælland,
end tilfældet er i dag, ligesom søerne havde
større udstrækning. Mod øst lå jo Gurre-borgen
som værn, og mod syd var der den store Grib
skov med Esrum sø, som var vanskelige for
fjenden at forcere. Derfor kan Søborg slot be
tragtes som et vigtigt led i et større forsvars
anlæg.
Efter kongemagtens besiddelse af borgen blev
den et statsfængsel for rigets farlige personer,
der ville bekæmpe denne magt. Således fortæller
folkevisen om biskop Valdemar af Slesvig, der
sad fanget på Søborg fra 1192-1206, da han
pønsede på at rane magten fra kongen. Den
mest berømte fange, der har siddet her, er ærke
bisp Jens Grand - og om hans fangenskab og
flugt skal følgende berettes:
Søborg har været kongebolig i middelalderen, især
i jagttiden, og navnlig Erik Menved (1286-1319)
holdt meget til her. Han og hans broder, Kristoffer
II (d. 1332), lå i årelang strid med ærkebispen i
Lund, Jens Grand, fordi de mente, at han havde
været delagtig i mordet på deres fader, kong Erik
Klipping, i Finderup lade 1286. Fredag før palme
søndag 1294 sendte kong Erik sin broder Kristoffer
om morgenen til ærkebispen under morgenmessen
under foregivende af, at han ville mægle mellem
kongen og ærkebispen. Denne svarede, at han ikke
kendte til at have fortørnet kongen, men at han
gerne tog imod Kristoffers tilbud. Han spurgte da
Grand, om han ville hilse på hans broder. De fulg
tes ad ud i gården, men da Grand ikke kunne få
øje på kongen, spurgte han: »Hvor er min Herre
Kongen?«. Kristoffer svarede: »Giv dig, du est
fangen«. »Hvo har fanget mig?«, spurgte Grand.
Kristoffer greb fat i ham, tog hans kniv og sagde:
»Min Broder Kong Erik og jeg paa hans Vegne.«
- Ærkebispen blev nu ført ud af bispegården, og
samtidig tog man provst Jacob med. Kristoffer
og hans 18 »Riddere og gode Mænd« stjal nu fra

bispegården en anselig pengesum, efter Jens Grands
opgivelse 1400 mark sølv tilhørende denne, og 100
mark sølv tilhørende provst Jacob.
Jens Grand blev nu iført en gammel trøje og en
slidt hætte »til Spot og Spe«. Fangerne blev derpå
anbragt på hver sin hest. Man bandt så Jens Grands
fødder »under Hestens Bug med et Stykke af en
Tømme, som var af Haard, thi Lænkerne, som han
havde før paa, kunde ikke række til under Hestens
Bug«. De red så mod Helsingborg i sne og regn så
langt på en halv dag »som man plejede at færdes
paa halvanden Dag med Lempe«. - De blev nu sejlet
til Helsingør, anbragt bag hestene, »der stod og møjede paa dem«. - Samme aften førtes Jens Grand til
Søborg, hvor han lagdes i bolt og jern i det dybeste
tårn. »Kristoffer spændte to svære Lænker, som var
beløbne med Bly, i to svære Stene imellem hver Ende
paa den Bolt, Ærkebispen laa udi, thi kunde han al
drig vende sig paa nogen Side, men han nødtes der
for til at ligge vindaaben«. - Provst Jacob derimod
blev ført til Kalundborg. - Jens Grands føde var
ikke særlig appetitvækkende, og behandlingen umen
neskelig ifølge krøniken fra hans egen tid; den for
tæller videre. »De gav ham ikke uden gammelt sort
og muldet Rugbrød, fuldt af Avner og Klid, og
Kaalsuppe derpaa, og Vandvælling om Fastedagene.
Der var mangen en Dag om Sommeren, at han ikke
kunde fange en Taar at drikke, hverken Bordøl eller
Tyndøl. - Han var næsten blevet døv og blind og
plat fordærvet udi sit Hoved af den Lugt og Stank,
som var inde hos ham. - Han fik deraf en svar Byld
i hans Hoved, saa det løb siden mere end en Spand
Materie af hans Øre, deraf fik han stor Lettelse i
sin svare Hovedværk og Døvelse. Der faldt utallige
Fluer og Myg og andre smaa Orme i hans Mad og
Drikke, og han kunde intet se at tage dem af. Han
havde og utallige Lopper paa sig, fordi han aldrig
fik andre Linklæder og Uldenklæder, end som han
havde paa sig, da de lagde ham ned i Taarnet - Hvad
som helst vaadt, der kom paa ham, maatte tørre af
sig selv paa hans egen Krop, for han fik aldrig hver
ken Ild eller Varme for sig, saa længe han var fan
gen. Hvad han selv gav fra sig, baade sit eget Vand
og andet paa Naturens Vegne, det blev under ham,
fordi han kunde ikke vende eller rejse sig overende
for de svare Jern, som han laa bunden til.«

Ved juletid 1294 fik Jens Grand et mildere
fængselsophold, og kongen søgte et par gange,
men forgæves, at få en forsoning i stand. Det
var nemlig yderst risikabelt at fængsle en kir
kens mand som ærkebispen og lade ham lide så
uværdig en behandling, især da grundlaget syn-
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tes spinkelt. Det tog tid, inden klageskrivelsen
over Grands fængsling nåede paven i Rom, og
inden hans nuntius (sendebud), Isarn, kom til
Danmark for at sætte sig ind i forholdene og
eventuelt bringe tingene på plads. Isarn nåede
først hertil ved fastelavnstid 1296, og da var
Jens Grand flygtet fra Søborg den 13. decem
ber 1295. Krøniken fortæller om Jens Grands
flugt:
Der var en Kok paa Søborg, han bad om Orlov
af Slotsherren, fordi han længe havde tjent ham og
fik en ringe Ting for sin Tjeneste. (Hans navn er
ukendt, men Ingemann kalder ham som bekendt
Morten Madsvend i sin roman: Erik Menveds Barn
dom.) Der han havde Orlov, da bad Taarngemmeren ham, at han skulde blive hos ham en Dag eller
to, til han fik spurgt sig om en anden Tjeneste.
Bispen laa paa den Tid oppe i Taarnet, og to af
Taarngemmerne laa over, dog afsides fra hans Seng,
thi der droppede paa ham, - Kokken drak fast med
samme Taarngemmere og lod, som han var drukken
og galen og sagde til Bispen i det samme: »Hej, du
arme Fange, vil du have Bud til Rom eller Verdens
Ende, jeg er rede til at løbe for dig?«. Taarngemmer
ne mente, at han havde sagt det i Drukkenskab, og
Bispen mente, at han var sat ud paa at høre hans
Mening, thi svarede han ham intet. Om en anden
Dag drak han med Vægterne igen, at somme ginge
at sove og somme ginge deres Ærinde for Døren,
idet han sagtelig sagde til Bispen: »Jeg vil gange
Eder Bud, hvorhen I vil sende mig.« Ærkebispen
svarede: »Er det dit Alvor?«. Kokken svarede: »Ja,
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det er paa min Sjæl og Ære.« Ærkebispen sagde: »Da
gak til Hr. Hans Rodis, Kannik i København, og
bed ham sende mig Pen og Blæk og en Fil og en
Stige gjort af Hampeliner.« - Han gik did herfra
og kom snart tilbage med det, som han begærede.
Grand skrev saa et Brev til sin Foged paa Ham
mershus og bad ham sende en Skude, der skulde gøre
det ud for en Fiskerbaad, til Farvandet ud for Søborg
(Gilleleje). Kokken rejste derefter med Brevet, og
imedens (fra 18. Oktober til 6. December) filede
Bispen, naar Taarngemmeren sov, paa de Lænker,
der bandt ham. Da Kokken kom tilbage, fortalte
han Grand, at Skuden laa ret ud for Søborg. En
Dag, da Kongen sammen med de fleste af Slottets
Folk var redet til Tikøb for at jage, drak Kokken
»fast med Taarngemmeren og gjorde ham fuld, at
han gik bort at sove.«

På stranden umiddelbart øst for Gilleleje
havn ses en fordybning i klitten. Den kaldes
Præstehulen; her skal Jens Grand have skjult
sig, til han uset kunne nå om bord. - Men i
tårnkælderen på ruinen ses den store sten, til
hvilken Jens Grand ifølge traditionen har væ
ret lænket.
Dronning Margrethe og Søborg. Vi ved ikke,
hvor megen historie der ligger til baggrund for
sagnene om hende. Ifølge disse skal hun være
født eller i alt fald undfanget på Søborg. Hen
des far, kong Valdemar Atterdag (død på Gur
re 1375), kom ofte på Søborg. Her har hendes
mor, dronning Helvig, stadig ifølge sagnet, væ
ret holdt i et slags fangenskab. Her skal kongen
have fattet lidenskab til et pigebarn og invite
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ret hende til sig en nat. Men dronningen benyt
tede sig af en list til at iføre sig pigens dragt og
gik til kongen. Resultatet blev Margrethes und
fangelse. Narreriet bekom kongen så vel, at
han tog Helvig til nåde igen. Margrethe fødtes
1353. - Et andet sagn siger følgende: Margre
the vandt 1389, ved Falköping, krigen mod den
svenske konge, Albrecht, og tog ham til fange,
samt fratog ham kongekronen. Den skulle gem
mes godt, og hun fik da en murer til mod tavs
hedsløfte at indmure den på Søborg. Men da
hun var bange for, at han ikke var til at stole
på, stak hun ham ihjel med sit sværd. Der har
ofte været gravet og søgt efter kronen på rui
nen, men uden held.
Vore digtere har besunget Furesø og Gurresø.
Jeg ved ingen, som har lovprist Søborg sø i
digt. Udover en englænder! Han var deltager i
det engelske gesandtskab, der i anledning af
Fr. II’s død 1588 var på kondolencebesøg i
Danmark. Selskabet gik i land ved Gilleleje og
begav sig til fods til Søborg. »Her overnattede
vi,« skrives der, »Og spiste en Fisk, der kaldes
Brasen. Og Mage til Fedme mindes jeg aldrig
at have set hos nogen Fisk. Vi saa en saare yn
dig Sø, hvori en 0. Fordum laa midt paa Øen
en Borg, hvis Levninger endnu ses.« - Søen var
imidlertid en mose, delvis tilgroet med siv og
tagrør. Kun i lange regnvejrsperioder fik den
søkarakter, men skadede da omegnens marker
med oversvømmelser. Staten havde ringe ind
tægt af den ved rørskær og bortforpagtning af
fiskeriet. Det sidste gav jordebogskassen en år
lig indtægt på kun 30 rdl. Da var det, at land
inspektør H. N. Arctander, den senere amt
mand sammested, foreslog at grave en kanal til
Gilleleje i stedet for den tidligere bæk. Arbejdet
udførtes 1794-99 med en bekostning på 15.000
rdl. Tidligere søarealer blev til eng og ager. Al
lerede 1806 var omkostningerne rigeligt blevet
dækket.
Men stadig var store strækninger mose, og
den såkaldte Klaringen var endnu sø! Herom
skriver Søren Kierkegaard i sin dagbog fra
1835, da han i et par sommermåneder boede på
Gilleleje. Han besøgte da den kendte botaniker,
sognepræst H. C. Lyngbye, i Søborg og deltog
med ham i en sejltur på søen. Denne tur har
han beskrevet i sin bog »Stadier paa Livets Vej«

(1845) og siger bl. a.: »Søen er ikke god at
komme nær; thi i en temmelig vid Udstrækning
er den rundt omgivet med Hængemose«. - Han
er især forbavset over det brede rørbælte, der
ligesom gør søen mindre. Lyngbye og han sta
ger sig i en fladbundet båd gennem en kanal i
rørbæltet. Men med besvær, for renden holder
næppe en fod vand.
I 1858 solgtes søen til hofjægermester Th.
Neergaard og etatsråd L. N. Bregendahl; den
sidste blev eneejer 1865. Med grev C. E. Frijs
Frijsenborg, som overtog den 1872, indledtes
søens videre aftapning under ledelse af land
økonom P. B. Feilberg i årene 1873-87. Nye
arealer af »søen« inddroges til landbrug. - Ved
indfaldsvejen til Søborg slotsruin rejste man
1926 en mindesten for Feilberg som påskønnel
se for hans dygtighed i dette stykke dræningsarbejde. - I 1915 var søen blevet solgt af grev
Frijs’ datter, Clara Blixen Finecke, for ca.
884.000 kr. Køber var Udstykningsforeningen
for Sjællands og Fyens Stift, som lod søen (ca.
600 ha) udstykke i 237 parceller. - Men det
fantastisk tykke dynd- og moselag »sætter sig«,
søen synker. Landmænd, der har haft kreaturer
gående på græs her, kan fortælle om, hvorledes
det udtørrede areal gynger, når dyrene i flok
færdes på engdraget. I senere tid har man der
for måttet uddybe kanalerne yderligere og end
og anlægge et pumpeværk for at komme af med
det vand, der strømmer til.
Efter at have bakset med udtørring siden
1794 er nogen imidlertid nu kommet til en mod
sat anskuelse. At genskabe søen med tilskud af
Esrum og flere søers overskudsvand. At gøre
søen til relæstation for at afbøde vandmanglen
i Storkøbenhavn. Hvis projekter gennemføres,
hvad så med gårdene: Søborggaard, Frijsenvang, Odderholm og Ørbakke og med de 237
parceller? De har jo deres arealer på søen. Og
hvad med landevejen mellem Søborg og Holt
(Græsted)? Og de smukke tulipanmarker? Der
har også været forslag fremme om at gøre søen
til grøntsagsområde - til fordel for Køben
havn, der jo erobrer store bidder af Amager
konernes gode jord til boliger. - Mens man an
detsteds udtørrer for at indvinde nyt land, er
der her projekt til et tilbageskridt. Og man vil
opnå og få »en saare skøn Sø«, som Kierkegaard

skildrer den. Med brede sivbælter og favnehøje
tagrør. En »sø« med en speciel skønhedsværdi
- som Søren Kierkegaard udtrykker det, men
med en vild natur, som han samtidig var bange
for. Men han var jo kun digter.
Om nævnte P. B. Feilberg berettes følgende
morsomme episode:
Feilberg var så pietetsfuld over for Søborgs histo
riske minder, at han fandt på navne, der kunne stå
som symboler for egnens historiske betydning. Han
opfandt navne som »Våbenlunden«, »Turnerings
vangen« og »Skjoldmømarken« m. fl. - Mange år
efter sad den gamle landøkonom og tidligere løjt
nant en eftermiddag og drak sin kaffe, alt imens han
læste i et historisk tidsskrift. Han blev da højligt
forbavset og siden bestyrtet ved at læse en viden
skabsmands afhandling, der, på grund af disse gode
gamle navne, mente at have fundet bevis for kon
gernes nære tilknytning til stedet. Videnskabsmanden
fik selvfølgelig den rigtige forklaring af Feilberg.
Med en smuk udsigt over mod Søborg ruin
og kirken ligger Søborggaard (140 tdr. land) på

vejen mellem Pårup og Søborg. Denne landevej
er den rene idyl. Lige efter Pårup station svin
ger vejen til højre, og straks er man inde i en
dejlig allé af aske- og elmetræer, medens Søborg
kanal følger en på højre hånd. I træerne er der
desværre en rågekoloni, som man prøver at
holde nede gennem jagt. Vejen hedder Søborggaardsvej, og når man er kommet frem til går
den, så hegnes den smalle og snoede vej af kraf
tige tjørnehække, der om forsommeren danner
det smukkeste syn, man kan tænke sig, og
hele tiden kan øjet følge resterne af Eskils borg
på holmen ude i den grønne eng, medens tårnet
på Søborg kirke majestætisk hæver sig over træ
kronerne. Et vidunderligt stykke natur skaber
her den skønneste ramme om fortidens minder.
Det smukke anlæg i nærheden af den store
præstegård hedder Kongshaven. Her ligger et
par anselige volde med dertil hørende voldgrav.
Et krucifiks af bronze (ca. 3 m højt) giver ha
ven eller lunden et højtideligt præg. Søborgs
gamle kagsten er også opstillet her, og ved fo
den af denne har man indsat følgende inskrip
tion: Her strøg man fordum Skjælm til Kag /
thi Hjerterne var haarde/Nu Stenen staar nær
Præstegaard/Hvor Moder Jord har drukket Angerstaare. Verset er forfattet af afdøde provst
Steenvinkel. - Den meget store sten i anlægget
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kaldes Kongestenen, opstillet 1937 i anledning af
Chr. X’s 25 års regeringsjubilæum. Stenen rum
mer mange kubikmeter(?) skærver, og denne
store sten blev hentet op af Søborg mose ca. 100
m fra Bygaden. Chr. Jensen, Søborg, der var med
til at grave den frem, fortæller, at ca. 20 mand
måtte tage fat med løftestænger for at få denne
kolos på plads. Den bærer nævnte konges valg
sprog: Min Gud - Mit Land - Min Ære. - Den
26. juli 1942 blev her afholdt et nationalt møde
med ca. 400 deltagere. Det var under besættel
sen, og en prolog, forfattet af redaktør Carl
Behrens, indeholdt bl. a. følgende malmfulde
strofe:
Vi hilser i Søborg et stolt Symbol:
at efter Kamptider lyser der Sol,
at efter Stormkast og Bygers Jag
gryr der en straalende Atterdag.

Lidt inde til højre i Kongshaven står Fri
hedsstenen, opstillet 1955 til minde om Dan
marks befrielse 5. maj 1945. Daværende provst
Steenvinkel lod følgende tekst indridse: Fred og
Frihed - Blev os givet - Tak for Lyset - Tak
for Livet.
Nakkehoved fyr. - I Gilleleje kirke findes
en ligsten over Peder Jensen Grove, som var
ejer af Anholt og Nellerupgaard (i Gilleleje).
Ifølge indskriften var han Kgl. Majestæts Fy
ringsforvalter over Danmarks Strømme, eller
hvad der i vor tid svarer til fyrdirektør. Han
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var født 1615 og døde 1673. De stærkt befær
dede farvande Kattegat og Øresund var van
skelige at besejle grundet de mange skær og rev;
derfor gik man tidligt i gang med blusserier og
senere med fyr. Under Fr. II oprettedes o. 1560
fyrvæsen på Skagen, Anholt og Kulien. Nakke
hoveds to fyr blev først opstillet 1772; det var
tårne med kulfyr foroven. Senere forbedredes
de til lukkede kulfyr, og ca. 1834 bliver de la
vet om til lampefyr med olielamper, der igen
1898 omdannes til blinkfyr. Samtidig nedlæg
ger man det østre fyr (hvor nu Fyrkroen er),
og bygger det vestre fyr højere (22 m), sådan
som vi ser det i dag. Fyret virker som hvidt
lynfyr, der hvert 20. sekund udsender trelyn i
en højde af ca. 55 m over havoverfladen.
Den mest kendte fyrinspektør (fyrmester) på
Nakkehoved var Chr. Faber, der udnævntes
1824. Han var meget optaget af at få bekæm
pet de hyppige sandflugter, der hærgede og øde
lagde omegnen. Han fik derfor tilplantet den
nøgne klint og kystarealet med træer. Fyrare
alet fik navnet »Fabers Have«, og her kom folk
langvejs fra for at se det underværk, han havde
skabt, og hyldestdigte blev skrevet til hans pris.
- En større del af skrænten med træbevoksning
er nedbrudt af havet. Faber døde 1845 og blev
efter eget ønske begravet i en oldtidsgrav i »Fa
bers Have«. Digteren Carl Ploug satte følgende
vers på en af gravhøjens sten: Kæmpegraven
gemmer hans Støv / Klintens Tinde, skygget af
Lund / hegnet af Løv er hans Minde.
I denne del af sognet er bevaret nogle grav
høje. På toppen af Hesbjerg (41 m) tegner den
anselige Hesbjerghøj sine skarpe konturer i land
skabets bølgende terræn. Endvidere bør nævnes
Storehøj i Firhøj og Dalehøj ved Rødkilde. Der
er blevet gjort rige fund af oldsager som pile
spidser, økser og segl. Et bronzesværd fra ca.
1200 år f. Kr., fundet ved Hesbjerg, findes på
Nationalmuseet. Gilleleje museum har adskillige
ting herfra, bl. a. fra bronzealderen: en dolk, en
prydskive (smykke), en dobbeltknap samt et
stykke af en fibula (bøjlenål). Om Hesbjerghøj,
der før i tiden blev brugt som sømærke og fiskemed (mærke, hvorefter fiskerne satte deres garn),
kan fra anden verdenskrig berettes følgende:
Tyskerne havde udset højen til kanonstilling; en
kanon, der kunne skyde helt over til Sverige,

skulle anbringes her; et sådant anlæg ville øde
lægge dette fortidsminde. Nationalmuseet udsty
rede mig da med et højtideligt og med segl for
synet dokument. Den herværende tyske kom
mandant blev gjort bekendt med dokumentet,
og som interesseret akademiker lovede han mig
at få overkommandoen i Århus til at opgive pla
nen, hvilket skete. Hesbjerghøj blev reddet, idet
Nationalmuseet havde henvist til tyskernes løfte
om ikke at ødelægge de skønne danske fortids
minder. Den tyske officers interesse og indsats
i denne sag bidrog til at lette hans afnazifice
ring efter krigen. På vort museum har vi hans
families brevhenvendelse om vor hjælp i den
anledning.
Ved Munkerup og Hulerød, med en hyggelig
kro, har de senere års sommerhusbyggeri sat sit

præg på stedet. Gårdene her har bortsolgt jor
den til et ferieland i meget smukke omgivelser,
og tusinder ferierer hvert år i dette rekreative
omrade. Børnehjem og andre institutioner er
også opført i denne dejlige egn. »Barnets Hus«,
der ejes af foreningen med samme navn, blev
oprettet o. 1945 som hjem for mindre skolesø
gende børn. Børnesanatorierne for København
og Omegn har siden o. 1909 haft kystsanatori
um for børn. Begge hjem ligger i Munkerup.
Søborg sogn er rigt på historiske minder, men
det er et sogn, der ikke bare lever på minderne.
Man vil gerne have del i og udbytte af de mu
ligheder, der i de seneste år, og det gælder først
og fremmest sommerhusområdet, har bragt for
nyet liv til sognet.
H. C. Terslin og Jørgen Andersen.

GILLELEJE SOGN
SØBORG-GILLELEJE KOMMUNE

ket blandt andet de monumentale gravhøje
er et vidnesbyrd om. På Gilbjerg har vi haft
kendskab til 21 sådanne høje; nu er kun to
bevaret, og de ligger på privat grund ved Gilbjergstien. - Vil man orienteres om vor old
tid, kan dette ske ved et besøg på Gilleleje Fi
skerimuseum, hvor der er sager fra så og sige
alle perioder i fortiden. Da folk bliver trætte
af at se 50 omtrent ens flintøkser (for at tage et
eksempel), nøjes vi med at udstille een, og så
fremdeles med andre oldsager. Resten har vi i
skufferne, som de særligt interesserede kan
granske. - Dominerende er vor samling fra
bredderne ved Søborg sø, køkkenmøddingernes
bopladser 4000 år f. Kr. - Ældst er benharpu
nerne fra den ældste oldtid, 9000 år f. Kr., da
klimaet var arktisk. Smukkest er et lerkar fra
en mose; det er fint ornamenteret og er ca. 5000
år gammelt (yngre stenalder).
Uden for museets dør bydes De velkommen
af en 75 cm høj helleristningssten, som blev fun
det af den 9 årige Gert Schultz i Fjellenstrup
på hans fars mark 1962. Stenen er af rød østersøporfyr og kommet hertil med gletscherne, der
på deres vej syd- og vestover sled toppen af
Norges og Sveriges fjælde. På stenen er indrid
set primitive figurer af to fuldbemandede skibe,
næsten af vikingetype, og de er ca. 2500 år

I en hulning dannet mod vest af Gilbjerghoved
(32 m) og mod øst af Nakkehoved (ca. 20 m)
ligger Gilleleje. Gilbjerg (fiskerlejet ved Gilbjerg, Gilbjergleje). Det er ofte vanskeligt at
tyde gamle stednavne, kan være umuligt. Såle
des med Gilbjerg. Forstavelsen gil findes i oldn.
og norsk og betyder kløft, revne eller fure i et
fjæld. Men det er svært at tænke sig, at det gru
sede Gilbjerg i sin tid har været kløftet. Hypo
tesen om gilde i tilknytning til middelalderens
Set. Gertruds og Set. Knuds gilderne i Søborg
virker usandsynligt. I nyere tid har en svensk
forsker tænkt sig gil som en omskrivning af
plantenavnet gejl, et folkeligt fællesnavn for
gyvel, lyng og bynke m. m. Jeg kan huske lyn
gen på Gilbjerg inden træbeplantningen. I det
nære Smidstrup kaldtes lyng for gejl, og de fat
tige brugte den som brændsel. Måske finder man
engang frem til den rette tolkning af dette ord.
Leje er almindeligt (og af nyere dato) for fisker
lejer på begge sider af Kattegat eller Øresund
(svensk Arildsläge). - Det ældste Gilleleje (fra
1500-tallet) ligger langs Havnevej, halvanden
til over to meter under nuværende overflade.
Egnen var rigt beboet i forhistorisk tid, hvil
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gamle og i slægt med de mange helleristninger i
Bohuslen i Vestsverige. Fra bronzealderen har
museet en svær fiskekrog af bronze, der blev
fundet i en gravurne, for den gamle fisker skul
le have sin krog med på sin sidste rejse; ligesom
her findes en fiskeruse, der er 6000 år gammel,
fra den atlantiske periode, da landet lå lavere
end nu, og det salte havvand kunne trænge ind
og danne fjorde. Østersen kunne dengang leve
her og trængte endda en kende inden for Søborgfjordens munding. Her har jeg gravet
østersskaller op fra Søborg kanals bund. - Fra
den øvrige del af oldtiden samt middelalderen
er ikke fundet andre fiskeredskaber udover de
mange fiskekroge af jern, der findes i kulturla
gene fra sandflugtshærgningerne i 15-1600 tal
let.
Det oprindelige fiskerlejes opståen skyldes de
fordums store sildefiskerier fra august-oktober.
Den øvrige tid af året fiskede man: rødspætter,
skrubber og tunger (forår og sommer) og ma
krel og torsk om vinteren. I vore dage spiller
endvidere brislinge- og jomfruhummerfiskeriet
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en fremtrædende rolle for Gilleleje og trækker
fiskere fra mange egne hertil. - De vigtigste
fiskeredskaber var sildegarn (næringer), makrel
garn, rødspætte- og tungegarn samt kroge til
torskefiskeriet. I vor tid er voddet og trawl de
vigtigste redskaber til al slags fiskeri.
Vi hører intet om Gilleleje gennem middel
alderen, og vi har ikke gjort jordfund her fra
disse tider. Gilleleje nævnes første gang 1536 i
kongebrev fra Chr. III, hvori det anføres, at
Gillelejerne (med tryk på de 2 første stavelser)
ikke må drive selvstændig handel med fisk og
landbrugsvarer, men overlade dette til købstæ
derne. Her tænkes i første omgang på det hensygnende Søborgs købstadrettigheder fra o. 1270.
- Det var flere gange nødvendigt at advare
de gæve Gillelejere i så henseende. De sva
rede på den kgl. henstilling ved at danne eget
sogn, med egen kirke og præst omkring 1538;
og uden at have spurgt hverken Per eller Poul
eller kgl. majestæt - endsige Søborg, havde de
nu løsrevet sig fra modersognet Søborg.
Gillelejes første kirke blev hovedsagelig op
ført af drivtømmer fra de strandede skibe, alt
så en bindingsværksbygning. - Hvem der først
befolkede lejet, ved vi ikke bestemt, men vel
sagtens omegnens almue. løvrigt er der efter
hånden indvandret folk fra forskellige egne.
Lige fra middelalderen ved vi imidlertid, at
bønder, købmænd, håndværkere, lærere, latin
skoleelever m. fl. i sildetiden forlod deres hånd
tering og drog til kysterne for i en kort periode
at være sildefiskere. Der var mulighed for at
tjene penge i de navnkundige sildefiskerier, eventyrlysten spillede tillige stærkt ind. At
fiskerne på Gilleleje for en væsentlig del har
været indvandrere, det viser deres navne. I
1580-erne var her 70 fiskere, og blandt disse
nævnes følgende, opkaldt efter deres hjemstavn:
Lauritz Skaaning, Jens Jyde, Rasmus Fynbo,
Peder Skagbo, Jens Vendelbo, Jep Odsing (fra
Sjællands Odde) og Niels Aabo.
Nu havde Gillelejerne altså fået deres egen
præst, der iøvrigt hed Hans Lauritsen, og han
var præst der til sin død o. 1584, og havde så
ledes virket som sjælehyrde i ca. 46 år. - En del
af præstens løn blev ydet gennem Fisketienden,
som den kaldtes. Denne tiende betalte fiskerne
naturligvis kun til deres egen præst. I den tids

sprog lønnede de præsten med fisketienden,
»udaf hvis som Gud gaff thenom (dem) af Wan
dert«. Søborgpræsten måtte således finde sig i
tabet af denne indtægt i alle disse år. I 1559
havde Fr. II ladet holde retsmøde på Esrum om
dette forhold, hvor det aftaltes, at Gillelejerne
skulle have lov til at beholde deres egen præst,
indtil han fik et nyt kald. Det fik han ikke, og
først fra ca. 1584 bliver søborgpræsten igen
sognepræst også for Gillelejes menighed og kan
igen få del i fisketienden. Det første Gilleleje
kirkesogn havde således bestået i ca. 46 år. Det
dannedes først igen 1923 under mere rolige og
lovlige forhold, end tilfældet havde været før
ste gang.
Sandflugter har også hærget egnen ved Gille
leje muligvis fra 1500-tallet og helt frem til be
gyndelsen af 1800-tallet (se om Chr. Faber un
der Søborg sogn). En kone på Gilleleje fortalte,
at alle folkene på Krogsleje døde af pest, og
resten (!) flyttede til Gilleleje. Det lyder meget
troværdigt; pestsygdomme var ikke ualminde
lige dengang. En lokalitet i nærheden af Krogs
kilde hedder Sortebro; navnet stammer måske
fra den sorte døds tid (1348-49). Her har væ
ret en bro over et vandløb, som ikke mere fin
des, og den sorte død er vel standset her, idet
det onde iflg. folketro ikke kan komme over
vandløb. Og herude lå fiskerlejet Krogsleje el
ler Krogskilde, tæt op til Gilbjergs vestskrå
ning. I 1580 kaldtes lejet Krogsgilde, og der
boede 12 familier. Lejet er forlængst gået til
grunde, men ikke på grund af pest, men ved
sandflugt.
Dårligt fiskeri, pest, sandflugt og svenskekri
gene 1658-60 (man læser flere gange om, at
fiskerne på lejet blev taget til bådsmænd i flå
den under krigene), det måtte fiskerbefolknin
gen her trækkes med, men den værste fjende
har så afgjort været sandflugten.
Vi har kun få efterretninger om sandflugtens
hærgen på Gilleleje. I 1580-erne var der 70
fiskere her, men 1610 er der kun 48 tilbage; og
de fleste af disse driver kun fiskeriet nu og da
og er så forarmede, at de Ikke kan klare land
gilden til kongen. - Ved gravninger træffer vi
mindst 3 kulturlag med fiskekroge, lerkarskår
m. m. Disse lag veksler med sandlag, d.v.s., at
i alt fald 3 større sandflugtsperioder har hærget

lejet. Men i modsætning til flere andre nord
sjællandske lejer har Gilleleje aldrig givet op;
men efter hver katastrofe har man bygget et nyt
Gilleleje oven på klitterne og ruinerne af det
gamle. Den sidste store sandflugt på Gilleleje
fandt sted i 1770-erne.
En klage havde til følge, at sandflugtssynet
1778 foreslog opstilling af et risgærde langs bak
ken på Gillelejes overdrev i øst (langs nuvæ
rende Fyrsti) og fra Bonderups vænge til Gille
leje kirke i vest, 530 favne langt. Og 1792 mel
des, at sandflugten langs stranden er aflukket
fra denne bys overdrev ved et på kgl. regning
opført stengærde, og denne sandstrækning fand
tes vel bevokset med sandvækster, og sandflug
ten, der lagde sig op om husene, er nu dæmpet.
Det nævnte gærde huskes endnu som »Konge
gærdet«.
Kirken fra omkring 1538 var som før nævnt
en bindingsværksbygning. Efter kgl. anordning
måtte den slet vedligeholdte kirke ombygges og
stod færdig 1746 med et femkantet kor. Kir
kens slette tilstand kender vi til dels årsagen til,
men nu får man en næsten helt ny kirke opført
af munkesten (nederst) og rellers mursten. Man
giver den et rødt tegltag, og måske for at skabe
en smuk farvekontrast så hvidkalker man kir
ken. Tårn har man ikke haft råd til, i stedet an
bringes et spir, forsynet med et ur. Loftet er
fladt og solidt opført af brædder. Hvælvinger
var for kostbare, og iøvrigt klæder dette loft
kirken på bedste måde. Prædikestol fra ca. 1670
(restaureret) med de fire evangelister. Altertav
len i nygotisk ramme bærer et maleri af kgl.
hofmaler J. Lund og forestiller: kvinderne ved
graven, påskemorgen. Det er malet 1834. - Kir
ken har engang haft udskårne stolestader, men
de forsvandt sammen med en fin gammel dø
befont af kampesten. Den fandt man påny ca.
1909 et sted, hvor uvidende folk brugte den
som - vandtrug! Denne døbefont står nu i As
minderød kirke. Oprindelig har den vist haft
sin plads i Søborg slotskapel, så det er en noget
omtumlet tilværelse, denne gamle font har væ
ret udsat for. Kirkens nuværende døbefont er
af granit. - I kirken er ophængt flere skibsmo
deller, bl. a. af fuldriggeren »Ferd. Larsens
Minde« og barken »Henry«. - Gilleleje kirke er
enkel, men hyggelig, og dens placering på top
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pen af det bakkede terræn giver den værdig
fylde iblandt Gillelejes velholdte og idylliske
fiskerhuse.
Gilleleje havn har altid været af vital betyd
ning for lejets trivsel og velstand. Om den
langvarige kamp for at få en ordentlig havn har
fabrikant Carl Petersen, Gilleleje, oplyst føl
gende: Omkring 1763 var det første havneanlæg
på tale, idet man bare ønskede et anløbssted pa
9 fod vand, så de lidt større skibe kunne lægge
til, og Gilleleje-fiskerne gå ud og hjælpe skibe i
havsnød. Hidtil havde man måttet klare sig
med fiskeri fra kysten. Det var besværligt og
tungt arbejde at trække de ret store både op på
land. Sandflugten tvang ydermere fiskerne til
at forøge fiskeriet, da sandet ødelagde afgrø
derne på de jordlodder, de dyrkede ved siden
af fiskeriet. Det krævede større både, når man
stak længere til havs, og havneproblemet måtte
løses. Imidlertid mødte den energiske fiskerbe
folkning kun modstand og manglende forståel
se hos de højere myndigheder. Lejet er nu det
største og bedste på Nordkysten, og tegninger
og overslag bliver udarbejdet både i 1788 og
1792, men man er stadig både døv og blind
over for lejets krav om en rigtig havn.
I 1820 får man bygget en beskeden anløbs
bro, hvis eksistens varer et årstid, så bliver den
ødelagt af sandflugt. I 1839 står en ny anløbs
bro færdig, hvorfra der kan losses og lades, men
med den ulempe, at bådene grundet pladsman
gel efter endt arbejde må stikke til søs og søge
anden havn. Fra 1871-72 kan man endelig ud
bygge den interimistiske havn med et par moler,
men stadig slås man med sandet, og 1875 er den
nye havn allerede fyldt op med sand. Det er en
håbløs opgave at holde havnen fri for sandet;
selv om man anvender en håndmuddermaskine
og graver havnen fri, så melder arvefjenden sig
hurtigt påny. De midler af såvel økonomisk som
maskinel art, man har til rådighed, slår ikke til,
og 1897 er havnen så tilsandet, at man kan gå
tværs over havneindløbet.
Men endelig vågner myndighederne op, og
1902 ved efterårstid står vestmolen færdig til
brug. Samme år ødelægger julestormen, natten
mellem den 25. og 26. december, hele anlægget
med katastrofale følger, da inderhavnen var
under reparation og kun gav ringe læ for de
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mange både, der var opankret her. Resultatet
var, at de fleste fartøjer blev mere eller mindre
sønderslået. Om orkanens anmarch hedder det:
Skyerne hang lavt, og i Løbet af Dagen friskede
Vinden op, til det om Aftenen blev Storm. Man var
dog tryg: den ny Mole skulde nok bryde Søens
Magt! . . . Men ved 22-Tiden sprang Vinden om i
Nordvest, og det blev Orkan; Vandet steg i Løbet
af en Times Tid 5-6 Fod. Ved 23-Tiden var Bol
værkerne helt overskyllede. Uden Livsfare kunde
ingen komme til Baadene for at fortøje dem bedre.
Ved Midnat var det, som Tusind onde Aander var
sluppet løs. Stormen tudede, og Havet brølte paa
Revlen og i Havstokken, og fra Havnen hørtes
Drøn og Brag som fra Kanonskud, naar Baadene
tørnede sammen, og Sejlene løsnede sig og fløj ud
af »Ligene« (tovværket, der kanter sejlene) . . .
Men ogsaa Fiskerlejet var i Orkanens Vold, navnlig
gik det ud over Straatagene. I Mørket saas formum
mede Skikkelser slæbe Stiger og Stænger til Sikring
af Tagene. - Ved nordre Mole laa bl. a. Baaden
»Kristine«. Man frygtede, at dens korte Fortøjninger
ikke skulde holde, og Skipperens Søn naaede understort Besvær at komme om Bord. Men da han ikke
atter kunde komme i Land, og han ikke kunde give
til Kende, at han var naaet om Bord, var hans Hu
stru og Forældre yderst ængstelige, indtil de i Mor
gengryet saa ham velbeholden i Fartøjet. Da Søen
ustandselig overskyllede Dækket og trængte ned i
Kahytten, saa snart han aabnede Lugen, havde han
stadig været i Livsfare. Han bjærgede Baad og Liv,
men faa Maaneder efter døde han af Lungebetæn
delse . . .
Nu saa Fiskerne en fortvivlet Fremtid i Møde.
Hvorfra faa Penge til Reparationer og Nyanskaf
felser? Dertil kom, at Erhvervet var lammet for
lange Tider. Men Staten traadte hjælpende til og
fik repareret Havn, Moler og Bolværker. Folk fra
Holmen sendtes ud for at hjælpe ved Baadereparationerne. - Katastrofen, der omtaltes i alle Landets
Blade, resulterede i mange store og smaa Pengegaver
til de nødstedte Fiskere, og inden næste Jul var et
hvert Spor af Julestormen udslettet . . . (meddelt af
toldmedhj. J. A. Jensen i: Fra det gi. Gilleleje. 1943).

Vestmolen havde nok lidt megen overlast;
men den havde holdt sandet væk. I 1923-24
bliver havnen udvidet med den nuværende, Øst
molen, og først nu får man en ordentlig havn.
Det tog ca. 160 år, inden Gilleleje-fiskerne fik
den havn, der var livsnerven for byens eksistens.
Vestmolen er et yndet spadserested for både
Gillelejere og de besøgende. Det er Nordsjæl-

Gilleleje havn

lands nordligste »spadseresti«, og det er altid et
betagende syn at færdes her, enten Kattegat
ligger stille og mildt, eller stormen pisker skum
og saltvand i høje kaskader ind over »stien«. Gilleleje havn er uhyre besejlet af fiskere fra
mange dele af landet og fra udlandet med. Og
så mindre fragtskibe og lystsejlere søger læ her
for natten eller bliver nogle dage i de smukke
omgivelser.
Overtro spillede en ikke uvæsentlig rolle

blandt fiskerne, og der er vel en lille rest til
bage også i vor tid. I gamle tider var alle folk
mere eller mindre overtroiske. For fiskerne var
der jo den omstændighed, at deres arbejdsmark,
havet, var helt upålideligt, og hvad der var
værre: under dets overflade herskede en verden,
som øjet ikke kunne se. Overtroen har befolket
denne verden med overnaturlige væsener, onde
som gode, hvis nåde og unåde fiskerne er mag
tesløse overfor. De kan hjælpe dem til godt
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fiskeri, hvis man er på god fod med disse my
stiske kræfter. Men hvis man på en eller anden
måde har fortørnet dem, kan de hindre fiskeriet
- ja, bringe deres både til forlis. Når dertil
kommer, at onde mennesker og hekse kan for
hekse både og fiskeredskaber, er man dårligt
stillet. - Hvis man på vej til havnen mødte en
gammel sur kælling, kunne det ikke nytte at ta
ge på fiskeri den dag. Denne overtro er almin
delig i de nordiske lande som så megen anden
overtro, jeg gennem mange år har haft lejlighed
til at studere i Sverige og Norge. Men her skal
kun nævnes nogle eksempler fra Gilleleje. Lundinge er sten, som findes i sildegarn (næ
ringer); hvis man kunne finde sådanne dertil
egnede på kirkegården, var de særlig gode mod
trolddom. For at gardere sig mod det onde på
kaldte man Gud ved afgang til fiskepladsen;
idet skipperen kastede fortøjningen, udbrød
han: »Nu i Jesu navn!« - Kan hænde, en havde
sendt en stedfortræder. Således var en fisker
blevet advaret, da han ved nattetide passerede
broen i Gilleleje; en stemme lød: »Gå hjem, du
gamle mand!« Han tog ikke ud, og båden for
liste.
Vore sommergæster har ofte været uheldige,
som jeg i min første Gillelejetid, at ønske fiske
ren held, når han var på vej til stranden med
sine garn eller kroge, det giver uheld. Man må
hellere spytte efter ham. - Under blæsevejr må
man ikke fløjte ombord; fra Skånekysten har
jeg forklaringen: man vil da fløjte Fanden til
sig, og han vil tage fiskelykken fra en; men på
Gilleleje siger man, at det vil blive storm. Man
må heller ikke synge eller fløjte, når man ste
ner garn (binder sten i garnet), så vil man miste
garnene under fiskeriet; de kan f. eks. gå tabt
ved at komme til at hænge i forliste ankre på
havbunden eller i sten. Derimod må man gerne
i stille vejr fløjte stilfærdigt og samtidig klappe
masten for at få vind i sejlene; det var før mo
torens indførelse i bådene. - Der fandtes flere
midler til at bekæmpe det onde med, enten på
forhånd, eller hvis man havde været udsat for
det. Et probat middel var krudt, ikke bare på
grund af lugten, men også knaldet, der skulle
skræmme det onde bort. Man brændte således
løst krudt over næringerne, lige inden de blev
sat. Ferd. Andersen på Gilleleje skød over gar
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nene, idet han sagde: »Nu skal de (sildene) nok
komme!« Stål er et virksomt middel mod det
onde; det kendes såvel hos landmænd som hos
fiskerne; f. eks. var det godt at lægge en saks i
garnet.
Røgelse i garn! Hvor udbredt det har været
på Gilleleje at røge mod djævelskab, ved jeg
ikke. Men i et sildefiske havde Carl Bæk (d.
1967) ikke held. Et par fiskere fra et skånsk
fiskerleje, der hjalp til, drog så hjem og kom
tilbage med noget røgelse. I Sverige kaldes det
dyvelsdræk; det er en gummiharpiks, som ud
vindes af nogle skærmplanter (ferula-arter, der
især vokser i Persien og Afghanistan og anven
des i medicin). Da Carl Bæk kom ned i båden
om morgenen, så han ikke mændene, men kunne
lugte røgelsen, som de bar brændende på en
kulskuffe under dækket. Den dag fik de godt
med sild! Og da de vendte hjem, udbrød den
gamle Ulrik Frederiksen, at man kunne have
nødig at hente en hel ballast røgelse i Sverige,
når der var sådant held med den!
Som alle andre holdt Gillelejerne af fester.
En af de vigtigste var »skipperens julegilde« for
bådens mandskab (7-8 mand). Man »var bedt«
til kl. 14 eller 15, og familien med. Julehilse
nen lød: »Glædelig Jul, et godt Stykke Sul, Hel
sen og Sundhed, og hvad som kært er!« Og
genhilsenen lød: »Tak, dig det samme!« Så
skænkedes kaffe, mændene fik tillige snaps, og
så spillede man firkort. Ved 17-tiden dækkedes
bordet med »alt henhørende til husets sager«,
flæsk, skinke, rullepølse, ost o.s.v. og hjemme
bagt rug- og sigtebrød, dertil øl og snaps. Hen
på aftenen fik man punch. Pengene til gildet
var indkommet ved, at hver mand siden mor
tensdag (11. november) havde lagt nogle skil
linger fra i en bøsse efter hvert afsluttet både
regnskab til »selskabet«. Gildet trak længe ud.
- Ved fastelavn slog mændene til en »faste
lavnsmand«, der var en figur i overtrækstøj,
anbragt siddende på en tønde, der var ophængt
i et stillads over broen ved Havnevej; eller man
slog katten af tønden i kroens port, hvor den
var hængt op i en bjælke. De voksne og gamle
fiskere havde privilegium på denne spas, mens
kvinder og børn var tilskuere. Mændene var i
konetøj og forsynet med masker, nogle af dem
spillede på ståltrådsharper. - Det kunne ske,

mønt (en mark) ud til ham. Indtil for nogle år
siden fandtes endnu Fr. Vil’s lysthus, men det
faldt sammen på grund af manglende vedlige
holdelse. (Nævnte Faber var søn af Chr. Faber).
Det var i de år, Hornbæk ikke havde real
skole. Derfor sendtes de elever, som skulle læse
videre, til Gilleleje realskole. En dag jeg kom
ind til en time i realklassen, som væsentlig be
stod af Hornbæk-elever, skete det med en lille
opsang: »Nå I »rotter, så . . .«. »Kineser!« råb
te de. Min »opsang« havde ingen rod i de gam
le stridigheder fiskerlejerne imellem; jeg ville
bare afbryde snakken ved at sige: »Nu skal vi
i arbejde!« Selv hos disse børn lå udbruddet
ikke latent, men lige i overfladen. De vidste, at
Hornbækkerne fra gammel tid var »rotter«, og
til gengæld vidste de, at fædrene regnede Gillelejerne for »kinesere«. - Fra arilds tid havde
der især været fjendskab mellem disse to fisker
byer; de fiskede på nogenlunde samme fiske
pladser, og så kunne det ske, at Gillelejernes
garn, i storm, drev ind i Hornbækkernes, og
det skabte naturligvis strid. løvrigt havde de
andre lejer også øgenavne. Villingebækkerne var
»haner«, Aalsgaarderne var »katte« o.s.v. Når
det kneb, holdt de østlige lejer sammen med
Hornbækkerne, mens de vestlige søgte venskab
med Gillelejerne som f. eks. Rågeleje, som Gillelejerne dog ikke regnede stort med, fordi det
var lille og usselt og kun havde små både. Men
Rågelejerne anså Gilleleje for den store, rige
stad, til trods for at man spottende kunne om
tale Rågeleje som »Rokkenstad«. De beundrede
vore velholdte huse, stuerne, vore søde, vel
klædte piger m. m. At Gillelejerne var »kine
sere«, og deres land var »Kina«, skyldtes, at de
andre fiskere ikke regnede dem for rigtige fiske
re, fordi de havde jord, køer, får o.s.v., hvad
de andre ikke havde. Endvidere var Gillelejerne
sære, f. eks. ankede Hellebækkerne over, at de
ikke bandede som andre (ordentlige) menne
sker, men i nødvendige situationer tyede til »afholdseder« som »det var ukrapesk« eller i høje
ste potens »det var ukrapesk-skiddersmadderligt!!« — Gillelejerne holdt heller ikke samkvem
med de andre nordsjællandske fiskere; de dan
nede et eksklusivt samfund. Gilleleje var et luk
ket land, et - »Kina«. I min lange Gilleleje-tid
(fra 1909) har kun een Hornbækker vovet at
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udvandre til Gilleleje. Årsagen til det gamle
fjendskab mellem Gilleleje og de østlige lejer,
som heldigvis ikke længere findes, skyldtes sik
kert også, at de tilhørte to forskellige stamme
folk. Det giver sig især udtryk i dialekten; fra
Dragør og langs Sundet til Hornbæk taltes Øre
sundsdialekten. Derfor sagde Gillelejerne, at
Hornbækkerne var svenskere og talte svensk,
mens Gillelejerne talte almindelig nordsjæl
landsk.
Havet var for de gamle Gillelejere først og
fremmest Kattegat. Navnet stammer fra hol
landske søkort og nævnes første gang 1650. »Et
kattegat« er egentlig et kattehul i en dør, væg
o.s.v. og beregnet til, at katten kunne have
uhindret adgang til hele huset. Men et trangt
og snævert farvand kan også kaldes »et katte
gat«. Og Kattegat er rigt på sådanne smalle
passager; derfor det sære navn.
Gilbjergstien og Fyrstien samt Kanalstien til
Søborg ruin er rene perler at vise frem. Sjæl
lands nordligste punkt (Gilleleje havnemoler
undtaget) hedder Børstrup hage og ligger ved
Gilbjerg. På denne skønne plet og langs hele
stien har man det blå Kattegat i al sin vælde og
dejlighed, og som pompøs baggrund det ærvær
dige Kulien og den indtagende svenskekyst. Her mødes land og hav i et betagende syn. Det har også en Søren Kierkegaard følt og ud
trykt på sin egen dybsindige måde, når han
flere gange vendte tilbage til dette »et af mine
Yndlingssteder«, som han udtrykker sig i sin
dagbog fra sommeren 1835 (se Frederiksborg
amt i litteraturen og Arv og Gæld). I hundred
året for dette besøg rejste man 1935 en minde
sten på Gilbjerg med den udfordrende indskrift:
»Hvad Er Sandhed Andet End En Leven For
En Idee?«
For ca. 100 år siden var kystlandet ved det
stejle Gilbjerg en ret stor slette, hvor kreaturer
ne græssede mellem mængder af sten. Stenene
blev taget op og bl. a. brugt til sikring af Gil
leleje havn, ligesom en del sidst i 1800-tallet
blev anvendt til forstærkelse af Københavns og
Kronborgs fæstningsværker m. m. Da stenene
var væk, forsvandt græsset også, idet havet åd
sig helt ind til selve Gilbjerg. Staten måtte der
for 1912 bekoste høfder til sikring af den true
de strand. 1918 blev her gjort et fund af ca.

100 flintsegle. - Tæt ved Gilbjerg ligger den
kendte hotelpension Gilbjerghoved.
Fyrstien ligger i samme skønne omgivelser
som Gilbjergstien. Under kaperkrigen med Eng
land (1807—14) blev den brugt som kanonvej,
når engelske skibe var under opsejling. Nær ved
ligger Østre allé, der engang hed Sandvejen,
og om beboerne her sagde man, at de boede
oppe på Sandet. Fyrmester Fabers store indsats
for dæmpning af sandflugten har også sat sig et
varigt minde på dette sted (se også under Søborg
sogn). Langs Fyrstien ligger der nu villaer og
sommerhuse, indrammet af frodig trævækst; og
den lille bøgeskov ved indgangen til Strand
bakkerne trives godt trods det nære naboskab
med hav og sand. - Strandbakkerne og Fyr
bakkerne danner et smukt skrånende terræn
lige ned til Kattegats salte bølger; og det er of
fentligt, så alle kan nyde stedets herlighed med
det vide udsyn, markeret af Nakkehoveds fyr,
hvis hvide tårn stærkt medvirker til at fasthol
de dette dejlige stykke natur i erindringen lang
tid fremover. Når nævnte områder har været
fredet siden henholdsvis 1941 og 1938, så skyl
des det »Selskabet Gilleleje Strandbakker«, der
1968 kunne fejre 50 års jubilæum.
Gennem de berømte Bakkefester, der altid
holdes den anden lørdag og søndag i juli må
ned, har selskabet gennem 50 år gjort en ide
alistisk og prisværdig indsats ved at opkøbe
strandarealer til offentlig benyttelse for de over
skud, som disse fester har givet.
Kanalstien går fra Gilleleje skole gennem et
smukt stykke landskab til ruinerne af Søborg
slot. Stien fører forbi Nellerupgaard, der i slut
ningen af 1600-tallet var i slægten Rostgaards
eje. På granitsten, opstillet ved hovedbygnin
gen, er anført Hans, Frederik og Jens Rostgaard (se under Humlebæk og Tikøb sogne).
Gilleleje er en af Danmarks betydelige fisker
byer; og auktionshal, bådeværfter og maskinvirksomheder med tilknytning til fiskeriet præ
ger området ved havnen. Et flot syn er det, når
de mange hvide kuttere står havnen ind efter
fisketuren på havet. Her i havnen er liv og
røre, men størst aktivitet udfoldes i sommer
månederne, når tusinder af turister søger ned på
havnen for at indsnuse den duft af beg, tjære,
saltvand og fisk, der altid har tiltrukket sig tu-
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ristens opmærksomhed; eller man kommer for
at fornemme det skær af romantik, der hænger
ved synet af disse vejrbidte og stoute mænd i
overall eller islandsk sweater. - Men Gilleleje
er også en af Danmarks største badebyer, hvor
sommergæsterne strømmer til fra nær og fjern,
og svensk, tysk, norsk og engelsk blander sig
for en tid i det nordsjællandske tungemål. Hund
reder af sommerhuse fra Bonderupgaards jor
der mod øst til Gilbjerg Ferieby mod vest dan
ner en stor halvcirkel om Gilleleje by, og i fe
rietiden er dens hovedgade, Vesterbrogade, et
sandt mylder af glade, solbrændte mennesker.
De gamle fiskerhuse i Gilleleje er så hygge
lige og velholdte. At gå en sommerdag eller en
lun sommeraften og betragte disse idylliske byg
ninger, der spiller i farverne hvidt, rødt, gult
og blåt, og for manges vedkommende kronet af
et smukt stråtag, det er en virkelig fryd for
øjet. Men også for sindet kan det være en sand
lise at vandre ad de små stræder og veje, for
her er ro og stilhed; her har lejet bevaret sin
oprindelige livsrytme og lagt alskens støj og
spektakel hen til hovedgaden. Mange turister
lejer sig ind i disse eventyrhuse år efter år,
og mange venskabsbånd er blevet knyttet mel
lem lejer og ejer, der i højsæsonen har indrettet
sig i udhusene. - Den stadig voksende turist-
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Fra det gamle Gilleleje (Gilleleje museum)

strøm har medført oprettelse af et stort motel
og to campingpladser. Tilløb til et torv anes,
hvor det statelige hotel Strand og biografen
ligger. Denne plads er om sommeren livlig be
færdet, som om alle havde sat hinanden stævne
her. Den kan virke helt sydlandsk med sin bro
gede blanding af mennesker, blomster og hotel
lets store parasoller over den charmerende for
tovsrestaurant, og hele sceneriet understreges af
Kattegats maleriske baggrund. - Ude ved hav
nen ligger Missionshotellet med tilhørende sø
mandshjem, der har stor betydning for de man
ge fiskere og søfolk, der gør ophold i byen.
Få alderdomshjem har en så skøn beliggen
hed som det i Gilleleje. Hjemmets beboere kan
daglig glæde sig over den smukke og oplivende
udsigt ud over Kattegats vuggende flade. Og
lige så smukt har man placeret den særdeles til
talende administrationsbygning, der ligger lige
op ad De gamles Hjem.
Gilleleje skole fik realafdeling 1920. Skolen
er i de senere år blevet udvidet en del, men
nye udvidelser presser stærkt på. I en del af
den gamle skole er der børne- og folkebib
liotek, og her har også Fiskerimuseet (stiftet
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1929) til huse. Hele Gilleleje biblioteksvæsen vil
i nær fremtid få indrettet nye, fuldt moderne
lokaler i den tidligere brugs, som kommunen
har overtaget til dette formål. Tæt ved skolen
og stærkt trykket af dennes udvidelser ligger
den nydelige præstebolig. - På Vesterbrogade
ligger Luthersk Missionsforenings store mis
sionshus, opført ca. 1910. Denne åndelige be
vægelse har haft stor kristelig og etisk betyd
ning for Gilleleje og omegn.
I 1896 kom Gribskovbanen til Gilleleje, og
1916 blev Hornbækbanen åbnet. Disse baner
har også haft deres andel i den byudvikling,
der siden den tid har fundet sted, og især Grib
skovbanen har betydet meget for transporten
af de tusinder af sommergæster, der fra hoved
stadsområdet har søgt herop. Idag har bilerne
i væsentlig grad overtaget befordringen, og i
ferietiden retter tusinder af biler kursen mod
Gilleleje. - Den smukke egn med det sunde kli
ma har været ideel for oprettelse af rekrea
tionshjem som »Lysglimt«, »Elim« (Diakonisse
stiftelsen) og Marthahjemmet.
Kunstnere har gennem tiden selvfølgelig væ
ret under indflydelse af dette steds natur og be
folkning. En af dem, der har været stærkest
knyttet til egnen, var Elias Petersen, der har
gengivet mange motiver herfra. Hans første ud
stillingsbillede på Charlottenborg (1885) er fra
bådepladsen i Gilleleje. Marine- og teatermale
ren Thorolf Pedersen har også foreviget flere
af stedets smukke motiver. Fra nutiden kan
nævnes en maler som Johan Behrens, hvis blålilla gengivelser mange har stiftet bekendtskab
med. Gilleleje-digteren Anders W. Holm har
digtet et hyldestdigt: Hilsen til Gilleleje, hvor
fra følgende citeres:
Hvor elsker jeg din strandbred, dine hytter, dit hav
og de barkede håndtryk fra hvert fiskerbåds-lav,
den sunde, salte havvandsblæst
i vestenstorm og nordnordvest,
når havet sætter skyr af skum om molen
og når det dovner silkeblåt i solen,
når sommerhimlens sydhavsblå et skær af
havblåt sætter
om Kuliens blå Vesuvprofil
og dagen svinder som et smil
af gyldent grønne drømmeslør imod de lyse nætter.

Under besættelsen indtraf en tragisk begiven

hed i Gillelejes historie. Man havde herfra flere
gange med held sejlet jøder over til Sverige, og
mangen en uforfærdet fisker havde vovet livet
for at bringe de forfulgte jøder i sikkerhed for
tyskernes brutalitet og umenneskelighed. Og
den lille lokale organisation af Gillelejere, der
forestod afsendelsen af disse transporter, var
konstant udsat for det forhadte Gestapos for
følgelser, men dette så man stort på, når det
var menneskeliv, der stod på spil. - Den 7. ok
tober 1943 var omkring 200 jøder skjult på kir
keloftet i Gilleleje kirke samt i det nærliggende
menighedshus. De både, der skulle sejle jøderne
over til Sverige, kunne ikke komme i aktion
grundet tyske patruljer, der sværmede omkring
i byen. Gennem flere døgn lykkedes det at hol
de jøderne skjult, inden Gestapo gennem stik
kere havde fundet frem til skjulestederne og
desværre fangede dem alle på een nær, en ung
mand, der fik held til at undslippe ad en bag
vej. - Jøderne blev først ført til Horserødlejren,
hvorfra de sendtes videre til de tyske koncen
trationslejre.
Denne grufulde hændelse forstærkede kun
viljen hos såvel den lokale befolkning som hos
fiskerne og kystpolitiet til yderligere modstand
over for herrefolkets voldsregime. I et samti
digt brev hedder det bl. a.: ». . . vi var enige
om, at de resterende jøder og andre, som senere
ville ankomme, for enhver pris måtte hjælpes
både i humanitetens navn, og ikke mindst for
byens renommés skyld.« - Fhv. sognerådsfor
mand, overlærer Haagen B. Petersen, der var
medlem af den såkaldte jødekomité, har fra
denne bevægede tid meddelt følgende:
Jeg ejede Åtoftegård dengang. Aftenen d. 5. okt.
1943 var mørk og regnfuld, og der var jo krig. Så
banker det på køkkendøren. Udenfor står min gamle
elev, Niels Børge Ferdinandsen, der fortæller, at der
har været skyderi på havnen. Gestapo har opdaget,
at der var jøder, der skulle til Sverige. - »Jeg er her
med 30 jøder, som fra stationen er vandret i regn og
pløre, vi må have dem ind her på Åtoftegård«. Sva
ret var naturligvis: »Kom ind!«
Stuerne blev fulde af unge og gamle, forpjuskede
og våde småbørn i frakker, bedstemoder med stok,
alle var fortvivlede over, at man ikke kunne komme
til kysten. Man græd ikke, men i øjnene var et præg
af rastløshed - end ikke en kop te kunne få en sam
tale i gang. Det er måske sådan, at man bliver tavs,
10*

når man fra en lovlydig og agtet borger bliver et
jaget stykke vildt . . . Hvis Gestapo kom, ville der
blive skudt, hvis der ikke var mere end tre, idet
tre unge mænd, der var ledere, havde skudklare pi
stoler parat. Jøderne skulle i så tilfælde prøve at
slippe væk og gemme sig i nabolaget. Der var vagt
i gårdens to porte og i en luge med udsigt over Ka
nalstien. Spædbørnene blev gjort i stand; de havde
fået sovepiller for ikke at lave støj.
Næste morgen blev vi glade, da vi fik at vide, at
der var ro i byen. Vi fik hentet brød og fik morgen
mad. Alle var blevet så fine, som det kunne lade
sig gøre efter dette ophold. Jeg talte med en cigar
handler Oppenheim, som havde sin kone og to døtre
med sig. Han forærede mig en lille æske cerutter. Vi
fik besked om, at der fra havnen afgik en båd kl.
11, og dermed vandrede man ad Kanalstien i hold,
for at man ikke skulle se en kø af fremmede. - Sam
men med min kollega, Asschenfeldt Frederiksen, gik
jeg til havnen, og der var fyldt med mennesker. Ca.
180 nåede om bord på skibet. Så lød råbet: »Gestapo
kommer!«. Oppenheims ene datter nåede om bord,
men fru Oppenheim, der blev kørt på en cykel,
manden og den anden datter nåede det ikke. De
kom herefter i koncentrationslejr i Tyskland. Hel
digvis slap de ud af rædslerne med livet i behold,
og jeg har efter krigen besøgt dem mange gange i
København. - Sammen med sognerådsformand Chr.
Pedersen blev det så drøftet, hvor vi skulle skjule
de mange tilbageblevne. Vi blev enige om at sende
jøder over til Sverige fra Smidstrup Strand. Meka
niker Petersen skulle forhandle med fiskerne om
transportbetaling, og vi skulle samle penge fra de
velhavende flygtninge. De mindrebemidlede havde
gratis overfart.
Ude ved Smidstrup Strand blev jøderne fordelt i
flere sommerhuse, der var stillet til rådighed. Hvis
Gestapo kom, var der rig lejlighed til at gemme sig
i plantagerne, hvor disse rå politisoldater ikke var
særligt glade for at komme, da de frygtede at falde
i baghold. Ved ca. 20-tiden kom fiskerkutterne, og
der blev givet lyssignal. Fra et hus oppe på bakken
blev der svaret igen, og det betød, at alt var klart.
Jøderne blev hentet ud fra sommerhusene og ført ned
til de små både, som sejlede flygtningene ud til de
ventende fiskerkuttere. Denne transport blev aldrig
opdaget, og jeg har den tro, at de tyske soldater (en
del var østrigere) vendte ansigtet den anden vej for
på den måde at ødelægge Gestapos menneskejagt. Der blev disponeret over mange penge, under admi
nistration af dr. Vilstrup, men da krigen var forbi,
var der 15.000 kr. i kassen. Nogle af pengene blev
givet til enker efter afdøde jøder. Resten blev brugt
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til byens flagallé og den smukke mindepark ved
hotel Strand. - Gillelejes daværende sognepræst,
Kjeldgaard Jensen, måtte gå under jorden i Køben
havn.

Det lykkedes de nærmeste dage at få bragt de

VEJBY SOGN
VEJBY-TIBIRKE KOMMUNE

Vejby sogn har følgende nabosogne: Blistrup,
Valby, Helsinge, Ramløse og Tibirke, samt Kat
tegat. Ud mod Kattegat afsluttes landet med
nogle stejle skrænter, der ved Salgårdshøj når en
højde af 49 m - et imponerende forbjerg. Mel
lem Vejby strand og Rågeleje ligger de kendte
Heatherhill-arealer med Studebjerg (21 m), et
stort fredet område på ca. 35 tdr. land med en
karakteristisk græs- og hedevegetation. Området
rummer store terrænmæssige modsætninger:
strandbredden, de høje strandklinter, der stadig
er genstand for erosion og står som stejle ler
skrænter, endvidere de langstrakte, smalle og
bratte bakkedrag, hvor der ind imellem ligger
smalle lavninger og tørvemoser. Man ser her
et gammelt nordsjællandsk stykke landskab, som
det lå, før udstykning, beplantning og kultive
ringsarbejder tog fat. Under isens afsmeltning
har der sikkert ligget en isrand tværs over Unnerup ås’ sydøstlige del, og herfra er smelte
vandet strømmet mod nordvest og har opfyldt
det område, der er fredet, med sand og grus,
der har begravet store isdannelser foran selve
isranden. Da isen smeltede, opstod de forskellige
engstrækninger og mosehuller.
Det store bakkestrøg: Heatherhill-StudebjergUnnerup ås må opfattes som et åsstrøg, af lej ret
i en istunnel, medens isen endnu dækkede det
omgivende terræn. Dalslugten ved Heatherhill
er formentlig den sidste strømrende fra smelte
vandet, inden isen endelig trak sig tilbage fra
egnen. - Stedets vegetation er noget helt for sig
selv, idet dyrkning af jorden, så vidt vides, al
drig har fundet sted. Ved Rågeleje er strand
området udbredt til en forstrand af op imod
100 m’s bredde. Engelhøj samt Musehøj lyngbak
ker, der er dannet delvis af flyvesand, rager op
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øvrige jøder samt andre forfulgte til Sverige, og
byens jødekomité udførte et arbejde i humanite
tens og menneskerettighedernes navn, der aldrig
vil blive glemt.
H. C. Terslin og Jørgen Andersen

i nåleskoven ud mod klitterne. - Inde i landet
ligger stationsbyen Vejby centralt i et bakket
område mellem Melhøj, Kælderbjerg (40 m) og
kæmpehøjen på præstegårdsjorden vest for Vej
by skole. Det nærliggende Ørby med bakkepar
tiet, Ørby baun, og Stavnshøje mellem Ørby og
Holløse, der når en højde af 48 m, giver land
skabet en vekselvirkning af en egen skønhed.
Længere mod øst ligger bebyggelsen Unnerup
og Mønge i et mere ensartet landbrugsområde, og
i landsbyen Holløse samles vejsystemerne i den
gamle kendte »Kildevej«, der fortsætter som
hovedfærdselsåre til Tibirke og Tisvilde.
I perioden efter første verdenskrig er mange
landbrugsejendomme ved kysten blevet nedlagt,
og jorden udstykket til fritids- og sommerhus
bebyggelse i et antal af ca. 2200 parceller
(1967). Det store kystområde fra Højbro å i
Rågeleje til sogneskellet i Holløselund har navn
lig i årene efter 1958 udviklet sig hurtigt, med
hastigt stigende grundpriser, og byggeaktivite
ten har slået alle rekorder under effektivt til
syn og forbilledlige servitutter.
Gribskovbanen med forbindelse til Hillerød
har station i Ørby og Vejby og trinbræt i Hol
løse, og har stigende betydning for persontra
fikken til hovedstadsområdet. Stationsbyen
Vejby, der har givet navn til sognet, er tidligst
nævnt i historien o. 1200 som Weyby.
På lang afstand ser man tydeligt Vejbys op
rindelige stormandskirke. Før i tiden blev den
benyttet som sømærke. - Ca. 1100 er man gået
i gang med at opføre kirkens kor og skib af
sandsten, muligvis hentet fra egnen ved Hel
singborg. I disse første romanske dele er der ty
delige spor af engelsk påvirkning bl. a. i sok
kelen, profilerne og ved kirkens skønne sydpor
tal, hvor søjlehovederne er af en type, der frem
stod i England efter 1066, da normannerne un
der ledelse af Vilhelm Erobreren tog magten

Dc fredede Heatherhill-arealer

fra danerne. Nogle engelske bygmestre fra den
ne tid har da fulgt med de mange danskere til
bage til hjemlandet, fremfor at komme under
det ny styre i England. - Der kan udmærket
være tale om munke som bygmestre. - En an
den ejendommelighed er, at Vejby kirke er den
eneste landsbykirke på Sjælland, der har haft
en sådan portal prydet med frisøjler. Det bør
også bemærkes, at kirken oprindelig kun har
haft denne ene indgang mod syd, hvor alminde
lig dansk byggeskik tillige har en indgang mod

nord. Dette engelsk-normanniske arkitektur
præg gør kirken til en ener blandt samtlige dan
ske kirker med undtagelse af Valby kirke i na
bosognet, der dog ikke opnår en arkitektonisk
ligestilling med Vejby kirke. Pudsigt er det, at
engelsk stilføring kun har givet sig udslag i
dansk landsbykirke-arkitektur inden for et om
råde af nogle få kilometer. Den nævnte portal
danner rammen om en usædvanlig smuk ege
træsdør med indskrift på latin, der meddeler, at
»femtenhundrede seks og halvtreds lavedes den
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ne kirkedør for at modstå alle klør« eller »mod
stå med alle klør«. Engang i 1400-tallet har
man mod vest bygget det smukke tårn til skibet,
og lidt senere rev man det romanske kor ned
og forlængede skibet mod øst. På det tidspunkt
har man ikke haft sandsten nok, hvorfor for
længelsen er iblandet munkesten. Kirken fik nu
en anselig størrelse og måtte betegnes som en
stormandskirke, der blev rejst af sognets stor
bønder. Det blev den næststørste kirke i Holbo
herred, kun overgået af Søborg kirke. I 1910 fik
tårnet en fornem egetræsdør, der er smukt og
rigt udskåret.
I kirken er den skønne granit-døbefont fra
o. 1200 det ældste stykke inventar. Den er fir
kløverformet og reliefprydet og af samme form
og alder som døbefonten i Esbønderup og Græ
sted kirker. - Et gotisk korbuekrucifiks fra o.
1450 hænger over døren til det sydlige våben
hus. Altertavlen er dateret 1599 og må kaldes
et smukt snitværk. En egetræsplade udgjorde
tavlens tidligere midterfelt. Den er nu ophængt
i koret på nordvæggen. Tavlens midterfelt er
nu et maleri af E. Rannow med motivet: Kom
hid til mig alle I, som arbejder og er besværede
(opsat 1909). Prædikestolen er i renæssance (fra
Chr. IV’s tid). Stolestaderne i barok er skåret
af Christian Snedker i Hillerød (1631-32). På kirkeskibets nordvæg hænger tre portræt
malerier af to af sognets præster fra 1600-tallet
samt af en præstekone, der har været gift hele
tre gange med Vejby-præster. - Vejby kirke lig
ger højt og smukt, og fra den store, statelige
landsbykirke har man den skønneste udsigt over
det dejlige landskab.
Lige ved kirken ligger den anselige præste
gård, hvis jordtilliggende er forpagter ud. Den
første skole i Vejby var en af de kendte rytter
skoler fra Fr. IV’s tid. I 1912 opførtes den nu
værende skole, der 1951 blev udvidet og mo
derniseret. - Det store sommerhusbyggeri har
sat en stærk udvikling i gang i Vejby både in
den for handel og håndværk. Også parcelhus
byggeriet har taget et godt opsving, og i den
forbindelse kan nævnes, at Vejby-Tibirke kom
mune har opkøbt adskillige arealer omkring
kirken til dette formål. - I 1967 tog man det
store og fuldt moderne syge- og plejehjem
»Trongården« i anvendelse.
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Holløse nævnes 1193 som Halese (af hår =
oldn. »høj«, og løse = eng). I Holløse by lig
ger den moderne og tiltalende administrations
bygning med bl. a. den elegante sognerådssal. I Ørby lå indtil 1967 andelsmejeriet Ørekilde,
der nu er nedlagt, en efterhånden almindelig fo
reteelse som følge af de mange kvægløse land
brug. Navnet Ørby nævnes i 1285, og forleddet
ør er gammelt dansk udtryk for grus eller små
sten. - Det kuperede område mellem Ørby
baun og Stavnshøje er tildels udstykket til fe
riebebyggelse. - Unnerup (1300, Vnnæthorp)
betyder Unni’s landsby (udflytterby). Unni var et
gammelt dansk mandsnavn. Her er en spredt be
byggelse, og det nordligste område anvendes
udelukkende til sommerhuse. Unnerupgaard var
her for ca. 100 år siden den største landbrugs
ejendom (ca. 600 tdr. land). En overgang var
den afvænningshjem for drankere, blev derefter
børnehjem. I 1926 blev Unnerupgaard indret
tet som ungdomshjem for piger. I 1965 moder
niseret og ombygget til skolehjem for piger i al
deren 12-15 år. Hjemmet hører under Kristelig
Forening for Børne- og Ungdomsforsorg. - I
Unnerups tidligere skole har Gabriel Jensens fe
rieudflugter siden o. 1950 haft feriehjem for
københavnske skolebørn (8-dages ophold).
Hjemmet bærer navnet Unneruplejren. - Holløselund er en mindre bebyggelse. Her går
skrænterne brat ned mod havet fra en højde af
ca. 30 m. Den fine landbrugsjord anvendes ude
lukkende til sommerhuse.
Kulturministeriet har erhvervet Ny Strand
bjerggård i nærheden af Heatherhill med gode
strandarealer, der er udlagt til offentligheden.
Et større areal indrettes til parkerings- og cam
pingplads. - Vejby strand med Klitgården, Ha
nebjerg plantage, Heatherhill, Slugten, Sal
gårdshøj og Vejby vesterstrand danner sognets
største strandområde. Det er et imponerende og
storslået stykke landskab, der her oprulles for
øjet, og et vidunderligt område at færdes på,
med skøn udsigt i klart vejr mod Kulien og
Gniben på Sjællands odde.
Selv om de store udstykninger til ferieland
har betydet nedlæggelse af en hel del landejen
domme, er der stadig enkelte større gårde til
bage, som f. eks. Egetoftegård. Havegård, Holløsegården samt Sommerhøjgård ved Mønge.

Af oldtidsminder, der nu er fredet, skal næv
nes fem høje tæt ved kysten vest for Rågeleje;
to hellekister er bevaret ved Hanebjerg. Ved
Unnerup har vi to høje, og ved Vejby de store
høje: Kongehøj og Melhøj. Endvidere findes tre
høje vest for Ørby, af hvilke de to udgør
Stavnshøje. - Ørby baunehøj blev fredet i 1920,
medens Salgårdshøj først frededes 1933. - Ret
tidligt er størstedelen af Vejby sogn kommet un
der klostrenes herredømme. Esrum kloster ejede
således Vejby og Holløse byer. I Holløse havde
klosteret en stor ladegård. Æbelholt kloster ved
Hillerød havde også betydelige interesser i sog
net, særlig i Ørby. Efter reformationen kom Vej
by sogn under kronen, og således har man ikke
kendt til noget herremandsvælde i 600-700 år,
hvilket nok har haft sin betydning. - Et par
ekstraskattelister fra Chr. II’s tid (1513-23) vi
ser, at Vejby sogn havde de fleste formuende
mænd blandt sognene i Holbo herred. Dette
hænger naturligvis også sammen med, at sog
nets jorder er af de bedste i Nordsjælland. En
gammel sogneremse siger, at »i Vejby boer der
Fruer og Hofmænd«.
Efter udskiftningen i slutningen af 1700-årene fulgte så den udvikling af landbruget, som
fuldstændigt ændrede landsdelens udseende og
befolkningens kår. Vejby sogns isolerede belig
genhed mellem Kattegat og Arresø og mellem
skovene i øst og vest synes dog at have hæmmet
denne udvikling noget. Isolationen sprængtes
først sent, nemlig da Gribskovbanen 1924 blev
forlænget fra Helsinge til Tisvilde. Nu fulgte
en periode, hvor landbruget nogle få år var det
væsentligste, men banens oprettelse skabte sam
tidig store muligheder for udstykning til som
merhuse og fritidsområde. - Sognet var nu nemt
at nå med baneforbindelsen: København-Hillerød-Tisvilde, og hundreder af landliggere »op
dagede« den dejlige egn. - Flere kendte navne
er knyttet til Vejby sogn, bl. a. gdr. Lars Lar
sen, der i en alder af 30 år indvalgtes i folke
tinget 1869. Det var ham, der 1891 fremsatte
et lovforslag om alderdomsforsørgelse for ube
midlede, og som sådan gjorde det første virke
lige forsøg på at løse dette problem. Han var
en af datidens store begavelser: var medlem af
det lokale sogneforstanderskab i mange år og
folketingsmand i 11 år. Blandt hans mange ven

ner og beundrere taltes Holger Drachmann,
brødrene Edv. og G. Brandes, højskoleforstan
derparret Rode m. ft, hvilket var højst usæd
vanligt dengang for en gårdmand.
Lars Larsen skrev 1910 i Frederiksborg amts
årbog en artikel, som han kaldte: Dagligt Liv i
Nordsjælland. Vi bringer følgende uddrag derfra:
Tiden mellem Jul og Fastelavn var en meget stil
le Tid. Der var af Fester eller Gilder egentlig kun
Begravelsesgilder. Mændenes daglige Arbejde var
paa Tærskeloen, Kvindernes ved Rok eller Væv.
Landposten, som nu hver Dag bringer Bud til
selv afsides Egne, existerede jo ikke, og Aviser
vare ukjendte. Læsning var ogsaa meget be
grænset, men dog var allerede i 1850-erne no
get fremme i Retning af Læsning. »Selskabet for
Trykkefrihedens rette Brug« havde nemlig for
anstaltet adskillige smaa Bogsamlinger paa Lan
det, og for Vejby Sogns Vedkommende var der
nogle Bøger, der særlig slog an, deriblandt »Ro
binson«. Denne blev læst og omtalt i en forbav
sende Grad, hvad Nutidsmennesker ikke kan
forstaa; man troede, det var bogstavelig sandt,
alt hvad der fortaltes. Man sagde altid »Robin
son« med Trykket paa den midterste Stavelse.
Der udkom ogsaa i denne Tid et Ugeskrift, der
kaldtes »Den danske Bondeven« og var udgivet
af en Præst, L. C. Børresen. Heri var en Histo
rie om »Rejnald Underbarn«, der ogsaa blev
læst og troet ligesom »Robinson«. I samme Uge
blad saa jeg for første Gang nogle af Blichers
Noveller, hvoraf Fortællingerne om »Sorte
Mads« og »Ansbjergfolkene« jo ogsaa blev troet
bogstaveligt.
Der var et Mylder af Fastelavnsgilder, og for
Vejby Sogns Vedkommende var der i Reglen et
i hver By, et i Vejby, et i Ørby, et i Holløse, et
i Tisvilde og et i Mønge. Heri deltog baade
Gaardmænd og Husmænd, Tjenestefolk og
Gaardmandsbørn uden Standsforskel eller Per
sons Anseelse. Man havde som Regel to Dages
Gilde, begyndte om Søndagen med Klipfisk og
Risengrød ligesom ved et almindeligt Gilde, men
saa om Mandagen slog man Katten af Tønden,
og heri deltog ogsaa gifte Mænd. Hvornaar den
ne Skik er indført, ved jeg ikke, men jeg ved
sikkert, at for Vejby Sogns Vedkommende har
Skikken varet nogle hundrede Aar. I Vejby fo
regik Ridningen altid paa »Kræmmerbakken«;
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man bandt Tønden op over Gaden mellem Fogedgaarden og Madam Skovgaards Hus. Rid
ningen samlede altid en Mængde Tilskuere, endogsaa Præstefamilien tog Plads i et Hjørne af
Haven. Ridningen var ofte ret elegant, der var
jo mange, som havde været Husarer, og de un
derviste gerne i Ridning før Fastelavn, da det
gjaldt om at vise sin Færdighed. Dengang var
Ridning noget, som unge Mennesker havde Lyst
til og øvede sig i, medens man nu mærkeligt
nok sjælden ser nogen ride; nu er det Cyklernes
Tid. (1910). - Man samledes da gerne Mandag
Formiddag, og saa skar den i flyvende Galop
under Tønden til Musik af et Par Klarinetter.
Det var som Regel en levende Kat, der var i
Tønden, og det grænsede næsten til Dyrplageri.
Efter Fastelavn kom igen en Tid, nemlig den
egentlige Faste, hvor der ingen Baller eller Gil
der holdtes, og der blev af Øvrigheden heller
ikke givet Tilladelse hertil. I denne Tid holdt
Præsten gerne Bibellæsning en Gang om Ugen i
Skolerne over Lidelseshistorien. Endelig kom
Skærtorsdag. Omkring denne Dag kredsede der
mere Overtro end om nogen anden i hele Aaret.
Aftenen før Skærtorsdag skulle nemlig alle de
nordsjællandske Hexe til Bloksbjerg, og man
troede særlig, at onde Væsener paa denne Tid
drev deres Spil. Næsten alle i Vejby Sogn satte
Staal i Døre og Sædbunker paa Loftet, i Hjør
nerne paa Markerne; og alle gamle malede og
tjærede Kors over Døre i Stalde og Lader bleve
opfriskede. Man væbnede sig saa godt, man
kunde mod Hexene. Bagerovnstøjet, Kost, Rage
og Gresle bleve omhyggelig gemte, og det var
ikke enkelte overtroiske, der gjorde dette, men
Troen var almindelig.
Langfredag Morgen var der en særlig Skik,
som bestod i, at man piskede hinanden med Ris
i Sengen. Dette kaldtes at give »Langfredagsskrænne«. Det gjaldt da om at komme tidligt
op og i Tøjet i en Fart. Denne Skik medførte
en Del Sjov og Halløj i Gaardene mellem Karle
og Piger og forresten ogsaa mellem Mænd og
Koner, en underlig Modsætning til Dagens se
nere Alvor, thi Langfredag blev virkelig holdt
meget alvorlig. Det var særlig Husandagten, der
var gribende. Medens man i Kirken benyttede
de tørre Salmer i evangelisk-kristelig Salmebog,
var det i Hjemmene altid Kingos gribende Pas
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sionssalmer. Den mægtige Poesi, der ligger i
disse, og som neppe overgaas af nogen anden
Salmedigtning i vort Modersmaal, kom her i
Hjemmene rigtig til sin Ret. Naar Husfaderen
Langfredag satte sig for Bordenden og, efter at
have læst Lidelseshistorien, med kraftig Røst
istemmede de gamle Salmer, blev vi alle grebne
af Alvor.
En ejendommelig Skik med Æggene i Paasken
var at »trænte«; dette bestod i et Slags Kegle
spil. Man satte Æggene 4 a 5 Stykker paa Rad,
hvert Æg i en lille Bunke Sand paa Gulvet, og
saa trillede man med en almindelig stoppet
Boldt eller et lille Garnnøgle; ramte man saa
Ægget, var det vundet. Stundom gik et Æg i
Stykker, men da det var haardkogt, gjorde det
jo ikke saa nøje. - Pinsen afsluttede jo de tre
store Højtider, og nu skulde det arbejdsomme
Sommerliv rigtig til at begynde; men forinden
var der en Folkeskik, som vistnok er brugt hele
Danmark over, nemlig at »ride Sommer i By«.
Fra mine Drengeaar i Vejby erindrer jeg ad
skillige saakaldte »Majsbystadse«, og efter endt
Ridning paa pyntede Heste samledes man saa
til Pinsegilde, hvor Beværtningen var tarvelig, i
Reglen kun Smørrebrød, Brændevin og 01.
Man pyntede Hestene med et saakaldt »Flette
tøj«, et Stykke kvindeligt Hovedpynt, som
Kvinderne kun maatte have paa to Gange i de
res Liv, nemlig naar de blev konfirmerede, og
naar de stod for Alteret som Brud ... De tog
sig nu straalende ud de mange røde, flagrende
Silkebaand med Perler og Guldgaloner (selv
følgelig uægte) paa Hestene og saa en Buket
grønne Majgrene i Hovedtøjet. Man red saa ud
med et Par Spillemænd, ogsaa til Hest tillige
med en Trommeslager. Den gamle Christian
Tambour fra Ørby var ofte Trommeslager, han
var en ældre Mand og havde været Tambour
ved Arméen i Holsten 1813. Saa var der tillige
to Syngere, og naar saa Stadsen kom ind i en
Gaard, og Trommeslager og Spillemænd havde
givet et Nummer, begyndte Syngerne paa den
kendte gamle Majvise eller »Sommers Vise«,
som den kaldtes. Et Par af Versene lød:
»Alverdens Skaber, mild og blid,
- hør det, som vi bede Vi prise alle Aarsens Tid.
Vær os alle en naadig Gud med Glæde!

Fordi vi bære Maj i Gaard,
- hør det, som vi bede Velsign os med et frugtbart Aar!
Vær os alle en naadig Gud med Glæde!«

Der var i Vejby Sogn og vistnok i de fleste
nordsjællandske Landsbyer om Sommeren en
Folkeskik, som kaldtes »at lege paa Gade«.
Denne bestod i, at Ungdommen samledes de
hellige Aftener i Byerne, hilste paa hinanden,
stiftede Bekendtskaber, fortalte Nyheder og
passiarede om løst og fast. Man havde jo den
gang ingen Avis. Derpaa foranstaltede man
gammeldags Folkelege. Der blev til Legene sun
get Remser, hvoraf jeg erindrer et Par Brud
stykker. En lød saaledes:
»Malene med din gule Lok!
Tag dig een ud af denne Flok!
Tag hvilken du vil, gør ingen Forskel,
saa fanger du Lykken iblinde!«

En anden lød:
»Kom, kom favre Ungersvend,
og før mig op udi Dansen!
Den ene giver jeg en Kurv,
den anden fører jeg til min Gaard,
og der er Glæde og ingen Sorg,
og der skal Brylluppet stande.«

Der blev ogsaa ved disse Gadelege drukket
og spist Kager, men saavidt jeg ved ikke Spiri
tus. Bajerskøllet kendtes jo ikke og heller ikke
Cognak. Det var gammel fransk Vin, man drak
og trakterede Pigerne med. Købmanden i Vejby
var belavet paa Gadelegene og solgte gammel
fransk Vin til 28 Skilling pr. Flaske. - Lars Lar
sen døde 1927, og to år senere rejstes en minde
sten for ham i Vejby.
Gdr. Anders Christensen, Maglebjerggård,
ved Ørby, indvalgtes ligeledes i folketinget
1869. Også han var en fremtrædende skikkelse,
en begavelse med store administrative evner.
Han indvalgtes i sogneforstanderskabet 1862
og blev sognerådsformand for Vejby-Tibirke
kommune i 1865, og denne post beholdt han
indtil 1903. Han var gennem en lang årrække
direktør i Frederiksborg Amts Sparekasse. Se
nere har hans søn, gdr. Rasmus Christensen, i
årene 1907-17 beklædt posten som sogneråds
formand, og sønnesønnen, gdr. Hans Christen
sen, fulgte traditionen og var medlem af sogne-

Gammel gård ved Holløse

rådet i to perioder fra 1950-58, hvor han i sid
ste periode sad som formand i en tid, hvor kom
munens administration måtte reorganiseres og
indstilles på de krav, som en ny tid havde skabt.
Tre generationers store og dygtige indsats er
værd at mindes i Vejby sogns historie.
To af vore største kunstnere i 1800-tallet har
haft nær tilknytning til Vejby sogn. Landskabs
maleren P. C. Skovgaard (1817-75) voksede
op i Vejby, hvor faderen var distriktskommis
sær, medens moderen drev en lille landhandel.
Allerede i skolen viste P. C. Skovgaard sit ta
lent, og med støtte af daværende lærer Jensen,
pastor Visbye, skovrider E. C. Hansen m. fl.
fik han ophold på kunstakademiet og lærte ma
lerfaget i København. Her traf han maleren J.
Th. Lundbye (1818-48), der blev hans maler
ven, hvilket havde til følge, at de to venner
opholdt sig meget i Vejby i ferier og perioder,
hvor lejlighed ellers tillod det. Mange motiver
fra Vejby og nærmeste omegn er overført til
lærredet, og den påvirkning, disse to malere fik
gennem egnens særpræg og befolkningens tradi
tionsbundne levevis, har givet meget værdifulde
impulser for de malere, der fulgte efter. - Lund
bye blev dræbt ved et vådeskud i krigen 1848,
hvor han havde meldt sig som frivillig. Begge
malere hører til Danmarks største, rigt repræ
senteret på flere af vore museer m. m. I Vejby
har man hædret P. C. Skovgaard ved indsæt
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telse af en mindeplade i barndomshjemmet, den
nuværende Vejby købmandshandel.
Blandt vor tids malere, der har hentet inspi
ration i sognet, skal nævnes Eiler Bille, Poul
Ekelund samt Mogens Vantore.
Vejby sogn er i areal 2262 ha. Det er et sogn
i stærk udvikling ikke mindst m.h.t. de meget

store arealer, der udlægges til sommerhuse, men
også befolkningstallet stiger, og jævnt og roligt
vil da særlig Vejby stationsby fremover præges
af denne befolkningstilvækst; kun må man håbe,
at noget af den landlige idyl også må indgå i
det fremtidige bybillede.
K. Lund Aagaard og Jørgen Andersen

TIBIRKE SOGN
VEJBY-TIBIRKE KOMMUNE

ejendommelig blanding af frugtbar agerjord,
udyrket hedevegetation og plantage. Tisvilde
og Tibirke overdrev med deres lavtliggende are
aler er meget afhængige af Arresøs flodemål.
Floraen har her ganske særlige vækstbetingelser,
hvilket har givet sig udslag i en mærkelig blan
ding af hede, mose og alskens træer og buske i
en spraglet forvirring.
Alle landbrug her er nedlagt, og en stor ud
stykning til sommerhuse er i fuld udvikling, idet
kommunen dog har stilet efter en stor grund
størrelse for at bevare særpræget, hvilket i no
gen grad er lykkedes. Mange af de gamle strå
tækte huse er bevaret, og englodderne syd for
Køgehusgård og St. Ryvejs sydlige afslutning
vil forblive ubebygget som landbrugsarealer,
løvrigt danner søbredden store rørplantninger
af en egenart, hvorom Johs. V. Jensen har skre
vet: »Lugten af dynd, af kær, har noget intimt,
en genkendelse i det inderste af sjælen, ikke til
at forklare. Rørskoven snakker, en slibende lyd
fra de ru blade nærved, tykt og dynet inde fra
vildnisset, væden står op ad stænglerne, som er
vævet sammen af den store hvide konvolvolus,
vor frues særkeærmer, med slyngende stængler,
gabende hvide tragte, som lyttende ører i det
grønne. Sangfuglestemmer kommer inde fra den
knirkende rørskov, det forborgneste liv.«
Ved »Stængehusgabet« har skovvæsenet for
søgt anlæg af en større offentlig parkeringsplads
med tilkørsel fra Asserbo og langs med Tollerup
overdrev (Melby sogn) ad Stængehuslinien.
Stranden ud for Stængehuset er ypperlig med
høje flyvesandsklitter dæmpet med marehalm,
og forstranden har alle naturens tegn på nord
vesten-vindens dominerende indflydelse. I sand
hed en strand med imponerende natur. Den sto-

Tibirke sogn grænser ud mod Kattegat, mellem
skellet ind til Vejby sogn og til Melby sogn ved
Stængehuset i Tisvilde hegn, hvor Asserbo plan
tage danner den nyere del af den store statsskov,
der er landets syvende største. Mod syd grænser
sognet op til Vinderød sogn, og overdrevslod
derne syd for Helsinge-Frederiksværk landevej
har søbred ud til Arresø. Mod sydøst går sogne
skellet ind til Ramløse sogn midt i Ellemosen.
(Areal 2551 ha). Ud mod Kattegat har sognet
stejle skrænter, der sydvest for Tisvildeleje går
skråt ind i landet. Flere steder findes høje klitter
med flyvesand samt enkelte højdepunkter med
moræneler. Djævlebakkerne og Brantebjerg (26
m) rejser sig på randen af den gamle kystklit.
Mod øst i plantagen knejser følgende bakketop
pe: Frøbakke (62 m), Råbjerg (58 m), Frederikshøj (57 m), Hjortebjerg (52 m) og Davrehøj (53
m). - Mod sydøst, uden for skoven, ligger de me
get smukke og kendte Tibirke bakker. Området
er meget kuperet med delvis beplantning og el
lers dækket af lyng. På nær en enkelt landejen
dom, der dyrkes, henligger det dejlige bakke
parti i udyrket og fredet tilstand i fornem kon
trast til Ellemosen, der breder sig over et stort,
lavt areal mellem Tibirke og Ramløse sogne.
Hele det højtliggende parti var i stenalderen
et næs, der mod nordvest grænsede ud til Katte
gat og mod sydvest gik ud til et sund til Arresøen. Mod sydøst var grænsen den fjord, der
dengang er løbet ind i Ellemosen. Senere har
flyvesand lagt sig over dette stykke land, hvor
vi i dag har Tisvilde hegn, Danmarks mærkelig
ste skov. I vor tid frembyder Tibirke sogn en
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re parkeringsplads i Tisvildeleje kan rumme ca.
800 biler. Stranden her hører til landets bedste,
og her er god plads.
Tisvildeleje nævnes 1560 som Saltbooleye
(Saltbodleje), opkaldt efter de boder, der fand
tes til nedsaltning af fisk. Det gamle fiskerleje
har i tiden efter 1890 mere og mere tabt sin be
tydning som fiskerby og har i stedet udviklet
sig til en af vore betydeligste badebyer, hvis
nærmeste omegn er stærkt udbygget med som
merboliger. De gamle, smukke og velholdte
fiskerhuse har for manges vedkommende skiftet
ejermænd, der udelukkende benytter dem til
sommer- og ferieresidens; eller de få fiskere, der
er tilbage, lejer deres hus ud i sommertiden, me
dens de selv fortrækker til udhusene.
Da Giibskovbanen i 1924 forlængede linien
fra Helsinge til Tisvildeleje, fik det selvsagt stor
betydning for lejet som turist- og badeby. De
populære badetog med rabatpris, som banen sæt
ter ind i højsæsonen, har ført tusinder af dagturister herop hvert år til Kattegats blå bølger
og den pragtfulde sandbadestrand. Bilstrømmen
til det yndede badested er i week-end’en helt
fantastisk fra sidst i maj til først i september.
I sognet har man lagt stor vægt på, at stranden
overalt er offentlig.
Gennem mange år har Luthersk Missionsfor
ening haft sin sommerlejr »Vesterpris« i Tisvil
deleje, ligesom forskellig kursusvirksomhed på
»Kildegaarden« hører med til bybilledet. For et
par år siden blev det tidligere sommerpensionat
Julsgaard omdannet til højskole under navnet
»Kaj Bundvad-Skolen«. Ifølge omsorgsloven
kan folkepensionister o. a. på denne skole få et
kortere ophold og modtage impulser til gavn for
den enkelte.
Sammenbygget med Tisvildeleje ligger byen
Tisvilde, der omtales 1286 som Tiswillæ. Nav
net er tolket som Tyrs væld og er udledt af det
gamle danske gudenavn Ti, og »væld« antages
at betegne en til guden helliget kilde (måske den
senere Helene Kilde). Byen ligger lunt i læ af
Tisvilde hegn og i dalstrøget, hvorigennem by
gaden snor sig fra Tibirke over Poulstrup bak
ke til Tisvildeleje. I svinget, hvor vejen går
mod Godhavn, ligger den smukke og hyggelige
Tisvilde kro.
Der findes mange gamle stråtækte ejendomme

Sandflugtsmonumentet

i byen, der sammen med en ældre veludviklet
træbeplantning, kønne stendiger og en skånsom,
nylig gennemført vejregulering giver stedet en
egen hygge og landlig idyl. Man har også tænkt
på den historiske arv, da man anbragte den be
rømte Kildeblok midt i bybilledet, på brand
tomten, hvor før en af amtets fornemste gårde,
Fogedgaarden fra o. 1765, lå med sin firlænge
de bindingsværksbygning. Den brændte i 1958.
Nu er her et nydeligt kommunalt anlæg. To
mindesten markerer historiske tildragelser. Den
ældste, Sandflugtsmonumentet, blev rejst 1738
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til minde om den endelige bekæmpelse af flyve
sandet. Det er en over 6 m høj tresidet søjle i
barokstil, udført af Didrik Gercken. Den bærer
Fr. IV’s og Chr. VI’s monogram samt en på
dansk, tysk og latin affattet beretning om, hvad
her er hændt. Den danske tekst er forfattet af
den kendte versemager, sognepræsten i Helsinge,
Jørgen Friis og lyder således:
»Her saae det ilde vd for nogle Tider siden,
med Sand var alting skivlt og Faren var ei liden.
Sandbierge voxte op, flöy frem naar Vinden kom
og dref saa mangen een fra Hvvs og Eiendom.
Hvorfor Kong Frederick til Landets Gavn og Beste
lod gribe Verket an med Vogne, Folk og Heste
og lod saa vidt man kom den løse Grvnd besaae,
at der, hvor intet var, opvoxer Græs og Straae.
Vor siette Christian, vor Flerlighed i Norden,
ved ham det hele Verk til Ende bragt er vorden.
O at hans Æt og Sæd saalænge blifve maae,
som mand kand Stof og Sand omkring ved
Hafvet faae.
Om nogen spørge vil og hafver Liist at vide,
paa hvem i denne Sag Monarchen kvnde lide,
da hafver Amtmand Gram ei hvilet med sit öye,
og Röhl, som vel fortient, er lönnet for sin Möye.«

Monumentet står på Stuebjerg syd for byen,
og en ærværdig, fredet allé af kastanjer fører op
til det. - Den anden mindesten markerer Gen
foreningen med Sønderjylland 1920. - Tæt ved
ligger skolehjemmet »Godhavn«, der blev op
rettet 1893 af lærer ved Det kgl. Vajsenhus,
Axel Frydensberg. Om Hjemmets historie udta
ler forstander C. Bek, at man fra en fattig og
primitiv begyndelse har udbygget Hjemmet gen
nem årene, så det i 1968 ved 75 års jubilæet stod
som en tidssvarende institution, skolehjem med
tilknyttede oplæringsvirksomheder: landbrug,
gartneri, smede- og maskinværksted, snedker
værksted med håndsnedkeri, maskinsnedkeri og
malerværksted. Eleverne kan således efter endt
skolegang opnå en faglig uddannelse, afsluttet
med svendeprøve. Man har fem afdelinger: ho
vedafdeling med skole, administration og andre
funktioner, samt fire elevafdelinger med ene
værelser m. m. Skolehjemmet er normeret til 70
elever, adfærdsvanskelige drenge fra 12-20 år.
Hjemmets markante vandtårn er et særligt var
tegn for egnen.
Alderdomshjemmet var i sin tid skole (op
ført 1878). Den nuværende Tisvilde skole er

158

fra 1936. Den rummer tillige det hyggelige bib
liotek, indrettet i tagetagen. - Siden 1967 benyt
tes også »Trongården« i Vejby sogn som pleje
hjem, et moderne og smukt hjem at være
på for de gamle mennesker. I Tisvilde findes
iøvrigt både vandrehjem, motel og pensionater,
der kan tilfredsstille turisternes behov for ferie
form. Nævnes bør også Vejby-Tibirke kommu
nes store biologiske renseanlæg i Tisvilde mo
se. Anlægget er fælles for hele det bebyggede
område fra kysten ved Tisvildeleje-Salgårdshøj
til og med Holløselund, Holløse og Tibirke.
Området syd for Tisvilde, vest for og mod
nord er på det nærmeste udstykket til sommer
huse, og et utal af private fællesveje fører fra
den lange bygade ud til de skønne ferieområder
med hundreder af huse af forskellig alder, idet
netop denne egn gennem de sidste to menneske
aldre har udviklet sig til een stor bebyggelse af
formidabelt omfang, og der kan ikke længere
skelnes mellem bysamfundene: Tibirke, Tisvilde
og Tisvildeleje.
Tibirke sogn har lige siden oldtiden været en
egn, der har indskrevet sig i historien på afgø
rende måde, idet både befolkning og naturkræf
ter har gjort deres til, i særlige perioder, at hen
lede opmærksomheden på sognet. Der findes
mange oldtidsminder, alene i Tisvilde hegn er
fundet rester af 59 høje og 2 dysser. Nævnes
skal betydelige høje som St. Harehøj, Harehøj,
Kong Hans’ høj og Sølvhøj. Der er også fundet
en anselig jordfast sten med skålgruber (frugtbarhedstegn). Foran en del af Tibirke bakker
ligger en såkaldt »rumpe«, d.v.s. en forsvars
vold fra vikingetiden. Dens nuværende betyde
lige størrelse er dog fremkommet efter sandflug
ternes hærgen. - I Ellemosen har vi rester af den
berømte oldtidsvej, en solid og stensat vej,
der går over det store mosedrag. Et fund af
bronzespænder i selve vejen fra keltisk jernal
der (o. 400 f. Kr. - år 0) beviser vejens al
der. Her færdedes menneskene i livlig aktivi
tet, og muligvis har oldtidsvejen ført op til et
hedensk offersted, et »vi«, på det sted, hvor Ti
birke kirke ligger. Toftekilde ved foden af kir
ken kan være det kendte Ti’s væld (kilde), som
sagnet beretter om, og hvortil oldtidens folk val
fartede. En samling birketræer (offerlund?) har
navngivet stedet som Tibirke. Fantasien, ud

spundet af sagnenes beretninger, fremmaner i sa
henseende nemt en dyster offerlund, hvor man
har ofret mennesker til guden Ti (el. Tyr).
Hvor anderledes idyllisk er det så ikke i dag,
når man kører ad Bækkebrovejen fra Tibirke
Sand mod Tibirke, igennem den meget skønne
allé af store, løvrige birketræer, der står som en
vældig port et stykke hen ad vejen. Det dejlige
område bærer det ejendommelige navn: Det lille
Arbejde. - Et af vore mest kendte sagn beretter
om Helene Kilde i skrænten ud mod Kattegat.
Fra fordums tid førte en vej fra havet ind i
landet, hen mod Tibirke og oldtidsvejen, hvor
man har fundet bopladser. Sagnet har flere ver
sioner, og en af dem lyder således:
I Sverige levede en hellig kvinde, der hed Helene.
Hun boede alene ude i skoven og førte et meget
fromt levned. En dag blev hun overfaldet af nogle
onde og slette mennesker, der dræbte hende og ka
stede hendes lig i havet. - Der skete da det mærke
lige, at hendes legeme kom til at hvile på en stor
sten, der førte hende over mod Nordsjælland ved
Tisvilde. Her fandt nogle bønder hende og ville
begrave hende i indviet jord. Men den stejle skrænt
umuliggjorde en sådan transport. Så skete et nyt
mirakel, da skrænten åbnedes og dannede en kløft,
som de kunne gå ad. Denne kløft kan stadig ses.
Bønderne lavede en båre og bar Helene op gennem
nævnte kløft. Men byrden var tung, så de måtte
hvile sig lidt, og der, hvor de satte båren, sprang
en kilde frem fra jorden, den senere så navnkundige
»Helene Kilde«. — Man lagde nu hendes hellige
legeme i en kiste for at bære det til Tibirke kirke
gård, men undervejs udtalte man nogle uhøviske
ord, og så blev byrden så tung, at det var umuligt
for de stakkels bønder at bære den længere. Kisten
sank i jorden, og stedet kaldes den dag i dag Helene
Grav. — Stenen, der havde bragt hende dertil, lig
ger endnu ved stranden, og sagnet oplyser, at den
endnu bærer spor af hendes hår, hænder og fødder.
(Sagnet er første gang optegnet 1647 af den berømte
videnskabsmand Ole Worm).

Sagnet har gennem århundreder dannet bag
grund for talrige valfarter til såvel Helene Kil
de som til Helene Grav, og de kulminerede
Sankt Hans nat, som fra arilds tid har været
den hedensk hellige midsommernat, hvor men
nesker flokkedes og mødtes for at mane de onde
magter bort. Det onde manifesterede sig også i
menneskets legemlige skavanker og svagheder
som: blindhed, vanførhed, gigt, lammelse, tæ

ring og anden sygdom. Håb om helbredelse el
ler lindring har siden oldtiden knyttet sig til be
stemte hellige steder, hvor kilder sprang frem
med helsebringende vand. I den katolske pe
riode, altså indtil 1536 (på papiret, men ikke
blandt det almene folk), søgte man helbredelse
ved relikviedyrkelse, men troen på undergøren
de kildevand holdt sig helt op til midten af
1800-tallet. Denne mirakel-tro har været ned
arvet blandt folk i mere end tusinde år på tværs
af hedenskab, katolicisme og protestantisme.
Om Helene Kilde hedder det videre:
Der var størst tilstrømning af pilgrimme ved Set.
Hans tid, da kilden ved denne tid skulle have den
bedste lægekraft; men også f. eks. Set. Olavs dag,
den 29. juli, var der trængsel. Man drak af vandet
eller badede de syge lemmer og de svage øjne i det.
— For at bekæmpe valfarterne udstedte Landemodet
i Roskilde 1617 et forbud mod dyrkelse af Helle
Lene. Endvidere hører vi, at en »Skalk« fra Køben
havn i 1627 blev anklaget for at have anbragt et
kors ved kilden med indskrift om, at Set. Helene
måtte forbarme sig over de syge og arme mennesker.
- Selv Chr. IV troede på vandets hellige kraft til at
helbrede. Han lod 1637-38 hovedkilden oprense,
karmsætte og lavede et tag over den. Senere rejstes
et skur over kilden, og indtil langt op i 1800-tallet
skæmmedes stedet af de frønnede fjæle. Da det kneb
for majestæten at være til stede Set. Hans nat, og
eftersom han ønskede at kunne bruge vandet året
rundt, sørgede han for, at der denne nat blev tap
pet nogle fade helligt vand til ham, der blev sendt
til hans forskellige slotte. I 1639 kom Chr. IV imid
lertid selv til stede på Set. Hans dag og tog vand
fra kilden, som han kvitterede for ved at »ofre«
150 daler i »Kildeblokken«. Hans store interesse for
kilden gav den en overgang navnet »Kongekilden«.
I nærheden af Tisvilde by, ved Set. Helenevej, lod
kongen opføre en badstue og et herberg, hvor han
kunne tage ind, når lejlighed bød sig. Omegnens
bønder måtte da bringe vandet fra kilden op til
kongens badstue. Lægen og oldforskeren Ole Worms
beskrivelser af dette herberg, der kunne benyttes
af enhver, oplyser, at »kurstedet« nød stort ry og
respekt. I 1658 blev såvel badstue som herberg øde
lagt af svenskerne. Men både monarker som Fr. III
og Chr. V besøgte stedet. I 1967 fandt man resterne
af det fundament, der har tilhørt omtalte badstue,
på en grund ved Set. Helenevej.
Græsted-præsten, Erich Hansen, styrkede den of
fentlige mening om troen på det hellige kildevand
ved i 1650 at udsende en beretning om de under
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Fulde helbredelser, der hele tiden fandt sted her. —
Efterhånden talte man om »Kilderejser« og »Kilde
markeder« ved Helene Kilde. Den gi. vej fra Frede
riksborg (Hillerød) over Ammendrup til Tisvilde
blev udbedret, og som »Kildevejen« blev den kendt
viden om på Sjælland, idet folk kom helt fra Vordingborg-egnen for at besøge Helene Grav og drikke
af vandet eller bade sig dermed.

Der er ingen tvivl om, at mange syge virkelig
har fundet lindring eller endog delvis helbredel
se, idet den stærke tro var en psykologisk faktor
af overmåde stor betydning. Ole Worm beretter
således, at der på graven var opstillet utallige
kors, store og små, der var behængt med klude,
bånd og hår m. m. Endvidere sås krykker, kæp
pe, bærebøre og lignende, som de syge havde
smidt fra sig, når de følte bedring eller måske
helbredelse. Pengebeløbene i Kildeblokken kun
ne på et år godt beløbe sig til ca. 100 rigsdaler,
en efter datidens forhold anselig sum. Overtro
og sand Gudstro kunne i fortiden (som i dag)
forenes i aim. folketro, men taknemmeligheden
havde man i alt fald i behold. De mange kob
berpenge, der blev ofret, var den fattiges skærv
for lindring og lise. - Vi ved ikke, hvem Helene
var; muligvis kan hun have forbindelse med
Sveriges »Helena af Skövde«, der blev helgen
kåret 1164 og måske blev dyrket i det kapel,
der 1923 blev udgravet på Helene Grav, og ind
til da været anset for resterne af en hellekiste.
En anden kommentar til sagnet (af Beering-Lisberg) udtaler, at Esbern Snares hustru, Helene,
der fik et barn med Valdemar Sejr, er identisk
med »Helene fra Tis vilde«.
Satiren i Holbergs »Kilderejsen« (1724) vir
kede ikke efter sin hensigt, idet den tids læger
talte mange, der troede på det undergørende kil
devand. I 1798 raser assessor C. G. Rafn mod
denne overtro, hvor syge folk, langvejs fra, dør,
inden de når Tisvilde. Kritikken forlanger ef
terhånden, at graven sløjfes, og Kildeblokken
fjernes; men så sent som 1835, da Søren Kierke
gaard besøgte stedet, var alt uforandret. Han
bemærkede bl. a. en ske, der var anbragt, så de
besøgende kunne tage lidt helligt jord med hjem.
I 1864 ryddede man graven for krykker og
kors, men man vovede ikke ligefrem at smide
disse sager væk. De blev »opmagasineret« på
kirkeloftet i Tibirke kirke. Siden den tid ebbede
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så interessen for og troen på stedets helsebrin
gende karakter gradvis ud. Helene Kilde ses i
dag som en stensat kildekiste i strandbrinken,
medens Helene Grav ligger midt imellem som
merhusene i en plantage som et aflangt firkantet
græsbevokset område. Den er indhegnet af lave
stendiger med adgang gennem en simpel trælåge.
- Maleren Jørgen Sonne har i 1847 foreviget
myten om Set. Helene i det kendte billede »Set.
Hans nat. De syges søvn på Set. Helene Grav«.
Selv i vor tid er der fundet enkelte krykker el
ler kors på stedet, men når man i dag lægger en
skilling i Kildeblokken, glæder man den lokale
sognefoged, idet pengene bruges til trængende i
Tibirke sogn. - Den under Vejby sogn omtalte
Lars Larsen har i årbog for Frederiksborg amt
1910 givet en livlig skildring af et sådant »Kil
demarked«, hvorfra følgende bringes:
»Kilderne, som St. Hansfesterne i Tisvilde kald
tes, var den nordsjællandske Ungdoms største Som
merforlystelse, og her myldrede Folk sammen fra
alle de nordlige Sogne, Esbønderup, Søborg, Græ
sted, Blidstrup, Valby, Helsinge, Ramløse, Annisse,
Halsnæs og jo særlig fra Vejby(-Tibirke) sogne, hvor
»Kilderne« var. Der var gerne 4 Dages og 6 Næt
ters Kildetid. De begyndte St. Hans Aften og saa
de to følgende Søndage; endvidere Vor Frue Aften,
2. Juli. »Kilderne er det bedste i hele Aaret« var
gerne Ungdommens Talemaade. Der kom Køretøjer
i hundredvis, men næsten udelukkende Landboere,
og hvert Sogn havde gerne sin særegne National
dragt. Kvindernes, der altid var hjemmelavet, havde
gerne særegne Farver og Tilsnit. Hovedtøjet var for
skelligt for de forskellige Sogne. Mændenes eller ret
tere Karlenes Sommerdragt var udelukkende Trøjer
af hjemmelavet Hvergarn, men ogsaa her var baade
Mønster og Farve forskelligt . . . Foruden Krukker
og Fade, Potter og Æbleskivepander af Ler, var der
tillige en Mængde Nips og Legetøjsgenstande, Fugle
af forskellig Form, hvori man fløjtede, og naar en
Flok Drenge havde faaet hver sin Nattergal, kunde
de anstille en øredøvende Koncert. Der blev ved Kil
derne drukket en Mængde Mjød og spist en Mængde
saakaldte »Sødtekager«, der vistnok var lavede af
Sirupdejg.«

I udkanten af det tilplantede flyvesandsom
råde (Tisvilde hegn) har vi den hvide Tibirke
kirke med sit røde tårn. Engang lå den i den
gamle landsby Tibirke, men sandflugten i 1600tallet begravede den lille landsby, og kirken
kom til at ligge alene i det øde og golde land-

Dc syges søvn på Set. Helene Grav. Maleri af Jørgen Sonne (Kunstmuseet)

skab. Den ligger stadig ensomt, men nu omgives
den af en meget smuk natur, den dejlige plan
tage, der går tæt ind på kirken. Den besøges år
ligt af tusinder, der også benytter lejligheden til
at gå omkring på den skønne skovkirkegård,
hvorfra der er en dejlig udsigt over det bakkede
land. Omkring 1120-30 opførte man her en lille
romansk kirke af kampesten. Lidt senere har
man udvidet kirken mod vest, og måske bygget
et trætårn også. Sikkert i forbindelse med val
farten til Helene Kilde, der også kom kirken til
gode i form af offergaver, har man o. 1400 re
vet det første romanske kor ned og i stedet op
ført det meget store gotiske langkor. Det har
været nødvendigt med et så stort kor, når ad
skillige munke samtidig holdt messe. Derfor
er koret blevet bredere end kirkeskibet, og
det er meget sjældent at se. Tårnet er bygget
til ca. 1500. - Går vi ind i kirken, bliver øjer
11
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straks fanget af den meget skønne og sjældne
gotiske skabsaltertavle fra tiden o. 1500. Dette
klenodie bekostede Nationalmuseet istandsat
1939, efter at altertavlen i ca. 200 år havde fået
lov at forfalde. Tavlen er et stykke lybsk arbej
de, og efter restaureringen er denne gyldne al
tertavle med otte skildringer fra Jesu liv en af
vore fornemste seværdigheder i dansk kirke
kunst. - Døbefonten i granit hviler på et ter
ningkapitæl, der formodes at stamme fra Æbelholt klosterruin. Stolestaderne er i ungrenæssan
ce (1562) og forsynet med de Tibirke-bønders
bomærker. Prædikestolen er ret enkel i linierne
og skåret 1739. »Sandinspektøren« var for for
nem til at sidde sammen med den øvrige menig
hed, så han skulle have sin egen familiestol. Den
blev lavet 1740, men fik først maling 1742. Den
står nu i korets nordside og vidner om den tids
problemer.
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Alterpartiet i Tibirke kirke

Før sandflugten satte ind i 1600-tallet, var
Tibirke sogn en frugtbar egn, hvad bl. a. utalli
ge bopladser vidner om. Her har også været en
del skov, og fordi man begyndte at fælde så
voldsomt, kom sandflugten til at hærge denne
del af Nordsjælland. Forud var gået den almin
delige hævning af de lave hav- og fjordarealer,
der i forbindelse med den stærke nordvesten
vind frembragte en ophobning af sandklitter
ved kysten. Man forsøgte at tage kampen op
mod sand og blæst ved at opstille risgærder,
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men ved hugst af ris og staver hertil forringede
man blot de skovrester, der endnu kunne yde
et ringe værn mod sandets fygning. Endvidere
hobede sandet sig nu også op bag disse gærder,
hvorved der opstod kunstige klitter, der grun
det mangel på egentlig dæmpning fløj længere
ind i landet ved den næste storm. I 1704 op
lyser en indberetning, at sandflugten da havde
hærget stedet i 150 år.
Her har ligget en landsby ved navn Torup,
under Asserbo gods, og med 16 gårde. I 1560

anføres 12 gårde, og i lensregnskaber for 1583
er tallet helt nede på 9 gårde. Hovedgården,
Asserbo, havde næsten al jord tilsandet o. 1600
og var i så stærkt forfald, at den måtte nedlæg
ges. I 1658 er Torup helt forsvundet. Et minde
om den tilsandede landsby har vi i navnet »Toelt Gadekær«, der nu er et skovbevokset områ
de i den sydøstlige del af Tisvilde hegn. I år
hundreder har man været uden kendskab til
landsbyens beliggenhed, men antog et sted nord
for »Toelt Gadekær« som sandsynligt, da man
under vejarbejde fandt nogle sten placeret i
rækker, måske - hustomter. I tiden 1957-64
fandt forstkandidat H. C. Jarløv, der havde et
godt kendskab til egnens historie, rester af træ
kul, murbrokker, et håndsmedet søm og en sli
besten m. v. Fra andet sted på egnen har vi be
retninger om, hvorledes man nu og da under
gravearbejde faktisk har stået på tagryggen af
et tilsandet hus og pludselig har befundet sig i
dets køkken eller stuer.
Flyvesandet bevirkede også tilsanding af Arresøs naturlige afløb gennem skoven mellem
Brantebjerg og Lerbjerg på den ene side og Mel
by bakker og Arnakkebjerg på den anden. Be
tydelige oversvømmelser fandt sted langs søens
bredder.
Fr. IV nedsatte 1703 en kommission til at
undersøge forholdene. Man kunne kort efter
oplyse, at sandflugten havde ødelagt hele egnen
fra Asserbo til Tisvilde, ja, kirken i Tibirke »sy
nes snart for Sandet ikke at bestaa, saasom
Sandet nu - allerede er inde paa Kirkegaarden«.
- Man foreslår opsætning af risgærder, som tid
ligere gjort, ligesom man burde oprense Arresøens afløb eller muligvis grave et nyt. Afløbet bli
ver derefter oprenset 1707, men det sandede hur
tigt til igen. I 1717 overdrages det så kaptajn
Eberlin v. Feriden at grave en kanal syd for
Vinderød, og endvidere rejses nye risgærder for
at standse flyvesandet. Dette arbejde varede 2 år,
og til kanalens udgravning anvendte man ca.
500 soldater. - I begyndelsen af 1700-tallet op
gav bønderne i Tibirke kampen mod sandet, og
de flyttede deres gamle by, der lå vest for Ti
birke kirke, ca. 700 m mod nordøst, hvor den
nu ligger. Kirken lå til sidst ene tilbage i det
sanddækkede område, og man tænkte på at rive
den ned, da sandet nåede tagskægget. Men Fr.

IV modsatte sig dette, og den stod nu i mange
år som tilsandet.
I 1724 foranledigede amtmand Fr. v. Gram
kong Fr. IV til at lade tyskeren Johan Ulrich
Röhl komme til Tibirke for at se på forholdene.
Forinden havde man forgæves søgt hjælp i Hol
land, ja, endog fundet en derboende dansker, der
havde kendskab til sanddæmpning, men den op
gave turde ingen påtage sig. - Men Röhl turde
kaste sig ud i dette kæmpearbejde. Han forlangte
et stort mandskab tillige med heste og vogne stil
let til rådighed. Inden længe var omkring 50 mand
og 60 heste med tilhørende materiel sat ind på
opgaven. Sandet blev dæmpet, dels ved risgærder
og dels ved såning af »sandhavre«, en blanding
af hjælme og marehalm. I 1726 blev der udsået
ca. 4000 kg vipper af denne sandhavre, hentet
fra Vestjylland og Nordtyskland. Ind imellem
blev der plantet hjælme for at holde på sandet.
Röhl var uhyre energisk og foretagsom og
tog alle tænkelige midler i anvendelse for at
dæmpe sandflugten. Foruden ovennævnte for
anstaltninger anvendte han også afskårne græs
tuer. I 1726 kørtes der alene til Frøbakke ca.
500 læs tuer, hvori man såede den virknings
fulde sandhavre. Frøbakkes navn menes opstået
på denne tid. Endvidere lod Röhl udså gul
kløver, gyvel og tornblad, ligesom han med
held lod foretage træplantning af gran, pil, birk
og eg. Som minde fra denne tid har vi endnu en
egebevoksning kaldt - Röhls ege - tæt ved Frø
bakke. Ganske vist spillede stormen af og til
Röhl et puds, således i 1737, hvor arealerne ved
de ret udsatte Harehøje blev revet op, men 1738
kunne man dog betragte sejren over sandflug
ten som en lykkelig kendsgerning.
Nok havde man langt om længe fået sand
flugten under kontrol, men derfor var det lige
påkrævet, at man fortsat bevarede og forbed
rede de opnåede resultater. Det hidtidige ar
bejde stod staten i omkring en tønde guld
(100.000 rdl.), men pengene var givet godt ud
endda. — Desværre lod bønderne, efterhånden
som træbeplantningen voksede op, deres kreatu
rer gå her og græsse, ligesom vildtet forårsagede
ødelæggelser på den opgroede trævækst. I 1781
bedredes forholdet, da arealerne blev udskiftet.
I 1795 udkom en såkaldt »Botanisk Bestem
melse«, der byggede på en afhandling af pro
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fessor i botanik, Erik Viborg, fra 1787. Den
udtaler blandt andet følgende: »Af alle vore
indenlandske Træer er Fyrren det, som for
nemmelig fortjener Opmærksomhed i Sand
flugtsegnene. Man seer heraf de herligste Skove
i den Brandenborgske Flyvesands Strækninger,
og besynderligt er det, at man ikke hermed har
gjort Prøve paa Flyvesandet ved Tiisvilde, hvor
man ellers har anstillet saa mange forkonstlede
Forsøg med Opelskning af Gran, Eg og andre
Træsorter.« I en fodnote anfører Viborg dog, at
man efter 1787 har begyndt forsøg med udsæd
af skovfyr på Tisvilde sandflugt.
Man nedsatte da på grundlag af Viborgs af
handling en flyvesandskommission, hvori bl. a.
overførster Briiel fik sæde. Et areal på 25 tdr.
land af Tisvilde sandflugt blev herefter tilsået
med fyrrefrø (ca. 1000 pund frø). løvrigt mente
man, at fyr og birk ville blive de eneste træar
ter, »som kan og vil gro udi disse sandede Egne«,
men anbefaler dog forsøg med »alle mulige Sor
ter af Busktræ«. Det anbefales endvidere, at
sandinspektørstillingen i Tisvilde nedlægges, og
at der i stedet ansættes en duelig forstmand.
Digteren Hans Hartvig Seedorff, der gennem
adskillige år har haft bolig i egnen og følt sig
stærkt knyttet til dens natur, siger bl. a.: Tisvil
de hegn er gennem kampen og de vekslende for
søg blevet Danmarks mærkeligste skov. Dens
hårde barndomsår har givet den særpræget
skønhed. Skønt kunstigt skabt virker den i dag
mere fri og vildsom end andre danske skove.
Nåletræer, birke, eg og bøg veksler omskifteligt,
hvor man går frem. De lange brandlinier klø
ver skoven og skaber udsyn selv fra dens midte.
Enebærdale og afrevne flader - som gederams
får til at ligne rødlilla marker - får skovgæ
sterne til at standse i tavs betagelse. Tisvilde
hegn med sit rige dyreliv og sin ejendommelige
flora taler sit eget forunderlige sprog om en to
hundredårig holmgang mellem danske forstmænd og det vilde vejr, en strid af hvis udfald
den stedlige befolknings skæbne var afhængig. Af sjældnere planter kan nævnes: aim. måne
rude (Botrychium lunaria), flad ulvefod (Lyco
podium complanatum), liden frøstjerne (Thalictrum minus) og liden vintergrøn (Pirola minor).
Blandt mere sjældne dyr kan nævnes: den røde
snegl, klokkefrøen og myreløven.
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Fra parkeringspladsen i Tisvildeleje er let ad
gang til Tisvilde hegn. At stå på de høje skræn
ter imellem de gamle træer og se ud over Katte
gat - det er en naturoplevelse - der sent viskes
ud af erindringen. Eller gå ad stien, der fra El
lemosen fører op til »Udsigten« på toppen af
Tibirke bakker. Herom skriver H. H. Seedorff:
»Ingen sjællandsk rundhorizont har afmålt så
skiftende et landskab: Kattegat bag hegnets mør
ke graner, svenskekysten og Arresø, der i sit
spejl modtager det omvendte billede af kuplede
skove og en flåde af drivende skyer. Over Elle
mosen, som efter solnedgang bliver en tågesø for
sig, ser man den fjerne Gribskov i blålig dis . . .
- et dejligt stykke Danmark.«
Tisvilde hegn udgør ca. 1400 ha. En lille
del heraf er den landskendte Troldeskov, der
ligger ud til Kattegat mellem brandbælterne
Jydelinien og Brantebjerglinien. Navnet skyldes
træernes forkrøblede og forblæste udseende, der
med lidt fantasi (og måneskin) meget nemt kan
minde om mangelemmede trolde, der her har
sat hinanden stævne.
Efter denne oversigt over sandflugten og sej
ren over den skal bringes et par sagn fra Tisvildeegnen:
Flyvesandet kom til egnen, fordi en havtyr ville
fjerne rigshovmester Poul Laxmands køer, der gik
og græssede ved hans gods Asserbo. Herover blev
hyrden arrig og jagede tyren væk, men det skulle
han nu ikke have gjort, for den blev så gal, at den
rodede sandet op i mægtige kaskader med sine horn.
— En anden version lyder: Engang fangede nogle
fiskere ved Tisvildeleje et havfruebarn, og da de
ikke ville aflevere barnet, kom der en havtyr og
rev sandet op, og det blev til sandflugt. Men efter
den tid blev der plantet marehalm, og det var »min
bedstemor« med til.

I den sydlige udkant af Tisvilde hegn ligger
ruinerne af Asserbo slot. I 1100-tallet kaldes
stedet Aswarthabothæ, hvilket betyder Asvards
boder.
Oprindelig blev stedet erhvervet af ærkebisp Eskil
med det formål at anlægge et klostersamfund her,
og Asserbo blev lagt under Esrum kloster. Imidlertid
kom Eskil i heftig strid med kong Valdemar den
Store og måtte forlade Danmark 1161. - Nu greb
biskop Absalon i Roskilde ind, idet han tilbyttede
sig Asserbo, der før havde været i hans slægts eje,
ved at overdrage sit gods i Ørvid (ved Esrum) til

Esrum kloster. Omkring 1450 kom gården såvel som
landsbyen af samme navn ind i Oxe-slægtens eje, og
Asserbo blev nu herresæde. Slægten ødede imidler
tid godset bort, og ca. 1490 er rigshovmester Poul
Laxmand ejer til Asserbo. Han blev en mægtig jord
drot, idet han ca. 1500 ejede det meste af Tisvilde,
Tibirke og Holløse. Denne mægtige mand havde
selvfølgelig fjender, og et par berusede adelsmænd
stak ham ned på Højbro ved Københavns slot 1502.
Drabsmændene fik ingen straf, da kong Hans mente
at have beviser for, at Poul Laxmand havde været
landsforræder, hvorfor det store og rige Asserbo
herresæde nu kom under kronen.
Ved denne tid menes de første sandflugter at have
vist sig, og gennem de næste små hundrede år blev
det stolte Asserbo »en liden Gaard«, hvor sandet tår
nede sig op om bygningen. — Fr. VII udgravede
slotsruinerne 1849. Desværre er kongens afdækning
af stedet ikke foretaget med tilstrækkelig kyndighed.
I århundreder har resterne af et af datidens kendte
slotte henligget som ruin.

Tibirke sogns storladne og rige natur har ikke
mindst trukket mange kunstnere til stedet gen
nem tiden. Malere som J. Sonne, Jul. Paulsen,
Herman Vedel, Wm. Scharff og V. HaagenMüller har her hentet inspiration og ideer, der
har skabt god dansk kunst, der vil bevare sin
værdi og interesse fremover. - Blandt digterne
har især Johs. V. Jensen og Hans Hartvig Seedorff skildret stedets skønhed i prosa og poesi
(se Frederiksborg amt i litteraturen). - I dag fin
des der også en del malere, der har ladet sig
tryllebinde af egnen som f. eks. Ove Kunert,
Kaj Walther, Lars Åkirke, Vibeke Alfelt, Ebba
Holm og Agnes Friis. Kendte og ukendte i tu
sindvis tager herop hvert år i sommermåneder
ne, ja, langt hen på efteråret, og har man været
her een gang, vender man tilbage igen og igen
til dette dejlige område.
K. Lund Aagaard og Jørgen Andersen

G. Achen: Parti fra stranden i Tisvildeleje 1885 (tilhører Gilleleje museum)
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HORNS HERRED
Horns herred består af følgende sogne (ordnet alfabetisk efter de kommuneforhold, der var gældende
1. januar 1966): Ferslev-Vellerup, Gerlev-Dråby, Kyndby-Krogstrup, Skibby og Skuldelev-Selsø.

HORNS HERRED
INTRODUKTION
Betegnelsen »horn« i geografisk betydning er af
ældgammel oprindelse. Den går helt tilbage til
o. 1085 og bruges i betydningen: næs, odde,
halvø. Et sagn fortæller, at der i småkongernes
tid herskede en konge, kong Horn, over halv
øen, og at denne opkaldtes efter ham. Man har
iøvrigt 2 Horns herreder i Danmark. Den nord
lige del af Vendsyssel kaldes ligeså. - Herred
er en fra oldtiden stammende inddeling, hvis
oprindelse er uvis. Da navnet etymologisk må
stå i forbindelse med »hær«, har områderne
øjensynlig haft militær betydning. Men dette
udelukker ikke, at inddelingen i herreder oprin
delig har haft et andet formål, f. eks. fællesskab
om en helligdom. Senere er navnet udtryk for
en retskreds. Tager vi H. H. i denne betyd
ning, vil det altså sige halvøen mellem Roskil
defjord, Isefjord og Vejleå-dalen syd for Skib
by. Hvad der ligger syd for denne hører til
Voldborg herred. Man er dog fra gammel tid,
hvor herredsinddelingen var anderledes, tilbøje
lig til at regne H. H. for halvøen mellem de
nævnte fjorde og Roskilde-Holbæk landevej.
Og i geografisk forstand kan dette af gode
grunde forsvares. I middelalderen faldt også
den geografiske og juridiske grænse sammen,
idet hele halvøen hørte under Sjællands Medelsyssel.
Før enevælden var landet administrativt ind
delt i len. H. H. hørte til Abrahamstrup len.
Kort efter, 1662, gik man over til amter. 1681
blev Gerlev og Dråby sogne lagt under Kronborg-Frederiksborg amt, men sogne, som lå syd
for, kom under Roskilde amt. Hertil hørte de
til 1808, da også disse lagdes til Frederiksborg
amt. I 1933 kom Orø under Holbæk amt.
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Det egentlige underlag i Horns herred er
saltholmskalken. Moræner og smeltevandsdan
nelser udgør overbygningen: moræneler og mo
rænesand, der flere steder af gletscherne er af
satte som randmorænebakker. Navnlig den
nordligste del af halvøen, Nordlandet, området
nord for Jægerspris, er dog dækket af alluviale
dannelser: flyvesand, som flere gange har væ
ret til stor gene og forvoldt alvorlige forstyrrel
ser ved sandflugt. Denne del minder på sine ste
der meget om Vestjylland. Men henved 2A af
halvøen er dækket af sandblandet moræneler
og er i vore dage frugtbar og veldyrket. Såle
des har det naturligvis ikke altid været. I det
13. årh. stod herredet med et lavt plovtal (249)
og en lille afgift (20 mark sølv) i sammenlig
ning med de fleste andre herreder på Sjælland.
Da var det store skove, som bredte sig - eller
rettere: een stor skov, Hornswith eller Horns
ved, der iflg. Kong Valdemars Jordebog nåede
helt ned mod Skibby. Tilbage af denne er nu
kun Jægersprisskoven. Resten er ved menneskers
misrøgt og svins roden gået til grunde. Natur
ligvis skal det tilføjes, at rydninger i stor måle
stok er foretaget for at få jord til korndyrk
ning, brændsel, tømmer til husbygning m. m.
Skovene syd for Jægerspris er næsten alle af ret
ny dato: o. 100 år. - Jeg nævnte før området
nord for Jægerspris, Nordlandet. Denne del af
H. H. er efter min mening ikke den mindst in
teressante.
Dette Nordland er ikke alene m. h. til natur og
historie ejendommeligt for H. H., men er af de mær
keligste landstrækninger på Sjælland. Det gælder
landskabets struktur, klima og befolkning. Det ind
tager så absolut en særstilling, virker ganske frem
medartet. For landskabs og klimas vedkommende er
det, som før sagt, ligesom et stykke Vestjylland var
blevet slængt herover. Dets ældgamle navn er Hor-

net el. Hornsved, en benævnelse, som nu næsten er
helt glemt, selv af dets egen befolkning, og erstattet
med »Skoven« som fællesbetegnelse for hele området.
Tidligere har et sund skåret tværs gennem landet,
ca. 2,5 km nord for Jægerspris (ved Louiseholm),
hvor »Slagelsebæk« nu findes. Det har skilt Hornet
som en ø fra den sydlige del — et ensomt, fjerntlig
gende land, som ragede ud mellem de to store fjor
de og Kulhusrenden. Men havets nærhed betin
gede landets tidligste bebyggelse. Herind er de al
lerførste beboere kommet roende fra det nære Katte
gat i deres udhulede træstammer og har rejst deres
primitive hytter mellem stranden og det høje skov
bryn af eg, hassel, skovfyr, pil og ask, hvor der var
læ for stormene, hvor skaldyr fandtes i mængde
på den lave fjordbund, og hvor vildnisset husede
krondyr, råvildt, vildsvin og den mægtige urokse.
Det var netop her i Isefjordsegnene (i Odsherred),
at man fandt skelettet af en urokse med en pilespids
endnu siddende i et af ribbenene! - Også ræv, græv
ling, ulv og mår har tjent disse mennesker til gode,
hvad skeletfund viser, ligesom en mængde fugle, bl. a.
gejrfugl, tjur, trane, havørn samt alle mulige former
af ænder og gæs var rare for tomme maver. - Allerede
i den yngre stenalder tog rydningen fart, da man
begyndte at dyrke korn, ja endog at holde kvæg
hjorder. Thi knoglefund af får og svin fra denne pe
riode viser, at man nu var begyndt at holde andre
husdyr end hunden, som havde været det eneste
under den rene jægerperiode. Gennem alle oldtidens
forskellige tidsaldre er menneskene bestandig kom
met hertil ad søvejen og har slået sig ned, helt ud
til Hornets spids. De mange køkkenmøddinger langs
Horns herreds kyster viser tydeligt, at også her
kunne man leve og trives.
I årtusinder har folk boet her, bredt sig fra kysten
indefter og overalt efterladt sig grave, som minder
om deres færden. Mere end hundrede stenmindes
mærker i form af dysser og jættestuer foruden halv
syvende hundrede bronzealderhøje markerer deres
vej. - Vi er her ikke alene i en af de på oldtidsminder
rigeste egne i Danmark, men flere af disse storstens
grave hører til de anseligste og smukkeste, vi ejer.
Isefjordsbreddernes vrimmel af mindesmærker fra
sten- og bronzealderen taler deres eget sprog om sto
re rigdomme i fjordene. Ved den lettere tilgængelig
hed på grund af de mange lysninger og åbne pletter
er Isefjordskysterne et af de ypperste kulturcentrer
i disse tider. Især er det bronzealderfolkets grave,
som præger dette land - disse udprægede jordbrugere
med stort kvæghold, men tillige fremragende krigere
og søfarere med langskibene parat langs kysterne til
strandhugst. Det må være de sidste egenskaber hos

denne befolkning — i forbindelse med områdets kar
rige jord, der langt om længe påny affolkede disse
steder. Beboerne må tidligt, måske nødtvungent, for
det meste være blevet rene vikinger, som efterhånden
har forlagt deres hjemsted til andre strande. Det ville
ellers være uforklarligt, at dette land, hvor livet i
den tidlige oldtid udfoldede sig så rigt, at det alle
rede fra omkring Kristi fødsel kom til at stå fuld
stændigt folketomt - en tilstand, som varede helt til
midten af det 17. årh., det vil sige i over halvandet
tusinde år. Det blev et øde sted, hvor lyngen og
skovene bredte sig uhindret omkring de gamle grave
og de forsvundne bopladser, og hvor så godt som
aldrig noget menneske satte sin fod. I mange århund
reder henlå moser og skove som et mægtigt vildnis i senere tider som kongelig vildtbane og opholdssted
for oldensvinene.
Efter dette Nordlandseventyr ligger det nær
at spørge: Hvad så i Sydlandet, området syd

for Abrahamstrup, det senere Jægerspris?
Svaret må blive dette: Her foregik alt i den
jævne udviklings spor. Skoven havde en mindre
kompakt karakter - flere lysninger, og jordens
bonitet var betydeligt bedre. Dette førte til en
større interesse for den og dermed et mere in
tenst agerbrug. Søn efter fader fortsatte driften
gennem tiderne: »Slægt skal følge slægters
gang« (Ingemann). Man kunne leve anstændigt
efter forholdene, og så var der ingen grund til
opbrud eller forandring. Det blev, som Valde
mar Rørdam skriver i »Sangen om Danmark«:
»Og evig nyt gror livet
af det land, som blev os givet.
End kan vi trøstigt vandre
til dysser og høje
og tænke på, at andre
før vi så landet her at det var værd at pløje,
og det var kampen værd.
Syng, I fejre kyster,
med fløjt af guldpirol
og dunkle solsort-røster
om sjællandsk bygd og boel!«

Men for at forstå dette, må vi foretage et
tilbagetog i tiden - helt til den yngre stenalder.
Da Megalitfolket, kommende syd fra, for o. 5000
år siden første gang satte træspaden, senere arden, i
Danmarks jord, vidste man også i den del af vort
land, der her er tale om, at vurdere jordens bonitet.
Hvor den frugtbare morænejord var, slog vore gæve
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forfædre sig ned og opførte deres første primitive
rørhuse for med dem som centrer at påbegynde en
hidtil ukendt næringsvej: agerbrug med kvægavl.
Denne krævede, at man blev bo(e)nde - var bonde.
I forbindelse med udbygningen af hærvæsenet og
landets indre styre udskiltes blandt storbønderne i
den frie bondestand en hærklasse (herremandsklasse),
under hvem andre fribønder (og trælle) gav sig ind
som fæstere, der svarede landgilde for brug af den
jord, der herved kom i herremandens eje. - Disse
hærmænd, den senere benævnte adel (d. e. ædel af
byrd og værdighed), boede oprindelig i simple bul
huse i lighed med bøndernes, men omgivet af flere
og større avlsbygninger af risflettet materiale. Som
århundreder gik, lærte man at bruge natursten og
sidst tegl ved opførelsen. - I adelens storhedstid
(ca. 1536-1660) rejste sig utallige store og stærke
borge med tykke mure, den gang ofte uindtagelige
fæstninger, tit anlagt på en ø eller holm.
Blandt Horns herreds forholdsvis mange herre
gårde af den anførte type er der nu kun Selsø til
bage. Men vi ved, at Eske Billes Svanholm og Eg
holm før 1765 tilhørte den. Nævnes i denne for
bindelse skal også voldstedet Kindholm ved Kyndby.
Den forholdsvis gode jord og det til den knyttede
agerbrug i Sydlandet medførte, at man blev på ste
det, helst mange sammen: landsbyer opstod.
At høvdingerne med årene så, at »det (landet) var
værd at pløje, og det var kampen værd«, vidner de
mange bynavne med endelsen -lev os om. Gerlev,
Tørslev, Skuldelev, Venslev, Ferslev o. fl. a. Thi alle
disse lev-endelser betegner høvdingegodser og må
henføres til folkevandringstidens (4.-6. årh. e. Kr.)
store omvæltninger. Også en anden aim. endelse her
er -by: Skibby, Dalby, Dråby, Vejleby m. fl. Disse
vides at kunne henføres til vikingetiden (800-1000
e. Kr.). Langt senere opstår torperne d.v.s. små ud
flytterbyer: Abrahamstorp, Crocstorp (d. e. Krog
strup), antagelig i Valdemarstiden (1157-1241).

Ser man på et kort over Horns herred, op
dager man snart, at Nordlandet er uden egent
lige landsbyer. Dette er allerede begrundet. Af
de ældste kultussteder er kun en tomt tilbage
på Eskilsø i Roskilde fjord. Her var det, at
ærkebiskop Eskil formodes at have anlagt et
kloster: det, der senere blev underkastet abbed
Vilhelms styre, 1165. Ved denne tid var man
begyndt at afløse de da brugte stavkirker af
træ med, efter den tids målestok, ret store guds
huse af sten: frådsten (kildekalk) som f. eks.
kirkerne i Krogstrup, Skibby og Ferslev eller
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(delvis) af granit: Selsø og Draby. Noget sene
re benyttedes tegl.
»Det var i de ældgamle Dage.« - »Ja, den
Gang,« siger du, »men nu i vore Dage?« (H. C.
Andersen: »Svanereden«). — Der kan også for
os være naturlig årsag til at stille et sadant
spørgsmål, - for der er unægtelig sket noget si
den de »ældgamle Dage«, også i Horns herred.
Tænker vi os blot et halvt hundrede år til
bage i tiden, så man den »gule Diligence« (»den
gule vogn«) med den røduniformerede postkø
rer på bukken og de velfodrede, luntende heste
for vognen på Horns herreds landeveje. Den
befordrede både passagerere og postsager. I her
redet var to diligencer til denne tjeneste: Svanholm-posten og Lyngerup-posten.
Samfærdselsmæssigt var 1917 en revolution.
Da indsattes nemlig rutebiler fra Skibby som
centrum. Disse kørte flere gange daglig i ret
ning henholdsvis mod Roskilde og Frederiks
sund og retur. - Havde man aldrig tænkt over
en jernbane gennem Horns herred? Jo, dog!
21. decbr. 1899 holdtes på Dalby kro det før
ste møde herom, og flere fulgte efter. Mange
var vel tvivlende og nynnede med Henr. Ibsens
Solveig: »Kanske vil der gaa baade Vinter og
Vaar / og næste Sommer med og det hele Aar.«
- Der gik ikke blot »det hele Aar«, men der gik
29 år mellem det første møde, og til »Den midt
sjællandske Jernbane« futtede gennem Horns
herred. Banens anlæggelse bevilgedes i rigsda
gen den 27. maj 1908. Den 17. november 1928
løb det første tog hen ad de rustne skinner,
stoppende ved de 9 stationer eller trinbrætter i
Horns herred. 14. maj 1936 hørtes maskinens
sidste »suk« i vort herred. Meget pro et contra
kunne siges. Men - lad det ligge!
Bilerne havde selvfølgelig været en stærk
konkurrent og blev det ikke mindre med årene.
Den første bil gennem Horns herred blev til
manges forargelse iagttaget 18. maj 1897. Dens
førers mål var en begravelse fra Krogstrup
kirke.
4-5 mejerier i Horns herred, de fleste fra
1880-erne, har gennem et par menneskealdre i
højeste grad tjent landbrugets - og andres - in
teresse: »Sat smør på bordet, lagt sedler i teg
nebogen og givet beskæftigelse til mange«. Det
kvægløse landbrug har gjort dem overflødige.

Fibula og guldbrakteater fra det 5. århundrede efter Kristus, se side 185 (foto: Nationalmuseet)

Kun eet er tilbage: mejeriet »Horns Herred« i
Lyngerup. - I fuldt sving er derimod det store
elværk, Kyndbyværket. Nævnes må også de
mange industrielle nyanlæg inden for forskellige
brancher.
Af en helt anden karakter fremtræder samt
lige kommuners nye skoler: en følge af skole
lovene 1937 og 1958. Overalt er skolens ramme
i orden. Hvor livet røgtes i ånd, sandhed og al
vor, har man - den ideale skole. - Kommune
strukturen er for tiden i støbeskeen efter form
len: færre og større kommuner. For nogles ved
kommende er dog problemet løst. - Endelig kan
peges på de mange nye bydannelser, der alle
rede er; som er projekterede, eller som vil blive
realiserede, hvis . . . fremtidens økonomi tilla
der det. Bortset fra stationsbyer o. lign, har
man ikke været vidne til et så stort byggeskred
siden Valdemarstiden. Nybyerne består både af
sommerhuse og helårsbeboelser.
Tager man en sommeraften ved solnedgangs
tid stade på en af Horns herreds mange høje,
møder øjet de fleste steder en mosaik af natur

skønhed som vel få steder i vort land. - De bla
fjorde smiler til en, suset fra de grønne skove
hvisker melodisk i vort øre, og markernes farveskiftende tavl taler deres tavse, men tydelige
sprog om flid, fremgang og velstand. - Jo, her
er dejligt!

FERSLEV SOGN
SKIBBY KOMMUNE

De fleste tror sikkert, det er bronzealderhøje.
Det er de dog næppe, bortset fra Allingbjerg. I
den geologiske terminologi kaldes den slags bak
ker kames. Kamesbakkerne er afsat af smelte
vand fra isen ved en lokal ophobning af mate
riale i tilknytning til isranden, som kan følges
helt fra Lejre, men gjorde stop her i Ferslev
sogn. Andre minder fra istiden findes noget
sydligere: ved Vellerup vig. Her har vi en
erosionsdal, uddybet af smeltevandet fra isti
den. Af sænkningerne fra samme tid kan næv
nes Ladagermose, Stenmose, Kæreng og Grødsø.
Det skal bemærkes, at vore høje er de steder,
hvor man sikrest træffer urfloraen. Lad os da
bestige en af de forholdsvis mange høje i sognet,
f. eks. Mørkebjerg, som i vest har en granbe
plantning, men ellers mest en bevoksning af
Calluna vulgaris (hedelyng). Ind imellem træf
fes meget af stor interesse. Vi vil se nærmere på
floraen: Plantago media (dunet vejbred), Avena
pratensis (eng-havre), Phleum boehmeri (glat

Ferslev sogn har grænser til Kyndby, Krog
strup og Skibby sogne, Københavns amt, Vellerup sogn og Isefjord. Sognets areal udgør 2600
ha. Måske kan det siges, at Ferslev sogn næppe
har den fylde af minder fra den historiske tid
som flere andre i Horns herred. Til gengæld ta
ler oldtiden sit stærke sprog overalt. Og med
hensyn til naturen er der ikke så lidt at standse
ved, f. eks. det overordentligt smukke landskab,
man skuer ud over, når man stiller sig på bak
kedraget ved Blakke mølle. Om udsigten her
kan man sige: Een gang set, aldrig glemt. - Det
smukke landskab kendetegnes bl. a. ved en ræk
ke afrundede bakker, regnet fra syd: Allingbjerg, drejende mod n.ø.: Store og Lille Bregne
bjerg og Risbjerg. Længst mod nord ligger Mør
kebjerg, som er den højeste af bakkerne (64 m).
Øst for den har vi Bavnen.
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»Et fristed er det grønne Herred Horn,
et yndigt land, der står med brede bøge.
Her skal de gamles »Fædreland« man søge,
og Paradis, af blomster, løv og korn.
Et agerland, lagt møjsomt under plov,
og dog - et blomsterflor i grøft og dige,
hvor Lundbye fandt og vandt et kongerige
og P. C. Skovgaard mørke egeskov.

De sorte krager i det flygtigt hvide
i mågeflokken bagom bondens plov,
og storken cirkulerende foroven,
mens gøgen kalder skadefro i skoven.
Men grævling lunter varlig ud på rov,
når dagen skråner imod aftenstide.«
(Mogens Lorentzen)

H. P. Hansen

rottehale), yderst sjælden, Trifolium alpestre
(skovkløver) (jvfr. Svineholm), Arabis hirsuta
(stivhåret kalkkarse), Pulsatilla pratensis (nik
kende kobjælde), Scorzonera humilis (lav skorsonér), Anthericum ramosum (grenet edderkopurt), Filipendula hexapetala (knoldet mjødurt),
Astragalus danicus (dansk astragel) o. m. flere
af fru Floras rige gaver. Blandt det nævnte lille
udvalg ses her en del, som ikke er aim. fore
kommende. - Tager vi et andet plantesamfund
(Sømmerskoven, hævet havbund) i øjesyn, træf
fes også her vækster af stor interesse: f. eks.
mange slags Taraxacum (mælkebøtter), Thalictrum minus (liden frøstjerne), Conium maculatum (plettet skarntyde).
Jeg har nævnt, at oldtiden »taler sit stærke
sprog i Ferslev sogn« - navnlig langs stranden.
Fredet er 1 runddysse, 7 dyssekamre, 6 jætte
stuer, 1 hellekiste og ikke mindre end 33 høje og
1 noget forstyrret skibssætning. Det var slet
ikke så lidt. - Men hør så engang. Ødelagt eller
sløjfet er: 6 langdysser, 15 andre dysser, 2 jæt
testuer, 3 hellekister og 136 høje. Det var nok
mere, og det hele for meget. På Hammeren fin
des en køkkenmødding, og ved Røgerup er gjort
et betydeligt offerfund med 4 vredne halsringe
m. m. fra yngre bronzealder. Man læser af alt
dette, at sognet har været overordentlig rigt be
folket i den præhistoriske tid. Den forholdsvis
lange kystlinie har lokket.
Lidt om de vigtigste navne: Ferslev (1257).
Fers-lev. Fær er et oldn. mandsnavn. Lev: over
ladt gods. Vens-lev (1278). Væn, vist af det æl
dre mandsnavn Væn. — Vejleby (1381) af æ. da.
wæthæl d. e. vadested, lavvandet sted, og endel
sen by, af oldn. byr, d. e. samling af huse, lands
by. - Røgerup af det oldn. ryk, »det, der som
røg farer om for vinden.« — Hammerbakke: af
hammer, d. e. »stenet bakke med brat affald«.
Ikke mindre end 4 landsbyer, der er omtalt i
middelalder-repertorier, er totalt forsvundne,
men her ikke som almindeligt opslugt af herre
gårde. Disse bebyggelser er: Ulstrup (man har
fundet tomten ved Røgerup. Beboerne skal være
døde i pestårene omkr. 1560). De tre andre byer
er: Ferslevlille, Persbybol og Vejleby torp.
Kirken er en romansk frådstensbygning, an
tagelig fra begyndelsen af 12. årh. Oprindelig
bestod den af skib og kor, som havde fladt

bjælkeloft. I 15. årh. er tilbygget våbenhus og
sakristi, begge af munkesten. Endelig er i 16.
årh.s begyndelse det smukke og ret anselige tårn
opført af samme stenart. Koret er i sen romansk
eller tidlig gotisk tid ombygget og udvidet.
Ved denne lejlighed fik det de meget smukke
blændinger, som også pryder sakristi, våben
hus og tårn. Alle gavle er kamtakkede. Alter
tavlen er af søjletypen, vist fra det kendte
Roskildeværksted. Døbefont af granit, sikkert
fra samme sted som tavlen. Prædikestol og kir
kestole er fra midten af 19. årh. - Desuden er i
kirken ophængt et meget smukt krucifiks fra 13.
årh.s sidste halvdel. Ligeledes findes her min
detavler over et par af kirkens præster. Over
triumfbuens hvælv ses spor af romanske kalk
malerier, måske fra tiden omkr. kirkens opførel
se. - Skibets ydervægge blev ca. 1880 repareret
med et lag uglattet cement, fuget i aflange
kvadre. Kirken tilhørte Egholm gods, indtil
den 1912 gik over til selveje. På kirkegården
ligger den sidste personlige ejer, politikeren
Wolfg. v. Haffner, begravet. Den fra litteratur
historien kendte Chr. Werliin var præst her
1850-66.
Sømmerskoven var indtil 1933 i Svanholms
eje. Nu er den i NESA’s besiddelse. - Sømmer
er en folkeetymologisk omskrivning af sø-mark,
et moseholdigt område. - Jvfr. Sømmergaarden i
Krogstrup sogn, d. e. Sømarksgaarden. - Ham
meren (Hammerbakke), s.v. for Vejleby, er for
botanisk og arkæologisk interesserede (køkken
mødding) et besøg værd. Herfra er med bil
færge overfart til Orø. - I Vejleby ligger gården
Fagerholt (ca. 95 ha). Lergaard (ca. 60 ha) lig
ger ca. 2 km nordvest for Ferslev kirke. I Vens
lev by har vi Trollemosegaard (ca. 75 ha).
Venslev kro har eksisteret i ca. 100 år, den er
opført i to stokværk og var i gamle dage såvel
kro som blandet landhandel.
Ejby-mordet. En vinteraften i januar 1842 med
frost og et let snelag på jorden begav et par yngre
mennesker - de var vel 25-30 år, Carl Larsen og
Chr. Jensen fra Venslev - sig på vandring syd på.
Begge havde et dårligt rygte. De tog en haglbøsse
med under foregivende af, at de ville på rævejagt.
Desuden stak de en flaske brændevin i lommen.
Deres mål var et hus ved Ejby å. Her boede
Niels Jørgensen, hans hustru og 12-årige søn. Carl
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Larsen var lidt i familie med dem. Han vidste, at
de var meget sparsommelige og havde en del penge.
Dem var det rart at få fat i, og lykkedes dette,
gjorde det ikke noget, at de var gået den lange vej
fra Venslev. Carl og hans fælle nåede huset, blev
lukket ind og budt på smørrebrød. De fik også et
par snapse. Klokken blev 10, og så ville de gå trods
tilbud om at blive i huset natten over. Carl Larsen
bad Niels Jørgensen vise dem vej, da »han var
ukendt på stedet«!
De bød nu »god nat« — og gik. Forrest var Niels
Jørgensen. Snart lød et knald, og et »hvordan er
det dog, du går med geværet?« I det samme vendte
Carl Larsen bøssen om og slog med kolben Niels
Jørgensen et slag i hovedet, så huen faldt af, og
Niels Jørgensen sank i knæ. Derefter slog Carl ham
5-6 slag i hovedet med den tykke ende af bøsselø
bet. Dette gentog sig flere gange. Til sidst trådte
Carl på halsen af den faldne. Så var han død.
Herefter gik de to banditter til Niels Jørgensens
hus. Konen, der sad og vandt garn, blev meget for
skrækket, da hun så dem, jamrede sig og spurgte ef
ter sin mand, hvorpå Carl svarede, at han kom
snart. Konen råbte da barnet ved navn og sagde,
han skulle stå op og gå hen til naboen og bede ham
komme hen til hende, og selv begyndte hun at røre
på sig. Carl stak hende da med en kniv i brystet, og
konen faldt straks om på gulvet med en jamrende
lyd, hvorpå Carl slog hende med bøssepiben.
Han vendte sig nu mod drengen, der var kommet
op på gulvet og stod og skreg, da han så moderen
blive slået. Carl trak ham ud fra sengen, som han
stod ved, ud på gulvet og slog ham et slag med bøs
sepiben lige i hovedet, så han faldt til gulvet med
hovedet op mod en kiste, og her fik han et par slag
til, hvorefter han lå roligt. Det uhyggelige og blo

dige drama sluttede med, at de to voldsmænd gennemrodede huset for at finde pengene, som de delte,
og derefter gik de hjem. - Geværstumperne smed de
i en mose, og Carl vaskede sine hænder i sneen. Det
var natten mellem den 16. og 17. januar 1842, denne
frygtelige ugerning fandt sted. Befolkningen på eg
nen blev ganske opskræmt, og når man traf hinan
den, var det første, der blev sagt: »Hvem er mor
deren?« Ja, dønningerne efter udåden har ikke lagt
sig endnu!
Selvfølgelig tog politiet fat - aldeles omgående.
En domstol blev nedsat under ledelse af herredsfo
ged de Conninck. Han måtte dog snart give op.
Derefter blev den dygtige og energiske assessor i
Københavns politiret, Peter Munthe Brun, kommis
sionsdommer.
Et masseopbud af formentlig implicerede måtte
møde for skranken. Forhør efter forhør - snart her,
snart der - blev holdt. De endte med, at alle tråde
til sidst førte hen til de rette skyldige, som tilstod
deres brøde.
Alle akter i sagen blev senere trykte og publice
rede med henblik på juridisk studerende. Dem kan
interesserede læse - også i nutiden. Dommen lød:
»Thi kendes for ret: Chr. Jensen og Carl Larsen af
Venslev skal have deres liv forbrudt, og deres lege
mer lægges på stejle og hjul.« 22. marts 1843 fandt
henrettelsen sted på galgebakken nord for Roskilde.
Den overværedes af en meget stor forsamling.
Det er betegnende for Carl Larsen, at hans af
stumpede opfattelse af etik kun fandtes i »morgen
stjernen« eller i politistaven. Da han stod på retter
stedet, sagde han til den fungerende præst: »Hils
assessor Brun. Havde vi haft en dygtig politimester
her på egnen, stod jeg ikke her. - Vi troede jo, vi
kunne gøre, hvad vi ville.«

H. P. Hansen

VELLERUP SOGN
SKIBBY KOMMUNE

Vellerup sogn er det mindste sogn i Horns her
red, idet dets areal kun er på 316 ha, og dets
indbyggertal er o. 100. Det er omgivet af Vold
borg herred, Isefjorden og Ferslev sogn.
Det er et udpræget bakket landskab, og flere
steder frembyder det ret store skrænter såvel ved
Isefjorden og Vellerup vig som ved Vejleå-dalen, der i stenalderen udgjorde en forlængelse af
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vigen på en ca. 3 km lang strækning. Denne
sænkning strakte sig mod øst, hvor den kom i
forbindelse med en anden ved Vente i Skibby
sogn, således at der med den tids små skibe kun
ne sejles fra Isefjord til Roskilde fjord. - Af
fredede oldtidsminder kan nævnes en jættestue
samt to betydelige høje, Kirkehøj og Sandhøj,
hvorimod man har sløjfet 13 høje og en bauta
sten samt tre dysser eller stengrave.
I sognet er kun een by: Vellerup. Navnet hid
rører fra æ. d. wæthæl, afledt af og beslægtet

Fra den naturskønne Vellerup vig

med verbet vade. Dette sigter til et tidligere va
dested over Vejle-mølleå; -rup (-torp) fortæller,
at byen er grundlagt på et overdrev.
Kirken er i størrelse tilpasset det lille sogn.
Den er senromansk, opført hovedsagelig af kam
pesten og består af kor, skib og våbenhus. I
1862 tilføjedes et tårn med kegleformet spir.
Kor og skib er overhvælvet. - Altertavlen er i
bruskbarok, og den har i storfeltet et maleri af
Kristus på korset. Prædikestolen er i samme stil
som altertavlen og er skåret 1640. Den er smyk
ket med Christoffer Krafses og Dorthe Banners
våben (Egholm gods). I felterne fint udskårne
evangelistfigurer og på hjørnerne symboler for
kærlighed, håb, retfærdighed og tro. - Døbefon
ten, fra romansk tid, er af granit. Det særdeles
smukke korbuekrucifiks er fra tiden 1150-1200.
Vest for kirken har ligget en lille herregård,
Vellerupgaard, der blev nedbrudt efter svenske
krigen, omkr. 1660. Den hørte under Egholm
gods, og jorderne lagdes sammen med godsets
hovmarker. Nord for gadekæret kan svagt skim
tes spor af denne gård i de omliggende haver.

I 1713 skænkede O. Krabbe til Egholm et
lille hospital (fattiggård) til Vellerup by, der
kunne huse 8 »svage og husarme Sjæle«. En ud
videlse fandt sted omkr. 1740. Det lå lige ved
kirken, hvor savværket nu ligger, men ophørte
omkr. 1930.
Om hospitalets oprindelse siger et sagn føl
gende:
I gamle dage havde man en ond og hård ridefoged
på godset Egholm med øgenavnet Sorte Klaus. Selv
efter sin død kunne Sorte Klaus ikke lade være med
at gøre fortræd. Han gik igen og forstyrrede ikke
blot folks nattesøvn men også deres middagslur, så
man ikke havde fred for ham hverken nat eller dag.
Værst huserede han på Egholm, hvor især manden,
der tog imod køretøjerne til godset, blev udsat for
ridefogedens ondskab. - Man besluttede så en dag
at få sat en stopper for Sorte Klaus’ fortrædelighe
der, og da præsten i Kirke Hyllinge var kendt som
en god maner, der kunne mane det onde ned i jor
den, sendte man bud efter ham en middagsstund.
Præsten mødte op med sin manebog, men Sorte
Klaus slog den straks ud af hånden på prælaten.
Det havde dog ingen nød, for den kloge præst trak
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Vellerup kirke (foto: Staunstrup)

en anden manebog op af lommen, og han tvang nu
Sorte Klaus til at oplyse, hvorfor han gik igen. Han
svarede dertil, at han havde gjort uret mod enker og
faderløse, men han tilføjede: »Jeg ville leve, og du
vil leve«. Dér ramte han præsten på et ømt sted,
fordi denne engang havde tilranet sig et brød, som
tilhørte en enke. På den måde havde Sorte Klaus
fået bugt med præstens anden manebog. Men den
gode præst var velforsynet med manebøger, for nu
trak han den tredie op, idet han råbte til Sorte
Klaus, at han i det anførte tilfælde havde handlet
i den yderste nød, og nu begyndte Sorte Klaus at
synke ned i jorden. Inden han sank helt ned, for
langte han dog at få at vide, hvor han måtte vise
sig igen. »Ved Rødebro!« lød svaret.
På stedet, hvor Sorte Klaus var gået i jorden,
slog man straks en stor pæl ned, der har stået ved
Egholm indtil for nogle år siden. Men den indrøm
melse, som præsten havde givet Sorte Klaus, be
gyndte nu at skade de Vellerup-folk; thi hver gang
de skulle passere Rødebro ved sognegrænsen til Ros
kilde, hylede og jamrede Sorte Klaus så slemt, at de
arme folk og fæ med blev skrækslagne herover.
For at komme dette uvæsen til livs og for at sone
Sorte Klaus’ brøde opførte man hospitalet eller fat
tighuset ved Vellerup kirke for enker og faderløse
børn i sognet.

Med Vellerup sogns idylliske beliggenhed har
der selvfølgelig været stor interesse for at er
hverve sig sommerhusgrund her. Nordvest for
selve byen har man derfor udstykket grunde til
opførelse af flere hundrede sommerhuse, og in
den mange år har vi her en betydelig bebyggelse,
der vil betyde øget omsætning og anden økono
misk fremgang for stedet. For bedre at kunne
klare de fremtidige kommunale problemer slut
tedes pr. 1. april 1966 den hidtidige Ferslev-
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Vellerup kommune sammen med Skibby (og
Skuldelev-Selsø). De udgør nu tilsammen een
storkommune. - I gamle dage var sognet afsides
beliggende, og trafikforbindelserne var yderst
ringe, eftersom beboerne var tvunget til at klare
sig med egne midler, og det kunne i mange til
fælde være ensbetydende med at bruge »apost
lenes heste«. — Nu er det noget helt andet i vor
tidsalder, hvor bilen snart er hvermands eje.
Afstandene er blevet små, og den skønne og fre
delige idyl i Vellerup sogn er rykket de store
bysamfund meget nærmere.
For er Vellerup sogn kun lille i udstrækning,
så rummer det til gengæld en naturskønhed så
stor, at den får hjertestrenge til at svinge og
frembringe de højeste og fineste toner hos mod
tageren af indtrykkene. - Fra et af bakkedra
gets højeste punkter syd for sognets by skuer vi
over landskabet ved Vellerup vig, og vort blik
sanser som i et hulspejls brændpunkt alt, hvad
digter-lægen Holger Jacobæus (d. 1701) sirligt
prentede ud fra lignende indtryk andetsteds:
»Her har Naturen al sin Rigdom spredt.
Aa! lad mig synge om de grønne Skove!
Saa skønt de lukker sig om Søens Vove,
om Engene, hvor Aaen snor sig let.
Ved Fjorden høres stedse Bølgens Mumlen,
naar frem den løber over Strandens Sten.
I lattermild og snakkesalig Tumlen
den kommer, brydes og gaar bort igen.«

Ja, det er rigtigt! På dette sted behøver øjet
ikke at lede efter skønhed fra naturens side. Her
er nemlig så godt som alle dens grundelementer
repræsenterede på eet sted - i »al sin Rigdom
spredt«: stranden, skoven, engen og åen. Man
føler og følger livet i naturen gennem »Bølgens
Mumlen«, når den skyller hen over »Strandens
Sten«, eller - hvis vestenvinden rejser sig i sin
vælde - det »sortladne Hav«, når det skumtop
pet med brask og bram tordner mod kysten.
Også kunstnere har følt sig draget af denne
smukke egn. Således har gennem flere år male
ren Ernst Syberg haft fast ophold ved Vellerup
vig. Måtte den kommende tid på trods af store
udstykninger til sommerhuse alligevel levne mu
lighed for bevarelse af den særprægede og rige
natur, der i så fuldt et mål er spredt ud i denne
dejlige egn af Horns herred.
H. P. Hansen

GERLEV-DRÅBY SOGNE
JÆGERSPRIS KOMMUNE
Gerlev sogn grænser til Roskilde fjord, Skulde
lev og Krogstrup sogne, Isefjorden og Dråby
sogn. Dets areal udgør 1851 ha. - Det topografi
ske overblik og naturforholdene lader vi ligge
indtil videre og samler senere i fremstillingen
disse aspekter som en helhed gældende for beg
ge sogne. Er man lokalkendt eller orienterer
sig ved hjælp af et kort, vil man lægge mærke
til, at ikke mindre end tre af sognets fire byer
har endelsen -lev. Denne viser hen til deres høje
alder: folkevandringstiden, d.v.s. perioden om
kring 400 e. Kr. og de nærmest følgende årh.
Endelsen -lev, old. leifa »efterlade«. Æ. da.
left »levnet, til overs«. I stednavne (som her)
forstået som »arvegods«, overdraget, overladt
eller forlenet. Forleddet er ofte et mandsnavn.
Gerlev (1288 Gierthaelef). Forled af oldn. kv.
navn: Gerdr. - Tørslev (1257 Tureslef). Forled
af oldn. m. navn: Thurir, Thorir eller Thyrir.
Formentlig den nord, krigsgud, Thyr. - Landerslev (1354 Landersløf). Forled af oldn. m.
navn: Landarr. Sognets fjerde bynavn er Lyngerup (1310 Lungæthorp). Forled er her et natur
navn. Æ. da. liungæ, liung, »lyng«, »lyngbe
voksning«. Endelsen -rup (-drup, -strup, -torp)
betegner »ryddet plads«, »udflytterby« - nem
lig fra adelsbyerne Gerlev eller Tørslev.
Kirken er af romansk oprindelse og bestod
derfor kun af skib og kor, opført hovedsagelig
af kamp med islæt af frådsten. Senere er til
føjet et tidliggotisk tårn. I sengotikken kom
hertil sakristi og våbenhus, ligesom kirken overhvælvedes. 1650-51 forhøjedes tårnet, og det
fik kamtakkede gavle. 1753 udvidedes skibet
betydeligt i nord. Altertavlen, i bruskbarok, er
fra 1631, udført af »Hans Snedker i Kratmøl
len« (Hans Barchmand). I storfeltet et nadverbillede, øverst ecce homo (tornekranset Kristus).
Døbefont af malm, støbt 1604. Prædikestol og
lydhimmel i renæssance fra 1601.
Ikke langt fra kirken ligger sognets smukke
og rummelige præstegård — lunet, værnet og
hygget af havens store, gamle træer som af dens
beboere.
Fra Gerlev tager vi i nordlig retning og passe
rer den lille Egelund. Her ligger børnehjemmet

Schweizerhytten i Færgelunden
(Akvarel af Haagen B. Petersen)

»Egelundshuset«, en selvejende institution for
miljøskadede børn. Så er vi ved Færgelunden:
et meget besøgt opholdssted, blandt andet for de
nærboende Frederikssund-borgere. En af dem
(fhv. politimester A. Harck) blev stærkt inspi
reret af fjordskovens ynde og landskabelige
skønhed og skrev i et digt:
Du skønne lund imellem fjord og ager
så pynteligt på runde høje lagt,
hvor er du i din klædning nu dog fager
i dette efterårets farvepragt.
Man har fra næsset og fra dine høje
det store udsyn over land og fjord
og hører storm i dine kroner pløje
med blad- og kvistehvirvel i sit spor.

På de høje morænebakker i Færgelunden lig
ger Schweizerhuset, der nok er et besøg værd.
Det er opført 1794 af arveprins Frederik, som
1773-1797 ejede Jægerspris gods. - I juni 1797
foretog historikeren, prof. Lauritz Engelstoft, en
rejse i Nordsjælland, hvorom han bl. a. skriver:
»Sveitzer-Huset, som ligger længere oppe i Sko
ven, har Arveprindsen ladet bygge for faa Aar
siden i Form af Bygnings-Maaden i Sveitz. Det
carakteristiske ved dets Bygnings-Maade er, at
Taget staaer saa langt ud fra Væggen, at man
kan gaae tørt under det ved Væggene ligesom
under en Slags Buegang uden Colonner. I Huset
ere der 3 Værelser med en skiøn Udsigt; i det
største Værelse ere Væggene malede i Form af
Qvadersteene. I Klokkenet fandt vi et malet
Bret med følgende Linier af Acteur Knudsen
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(kgl. skuespiller H. C.), hvori man just ikke op
dager megen poetisk Aare.«
»Her Friderich ofte hos sin Mages Side
Af Jagtens Heede træt man hvile saae.
I stille Veemod nu hans Timer glide,
Thi ak! han sin Sophie savne maae«.

Ud for Kronprins Frederiks Bro har vi Jæ
gerspris Færgegaard. Hvornår det første færge
hus blev bygget, og farten over Roskilde fjord
begyndte, kan ikke siges. Men man ved, det lig
ger flere årh. tilbage i tiden, og at huset senere er
afløst af en firlænget færgegård. Det var i den
ne, at kgl. skuespiller Hans Christian Knudsen
boede som forpagter af færgeoverfarten - var
færgemand, 1802-1812. - Den nuværende em
piregård er tegnet af bygningsinspektør Friis og
opført i årene 1838-1839. Med dens rene stil,
de okseblodsfarvede mure og Færgelundens kro
ner som baggrund, strandengenes grønne, gule
eller hvide tavl og fjordens blå spejl, må det si
ges, at man ikke blot har en »arkitektonisk
skønhed«, men et æstetisk dansk landskabsbil
lede for øje. - At stedet har virket tillokkende,
ikke alene for gæster i forbindelse med færge
farten, men også for skønånder, falder naturligt.
Vi skal blot nævne P. C. Skovgaard og J. Th.
Lundbye. Efter pontonbroens placering, 1868,
ophørte Færgegaardens egentlige opgave. Men
efter den tid holdt flere af vore kendte forfat
tere sig fremdeles til stedet, f. eks. Sophus Bauditz. Færgegaarden ejes af Jægerspris Stiftelse.
Ved Kignæs (Kitnæs), nordpynten af Færge
lunden, med den smukke særprægede kyststræk
ning og det herlige udsyn glædes man over na
turens skønhed og store linjer. - J. Th. Lundbye
havde i årene omkring 1840 længe spejdet efter
at finde det bedste udtryk, generalnævneren,
for begrebet »en dansk kyst«. Han fandt den
ved Kitnæs og malede herefter, 1842, sit be
rømte billede: »Dansk kyst, skrænten ved Kit
næs«.
Af større gårde i Gerlev sogn skal nævnes:
Egelundsgaarden (190 tdr. land), der ejes af Jæ
gerspris Stiftelse, og gården Druedal (151 tdr.
land). Højagergaarden, en almindelig bondegård,
ejedes i mange år af Orebjergs godsforvalter,
kancelliråd C. Becker. Forfatteren Sophus Bauditz kom en del på Højager, da han var i fa
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milie med Beckers. Flere modeller til »Historier
fra Skovridergaarden« er hentet her. F. eks. er
»skovrideren« godsforvalteren selv, »skytten
Janos»: en gammel original på gården. Senere
købtes Højager af Niels Larsen, en mand,
der har haft meget stor betydning for sin egn.
Han døde som 87-årig 1949. Niels Larsen har
fået et smukt og vel fortjent vidnesbyrd: »Hans
liv og gerning vil være som en bautasten for
kommende slægter!«

Dråby sogn grænser til Roskilde fjord, Gerlev
sogn og Isefjord, og det har et areal på 5043 ha.
Af egentlige byer har det store sogn kun tre, se
nedenfor. Til gengæld findes ret mange mere
eller mindre bebyggede områder med endelsen
-gårde eller -huse, f. eks. Seksgårde, Kulhuse med
flere. Over-Dråby (1334: Draughby). Forled af
drag, endelse -by: »samling af huse, landsby«.
- I ældre tid også kaldet Droby westre, 1377,
Kirkedrauby, 1397, eller Søndre Drawby, 1458.
Neder-Drå-by (1346: Østræ Dravby, 1563:
Nedre Drobye). Abraham-strup (1401: Abramsthorp). Forled efter det hebraiske m. navn
Abraham. Endelse: -strup (-rup, -torp), d. e.
»ryddet plads«. Navnet ændret ved kgl. reso
lution af 26. 7. 1677 efter ønske fra godsets da
værende ejer, overjægermester W. J. Hahn, til
Jegerpriis, det er jægerens lovprisning af ste
det.
Dråby kirke er som de fleste i Horns herred
ældgammel: dens ældste del sandsynligvis fra
tiden omkring 1100-1150. Gravfund umiddel
bart vest for kirken, hvor nu sogneskolen lig
ger, tyder på, at et »vi« (offersted, helligdom)
har ligget her og anvist kirkens placering. Op
rindelig bestod bygningen af kor og skib, opført
hovedsagelig af granit med lysninger af fråd
sten. Så hengik ca. 300 år, i hvilket intet skete
af betydning, bortset fra, at et smukt krucifiks
erhvervedes, nu anbragt over indgangen til kir
ken. I 1400-tallet skete der noget. Omkring
1450 opførtes våbenhus og sakristi af munke
sten, begge med udsmykninger i murene; ski
bet forlængedes ret betydeligt mod vest, og sam
tidig afløstes det gamle bjælkeloft af hvælvin
ger. Det var på denne tid, kirkens udbredte og
prægtige kalkmalerier blev til. Ved deres frem
stilling er der hentet motiver fra både det gamle

°g ny testamente, men også fra kirkehistorien,
dagliglivet og kirkens indvielse. Efter reforma
tionen (1536) dækkedes alt ved strøg af kalkko
sten. I renæssancetiden (før 1615) blev på skibets
vest-forlængelse, støttet af et par piller, opført
et tårn af munkesten.
Altertavle i bruskbarok er som Gerlevs (og
Krogstrups) fra samme tid, 1631, har de sam
me våben, Urnes og Arenfeldts, og er fra sam
me værksted: »Hans Snedker i Kratmøllen«.
Prædikestol og lydhimmel fra 1630 er i stil som
ovennævnte, men fra et andet værksted. Døbe
fonten er af norsk marmor og er muligvis udført
af ingen ringere end Wiedewelt. Meget smukt er
kirkens dåbsfad af sølv. - I 1700-tallet, i pietis
mens blomstringstid med tvungen kirkegang
o.s.v., blev den gamle kirke for lille. Prins Carl,
Fr. IV’s broder, som residerede på Jægerspris,
lod derfor 1721 opføre et rummeligt sideskib,
så alle kunne få plads i kirken. I 1870 fik kir
ken et orgel, skænket af grevinde Danner. - I
forbindelse med kirkens gerning opførtes 1923
missionshuset »Hebron« i Jægerspris.
Dråby sogn er i særlig grad præget af Jægers
pris slot, hvis historie er udførligt beskrevet i en
speciel afhandling i dette værk. I nærmeste for
bindelse med slottet (godset) har vi de tilhøren
de store gårde og omfattende skove. Endelig
har vi som den fjerde faktor i billedet de mili
tære anlæg. Abrahamstrup og Jægerspris er de to
navne, der gennem de forløbne århundreder vel
nærmest har stået som udtryk for slottet. Men
de dækker andet og mere: godset med alt, hvad
der kommer under dette begreb. Herunder hø
rer i særdeleshed hele det agronomiske område.
Vi har hos os en godshistorie, som er værd at
pege på. Gennem ca. 550 år kan man følge dens
udvikling, der ret naturligt falder i 3 afsnit:
Jagtslotsperioden, fra slottets oprindelse til re
formationen 1536. Oprindelig har der ikke hørt
opdyrket jord til Abrahamstrup. Skoven, og
skoven alene var hovedsagen. Hornsved stod
som primus motor - som enehersker. Historien
viser cs, at Valdemar Atterdag og dronning
Margrethe begyndte som godssamlere, og denne
aktion fortsættes gennem de nærmeste århund
reder. Lensmænd selv eller fogeder administre
rede det indvundne gods, der lå spredt over hele
Horns herred og på Orø.
12

Frederiksborg amt

Dråby kirke (foto: Staunstrup)

Den kirkelige reformation var også i agrono
misk betydning en reformation. Fr. II og sønnen,
Chr. IV, optog ved hjælp af det erhvervede kir
kegods en mageskiftepolitik, der havde til for
mål at skabe store godser. 1559 hørte der til
Abrahamstrup 14 gårde i Gerlev-Dråby sogne
og 81 længere borte. 1624 (65 år senere) var
forholdet: 75 gårde i Gerlev og Dråby, 54 uden
for disse sogne. Grunden var hermed lagt for
storgodsdrift ved dagsværk eller hoveri af bøn
derne.
Det næste, vi må dvæle lidt ved, kan man
kalde: Staldgårdstiden, fra reformationen til
enevælden 1660. Agerbruget spillede endnu en
underordnet rolle. 1602 opgives Hovedgårds
taksten til kun 111 tdr. hartkorn, et ringe tal,
når de til godset hørende bøndergårde i gen
nemsnit var fra 7 til 12 tdr. hartkorn. 1654 si
ges det endog, at forpagteren Christoffer Bolle
sen årlig kun sår 131/2 lispd. rug, el. ca. 81 tdr.
Undersøger man fortegnelsen over folkeholdet,
viser dette sig at være meget lille. Gårdens avl
og høst dreves ved bønderne. Abrahamstrup
var først og fremmest en studegård. 1634 næv
nes i øksnestaldene 284 jernbindsler til øksnene.
Der holdtes i denne tid en røgter pr. 50 øksne.
Desuden tillægger man kvæg, får, svin og gæs.
Der er en mælkestue, hvor der laves ost, et
slagteri og et salteri. Vævning og skomageri dri
ves også på gården. - Ved siden heraf har sko
ven stadig stor betydning. Der udføres herfra
meget tømmer og brænde fra en af Chr. IV an
lagt bro ved Kulhus. Der brændes også kul.
Med enevælden oprandt en ny tid for Abra
hamstrup. Efter dens art kunne vi kalde den:
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Ladegårdstiden. Den begyndte med tyskeren W.
J. Hahns overtagelse af godset 1673. Efter nord
tysk mønster lagde Hahn vægt på et storland
brug med vældige herregårdsmarker. Af sådan
ne fandtes der 8 vange samt 4 nye a 40 tdr.
land med en årlig udsæd af 250 tdr. (vi husker:
for 20 år siden blev der sået 81 tdr. rug). Et
kraftigt hoveri måtte være nødvendigt for en
sådan drift. Det var man ikke glade for! Bøn
derne måtte desuden køre sæden og mejeripro
dukterne til København.
En ny kæmpelade opførtes, stutteri oprette
des, urte- og lysthave anlagdes o.s.v. Jo, der
blev bestilt noget! Ikke mindst ved opsætning
af stengærder, gravning af grøfter, rydning til
agerland i skoven o. m. a. Stort set kan man
måske for Hovedgårdens vedkommende sige, at
Ladegårdstiden vedvarede til stærkt op mod
vor egen tid, da militæret greb ind, dog natur
ligvis side om side med de ændringer og for
bedringer, som teknisk snille medførte. - Be
nævnelsen »Jægerspris Hovedgaard« er først op
stået efter udskillelsen af Stiftelsens nedennævn
te gårde. Den er (var) på 732 tdr. land og er
helt overtaget af militæret. - »Christiansminde«, 653 tdr. land, er oprettet i begyndelsen af
det 19. årh., da der var schäferi på Jægerspris
gods. Oprindelig hed den »Schäferigaarden«. Da
denne gren af landbruget ophørte, opstod den
nuværende avlsgård, som fik forannævnte navn
(bortforpagter). - Stiftelsens tredje gård i Drå
by sogn er »Louiseholm«, 270 tdr. land. Går
den er oprettet i slutningen af 1850-erne af
Fr. VII og opkaldt efter grevinde Danner, født
Louise Rasmussen (gården er bortforpagter).
Skovene, der tilhører Jægerspris Stiftelse, ud
gør tilsammen et af vort lands største skovdi
strikter, ialt 3.500 tdr. land, og halvdelen er
nåleskov, en fjerdedel bøg, resten andre løv
træer, bl. a. ege. - Nordskoven er en direkte
(oprindelig) fortsættelse af Hornsved (Homswith). Den ligger stort set hen i urtilstand, så
ledes som det er ønsket fra ledelsens side. Det
er i denne del, de berømte ege findes: »Konge
egen«, hvis alder menes at ligge et sted mellem
1500 og 2000 år, »Storkeegen« og »Snoegen«.
De øvrige skovpartier - Kohaven, Studehaven,
Slotshegnet o.s.v. - har almindelig skovkarak
ter og udnyttes på dygtig vis som sådan.
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Vi har i forbindelse med Stiftelsens storgårde
hørt om overjægermester W. J. Hahn. Også
skovhistorisk må vi nævne hans navn. Han eje
de godset 1673-1679 og bestemte, at skoven
skulle ryddes på visse områder, og at der skulle
være bondebrug, medens den skulle bevares an
dre steder. »Man kan se sagen ud fra den syns
vinkel, at havde han ladet det hele være skov,
som det var på den tid, havde vi ikke haft mi
litæret i dag«. (Skovrider P. Holstein). - Fra
arilds tid var Hornsved berømt for sine fine
vildtbaner (jagtborgen Abrahamstrup, omkring
1300). Disse var meget benyttede og yndede af
de kgl. ejere gennem århundreder. Det er de
også i dag. Jagtretten er for en del lejet ud til
private. For godset betyder dette halvdelen af
skovenes overskud.
Foruden de før nævnte herligheder i forbin
delse med Stiftelsen hører også Jægerspris mølle,
byens og sognets vartegn. Første gang, vi i hi
storien hører om en mølle i Abrahamstrup Lehn,
er 1518, da Chr. II af Hans Bille »blef tilskiødet en Wedermølle (vejrmølle), som staar
wdhenfor Landersløff wti Hornshæret i Droby
Soghen met alth hennes Tilhøring til ewerdelig
Eyæ«. I Povel Huitfeldts Jordebog over Abra
hamstrup Lehn fra år 1559 berettes bl. a. om
»to Gaarde og een Mølle i Landersløv og ti Hu
se og een Mølle i Draaby«. Det må antages som
rimeligt, at sidstnævnte mølle er identisk med
Jægerspris mølle, og at denne har stået på ste
det, hvor den nuværende mølle står - frit for
vind og vejr. - Møllen omtales igen 1816 og var
da i stærkt forfald. 20. december 1824 blev den
heftigt raseret af en julestorm. Istandsættelsen
herefter synes at have været af interimistisk art,
for to år senere var den gamle stubmølle så for
falden, at en ny mølle var påkrævet. Nu var
det så heldigt, at kongen (Fr. VI) ved Nykø
bing i Odsherred havde en mølle, »Holtens
Mølle«, der havde så stærke konkurrenter, at
den ikke kunne svare sig. Med stor bekostning
(5512 rdl.) blev den ført til Jægerspris og op
ført der. Det var dog ikke længe, den fik lov
at »kværne« her. For natten mellem 6. og 7.
marts 1854 brændte møllen. Det var godt en
måned, før Fr. VII fik endeligt skøde på Jæ
gerspris gods, som han overtog 1. maj samme
år og derved blev mølleejer. Kort efter opførtes

en ny hollandsk mølle: den, som nu i forfalden
stand, bl. a. uden vinger, står og venter på
»bedre tider«. Der synes virkelig at spores lyse
udsigter. Halvdelen af Jægerspris-byfestens over
skud (foreløbig for 1967-68) tænkes anvendt til
køb og istandsættelse af den nu mere end 100årige mølle, der herefter tænkes at give plads for
Horns Herreds Museumsforenings mange og
interessante numre. Inden vi forlader det store
område, som Stiftelsen omfatter, må endnu en
brik i tavlet omtales. Kro var et begreb, man i
mange år før 1874 kendte i forbindelse med Jæ
gerspris. En sådan havde været flere steder i by
en. Men Jægerspris Slotskro, hørende til Stiftel
sen, var hidtil noget nyt og ukendt. Det anførte
årstal viser hen til året for grevinde Danners
død og kroens opførelse. Dens oprettelse skyldtes
grevindens ønske.
- Så tidligt som året 1882 rykkede militæret
frem på vor egn. Da var den nordlige del af
Horns herred skydeterræn for artilleriet. Sol
daterne blev lejet ind hos beboerne, og land
mændene blev betalt pr. time, når deres jord
var nedslagsområde for artilleriskydningen. Ti
år senere kom selve lejren til, og de 14 dage,
som det tidligere havde drejet sig om hvert år,
blev udvidet til at omfatte nogle måneder. Telt
lejren, som Jægersprislejren hovedsagelig bestod
af ved oprettelsen i 1892, afløstes kun lidt efter
lidt af faste bygninger. Siden er der bygget me
re og mere til - sidst barakbyen, som er fra
Den danske Brigades ophold i Sverige under 2.
verdenskrig. På denne tid byggedes de røde mur
stensbygninger, som nu præger Jægersprislejren
mest. Lejren anvendes for en stor del til special
uddannelse. Det gælder f. eks. De danske Gazastyrker. Sjællandske Trainregiment og Livgar
dens rekrutskole m. fl. benytter også lejren. Un
der sidste verdenskrig var her interneringslejr,
flygtninge- og krigsfangelejr m. m. JægersprisStiftelsens store gårde har måttet afgive vældige
arealer af deres marker til militære øvelsesplad
ser, der som sådanne har været totalt afspær
rede for publikum. Nu er der tale om at åbne et
militærområde på 800 tdr. land ved Louiseholm.
I lighed med Fr. IV’s rytterskoler oprettede
hans broder, prins Carl, sammen med søsteren,
Sophie Hedvig, Krabbedamsskolen i Jægerspris
»by«. Det er den lave bygning, der ligger ud til

vejen ved Slotskroen. Endvidere lod søskende
parret opføre skoler i bl. a. Gerlev og Dråby.
Sognenes skolevæsen har fra prins Carls tid og
indtil de senere år, som i de fleste landsogne,
nærmest haft karakter af decentralisering. Sko
leloven af 1937 har ændret forholdet. 1954 ind
viedes Sogneskolen ved Dråby kirke. Den er en
fuldt udbygget (har realafdeling m. m.) central
skole for kommunens børn, også Stiftelsens, mi
nus de tre yngste årgange, som undervises hen
holdsvis på Femhøj og i Jægerspris skole. Kom
munens interesse for ungdommen har fået et
synligt udslag gennem opførelse af den store og
meget smukke idrætshal ved Sogneskolen. Den
toges i brug for et par år siden. - Industrien er
rykket ind i kommunen. Af større virksomheder
skal nævnes Jægerspris Maskinfabrik og Jægerspris-Vinduet.
Det var egentlig først Chr. IV, som opdagede, at
uanede værdier lå gemt i de gamle stammer i den
store og urtidsagtige Nordskov. I 1635 gav han
ordre til anlæggelse af en bro ved Hornets yderste
punkt. - Kort efter begyndte skibsfarten fra ste
det, idet man med båden »Fladlusen« hentede 600
læs træ fra udskibningsbroen. Omtrent samtidig
begyndte man også på kongens befaling kulbrænding
i Abrahamstrup skove. Et hus ved broen blev op
ført til bolig for en tilsynsmand. Det blev kaldt
»Kulhuset«, og efterhånden som flere andre byggedes,
fremkom områdets betegnelse, Kulhusene. De første
beboere af »Kulhuset« var Hans Hansen Kulsvier og
Maren Andersdatter. De blev viede i Dråby kirke
1647 og døde begge samme år, 1677. Senere kom
kulsviere til, og disse skovboere var just ikke af
det, vi kalder »den bedste slags«. Kulsvierblodet
gjorde sig gældende meget ofte. Det fra Gribskov
indvandrede folkefærd var vidt forskelligt i færd
og levevis fra halvøens befolkning. Det prægede på
mange måder egnen.

Hahn fik i de få år (1673-1679), han var ejer
af Jægerspris gods, opført 24 gårde og huse og
anbragte beboere heri, der kaldtes skovboere el
ler skovmænd. Det er ham, der har skabt den
bebyggelse, der kaldes Skoven. Hvad Flahn ikke
havde nået, blev ca. 65 år senere taget op af
Fr. V’s første dronning, Louise. Hun gav ordre
til opførelse af 14 nye gårde: Seks Slagelses
gårde, som senere fik navnet Seksgårdene, tre
Troldegårde, tre Skåningegårde og to Hjorte
gårde.
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J. Th. Lundbye: »En dansk kyst«. Billedet viser kysten ved Kignæs 1842 (Kunstmuseet)

På Nordlandets magre (sandede) jorder er
gennem tiderne udkæmpet en hård kamp for til
værelsen: år med misvækst, epidemi (1693),
kvægpest (1745), der havde til følge, at -7.3 af
besætningerne døde. Når hertil lægges et strengt
hoveriarbejde, forstår man den tapre befolk
nings hårde kår. Men striden hærdede stedets
beboere, og vanens magt holdt dem fastbundne
til de karrige overdrev og enkle, fordringsløse
våninger. De besad en hjemstavnsfølelse af æd
leste karat. I denne forbindelse må nævnes gård
ejer Hans Peter Hansen i Vestre Troldegaard.
Han og hans slægt kunne se tilbage på en 150årig tilværelse der. Der kunne også anføres en
type som gårdejer Peder Nielsen i Seksgårdene,
en klog og gemytlig mand. Af en støbning helt
for sig selv var den gamle historiker og billed
skærer Lars Nielsen i Kulhusene: »en Kæmpe
på Lerfødder« kalder Achton Friis ham. - Det
var blot nogle. Men mange flere kunne frem
drages. - Vi rykker nu helt op til vor egen tid.
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For henved en snes år siden tilbødes forholdsvis
god betaling for grunde til sommerhuse. Mange
af Nordlandets landmænd kunne ikke modstå
den økonomiske fristelse. De solgte deres ejen
domme eller dele af deres arealer. Følgen ser
man i dag: den mægtige koloni »Hornsved«.
Når man ved, at der er 12-13 km fra Kul
husene til Dråby kirke, forstår man Nordlan
dets ønske om eget sogn og egen kirke. Udskil
lelsen fra Dråby sogn fandt sted i slutningen af
forrige århundrede. Skovkirken er opført 1897
(indviet 19.12) efter tegning af M. Borch, for
ca. 16.000 kr. Den består af skib og kor med
tegltag. Over vestgavlen er et lille klokkespir.
Stilarten er romansk, og materialet er røde mur
sten. Kirken har fladt bjælkeloft. Over alterbor
det et forgyldt krucifiks, en kopi af originalen i
Gentofte kirke. På kirkegården er begravet ar
kæologen Sophus Müller (d. 1934).
I meget smukke omgivelser ned til Isefjorden
ved Kulhuse ligger Mariaforbundets Hushold

nings- og Efterskole, Baunehøj, der blev oprettet
i 1920erne. Nævnes skal også Landkolonien
Jomsborg, oprettet 1906 af arkitekt H. Tornøe
som F.D.F.-lejr.
Mange byboere søger efter landlivets sol,
strand og fred, og de fleste mennesker ønsker at
fyldestgøre mottoet: »bo under eget tag«, hvad
enten det så bliver i et sommerhus eller en hel
årsbeboelse. - Jægerspris kommune har i så hen
seende rige erfaringer. Omtalt er stor-kolonien
»Hornsved«. Man kan også pege på det areal,
der efter »Strandgårds« brand 1960 udstykkedes
til grunde med begge formål. Meget smukt be
liggende er ligeledes de mange helårshuse, der
grupperer sig på bakkehældet omkring Thyrs
høj. Og vore sognes byområder vokser støt år
for år. Må jeg her nævne, at Jægerspris by i om
fang er fordoblet i løbet af de sidste 10 år. - I
1841 fik vi her i landet et egentligt kommune
styre. Fra dette år har Gerlev og Dråby sogne
været forenede til en kommuneenhed. Fra april
1967 fik denne enhedsbetegnelsen Jægerspris
kommune, der har sin administration i den i
1938 opførte bygning, hvor også biblioteket har
til huse. - Jægerspris og Kyndby-Krogstrup sog
neråd har hver for sig enstemmigt vedtaget en
sammenlægning af de to kommuner til Jægers
pris storkommune. Hvis ikke indenrigsministe
riet forkaster planen, vil dette ske pr. 1. april
1970.
Skal man danne sig et topografisk begreb af
Gerlev-Dråby sogne, må det formodes, at den
bedste løsning af opgaven fås gennem et vue
fra et fritliggende højt punkt. Vi vælger et så
dant: Thyrs, også kaldet Tyras høj, 52 m. Er
luften sigtbar, har man herfra et udsyn viden
om. Fra højens top er det en forholdsvis let sag
at trække konturerne op, selv om den nordlig
ste grænse, Kulhusrenden, ligger et stykke ude
i det fjerne, hvor også Halsnæs og Stålværkets
høje skorstene i Frederiksværk dukker op. Byen
selv synes at skjule sig, hvilket dog må siges at
være urimeligt. Den nordgående kystlinje bræm
mes af store strandenge og værnes af Hornsveds
tætte trækroner.
Helt i horisonten knejser Roskildedomens to
tårne med Christian Firtals slanke spir. Svanholmskovens grønne bælte langt nærmere giver
hvile for øjet. Mod øst skinner Roskilde-fjor12*

dens blå vand. Fiskerbåde og lystsejlere kryd
ser over fladen. Som en bred flod bugter fjor
den sig gennem landskabet. Snart skjules dens
spejl af Færgelunden. Hinsides fjordens østside
skimtes de smukke lerklinter, og i bredningen
nær ved det store skakfelt på halvøens øst- og
nordside ses den græsbevoksede ø, Øksneholm,
som iøvrigt også gemmer den lille Cochlearia
danica (dansk kokleare) i sit skød. Drejer man
pynten rundt ved Kulhusene, har man i vest
Isefjorden med Jægersprisbugten. I det fjerne
spores Kyndbyværkets fire store skorstene, kyst
skrænterne, Orø og længst i vesthorisonten kyst
landskabet i Holbæk amt.
Istidens Danmark var et barsk og ugæstfrit
land. Det lå knuget og stivnet under indlands
isens hårde greb. Men efter årtusinders under
trykkelse smeltede de udefra kommende ismas
ser bort, og Danmark genopstod forynget og
smilende, kønnere end nogensinde før. Således
modtog vi da også vore sogne ubevoksede og
ubeboede. I øst har vi en ret markeret isrands
linje, der for vort vedkommende begynder
nordøst for Gerlev, og som kan følges helt til
Halsnæs. Den sydligste del, syd for Jægers
pris, er ganske godt markeret ved en række grusog sandbakker, der ligger langs med vejen og er
ledsaget af en kendelig forskel i udformningen
af terrænet vest og øst for denne linje i lighed
med, hvad der ofte ses foran og bagved isrands
linjerne. I Færgelunden er israndslinjen særlig
fremhævet, og tæt ved kulminerer den i området
anseelige banke med Thyrs høj. Den fortsætter
over Brandbjerg, Nordskoven og Skåningegårde
over Kulhusene. Måske, bortset fra Brandbjerg,
er det på den angivne strækning mere landska
bets almindelige, uregelmæssige karakter end de
enkelte bakkedrag, der bestemmer linjen, og
denne kan derfor ikke nøje fastlægges i sine en
keltheder. Ser man stort på forholdet, kan man
fastslå, at østområdet er karakteriseret af bak
ker, medens vestlandet er præget af ret jævne
moræneflader. Mange steder er der tale om hæ
vet havbund, hvortil må henregnes de mægtige
strandenge, afvekslende med store mosestræk
ninger, som ikke mindst gør sig gældende i Nord
skoven. - Med rette kan man pege på den type,
man i den geologiske terminologi kalder det
»marine landskab«. Dette gør sig måske i sær-
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lig grad gældende omtrent midt i Skovens
»sogn«, hvor der i retning øst-vest er et lavtlig
gende, overordentligt fladt landskab, der i sten
alderen var et bredt sund mellem Roskilde fjord
og Isefjorden, og som efter gården Louiseholm
kaldes Louiseholm sund. Hvad der lå nord for,
var altså en ø.
Særlig på Isefjord-siden har havet øvet stor
indflydelse. Mange steder er flyvesandet blæst
op over morænen og har dannet klitter. Man
ser dem særligt omkring Jomsborg. Man har
dem også ved Vesterstrand. Af andre havaflej
ringer har vi de såkaldte strandvolde. Af så
danne ses et par stykker ca. 2 km syd for Jæ
gerspris. De har en længde af omkring 400 m
og en højde på ca. 6 m. Fra bakkerne syd for
Troldegaard strækker sig en strandvold med en
længde af ca. 700 m. Tilsvarende, men mindre,
findes øst for Kulhusene.
I »Flora og Fauna« skrev en af vore fø
rende florister, K. Wiinstedt, følgende: »Held
den, som kan holde sindet friskt ved at mødes
med naturen i elskov til den. Jeg tror, hendes
eller hans liv bliver lykkeligere end de flestes!«
Vi vil da prøve på at »mødes med naturen«,
omend det kun kan blive glimtvis. Vel er fru
Flora rig og rundelig med sine kostelige gaver,
men vor tid er begrænset. Lad os tænke på at
besøge tre forskellige plantesamfund: skoven,
strandengen og højen, tre forskellige tider på
året.
Jorden i den majgrønne skov er dækket ved
et »snelagen« af Anemone nemorosa, hvis blomster
kalke hjemsøges af vintertrætte bier. En lettere
kuldegysen går gennem iagttageren. Men den æsteti
ske glæde bringer alt i ligevægt. Hist henne ved
den friskgrønne busk ses noget blåt. Dette kan
være flere ting. Ah! Viola odorata (marts viol). Noget i hvidt i det fjerne! Må undersøges! Cardamine silvatica (skovkarse). Ser vi det! Ikke almin
deligt fund. - I skovbunden læser vi lyriske stemnin
ger af H. C. Andersen: »Grønt og gult og rødt for
øjet svæver«. Hist henne ser vi en mægtig grøn be
voksning af Mercurialis perennis (aim. bingelurt) med
de blanke blade og særbo blomster. Så ved vi, hvor
jorden skal tages til vore stueplanter. Hvilende er
synet af det lille samfund, for »det grønne er godt
for øjet«. Den gule farve er repræsenteret gennem
Ficaria verna (vorterod), Gagea lutea (alm. guld
stjerne) og Taraxacum vulgare (mælkebøtte), som
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har ikke mindre end ca. 80 fættere, kusiner, eller er
det halvbrødre? Det er lidt vanskeligt at bestemme
artsbetegnelsen, da planten er parthenogenetisk og
altså henviser til det vanskeligt definerlige begreb:
Jomfrufødsel. Det røde finder vi i den skønne Pulmonaria officinalis (alm. lungeurt). På vor videre
vandring i skoven ses Anemone hepatica (blå ane
mone). Ved grøften hist henne fængsles vort blik
af den charmerende Chrysosplenium (milturt), som
også er os til megen glæde. - Et senere tidspunkt på
året viser os, det gælder ikke mindst Nordskoven,
enorme bevoksninger af Pteridium aquilinum (ørne
bregne). Næsten berusede af skønhedsindtryk må vi
stoppe op, selv om meget andet vinker os i møde.
Fuld af taknemmelighed over Skaberen og i stille
andagt ihukommer vi Morten Børups strofe:

Jordens rige blomsterpragt,
skovens grønne smykke
fuglesangens tryllemagt
fylder os med lykke.
En stor kontrast til skovens plantesamfund møder
vort øje i strandengen, den tidligere omtalte hævede
havbund, som vi vil aflægge et besøg omkring Set.
Hans. — Bund-dominanterne er her en lille blålig
sivart - det såkaldte »harrilgræs« — Juncus gerardi, også kaldet bottnisk siv, og græsarten Festuca
rubra (rød svingel). Det havet nærmest liggende
bælte er præget af de såkaldte salturter. - Salicornia
herbacea (»kveller«) ligner små grantræer. Salsola
kali (sodaurt) med de tilspidsede blade minder om
tidsler en miniature. Chenopodium rubrum, (rød
gåsefod) tænder ved sin farve blus over tangvolden,
i hvis salpeter også Atriplex litoralis (strand-mælde)
frodigt florerer. Cochlearia officinalis (lægekokleare)
peger på større beskedenhed i tilværelsen.
Lidt længere fra strandlinjen ser vi Aster tripolium
(strand-asters), dog ikke i blomst endnu. Triglochin
maritimum (strand-trehage) fører let den begyndende
amatør udi den botaniske videnskab på vildspor,
idet tanken da kan henledes til Plantago-slægten
(vejbred). - Det er også på denne strækning, vi ser
den smukke grå Artemisia maritima (strand-malurt).
Længst fra havet træffes den kønne Armeria maritima
med sine røde hoveder — den plante, som på dansk
går under navnet engelskgræs - og det er her, den
smukke lynglignende Statice limonium (hindebæger)
har sit eldorado. Og ligeså med Spergularia salina
(glatfrøet hindeknæ), Lotus tenuis (smalbladet kællingetand), Potentilla argentea (sølv-potentil) - o.m.a.
Også her står vi undrende over det, vi ser, og min
des om Brorsons dejlige vers:

»Hvad skal jeg sige, når jeg går
blandt blomsterne i enge,
når fuglesangen sammenslår
som tusind harpestrenge.«

Vor tredje, sidste botaniske exkursion skulle
som tidligere nævnt have højen som mål. Vi
starter en dag hen i september. Men hvorfor til
en høj? Simpelthen, fordi en sådan i alminde
lighed ikke har kendt til plov eller harve og
derfor stort set har bevaret sin urflora. Vi væl
ger igen Thyrs høj. Har man god tid, kan man
give sig selv opgaven: Hvor mange forskellige
planter findes her? Jeg søgte at besvare spørgs
målet den 22. september f. å. Som resultat kom
jeg til 53. Det vil naturligvis føre for vidt at
standse ved hver. - Vi tager et udpluk af den
store til en lille buket.
Achillea millefolium (alm. røllike) stod med sæn
kede hoveder - vel deres form for honnør! Artemisia
vulgaris et campestris (grå-bynke og mark-bynke)
bredte sig i kraft og mængde. Hieracium vulgatum
(aim. høgeurt) lyste som klare stjerner på en vinter
himmel. Rumex acetosa (syre) så noget brune og sol
brændte ud. Tegn på sundhed! Vi ses igen til som
mer! Trifolium hybridum (alsikekløver) lagde sine
røde hoveder kælent til det grønne tæppe. Chamaenerium angustifolium (gederams) sås med åbne kaps
ler, rede til at sende sine fine sølvtråde med frø som
balancelodder ud over landskabet, slægten skal leve
og udbredes: Centaurea cyanus (kornblomst) hælder
sig i sin ensomhed og var i færd med at ofre sin
sidste pragt på det alter, der havde velsignet den
under væksten. - Dactylis glomerata (hundegræs),
Festuca ovina (fåresvingel), Lolium perenne (aim.
rajgræs) o. a. græsser søgte ved deres tæthed at lune,
når barske vinde truede med død og udslettelse. Rosa
canina (hunde-rose), Rubus fruticosus (brombær) og
Sorbus aucuparia (aim. røn) havde dækket et lækkert
bord for vinterens fugle. - Hyld, gyvel, syren, eg,
poppel og lind var posteret på højens sider. De stod
som budbringere med hilsener fra ahner, hvis rod må
søges mange århundreder tilbage i tiden. - Her slut
tes vore besøg, også på højen. I botanisk henseende
må vi undlade at gæste sognenes, ja, en af Dan
marks sjældneste planter, Thesium ebracteatum (hør
bladet nålebæger). Kun særligt indviede ved, hvor
den findes. Kun de må nyde det sjældne syn. — Min
hensigt med dette botaniske rundskue, der har fået
et forholdsvis grundigt præg, har været at henlede
opmærksomheden på de natur-skønheder og natur
værdier, der er henlagt til vore sogne: ud af arts
mosaikkens mange enkeltheder at skabe det floris

tiske helhedsbillede, som det viser sig på de anførte
steder til de opgivne tider: at »påvise enheden i
dens mangfoldighed«. (Vilh. Andersen).

Nordskoven kan som ingen anden glæde den
virkelige naturelsker med et dyre- og planteliv,
som efterhånden er enestående i Danmark.
Det er rovdyrfaunaen, såvel af pattedyr som
af fugle, der for naturvennerne er denne skovs
store attraktion. Endnu kan man her få lejlig
hed til at nyde det yndefulde syn af et kuld le
gende rævehvalpe eller til at iagttage en jagen
de gammelræv på en af de store skovenge en
tidlig sommermorgen. Og færdes man i skoven
en månelys frostnat i januar, høres atter og atter
de brunstige rævehanners hæse gøen. Også græv
lingen er så talrig, at det næsten er en fast regel
at møde een eller flere på en aftentur i sommer
månederne. - Skovmåren lever sit skjulte liv i
de tætte granbevoksninger, men når sneen dæk
ker skovbunden, røber den gennem sine spor en
forholdsvis talrighed. Og selv om sommeren er
det ikke helt ualmindeligt at møde en hun, som
er på togt med sine store unger, eller at træffe
et kurtiserende par, som snerrende jager hinan
den. Ilderen, der i de senere år har bredt sig
stærkt på Sjælland, er ligeledes nået til Nord
skoven, hvor den har fundet sig så godt tilrette,
at den nu må regnes for en fast beboer. Noget
tilsvarende gælder for egernet. Medens den til
fældige skovgæst kun forholdsvis sjældent får
rovdyrpattedyrene at se, er forholdet et helt
andet med rovfuglene. Disse herlige og skønne
skabninger færdes gerne frit fremme, således at
enhver, der aflægger Nordskoven blot et kort
besøg, ikke kan undgå at få del i den glæde og
berigelse, som synet af disse stolte flyvere altid
er for enhver naturven. - Lige så naturligt det
er, at de tre kæmpeege er blevet Nordskovens
symbol i botanisk henseende, lige så rimeligt
falder det at betragte rovfuglene som denne
skovs faunistiske skjoldmærke, fordi der næppe
findes nogen anden dansk skov med en lige så
talrig og artsrig rovfuglebestand. Om vinteren
er det gæsterne fra nord, havørnen og konge
ørnen, som navnlig tiltrækker sig opmærksom
heden. Der går næppe nogen vinter til ende,
uden een eller flere af disse prægtige fugle har
haft deres faste ophold i skoven. Som regel har
de deres nattekvarter i gamle skovfyr, ofte flere
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Den ca. 2000-årige »Kongeeg« i Nordskoven

i samme træ. I marts-april forlader disse besø
gende ørne skoven for at drage mod nord. Sam
tidig begynder de bofaste rovfugle at tænke på
yngleforberedelserne.
Duehøgen, som nu er vort lands største og
kraftigste rovfugl, begynder allerede i januar
februar at lade sit gjaldende parringsskrig høre.
I marts vender musvågerne hjem fra deres vin
terkvarter. Dag efter dag ses ofte 10-15 par
cirkle rundt over skovens kroner. Deres glæde
over vårens og yngletidens komme giver de til
kende ved syngende skrig, der indgår som en
hymne mellem andre jublende stemmer i fugle
koret. - I granbevoksningerne har de mange
spurvehøgepar i slutningen af marts og begyn
delsen af april travlt med at bygge deres reder.
Når skoven står grøn, vender hvepsevågen til
bage fra Afrika for på sin stille måde at begyn
de sit sommerophold hos os.
Nu må man dog ikke tro, at det kun er rov
fuglene, som er særlig talrige i Nordskoven. In
teressant er det at lægge mærke til de mange
nordiske arter, f. eks. korsnæb, dompap, grøn
sisken og misteldrossel. Disse er ofte kommet
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som gæster, men har følt sig så godt tilpas, at
de er blevet ynglefugle her. Et par gange har
også sortspætten aflagt besøg, medens natrav
nen, som jo også er en fast beboer af de svenske
nåleskove, hver lun sommeraften spinder sin
forunderlige vise og flyver på lydløs insekt
fangst over enge og kulturflader. Men også sy
dens fugle stævner til møde i Nordskoven. Nat
tergalen slår sin trille i skovkantens slåenkrat,
guldpirolen lader sin melodiske fløjten lyde fra
bøgehøjskovens kroner, og isfuglen flyver i de
klare septemberdage som en funklende juvel
over de stille skovdammes sorte vand. - I Nord
skoven lever iøvrigt den sjældne dagsommerfugl
Parnassius mnemosyne (er ofte forvekslet med
Parnassius apolio - kaldet den »sorte sommer
fugl«!) Larven af førstnævnte er ganske vist
sort, men det voksne dyr er nærmest hvidt med
2 sorte pletter på forvinger og uden pletter, men
sort parti på bagvingernes inderrand. Parnassius
mnemosyne er indtil 1940 fundet nogle steder i
Danmark. Nu findes den kun i Jægerspris Nord
skov, hvor den siden 1960 er fredet. P. mn. er
et skovdyr. Larvens foderplanter er Corydalis
(lærkespore). Flyvetiden er juni-juli. Flugten er
svag. Hunnerne kendes på deres sphragis: en
sæk på bagkropspidsen.
Skulle vi give vore følelser frit løb efter alt
det, vi har oplevet på vor vandring i den kære
skov, kunne vi passende sige med M. Rosing:
Skoven er det bedste slot,
slipper indenfor man blot,
vil man ej tilbage;
længere og længer ind,
blindet blødt af drømmens spind,
lader du dig drage.

H. P. Hansen

JÆGERSPRIS SLOT
Fr. VII er den konge, hvis navn er knyttet nær
mest til slottet og dets interessante fortidsmin
der. Hans store arkæologiske interesse førte bl.
a. til studier af egnens køkkenmøddinger, hvor
han undrede sig over at finde flækkede menne
skeknogler. Forklaringen måtte være, at vore
forfædre i stenalderen havde været kannibaler!

Jægerspris slot set fra syd. Foran bygningen står »Hjorteper«

Kongen udarbejdede en afhandling til oldskriftselskabet, men først i vor tid har forskerne be
kræftet hans antagelse og givet ham den aner
kendelse, han fortjente.
Hornsherred rummer et væld af fund fra de
forskellige perioder af vor forhistorie. Midt i
1950’erne undersøgte Nationalmuseet en høj
gruppe sydvest for slottet, hvor en svag forhøj
ning i jordsmonnet adskilte den lave Isefjordsstrand fra Ballermosen. Der var tre bronzeal
derhøje med flere grave i hver høj; den ene rum
mede spor af en hustomt, men da der hverken
fandtes ildsted eller husgeråd, har det sandsyn
ligvis været et kultsted - noget, man ikke har
kendt fra denne periode.
Det mest interessante var dog et fund i en
langhøj med 3 grave; i en næsten formuldet læ
derpose, der har været fæstet til den afdødes
bælte, fandtes bl. a. et guldsmykke bestående af
flade, runde spiraler, der er dannet af en tynd
guldtråd. Det er forsætligt brudt i flere stykker,
hvorfor man regner med, at det har været an
vendt som betaling. Det stammer fra midten af

det andet årtusind før vor tidsregning, og man
skal helt til den samtidige mykenske kulturkreds
i Sydgrækenland for at se noget tilsvarende.
Her har man i en fyrste-skaktgrav fundet en
stump af et armbånd forarbejdet på samme må
de - dog af totrådet guld, hvor det danske fund
er enkelttrådet. - På Jægerspris har man fra
bronzealderen også fundet adskillige hellerist
ninger; i stengærdet, der omgiver Slotshaven, er
der anbragt en stor sten med skålformede for
dybninger: soltegn. På Kobbelgården fandt man
for ikke så mange år siden en sten, som nu er på
Nationalmuseet; den var udsmykket med en un
derarm og 4 fingre, rakt velsignende i vejret.
Fra jernalderen gjorde man i 1966 et usæd
vanligt fund - det største i sin art her i landet;
neden for en af Færgelundens skrænter mod
Roskildefjorden fandt man en pragtfuld fibula,
et bronzesmykke med tyk guldbelægning og pry
det med ædelstene og perlemor. Den lå omgivet
af 19 guldbrakteater, en slags hængesmykker på
størrelse med en femøre - nogle med runeind
skrift, antagelig anvendt som amuletter. De me-

185

nes at stamme fra det 5. århundrede efter vor
tidsregning og er forarbejdet her i landet som
efterligning af romerske kcjsermedailloner. Den
ne periode, den germanske jernalder, er ellers
fattig på fund; lederen af Nationalmuseets ar
kæologiske afdeling udtalte, at et sådant fund
kan man kun regne med sker een gang i en for
skers liv.
Vikingetiden, der danner overgangen fra for
historisk til historisk tid, har også efterladt sig
spor her: Da man i begyndelsen af 1950’erne
skulle grave ud til sogneskolen ved Dråby kirke,
fandt man en samling grave, der lå meget nær
jordoverfladen. Det mest interessante fund var
en bronzenøgle med vikingetidens dyreslyng;
ved bygningens indvielse fik skolen fra Natio
nalmuseet en nøjagtig kopi, som nu er dens
symbol. Endelig skal nævnes, at der i Slotsha
ven står 3 runesten, som Fr. VII fik foræret,
og som han lod transportere fra Fyn til Jægers
pris.
Slottets ældste historie fortaber sig i det uvis
se; allerede tidligt i middelalderen omtales
»Abrahamstrup« som krongods, men vi skal
helt ned til Erik Menved (o. 1300), før vi får
fast grund under fødderne. Krøniken beretter
om dronning Ingeborg, der tidligere havde mi
stet 14 spædbørn og nu foretog en køretur fra
slottet til Holbækgård. Da hun ville vise den 4
måneder gamle arveprins frem for folk langs
vejen, væltede vognen, og barnet omkom. Dron
ningen gik af sorg over denne tragiske begiven
hed i Set. Clare kloster i Roskilde!
Iagttager man slottet fra nordplænen, ser man
det middelalderlige Abrahamstrup som den mid
terste, høje del af denne fløj. Det middelalder
lige murværk i munkesten er bevaret i 3 stok
værk og bærer spor af tilmurede gotiske vinduer,
savtakfriser m. m. I kælderen er der bevaret et
gotisk bjælkeloft af svære rødfyrstammer, hvor
af nogle har udskårne hjørneblade og viser spor
af maling. De har utvivlsomt udsmykket rid
dersalen oprindeligt, men er ved en senere om
bygning placeret i kælderen. - Ned igennem ti
derne indtil Fr. VITs død (1863) har slottet så
godt som uafbrudt været kongelig ejendom;
dronning Margrethe beordrede plantning af pil,
og endnu den dag i dag er navnet »Pilehaven«
bevaret tæt ved slottet.
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Ethvert slot har sit spøgelse - således også
Abrahamstrup. En svensk oberst kom til Koben
havn for at kræve tilbagebetaling af en sum
penge, som den svenske konge havde lånt Chr.
II; i hovedstaden fik officeren besked på at
rejse til Hornsherred, hvor han ville træffe kon
gen. I et medbragt brev fik fogeden på Abra
hamstrup ordre til »at tage vel imod gæsten og derefter gøre ham et hoved kortere« - hvil
ket også skete. Om natten vandrer den arme
oberst rundt i parken med sit hoved under ar
men for derefter at søge hvile i »Spøgelsesværel
set«, beliggende i slottets nordøstfløj for enden
af »Spøgelsesalléen«.
Den store bygmester blandt Danmarks kon
ger, Chr. IV, har også sat sit præg på Jægerspris.
Han lod sydfløjen opføre ud mod den store
slotsgård, ganske vist kun i een etage; over syd
portalen ses hans kronede navnetræk - dengang
var der dog en stor port, der dannede indkørs
len til det egentlige slot. I den tøndeformede kæl
derhvælving under porten ses endnu, hvordan
vindebroens kontravægte var placeret. Efter Fr.
Vil’s tid er voldgravene fyldt op, undtagen
mod syd, hvor man nøjedes med at lede vandet
bort.
Det middelalderlige slot havde kun udvendige
trapper; Chr. IV forsynede det med et syvkantet trappetårn på sydsiden - ind mod den indre
slotsgård. Den dag i dag kan man se, hvordan
vindeltrappen blev konstrueret: det bærende ele
ment, aksen, består af egetræstromler, skåret ud
i eet med trinene og anbragt oven på hinanden
som en cylinder.
I 1700-tallet skete der 3 store om- og tilbyg
ninger på mindre end 25 år: Fr. IV overdrog
slottet til sin yngre bror, prins Carl, på hans
23 års fødselsdag. Den ugifte prins boede her
sammen med sin søster, Sophie Hedvig, der op
rettede Vemmetofte adelige jomfrukloster. Sø
skendeparret flyttede fra København som pro
test mod, at kongen få uger efter dronningens
død ægtede Anna Sophie Reventlow. Det gamle
Abrahamstrups loft blev 1721-22 indrettet til
kavalertjenerne, og taget prydet med frontispicer mod nord og syd. Chr. IV’s lave sydfløj blev
forhøjet med endnu et stokværk; oprindelig
havde der kun været eet tårn, det blev også for
højet, og for symmetriens skyld blev der til

føjet endnu et. Indkørselsporten blev afskaffet
og delvis muret til, så der nu kun er en portal;
i stedet blev der lavet en trævindebro, der fra
vest førte ind i den indre slotsgård. Efter om
bygningen blev sydfløjen betragtet som den for
nemste del af slottet; prins Carl satte to minde
tavler op med latinske indskrifter i guld på sort
baggrund og med hans kronede spejlmonogram.
De ses i den indre slotsgård over portalerne til
tarnet og sydfløjen; den ene indskrift er et citat
fra Davids 22. salme, den anden er fra Apostle
nes Gerninger.
Da Chr. VI overtog slottet (1730), indledte
han straks den næste store byggeperiode: han
opførte østfløjen, som blev forbindelsesled mel
lem det gamle Abrahamstrup og sydfløjen. Her
indrettede han gemakker til sig selv og dron
ningen; samtidig lod han alle fløjene pudse og
hvidte. I den nuværende »Tyrkersal« står der
et meget fornemt ur med dronning Sophie Mag
dalenes navnetræk på en blå kugle, båret af to
englebørn; urkassen er hvidmalet med forgyld
ninger og bærer øverst en forgyldt kongekrone.
Uret har datoviser og er forsynet med et spille
værk. Når vinduerne står åbne, kan man i den
store slotsgård høre den smukke, spinkle melodi.
Da kronprinsen, den senere Fr. V, indgik æg
teskab med den engelske prinsesse Louise (1743),
overlod faderen ham slottet. Dermed indledtes
den tredie byggeperiode, under hvilken nord
fløjen blev udvidet mod vest, så den fik samme
længde som Chr. IV’s sydfløj. Tårnene på syd
fløjen fik spir, tegnet af Amalienborgs arkitekt,
N. Eigtved; alle vinduer blev forsynet med »en
gelske« rammer efter at være blevet gjort bre
dere og højere. På den måde kom slottet til at
virke som en helhed trods de mange sammen
stykkede dele; den nye fløj blev også i dette til
fælde indrettet til ejeren. - Efter dronning Loui
ses død ægtede Fr. V den tyskfødte Juliane Ma
rie; han så hende første gang dagen før sit bryl
lup, og dette møde foregik på Jægerspris. Senere
skænkede sønnen af første ægteskab, den sinds
syge Chr. VII, slottet til sin halvbror, arveprins
Frederik, der blev landets egentlige regent i ti
den efter Struensees fald, og indtil kronprinsen.
Fr. (VI), blev myndig.
På Frederiksborg slot hænger et billede, malet
af N. Abildgaard, med titlen: »Bistået af arve

prins Frederik vækker Danmark Fama af sin
søvn«. Det er en allegori over det pantheon, som
arveprinsen tog initiativet til i parken og Slots
hegnet, stærkt tilskyndet af sin førsteminister,
Ove Høegh Guldberg. Maleriet udsmykkede
oprindeligt spisestuens kamin på Jægerspris.
Det var kommet på mode ikke alene at stu
dere fortidens store ånder lige fra arilds tid,
men også at følge filosoffen Rousseaus appel om
at leve mere intimt med naturen.
Fra Ove Mallings nyligt udgivne bog »Store
og gode Handlinger af Danske, Norske og Hol
stenere« valgte arveprinsen et større antal per
soner, hvis navne blev indhugget på 54 sten; de
blev udsmykket med symboler af forskellig art
- mange hentet fra geometrien: kuglen, ternin
gen, cylinderen og keglen - og anbragt dels i
parken, dels i Slotshegnet. At man ikke granske
de de udvalgtes liv og levned alt for nøje, frem
går af den kendsgerning, at den færøske sørøver
kaptajn, Mogens Heinesen, også fik sit mindes
mærke! Ideen havde kort forinden fået sit side
stykke i Fredensborg slotspark, hvor statuer af
norske og færøske folketyper pryder »Nord
mandsdalen«.
Det blev overdraget billedhuggeren J. Wiedewelt at udføre mindestøtterne; kongen skænkede
norsk marmor til formålet. Den fornemste blev
placeret for enden af skydebanen i Fasanhaven
til minde om Benedikt, der ofrede sit liv i et
forgæves forsvar for sin broder, kongen, Knud
den Hellige, der blev dræbt i Odense af oprørere,
mens han knælede foran alteret i Set. Albani
kirke. - Indskriften er typisk for tidens stil:
»Den Broderlige Kjærligheds Ædle Mønster«;
man mener, at arveprinsen sikkert har haft sin
halvbror i tankerne ved formuleringen. Når van
dringsmanden færdedes i parken og Slotshegnet,
skulle han ved beskuelsen af mindestøtterne ma
nes til en dybere erkendelse af fædrelandets for
tid, men også styrkes moralsk ved konfrontatio
nen med de store forbilleder. Under et høstgilde
på nordplænen sidst i 1700-tallet deltog arve
prinsen med sin familie; ved den lejlighed blev
der plantet lindetræer, som fik navn efter hans
børn. I plænens hjørne blev der rejst sandstens
støtter, symboliserende årstiderne, og midt for
slottet en høj marmorsøjle i barokstil med en
urne øverst.
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Fr. VII og grevinde Danner, malt 1861 af J. V. Gertner
(Jægerspris)

Slottet trængte stærkt til istandsættelse; i de
fornemste rum blev der opsat dørstykker, af
hvilke to er profilportrætter af arveprinsen og
arveprinsessen. Fr. V’s fløj var blevet ødelagt af
fugt; efter reparationerne blev der anbragt tre
malerier over dørene i stueetagens sal. De sym
boliserer malerkunsten, billedhuggerkunsten, med
en buste af Fr. V, og arkitekturen, med en model
af Marienlyst slot, som enkedronning Juliane
Marie ejede. I arveprinsens audiensgemak, (som
nu hører til museet), er væggene betrukket med
et smukt malet kinesisk silketapet.
Allerede under Chr. VI var den første jætte
stue udgravet her i landet; den ligger i Slotsheg
net ved Højmosekongevejs udmunding i Fasan
alléen. Den latinske indskrift på den opsatte
tavle bærer præg af det ringe kendskab, datiden
havde til landets forhistorie: »Denne Grav, som
fromme hedenske Forfædre for i det mindste
800 Aar siden anlagde til Bevarelse af 4 Menne
skers jordiske Levninger og dækkede med kæm
pestore Sten, blev i Juni 1744 med omhyggelig
Haand aabnet og prydet med denne Mindesten,
af den højbaarne Fyrste, Frederik - Arving til
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sine Forfædres Rige og Dyder, Folkets Haab,
Hæder og Glæde.« Man kunne roligt have skre
vet 3000 år i stedet for de 800.
Arveprins Frederik lod Monses høj, en anden
jættestue, udgrave, men respekterede absolut ik
ke dette fortidsminde. Selve højen blev omdan
net i fransk havestil med terrasser, klippede
træer og buske og prydet med syv marmorsøj
ler, hver med et navn på en af de gamle, nordi
ske konger samt oldenborgernes stamfader, Wit
tekind. Fra toppen af højen skulle man kunne
nyde udsigten over Isefjorden; den ene endevæg
af selve gravkammeret blev revet ned og er
stattet med en portal, hvorover arveprinsen sat
te følgende indskrift: »Til den bedste Moders
Minde helliges dette ældgamle Mindesmærke,
fundet i Aaret 1776 af Arveprins Frederik.« Si
den da fik højen, der ligger tæt nordvest for
slottet, navnet Julianehøj. - Efter arveprinsens
død spillede Jægerspris kun en beskeden rolle.
Sønnen, den senere Chr. VIII, holdt af og til
jagt; slottet var næppe særlig bekvemt at bo i,
og det forfaldt mere og mere.
I 1834 vågnede det for nogle måneder op af
sin dvale, da Fr. VII som prins blev forvist til
Jægerspris; han var faldet i unåde hos sin svi
gerfader, den landsfaderlige konge, Fr. VI, der
havde dekreteret skilsmisse fra prinsesse Wilhel
mine efter 6 års ægteskab. I sin tid havde fædre
ne aftalt forbindelsen af rent dynastiske grunde,
men prinsens »Sturm- und Drangperiode« blev
stærkt misbilliget af monarken. Prinsessen holdt
af sin Fritz, men følte sig brødebetynget over
ikke at have opfyldt sin mission: at skaffe lan
det en tronarving. Det var dog næppe hendes
skyld. Skilsmissen kom helt bag på det unge
par; i et af brevene til Jægerspris skriver hun,
at hun aldrig vil ophøre med at bede for hans
vel.
Frederik VII var et udpræget friluftsmenne
ske; han brød sig ikke om bylivet, og i Horns
herred nød han sine rideture, var en ivrig jæger
og dyrkede først og fremmest sin yndlingsinteresse, arkæologien. Prinsens adjudant, major
Ewald, havde fået strenge ordrer til at passe
godt på den forviste; det kneb undertiden for
den ikke helt unge officer at følge prinsen, når
det gik over stok og sten - i al slags vejr. Da
han en dag beklagede sig over besværlighederne,
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svarede prinsen, at det jo ikke var ham, der
havde pålagt ham det hverv. Men en nat var
prinsens seng tom! Stor opstandelse! Var han
stukket af - havde han druknet sig - eller hvad
var der sket? En stor undersøgelse blev iværksat,
men forgæves. Uhyggen bredte sig, indtil en tje
ner hen på morgenen fandt den eftersøgte, so
vende i et af parkens lysthuse. Det havde været
for varmt for prinsen indendøre, så han havde
foretrukket at tilbringe natten i det frie.
Fra den tid er en interessant korrespondance
mellem far og søn, hvori man efterhånden spo
rer en kendelig bedring i prinsens sindstilstand.
»Der er ingen Sjælefred, naar man bærer Nag
eller Vrede i sit Hjerte,« skriver prins Christian
Frederik til sønnen. »Jeg har især anset det
gavnligt og nødvendigt, at du kom i en rolig
Stilling. Benyt den til dit eget bedste og tænk
ret alvorligt over de Dage, som er henrundne«.
»Fritz« var skuffet over, at kongen havde næg
tet faderen tilladelse til et besøg på Jægerspris;
i et af de sidste breve fra eksilet takker han fa
deren på det hjerteligste: »Jeg er nu saa lykke
lig, som jeg nogen Sinde forlanger at blive det,
da jeg har genvundet hans Kjærlighed, jeg troe
de at have mistet for evigt, nemlig Din, dyre
bare Fader!«
Allerede som barn havde prinsen deltaget i
udgravninger af oldtidshøje i Sorgenfri og Bre
de; under Jægersprisopholdet sørgede prins
Christian Frederik for, at sønnen blev bistået af
»gamle Thomsen«, Chr. Jürgensen Thomsen,
der grundlagde Nationalmuseet. Blandt de 20
høje, der blev udgravet, var prinsen særlig op
taget af »Troldkamrene«; han bad desuden fa
deren om tilladelse til også at grave i Julianehøj,
det kunne jo være, at der fandtes endnu et kam
mer? »Det vil blive en af de interessanteste Ud
gravninger, der er foretaget i lang Tid,« skrev
faderen i sit svar og formanede samtidig søn
nen til ikke at ødelægge hverken gravhøj eller
eventuelt gravgods. - Jægersprisperioden blev
også brugt til at studere Islands historie, da Fr.
VI havde dekreteret, at prinsen skulle på en
rejse hertil; undervejs til Humlebæk, hvorfra
skibet skulle afgå, mødtes far og søn på Fre
densborg og tog der afsked med hinanden.
Efter Fr. VI’s død i 1839 fik kronprins Fre
derik en langt friere stilling. Chr. VIII var op

sat på at få et nyt ægteskab i stand; valget faldt
på den purunge prinsesse Mariane af Mecklen
burg-Schwerin, »porcelænsprinsessen«, som hen
des dansklærer, Chr. Winther, kaldte hende.
Hun faldt ikke til i Danmark, var svagelig og
meget nært knyttet til sine forældre og bad efter
få års ægteskab om skilsmisse; Chr. VIII bevil
gede den, skønt kronprinsen nødigt ville gå med
dertil. Der blev heller ikke født nogen tronar
ving i dette ægteskab.
Chr. VIITs død i 1848 kom som et frygteligt
slag for sønnen; under statsrådet, der blev holdt
natten efter dødsfaldet, opfordrede Fr. VII sine
ministre til at yde ham al mulig bistand - beske
dent tilføjede han, at han jo stod så langt under
sin far i åndelige evner.
Den følgende tid bragte mange omvæltninger;
H. C. Andersen har betegnet 1848 som »vul
kanåret«. Ved faderens dødsleje havde Fr. VII
lovet at give landet en fri forfatning; i de be
vægede martsdage kort før treårskrigens udbrud
stod kongen frem på Christiansborg og meddel
te folketogets deltagere, at han allerede havde
afskediget sit ministerium og fraskrevet sig ene
vælden. Der er ingen tvivl om, at denne begi
venhed var med til at grundfæste kongens over
ordentlig store popularitet; når den politiske si
tuation en sjælden gang forekom ham særlig
broget, kunne han true med abdication. I så
fald ville hans farbror, den ubetydelige arve
prins Ferdinand, blive konge, og efter al sand
synlighed ville enevælden blive genindført, så
på den måde kunne kongen øve en vis pression.
Junigrundloven blev underskrevet i 1849, og
hermed havde Danmark fået en indskrænket
monarkisk styreform. Ved enevældens ophør
overførtes krongodset, også slottene, til staten;
i rigsdagen drøftedes salg af flere ejendomme,
bl. a. både Amalienborg, Fredensborg og også
Jægerspris. Allerede tidligere havde Fr. VII
overvejet købet, og i 1854 slog han til. I de før
ste år af sin regeringsperiode havde han boet på
Frederiksborg; som konstitutionel konge behø
vedes hans nærværelse ikke så meget i Køben
havn, og han foretrak af flere grunde at flytte
bort fra hovedstaden. En af dem var hensynet
til Louise Rasmussen, hans barne- eller ung
domsbekendtskab, der fik så stor betydning for
den senere del af hans liv.
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Kort efter sin regeringstiltrædelse havde han
meddelt ministeriet sin hensigt: at ægte denne
borgerlige kvinde, der besad så mange af de
egenskaber, som han følte så stort behov for.
Konseilspræsidenten havde imidlertid fået kon
gen til at udskyde planen, dels på grund af kri
gen, dels fordi arvefølgespørgsmålet ikke var
løst og derved muligvis kunne kompliceres. Men
efter det blodige Istedslag (1850), der sluttede
krigen med en afgørende sejr over slesvig-holstenerne, strømmede der en sådan begejstrings
bølge fra befolkningen mod kongen, at han be
sluttede sig til ægteskabet. Biskop Mynster viede
det høje par i Frederiksborg slotskirke, hvor ar
veprins Ferdinand for gode ord og betaling gik
med til at repræsentere kongehuset og være for
lover. (Han var i konstant pengenød). Hvede
brødsdagene blev fejret på Jægerspris, hvor mu
seet er i besiddelse af kongens morgengave til
grevinden: et guldbæger med kongens billede
på den ene side og hans kronede spejlmonogram
i diamanter på den anden.
På grevindens fødselsdag i 1854 underskrev
kongen gavebrevet, hvori han overdrog hende
slottet med tilliggende af både landbrugsejen
domme og skove, et areal, der udgjorde det me
ste af Hornsherreds nordlige del. Nu gennemgik
slottet atter en tiltrængt restaurering; udvendigt
blev det kalket rødt, den karakteristiske okse
blodsfarve, som det endnu delvis har.
Kongens kronede monogram »F C C« blev
anbragt over indgangsportalen; med bogstaver
ne for »Frederik Carl Christian« ønskede Fr.
VII en markering af, at slottet var privat ejen
dom.
Grevindens adelsvåben blev placeret på nord
fløjens frontispice: en hvid lilje omgivet af fly
vende bier, symboliserende fliden. Udenom står
hendes motto på fransk: »La fidélité est ma
gloire«, »troskab er min hæder«; skjoldet støt
tes af en løve og en hund, styrkens og troska
bens symboler. Hendes styrke var der ingen
tvivl om, og den trængte kongen til; inden for
hofkliken, der afskyede hende, tvivlede man på
troskaben. Som ganske ung balletdanserinde ved
Det kgl. Teater havde hun været forlovet med
Carl Berling fra bladdynastiet. I 1841 havde
hun hemmeligt født ham en søn, som en tid
blev anbragt i pleje hos en enke, madam Jacob
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sen, der tidligere havde været budkone ved de
Berlingske aviser. Familien fik forlovelsen hæ
vet, men efter barnets fødsel skaffede Carl Ber
ling Louise Rasmussen til Paris, hvor hun blev
uddannet som modehandlerske. Efter et par års
forløb vendte hun tilbage til København, hvor
hun i Vimmelskaftet fik en modeforretning med
Berling som financier. - I 1846 var Fr. VITs an
det ægteskab blevet ophævet; fra da af blev for
bindelsen med Louise Rasmussen, hans »skyts
engel«, som han selv benævnte hende, intimere.
Kongen følte sig også stærkt tiltrukket af Ber
ling, der blev nært knyttet til hoffet, bl. a. som
ansvarlig for civillisten: kongens apanage og
private regnskab. Denne ejendommelige »tre
kant« bestod i hele kongens regeringstid. Straks
efter tronbestigelsen var Louise Rasmussen hem
meligt flyttet ind på Christiansborg. Hoffets
modvilje mod forbindelsen gjorde det naturligt
for Fr. VII at flytte til Frederiksborg, hvor hun
som »baronesse Danner« havde fået anvist væ
relser i prinsessefløjen.
I de følgende år blev Nordsjælland det fore
trukne opholdssted for det høje par. Utallige er
de historier og anekdoter, der berettes om deres
færden. - Allerede fra barnsben havde kongen
elsket at klæde sig ud i besynderlige dragter; kun
sjældent er han afbildet i helt reglementeret
uniform. Han gjorde sig populær ved at færdes
med sin røde fez og den lange merskumspibe.
Grevinde Danner har med stor omhu værnet om
hans dragter og piber, som nu kan ses på Jæ
gerspris-museet. - Den jævne befolkning følte, at
de i Fr. VII havde en konge, som instinktivt
forstod dem og ville deres bedste på alle måder.
Hans evne til at improvisere og i de enkelte si
tuationer finde de mest rammende udtryk blev
næsten legendarisk; hans motto »Folkets Kær
lighed - min Styrke« ramte plet. Næppe nogen
anden dansk konge har vundet en sådan popu
laritet.
Grevinden nærede moderlige følelser over for
gemalen; hans forældre blev skilt, da han var
ganske spæd, og gennem hele sin opvækst havde
han lidt under savnet af moderen, hvem han
kun stod i skriftlig forbindelse med. Det har
utvivlsomt tilfredsstillet ham at blive genstand
for en moderlig omsorg fra grevindens side;
hun blev hans trofaste og omhyggelige syge

plejerske i de ikke så få sygdomsperioder gen
nem årene, ligesom hun var den eneste, der
kunne sætte sig i respekt over for ham, når han
følte trang til at tømme bægeret hyppigere, end
godt var.
Kort efter indflytningen på Jægerspris inviterede
kongen til høstgilde, og det blev en uforglemmelig
oplevelse for alle de mange af egnens beboere, der
deltog. Kongen sluttede sin tale til gæsterne med en
lovprisning af grevinden: »Nu har jeg faaet en
Kone, jeg kan leve sammen med, og hun er dansk i
Sjæl og Sind — kommen af Folket!« Sognefogeden
replicerede med at fremhæve, at tiderne nu var ble
vet gode for bonden i gamle Danmark og ikke
mindst for de jægersprisiske bønder. De havde den
lykke at have den mand, der havde skænket dem
friheden, midt iblandt sig, en konge, som ikke holdt
sig for god til at feste sammen med bonden. Da
sognefogedens kone bagefter blev spurgt, hvordan
det var at danse med kongen, svarede hun: »Jo’h,
det gik saamænd meget godt. Han hoppede bare lidt
rigeligt, men hvad’ — det gør vel saadanne fine
Folk.«
Da grevinden en dag var på tur til Frederiks
borg, kom en af forpagterne på besøg hos kongen.
Fr. VII fik lyst til et rask lille drikkegilde og
sendte bud efter endnu et par herrer. Grevinden må
have haft på fornemmelsen, at noget sligt kunne
hænde; hendes tiltagende uro medførte, at kusken
fik ordre til at vende om. Da hun kørte ind i slots
gården, blev kongen ubehageligt overrasket: »Saa for
S . . . ., der har vi min Kone igen«. I en fart blev
gæsterne lodset ud af havedøren, men da grevinden
trådte ind, afslørede pokalerne, hvad der var fore
gået. »Tænkte jeg det ikke nok«. Et skarpt ordskifte
påfulgte, hvorunder grevinden forløb sig med det
resultat, at hun fik 8 dages stuearrest. Kongens
vrede fortog sig som regel hurtigt; allerede næste
dag savnede han hustruen og var parat til »løsla
delse«, men forgæves bankede han på den lukkede
dør. »Kongens Befaling skal overholdes!« Det blev
sikkert en lærestreg for dem begge to.
Kongens temperament kunne undertiden give
sig uventede udslag, men hvis de ramte grevin
den, forstod hun ofte at afbøde dem.
En dag var parret på køretur fra Jægerspris slot
sydpå i Hornsherred; på hjemturen var der et eller
andet, der gik kongen imod, hvorpå han komman
derede kusken på bukken til at gøre holdt: »Grev
inden ønsker at vende tilbage til Fods.« Uden at
lade sig mærke med den overraskende ordre steg
grevinden ud; vognen forsvandt snart ud af syne,
men grevinden var ikke sen i vendingen. Hurtigt

fik hun fat i en gårdmand i nærheden og bad ham
køre så hurtigt, det lod sig gøre, til Jægerspris. Hun
vidste, at kongen skulle om ad Færgegården, så ved
at køre den direkte vej gennem Over Dråby ville
hun have en mulighed for at komme først. Gård
mandens heste strakte ud det bedste, de formåede;
stor var grevindens tilfredsstillelse ved ankomsten
at konstatere, at hun var først på pletten. Længe
varede det ikke, før kongens vogn svingede ind på
slotspladsen, men da stod den smilende grevinde og
tog imod sin gemal, hvis vrede forlængst var for
duftet. »Jeg vandt Væddemaalet, Deres Majestæt!«
udbrød grevinden, da kongen steg ned fra sin vogn;
gensynet, som ellers kunne have været pinligt, op
løstes i fryd og gammen.

Gårdmanden fik som tak for sin raske kørsel
en jagtbøsse med kuglepung og krudthorn i
foræring; den havnede senere i »Jourstuen« på
museet. I kongens arbejdsværelse ved siden af
hænger det kendte bræt med 80 af Fr. VII’s
piber, bl. a. en fransk, hvis hoved er formet som
et orlogsfartøj, der entres af fjendtlige styrker i
kamp med fartøjets mandskab; en sølvstatuette
af kongen til hest pryder låget.
Kongen var en stor ryger; en af de lange pi
ber har 3 hoveder, så han nemt kunne skifte
over fra den ene slags tobak til en anden. Mere
beskeden er »gamle Mørdrups pibe«, der blev
skænket ham af Fr. VII som tak for hjælpen,
da kongen engang fik overbalance i en båd på
Frederiksborg slotssø og faldt i vandet. Mørdrup, som havde deltaget i treårskrigen 1848-50,
og senere som garder ofte havde stået vagt ved
kongeslottet, kom på sine meget gamle dage til
Jægersprismuseet; han var da over de 90 år, og
Fr. VII var forlængst død, men ikke desto min
dre overvældedes den gamle mand helt af min
derne fra fordums tider. — Efter besøget fandt
slotsfogeden hans pibe ved foden af kongens pi
bebræt; den skulle tilbage til den samling, som
giveren havde sat så stor pris på.
I slottets nordfløj blev den nuværende Rebekkasal indrettet; i loftet anbragtes Thorvaldsens
relief med motiv fra Det gamle Testamente: Re
bekka og Elieser ved brønden. Den mest fanta
sifulde indretning skete dog i sydfløjens »Alhambrasal« eller »Tyrkersalen«, som den kal
des nu. Her blev loftet overbroderet med arabe
sker i oliefarver og forgyldning; en stor lyse
krone i midten og en lidt mindre i hver af
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hjørnerne er bygget op af et japansk testel med
kopper, underkopper, sukkerskåle og vaser,
kunstfærdigt arrangeret - utvivlsomt et udslag
af kongens påhit. De stilrene møbler fra bed
stefaderens tid forsvandt desværre så godt som
helt.
Tæt ved voldgraven ud for Tyrkersalen står
endnu den sten, som den efterhånden ikke helt
slanke konge brugte, når han skulle bestige sin
ridehest. Hans manglende mobilitet gav sig også
udtryk i en ny form for fiskeri: siddende i tårn
værelset på 1. sal med fiskestangen ud af vin
duet. En dag, da heldet svigtede, og han bekla
gede sig til sin tro og afholdte tjener, Anders
Rideknægt, spurgte denne, hvor mange kongen
havde fanget? »20 Karusser og Karper.« »Ja
men, saa kunde Majestæten godt indstille, for
saa var der ikke flere.«
Midt i den store slotsgård lod kongen opstille
en hjort, som Thorvaldsens yndlingselev, Adel
gunde Vogt (f. Herbst), havde modelleret. Fr.
VII havde i sin tid fået »Hjorteper« foræret af
en skovfogedfamilie, der havde taget sig af den,
fra den var spæd. Den blev fra Gribskov over
ført til Dronningøen i Frederiksborg slotssø,
hvor kongen en dag blev stanget af den og faldt
i vandet, hvorefter hjorten svømmede i land og
vandrede tilbage til skovfogedfamilien. Her fik
kunstnerinden lejlighed til at anvende den som
model til sin skulptur.
Det var blevet spået kongen, at han skulle
regere i 15 år, og han troede fuldt og fast på
spådommen, som også gik i opfyldelse. Han dø
de på Lyksborg slot i Sønderjylland i november
1863, mens truende uvejrsskyer tegnede sig på
den udenrigspolitiske himmel. I sine febervildel
ser de sidste døgn troede kongen sig på Danne
virke i forsvar mod tyskerne. Et par måneder
senere var krigen en realitet. - Med eet slag var
grevinde Danners »gloire« forbi. Hun indretde sin enkebolig i Ny Vestergade 13 i Køben
havn, men tilbragte ofte sommeren på Jægers
pris eller i Syden. Først på bryllupsdagen i 1864
besøgte hun kongens grav i Roskilde domkirke;
her lagde hun en krans af blomster fra Jægers
pris på hans kiste. Allerede kort efter kongens
død henvendte hun sig til Fr. Vil’s kabinets

192

sekretær, J. P. Trap, og meddelte ham, at hun
havde til hensigt at give sine ejendomme og pen
gemidler tilbage til samfundet.
Allerede i 1867 oprettede hun det første bør
nehjem; en plejemor flyttede ind i Kavalérfløjen
på Jægerspris med 6 piger og 6 drenge. Grevin
den, som selv var kommet fra små kår og født
uden for ægteskab, havde ved kongens side vist
stor hjælpsomhed, ofte anonymt. Nu skulle hen
des midler gå til børn, der trængte til at vokse
op under gode, trygge kår. Herved blev grun
den lagt til »Kong Frederik VII’s Stiftelse«, som
i hendes testamente blev universalarving, og
hvorigennem hun ville hædre kongens minde.
Hun døde 1874 i Genova og blev efter eget øn
ske begravet i Slotshaven på Jægerspris, hvor
børnene stadigvæk lægger friske blomster på
gravhøjen den 7. august, kongens og grevindens
bryllupsdag. På gravstenen står følgende ind
skrift: »Herunder hviler Louise Christine,
Lehnsgrevinde af Danner. Kong Frederik VII’s
Enke«.
I de følgende år blev der oprettet 17 børne
hjem med 20 piger i hvert. Gennem udenrigs
ministeriet havde bestyrelsens 3 medlemmer fået
oplysninger fra udlandet, og dr. Barnardo’s små
børnehjem i England kom til at danne mønste
ret for Stiftelsen på Jægerspris. Senere blev der
tilføjet en landbrugsafdeling (Skovlyst) og lan
dets første børnehjem for retarderede børn
(Stærgården). Der blev indrettet skole på slot
tet, senere suppleret med husholdningsskole, sy
gestue, systue, børnehave, spædbørnshjem og
ungdomsskole. Siden min tiltrædelse som den
første kvindelige forstander (1940) har udvik
lingen inden for den sociale forsorg dog med
ført, at en række af disse forgreninger enten er
blevet forældede eller overflødige. Tilbage er
der nu kun 5 hjem med 12-15 børn i hvert; sko
lelokalerne på slottet og bygningerne, hvor de
nedlagte hjem holdt til, er overgået til et meget
tiltrængt børneforsorgsseminarium.
I sommerhalvåret myldrer slotsgården med
turister, der besøger de mindestuer, som grevinde
Danner bestemte skulle stå urørte fra kongens
tid.
Signe Prytz

KYNDBY SOGN
KYNDBY-KROGSTRUP KOMMUNE
Kyndby sogn grænser til Krogstrup og Ferslev
sogne samt til Isefjorden. Det første led i ordet
Kyndby betyder »revne, sprække« og refererer
muligvis til byens to kær, som uden tvivl i ældre
tid var eet.
Under den sidste istid dækkedes Kyndby så
vel som Krogstrup af en isrand: den i geologisk
terminologi benævnte Kyndbylinie, der mod øst
fortsatte over Roskilde fjord. På det nordligst
beliggende punkt, et par km nord for Kyndby,
træder denne meget skarpt frem efter den sid
ste issmeltning, som forårsagedes af et mildere
klima. Man ser den tegnet ved den række af
små randmorænebakker med grove gruslag, der
hælder mod nord. Særlig smukt fremtræder dis
se vest for Nyvangsgaarden. Israndslinjen fort
sætter herfra over Kyndby syd på til Venslev
og videre i vest på Ferslev mark i de afrundede
bakker, kames, vi hørte om under nabosognet
Ferslev.
Enhver med blot en lille smule interesse for
naturen ved, at kystskrænterne ved Kyndby by
der på store botaniske sjældenheder. Må jeg blot
nævne Pulmonaria angustifolia (himmelblå
lungeurt) og Prunella grandiflora (storblomstret
brunelle). Men også den ret sjældne Anthericum
ramosum (grenet edderkopurt) med sine græsagtige blade og lille hvide krone findes. Må jeg
blandt de mindre almindelige anføre Veronica
spicata (aks-ærenpris), Filipendula hexapetala
(knoldet mjødurt) og Cynanchum vincetoxicum
(svalerod). - Hertil kommer så en meget stor
skala eller buket af fru Floras andre rige gaver.
Om de to førstnævnte, de såre udsøgte planter,
gælder det, at de er stærkt på retur. Selv bota
nikere, som dog skulle være de første til at vær
ne vor flora, kan ikke holde graveskeen i ro.
Står man på et af sognets højdepunkter, på
Klokkerbakken, Store Avlebakke eller et andet
sted med vid udsigt og lader blikket glide over
landskabet, ihukommer man spontant Brorsons
lovprisning:
»Op al den Ting, som GUD har gjort,
hans Herlighed at prise!
Det mindste, han har skabt, er stort
og kan hans Magt bevise.«
13

Frederiksborg amt

Når man ved, at der i sognet er sløjfet 2 dys
ser, 1 jættestue, 1 hellekiste og ikke mindre end
72 høje, forstår man, at det i lighed med Ferslev
sogn for omkring 5000 år siden - og langt se
nere - havde en såre rig bebyggelse. Den for få
år siden ved Kyndbyværket fundne gravplads,
fra yngre romersk jernalder (400-800 e. Kr.),
taler jo også et sprog, man kan forstå. - Men
lad os nu i tankerne gå nogle århundreder frem
i tiden - til omkring midten af 1100-tallet. Så
vil man se en flok mænd, som har travlt med at
opføre en efter forholdene stor bygning af sten:
kirken i Kyndby. Af sten? Ja, for de samme
bygmestre - og mange andre med dem — boede
selv i bulhuse, altså huse af træ. Kirken er et
langhus bestående af romansk skib af frådsten.
Det er senere forlænget i vest og i gotikkens tid
i øst, begge gange af munkesten. I syd var et
gotisk våbenhus. Endelig fandtes i øst en så
kaldt tagrytter. - Sådan har kirken set ud gen
nem flere hundrede år. Her har vi typen på
den romanske kirkebygning, som næsten altid
var kullet. »En liden Klokke« hang i en stabel
ved kirkegavlen.
Der går ganske vist sagn om et tårn, som
svenskerne i krigen 1657-60 får skyld for at
have nedbrudt. - 1848 visiterede biskop Myn
ster Kyndby kirke. Han skriver: »Kirken er
meget simpel og har intet Taarn, som for lang
Tiid siden skal være nedfaldet«. — Så sent som
1876 lod daværende kirkeejer, baron J. C. BilleBrahe til Svanholm, et tårn opføre. - Så går vi
ind i kirken. I våbenhuset, tårnets nederste del,
ses en stor gravsten, rejst på højkant. Den lå
indtil 1950 i skibets gulv ud for prædikestolen.
Stenen blev i sin tid lagt over Jep Jensen Ra
vensberg og hustru til Kindholm. — Når man
første gang træder ind i Kyndby kirke, betages
og behages man straks af dens harmoni i hvæl
vingernes buer og linjer, dens lysfylde og efter
forholdene storladne rumproportioner. - Alter
tavlen har et maleri fra 1861 af Schleisner:
Kristus velsigner kalken. Døbefonten fra om
kring 1600 er af sandsten med relieffer: evange
listerne. - I korets sydside, lavt nede, ses en
rektangulær fordybning i muren. Her har der
oprindelig været en åbning til det frie, hvori
gennem middelalderens (og senere tiders) spe
dalske, stående på kirkegården, har modtaget
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den hellige hostie. Ved en lem kunne hullet luk
kes og brugtes da til opbevaringssted for røgel
seskar o. lign. - Prædikestol og lydhimmel er
fra Chr. d. IV’s sidste regeringsår. Ophængt i
kirken: et krucifiks fra omkring 1300 og en
marmortavle, udført af Wiedewelt, over sogne
præst Axel Ursin. — 1941 røbede et lille stykke
løsnet pudslag, at kirken oprindelig (romansk
tid) havde kalkmalerier: middelalderens »fat
tigmands-bibel« (B. Købke), »religiøse symboler«
(R. Broby-Johansen). Men også de tre vestlige
(gotiske) hvælv havde sådanne. Det interessante
fund blev 1943 rekonstrueret, og her får man
»et indtryk af, hvad den romanske og gotiske
billedkunst engang har været. De sarte, næsten
henåndede farver knap nok røber, at en moder
ne konservator har haft dem til behandling«
(Jan Steenberg). - Kirken var genstand for en
grundig og pietetsfuld restaurering 1950-51.
Midt i den gamle landsby ligger også dens
præstegård. Og præstegården er ikke nogen
parvenu i landsbyen. De favnetykke kastanier
og de hundredårige linde med deres brede kro
ner minder om, at her har gården stået, medens
mange år har omskiftet adskillige ting i verden.
Tæt vest for kirken har ligget herregården
Kyndbyholm eller Kindholm. Gårdens historie
kan føres tilbage til 1300-tallet. En af de ejere,
hvis navn står friskest i erindringen, er vel Jep
Jensen Ravensberg (d. 1481). Han blev, som før
nævnt, begravet i Kyndby kirke. Dette var al
mindeligt for dignitarer den gang og langt se
nere (til 1805).
Under Grevens Fejde (1534-36) blev Kindholm ødelagt, men igen opbygget. 1624 kom
gården under Svanholm (Frantz Rantzau). Men
36 år senere (altså 1660, under svenskekrigen)
blev den brændt eller nedbrudt. Gårdens jorder
lå dog stadig under Svanholm og omtales sidst
i denne forbindelse 1805. Tilbage af den gamle
gård er kun tomten, som er fredet. - Så sent
som 1475 (Chr. d. I) nævnes en anden større
gård i Kyndby sogn. Man ved ikke, hvor den
har ligget. De største gårde i sognet i dag er
Hulekærgaard og Nyvangsgaard.
Mere end nogen sinde før belærer den tid, vi
lever i, os om, at alt er underkastet forander
lighedens love. Men selv om beviset daglig fø
res, var der dog næppe nogen, som for ca. 30 år
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siden turde regne med synderlige forskydninger
ved Kyndbys jomfruelige kyster. Hvor før en
smal grusvej, omkranset af vilde roser, kaprifolie, bukketorn, hassel og slåen, snoede sig fra
Kyndby til det »fjerne vesten« - over bakke og
dal gennem landskabets idyl til Isefjordens bla
bølger, hvor sæler solede sig på havstenene, fø
rer nu en ligelmjet autovej til Kyndbyværket.
Eventyret har sin rod i året 1935. NESA sa
sig nødsaget til snarest muligt at foretage for
øgelse af den disponible maskineffekt. Direk
tionen med civilingeniør Aage R. Angelo som
leder så sig godt om forskellige steder. Man
fandt Kyndby strand som det formentlig bedst
egnede sted, fordi der bl. a. var let adgang til
kølevand og kultilførsel, idet der ca. 200 m fra
land er en vanddybde på ca. 7 m, således at
skibe på indtil 5000 t kan lægge til. Noget me
get væsentligt var altså i orden, og man tog fat
på opgavens løsning. Først opkøbtes 12 landej
endomme med et samlet areal på omkring 300
ha og en kyststrækning på ca. 3 km. Efteråret
1937 begyndte piloteringen. Værket skulle nem
lig opføres på en ved opfyldning dannet halvø
i Isefjorden. Under ledelse af dygtige ingeniører
og arkitekt H. Bojsen-Møller opførtes de gigan
tiske bygninger i årene 1938-39. Det sattes i
drift 1. april 1940. Senere har flere store og
kostbare udvidelser fundet sted. Bl. a. er også
opført nogle mægtige olietanke. Den største
rummer 31.000 m3 brændselsolie. Tallene, der pe
ger hen på værkets størrelsesforhold, skal an
føres: Hver af de 4 skorstene er 70 m høje. De
2 sidst opførte har en indvendig munding på
5,2 m. Vi vil nu prøve på - i hovedtræk - at
følge den tekniske proces, der foregår over
brændselselementerne til den elektriske strøm.
Forbrændingen sker i vældige flammer i kedlerne,
og røgen passerer herefter store elektriske aske
udskillere. Fra disse suges den op i de fire mæg
tige skorstene. Dampen, som forlader kedlerne,
føres til dampturbinerne. Under hver af disse
findes en kondensator, hvor dampen køles gen
nem vand fra Isefjorden. Det af dampen »fød
te« vand pumpes igen ind på kedlerne, således
at der bliver en cirkulering af vand mellem
kedler, turbiner og kondensatorer.
Elektriciteten frembringes af generatorer, som
er koblet til hver sin dampturbine. Direkte fra

Kyndbyværket set fra luften (foto: NESA)

generatorerne føres strømmen til transformere,
der kan sætte spændingen op til 120.000 V.
Med disse spændinger føres elektriciteten bort
gennem luftledninger og fordeles derefter ved
forskellige hovedtransformerstationer på Sjæl
land til alle de mange store og små forbrugere.
Kyndbyværket ejes af I/S Isefjordværket. An
tal af ansatte ved Kyndbyværket er (1968) ca.
200. Disse bor i en villa-by med ca. 600 indb.
Efter dette rids af Kyndbyværkets tilblivelse,
industrielle og konstruktive tilsnit kan det må
ske have sin interesse at høre lidt om »livet«,
som det her under private former kan leves.
Vi forsøger et »interview« med et medlem af
»den faste stok« og udvælger en dame, som vi
kalder fru B.
H.: Her må være rart om sommeren, men jeg be
takker mig for at bo her vinterdage!
Fru B.: Men jeg, som bor her, siger: Prøv det, og
De kan ikke bo andre steder! Det erfarer man da,
når man er flyttet herfra. De fleste her lever intenst

med familie og kålplanterne. Natur er her i rigt mål.
Den nyder man tilfulde, indtil man en skønne dag
pludselig får kannibalfeber og jagter alt ukrudt in
den for ens fire hække. Det er næsten som en religiøs
bevægelse, der kalder til samling, og et helt lille
samfund væbner sig med spaden samt diverse frø
poser og aflæggere.
H.: Hvad får man egentlig tiden til at gå med!
Her må man da kunne sove sin tornerosesøvn!
Fru B.: Så er De gået galt i byen. Her er der
ikke noget med, at man bliver 100 år uden et eneste
lille mavesår. Man kan skam godt blive tjenlig til
IV2 restinil, når skorstenene vælter deres store ån
dedrag ned over nyvasket tøj og nypudsede vinduer,
og sidst, men ikke mindst, når en vognfuld natur
hungrende mennesker kommer den ene søndag efter
den anden og tapper husholdningsbudgettets reserver.
H.: Ja, her kommer vel en del fremmede?
Fru B.: Der findes så mange fremmede »fugle«.
Dem har vi også her. Når sommeren holder sit ind
tog i vort lille samfund, kommer de flyvende i alle
afskygninger af bilmærker, slår borde, telte og et
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helt katalog af flugtstole op. Så er det om at være
på vagt. De vil nødigt forstyrres i deres reder, hvor
dc ruger over kaffe, wienerbrød og sololie. En skæb
nesvanger stemning breder sig, hvis man giver sin
hund frie tøjler et øjeblik. Dette kan resultere i en
total udslettelse af et kunstfærdigt opbygget søndags
kvarter.
H.: Kender man noget til rangsforskel på Kyndbyværket?
Fru B.: Her er ingen racefordomme, selvom her er
både blå og gule mænd. Her er hver lille begivenhed

KROGSTRUP SOGN
KYNDBY-KROGSTRUP KOMMUNE

Krogstrup sogn grænser til Gerlev, Skuldelev,
Skibby, Ferslev og Kyndby sogne samt til Ise
fjorden. Fra naturens side er sognet ret ordi
nært. Dermed skal dog ikke være sagt, at det
er uden interesse. Må jeg blot pege på området
omkring Tranebakke (gammel boplads fra bron
zealderen), Lakkedysseskrænten og de store mosedrag ved Svanholm og Orebjerg.
Navnet Krogstrup er sammensat af mands
navnet Krokr og strup, der henviser til bebyg
gelse på overdrevet.
Krogstrup eller Set. Olav kirke er som
Kyndbys en romansk frådstensbygning fra 1.
halvdel af 1100-tallet. Ved oprindelsen bestod
den af skib og kor. Sidstnævntes gavl er rigt
smykket med fem lige høje blændinger, afslut
tede med en bue, hvorimod langsiderne har dob
belte bueslag. - År gik og kom. Hvert krævede
sit offer, både blandt dem, der søndag efter søn
dag plejede at samles i kirken, og også denne
matte yde sin del. Kirken har naturligvis tid
efter anden delt skæbne med så mange andre i
vort land. Det ligger nært at føre tanken hen
på den gamle Fjenneslev kirke, om hvilken det
hedder:
Væggen var baade muggen og grøn,
den havde saa dyb en Revne;
Tiden æder med skarpen Tand,
saa lidet monne hun levne.
A. Oehlenschläger.

Omtrent sådan må vi tænke os Krogstrup
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noget for sig, det må være sig et TV-apparat, en ny
frakke, en ny bil, der ikke siger, som den skal - det
er altsammen store ting i et lille samfund.
H.: Har De aldrig haft fornemmelsen af at bo på
de »bageste marker«?
Fru B.: Oprigtig talt: nej! Men jeg har ladet mig
fortælle, at vi lever så langt fra alfarvej, at under
krigen kom her kun en eneste tysker, og han var fa
ret vild! Men når man i København siger, at vi bor
så langt ude, at man selv må holde hankatte, benægter vist alle det.
H p. Hansen

kirkes tilstand hen mod Valdemarstidens slut
ning. Der måtte altså ske noget. Og det gjorde
der. Vestgavlen blev nedbrudt, og skibets læng
de fordobledes. Den nyopførte gavl blev prydet
med tandskifte, rundbuede blændinger og siksakmønstre. Vi er nu inde i en tid, hvor næsten
alt præges af gotikken. Dette gjorde sig også
gældende her. Kirken fik hvælvinger og andre,
større og spidsbuede vinduer, og gavlene forsy
nedes med kamtakker. Et kapel, det nuværende
sakristi, er sandsynligvis opført noget senere,
antagelig i det 15. årh. Det blev indviet til den
i senmiddelalderen skattede helgen, Set. Diony
sius. Her stod et alter med helgenens billede, og
der blev holdt messe, indtil Chr. d. IV 1606
greb ind.
Under dronning Margrethe begynder op
gangstider. Befolkningen øges, og øde skov
strækninger tages under dyrkning. Den voksende
velstand giver sig bl. a. udslag ved tilbygninger
som ovenfor nævnt - og kirketårne. Næsten alle
de romanske kirker var kullede. Der kan angi
ves flere årsager til, at man ønskede et tårn ved
sin sognekirke. En af dem var: »GUD til Ære
og Kirken til Beprydelse«. En anden: hensigts
mæssig anbringelse af kirkeklokkerne.
Hvilken begrundelse man brugte i Krogstrup
får stå hen. Et tårn ville man have. Gennem
skiftegangen (polsk) kan man slutte, at et så
dant er opført i årene omkring 1500. Det var
ret lavt, for lavt mente man. Det blev derfor
1614 (Chr. d. IV) forhøjet betydeligt og fik vælske gavle (jvfr. Slangerup). Senere, 1881, for
nyedes den øverste del, og ved samme lejlighed
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gik man over til kamtakkede gavle. Et våbenhus
er opført 1862. Om dette har afløst et brøstfældigt, eller man gennem kirkedøren er gået
direkte ind i kirken, vides ikke. Når man åbner
kirkens dør og træder ind, er det de »åbne ar
mes« indtryk, der møder og varmer en om hjer
tet: et lyst, venligt og smukt kirkerum. Og at
det ikke blot er en illusion i et flygtigt nu, men
en statisk tilstand, kan den, der skriver dette,
bekræfte efter mere end 37 års gerning ved
kirken.
Vi går straks op i koret. Omgående falder
vore øjne på døbefonten, hvis alder må henfø
res til omkring midten af det 12. årh. Den er
ubestridt kirkens ældste, vel også smukkeste in
ventar, vist af østjydsk oprindelse. Fonten er af
rødlig granit og har forskellige relieffer, bl. a.
af løver: symbolet på Kristus, som kaldes »Lø

ven af Juda stamme«. Historisk, kunstnerisk og
åndelig set må døbefonten betragtes som kir
kens klenodie. Altertavlen i bruskbarok minder
meget om dem i Gerlev og Dråby og er fra
samme værksted. Den er smukt udskåret, bæ
rer årstallet 1633, adelsvåben og Chr. d. IV’s
valgsprog: REGNA FIRMAT PIETAS, »From
hed styrker Riget«. Billedet i tavlens midte,
C. Schleisner, 1870, har som motiv: Kristus i
Emmaus.
Prædikestolen fra 1626 er i senrenæssance. Un
der gulvet ud for prædikestolen lå indtil den sto
re restaurering af kirken 1881-82 to smukke lig
sten over tre af hr. Peder og fru Birgitte Billes
børn fra Svanholm. De var døde af pest 1565.
Disse sten blev taget op og indmurede i korbuens
sideflader. Herefter går vi til kirkens vestende,
hvor vi beundrer det meget smukke smedejerns
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gitter, som adskiller skib og tårnrum. Portene
er fra 1780 og er bekostet af daværende ejer af
Svanholm, hr. Niels Jørgensen Svanenskiold,
som indrettede tårnrummet til kapel for sig og
sine nærmeste. Kisterne blev ved omtalte re
staurering taget ud og nedsat på kirkegården.
Nu har orgelet (fra 1938) sin plads her. - Er
kirken smuk om dagen, er den det ikke mindre
om aftenen, når lysene i de skønne messingsta
ger og smukke lysekroner er tændte. - I 1944
blev hvælvingerne udsmykket af maleren Ole
Søndergaard.
De dødes have, kirkegården, er jævnligt be
søgt af sognets folk. Jeg slutter mig til. Vi har
samme ærinde: kærligt at dvæle ved de minder,
der knytter sig til en bestemt grav. Og når vi
forlader denne og kirkegården, er det med en
stille bøn: Guds Fred med vore døde i Dan
marks Rosengaard. (Grundtvig).
De store gårde i Krogstrup sogn karakterise
rer dette og er et kapitel for sig. Vi begynder
med den største og mest kendte udadtil. — Svan
holm har sit navn efter fuglen, æ. d. swan, sva
ne (1472: Swaneholm) og det geografiske be
greb holm: en mindre ø eller en grund, der om
sommeren er omgivet af eng, om vinteren af
vand. Hvor gammel gården er, kan ikke med
sikkerhed afgøres. Dog er der meget, som tyder
på, at den går helt tilbage til det 12. årh. - Den
går ind i historien 1346, da den ejedes af en rig
og anset herremand fra egnen: Niels Knudsen
Manderup, som fik andre gårde lagt til. De
næste ejer-slægter fortoner sig i det dunkle.
1452-1609 træffer vi dynastiet Bille som eje
re. Førstnævnte år overtog den mægtige lens
mand Torben Bille på Abrahamstrup gård og
gods. Svanholm med tilliggender strakte sig
vidt: mange mindre gårde i spredt orden, bl. a.
9 bolgårde i Venslev. Ja, hele landsbyer, såle
des Ordrup og Lyngerup. Som lensmand havde
Torben Bille fast bolig på Abrahamstrup (det
senere Jægerspris). Herfra foretog han sine
godssamlinger, og med iver ledede han de store
og spredte ejendomme, som han ved mageskifte
søgte at samle til godskomplekser. Torben Bille
døde på Abrahamstrup 1465. Sønnen, Peder
Bille, fulgte dygtigt faderens spor på Svanholm,
hvor familien nu havde fast bopæl. Det gjaldt
også iveren efter at samle gods. Ved Peder Billes
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død, 1508, blev det rigsråden Mogens Bille, der
overtog styret. Eneejer blev han dog ikke af
slægtsgodset, som han forvaltede under Grevens
Fejde, 1534-36. Han led den tort, at grev Chri
stoffers hær var ret nærgående mod ham og
Svanholm. Den slæbte bl. a. brevkisterne bort.
Derfor er der et hul i Svanholms ældre historie.
Efter Mogens Bille kom broderen Eske Bille til,
og han blev eneejer af godset. Han påbegyndte
om- eller nybygning i renæssancestil af gårdens
nord- og sydfløj. Herom vidner en granitsten
med relief i nordfløjen. I 1609 gled Svanholm
gods ud af denne slægts eje på grund af økono
miske forhold. I godt 150 år havde dynastiet
Bille resideret på Svanholm. Ca. 200 år senere
skulle godset atter komme i Bille-ættens eje.
Den nye ejer var rigsråd Breide Rantzau.
Han efterfulgtes af sønnerne - først Frantz R.,
siden Cai R. - Ved sidstnævntes død, 1623, gik
godset over til den rige slægt Lykke. I dennes
besiddelse var det til 1667, da Christence L.
døde. Ingen af disse ejere boede på Svanholm,
der for dem blot var et led blandt talrige andre
gårde. - Christence Lykke var gift med den fra
Den skånske Krig (1675-79) kendte general
Frederik (Friedrich) von Arenstorff. Han arve
de Svanholm efter sin hustrus død og betegnes
som »en særdeles samvittighedsfuld, pligtopfyl
dende og kongetro mand«. Som godsejer må
han dog have været hård som sten over for sine
hovbønder. 1681 klagede han til kongen (Chr.
d. V) over, at »henved 40 af hans Vordnede og
fri Fæstebønder samt Karle fra hans Gods var
rømt bort og taget med sig adskilligt, hvormed
han havde hjulpet dem«. Arenstorff stod højt
hos kongen. Dette forhold medførte, at han
1673 som kongelig gave fik birkeret til godset
og patronatsret til Kyndby og Krogstrup sogne
tillige med kirketienderne, ialt 46 tdr. htk. I
Orebjerg nedlagde han de 4 bøndergårde fra
dronning Margrethes tid. Heraf blev oprettet en
ladegård under Svanholm. Fr. v. Arenstorff dø
de 1689, og enken bestred gård og gods, indtil
hun 1698 for 50.000 rdl. overlod Svanholm til
sønnen.
Denne, Christian von Arenstorff, slægtede fa
deren på. Han blev berygtet på grund af rejs
ning af de mange stengærder på Svanholms
marker: hovbøndernes frygt og rædsel. Som før

flygtede man - til Lolland. En eftersøgning var
forgæves. Trods megen energi gik det stærkt til
bage for Chr. v. Arenstorff. Kornpriserne faldt
stærkt, kvæget døde af pest o.s.v. Han måtte
derfor sælge med stort tab 1736 og døde som
en fattig mand.
Den nye køber var af en dengang her stærkt
udbredt mecklenburgsk adel: gehejmeråd, amt
mand i Roskilde, Andreas v. d. Lühe. Det var
ham, der med benyttelse af partier af Billernes
gamle gård 1744 lod opføre det nuværende ba
rokpalæ, bestående af en hovedfløj i øst og et par
sidefløje i syd og nord. Allerede et år senere solg
te And. v. d. Lühe Svanholm til kronprins Frede
rik (Fr. d. V). Heller ikke han var ejer ret læn
ge. - Ved auktion 1748 købte forpagteren af
Vemmetofte, senere generalauditør Jonas Jør
gensen, Svanholm med Orebjerg og Pagterold
for 60.000 rdl. Hans søn, Niels Jørgensen, adlet
de Svanenskiold, arvede godset. Familien ind
rettede gravsted i Krogstrup kirke, se denne.
Sidstnævntes søn, senere hofjægermester Peder
de Svanenskiold, overtog godset 1801, men solg
te det igen 1805. - Med Peder de Svanenskiold
slutter det intermezzo, der begyndte med Eske
Billes enkes salg af Svanholm til Breide Rant
zau 1609.
Dynastiet Bille-Brahe, 1805-1933. - I året
1805 knyttedes den 1609 brudte Bille-tråd at
ter, idet lensgreve Preben Bille-Brahe til Hvedholm da købte Svanholm sammen med Orebjerg
og Pagterold for 300.000 rdl. kurant, således at
godset igen kom i Bille-ættens eje. De to sidst
nævnte gårde solgtes kort efter. Ved lensgrevens
død overtog stamherren, baron Johan Christian
Bille-Brahe, den store ejendom. Baronen var
gået embedsvejen, var amtmand forskellige ste
der, sidst over Københavns amt. Han var uhyre
virksom og initiativrig. Store arbejder udførtes
ved begge sognekirker, og godsets drift lå ham
meget på sinde. Det samme gjaldt også sognenes
befolkning. Megen velgørenhed udøvedes, og en
del af fæstegodset bortsolgtes til fri ejendom.
Nævnes skal også baronens interesse for skove.
Han købte f. eks. Saltsøskoven i Ferslev sogn og
anlagde skovene omkring Svanholm. - Baron
J. C. Bille-Brahe døde 1899 og ligger begravet
på Krogstrup kirkegård. Herefter kom baron
Preben Vilh. Bille-Brahe, en jovial og forståen

de godsejer, der har fået det bedste eftermæle i
sognene. Sidst i rækken har vi Johan Christian
Bille-Brahe, der sammen med de øvrige arvin
ger i efteråret 1933 afsluttede Bille-Brahe dyna
stiets akt på Svanholm.
I 1933 købte Statens Jordlovsudvalg godset.
Knapt halvdelen solgtes til udstykning, og i
sommeren 1937-38 opførtes 18 statshuse og et
par gårde på arealet, ligesom nogle tidligere
småejendomme fik tillægsparceller. Resten har
siden været i skiftende ejeres besiddelse. Blandt
dem skal med honnør anføres direktør Kai S.
Schwensen. - Nuværende ejer er hofjægermester,
civilingeniør O. Sandberg, gift med Elsie Marian
ne Schäffer, som siden 1948 har ejet og ledet
Svanholm som en mønstergård og på forskellig
vis udnyttet tidens tekniske muligheder mest
hensigtsmæssigt. Foruden landbruget har gods
ejeren oprettet pakkassefabrik m. m. - Human
forståelse kan aflæses ved betragtning af de både
smukke og fortrinligt indrettede boliger, der står
til rådighed for godsets personale. Også kommu
nens skole har nydt godt af hr. Sandbergs ind
stilling og varme interesse. - Svanholms samlede
areal er 801 tdr. land. Heraf ager 445 tdr. land,
skov 208 tdr. land, resten eng og park.
Den næste gård, vi skal høre om, er Orebjerg.
Navnet har sin oprindelse af oræ, woræ: ud
mark, overdrev - og byærg, bakke.
Gårdens historie kan føres tilbage til 1329,
da den var i Peder Grubbes eje. Senere kom
den i dronning Margrethes. Hun lod den ud
stykke til 4 bøndergårde. I lang tid, 1672-1821,
var Orebjerg fællesgods med Svanholm. Sidst
nævnte år overtog staten godset, men solgte
det igen 1827 til kinafareren O. G. Müller, som
1854 afstod det til godsinspektør på Jægerspris,
Johan Friedrich Hellmers. Siden 1889 har det
først tilhørt sønnen, Carl Johan Hellmers, og
efter ham er ejerskiftet næsten legio. - I dag er
indehaveren fabrikant H. Palsbøll (fra 1946). Samlet areal: 507 tdr. land. Heraf ager 375 tdr.
land, skov 52 tdr. land, resten eng og park.
Storgaarden er en oprindelig avlsgård under
Orebjerg gods. Da kammerråd O. G. Müller dø
de 1854, overgik den som selvstændig gård til
sønnen, Otto Müller. Efter ham var den i man
ge år under Svanholm, men 1901 solgtes den til
F. Lassen Landorph. Derefter har gården haft
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forskellige ejere. Samlet areal: 350 tdr. land.
Heraf ager 282 tdr. land, skov 40 tdr. land.
Endelig er der Pagterold. - Navnet hidrører
fra æ. da. pagter, forpagter og old, oldn. vollr,
d.v.s. græsmark, overdrev.
Blandt Torben Billes (død 1465) besiddelser
nævnes 4 gårde i Klepstrup, en by, som gik til
grunde, vel som følge af pest. Der er ingen tvivl
om, at denne, hvis navn sidst nævnes 1472, er
grundlaget for Pagterolds tilblivelse. Gården
hørte til 1805 under Svanholm. Så kom den un
der Orebjerg, hvorfra den bortsolgtes 1901.
Samlet areal: 225 tdr. land.
Den første skole blev degneboligen i Kyndby,
og som skoleholder ansattes degnen Jens Jensen
Rørbye. Skolen åbnedes »4. Decembris 1741«.
For Krogstrup sogn havde ejeren af Svanholm
et passende hus til skole i Ordrup. Den begyndte
»først in Januario 1742« med Oluf Jonsen Ber
gen som skoleholder. I midten af forrige årh.
blev de to gamle skoler, medtagne af tidens
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tand, nedlagte, og nye opførtes i Kyndby og
Ordrup. - Skoleloven af 1937 stillede krav, som
disse ikke kunne dække. Derfor opførtes, ved
Svanholm-alleen, i årene 1948-51 den nye sko
le, hvis officielle navn er Kyndby-Krogstrup
kommuneskole.
Siden »Kgl. Anordning af 13. August 1841«
har Kyndby og Krogstrup sogne udgjort een
kommune. Den for et par år siden nedsatte kom
munalreform-kommission har til opgave at sigte
mod målet: storkommuner. Med henblik herpå
er der mellem Jægerspris og Kyndby-Krogstrup
sogneråd opnået enighed om sammenlægning af
de to kommuner fra 1. april 1970 til een stor
kommune. Denne plan har fået amtsrådets og
en foreløbig sanktion fra indenrigsministeriet.
Dette tager dog et fremtidigt forbehold, idet det
foreslår, at man senere slår alle Horns herreds
kommuner sammen til een storkommune. - Nu
får vi se!
H, P. Hansen

SKIBBY SOGN
SKIBBY KOMMUNE

Skibby sogn grænser til Selsø sogn, Roskilde
fjord, Voldborg herred (Københavns amt) samt
til Ferslev, Krogstrup og Skuldelev sogne. Et
historisk tilbageblik kan have sin berettigelse.
Vi vil da se, at iflg. Kong Valdemars Jordebog var Skibby »sogn« et kongelev (æ. da.
kununglef), d.v.s. det, der var overladt som ej
endom til kongen. Fra ældgammel tid hævdedes
den regel, at hvad ingen ejede, det ejede kongen.
Således her. Vi ved, at senere overgik konge
levet til et patrimonium, der sammen med
Hornsved og andet gods i Horns herred hørte
under Abrahamstrup len. Gennem Povel Huitfeldts Jordebog fra 1559 får vi oplysning om,
at under dette len hørte bl. a. 23 gårde og 8
huse i Skibby. Om en kongsgård har ligget i
Skibby, kan imidlertid ikke siges med sikkerhed.
At et område var kongelev betød ingenlunde, at
der også var en bolig (gård) for kongen. - I et
diplom fra 1360 nævnes første gang Abraham
strup som kongens opholdssted. Og 1318 erin
drer vi, at Erik Menveds gemalinde, Ingeborg,
i forbindelse med den ulykkelige rejse til Hol
bæk drog ud herfra. Kun ved en formodning,
altså helt uden historisk støtte, tør man før 1318
driste sig til at knytte kongen til Skibby, der
ganske vist i administrativt henseende for Horns
herred lå mere centralt end Abrahamstrup. Fra
1200-tallet nævnes Skibby som købstad, dog en
af landets mindste. Med dens beliggenhed midt
i Sjællands Medelsyssel ved den af Vilh. la Cour
påviste vej i syd-nordgående retning, placeret
allerede i stenalderen, lader det sig forstå, at
byen allerede dengang havde gode muligheder
som centrum for handel m. m. - Hvornår den
mistede sine købstad-rettigheder, kan man ikke
sige noget om.
Om bynavnet Skib-by’s oprindelse gør to hy
poteser sig gældende med henhold til forleddet:
1. Skith d. e. »et af de stykker, hvori en stok
kløves«. Heraf: en by, som er hegnet af sådan
ne »brædder«, eller hvor en indhegning deraf
findes 2. Skyp, skip - skib. Tages efterleddet
-by (samling af huse, landsby) med, fås: stedet,
hvor skibe, både, bygges. Følger man navnet
gennem ca. 600 år (1231: Skypby, Skybi - vist

en skrivefejl!, Skipby, 1844: Skibye, matrikels
arkivet), vil man lægge mærke til, at det i akt
stykker af enhver art i 90 procent af de fore
komne tilfælde staves med eet »b«, - for resten
med to. - I 1920-erne nedsattes et udvalg, hvis
opgave det var at undersøge stednavnene i Fre
deriksborg amt, deres rod og form gennem ti
derne. Det bestod af eksperter vedrørende
etymologien. I forbindelse med de præmisser, der
i vor forbindelse lå som grundlag, fældede man
den logiske og videnskabeligt begrundede dom:
»Thi kendes for ret: Byens og sognets navn bør
staves med eet »b«: Skiby«. Denne konklusion
faldt ikke i god jord hos alle. Det konventio
nelle i forbindelse med vanens magt beherskede
tanke og sind hos mange.
Skibby sogneråd in pleno satte sig i bevægelse,
- »fordi stander« sognet »i våde!«
Man konsulterede landsfaderen, Th. Stauning.
Herom skrev Ærbødigst (d. e. Viggo Barfoed),
ledsaget af Herluf Jensenius’ kostelige »streg«:
Forleden kom Skibby Sogneraad
til Stauning, syv alvorlige Mænd,
og bad om at faa deres b igen.
De var allesammen saa kede a’et,
det ene b i Skibby var ta’et
af Stednavneudvalget, der søger at gavne
alle Landsbyer ved at ændre deres Navne.
At hedde Skiby med et enkelt b,
det syntes de, var en tosset Ide,
det dybt beklages fra alle Sider,
og desuden det mod Velanstændighed strider:
»Vi om vores b vil gerne b.«
Stauning svared: »Lad os c paa d.«
Han tænkte sig om, maaske et Minut,
saa sejred hans gode Hjerte til Slut:
»Paa Landets Velfærd jeg altid tænker,
det lille b jeg derfor jer skænker.
I med det samme skal faa det med,
naar I nu med Toget skal futte af Sted.«
Han med det samme sendte Bud efter b’et.
Saa glad er sjældent syv Mennesker blevet.
Og før de drog af med deres b,
trakterede Stauning dem tilmed med T.

Af sognets andre byer skal nævnes:
Bonde-rup (1421: Bondorp). Forled af
m.navn, æ. da. bondi, »bonde«. Efterled -rup,
-trup, -torp: »ryddet plads«, »bebyggelse«. Mande-rup (1362: Mandorp). Forled af m.navn
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manne, »mand«. Røge-rup (1315: Ry kæ thorp).
Forled af oldn. ryk »røg« (»drive om som røg
for vinden«).
Naturforholdene i Skibby sogn er meget or
dinære. Dog stopper man gerne op ved den lille
ås, »Åsbakke«, et par km syd for Skibby. Den
strækker sig noget over en km øst til vest med
et stærkt slingrende forløb. Man kan også finde
glæde ved en tur i Vejleå-dalen, som har en ret
frodig flora vel mest af almindelig karakter.
Dog har jeg her konstateret den lille smukke
orchidé, Listéra ovåta (ægbladet fliglæbe). Jor
derne i sognet er nærmest lerede og frugtbare.
Af skove er der kun den lille Saltsøskov (15 ha),
der tilhører Svanholm gods. - Som Lindegaardsparken tager sig ud i dag, må den nærmest hen
føres under begrebet natur. Den er på alle tider
et besøg værd, og vi må høre lidt om den. Det
var i 1809-10, at daværende mægler (senere
gehejmekonferensråd, direktør for Øresundstol
den) Nicolaj Abraham v. Holten købte Krab
besholm og Lindegaarden. Om erhvervelsen af
sidstnævnte fortælles det, at mægler Holten en
dag, da han kørte ud fra Krabbesholm, kom
forbi en bondegård i Skibby sogn, foran hvis
stuehus der stod seks dejlige lindetræer. De fan
gede hans øje. Han lod kusken vende og kørte
ind i gården, hvor bonden stod i døren for at se,
hvem den fremmede var. Holten tog tyren ved
hornene, som man siger, og spurgte: »Vil De
sælge Deres gård, og hvad vil De have for den?«
Manden kløede sig lidt bag øret, vred og vendte
sig et par gange, så busede det ud af ham: »Ja,
for 20.000 rdl. kontant!« Hvorpå Holten roligt
tog sin tegnebog op af lommen, rakte ham en
1000 rdl. seddel og sagde: »Resten skal De få
i eftermiddag«. Dermed var gården købt. Ha
ven, der hørte til Lindegaarden, var selvfølgelig
ganske ubetydelig, da gården kom i Holtens be
siddelse. Terrænet om gården var både sandet
og bakket, og den lavt liggende del deraf var
moseagtig, så det egnede sig ikke til agerbrug.
Holten tog nu fat på at omskabe det til en park.
- Under kyndig gartnerledelse lod han de san
dede bakker kulegrave, læbælter plante, moserne
udgrave til damme, og parken blev så skøn, at
der også i dag går ry af den. Anlægget var holdt
i tidens romantiske stil: damme og kanaler med
hvide broer, en kunstig kæmpehøj og en snegle
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brønd med stensat spiralgang helt til bunden.
Det gamle stuehus blev restaureret og pudset op.
Her levede familien Holten gennem årene indtil
1869. Huset er forlængst nedrevet. Men den 28
ha store park kan enhver gå ind i og glæde sig
over. Siden 1950 har størstedelen været fredet.
I dag er der et jordtilliggende på ca. 130 tdr.
land, der hører under Krabbesholm gods.
Skibby kirke er den største i Horns herred,
hvilket må ses i forbindelse med, at den i mid
delalderen var købstadkirke. Det formodes, at
Svend Nordmands Roskilde domkirke har tjent
som forbillede, og at kirken er opført i begyn
delsen af det 12. årh. Den romanske del, apsis,
kor og skib, er som flere af kirkerne i Horns
herred opført af frådsten. Vintre Møllers kam
me heraf lå jo i overkommelig afstand. Kirkens
apsis fremtræder nogenlunde i sin oprindelige
skikkelse, prydet med lisener og rundbuer. Dette
kan desværre ikke siges om kor, skib og tårn.
For 100 år siden brugte man ved restaurering af
kirkens eksteriør en påklistring af Portland-cement. Og dette fluidum synes fremdeles at be
finde sig godt. Det er en dårlig trøst, at tilsva
rende fandt sted ved Ferslev og Krogstrup kir
ker. - I det 15. årh. afløstes det oprindelige
bjælkeloft af murede krydshvælvinger. På grund
af skibets bredde kunne eet sæt ikke anvendes.
Derfor opførtes i kirkens længdeakse fem piller,
hvorfra kapperne spændtes til begge sider. Kir
ken blev derved to-skibet. Et sted i sengotik
kens tid tilbyggedes af munkesten et våbenhus i
nord. Oprindelig har der sikkert været en tag
rytter til klokken. Denne er så senere anbragt i
et »klokkehus« af træ ved vestgavlen. Så sent
som år 1700 lod kirkens daværende ejer, Otto
Krabbe til Egholm, af flensborgsten opføre tår
net.
Af kirkens inventar skal nævnes et røgelseskar
fra ca. 1250, det store krucifiks i sengotik samt
altertavlen fra 1608, der nu er opstillet i skibet.
Kirkens største klenodier er dens pragtfulde
kalkmalerier, der findes dels i apsis (romanske
fra omkring 1200) og dels i koret (gotiske fra
omkring 1350). Det sensationelle fund blev gjort
af sognepræst P. F. Storck i året 1854. Næste
år indledte arkæologen J. J. Worsaae og maleren
Jakob Kornerup en grundig undersøgelse. Af
sløringen førte til uanede perspektiver, - ikke

blot for Skibby kirke, men for mange andre i
vort land. Billederne i apsiden blev restaure
ret af C. O. Zeuthen 1857-58. Sidste gang,
en malerpensel kom til, var 1939. Kalkmale
rierne i apsis forestiller Kristus på tronsædet
under regnbuen (mandorla). Kristus løfter vel
signende sin højre hånd, i venstre holder han
en bog, i skødet ligger jordkuglen. Videre ses
evangelistsymbolerne samt fire helgener på blå
baggrund. Maleren har åbenbart tænkt på Matth.
25,31.
I koret er, skjult for menigheden, kun med
manende bud til præsten, et kalkmaleri i stærk
og enkel, naivt fortællende form. Forkyndelsen
er det resignerende budskab, som kristendommen
arvede fra den hellenistiske filosofis desperate
»lev, mens du lever: tag, hvad dig bydes i dag,
thi din skæbne er i morgen uvis!« Tre middelal
derkonger med kroner på hovedet, falke på ar
men og ridende på vældige skimler, møder tre
indtørrede dødninge, der er ved at tabe kro
nerne. Gravens orme slynger sig om de heden
gangne. Man havde død og forkrænkelighed nær
inde på livet. - Så må jeg slutte disse hovedtræk
om Skibby kirke, kaste et sidste blik på den og
sige: Der står den som en olding, den gamle
købstad- og herredskirke, med alderdommens
ærværdige præg. Hundreder af år er gået forbi
den, gårde og huse er sunken i grus, nye har af
løst de gamle. Men kirken har holdt stand trods
skiftende tider med nye reformer og større krav.
Den står nu som et helligt minde om fortidens
stordåd og længslen efter det evige. - Kirken
star!
»At nær ved kirke stander« - præstegård,
»det sagtens kan sig føje.«
Ja, det er da ganske naturligt. Således »føjer«
det sig også i Skibby. Den gamle præstegård blev
for nogle år siden gennemgribende restaureret
og fremtræder i dag som en tiltalende, moderne
indrettet bygning.
Skibby kirkes historie har to understregnin
ger: kalkmalerierne samt »Skibby-krøniken«.
Førstnævnte er behandlet. Bag koret (indmuret)
i Skibby kirke fandt man 1650 i en niche ma
nuskriptet til Paulus Eliæs (Povl Helgesens) la
tinske skrift, der nu kaldes »Skibby-krøniken«.
Den har intet som helst med Skibby at gøre,
men er en Danmarks-historie, som omhandler

Alterparti og kalkmalerier i Skibby kirke (foto: Staunstrup)

tiden fra Svend Estridsen og fremefter, særligt
de fire første Oldenborger-konger og 1520-ernes
kampår. Men det tør siges, at den ikke er objek
tiv historieskrivning. Povl Helgesen var »reform
katolik«, der vel ville holde på den gamle kirke,
men nok kunne se, at den måtte tage sig sam
men, hvis katastrofen skulle undgås. Dette tve
sind gav ham navnet Povl Vendekåbe. Man
spørger spontant: Hvordan er det gået til, at
nævnte skrift er blevet gemt i kirken? Der
foreligger 2 muligheder: Enten har Povl Helge
sen selv været kirkeværge, eller også har han
været ven med sognepræsten, hr. Oluf Nielsen
(1517 - tidligst 1545), der sandsynligvis kun
konverterede for at kunne blive i embedet.
Kriminelle og andre ulovlige handlinger hø
rer altid til de dårlige frugter, der følger med
og efter en krig. Det så man i 1918 og længe ef
ter. Det samme erfaredes i 1945 og de nærmeste
år. Ud fra denne baggrund kan man måske sige,
at 1. verdenskrig og det, der fulgte i dens køl
vand, var en af årsagerne til, at Statsungdoms
hjemmet »Skibbyhøj«, som i år har bestået i
50 år, blev oprettet. I øjeblikket er der plads
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Parti fra det gamle Skibby

til 32 drenge, men der er måske udsigt til an
bringelse af 42 fra næste år. Elever af adfærds
vanskelig som af kriminel art optages. Deres
oplæring i vor industrielle tidsalder er hoved
sagelig teknisk betonet. Tidligere blev en del
beskæftiget ved landbrug. Foruden på hjemmet
får drengene mulighed for arbejde i omegnen.
Rekrutteringen sker fra vidt forskellige sociale
lag. Drengene bliver højest 9 måneder på »Skibbyhøj«. »En institution er et kunstigt miljø.
Derfor beholder vi ikke drengene længere end
højest nødvendigt!« siger den nye forstander, hr.
Hemmer Larsen.
Lidt nord for Skibby, ved Amtsvejen, ligger
en stor, nu okseblodsfarvet bygning. »Er det en
gammel fæstning?», spørger man. Svaret må bli
ve: »Både ja og nej!« Den blev ved sin oprettel
se og senere hen nærmest tænkt og brugt som
sådan, men var dog uden armering, — bortset
fra inspektøren. Bygningen opførtes sidst i
1860-erne og toges i brug 1869. Dens officielle
navn var »Horns Herreds Arbejds- og Forsør
gelsesanstalt«, en titel, der må få nutidens men
nesker til at sætte begge hænder til hovedet,
stirre ud i rummet og få hjertet til at krympe
sig. Populært blev den i højeste grad upopulære
bygning kaldet »Kassen«. - »Anstalten« var op
rettet af kommunerne i Horns herred (»Hånd I
hånd og skulder mod skulder«, når en god sag
skal fremmes!). Der var 100 pladser, som for
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deltes efter behov gennem en fastlagt plan. For
en del år siden gik »Kassen«, der da var fængselsgrå, over på private hænder. Og den er nu
indrettet til en lang række beboelser.
I sin Østby-tid, midt i 1880-erne, skrev Hen
rik Pontoppidan en novelle, »Naadsensbrød«.
Den handler om en stakkels gammel kvinde,
Stine Bødkers, som på brutal vis blev bundet og
bastet i sin fattige stue og derefter smidt op i en
vogn, der skulle føre hende til »Kassen«. Der
var rum til hende. Af de 100 alumnepladser
havde Skuldelev-Selsø sikret sig de 34. (Man
sagde, »det skyldtes provstens fremsynethed!«)
Stakkels Stine! »Der var intet Maal for, hvor
hun skreg. Det var et Skrig, der syntes at maatte naa til Verdens Ende og helt ind i Himmelens
Riger.« Vognen holder ved »Anstaltens« dør.
Stine bæres, og vi går ind, ser og lytter. - »Om
Morgenen bestaar Maaltidet af en halv Pot kogt,
brunt Vand - 01 kaldes det officielt - og et
Kvartpund tørt Rugbrød, hvilket sidste de ihær
digt og begærligt sutter i sig med de tandløse
Gummer, idet de flittigt bløder det i Vandet.
Til Middag er det Vælling og en Sild, eller grøn
Søbekaal med Roer og Kartofler - samt Duften
af Inspektørens Bøf, naar de paa deres KrukkeMarch stjæler sig til et Øjeblik at standse ud for
Døren til det private Køkken.« »Nu maa det
ogsaa af alle erkendes, at man i den nuværende
Inspektør har fundet en Mand, der i en sjælden
Grad er som skabt til den Stilling, han er sat til
at beklæde. Stor og frygtindgydende, saa endog
Gulvene skælver under hans Trin, med en gam
mel Underofficers hele fugtige Majestæt og
upaavirkelige Koldblodighed fører han fast og
myndig Styret.«
Af større gårde i Skibby sogn skal nævnes
Hanghøjgaard, der har et areal på ca. 155 tdr.
land. Det er en gammel slægtsgård, der har væ
ret i samme slægts eje siden 1736, og Storhøjgaard, der har et areal på ca. 100 tdr. land.
Gården Christinelund på ca. 100 tdr. land vir
kede indtil for et par år tilbage som landbrugs
afdeling for »Skibbyhøj«. Den er nu forpagter
ud. Siden 1. april 1966 udgør Skibby sammen
med Ferslev-Vellerup og Skuldelev-Selsø sogne
een storkommune. Til brug ved dennes admini
stration opførtes for et par år siden det moderne
og tidssvarende kommunekontor. Kommunens

skolevæsen er forlængst udbygget. Skibby skole
har såvel hoved- som realafdeling. Hertil kom
mer byens ret store og velordnede bibliotek. For
uden at være et trafikalt centrum med rejse
bureau og rutebiler har byen en driftig handels
stand inden for adskillige brancher samt biograf.
Den har læger, dyrlæger og apotek (siden 1877).
Skibby kro har i hvert fald eksisteret siden 1825.
Den fremtræder i dag som en moderne og hygge
ligt indrettet kro. Men det gamle mejeris centri
fuge er rent kørt fast. Byen har i de senere år

haft en rivende udvikling gennem opførelse af
nybygninger. Af større industri i Skibby må
nævnes Skibby Maskinfabrik og firma Knud P.
H. Nielsen (typehuse).
I juli 1968 åbnedes til mange bilisters glæde
en ny omkørselsvej vest for Skibby. Lad det
være vort håb, at stenaldervejen gennem by
en, som hidtil, vil være den indkørselsvej, ad
hvilken mange goder af forskellig art føres til
det gamle kununglef i hjertet af Horns herred.
H. P. Hansen

SKULDELEV SOGN
SKIBBY KOMMUNE

urt). Det element, der især præger vegetationen på
Svineholmsskrænten, er stauderne. - Østskrænten syd
for sænkningen med de to småsøer er bevokset med
åbent og broget krat, hovedsagelig bestående af
slåen, men desuden af benved, kornel, hassel, eg,
vrietorn og hvidtjørn. Mellem buskene er et broget
staudeflor: Cynanchum vincetoxicum (svalerod),
Filipendula hexapetala (knoldet mjødurt), Geranium
sanguineum (blodrød storkenæb), den violette me
rian (Origanum vulgare), Veronica spicata (aks-æren
pris) og den gule soløje (Helianthemum nummularium), den meterhøje rosenkatost (Malva alcea),
den sjældne knopnellike (Tunica prolifera), (Galium
verum) gul snerre o. m. a.
- Ved udgravning tæt herved fandt jeg den i
middelalderen almindelige, nu ret sjældne, Hyoscyamus nigcr (bulmeurt) i flere eksemplarer. Nogle ste
der på åsen har jeg haft den glæde at iagttage den
ret sjældne Tulipa silvestris (den vilde tulipan el.
skovtulipanen): en gratiøs blomst på en høj, elegant
stængel. Det er sjældent, den viser blomster (jeg har
dog flere gange set T. s. i fuldt flor). Det er nok
kun de færreste, der ved eller tænker på, at denne
skønne plante har fulgt den kristne kulturs bærere
fra det solrige syden til vort kolde nord. - En anden
plante, vi må dvæle lidt ved, er Inula helenium (stor
alant). Den er 80-140 cm høj og har store, meget
smukke solsikkelignende kurve. I ældre tid var
I. h. en meget benyttet lægeplante, »St. Ellens-rod«.
Den fandtes i et moseområde ved åsens fod. Næste
år, jeg kom, var jorden, hvor planten stod, pløjet
og I. h. ødelagt for stedse.

Skuldelev sogn omgives af Roskilde fjord, Selsø,
Skibby, Krogstrup og Gerlev sogne. Størstede
len af sognet har ret jævne terrænformer. Nord
vest for Skuldelev by bliver det ganske fladt.
I Horns herred har vi 2 åse (en ås er et gru
set eller sandet bakkedrag). Den ene, »Åsbakke«, omtales i forbindelse med Skibby sogn.
Den anden træffer vi i Skuldelev sogn: Skulde
lev ås, som er langt den største og ligger øst for
Skuldelev. Den består af 6 adskilte bakker, der
ligger i hinandens forlængelse og har en samlet
længde af 5 km. Ås-bakkerne har en meget ens
artet bredde, ca. 100 m, højden er 20-25 m,
d.v.s. 15 m højere end omgivelserne. De enkelte
stykkers retning er noget varierende. I Åsen er
der adskillige profiler, der alle viser, at kærnen
udgøres af regelmæssigt lagdelt sand og grus. På
mange af disse steder er lagene imidlertid dæk
kede af moræneler. Til trods derfor kan der
ikke herske tvivl om, at den så skarpt marke
rede bakkerække må tydes som en ås, afsat af
en subglacial flod, en underliggende flod fra is
tiden, med strømretning fra syd til nord.
I botanisk henseende byder Skuldelev ås på
meget af interesse. Særlig fremtrædende er flo
raen på Svineholmsskrænten, åsens nordlige del,
og strandengen. Som vilde planter af særligt
præg skal her nævnes:
Crepis praemorsa (afbidt høgeskæg), Trifolium
alpestre (skovkløver), Koeleria pyramidata (håret
kambunke) og Anthericum ramosum (grenet edderkop-

Ifølge kendelse ved fredningsnævnet af 8.
november 1948 er Skuldelev ås underlagt fred
ningslovens bestemmelser, således at grusgrav
ning og andre indgreb, hvorved arealets form
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ændres eller skæmmes, ikke må finde sted, at
bebyggelse af enhver art er forbudt, at beplant
ning ikke må foretages, at der ikke må anbrin
ges ledningsmaster, og at store sten, stengærder
og jordvolde ikke må ødelægges eller fjernes.
Fredningen gælder fra St. Olavsskåret i syd til
Roskilde fjord i nord.
Øst, syd og sydøst for Skuldelev ligger 3 store
moseområder: Koholm mose, Hovenge og Dybemose. Her var der i stenalderen et hav, der
mange steder gik lige til foden af åsen, og i ha
vet aflejredes der tykke lag af skalgrus. Fred
ning af den sydligste del af Koholm mose er de
klareret pr. 8. november 1948.
Efter disse naturbetragtninger går vi over til
de historiske, begyndende med et sagn. I for
bindelse med åsen hørte vi, at der var noget,
der kaldes St. Olavsskåret. Sagnhistorien beret
ter herom:
Det hændte engang, kong Olav den Hellige sejlede
på Roskilde fjord, at en troldkvinde, som sammen
med andet troldtøj havde bolig på åsen, sprang frem
og råbte:
»Kong Olav med det røde skæg,
du sejler for nær min kældervæg!«
Da kongen hørte dette, drejede han pludselig ski
bets ror om og tog kurs mod åsen, som derved fik
den gennemskæring, den har i dag. Samtidig råbte
han til kællingen:
»Hør du kælling med rok og ten,
der skal du sidde og blive til sten«.
Hvad skete? Dette: Troldkællingen blev til en stor
sten. Om det er den, der henviser til Torp Ladegaard
og er opstillet i skåret, må stå hen. - Sagnet fortæller
også, at samtidig med denne episode udsprang tæt
ved skåret en kilde, St. Olavs kilde. Ved denne hold
tes kildemarkeder, ligesom der foretoges valfarter
til over midten af forrige århundrede. Blokken fra
1664 har stadig sin plads ved den nu smukt indhegnede kildeplads tæt op mod vejen.
Vi vil nu høre, hvad en gammel deltager i
St. Olavs Kildemarkeder har at berette:
De store middelalderlige valfarter til St.

Olavs kilde, som i de senere tider kaldtes kilde
markeder, opretholdtes indtil i 1860-erne. I
Horns- og flere omliggende herreder vidste de
fleste mennesker, at der var 1. dags marked St.
Hans dag (24. 6.) og 2. dags marked Vor Frue
dag (15. 8.). - Festen tog sin begyndelse ved
middagstid. Der mødte for det meste flere tu
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sinde mennesker, så der stod ofte en række fra
spændte vogne lige fra Kildegaarden langs
vejen hen til sogneskellet, medens hestene græs
sede på de omliggende marker og i mosen. — En
mængde forskellige håndværksfolk strømmede
til og opslog deres boder. Helt nede fra Køge
kom de. Der var skomagere og skræddere med
færdigsyede varer. Og der var pottemagere,
smede, snedkere o. m. fl. Referenten mødte og
så med sine specielle varer: river og mejereder.
En mand, der boede i nærheden af kilden, og
som ejede en drejegynge, lavede i mange år en
god forretning med den til kildemarkederne.
Han sagde sædvanlig, når gyngen skulle sættes
igang: »Så, nu går ballonen. Alle drenge uden
for rebet!« Der var en beværtning og dans på
Kildegaarden. Folk drak af kilden for deres
sundheds skyld og ofrede i den gamle jernbeslåede egetræs-fattigblok. Der kom mange penge
ind. De tilfaldt Skuldelev og Selsø sogns fattige.
Troen på vandets sundhedsgivende kraft havde
dog tabt sig meget i det 19. århundrede.
Det var sognets præst (Hans Chr. Holten),
der gav stødet til, at kildemarkederne blev af
skaffede, da de førte megen drik og anden last
med sig.
Første gang, vi træffer navnet Skuldelev, er
i 1085, altså i slutningen af Knud d. Helliges
regeringsperiode (d. 1086). Bynavnet er sam
mensat af Skuld og -lev. Skuld, et kvindenavn,
er dels navn på en norne, valkyrie og gudinde,
dels navn på den sagnhistoriske Rolf Krakes
søster. Lev har vi i forbindelse med Kongelev
(kununglef). Det hentyder til det, der er efter
ladt, levnet, til overs.
Et andet bynavn i sognet er Onsved. Navnet
træffes samtidigt med det førnævnte. Også dette
navn er et to-stavelsesord: Fornavnet er gude
navnet Odin. Sidste led, with, hentyder til
skov, men det kan også betyde wi, d.v.s. hellig
dom. Muligvis et wi, der har ligget i en skov:
syddelen af storskoven Hornswith eller Horns
ved.
De før nævnte navne: Koholm og Svineholm
har som første led dyrenavne, som sidste led
holm: et lavtliggende område, om sommeren
eng eller mose, om vinteren vand.
På sin bakketop i nordsiden af den ældgamle
og ret store landsby, sognets hovedby, Skulde-

Skuldelev-åsen (Akvarel af Ove Køscr)

lev, hæver den anselige kirke sig mod sky. For
få år siden - og vel gennem sekler - var den
hvid. Nu er den rød som tårnets munkesten.
Vi vil nu betragte den ærværdige bygning og
tænker os stående på kirkebakken. Er man lidt
kyndig m. h. til stil og arkitektur, varer det
ikke mange øjeblikke, før man konstaterer, at
den ældste del må være opført i begyndelsen af
det 12. årh. Ved lidt forsigtigt kradseri i murene
opdager man, at skibets østlige del, kor og apsis
er opført af frådsten, alle dele i romansk stil.
Går man over på nordsiden, ses konturerne af
tre vinduer og norddøren, kvindernes indgang,
alt nu tilmuret. På et eller andet tidspunkt i den
sene middelalder er skibet forlænget mod vest,
og samtidig er det statelige tårn af munkesten
og med fine kamgavle blevet opført. Våbenhu
set mod syd er måske blevet til på samme tid.
Man ved dog, det blev ombygget 1776.
Så går vi ind i kirken. Apsiden har halvkuppelhvælv. Koret har en fra de fleste kirker af

vigende hvælving, som er ret flad og uden
krydsribber, men med sømme, som forsvinder
op mod hvælvingens midte. Skibets hvælvinger
er antagelig blevet til samtidig med tårnet. Altertavlen fra 1835 har en kopi efter Carlo
Dolcis »Kristus bryder brødet«, malet af grev
inde M. Scheel-Plessen, daværende kirkeejers
hustru. Prædikestol i senrenæssance. Døbefont
fra 1835 af norsk marmor. Flere stolestader
med Niels Rosenkrantz’s og Birgitte Skeels ud
skårne våben fra 1686. Desuden findes minde
tavler, bl. a. for provst H. Chr. Holten, d.
1873. Også nogle gravstene. - Ældste klokke er
fra 1608. - Ovennævnte Birgitte (Birte) Skeel
til Selsø skaffede gården patronatsret (retten til
at besætte præsteembedet) over Skuldelev kirke
sammen med kirkens andel af korntienden og
dens tilliggende jordegods (48 tdr. hartkorn). 1911 gik kirken over til selveje.
Det er ikke usædvanligt, og det er ganske na
turligt, at kirke og præstegård, hvor det lader
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sig gøre, ligger tæt ved hinanden, side om side.
Dette er også tilfældet i Skuldelev. Det kan
næppe fejle, at det har sin interesse at høre lidt
om forholdene omkring Skuldelev præstegård,
som de var for små 150 år siden. — Vi skal høre,
hvad en søn af ovennævnte provst H. Chr. Hol
ten, juristen Just J. Holten, har at fortælle fra
sit barndomshjem:
»I 1827 blev Fader, kun lidt over 27 Aar gam
mel, udnævnt til Sognepræst for Skuldelev og
Selsø Menigheder, og den 9. Sept, stod mine For
ældres Bryllup i den af Grandpapa tildels ny
opførte Sæby Kirke, hvorpaa de flyttede ind i
den gamle faldefærdige Skuldelev Præstegaard.
Den har efter Beskrivelsen været temmelig
uhyggelig; af Haven existerede kun det Stykke,
der ligger Øst for Gaardens Staldlænge; i Nord,
hvor faa Aar senere den smukkeste Del af Ha
ven blev anlagt, gik Marken lige ind til Stue
huset. Forældrenes Sovekammer vendte ud
imod denne Mark; en Nat vaagnede de og troe
de, at Nogen var ved at bryde ind i Huset,
men det var kun Køerne, der gnubbede sig op
ad Muren - vist nok uden Fare for, at den der
ved kunne blive trykket ind. Men det var to
lykkelige og kjærlige unge Mennesker, der toge
Bolig i den gamle Gaard, og her levede de i et
Par Aar, vistnok til Forsommeren 1829. Deres
ældste Søn, Hans Nicolai Holten, fødtes her den
22. April 1829. Derpaa flyttede de ind i en
midlertidig lille Bolig, der laa uden for Porten.
I Foraaret 1831 var den nye Præstegaard fær
dig. Denne blev opført paa Grandpapas Be
kostning, uden at der ved Byggelaan blev lagt
nogen Byrde paa Kaldet. Stuehuset var en an
seelig grundmuret Bygning med Tegltag.« Præstegården brændte 10 år senere og genop
førtes i nogenlunde samme skikkelse som før
branden. Således står den i dag.
Efter Grevens Fejde og reformationen kom
der gode tider for herremændene i Danmark.
Fra midten af det 16. århundrede og til om
kring enevældens indførelse (1660) havde vi et
adelsvælde, som bl. a. ikke kendte til skånsel,
når det gjaldt forøgelse af herregårdenes jordtilliggende eller grundlæggelse af helt nye stor
gårde. Denne kunne foretages, f. eks. ved ma
geskifte, men vi må rigtignok også erkende, at
adskillige landsbyer blev nedlagte som et offer
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for herremændenes hunger efter jord. I Selsø
sogn lagdes landsbyen Vestbys jorder sammen
med herregården Selsøs.
I Skuldelev sogn træder navnet på landsbyen
Thorp frem 1474, som iflg. Kancelliets brevbø
ger 1556 nu ses at have benævnelsen Torup.
Hvornår denne by er nedlagt og efterfulgt af en
hovedgård, Torpegaard eller Torp Ladegaard,
kan ikke med sikkerhed fastslås. Der foreligger
flere muligheder: en følge af svenskekrigens
hærgen, 1657-60, pest eller brand.
Helt sikkert kan det derimod siges, at 1669
skødede Otto Pogwisch til Palstrup gården til
Erik Krag til Bramming, der også ejede Selsø
og således forenede de to gårde. Fra Matrikels
arkivet ved vi tillige, at den 1672 er opført som
»Thorpe Hoffuit Gaard« og 1688 »Torpe
gaard«. - Ved lensafløsningen 1922 blev Torp
Ladegaard delvis udstykket og hovedgården
solgt. Gården har nu et areal på ca. 125 ha.
- En anden nedlagt landsby i Skuldelev sogn
er Esbernæthorp (af æ. d. Esbiorn, Esbern og
-torp, ryddet plads). Den nævnes første gang
i arkivalierne 1348. Hvor den har ligget, og
hvad der er sket med den, ved man ikke. Men!
Der er nemlig et »men«! - Man ved, at der i
det 15. årh. tæt ved Skuldelev lå en større gård,
som førte Godow-slægtens våben, ejet af Jens
Esbernsen de Skuldeløuæ, 1408, (sml. m. bynav
net!) og derefter af hans søn Niels eller Jens Jen
sen, nævnt 1445-59 (jvfr. Scriptores Rerum
Danicarum). 1477 skrev væbneren Bolis sig til
Skuldelev. Der foreligger den (store!) mulighed,
at landsbyen Esbernæthorp er nedlagt, og at
dens jorder har dannet grundlag for den »større
gård«. - Er denne Skuldelevgaard? Denne gård
er i dag på ca. 60 ha. Brødaksgaard er på ca.
90 ha.
Fiskerne i Roskilde fjord har længe kendt et
stenlastet skibsvrag, der blokerede et sejlløb,
Peberrenden, i fjorden ud for Skuldelev. Tra
ditionen vil vide, at skibet var sænket af
dronning Margrethe for at hindre sørøvere i at
plyndre Roskilde.
I juli måned 1957 indledte arkæologer fra
Nationalmuseet en undersøgelse med frømands
udstyr, og det viste sig, at det observerede skib
kun var et led i en større afspærring. Første
sommer fandtes to skibe i spærringen, 1958 end

nu to og 1959 atter to. - Det erfaredes dog se
nere, at det, man et sted antog for to skibe, kun
var eet. - En kulstof 14-datering har givet års
tallet 910 ± 100 år, d.v.s., at skibene stammer
fra vikingetiden. Det stod nu ganske klart, at
der var megen interesse for at få skibene hævet.
Men dette var en både besværlig og kostbar
sag. Der krævedes en inddæmning og tørlæg
ning af spærringen. Det besværlige så dygtige
arkæologer og ingeniører dog bort fra, og det
bekostelige løstes gennem tilskud fra forskellige
fonds. Så var alt klart. Som primus motor i fo
retagendet skal anføres civilingeniør Ole Crumlin-Pedersen og museumsinspektør Olaf Olsen.
De blev kraftigt bistået af en del unge arkæolo
gistuderende. Sommeren 1962 stod i travlhedens
og forventningens tegn; resultatet udeblev ikke.
Ud på efteråret lå de fem skibe blottede, hvor
efter stort og småt efter en omhyggelig numme
rering og pakning sendtes til Brede for at blive
konserveret. - I Roskilde, ved havnen, er nu
opført et museum til Skuldelev-skibene. Fra for

året 1969 vil man kunne glædes ved at se det
første eller de første skibe opstillet.
Skuldelev-Selsø kommunale skolevæsen blev
ført å jour 1955, da den nye centralskole, som
rummer samtlige børn fra de to sogne, blev ta
get i brug. - Det er en kendsgerning, at kro og
kirke i vort land meget ofte ligger side om side
- eller dog ikke langt fra hinanden. Man kan få
mange forklaringer vedrørende dette forhold.
Men lad dem ligge. Som hist, så her. Indtil for
et par år siden (1966) lå den gamle hyggelige
Skuldelev kro på sit hjørne i byens nordlige
del. Men en dag »galede den røde hane«, og
næsten alt lå hen i aske. Nej, det gamle bord,
som Frederik d. 7. og hans følge bænkedes ved,
blev reddet og står som et trofæ i et af den
smukt genopførte kros lokaler, hvor alt vidner
om god smag.
Pr. 1. april 1966 forenedes Skuldelev-Selsø
(og Ferslev-Vellerup) med Skibby til een stor
kommune.
H. P. Hansen

SELSØ SOGN
SKIBBY KOMMUNE

vandet i de tider, hvor der nu er mose og delvis
udtørret søbund. Som et smukt minde om de
længst forsvundne år har vi den ca. 100 ha
store Selsø sø. Den er ifølge kendelse af 23. ok
tober 1948 fredet. Dog er der ved skrivelse af
11. oktober 1955 fra overfredningsnævnet taget
visse forbehold m. h. til den nordlige del af søen.
Står man på kirkebakken og skuer ud over det
panorama, der ligger udbredt for ens øje lige
neden for mod vest, kan kun en stenstøtte undgå
at glædes over den naturskønhed, som blikket
møder. Man ser et fugleliv så levende og rigt
som kun få steder i vort land: svaner sejler som
små lystbåde over fladen, blishøns er på hasteløb
over bølgerne, gråænder og taffelænder ror stil
færdigt omkring mellem sivene, medens forskel
lige småfugles sang og fløjtetoner afbryder stil
heden. - Jo, her er dejligt.
Når man er på disse kanter, må man heller
ikke glemme en vandring ved Selsø møllekrog
med den botanisk interessante klint og den yn
dige lille sø, der gemmer sig bag denne. Tæt ved
vejen lå for ca. 30 år siden en smuk vindmølle,

Selsø sogn grænser til Roskilde fjord, Skibby og
Skuldelev sogne. Også dette er i dag vidt for
skelligt fra, hvad det var for årtusinder siden. I
stenalderen var sognet en ø, altså skilt fra det
øvrige herred ved et sund, der i fortsættelse af
Møllekrog og Selsø sø, d. e. Siæl eller Sæls sø,
strakte sig mod nordøst, hvor det gennem Hov
mose stod i forbindelse med Roskilde fjord. På
de nu hævede, men lave arealer, er der flere ste
der påvist lag af skalgrus, der, indeholdende
østers, muslinger, havsnegle o. lign., jo udgør et
bevis for den marine tilværelse. Også fra øst
strakte stenalderhavet dybe vige ind i landet, f.
eks. ved Hellesø, hvor der kan konstateres gamle
kystlinjer.
Efter at Selsø sogn, vist i året 1572, var ble
vet lagt som anneks til Skuldelev præstekald,
brugte præsterne i lange tider at sejle fra St.
Olavs kilde til Selsø kirkebakke, når de på em
beds vegne skulle til kirken. Så højt stod altså
14
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Landskab med Selsø kirke i baggrunden

Selsø mølle. Det er desværre gået den som man
ge andre: kunderne forsvandt, og møllen blev
revet ned. Men mange har lidt et savn!
Fra vort stade på kirkebakken ligger det nært
at tage Selsø kirke under betragtning. Det er
næppe for meget sagt, at den må betragtes som
en af vore aller smukkeste landsbykirker, ude
som inde! Fundamenter på kirkegården, i syd
som i nord, er fundet i forbindelse med anlæg
gelse af grave. Disse bygningsrester kan henlede
tanken på, at herregården har haft sin oprinde
lige plads tæt ved kirken, der altså som mange
andre oprindelig var en gårdkirke. Det var ellers
først bestemt, at Selsø kirke skulle være bygget
på Bulbjerg ved siden af den store dysse, men
alt, hvad man slæbte dertil af materiale, blev om
natten på uforklarlig måde, af troldtøj, flyttet
ned på den bakke, hvor kirken nu ligger. Vi går
en rundtur omkring kirken og ser straks den ro
manske stil. Dens alder kendes ikke. Men anslår
man den til midten af det 12. årh., er det ikke
meget forkert. Det første årstal, man har, er
1288. Da tilhørte den Roskilde bispestol. Byg
ningen består af en dominerende stor 3/4-circulær
apsis, et ganske kort kor og et forholdsvis bredt
og højt skib. Disse 3 dele er ikke lige gamle.
Apsiden er ældst. Den er helt af frådsten. Kor
og skib er næsten udelukkende bygget af små,
ret vel tildannede granitkvadre. Gotiske tilbyg
ninger er våbenhus og tårn. Ved gravninger i
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forbindelse med restaurering 1895 stødte man
nord for kirken på en rotunde, som i relation til
apsis stærkt kunne tyde på, at kirken i sin op
rindelse er bygget som en rundkirke, der tjente
som forsvar i ufredstider.
Kirkens overordentlig smukke udsmykning og
interiør skyldes hovedsagelig de forskellige rige
ejere af Selsøgaard såvel som Københavns uni
versitet, der havde den i besiddelse til 1934. Men
at man også senere har næret stor pietetsfølelse
og offervilje, bærer alt vidnesbyrd om. Der er
to ting, som straks fængsler den, som træder ind
i Selsø kirke. Den ene er spidsbuerne, der er
flankeret af en enkelt række røde munkesten,
hvor hvælvingerne mødes. Den anden er det
pompøse udstyr af gedigent billedskærerarbejde
udført i svært eg, forsynet med indskrifter i
guld. Med glæde og beundring fanges øjet af
prædikestolen i barok fra 1637, den flere meter
høje korskranke, den smukke dåbsstol med bal
dakin og degnestolen, som sikkert har været
skriftestol i den katolske tid. Altertavlen fra
1605 er i renæssance. Den bærer Mogens Ulfeldts
og Anne Munks våben (Selsøgaard). Alterbille
det er malet i 1834 af Niels Simonsen og fore
stiller Kristus i Emaus. Til kirkens klenodier hø
rer også den mindste kirkeklokke, der efter sin
form sikkert er en af Helsingør stifts ældste
landsbyklokker, antagelig støbt i tiden 12501300. At vi af den i sognet bevandrede forfatter,
Henrik Pontoppidan, får et billede af kirken,
siger næsten sig selv. Han skriver:
»Den (kirken) ligger oppe paa den nøgne Pynt
mellem Rævehuler og Lærkereder og synger daglig
sine Morgen- og Aftensange med en klar Røst, der i
stille Vejr kan høres inde i Byen. Ved højtidelige
Lejligheder, f. Eks. hvergang en af de Lillelunde
Folk gør sin sidste, langsommelige Kirkefærd op
igennem Hulvejene, falder den ind med stærkere og
malmfuldere Stemmer ... en stor (til 4 Mark og 8
Skilling) for Bønder og velhavende Haandværkere
og en noget mere beskeden (a en Rigsort), til hvil
ken Husmænd og jordløse Indsiddere ager op til
deres Fædre, . . . for nu slet ikke at tale om saadanne fattige Stympere, der ligesom ad en Bagvej
listes over i Evigheden uden anden Musik end Præ
stens Amen og Grusets tre hule Bump paa det tynde
Kistelaag. Selve Kirkegaarden er nøgen og uhyggelig
- opreven af Vestenvinde, der uhindret kaster sig
ind over Gravene.« (»Anne-Mette«).

De fleste, som kender, forholdet i forbindelse
med Selsø kirke af i dag, vil vel undres over
denne realistiske og, som den synes, bitre skild
ring. Hertil er at bemærke: Det dystre billede
går snart hundrede år tilbage i tiden, 1887 - og
da så vore kirkegårde helt anderledes ud end
nu til dags. Det må også erindres, at Henrik
Pontoppidan stod fjernt og fremmed over for
kirke og livet omkring denne. Endelig bør det
huskes, at digterens ældste (treårige) datter,
Karen, til forældrenes, navnlig faderens, store
sorg døde og blev begravet i Aaskildernes grav
sted på Selsø kirkegård. I sin selvbiografi, »Familjeliv«, skriver Pontoppidan: »For mig, der
tidligere havde strejfet sorgløst om i Skovene og
paa Stranden, var denne ensomt liggende Kirkegaard nu bleven Maalet for mine daglige Van
dringer. Siden vor lille Piges Kiste blev sænket i
Jorden derude, havde mine Tanker bestandig
kredset omkring Stedet. Ingen Dag gik hen, uden
at jeg havde været derude og lagt en frisk Blomst
paa Graven.« - I vore dage er den »nøgne og
uhyggelige kirkegård« et sted med læ, hygge og
fred, hvor man gerne vil dvæle en stund.
Fra kirken går vi nu over til den øst for nær
liggende herregård: Selsø eller Selsøgaard. Den
indtræder i historiens annaler anno domini 1288
under navnet Siaelsæ, d. e. Siæl-sø: efter dyre
navnet sæl. Måske sæler i hedengangne tider
har tumlet sig i den nærliggende sø eller vig
af Roskilde fjord. Det etymologiske hovedmotiv
til navnet kan dog også ses ud fra øen som bag
grund, altså: Siæls-ø. Gården med de store om
liggende arealer var da under Roskilde bispe
stol, som via biskop Ingvar anførte år skænkede
den til domprovst Jens Grand, der ved sin død
lod den gå tilbage til Roskildebispen. Under
dennes styre forblev den indtil reformationen,
da alt kirkegods konfiskeredes af kronen. I ga
vebrevet betegnes gården som »curia«: en større
gård. Man mener, at Selsø oprindelig har ligget
i retningen syd og sydøst for kirken, nær den
såkaldte Gammelgaards have. Navnet på denne,
samt fundamenter, stykker af tagtegl o. lign.,
som er fremdragne ved gravning eller pløj
ning, synes at bestyrke antagelsen af beliggen
heden. Brændt korn, svedne træstykker og an
det, der også er påvist, fører tanken hen på
brand.

Herregården Selsø, hovedbygning og indkørsel

Det næste afsnit af Selsøgaardens historie går
fra reformationen til 1721. I disse ca. 200 år
residerede først et par lensmænd og derefter en
række ejere, hvoraf dog kun enkelte skal anfø
res her. 1556 fik Andreas v. Barby af kronen
skøde på gård og gods. Han indledte således
adelens adkomst til disse goder. Året efter op
rettede han heraf Danmarks første stamhus,
som dog ved salg ophævedes 1559. Køberen var
Corfitz Ulfeldt (ikke forræderen C. U.), den
første af den slægt, som rådede på Selsø indtil
1624. Det var ikke lidt, der fulgte med dette
køb. Foruden hovedgården hørte til godset: 20
gårde og 3 gadehuse i Sønderby, 15 gårde og 1
gadehus i Østby, 9 gårde og 2 gadehuse i Manderup, 3 gårde i Bønderup (Bonderup), 1 i Draaby, 2 i Torp og 4 i Vestby. Desuden: 1 vejr- og
1 vandmølle. Det er muligvis ham, der fik ideen
at nedlægge Gammelgaard ved kirken og opføre
en helt ny gård et lille stykke mod øst, hvor den
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nu ligger. Den plan, som Corfitz Ulfeldt havde
lagt, blev realiseret af broderen, Jacob Ulfeldt,
som i 1563 havde overtaget gården. Hans jordebog fra 1588 viser en imposant borg i hollandsk
renæssance med spir, tårne og høje tinder, alt
omgivet af en mur og voldgrave med stolte sva
ner. Da sidste mursten var lagt, lod bygherren
på hovedbygningen opsætte en tavle med følgen
de indskrift: »Anno domini 1576 lod ærlige og
velbyrdige Mand Jacob Ulfeldt til Kogsbølle og
Selsø opmure dette Hus.«
Det kan have sin interesse at høre lidt om.
hvordan dagen på den tid (d. 16. årh.) formede
sig på mange af vore herregårde, - vel også
Selsø. Per Brahe skrev omkring 1580 en »Oeconomia« eller husholdsbog, som viser os livet
på et stort gods: »Arbejdet begyndte Kl. 4 om
Morgenen. Kl. 7 spises Frokost, Kl. 12 Middag
og Kl. 8 Nadver. Husbonden havde for hver
Dag i Ugen sin bestemte Opgave. Om Mandagen
f. Eks. holdt han Ret i sin Sal, afgjorde Folkenes
Klagemaal og gav Ordrer om Ugens Arbejder.
Om Søndagen gik han med sine Folk i Kirke, læ
ste derefter selv for dem i Bibelen og formanede
dem til Dyd og gode Sæder«. Her har vi for os
en beretning om den »grå hverdag« og dens dis
positioner på en dansk adelsgård for ca. 400 år
siden. Fra vore folkeviser kan vi hente bille
der, hvis indhold gjorde sig gældende så langt
frem som til ovennævnte tid. De viser, at man
også kendte til idrætter, skæmt og festligt lag.
Efter dette intermezzo vil vi høre mere om de
Selsø herremænd. 1593 døde Jacob Ulfeldt, og
sønnen, Mogens Ulfeldt, overtog gård og gods.
Det siger sig selv, at også inden for adelskredse
ne gik evner, interesser, flid o.s.v. i forskellig
retning. Søvæsenet blev det foretrukne hos Mo
gens Ulfeldt. I en alder af 41 år blev han med
lem af rigsrådet og samtidig rigsadmiral. Han
brød sig ikke meget hverken om Selsø eller sin
hustru, Anne Munk, som han lod indespærre på
gården efter en »bedrift«, hun beskyldtes for at
have gjort. 1616 døde rigsadmiralen, men Anne
Munk blev stadig holdt i fangenskab.
Man kunne tænke sig, at det er i disse mysti
ske og ret uhyggelige tider, hvor tilmed over
troen havde sin højsæson i vort land, at også
Selsø er blevet kendt for sine sagn om spøgelser,
som f. eks. det om »Den hvide Dame«, der lyder:
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På Selsø boede engang et herskab. Fruen slog sin
mand ihjel og kastede ham ud af vinduet, så blodet
flød i karmen. Folk fortæller, at hver nat kom fruen
igen som en hvid dame og gik nogle gange rundt
ude i gården og herfra op på det værelse, hvor dra
bet var sket. Det så ud, som om hun kastede sin
mand ud af vinduet igen. Hun gik derefter ned og
slog et slag på træhesten. Efter at hun var gået nogle
gange rundt i gården, gik hun ud — og blev pludse
lig borte. En anden version lyder således: Egnens
fineste spøgelse var »Den hvide Dame« på Selsø.
Jeg har aldrig set andet end hendes billede. Det
hang nede i riddersalen. Hun havde en vifte i den
ene hånd og en kniv i den anden. Lige meget, hvor
man stod i salen, så det ud, som om hun gloede på
en. Der var flere, der så lys i vinduerne på »det
store hus« om natten.

Efter Ulfeldternes regime (1559-1624) fulgte
en række ejere af Selsø: Ernst Normann, fra hvis
tid et interessant godsregnskab findes, herefter
J. F. Pentz, Erik Krag, Vibeke Rosenkrantz og
Birgitte Skeel, som bl. a. fik oprettet Selsø birk.
Så er vi nået frem til tredje og sidste akt af
Selsøs historie, der omhandler dynastiet Scheel
von Piessen fra 1721 til i dag, altså snart 250 år.
Gehejmeråd Chr. Ludvig von Piessen var født
i Mecklenburg 1676 og indvandrede til Danmark
sammen med sin fader. Han blev den, som ind
ledte en ny æra på det gamle gods, Selsø med
Torpegaard og Eskilsø, som han 1721 havde
købt for 40.000 rdl. Efter 1730 blev han af Chr.
VI udnævnt til generaldirektør for finanserne og
kommercevæsenet. Men hans uvilje mod den
pietistiske kreds omkring Sofie Magdalene med
førte, at han fik sin afsked - »uden nåde og
uden pension«. - Herefter trak han sig tilbage
til sine talrige godser, hvoriblandt Holbækgaard,
Odden, Lindholm og Fussingø. Foruden at nære
en varm følelse for Danmark og den danske na
tion var han over for »godsets betjente og bøn
derne i Skuldelev-Selsø sogne overordentlig hu
man og forstående«. Man ser det bl. a. af den
instruks, han 1721 lod udarbejde for ridefogeden
på Selsø, Jens Reitersen Willumsen. Heri hedder
det, at »alt skal gaa skikkeligt og kristeligt til
paa Godset. Bønderne og Husmændene skal hol
de deres Gaarde og Bygninger i god Stand og
drive, dyrke og saa deres Jord efter Landets
bedste Skik«.
Det var iøvrigt Chr. L. v. Piessen, som totalt

ændrede Jacob Ulfeldts renæssancegård og gav
den formen, som vi ser i dag. Portbygningen
ændredes til en bred bygning i to stokværk med
mansardtag. Hans riddersal stod uændret indtil
1935, da væg- og loftsmalerier (af Hendrik
Krock) førtes til slægtens andet gods, Lindholm
i Gevninge sogn. - Chr. L. von Piessen døde
1752, og en sønnesøn, Chr. Ludvig Scheel v. Pies
sen, overtog godset. Denne var en ivrig reform
ven og indførte mange forbedringer, bl. a. gav
han bønderne arvefæste og lod hoveriet afløse på
gunstige vilkår. Det for et par hundrede år siden
nedlagte stamhus blev genoprettet 1753.
Til trods for, at nogle af de Selsø-herremænd,
som her er fremdraget et eksempel på, besad en
humanistisk tankegang og handlemåde, »havde
hjertet på rette sted«, kendte de dog deres ret
tigheder over for fæstebønderne. Fra arilds tid
havde de »hals- og håndsret« over dem. Den
hårdhed, ofte råhed!, de svundne tider spontant
indebar (»lå i tiden«), kunne ofte, tilskyndet af
for tjenstivrige, over for herskabet krybende og
af naturel brutale, sadistiske ridefogeder, med
føre afstraffelser, vi i vor tid har svært ved at
forstå. Vi skal her anføre et eksempel, meddelt
af Hans Christiansen, Sønderby.
Engang i 1780erne ville greven på Selsø tvinge
karlen Anders Larsen, med tilnavnet Knap, fra Manderup til at tage en forsømt gård i fæste (man sagde:
fordi han gik klædt i en bedre trøje end andre bøn
derkarle). Men Anders nægtede at tage imod gården.
Han blev sat til at ride træhesten i Selsø borggård,
thi greven havde sat sig for, at Anders skulle tvin
ges til at sige ja. Træhesten blev nu som sædvanlig
stillet hen på den store plæne midt i borggården,
hvorefter Anders blev sat op at ride. For at fjælen
rigtig skulle skære ham i skridtet, blev der bundet
tunge lodder ved hans ben. Da Anders var blevet
pint en tid på træhesten og ikke havde nogen hjælp
i vente, sagde han »ja«. Han ville nok tage en gård
i fæste. Han blev så straks taget ned. Men da han
var kommet lidt til kræfter, sagde han atter »nej«.
Han blev nu sat på hesten igen og måtte sige »ja«
påny. Men da han kom ned, sagde han »nej« som
før. Dette gentog sig flere gange. De grevelige her
skaber stod oppe på hovedtrappen, kommanderede
og lo (!), når Anders blev pint allerværst. Dagen
efter blev han smidt i »hundehullet«. Da han havde
siddet der en tid, fandt han det klogest at bøje sig
og tage mod gården. Dette blev da også til hans
lykke. Snart blev hans trællelænker løst, og han le
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vede i gode kår som gårdmand i Manderup til sin
død midt i det 19. århundrede.
Den »røde hane« har desværre »galet« flere
gange over avlsbygningerne på Selsø, dog hel
digvis uden at Jacob Ulfeldts gamle borg har
lidt overlast. Den 24. april 1893 nedbrændte

alle de gamle stråtækte avlsbygninger, vel dem
fra den første von Piessens tid. Ilden opstod
ved, at et par drenge fra Sønderby havde tændt
et bål på kostaldloftet for at koge nogle hønse
æg, de havde fundet. Hele besætningen omkom.
Næste brand var 1916, og senere har der været
flere brande. Hovedbygningen har stået ubeboet
henved eet hundrede år. Mange - ikke mindst i
Horns herred - ser med glæde hen til den dag,
en grundig istandsættelse af den smukke gamle
herregård finder sted. - I året 1921 havde Selsø
402 ha agerjord. Ved lensafløsningen 1922 måtte
godset afgive 140 ha ager. Tilbage er 262 ha
ager, 125 ha sø og 125 ha skov. - Sluttelig skal
vi læse en digters realistiske skildring fra en van
dring midt i 1880-erne og om de indtryk, hov
marker og herreborg manifesterede sig på i hans
bevidsthed.
»Det var, som spøgede endnu de svundne Aarhundreders Liv i den bølgende, lavt svævende Jordrøg,
der drev hen over Agrene. Man syntes at se dem for
sig - de duvende, tavse Skikkelser, der havde slæbt
sig frem her, åget med Plov eller sanket Sten, under
Ladefogdens Stokkeslag. Ja, om disse Marker havde
kunnet tale! Hvor ville de ikke have ringet Storm
klokker for Ørene af Nutidens Slægt, hvis Hæder og
Hævn det skulde have været at høste denne Jord, som
Fædrene har pløjet! ... - Dernede i Lavden, hvor
fra Herregaardens takkede Gavl kiggede op over
Bakken, glimtede endnu den selv samme Rude, gen
nem hvilken for godt et Aarhundrede siden hin
»dullherrige« Greve mønstrede sine Bønder, naar
han hver Ugedag lod dem passere forbi under Træ
hesten med blottede Hoveder; og derovre bag Mo
sen langs med den høje Række Popler, der halvt ud
viskedes af Taagen, gik den gamle Bygdevej, om
hvilken der fortaltes, at ad den slæbtes om Natten
Pigeofrene til Borgen med bagbundne Hænder, og
om Dagen sprængte Naadigherren der forbi med sine
Svende, mens Bønderne skælvende skjulte sig i
Agrene.«
(Henrik Pontoppidan: »En Vandringsmand«)

Vi har i forbindelse med Skuldelev sogn hørt
om to nedlagte landsbyer. I så henseende står
Selsø sogn ikke tilbage. Også her er der tale om
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tvende: Vestby og Nordby. Vestby lå sydøst for
Baunehøj, ikke langt fra kirken. Den bestod af
4 gårde, hvoraf den ene var degnegård. Vedrø
rende byens nedlæggelse siger en overlevering
fra 1853: Gennem flere århundreder var pest
en hyppig ulykke for vort folk. I Vestby døde
således i året 1656 alle beboerne af den fryg
telige sygdom. Når sorte pletter viste sig et
sted på legemet, vidste man besked: døden var
nær. Mange begav sig straks til Selsø kirkegård
for at dø, hvor de skulle have deres grav. Andre
døde på vej dertil. En skriftlig beretning siger,
at Vestby og Nordby blev lagt øde i svenskekri
gene 1657-60, og deres jorder kom under Selsø.

nem folkeetymologien er omskrevet til Vifils ø.
Her stiftedes antagelig i begyndelsen af det 12.
årh. et augustinerkloster. Man kender ikke dets
oprindelse. Man har ment, grundet navnelighe
den, at det skulle hidrøre fra ærkebiskop Eskil
og grundlagt i den tid, han var biskop i Roskilde
(1134-38). Han nævnes dog aldrig i forbindelse
med klosteret, og man kan vel derfor ga ud fra,
at han ikke er dets grundlægger. På et vist tids
punkt var der kun 6 kanniker på øen.
Går man et godt stykke frem i århundredet,
fremkommer konkrete tal. I et brev anker
biskop Absalon over kannikernes uheldige og
lidet kirkelige vandel, der var opsigtsvækkende,
■w tO o
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feri), ligeledes var der en del frugtavl. Til be
fordring heraf beholdtes stadig ladegården fra
klostertiden. Senere er der opført nye tilbygnin
ger i forbindelse med forpagtergården, der er på
127 ha.
Efter besøget på Eskilsø følger vi sognevejen
i nordlig retning. Til højre lægger vi mærke til
den skønne Hellesø, hvis forled muligvis er ad
jektivet »hellig«. I så fald et minde om gammel
naturdyrkelse. - Snart er vi i Østby. Her boede
Henrik Pontoppidan et par år, 1884-86, med
sin hustru, Mette Marie Hansen - »den kønne
pige fra Aaskildegaarden« (Vilhelm Andersen) og deres to småpiger, hvoraf den ældste som før
nævnt døde og blev begravet på Selsø kirkegård.
Det var små og trange forhold at leve under:
»En gammel Rønne med bare to smaa Stuer og
et Køkken.« Byens bønder foragtede Pontoppi
dan. »Vi fik paa forskellig Maade at mærke, at
vi betragtedes med Mistro og ikke var velkomne
hos de styrende. Til Gengæld fik jeg efterhaanden flere Venner blandt Byens Husmænd og Eg
nens Fiskere,« fortæller han selv. Det var natur
ligvis også en trøst for den unge forfatter, at svi
gerforældrene på Aaskildegaard stillede en stue
til rådighed. - Det var i Østbytiden, Pontoppi
dan samlede stof og skrev »Fra Hytterne«, 1887,
tilegnet »Venner i Østby (Horns-Herred)«. Og
så dele af »Det forjættede Land« menes at have
sin tilblivelse her. Gennem de landsbybilleder, vi
har fået gennem »Fra Hytterne«, ser man Hen
rik Pontoppidans psykologiske indfølelsesevne,
forståelse af samt interesse og hjertelag for disse
fattige, ofte af samfundet annullerede menne
sker, han færdedes iblandt i sit sogn og på sin
halvø i 1880-erne. - Aaskildegaarden, der i ca.
150 år har været i Aaskilde-slægtens eje, har et
areal på ca. 55 ha.
I »Knokkelmanden« følger man de to slidere,
boelsmanden Simon og hustruen Ane, ja, og datteren
med det mærkelige navn Eulalia gennem deres tran
ge og yderst nøjsomme kår, sparsomme solstrejf og
til sidst Anes sygdom, død og begravelse. Særligt rø
rende er vel det afsnit skildret, hvor den kræftsyge
Ane »lægger ner«:
»Nu — Simon ... nu tror jeg, at jeg maa lægge
ner.« De talte lidt sammen derom; hvorpaa Simon
rejste sig og gik ud i Stalden for at ordne alt til Af

rejsen (sygehuset) den næste Morgen. - Om Natten
laa de tavse og holdt hinanden i Haanden. De havde
talt ud om alt. De var bleven enige om en Kone fra
Byen, som skulde være hendes Stedfortræder i Huset,
og Ane havde sagt ham, hvor alting var at finde,
og hvorledes de i et og alt skulde forholde sig. Hen
paa Morgenen vendte hun Ansigtet om mod ham og
kaldte hviskende. »Simon . . . sover Du?« »Nej Ane!« »Jeg har glemt at sige dig, at Eulalias røde
Hoser ... de nye, Du veed ... de ligger ovenpaa
Lagnerne i Dragkisten ... de maa ikke vaskes i
Sodalud - at Du husker det.« »Det skal jeg nok,
Ane!« - Ved Middagstid havde Simon Vognen for
spændt. Og de kørte. - Tredjedagen efter kom Simon
tilbage fra Amtets Sygehus med et Gravkors og en
lang, sort Kiste, hvori Ane laa. - Søndagen efter
blev hun begravet paa Kirkegaarden. Flere af Byens
Folk fulgte, og Præsten talte varmt over det smukke
Skriftens Ord: Herrens Naade er over al Maade.«
Som et andet af Pontoppidans tids- og egnsbille
der skal nævnes »Et Grundskud«. Ideen i fortællin
gen samler sig om en husmand og væver Kresten
Jakob Hansen og hans families ihærdige bestræbelser
for gennem en gris, kaldet »Sif«, at sikre sulevarer
til hele året. Men ak! Da »Sif« er blevet stor og fed
og nærmer sig slagtetiden, bliver den syg og dør
trods familiens årvågenhed og dyrlægens salve. »Dyret laa lige ubevægeligt paa sit Straaleje, med
Hovedet tungt mod Jorden, Øjnene fast tillukkede
og Fraade om Munden. Ganske svimmel satte Jakob
sig tilsidst ned paa Kanten af Ædetruget og strøg sig
mekanisk med Bagen af Haanden over sin kold
svedte Pande. Kunde det være muligt, at de skulde
miste hende? . . . Det synes fast ubegribeligt, at Vor
herre skulde kunne nænne det. Saa maatte han dog
- naar ondt skulde ske - hellere have taget et af
Børnene. For hvad skulde de gribe til, dersom dette
gik tabt? Det var deres hele Velfærd, deres eneste
Haab for den lange Vinter. - Inde i Stuen sad SidseMarie med Forklædet for Øjnene og hulkede. En
Nabokone, der var kommen for at trøste hende, sad
ved et spruttende Tællelys og drak Kaffe, mens Bør
nene tittede blege og frygtsomme op fra deres Kiste
bænke. - Hen ad Morgenstunden rev Jakob Døren
op og raabte ind i Stuen: »Mutter! - Mutter! skynd dig!« Men netop som de begge kom ind i
Skuret, strakte »Sif« Benene fra sig og var død.«

Et par år holdt familien Pontoppidan ud at
bo i Østby, hvorefter den flyttede til Havreholm
ved Hornbæk.
H, P. Hansen
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LYNGE-FREDERIKSBORG HERRED
I middelalderen udgjorde herredet sammen med Lynge-Kronborg herred eet herred, det oprindelige
Lynge herred, omtalt 1085 som Liungaherathi. Det var underlagt Sjællands Østersyssel. Tillige med
Strø herred og Jørlunde herred (det senere Ølstykke herred) dannede Lynge herred indtil 1562 een
jurisdiktion, det såkaldte Try herred, d.v.s. de tre herreder. Nu oprettedes der imidlertid flere birker
(mindre retskredse), hvilket 1672 bl. a. havde til følge, at Kronborg amt blev underlagt Frederiks
borg amt. - Lynge-Frederiksborg herred omfatter købstæderne Frederikssund og Hillerød og føl
gende sogne (nævnt alfabetisk efter kommuneforhold): Græse-Sigerslevvester, Gørløse, Jørlunde, Lil
lerød, Lynge-Uggeløse, Nørre Herlev, Oppe Sundby, Slangerup, Slangerup landsogn og Uvelse. (Det tidligere Frederiksborg slotssogn er omtalt under Hillerød by. Gørløse danner kommune sam
men med Skævinge, der hører under Strø herred, og Oppe Sundby med Snostrup, der hører under
Ølstykke herred).
GRÆSE SOGN
GRÆSE-SIGERSLEVVESTER KOMMUNE
Græse (693 ha) nævnes ca. 1370 som Greswith,
og i 1560 nævnes Gressit skov. Forledet giver
sig selv, græs, og with betød i ældre dansk
skov. Fra 1844 nævnes stedet som Græse. Land
skabet i sognet er for det meste jævnt, men syd
for Græse by hæver Skovbakken sig til en højde
af 50 m, og navnet antyder, at den har været
helt skovbevokset. På Skovbakken, hvor der nu
kun er lidt skov tilbage, var der på Chr. IV’s
tid en overmåde tyk og tæt skov. Her ligger
gravhøjen Danshøj, hvor kong Dan siges at
være begravet, og hvor man i gamle dage hver
Skt. Hans aften brændte blus, samt forlystede
sig med spil og dans. Sagnet om kong Dan er
sikkert opstået som forklaring på højens tilste
deværelse, men måske navnet også har forbindel
se med den omtalte dans her. Sagnet siger endvi
dere, at på den gård, på hvis mark højen lig
ger, kan der ikke trives røde heste. Denne gård
benævnes 1840 som Damhøj.
Fra Danshøj er der en pragtfuld udsigt til
Roskilde domkirke og Frederiksborg slot og ik
ke mindst op langs Roskilde fjord mod Frede
riksværk. Forhen var Græse å muligvis indsej
ling til Slangerup by, idet der er fundet rester
af bolværk og fortøjningspæle. Hvor landevejen
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går over Græse å, hedder stedet stadig »Hørups
bro«. Der har i alt fald været en fjord i sten
alderen, der, hvor nu Enghaven ligger, ved fo
den af Skovbakkens stejle skrænt. Langsomt
og sikkert har landskabet hævet sig gennem
årtusinder, og vandet er lidt efter lidt blevet
standset i sit fremløb. I bunden af denne fjord
ind mod Danshøj har der måske været en havn
for vikingeskibe, der her har kunnet ligge i læ
bag Græse bakker, der udgør en del af stenal
derhavets gamle klinter, som ud mod Roskilde
fjorden har en kant af hævet havbund. Her går
Fjordvejen i dag, og ude i selve fjorden ligger
Stenø, der er en lang og smal ø, som består af
sand, men derfor har den alligevel beholdt sit
gamle navn. - Mange ting viser, at fra de ældste
tider har her rørt sig et rigt og aktivt liv, hvor
jægerfolk og fiskere har befolket egnen. Skal
dyngerne i fjorden fortæller om, at østers er
indgået i den daglige kostplan, og i skovene var
der nok af dyr.
I 1943 udgravedes på Ryegaards marker ikke langt fra Græse å - en af landets længste
og mest imponerende jættestuer, der desværre
var uden dæksten. Nationalmuseet undersøgte
den, og den gav et stort udbytte af flintredska
ber, lerkar og rav. Ryegaards statelige staldlæn
ger, der helt er sat i kampesten, kan måske give
et vink om, hvor dækstenene er blevet af. Selve

den ydre jordhøj var 20X2^2 m, en dobbelt
jættestue, hvor rummet mod nordøst er 5X3 m,
og det andet 4^2X3 m. Der er desuden i sognet
ved Lindbjerg en højrest, der indeholder en
defekt dobbeltjættestue uden dæksten. Der er
sløjfet 5 langdysser og 14 høje, hvoriblandt
Lundehøj, der var en kvindegrav fra bronzeal
deren, indeholdende forskellige bronzesager samt
tøjrester.
En novemberdag 1912 var afbygger Peder
Jørgensen, Lindbjerg, i færd med at hente grus
i grusgraven ved Ryegaard, og under dette ar
bejde stødte han på et par lerkar 125 cm under
overfladen mellem nogle sten. Da han ville fjer
ne disse sten, ramte spaden nævnte kar, og sam
tidig opdagede han nogle mønter. Han hen
vendte sig da til gdr. Hans Petersen på Rye
gaard, som tog tingene i forvaring. Mønterne
var omhyggeligt stablede, de store for sig i re
sterne af en læderpung og de mindre i en lær
redstut. Der var desuden en glat guldring og 5
snoede forgyldte kobberringe, indsvøbt i en lær
redsklud. Gennem lærer Bagger, Hørup skole,
blev Nationalmuseet underrettet og overtog
fundet. Der var ialt 895 mønter (vægt 642 gram)
fra Roskilde og Lund samt norske brakteater.
Deres alder antyder, at de er blevet nedgravet
efter Erik (Emunes) nederlag ved Værebro 1133.
I Græse præstegård har man fundet en sølvmønt
fra 1629.
Græse kirke har fået sit skib og kor opført
ca. 1250 i munkesten. Våbenhuset er fra gotisk
tid (ca. 1350), medens tårnet er opført sidst i
1500-tallet, ligeledes i munkesten. Korets oprin
delige øst- og nordvinduer er i romansk stil og
bevaret tilmurede. Nordsiden af skibet er om
bygget og har tre høje romanske vinduer. Da
man opførte våbenhuset mod syd, har skib og
kor fået indbygget hvælvinger. - Altertavlen fra
1616 er skåret af Henrik Barchmann. Alterbil
ledet viser Nadverens indstiftelse og blev skæn
ket kirken i 1731. Døbefonten er fra senromansk
tid (o. 1250) og degnestolen fra 1579; den har
foldeværksfyldinger og smukt udskårne gavle.
Prædikestolen er fra nyere tid (ca. 1870). I 1950
fik kirken skænket en syvarmet lysestage, to
malmlysestager samt et krucifiks. En meget
smuk korsstingsbroderet alterdug, med korset
som motiv, er en gave fra 1953. I 1955 fik kir

ken påny en fornem gave i form af et skønt
tæppe, der ligger foran alteret. Det er broderet
i korssting af syv af menighedens kvinder efter
tegning af professor Gottlob og har en stjerne
som motiv. I samme år erhvervede kirken et
orgel købt af Fr. VITs Stiftelse i Jægerspris,
der i sin tid havde fået det skænket af grevinde
Danner. Som trappesten foran kirkens indgang
bemærker man en gammel gravsten med latinsk
indskrift og evangelistsymbol. For nogle år si
den blev kirkeinteriøret malet op og istandgjort
under ledelse af maleren Ernst Trier. I 1963
blev der ophængt et kirkeskib, udført og skæn
ket af nu afdøde bådebygmester C. F. Hansen,
Helsingør. Skibet hedder »Fortuna«, opkaldt
efter Herluf Trolles flagskib. I 1967 fandt man
under kirkens gulv 29 mønter fra det 12.-14.
årh., der overlodes Nationalmuseet.
I middelalderen lå der en hovgård eller her
regård i sognet ved navn Græsegaard. Vi ved,
at den har tilhørt den betydelige adelsmand hr.
Jens Offesen Neb (d. ca. 1350). I 1552 ejedes
gården af Herluf Trolle og hustruen Birgitte
Gøye, og i 1560 blev den mageskiftet sammen
med Hillerødsholm i Frederiksborg og kom da
i Fr. II’s besiddelse, imod at Herluf Trolle over
tog Skovkloster ved Næstved, det senere Her
lufsholm. Græsegaard har ligget øst for Græse
by ved Hejrebakken, nær gården »Aldershvile«.
I 1787 bestemte skolekommissionen for Fre
deriksborg amt, at der skulle oprettes en skole
i Græse, da sognet ikke havde fået nogen ryt
terskole tildelt på Fr. IV’s tid. Den første læ
rer hed Peder Rugaard, og han virkede i Græse
skole til 1825. I Græse-Sigerslevvester skolestue
findes en nydelig silhouet fra 1817 af Rugaard
på katederet, iført kofte og tophue og med en
fjerpen i hånden, op imod ham kommer hans
tre sønner. Hans søn, Daniel Rugaard (f. 1806
i Græse), blev politiker og skolereformmand og
udgav 1849-55 Den nordiske Folkeskole. Den
nuværende skole blev opført 1908 midtvejs
mellem Græse og Sigerslevvester og er kommu
nens eneste skole. Den gamle skole fra ca. 1840
blev herefter indrettet til kommunalt forsam
lingshus og er senere blevet udbygget og moder
niseret. Her er også indrettet kommunekontor.
Siden 1957 har man haft skoleforbund med
Frederikssund, og nu er Græse skole forskole.
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Lærer Peder Rugaard i Græse skolestue. De tre drenge er
hans sønner, den største af dem er Daniel.

Græse præstegård er en smuk og statelig
bygning opført 1872. Det gamle stuehus lå,
hvor nu den runde plæne ligger. I 1840 hørte
der ca. 80 tdr. land til præstegården. I 1922
blev der taget jord herfra til udstykning af 5
statshusmandsbrug, hvorefter der var ca. 20 tdr.
land tilbage.
I præstegården mødte den kendte forfatter Carit Etlar (1816-1900) en dame, Augusta Schultz,
der skulle blive hans anden hustru. Dengang,
det var omkring 1875, var Hans Jørgen Loh
mann sognepræst i Græse, og i sin bog »I Samliv
med Carit Etlar« (udk. 1924-25) siger fru
Augusta Carit Etlar bl. a. om besøgene i præ
stegården: »Den hyggelige Dagligstue stod altid
tom. Præsten var i sit Studereværelse eller paa
Vandring i Landsbyen, og naar jeg søgte Fruen,
fandt jeg hende i Vaskehus eller ved Bageov
nen, eller i Hønsehus og Køkken, straalende af
Sundhed og Arbejdslyst - med Træsko og i
Vadmel! Mine Morgen- og Aftenture gik jeg til
Kæmpehøjen, Danshøj, med den vide Udsigt
over Isefjord ... I Marts blev Carit Etlar hen
tet i Ølstykke i den lukkede Vogn af Præsten og
mig, og Jens med Piben paa Bukken skottede
nysgerrigt ned efter den høje kavajklædte Skik
kelse, hans Yndlingsforfatter, hvis Bøger, for
talte han Digteren, han alle havde læst.« Vi
hører endvidere, at sognefogeden ved en søn
dagsfrokost i præstegården skal have udtalt, at
man savnede et folkebibliotek i Græse. Det lo
vede Brosbøll (Carit Etlars døbenavn) at tage
sig af, og inden længe strømmede det ind med
gode bøger til præstegården. Da bøgerne var
blevet katalogiseret, overraktes de sognet som en
gave fra fru Carit Etlar.
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Fhv. førstelærer H. L. Sørensen, født 1888 i
Græse, har skrevet en del om sit fødesogn, hvor
fra følgende er hentet. »Fra arilds tid har de
danske landsbyer været styret og ledet fra by
stævnet, hvor oldermanden og hans bymænd
samledes, når byhornet havde sendt sine skingre
og kaldende toner ud over den tæt sammenbyg
gede by. Et par gange om året var landsbyloven
- den såkaldte vide - blevet oplæst, og over
ensstemmende med denne var bestemmelser ta
get og beslutninger truffet. Landsbyens regnskab
var enkelt og letfatteligt og blev ført på »Bysens Kæp«, uden tal og kolonner, men blot ved
hjælp af nogle snit med lommekniven i en lang
kæp, der havde et særligt mærke for hver gård
mand. - Så kom i 1841, den 13. august, forord
ningen om et nyt styre, sogneforstanderskabet,
der i nogen grad kom til at erstatte det gamle
styre. Valgretten var bl. a. betinget af, at man
ejede mindst 1 td. hartkorn. Den 3. januar 1842
samledes Græse-Sigerslev sogneforstanderskab til
møde for første gang. Her valgte man sognepræ
sten, Hans Berlin Kaarsberg, til formand.«
I tidligere tid havde kirken haft til opgave at
hjælpe syge og fattige mennesker, og da Sjællands
første lutherske biskop, den bekendte Peder Palladius, ved år 1540 foretog visitats i Græse og Sigerslev kirker, pålagde han ifølge visitatsbogen menig
hederne at vise gavmildhed mod sognenes nødliden
de personer. Det hedder i bogen: »Giv dem Mad,
Penge og Korn, men ogsaa Sengeklæder, et Lagen, et
gammelt Haandklæde, Forklæde eller Halsklæde«.
Peder Palladius slutter således: »Vælg dig en Lazarus
ud, naar du brygger, bager eller fanger Mad.« Så
vel Græse som Sigerslevvester kirke har de kendte
jernbeslåede fattigblokke stående, hvori menigheder
ne gennem århundreder har givet deres skærv til de
fattige. Det var kun småbeløb, der kom i disse blok
ke, men så gav bonden naturalier som kød, brød og
æg m. m. - det var lettere at undvære.
De to små sogne, der havde 68 jordløse huse, har
uden tvivl haft mange trængende personer at skulle
sørge for. Syge, gamle og folk, der frøs og sultede,
og i den mere end hundredårige protokol, som sog
neforstanderskabet har ført, kan man læse om den
hjælp, der er blevet ydet. Det hedder heri bl. a.: I
1842 fik »Lars J. efter Begjæring Tilladelse til at
faa en Skjorte og et Par Buxer«. Et andet sted »Chri
sten L. tilstodes 9 Mark maanedlig og 2 Mark til
Tobak«. En fattig kone får en ny salmebog foræret.
Tog nogen et plejebarn til sig, var betalingen for et

Fra Græse bakker med Græse Møllegaard (akvarel af Ove Køser)

kvartal 3 rdl. 4 mark og 8 skilling. Man gav Skræd
der-Maren en ny kjole, der kostede 5 rdl. 1 mark
og 6 skilling. Det var ikke en fløjls- eller silkekjole,
men en almindelig vadmels- eller lærredskjole, men
Maren er blevet glad for den. Man var beskeden den
gang, især når vedkommende var henvist til fattig
hjælp. For 2 mark (66 øre) om ugen plejede Hans
Skomagers kone et sygt fattiglem. Det brugtes også
at lade en person gå på omgang, d.v.s., at han eller
hun var nogle dage i bestemte plejehjem. Det fore
gik i Græse-Sigerslevvester sogne indtil 1898, da det
sidste fattiglem døde, og nye love trådte i kraft ved
rørende den sociale hjælp. - H. L. Sørensen fortæller
følgende om en stakkel, der kom til hans hjem og
bad om hjælp: »Omkring 1890 kom der hver 14.
dag en stakkels krøbling og indsamlede tørmad, et
par rundtenommer hvert sted. Når han kom ved
middagstid, gav mor ham altid middagsmad tillige.
Han indsamlede også brændevin og fulgte med mim
rende mund, når der blev hældt på hans flaske.
Hvis tankeløse personer drillede ham, blev han ikke
vred, men græd som et barn og fik i sit ansigt et

udtryk af grænseløs græmmelse og smerte. Vorherre
havde udstyret den arme mand så småt, både ånde
ligt og legemligt. »Den kroghasede Jens Peter« var
hans talende kendingsnavn. Vi, som endnu husker
denne stakkel, kan næppe i vort stille sind lade være
med at glæde os over, at en sådan Lazarus risikerer
vi ikke i vore dage at møde på alfar vej.«
Græse å, der danner sognets sydgrænse, og
Græse Møllegaard med tidligere vandmølle er
gamle navne, der fortæller om menneskets ud

nyttelse af vandkraften gennem århundreder. Græse sogn er stadig et udpræget landsogn, hvor
større udstykninger ikke har fundet sted, bort
set fra Strandvænget ved Roskilde fjord, hvor
der i de seneste år er blevet opført nogle parcel
huse, hvilket også er tilfældet i Murkærvænget
ved Græse by. Men ellers ligger det dejlige land
skab med Græse-bakkernes skarpe konturer som
et frodigt stykke landbrugsland, der indtil nu
har bevaret sin karakteristiske landskabsform.
Peder Albrechtsen og Jørgen Andersen
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SIGERSLEVVESTER SOGN
GRÆSE-SIGERSLEVVESTER KOMMUNE
Sognet (581 ha) har kun landsbyen Sigerslevve
ster, der 1261 nævnes som Siggærslæwæ og ca.
1500 som Sierssløffwæ wæstræ. Forledet kom
mer af det ældre danske mandsnavn Sighar, og
lev tolkes som overladt gods, d.v.s. gods er
hvervet som len, altså Sighars len; endelsen ve
ster er anført som modsætning til byen Sigerslevøster i nabosognet Strø. Sagnet lader navnet
Sighar være ensbetydende med sagnkongen Si
ger, der var fader til Signe i overleveringen om
Hagbard og Signe.
Havelse å, der er sognegrænse til Ølsted sogn,
er en af fortidens gamle vandveje. Havelse Møllegaard omtales 1550 som Hafvelse mølle. Den
ne velholdte gård har en ualmindelig smuk be
liggenhed lige ned til Havelse å. Et kønt og idyl
lisk anlæg med en lille træbro over åen forstær
ker yderligere stedets dejlighed. Den til gården
hørende vindmølle er nedlagt og indrettet til
beboelse. - En af de tidligst kendte køkkenmød
dinger blev i sin tid fremdraget ved Havelse
mølle, indeholdende en mængde østersskaller,
dyreknogler, fiskeben m. m. (Se artiklen Arv og
Gæld). Hele området langs Havelse å ved lan
devejen mellem Frederiksværk og Frederikssund,
samt arealet ved Havelse mølle er fredet. Efter
at nævnte landevej er blevet rettet ud, er det
dejlige stykke natur blevet trukket lidt væk fra
bilisternes synskreds, så man nu må dreje af
mod den gamle landevej for ret at kunne nyde
stedet, men det er også umagen værd.
Et gammelt sagn, der stadig lever, fortæller
om to adelsfruer, der begge ville have den for
reste stol at sidde i, når de skulle i Sigerslevvester kirke. For at få en ende på striden byggede
den ene af dem så en kirke i Græse. En anden
version lader Græse kirke være den ældste, men
ser vi på de to kirkebygninger, kan man nok se,
at Sigerslevvester kirke er ældst. Sagnet er må
ske opstået for at forklare tilstedeværelsen af to
kirker i to så små sogne.
Sigerslevvester kirke er en smuk lille kampe
stenskirke, opført omkring 1100. Der er anvendt
kridtkvadre ved døre og vinduer og kridt- og
granitkvadre i hjørner af bygningen. Den ro
manske kirke består af skib og kor, der afsluttes
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med en fin lille apsis. I skibet ses spor af de tre
oprindelige små romanske vinduer; de nuværen
de vinduer er meget store i forhold til den lille
bygning og kaster et stærkt lys ind i kirkerum
met. I kor og skib er der krydshvælvinger fra
gotisk periode (ca. 1350). Kirken blev vistnok
1556 truet med nedrivning, men på grund af
menighedens stærke uvilje blev sagen opgivet. Altertavlen er skåret af Henrik Barchmann i
1616, altså i samme år, hvor han også lavede al
tertavlen til Græse kirke. Alterbilledet, malet på
egetræ, viser Nadverens indstiftelse. Over dette
maleri er opsat et andet, der forestiller Opstan
delsen. I korbuens nordre side står den roman
ske døbefont af granit med indhugget snoet
kant. Fonten er fra tiden omkring 1250. Stole
staderne er udført ca. 1600, og nogle af dem er
smukt udskåret med navne og årstal. Prædike
stolen er fra ca. 1870, ligesom den i Græse kirke.
I 1706 fandtes der et bindingsværkstårn, hvori
klokkerne var ophængt; det blev afløst af den
nuværende tagrytter på skibets tag, muligvis i
1869, hvilket årstal er anført på vindfløjen.
Den ældste af de to klokker, Ave Maria-klokken
fra ca. 1300, blev 1602 afgivet til Helsingør
gjethus (støberi) for at blive omsmeltet til »ri
gets befæstning«. Chr. IV manglede metal, og
derfor beordrede han mange steder en klokke
afleveret til dette formål. Kravet gjaldt også
den ene af klokkerne i Græse kirke, men begge
sogne fik reddet deres klokker ved en energisk
indsamling af kedelkobber svarende til klokker
nes vægt. Ave Maria-klokken har i sin hue fået
denne vægt anført i romertal: I - VI - IIII,
d.v.s. 1 skippund = 160 kg, 6 lispund = 48 kg
og 4 pund = 2 kg, eller ialt en vægt på 210 kg.
I 1961 blev der ophængt et kirkeskib »Dania«,
udført og skænket af nu afdøde bådebygmester
C. F. Hansen, Helsingør. Endvidere blev kirke
rummet gjort istand under ledelse af maleren
Ernst Trier, så det ærværdige inventar fik ny
glans og skønhed. - I tidligere tid tilhørte såvel
Sigerslevvester som Græse kirke kongen.
Sigerslevvester sogn hører til de mest typiske
landsogne i hele amtet. Her er fred og landlig
idyl, og stedet har haft sit nuværende udseende
gennem århundreder.

Peder Albrechtsen og Jørgen Andersen

GØRLØSE SOGN
SKÆVINGE-GØRLØSE KOMMUNE
Gørløse sogn afgrænses af Havelse å og Gørløse
å. Landskabet er typisk morænelandskab, den
nordlige del nogenlunde jævnt og ret lavtlig
gende, medens den sydlige del er højere og no
get mere bakket. Ved sognets sydgrænse ligger
Vildbjerg (42 m), som er en ås, der sammen med
Strø bjerge og tunneldalen i Lystrup skov danner
en flere kilometer lang smeltevandsformation.
Enkelte oldtidsminder fortæller, at sognet
gennem årtusinder har været beboet. På Borupgårds marker findes en høj med to små jætte
stuer, medens man på Højtvedgårds mark har
rester af en jættestue. På Kurreholm og ved
Egebjerg i sognets sydlige del findes to kæmpe
høje.
Ejendommeligheder i landskabsformerne har
gennem tiderne fået folk til at spekulere over
disses dannelse. Et sagn knytter sig til oven
nævnte Vildbjerg. En trold var engang blevet
vred på Farum og besluttede at begrave byen
med jord. Jorden fyldte han i en sæk, der, hvor
Arresø nu findes. Med sækken på nakken gik
han så ad Farum til, men da han havde gået et
stykke, gik der hul på sækken, og jorden be
gyndte at løbe ud, uden at trolden mærkede
det, før han nåede ud for Strø. Så holdt han en
hånd for hullet og gik videre. Der gik imidler
tid atter hul i sækken, og jorden begyndte at
løbe på ny. Da trolden nåede hen, hvor Strø
bjerge nu ender, opdagede han, at næsten al jor
den i sækken var borte. I vrede derover kastede
han sækken med resten af jorden mod Farum,
men kastet var for kort, og jorden faldt på det
sted, hvor Vildbjerg nu ligger.
Gørløse kirke er en romansk bygning. Skibet
er opført i råt tilhugne kampesten, medens ko
ret er i munkesten. En kampestensrest sidder
dog i korets nordre væg, hvilket kunne tyde på,
at dette også oprindeligt har været af kamp. De
romanske vinduer er blændede, to i skibets
nordside og et i korets østende. Kvindedøren,
den nordre, kan spores i væggen. Våbenhuset
er tilbygget kirken omkring år 1600, dets gavl
bærer præg af påvirkning fra Slangerup. Tår
net må vel dateres til omkr. år 1500. Kirkerum
mets vægge har oprindelig været prydet med

kalkmalerier, som nu er overkalkede, da de næ
sten var helt ødelagt af ælde og ved indbygning
af hvælvinger i gotisk tid. Kalkmalerierne på
hvælvingerne er afdækkede 1887 og restaureret
1939. I de romanske vinduesnicher ses tillige
gotiske billeder (1250-1300). Bag alteret, nu
desværre næsten udvisket, Maria Bebudelse og
på skibets nordside to helgeninder med glorie
og krone i det ene vindue og en i resten af det
andet. Skibets hvælvinger fremtræder i rig re
næssancedekoration fra omkring reformations
tiden. Hvælvingerne er fyldt med blomster- og
bladornamenter. De enkelte blomster er fint
tegnet og farvelagt, og i fletværket er anbragt
fugle, galionslignende figurer og små mænd.
Det hele giver en fiksérbilledvirkning, som sik
kert er tilsigtet. Mellem første og andet fag
hvælvinger er der en tydelig forskel, som for
tæller, at det er to forskellige kunstnere, som
har udført udsmykningen. I første fag ses i ornamentfletværket lykkens hjul med en konge
og dronning øverst, og tre andre skikkelser er
anbragt rundt ved hjulets øvrige del. Over præ
dikestolen ses to engle, som svæver med en tal
lerkenlignende glorie, i hvis midte Jesus-barnet
sidder med et kors. På hvælvingens nordre kap
pe ses en mandsfigur med skæg og baret. Figu
ren har stærk lighed med de eksisterende bil
ledgengivelser af Hans Tausen. Man kan måske
tænke sig, at billedet skulle minde præsterne
om, at papismens tid var forbi.
I tårnbuen ses en meget stor gengivelse af
Den hellige Christophorus, som bærer Kristusbarnet over en rivende flod.
Kirkens stolestader, prædikestol og altertavle
er fra 1600-tallet. Prædikestolens lydhimmel
bærer Christian IV’s monogram og er fra om
kring 1630. Altertavlen er et bruskbarokt ar
bejde af Claus Gabriel, som var hofsnedker på
Frederiksborg; den er udført 1654. I det tre
kløverformede midterfelt et maleri, der viser
nadveren. Et par meget smukke alterstager i
malm er skænket kirken i 1696 af Københavns
borgmester Hans Nansen, og på alterbordet
står endvidere en meget smuk alterkalk i sølv.
Den er fra 1524.
Ved reparation af våbenhusgulvet i 1967
stødte man på kirkens oprindelige trappesten,
som bærer tydelige tegn på århundreders slid.
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Gørløse gamle rytterskole

Den kunne desværre ikke frilægges, da den går
ind i kirkens fundament.
Til Gørløse kirke knytter sig et sagn, som
fortæller, at en mand ved navn Morten Adsersen engang kom til sognepræsten, som hed Jør
gen Bang, for at få et barn døbt. Præsten
spurgte da Morten, hvad barnet skulle hedde.
Manden svarede, at han havde tænkt, barnet
skulle hedde Adser Adsersen. »Det var dog et
mærkeligt navn,« udbrød præsten, »for jeg har
en kat, som hedder Adser.« Men Morten, som
var en opfarende natur, blev hidsig, slog i bor
det og råbte: »Jeg har« - og så bandede han »en hund hjemme, som hedder Jørgen Bang.«
»Ja, ja, så kom da på søndag med Adser, så
skal jeg døbe ham,« svarede præsten.
Borup og Gørløse er udskiftede henholdsvis
1786 og 1788. Borup markers areal var på ca.
540 tdr. land, og da Borup kun havde 4 gårde,
blev de betydeligt større end Gørløses 21, der
delte de ca. 1400 tdr. land, som Gørløse mar
ker omfattede. Af sognets 25 gårde er kun 3
forsvundne eller blevet jordløse på grund af
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udviklingen. Af større gårde kan nævnes Borupgård (ca. 50 ha) og Øllingegård (ca. 90 ha).
Fra omkring 1875 stammer følgende be
skrivelse af arbejdet med at »kline« hus i Gør
løse. Først blev der kørt ler hjem fra lergraven.
Det blev lagt i en bunke, og der blev slået vand
på. En dreng red så en hest eller to rundt i le
ret. Mens han red, blev der bredt et lag ruglanghalm ud over lerdyngen, og ler og halm
blev nu af hestebenene æltet grundigt sammen
til en rigtig sej masse. Denne masse lå så en
nat over, og næste dag begyndte da Minearbej
det. Man arbejdede to og to, en »foruden« og en
»forinden«. Leret blev nu klasket, slået imod,
som man sagde, mellem bindingsværkstømmeret
og afglattet med hænderne og fik så lov til at stå
til næste dag; det skulle tørknes, som man sag
de. Så blev ujævnhederne skåret af med en spa
de. Lervæggen stod da nogle dage og tørrede.
De fremkomne revner skulle nu »svummes«, det
vil sige stryges over med en blanding af ler og
kalk. Dette skete flere gange, og så blev den
færdige væg endelig kalket.
Fra omtrent samme tid stammer en beretning
om dagens gang på gårdene i Gørløse. Man stod
op mellem kl. 4 og 5, pigerne gik til malknin
gen, og karlene »skyttede« kvæget. Efter malk
ning og staldarbejde fik man kaffe med brunt
sukker til, og en times tid senere spiste man
davre, der bestod af kogt sild med tørt brød.
Man brugte sildetallerkener af træ, som med
tiden blev helt sorte. Bagefter spiste man mel
grød; mælk og øl blev blandet sammen og kogt
og så hældt over melgrøden. Omkring kl. 9 fik
de »halgomidde«, og det bestod af tørt brød
med en humpel ost til eller, hvis det var meget
fint, af smørrebrød. Middagsmaden lignede
davren. Klokken 14 fik man igen kaffe med
brunt sukker til. Dernæst kom »midaften« kl.
16,30. Det var fedtebrød med pålæg. Endelig
kom så efter endt staldarbejde og malkning
»nadre«, der mest bestod af melgrød, varm
med kold mælk eller kold med varm mælk. I
høsttiden fik man ofte »nadre« ud på aftenen,
og den bestod så mest af sild og brød eller kar
tofler med løgsovs.
Efter 1945 er Gørløse undergået en stor for
andring. Den voldsomme befolkningsudvikling
i Nordsjælland har tildels ændret Gørløses

landsbypræg. I 1950 blev Frederiksværkbanen
omlagt, så den fra Hillerød kom til at benytte
den påtænkte Midtbanes anlæg til Nr. Herlev,
og banen blev da videreført over Gørløse til
Skævinge.
Frederik IV’s rytterskole fra 1721, som nu er
i privateje, ligger stadig meget velbevaret i by
ens midte. Skolelodden, lærerens væsentligste
indtægtskilde i ældre tider, er først blevet fra
solgt og udstykket omkring 1960, og siden da
er en helt ny bydel opstået.
Et hørskætteri blev 1937-38 bygget i Borup,
her oparbejdede man i en årrække en stor del
af Sjællands hørproduktion; men da dette ikke
længere var lønnende, blev bygningsanlægget
1960 solgt til firmaet Everlite, som har opbyg
get en stor fabrikation af plasticprodukter til
byggeriet. På gården Rosenkilde, som helt har
frasolgt sin jord, er et jernstøberi vokset frem.
Rosenkilde, som fabrikken hedder, fremstiller
især nøgler og forskellige arter bygningsbeslag.

Andelsmejeriet Borup er i de sidste år blevet
meget stærkt udbygget og moderniseret, så det
dækker en stor del af området mellem Hillerød,
Frederiksværk og Frederikssund. Bygningshånd
værker har også en stor andel i erhvervslivets
udvikling i Gørløse, idet en række større eller
mindre værksteder i de senere år er vokset frem.
Som så mange andre sogne i Danmark fik også
Gørløse kort før århundredskiftet sit forsam
lingshus. Den gamle bygning blev 1961-62 fjer
net, og et nyt og moderne forsamlingshus er
rejst i stedet.
Skolens udvikling i Gørløse aftegner i virke
ligheden tempoet i samfundets vækst. Fra 1721
og til 1925 har den gamle rytterskole med dens
beskedne bygningsmæssige rammer formået at
løse sin opgave. Så tog man en ny skolebygning
i brug på Strøvej. Den er igen moderniseret og
udvidet i 1965-66, for at skolen kan leve op
til samfundets krav og betjene den voksende
befolkning.
Chr. Schultz
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må forbavse. Mod syd ses domkirken i Roskilde
meget tydeligt. Af selve sognet ser man mod syd
ned over Jørlunde-å-dalen med den friske grøn
ne farve og små uberørte naturpartier op over
Jørlundes højeste punkt, Skyhøj, mod sydvest og

I 1967 lod Jørlunde Sogneforening en dygtig
amatør optage en smalfilm, som fik navnet:
»Jørlunde i hverdag og fest«. Formålet med op
tagelsen var at bevare for eftertiden, hvad der
endnu var tilbage af gammelt landsbyliv side
stillet med alt det nye, som er kommet til i de
sidste årtier, og således give et troværdigt bil
lede af Jørlunde af i dag. Jørlunde er et af de
nordsjællandske sogne, hvor et sådant eksperi
ment kan lykkes, idet den rivende udvikling,
som i 1960’erne skabte så mange landsbyer om
til planetbyer i nærheden af København, stort
set lod Jørlunde uberørt. Sognet ligger imellem
udviklingsområderne Slangerup og Ølstykke, de
såkaldte »fingre«, og har derfor for en meget
stor del været inde under ret strenge frednings
bestemmelser. Filmen lykkedes over al måde og
vil være af stor kulturhistorisk betydning for
fremtiden.
Selv om Jørlunde sogn ikke ligger særligt
højt, har man fra kirkens tårn en udsigt, som

Parti ved Jørlunde, i baggrunden kirken
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vest udover mosestrækningerne ved Skenkelsø
og Hagerup, hvor der for hundrede år siden
endnu var søer med ret stort fiskeri. I den lille
lund vest for Jørlunde by ligger meget idyllisk
den godt firsårige lille valgmenighedskirke. Bag
ved ses Hagerup og Sundbylille, mod øst domi
nerer Jørlundes moderne vartegn, kornsiloen
ved Slangerup-Slagslundevejen. - Såvel Skyhøj
(49 m) som sognets højeste punkt, Stenesknold
(57 m), er trigonometriske stationer.
Navnet Jørlunde lader sig ikke med sikker
hed forklare, men mest sandsynligt er vist, at
det betyder orne-lunden. Det er helt sikkert, at
sognet i oldtiden har været beboet, hvilket ad
skillige gravpladser, langdysser og runddysser
og ikke mindre end 37 høje har båret vidnes
byrd om. En overgang blev navnet stavet Hjørlunde, men nu skrives det igen korrekt uden H.
Tilbage er kun enkelte oldtidsminder, hvori
blandt den særdeles store og smukke Skyhøj,
der hører til de største i amtet. I en høj ved
Sperrestrup er der gjort rige fund fra yngre ro
mersk jernalder (Kr. f. - 400). Ved Vængegaard
har man gjort fund fra den første folkevan
dringsperiode (ca. 200 e. Kr.), hvilket er yderst
sjældent i vor landsdel. På Jørlunde overdrev
har man fremdraget 4 guldbrakteater (hængesmykker), en guldring m. m. I Jørlunde mose er
fundet guldsmykker fra vikingetiden (ca. 800 til
ca. 1000) samt vognhjul og træredskaber.
1 tidlig middelalder var Nordøstsjælland op
delt i følgende tre herreder: Strø, Lynge og Jør
lunde, der udgjorde een retskreds, kaldt Try
herred, d.v.s. de tre herreder. I 1562 skete der
en omlægning af herredsinddelingen, idet Strø
blev delt i to herreder, Strø og Holbo. Lynge
blev ligeledes delt, nemlig i Lynge-Frederiksborg
og i Lynge-Kronborg herreder. Jørlunde herred
fik nu navnet Ølstykke herred, og Jørlunde
sogn kom under Lynge-Frederiksborg herred.
Jørlunde by ejedes omkring 1100 af den mæg
tige jarl Skjalm Hvide, rig på gods og en stor
kriger, der bl. a. bekæmpede venderne. Da han
døde i 1113, fik hans fire sønner, Ebbe, Asser
(Rig), Toke og Sune byen i eje tillige med deres
tre søstre, der overtog en femtedel af jorderne.
- I sognet har der i middelalderen ligget en ho
vedgård i Hagerup, hvis først kendte ejer om
tales 1367 som en høvedsmand ved navn Erik
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Nielssøn. Efter forskellige ejere kommer Hagerupgaard i Roskilde domkapitels besiddelse.
Ved mageskifte overgik stedet senere til kronen.
Dens størrelse svandt snart efter ned blandt al
mindelige bøndergårde, og efterhånden glider
dens skæbne ud i det uvisse. Men selv i vore
dage kan man under pløjning finde murrester
(munkesten) fra et voldsted, Askovsbanken, der
har været et forsvarsled ved Hagerupgaard. Ved
udskiftningen ca. 1790 fik gården navneforan
dring til Stensbjerggaard.
Hvornår herredskirken i Jørlunde er bygget,
vides ikke, men der har oprindelig været en lille
og uanselig trækirke. I 1100 tallets første halv
del rejser Hvide-slægten, som dengang ejede det
meste af Jørlunde og Hagerup, den nuværende
Jørlunde kirke. Den bygges som en domkirke en
miniature af frådsten, med stigning fra skib til
korets vestre del og en endnu større stigning til
højkoret. Da kirken var færdigbygget, blev den
udsmykket med de meget sjældne kalkmalerier,
malet af en stor kunstner, som blev tilkaldt fra
Italien til dette specielle formål. Vi kender ikke
kunstnerens navn, men han er gået over i hi
storien under navnet Jørlundemaleren. Mange
kunstinteresserede fra hele Europa kommer for
at se disse billeder, der afdækkedes i 1864.
Billederne i skibet viser følgende motiver: La
zarus’s opvækkelse og brylluppet i Kana, samt
Jesus, der tages til fange i Getsemane have, og
Golgatha. I triumfbuen ses to engle, hvis frem
strakte hænder i fællesskab bærer en medaillon,
der omrammer Kristussymbolet: lammet med
sejrsfanen. På nordsiden i koret ses fra venstre til
højre de tre motiver: Jesu indtog i Jerusalem pal
mesøndag, flugten til Ægypten og skærtorsdag
aften. - Tårnet, opført af frådsten iblandet
marksten, er fra begyndelsen af det 14. årh.
Sidst i 1400-tallet har man nedrevet den roman
ske apsis (korrunding) og forlænget koret, og
endvidere tilbygget et sakristi på nordsiden af
det oprindelige kor. På kirkens sydside opføres
samtidig et våbenhus, der efter reformationen
1536 flyttes om på nordsiden.
Den romanske granitdøbefont fra ca. 1150 er
kirkens ældste inventar, og den er en seværdig
hed. Den meget smukke altertavle i renæssance
fra 1613 er udført af Bernt Snedker i Slangerup.
Altertavlens storfelt har et maleri, malet på træ,

der viser korsfæstelsen. I topfeltet ses den op
standne Jesus. Prædikestolen fra ca. 1830 er tem
melig enkelt udført. Ved den meget omfattende
restaurering, som Jørlunde kirke fik i 1962-66,
afdækkedes der en række gotiske kalkmalerier,
der forestillede de syv dødssynder. Disse bille
der blev »trukket af« og kan nu ses på National
museet. De højromanske kalkmalerier blev for
billedligt gjort i stand og ført tilbage til deres
oprindelige skikkelse. De står nu som en meget
stor seværdighed - et klenodie - af betydelig
kunstnerisk værdi. - I denne forbindelse kan det
nævnes, at altertavlen fik en yderst grundig
istandsættelse, og kunstneren ydede hundreder
af timer på dette arbejde med at give tavlen
en moderne staffering, holdt i meget lyse farver.
Jørlunde har kulturelt, historisk og kirkeligt
sin betydeligste periode i 1800-tallet, idet stedet
på den tid flere gange påkalder sig hele Dan
marks interesse, selv om det meste af det, der
sker, jo selvfølgelig kun har interesse for selve
sognet og den nærmeste omegn. Kort før 1800tallet bygges der i Jørlunde en rytterskole, som
kom til at ligge ved siden af kirken. Ved denne
skole virkede fra 1802-1857 den dygtige, ener
giske lærer Brøns, som ikke blot tog sig af børneundervisningen, men også hjalp voksne ved
aftenundervisning. Om samme lærer Brøns ved
vi, at han privat underviste den unge gårdejer
Pedersen på »Selvlyst« og gjorde det så godt, at
Jørgen Pedersen som en af de allerførste bønder
blev stænderdeputeret og kom til at betyde me
get både for amt og sogn.
I 1806 oprettes »Hjørlunde Sognebogsamling«
som en af de allerførste uden for København
med den enorme bogbestand af 47 bind. Bog
samlingen blev anbragt i præstegården, og ind
til sin forflyttelse til Hillerød i 1817 passede
sognepræsten Peter Soiling bogsamlingen som en
trofast og energisk bibliotekar. Da Sjællands bi
skop, dr. Nie. Edinger Balle, i 1806 visiterede i
Jørlunde, har han også givet en påtegning i bog
samlingens protokol. Efter pastor Sollings bort
rejse ligger bogsamlingen stille indtil 1836, da
den genoprettes på initiativ af føromtalte gård
ejer Jørgen Pedersen og cand. teol. Callesen, som
da var blevet huslærer i præstegården, og nu
knyttes den sammen med en læseforening, dati
dens form for studiekreds og højskoleaftener,
15

Frederiksborg amt

idet man tænkte som så: »Skal vi fra Bondesam
fundet være med at styre Land og Rige, maa vi
dygtiggøres, vi maa skaffe os mere Oplysning og
Uddannelse«. - Denne læseforening førte med
sig, at man tog et meget stort skridt fremad, da
man fik mod til i Sundbylille i et lejet hus at
oprette en højere bondeskole. Man begyndte med
det beskedne antal af tolv, men man var ved
frisk mod, for flere disciple havde Kristus jo
heller ikke, da han begyndte. Fagene var de al
mindelige skolefag som religion, bibelhistorie,
fædrelandshistorie, geografi, naturhistorie o.s.v.,
men man sigtede højt, idet ikke nogen elev måtte
antages uden »at kunne regne de fire Species i
ubenævnte Tal«, d.v.s. mestre begyndelsesgrund
laget i matematikken. Men mange år forud for
sin tid har skolen nu været, for man tænkte også
på rekreative fag som praktisk havebrug.
Skolen vakte berettiget opsigt på hele egnen,
ja vist ud over hele Danmark, men desværre
tvang treårskrigen skolen, der var kommet i god
gænge i eget skolehus på Sundbylille mark, til
at lukke. Pengene var blevet små, og forældrene
blev tvungne til at benytte de store børn i arbej
det hjemme.
Hvor højt denne skoleform har hævet sig over
folkeskolen i de tider, har vi et bevis på igennem de
erindringer, som den senere så bekendte leder af Fre
deriksborg Amts Sparekasse, Anders Christensen, har
udgivet. Anders Christensen fødtes på Aalebækgaard
i Skenkelsø den 10. september 1833 og begyndte sin
skolegang hos »Lærer hr. Fich«, som var lærer i
Skenkelsø fra Skenkelsø skoles oprettelse og i mere
end 50 år.
Undervisningen om formiddagen gik efter den me
tode, som kaldtes den indbyrdes undervisning og
foregik på den måde, at børnene blev inddelt i to
hold, således, at de, der kunne læse lidt, dannede det
ene hold, og de, der intet kunne, dannede det andet.
På væggene hang store tabeller med tal og bogstaver
og begyndelsesgrundene i læsning. Om morgenen efter
morgensang blev der ved hver tabel anbragt en bi
hjælper af det bedste hold, og denne blev forsynet
med en pegepind og måtte så se at klare formiddagen,
mens læreren passede sin avis og have. Om eftermid
dagen skulle børnene øve sig i at skrive tal og bog
staver, ligeledes efter tabellerne. De mindste sad ved
sandborde og skrev i sand - et billigt materiale.
Godt 30 år efter at den højere bondeskole

måtte lukke, blev der igen begyndt udvidet sko
leundervisning i sognet, idet den senere så be
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rømte Morten Pontoppidan flyttede sin højskole
fra Freerslev til Jørlunde. Morten Pontoppidan
var en stor og meget selvstændig personlighed af
en særpræget type. Hvad han anså for ret og rig
tigt, sagde han, lige meget, hvad det kunne kom
me til at koste; han kendte ikke til at gå på ak
kord. Det kom til at koste ham meget. Han mi
stede skolen, da han i sin vrede mod Estrup
skrev, at denne havde krænket edens hellighed
og tilsidesat Guds ære og forarget de små hele
landet over. Skolen blev vel ikke forbudt, men
statsstøtten blev den frataget, og Pontoppidan
måtte tre måneder i fængsel. Personligt anså han
nu ikke straffen for at være meget værre, end
da molboerne ville drukne ålen til straf, men
det slog økonomien for skolen i stykker. - Til
højskolen blev der for kortere perioder knyttet
så store personligheder som Henrik Pontoppidan
og senere Jeppe Aakjær. Henrik Pontoppidan
begyndte sin litterære løbebane i Jørlunde, og
opgøret med broderen og dennes livssyn kom
vistnok til afgørende at ændre de planer, som bå
de forfatter og forlægger havde. Jeppe Aakjær
nød tiden i Jørlunde i fulde drag og har næsten
ikke lovord nok for højskolen og hjemmet på
højskolen, til trods for at han slet ikke kunne
dele Pontoppidans åndelige livssyn. Højskolen
ophørte i 1918. I forbindelse med højskolen
blev der i flere år drevet en lille friskole.
Af folkeskolelærere, som har slået deres navne
fast i Jørlundes historie, kan nævnes C. Carsten
sen fra Skenkelsø, der var en meget ivrig lokal
historiker og i 1878 udgav en bog på 352 sider
om Jørlunde sogns historie. Bogen blev udgivet
med understøttelse af det kongelige danske Land
husholdningsselskab, men fik fra sagkyndig side
en aldeles sønderlemmende kritik. Nu - 90 år
efter - kan man dog kun glædes over alt det,
som han gennem bogen har reddet fra glemsel,
selv om man ved, at bogen skal læses med megen
kritik.
I 1939 byggedes på Skyhøj en centralskole for
Jørlunde sogn, hvorved skoledistrikterne Sund
bylille, Jørlunde og Skenkelsø blev slået sammen,
men hvert år, når det bliver jul, mindes man om
det, der engang har været, idet der da holdes
særskilt julefest for hvert af distrikterne.
I 1860 hed præsten i Jørlunde H. Arboe. Han var
grebet af den gudelige bevægelse og havde samar-
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bejde med visse lægprædikanter, hvad der vakte så
stor forargelse blandt Jørlundes bymatadorer, at de
samledes uden for Jørlunde skole og ved rå spektak
ler forstyrrede et kristeligt møde, så det blev nød
vendigt at flytte over i præstegårdens havestue. Pro
vobevægelsen rekrutteredes øjensynligt fra andre
kredse for hundrede år siden. Arboe stod Hostrup
meget nær og virkede stort set i de samme kredse
som han. Efter Arboe fulgte præsten med de mange
navne. Han hed Nicolai Frederik Severin Grundt
vig Gote Birkedal Barfod. Han var meget konserva
tiv både i kirkelig og politisk henseende. Fætteren,
Kresten Barfod, der blev hans efterfølger, påstod,
at han fra prædikestolen havde sagt, at han betviv
lede, at venstremænd kunne blive frelste. Han reg
nede sig selv for rettroende grundtvigianer, men kom
i voldsom strid med den valgmenighed, der dannedes
kort efter hans ankomst. Det vil dog være uretfær
digt at give Barfod skylden for valgmenighedens
oprettelse, da der allerede var truffet beslutning om
denne, inden Arboe døde, men man ville ikke skride
til handling for ikke at såre Arboe, som også høj
skolekredsen agtede højt. Flere ældre husker imidler
tid Barfod med stor glæde. Kresten Barfod vandt stor
berømmelse som ornitolog - »Gøgepræsten« blev han
kaldt. Han var uhyre vittig og fuld af humør, og det
har gået livligt til i Jørlunde præstegård, når nevø
erne »Ærbødigst« og »Bror Mika« holdt ferie her.

I 1930’erne og 1940’erne blev Jørlunde præste
gård under pastor I. A. Brovang kendt som ste
det, hvor de store møder fandt sted, især de unge
samledes i stort tal. - Den valgmenighed, der i
forbindelse med højskolen oprettedes i 1886, fik
som sin første præst Morten Pontoppidan, og i
løbet af tre måneder byggedes valgmenighedskir
ken ved siden af højskolen, men allerede året ef
ter brydes forbindelsen, og valgmenigheden har
siden eksisteret som en filial under Københavns
valgmenighed. Kredsen om denne menighed er
efterhånden blevet lille, og de fleste medlemmer
er ældre, så det må forudses, den inden længe bli
ver opløst.
I 1887 skriver Peter Frederik Rist i Galschiøts:
»Danmark i Skildring og Billeder« om Nord
sjællændernes overtro bl. a. »Ovre i Jørlunde
blev der vist mig en Gaard, hvis Ejer kunde hek
se. Hvoraf de vidste det? Jo ellers var det ikke
muligt, at det kunde gaa saa godt alle Tider, selv
om Vind og Vand og daarlige Tider var ham og
dem alle imod, han kom altid ovenpaa, hvordan
»Aarsgangen« var!« Rist giver så en naturlig

forklaring på hekseriet »thi som jeg senere hørte,
var samme Mand ualmindelig begavet, tænksom
og flittig«.
Ser man, hvad forskellige bedrifter i sognet i
dag præsterer, hvordan »årsgangen« så end er,
må den første tanke uvilkårlig blive: De må da
vist kunne trylle, men så ihukommes Rists be
mærkning, og man finder forklaringen i tænk
somhed og flid. Jørlunde har både haft og har
stadig fine og kendte avlscentrer, gartnerier og
frugtplantager. Gården Birkedal er blevet så be
kendt for sit hypermoderne kvægbrug, at der
kommer mange både indeiilandske og udenland
ske gæster på besøg hvert år, ja, der er endda
optaget en film fra gården, som er blevet vist
i australsk TV.
Andelsmejeriet har her som så mange andre
steder måttet give op. Der er nu i det tidligere
mejeri indrettet en lysfabrik, Dacafa A/S. Det
tidligere børnehjem »Kana« blev 1957 omdannet
til ungdomshjem under samme navn. Alderdoms
hjemmet blev indviet i 1935. - I sognet ligger
følgende større gårde: Søborggaard (ca. 130 ha),
Ellisbjerg (ca. 70 ha), Egedal (ca. 75 ha). På
denne gård er indrettet et stort frysehus under
navnet West-cold, hvor firmaer inden for føde
varebranchen kan have deres produkter til op
bevaring. Stensbjerggaard har et areal på ca.
90 ha. Sørisgaard er på ca. 80 ha. Paastrup har et
areal på ca. 75 ha., og Bjørnshøj er på ca. 55 ha.
Endelig er der gården Dildal, hvis areal er ca. 65
ha. Det er i forhold til sognets størrelse relativt
mange gårde, der er tilbage fra 100 tdr. land og
opefter, hvilket stort set skyldes de i begyndelsen
af denne sognebeskrivelse omtalte forhold. Land
bruget har endnu sin store betydning her, men
om flere af gårdene gælder det, at de i dag ejes
af forretningsfolk, medens de landboere, der
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Adam af Bremen betegnede i slutningen af
det 11. århundrede i sin beskrivelse af »De hamburgske Ærkebispers Historie« den nordlige del

Metalskolen, Jørlunde

skal leve af jordens udbytte, i flere tilfælde med
bekymring ser fremtiden i møde, idet det næsten
er blevet umuligt at bevare gårdene i de gamle
familier. - Der er et andelsforetagende tilbage i
sognet, nemlig Dansk Landbrugs Andels-Maskinindkøb. I Jørlunde by er der vokset en fabrik op
til fremstilling af stiger og stålmøbler ved navn
Cavallo. En meget gammel forening eksisterer
stadig i Jørlunde sogn, og det er Skytte- og gym
nastikforeningen, som har bestået i over 100 år.
I de senere år har Jørlunde Sogneforening gjort
et stort og fortjenstfuldt kulturelt arbejde. I
1968 indviedes »Metalskolen« på Jørlunde over
drev, en skole, der vel er den mest tidssvarende
i sin art i Danmark. Skolen har kostet godt 14
mill. kr. Den har 62 elevværelser og er beregnet
som kursusskole for tillidsmænd. Dens bygninger
er meget smukt beliggende og passet ualmindeligt
fint ind i naturen. To ejendomme, som er købt
ved skolens rejsning, er anlagt som naturpark
og agtes belagt med frivillig frednings-servitut.
Som kommune vil Jørlunde kun have meget
kort tid igen, men som kirkesogn eller pastorat
vil Jørlunde måske bestå nogle år endnu.
P. Vigh-P edersen og Jørgen Andersen.

af Sjælland som dækket af skov. I en sådan skov
egn må vi tænke os Lillerød opstået i en fjern
fortid som en boplads i en lille rydning. I dag
ligger den kønne lille by lunt i læ af et par af
de skove, som endnu eksisterer. Imod syd Ravnsholt skov, og mod øst Tokkekøb hegn. Mod
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nordvest finder vi den store Børstingerød mose,
der i umindelige tider har forsynet Lillerød med
brændsel, men som nu ligger hen med gamle
tørvegrave og småsøer, imellem hvilke efterhån
den er vokset en flora op af græs, rør og lyng
samt selvgroede træer af forskellig art, som alt
sammen danner ramme om et rigt og mangear
tet fugleliv. Mosen flankeres af Brødeskov, der
hører under Nørre Herlev sogn. Mod vest og syd
vest har vi skellet til Lynge sogn umiddelbart
op til Lillerød by.
Lillerød by består i grunden af to byer, idet
kun en vej, Amtsvejen, der fører ud til Konge
vejen, skiller Lillerød fra Allerød; denne hører
under Blovstrød sogn, som i kirkelig henseende
er hovedsognet, til hvilket Lillerød er anneks.
Af stednavne, som ikke mere findes, nævner
afdøde kommunesekretær Mogens Ebbesen i si
ne foredrag om Lillerød by, som jeg i flere til
fælde har benyttet i denne beskrivelse, flere,
bl. a. navnet »Borød«. I lensregnskabet for 1582/
83 nævnes »Borødtzhus« og »Borødtz Marck«.
Måske har det nuværende navn på gården Borupgaard en relation hertil. Forøvrigt har nogle
af sognets gårde ret ejendommelige navne f. eks.
»Renholtegaard«, »Rønneholtegaard« og »Statenegaard«.
Lillerød er sikkert en meget gammel by, hvil
ket bl. a. fremgår af de forskellige »Vi-navne«,
man finder i og omkring byen. Navne som Vie
kær, Viemose og forøvrigt også Hvidesten, som
formentlig har heddet Vie-sten, velsagtens fordi
gården er beliggende lige over for kirken. Man
mener jo, at mange af vore gamle kirker er be
liggende på det sted, hvor man før kristendom
mens indførelse i landet havde de gamle vier.
Man ved ikke med bestemthed, hvorledes nav
net Lillerød er opstået. Almindeligvis er rød-navne en kombination af navnet på manden, der
har forestået rydningen og grundlagt bopladsen,
og betegnelsen rød. Man har udkastet den teori,
at Lillerøds oprindelige navn har været Litlæruth, opkaldt efter den gamle slægt Litie, der
omkring 1400 residerede på det daværende
Hyrningsholm, nu Hørsholm, om hvilket gods
man ved, at det har haft besiddelser omkring
Sjælsø. Af gamle dokumenter kan man se, at Lil
lerøds navn så langt tilbage som år 1370 stavedes
Lylæryth og 1374 Lillarødh. Alene de mange
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Vi-navne og forskellige dysser og oldtidsbe
gravelser, man finder i og omkring byen, tyder
på, at Lillerød allerede på Litiernes tid har været
bebygget område. Uanset hvem, der har givet
navn til stedet, kan Lillerød tolkes som »en lille
rydning«.
Omkring 1500 staves byens navn Lilerødh,
1547 kaldes den Lillerudt og 1580 Lillerød.
Lillerød kirke blev opført ca. 1200 som en
romansk kampestensbygning. I senere middel
alder blev skibet forlænget mod vest, ligesom det
og koret fik indbygget krydshvælvinger. Det
nuværende tårn, der er 23 m højt, blev tilbyg
get i 1906 på kirkens østside. Kirkeinteriøret
præges stærkt af det meget moderne alterparti,
tegnet af professor Mogens Koch og indviet
1954. Selve altertavlen består af en egetræsvæg,
der adskiller kor og apsis. I et felt på denne væg
står skriftordet: Din tro har frelst dig, gå bort
med fred. Over indskriften ses et kors, udskåret
i væggen. Det tidligere alterbillede, englen ved
graven, malet 1847 af J. L. Lund, er nu ophængt
på korets nordvæg. - Det nye alterbord er et
stenbord med fire kærter. Knæfaldet er anbragt
langs siderne af alterbordet samt bag det, idet
man har placeret alterbordet på langs i koret.
Ved denne opstilling er man vendt tilbage til et
alterparti, der var almindeligt i den kristne old
kirke, hvor præst og menighed ikke var skilt
fra hverandre ved korgitter eller alterskranke.
Døbefonten i romansk form er af skånsk sand
sten. Prædikestolen fra 1631 er skåret af »Hans
Snedker i Kratmøllen«, og den er skænket kir
ken af lensmand Fr. Urne på Frederiksborg. I
1968 fik Lillerød kirke et nyt orgel.
Lillerød sogn (kommune) er arealmæssigt ikke
stort, idet det kun omfatter 877 ha. Det hørte
i sin tid under kronen og ejedes af kongen, d.v.s.
Frederiksborg. Beboerne var hovbønder, og deres
små lerklinede gårde og huse menes at have lig
get omkring kirken som en lille bykerne. De
var, som andre stavnsbundne bønder på den tid,
fattige på jordisk gods. Indtjeningsmulighederne
var små, for landbruget kastede ikke meget af
sig. Derfor supplerede man sine små indtægter
ved at sælge tørv og brænde i København. Til
hver ejendom hørte en tørvemose, hvor man
skar og æltede tørvene. Brændet stjal man i
skoven, og skønt der var streng straf herfor, løb

de mindre jordbrugere risikoen. - Vejene imel
lem de små gårde ved kirken var »Gydeveje«,
som man dengang kaldte dem; de var hegnet af
stengærder. Efter stavnsbåndets ophævelse fik
bønderne tid efter anden deres gårde til eje og
dermed lyst til at drive og passe dem bedre, og
man flyttede dem efterhånden uden for byen.
I 1841 kom den første kommunallov, der for
Lillerøds vedkommende resulterede i, at amtet
bestemte, at der for sognet skulle vælges fire
mænd, der sammen med præsten skulle udgøre
sogneforstanderskabet. Amtet havde også ud
nævnt tre af sognets gårdmænd til at danne
valgbestyrelse - til at forberede dette valg. Af
disse tre mænds underskrifter kan man se, at
kun den ene kunne skrive; de to andres under
skrift var »med ført pen«. Der fandtes da i sog
net et halvt hundrede ejendomme med ca. 300
indbyggere. Medens gårdene endnu lå samlede i
byen, drev by hyrden hver morgen i sommerhalv
året bøndernes kvæg sammen og førte det ud til
Lynge skel, hvor endnu det gamle hyrdeledshus
findes. Her overtoges dyrene af en hyrde fra
Lynge sogn, der drev dyrene ud på Lynge over
drev og passede dem der, medens de græssede.
Der findes endnu ved foden af Kratbjerg i
Ravnsholt skov rester af en gammel, afgrænset
kvægvej med volde på begge sider, der viser, at
man også i sin tid har haft kvæget græssende i
skoven.
I forrige århundrede var det skik og brug, at
bønderne fra Lillerød, der skulle til København
med deres produkter, samledes på Ringsbjerg
bakke uden for byen sent om aftenen og i flok
og følge kørte til byen. Samtidig fik koner og
piger, der havde plukket bær i skoven, kørelejlighed med deres kurve og krukker. Mændene
gik ved siden af læsset, medens kvinderne fik
lov at sidde ovenpå. Det har sikkert ikke været
den rene fornøjelse at køre de tre til fire mil i
skridtgang på de fjederløse vogne og de dårlige
veje. - Fornøjelser var der ikke mange af; de
mest almindelige var kortspil, som dyrkedes med
stor ihærdighed. Ungdommen fik nogle gange
om året lov til at låne gårdenes storstuer til
gilder. Man splejsede til festerne, og efter hvad
der berettes, var det ikke mindst de våde varer,
der købtes ind. - I Lillerød findes den såkaldte
Søgrøft, som nu har til opgave at aflede over15*

fladevandet fra byens kloakvæsen. Den eksiste
rede allerede omkring 1570’erne, og indgik da
som et led i vandforsyningen til Frederiksborg
slotsmølle og dammene ved Hillerød.
I 1841, da sogneforstanderskabet overtog sog
nets styrelse, levede beboerne stort set af land
brug; men der var også enkelte håndværkere
som skrædder, smed, skomager o.s.v. Så åbnede
husmand Peder Sørensen en høkerhandel. Hø
kerhandel var på den tid fri næring med den
indskrænkning, at man fra en sådan ikke måtte
sælge stærke drikke plus forskellige andre va
rer. Vi kan vel regne Peder Sørensen som grund
læggeren af Lillerøds nuværende handelsstand.
Der var i den tid noget, man kaldte »læbælter«,
d.v.s., at man i en afstand af en mil fra nær
meste købstad ikke måtte sælge visse varer.
Lillerøds største virksomhed, og den, der har
betydet mest for byens vækst og trivsel, er A/S
Fritz Hansens Eftf., den kendte stole- & møbel
fabrik. Fabrikkens grundlægger, den første Fritz
Hansen, begyndte 1872 fabrikation af møbler
i København. I 1896 købte han den grund, hvor
firmaet nu ligger. Der opførtes et savværk, der
skulle forsyne virksomheden i København med
træ, som der var let adgang til at købe i Lillerøds
omegn med de store skovområder. I 1907 måtte
fabrikken i København, p. gr. af pladsmangel,
gradvis flytte til Lillerød. Nu er det en meget
stor virksomhed med kunder over hele verden,
og som byen kan være stolt af. For nogle år si
den besøgtes fabrikken bl. a. af den siamesiske
konge, der sammen med vor konge, Fr. IX,
interesseret beså den store virksomhed. Den le
des nu af tredie generation. I det nye kvarter,
Lillerød øst, er der ved at vokse et industrikvar
ter op. Her ligger industrier som Bantex (kon
torartikler i plastic), firma M. Bechgaard (typeog sommerhuse), Nordbyg A/S (typehuse m. m.)
samt flere andre.
I 1938 købte indenrigsministeriet gården Hvi
desten, ca. 90 ha, beliggende lige over for Lil
lerød kirke. Den blev indrettet som en afdeling
af Statens Seruminstitut med den opgave at huse
dette instituts heste og kreaturer, samt opdrætte
de mange tusinde forsøgsdyr, der anvendes af
instituttet. Her er får, geder, kaniner, marsvin,
hvide mus og forskellige andre dyr. På Hvide
sten bliver hestene immuniserede mod den syg-
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dom, som deres blod senere skal tjene som mod
gift for. Immuniseringen foregår på den måde,
at hesten med små mellemrum får sprøjtet syg
domsgiften, toksinet, ind under huden eller i en
muskel på dyret. Man begynder med meget små
doser, der efterhånden gøres større og større.
Samtidig tager man små blodprøver af dyret
for at måle, om der dannes modgift, samt styr
ken af denne. Efter endt immunisering bliver
hesten åreladt, og blodet sendes til Statens Se
ruminstitut for videre behandling, før det efter
rekvisition tilsendes lægerne.
I 1947 købte daværende sogneråd gården Kirkehavegaard, der blev indrettet til administrati
onsbygning. Prisen var kr. 450.000. Man fik
her et udmærket kommunekontor med tilhøren
de mødelokale, og i længerne var der god plads
til kommunens vejmaskiner m. m. Til gården
hørte ca. 50 tdr. land, og købet var så fordel
agtigt for sognet eller kommunen, at man i lø
bet af få år ved udstykning og salg af bygge
grunde havde Kirkehavegaard gratis. - Lillerød
har efterhånden fået et stort og moderne skole
væsen. Byens første skole lå på Kollerødvej, op
ført 1823. Den var i brug indtil 1910, da man
byggede en ny skole på Frederiksborgvej. Den
blev udvidet, men var en dag for lille, hvorfor
man i 1952 måtte udvide betydeligt. Igen blev
skolen for lille, og 1958 begyndte sognerådet at
drøfte planerne om endnu en udvidelse. Om
kring 1962 stod den nuværende, moderne Lille
rød skole klar til brug. Den har såvel hovedskole
som realafdeling. I skolen er endvidere indrettet
et moderne bibliotek. - Foran skolen findes et
par smukke skulpturer; en af sten, forestillende
legende børn, en anden forestiller en ung pige i
legemsstørrelse, støbt i bronze, og begge udført
af den talentfulde kunstnerinde, Alice Buchhave.
Hun har også skåret et smukt relief, der hænger
inde i skolen.
1891 kom ny fattiglov, der gav adgang til
alderdomsunderstøttelse. Endnu havde man ikke
noget alderdomshjem i Lillerød, men fik ret til
at indlægge de gamle på alderdomshjemmet
»Brøndsholmsdal« i Karlebo sogn. Således var
tilstanden, da den, der skriver dette, blev sogne
rådsformand i Lillerød. Vi havde alle ondt af
disse stakkels gamle mennesker, der skulle for
lade hjem og familie, venner og bekendte for at
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blive anbragt hos fremmede i ukendte omgivel
ser. Derfor var noget af det første, man foretog
sig, at bygge et smukt og godt indrettet hjem i
1953. Det omfatter plads til 13 pensionister samt
8 et og to værelses lejligheder. Aldrig har jeg
set så lykkelige mennesker som disse gamle, da
vi i triumf førte dem tilbage til deres kære Lil
lerød.
En del af Ravnsholt skov, Tokkekøb hegn
samt Brødeskov hører under Lillerød sogn. I
Brødeskov er bevaret en runddysse med dæk
sten, ligesom her findes en langdysse og tre småhøje. På Chr. II’s tid (1513-23) har Lillerød
sogn haft et kapel, der bar navnet Set. Birgitte
kapel. Ved Lillerød by, i udkanten af Ravnsholt
skov, er der en langdysse, medens Hvidekilde
eller Hvile kilde, der i middelalderen betragtedes
som en hellig kilde, for længst er forsvundet.
Her valfartede de syge til Set. Hans aften. Fra
min tid i Lillerød skal følgende berettes:
Den 9. april 1940 blev Danmark besat af tyskerne,
og dette berørte på mange områder også Lillerød
sogn, idet man havde de to store militærlejre, Høveltelejren og Sandholmlejren, så at sige lige uden
for døren. Den mest uhyggelige begivenhed under
krigen indtraf om aftenen den 27. juli 1944, da
landsforrædere bragte en bombe til eksplosion i en
jernbanevogn, fuld af rejsende, på Lillerød station.
Tilfældigvis stod jeg den samme aften ude i haven
på Hvidesten, da jeg pludselig så en vældig ildsøjle
slå op imod himlen, efterfulgt af et mægtigt brag.
Da jeg så et øjeblik efter nåede ned på stationen,
mødte der mig et frygteligt syn. Hele indmaden på
en af de store personvogne var sprængt bort, og da
jeg trængte ind i vognen, måtte jeg hoppe over et
stort hul i vognbunden, der, hvor bomben antagelig
har været anbragt. Mange passagerer lå på gulvet,
og luften var fuld af jamren og smertensskrig. Den
første rejsende, jeg stødte på, sad på resterne af et
sæde lige inden for døren; vedkommende havde fået
det ene ben revet af, og blodet stod i en stråle ud
fra låret. En anden sad stille med en avis på skødet
på et sæde, der mærkværdigvis var helt; jeg klap
pede ham på skulderen og tilbød at hjælpe ham ud,
så opdagede jeg, at han var død. Byens velorganisere
de arbejdersamariter kom hurtigt til stede og be
gyndte at bære de sårede ud på perronen. Her blev
de lagt på tæpper, og man anlagde foreløbige for
bindinger, indtil de mange ambulancer kom tudende
fra alle sider. En meget uhyggelig oplevelse! Denne
skændselsgerning kostede 3 mennesker livet, medens

Alice Buchhave: Legende børn

15 blev såret, hvoraf 9 meget hårdt. I avisomtalen
anførtes gerningsmanden som ukendt.
I 1952 fik Lillerød station navneforandring
til Allerød station. Årsagen var simpelt hen den
omstændighed, at statsbanerne havde mange be
sværligheder af den store navnelighed mellem

Lillerød og Hillerød. Fragtgods blev ekspederet
forkert, og glade rejsende, der kom med sidste
tog fra København, vandrede ind på stationen i
Lillerød i den tro, at konduktøren havde råbt
Hillerød o.s.v. Statsbanerne ønskede en afstem
ning om ændring af bynavnet Lillerød. Bølgerne
gik højt; men de gode, lokalpatriotiske lillerød
der holdt på byens gamle navn, og afstemningen
gav intet resultat. Så gjorde statsbanerne det
eneste rigtige, idet de kaldte stationen for Alle
rød, og det var der ingen, der havde noget imod.
Lillerød sogn ligger i et ret jævnt landskab,
med Ringsbjerg (69 m) i Tokkekøb hegn som det
højeste punkt. Et andet bakket areal er den
flade bakke, Kratbjerg (64 m), der ligger syd
for Lillerød. Selve Lillerød by er på grund af

LYNGE SOGN
LYNGE-UGGELØSE KOMMUNE
Lynge omtales så langt tilbage som i 1000-tallet
som Liungaherathi, og ca. 1370 kaldes byen for
Lyungæ. Navnet betyder først »en samling af
lyngplanter« for senere at angive »en lyngbevokset strækning«. I matrikel fra 1844 skrives
det Liunge, der er blevet ændret til Lynge. Den
gamle landsby har i sin tid givet navn til det
herred, som den ligger i.
Lynge sogn har et jævnt kuperet terræn; det
gælder især den østlige del. Den nordlige del af
sognet, omkring landsbyen Kollerød, er derimod
et udpræget fladt landskab. Her ligger den tid
ligere Kollerød sø. Kollerød nævnes 1274 som
Collæruth. Navnets forled betyder »hoved« og
var endvidere et gammelt dansk mandsnavn,
medens efterledet angiver en rydning af træer.
Af andre stednavne i sognet skal anføres Røgle,
der betyder »en langstrakt og lav forhøjning«
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Nordbanens gennemskæring, i retningen syd
nord, delt i to kvarterer. Mod vest et blandet
beboelses- og forretningsområde og mod øst en
udpræget villabebyggelse, Horsemosekvarteret. I
den vestlige del ved kommunekontoret og De
gamles Hjem, Solvænget, er der omkring det
gamle gadekær lavet et meget smukt anlæg. Lillerød af i dag er en fuldt moderne og tids
svarende by med dertil hørende faciliteter. Som
bondesamfund er der ikke meget tilbage; der
imod industri og handel. Med den gode for
bindelse til hovedstaden og dens omegn har
mange ønsket at bo i sognet. Lillerød sogne
råd har været så forudseende at opkøbe jord
omkring byen, så man i lang tid fremover har
grunde til salg. Man har fået en helt ny bydel,
Lillerød øst, ved vejen fra Lillerød mod Hillerød.
Her skal også opføres en skole i nær fremtid.
Denne bydel ligger meget smukt langs Tokkekøb
hegn. I 1968 blev Nordbanen elektrificeret fra
Holte til Hillerød, og dette vil yderligere forcere
byggeudviklingen i sognet.
Valdemar Møller og Jørgen Andersen.

eller måske »den midterste og højeste del på en
ager«. Hussamlingen Vraalyng med Vraa tørve
mose (omtalt 1682) angiver et afsides sted - en
vraa, d.v.s. en udkant eller en afkrog. - I for
tiden var der mange oldtidsminder i sognet. Nu
er der kun nogle få tilbage. Nord for Lynge
findes 2 langdysser og et dyssekammer samt
højen Hedehøj. I det lille mosehul, Brudevælte,
er der gjort et helt enestående fund af tre par
bronzelurer fra yngre bronzealder (ca. 800-400).
De seks Brudevæltelurer står som det største
danske lurfund. De har været nedgravet som et
offer til de nordiske guder. De fem af lurerne
opbevares på Nationalmuseet, medens den sjette
findes på Eremitagemuseet i Leningrad, idet den
i sin tid af Fr. VII blev skænket til den russiske
zar.
Lynge kirke ligger på en banke nær sognets
sydvestlige udkant som Lynge bys idylliske
midtpunkt. Det romanske kirkeskib blev opført
i 1100-tallet af rå og kløvede kampesten, men

med hjørner af tilhugne kvadre. I gotisk tid (ca.
1300-1500) har man tilbygget et kor mod øst,
et våbenhus på skibets sydside og et sakristi på
dets nordside, alle i munkesten. Det massive tårn
på bygningens vestside er tilbygget i 1723 af
små, gule mursten. Dette årstal står både anført
på en sandstenstavle, anbragt under lugerne mod
vest, og i de fire jernankre på tårnet. Tårnet,
der er hvidkalket, har i sin tid muligvis afløst et
tårn af bindingsværk. - I koret og sakristiet er
de gamle krydshvælv bevaret, og korets hvælv
er prydet med smukt udførte kalkmalerier fra
ca. 1470, udført af den kendte »Isefjordsmester«. Denne betegnelse dækker snarere flere
kalkmalere (»et værksted«) end en enkelt kunst
ner, hvis kalkmalerier i væsentlig grad kunne
lokaliseres til kirkerne i egnen omkring Isefjor
den. Billederne viser scener fra skabelsen og
syndefaldet. I korbuen billeder af »Johannes
Fader« og »Jacobus Søn«, der vel sigter til kir
kens velgørere. Et sjældent motiv som kalkma
leri er billedet, der forestiller en mand, der
brænder kalk. De nævnte kalkmalerier blev
fremdraget 1903 og restaureret i 1906. Hvælvin
gerne i skibet blev 1790 erstattet med et bjælke
loft, der nu er gipset.
Altertavlen i bruskbarok er fra ca. 1630, og
den bærer et maleri af Anton Dorph fra 1868
med motivet: skattens mønt. Den nuværende dø
befont er fra samme tid. Prædikestolen fra 1614
er i højrenæssance, og da den i 1957 blev taget
ned for at blive restaureret, afsløredes en in
teressant vinduesprofil af kridtsten, der stamme
de fra skibets opførelse. Lynge kirke blev re
staureret 1961-62, og den smukke prædikestol
kom igen på plads, smykket med sin originale
staffering.
Den gamle landsby Lynge var før udskiftnin
gen en samling gårde på begge sider af en by
gade. Den havde som datidens andre landsbyer
en forte eller en byplads og et gadekær. Til byen
hørte tre vange, der hed Birkevangen, Maglebjergvang og Uggeløsevang. Trevangsbruget
havde skiftevis to vange tilsået med rug eller
byg, medens den tredie vang lå brak, d.v.s. var
græsmark. Uden for landsbyen lå overdrevet,
der stadig bærer navnet Lynge overdrev. Over
drevet var et fælles område for bønderne, der
her havde deres kreaturer gående på græs. Efter

udskiftningen sidst i 1700-tallet blev gårdene
flyttet ud fra den gamle landsbykerne og fik
den placering, som de har i dag. Enkelte gårde
blev dog liggende på deres oprindelige plads;
det gælder f. eks. Mødekær, Stendyssegaard og
Kokkedal. - Landsbyen Uggeløse er beliggende
kun en km fra Lynge, og sogneskellet mellem de
to byer ligger i en afstand af kun ca. 500 meter
fra hver. Det nuværende skel mellem de to sog
ne menes at have sin oprindelse umiddelbart ef
ter gårdenes udskiftning.
Til landsbyen Kollerød knytter der sig navnet på
en person, som i årene fra ca. 1820-40 satte sindene
stærkt i bevægelse her i Nordsjælland. Det var Ole
Kollerød, søn af landsbyskrædderen Peter Olsen i
Kollerød. Ole blev født 1803, og som ungt menneske
tog han navn efter sin fødeby, et navn, der helt op til
vor tid stadig huskes på grund af bærerens mange
forbrydelser. Da Ole var blevet konfirmeret, fik
han plads hos sognepræsten i Jørlunde, Johs. Jensen.
Præsten havde en datter, meget ældre end Ole, hun
var vanfør og lille af vækst. Hun forelskede sig hef
tigt i den kønne knægt, der var omkring 16 år, og
Ole måtte forlade pladsen i utide. I en ny plads blev
han med urette beskyldt for at have stjålet penge,
men opdagede samtidig, at hans egne forældre hav
de brugt de sparepenge, han havde liggende i hjem
met. Han blev bitter på samfundet. Egentlig skulle
han have været møllersvend og i lære i København
på Gothersgades mølle. Han var blevet forelsket i en
husmandspige, Dorthea Jensdatter, der var et par år
yngre end Ole, og hun advarede ham mod at tage
ophold i hovedstaden, førend han skulle »springe
soldat«. Hun var »synsk« og udtalte, at det kunne
skade ham, dersom han nu skulle være i møllerlære
i 2V2 år i København. Oles moder derimod skub
bede kraftigt på for at få sønnen i lære. Ole har vel
været en slags kastebold imellem de to kvindfolk.
Dorthea sagde en dag til ham: »Lader du det ikke
fare, da bliver du det ulykkeligste menneske på jor
den, og mig får du aldrig«. Da Ole endelig havde
besluttet sig til at blive møllersvend, udtalte Dorthea
ved deres afsked grædende, at hun havde drømt,
Oles hoved skulle hugges af ham. Selv dette uhygge
lige billede kunne ikke holde ham tilbage, og 1. no
vember 1820 drog han til storbyen og dens mange
fristelser; men en skønne dag var han møllersvend.
Kort efter lavede han sit første tyveri, og det endda
i selve Jørlunde præstegård, hvor han stjal noget fint
gangtøj, som havde tilhørt den afdøde pastor Jensen.
Ole havde i det hele taget svaghed for godt og fint
tøj. Efterhånden huserede Ole og nogle kammerater
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Fra Lynge gadekær, i baggrunden præstegården og kirken

til ham som en ren røverbande på egnen, og Ole Kollerøds navn blev sat i forbindelse med mange tyverier
og overfald. I 1824 vandrede han første gang i for
bedringshuset.
Den 12. juni 1837 fandt man kusk Lars Pedersen
myrdet i sit kammer på Nymølle ved Holte. Han
havde et knivstik i halsen, og hans søndagstøj, ur og
en del penge var forsvundet. Myndighederne fattede
straks mistanke til Ole Kollerøds bande. I begyndel
sen nægtede Ole Kollerød (Ole Skrædder) alt, men
efterhånden, som bevismaterialet tårnede sig op, kun
ne han dog indse, at spillet var tabt, og nu fik Ole
munden på gled og aflagde fuld tilståelse om det
bestialske rovmord samt en del uopklarede tyverier.
Hans røverier ville give ham livsvarigt tugthus, men
drabet på Lars Pedersen betød henrettelse, og det
foretrak han fremfor at skulle indespærres resten af
sit liv. Han sad dog tre år i fængsel, inden dommen
kom til udførelse. Da han forsøgte at flygte fra
fængslet i Blåtårn, blev han indsat i Stokhuset under
meget skarp bevogtning. En mørk novembermorgen
1840 besteg Ole Kollerød skafottet. Forinden knæle
de han og bad en bøn. Han angrede sine mange for
brydelser og ikke mindst det grufulde rovmord i
Nymølle. Derpå trykkede han såvel præsten som
bødlen i hånden, hvorefter han lagde hovedet på
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blokken. Hans to medskyldige i drabet blev kagstrø
get, og det triste syn blev overværet af mange men
nesker, der nu kunne bevidne, at de havde set en
hård og stejl forbryder gå i rette med sig selv og bede
Gud og samfund om tilgivelse.

I Kulsvierbogen (udg. af Anders Uhrskov
1933) beretter en gammel Lynge-boer, Carl Fre
deriksen, om hjemmeråd i en tid, hvor det gjaldt
om at klare sig selv. Der var ofte flere mil til
nærmeste doktor. »A Hjemmeraad brugtes en
Masse, di siste Draaver Blod fra Grisen, naar
den ble stukket, ble anvendt som Medesin te
Folk, der led a Krampe eller Ligfald, lisaadan
vaa det got aa drikke Vand, der vaa løvet over
in Le, faa samme Sydom. Tygget Rubrød me
Løg brugtes te Trækplaster paa bulne Fingre, aa
it Omslav a Komøj vaa got faa Frost. Hvidløg
paa Brænvin vaa got faa Gigt, Kamferbrænvin te Inggnidning faa Ømhed i Lemmerne, aa
Brænvin med Malurt eller Perikon faa Mave
smerter. Brænvin dulmede Tandpine aa to de
ømme a Teerne, naa Støvlerne hade gnavet Hul.
Varmt 01 me it Æg aa V2 Pæl Brænvin, naa
man vaa kommet i Seng, vaa it sikkert Middel

mod Forkølelse aa Kolfeber. Hade man skaaret
eller hugget sej, ja, sæl om der vaa røjet in
Stump a in Finger, saa ble ded vasket me Brænvin, ded vaa i ded hele taaet it Universalmiddel,
aa vist ingen tængte dengaang, a ded sku bli saa
undværlig som nu.
Varme Sandposer aa Krydderposer anventes
osse mejet, dov faa a Krydderposerne sku hjæl
pe, saa sku Blomsterne te dom være pillet Skt.
Hans Avten. Vaa it Tefælle endelig saa slemt, a
der sku hentes Dokter, saa vaa ded in større
Histaarie, aa især for dom, som ente sæl hade
Heste, først sku di te Sovnefaastanderen aa haa
in Kørselstesining, saa maaske te den aaen Ende
a Sovnet te den, der var kørepligtig. Telefon
vaa der ingen aa, saa man ku ente avertere
Doktren om, a man kom, saa ku man got være
uheldig, a han vaa ude aandre Steder, saa man
maatte vente flere Timer. Naa, kom han saa
endelig hjem, ja, saa sku han haa noen Mad, aa
saa imens læssede man hans Stol op — han haade
nemlig sin ejen store lærbetrukne Rejsestol,
som be spænt fast bav i Vovnen, aa saa in lille
Stie te aa kryve op aa nør aa, langt om længe
rullede man saa asted te den sye, men ingen
han saa vaa kørt tebave igen, aa man hade væt
paa Appeteket aa kommet hjem igen, saa ku der
got gaa baade 12 aa 14 Timer fra Starten.«
I 1906 blev den private jernbane, Slangerupbanen, mellem København og Slangerup opret
tet. Nu blev Lynge stationsby på denne stræk
ning, hvilket dog ikke medførte større ændrin
ger i landsbyens og sognets tilværelse, men for
befolkningen var det en stor fordel at få direkte
togforbindelse til hovedstaden. Godsejer E. Roug
(d. 1968) fortæller, at bønderne, inden Slangerupbanen blev anlagt, drog af sted midt om nat
ten fra Lynge-Uggeløse sogne til København
med tørv, landbrugsprodukter og andet for at
være fremme til torvetid. Når man vendte til
bage hen mod aften, havde en sådan markedstur
taget de fleste af døgnets timer, og såvel heste
som kuske var godt trætte. I høsten kunne man
ofte efter en sådan hjemkomst fra hovedstaden
være nødt til at gå i gang med at meje korn, så
det blev en lang arbejdsdag. E. Roug oplyser
videre, at Slangerupbanens indvielse gjorde så
stærkt et indtryk på en sindsforvirret mand i
omegnen af Lynge, at han smed sig ud foran to-

En af de smukke Brudevælte-lurer (foto: Nationalmuseet)

get og blev kørt ihjel. Trods denne dystre debut,
blev banen en rigtig hyggespreder, hvor sognets
beboere traf hinanden og fik en god landmands
passiar under den timelange jernbanetur. Billet
ten kostede 1913 kun 90 øre, og så havde man 10
øre til sporvognen, der kørte en fra Nørrebro til
Rådhuspladsen, og hele turen var betalt med en
krone. Stationsforstanderen var noget af en fa
derlig rangsperson, der hjalp med råd og dåd
ved forsendelser af forskellig art, og han var
heller ikke bange for at udvise konduite, når
det var påkrævet. Således fortælles der, at den
legendariske »sognekonge«, P. D. Jensen, engang
havde glemt at klæde sig om, da han skulle i
folketinget. Her stod sognerådsformand og fol
ketingsmand »P. D.« i almindeligt arbejdstøj og
var på vej op i toget. Det gik ikke, så derfor
lod stationsforstanderen toget vente, til »P. D.«
havde været hjemme og skifte om til det fine
»bytøj«. - Slangerupbanen blev nedlagt den 23.
maj 1954 på strækningen Farum-Slangerup.
Førnævnte P. D. Jensen (1880-1955) virkede
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som sognerådsformand i Lynge-Uggeløse kom
mune fra 1917-1955, og han var medlem af
folketinget fra 1939-45. Gennem så mange år
som formand har han således haft en afgørende
indflydelse på hele udviklingen i de to sogne.
»P. D.«’s kongstanke var et hjem for de gamle
i kommunen, og den 21. februar 1941 blev det
smukke hjem, De gamles Hus, indviet i Lynge.
Hjemmet blev skabt ved en enstemmig vedtagel
se i sognerådet. Det stod kommunen i ca. 200.000
kr., men så havde man foruden et alderdoms
hjem tillige fået en fin mødesal og diverse ad
ministrationskontorer. Et andet forhold, der op
tog den energiske og idealistiske sognerådsfor
mand, var en centralskole. Lynge skole var op
ført 1877, og den blev afløst af en ny omkring
1910. I 1952 blev Lynge Centralskole opført,
med en yderligere udvidelse i 1963. Den yderst
moderne og tiltalende skole har både hoved
skole og realafdeling. Andelsmejeriet »Baunedal« blev oprettet 1890, og det er i modsætning
til mange andre mejerier i fuld aktivitet. LyngeUggeløse Brugsforening blev stiftet 1910. Gen
nem mange år har fa. G. Juul & Søn på Lynge
mark drevet virksomheden Nordsjællands aut.
Destruktionsanstalt.
I den lille bog »Velkommen til Lynge-Ugge
løse« udtaler den nuværende sognerådsformand,
Søren Christoffersen, blandt andet, at kommu
nens landsbyområder Lynge, Uggeløse, Nymølle,
Vassingerød, Bastrup og Lynge overdrev gen
nem de sidste ti år er rykket ind i hovedstads
området, samt at der er påbegyndt en stærk ud
vikling i Lynge-Uggeløse sogne. Han fremhæver
endvidere de bestræbelser, man fra sognerådets
side udviser med hensyn til en ideel byudvik
lingsplan, hvor man ønsker, at de mange nye
boliger og vejanlæg tilpasses naturen i videst
muligt omfang. Man vil gerne gøre stedet attrå
værdigt for den lokale befolkning og dem, der
især fra hovedstadsområdet søger hertil. Fra så
vel kommunalbestyrelsens som centraladmini

strationens side arbejdes og censureres i disse ar
intenst for tilvejebringelse af den bedst mulige
langfristede planlægning.
Det kan vist uden overdrivelse anføres, at
Lynge sogn sammen med nabosognet, Uggeløse,
i de sidste år har været et af de mest avance
rede byggeområder i vort amt. Fra stille landsby
og stationsby har Lynge forandret sig til en stor
villaby. Få steder ser man en så forbilledlig by
planlægning som netop i Lynge.
For et par år siden fik man opført et nydeligt
bibliotek. Nu har kommunen også fået en mo
derne børnehave, Lynghøj. Et bycenter er plan
lagt opført på Moselunds marker, der i sin tid
ejedes af føromtalte sognerådsformand P. D.
Jensen.
Landevejen fra Farum over Nymølle til Slan
gerup forbi Lynge kro, der ligger i Uggeløse
sogn, er i de senere år blevet gjort meget bred.
Fra kroen går indfaldsvejen til Lynge by. Denne
vej blev anlagt ca. 1800. Før den tid måtte man,
hvis man kom fra syd, tage gennem Vassingerød,
hvor vejen gik videre til det gamle landsbycen
ter ved Lynge kirke. Man kunne også benytte
en nu nedlagt vej, der førte fra Nymølle forbi
Kærhøjsminde (Kærhøjgaardsvej) og endte ved
kirken og gadekæret i Lynge.
Selv om en mægtig boligudvikling har fundet
sted her, så er der i Lynge sogn endnu nogle
større gårde tilbage, hvoraf følgende skal næv
nes: Brønshøjgaard (ca. 65 ha), Lundebakkegaard (ca. 140 ha), Hvilebjerggaard (ca. 60 ha),
Mellemskovgaard (ca. 90 ha) og Møllemosegaard
(ca. 60 ha). Disse gårde ligger i eller nær lands
byen Kollerød.
Som det udsøgte boligområde Lynge sogn er,
vil det afgjort være et af de steder i Frederiks
borg amt, hvor de kommende år totalt vil ændre
det nuværende bybillede, men de oprindelige
landsbytræk omkring Lynge smukke kirke og
gadekæret vil fremover være vidnesbyrd om det
landsbyliv, der engang levedes her.
Jørgen Andersen

UGGELØSE SOGN
LYNGE-UGGELØSE KOMMUNE
Uggeløse nævnes i 1252 som Vgalose. Forledet
kan være beslægtet med det norske udtryk: ugg
(dialekt), d.v.s. rygbørster eller manke; navnet
kan også komme af norsk: ugge = finne på
fisk. På svensk (dialekt) betyder ordet ugg det
yderste af en knækket le eller en takket tandstump. Endelig kan navnets forled skyldes det
oldnordiske mandsnavn Uggi. Efterledet løse =
eng eller græsgang. I 1688 kaldes stedet for
Vggeløse.
På grund af alle de større og mindre søer,
moser, sumpe og skovbevoksninger har Uggeløse
sogn sikkert altid været meget vildtrigt, og der
for et godt jagtterræn, hvor mennesker fra for
historisk tid har efterladt sig varige spor. I de
kalkholdige tørvemoser finder vi ting som pile
spidser af ben og køller af hjortetak fra tiden
lige efter gletscherafsmeltningen fra istiden; se
nere mange flintredskaber fra ældre og yngre
stenalder, samt adskillige grave, især i statssko
vene. I Uggeløse skov findes således rester af 2
langdysser og en jættestue og endvidere 2 høje,
hvoraf Ølhøj er ret anselig. Ved Vassingerød
ligger en høj med en noget defekt jættestue, og
i Krogenlund finder vi et dyssekammer med
dæksten og en nærmest ødelagt jættestue. Mange
oldtidsminder er gennem tiden blevet ødelagt i
vort sogn, men de, der er tilbage, er for længst
fredet. Fra middelalderen er der i områderne om
kring Bastrup ruin og Langesøhus fundet spindeskiver til håndtene, slagsten til fyrtøj, forsy
net med en fure omkring, så man kunne have
dem i en læderrem ved bæltet. Man har også
fundet en bannerspids, der endnu bærer rester
af forgyldning. Og så må man ikke glemme
stormandsgraven på Kirkebakken ved Uggeløse
kirke, hvor der blev fremdraget nogle meget
fine glasbægre af romersk oprindelse sammen
med det øvrige gravgods. Da landet kristnedes,
blev kirkerne som regel opført på de gamle he
denske kultsteders plads.
Den sydlige del af Uggeløse sogn præges
stærkt af de mægtige tunneldale fra istidens af
smeltningsperiode, der med sine store grus- og
stenophobninger og navnlig sit system af moser
og søer som Bastrup sø, Bure sø samt Langesø

danner grænser mod syd til Ganløse sogn og
mod vest til Jørlunde sogn. Denne naturlige
grænse har fra oldtiden yderligere været mar
keret med en række borganlæg, hvoraf Bastruptarnet ved den nordlige bred af Bastrup sø er en
af landets ældst bevarede ruiner, der nok er et
besøg værd. Muligvis har denne middelalderlige
befæstning en vis forbindelse med en høveds
mand ved navn Ebbe de Bastetorp, der omtales
på kong Niels’s tid (1104-34). Den blev opført,
før man kendte brugen af teglsten eller munke
sten (ca. 1130), ved anvendelse af den såkaldte
»kassemur« eller kistemur, hvilket angiver en
mur, beklædt på ydersiderne med tildannede
sten og mellemrummet fyldt med marksten og
»slået kalk«. Tårnets indvendige diameter er på
over 8 m, medens den ydre er på næsten 13 m,
således at murtykkelsen ialt er omkr. 6 m. Yder
siden og indersiden af tårnet er dækket med
kildekalk i en meget smuk forarbejdning. Kil
dekalken har man fremstillet ved at lade det
kulsyreholdige vand passere gennem kalkholdi
ge jordlag, hvorved der er opstået betydelige
mængder af kalciumkarbonat, der holdes opløst
som bikarbonat, men let udfældes igen, når van
det kommer i berøring med luften og mister sin
kulsyre. Den herved udvundne kildekalk (kalk
tuf) har en holdbarhed næsten som vor tids ce
mentblanding, der i vort klima med hyppigt
vekslende frost og tø om vinteren har holdt
stand siden opførelsen. Allerede fra slutningen
af oldtiden har man kendt til anvendelse af
dette bygningsmateriale, der senere hen især blev
brugt ved opførelsen af vore første stenkirker.
Bastruptårnet har, såvidt vides, ikke haft til
bygninger, men har ligget som et vagttårn,
hvorfra man kunne overse store dele af omeg
nen og i god tid opdage folk med fjendtlige
hensigter. Tårnet ligger i en såkaldt bælt-sænk
ning, der går i en linie helt fra Øresund ind
over området ved Uggeløse og videre til Roskil
de. Her gik på den tid »hovedvejen« mellem
nævnte områder, og med et vigtigt overgangs
sted ved Bastrup var det af stor betydning at
have stedet under kontrol. Hvor højt dette tårn
har været, vides ikke med bestemthed, men man
regner med flere stokværk, der har haft en ind
gang højt oppe på siden. Der har også været
en kælder, hvor man havde forråd af såvel mad

237

som våben, ligesom den også kunne bruges til
fanger. I ufredstid kunne egnens beboere søge i
sikkerhed oppe i tårnet, der dengang har ligget
på et lille næs, idet både Bastrup søs vandstand
og udstrækning har været større end i dag. End
videre har tårnet formentlig været omgivet af
en voldgrav til yderligere forstærkning. Efter
hånden mistede dette tårn sin betydning som
forsvarsværk, og i den store kirkebyggeriperiode
fra ca. 1100 til ca. 1200, hvor der opførtes om
kring 1200 kirker, har man hentet materiale
her til brug ved opførelsen af omegnens lands
bykirker. Når man besøger Bastrup ruin, bør
man lægge mærke til bevoksningen med kræger,
der hører til stenfrugtfamilien og dengang dyr
kedes som vitaminforsyning.
Til Uggeløse kirke knytter der sig følgende
sagn:
I fortiden var der ingen kirke i Uggeløse, så be
boerne måtte tage til gudstjeneste i Lynge kirke.
Tæt ved Uggeløse boede der en herremand, der også
tog til kirken i Lynge. Både han og hans frue havde
nogle store hunde, som de tog med i kirke, hvor
disse hunde altid kom op at slås. Fruens hunde var
de stærkeste og bed efterhånden hendes mands hun
de ihjel. Det blev han så vred over, at han forbød
sin kone oftere at tage hundene med til gudstjeneste.
Hans frue ville imidlertid ikke finde sig i dette for
bud, hvorfor hun for egne midler opførte kirken i
Uggeløse, så hendes hunde kunne komme med hende
til gudstjeneste, medens herremanden fortsat drog til
Lynge kirke.
Uggeløse kirke ligger meget højt på en bakke
kam med vid udsigt over Uggeløse by, og en
stejl sti fører op til kirken og kirkegården. Kir
kens ældste bygninger, skib og kor, er fra ca.
1200. Murene i skibet er af rå og kløvede kam
pesten dog med hjørner af det blødere materi
ale, frådsten (kildekalk). Skibets sidemure blev
tidligt efter opførelsen yderligere forhøjet og
fik indsat vinduer fra senromansk tid, hvoraf
to endnu kan ses som tilmurede. På nordsiden er
opsat støttepiller, der er fra en senere periode.
Det nuværende ret lange og smalle kor skyldes
muligvis en ombygning engang i 1200-tallet,
idet en enkelt hjørnekvader, bevaret i nordmu
ren, angiver, at det første kor har været kort og
måske haft en korrunding (apsis). Korforlængel
sen er bygget af mindre munkesten, der er ud
smykket med riller ved hjørner og vinduer; se
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nere har man så skalmuret bygningen. Omkring
1400 er sakristiet blevet opført på kirkens syd
side af munkesten, medens det almindelige ellers
er nordsiden. Foran syddøren blev der 1763
bygget et våbenhus af munkesten. — Tårnet, der
må betegnes som forholdsvis stort og bredt, har
oprindelig været en del højere; dets nuværende
udseende skyldes en ombygning fra 1767, hvor
det første tårn styrtede sammen. Tårnuret stam
mer fra det gamle Hirschholm (Hørsholm) slot
og har en alder af ca. 400 år. Uret, der er
håndsmedet, bærer kun een viser, nemlig time
viseren.
Kirkens indre præges af den store altertavle
i højrenæssance fra ca. 1600, der tidligere var
anbragt i Lundforlund kirke i Sydsjælland, men
efter en restaurering 1947, ved kirkemaler Einar
V. Jensen, blev den skænket Uggeløse kirke
af Nationalmuseet. Det tidligere alterbillede,
udført af Eckersberg i 1842, er derpå blevet
anbragt i sakristiet. Det forestiller Kristus og
seks apostle og er et meget smukt arbejde, hvor
figurernes kjortler har hver sin stærke, rene
farve. Døbefonten af granit er fra ca. 1200.
Prædikestolen fra 1830 og stolestaderne er me
get ordinære. Foran alteret ligger der et nydeligt
altertæppe, broderet og skænket af sognets kvin
der. Uggeløse kirke står foran en større restau
rering, der forventes påbegyndt snarest muligt.
I modsætning til Bastrupborgen, der ligger
højt og tørt over Bastrup sø, ligger »Borre slot«
eller »Langesøhus« lavt på en borgbanke i Lan
gesø. Det er åbenbart yngre end Bastruptårnet,
idet det er opført af teglsten. I 1913 fortalte
gamle folk, at de huskede at have set portbuer
og porthængsler i ruinen, men befolkningen
brugte den som stenbrud efter udtørringen af
Langesø, når de manglede materialer til skille
rum i svinestaldene m. m. Da man i fortiden
har kunnet sejle til Slangerup, må det formodes,
at dette også har været tilfældet med Langesø
hus. Nordsjælland hæver sig jo stadig hvert år,
befriet som Skandinavien nu er for istidens en
ormt tunge iskappe. Der har været voldgrave
om denne middelalderborg.
På Frederiksborg-stutteriets tid (se under Hil
lerød) blev jordene til Mørdrupgaard overdra
get til en stutmester Petersen som betaling for
afhentning af nyt blod til stutteriet. I 1852

Bastrup ruin ved Bastrup sø

købtes Mørdrupgaard af prokurator Wassard,
der indkaldte svenske stenhuggere og opførte
den nuværende Mørdrupgaard ved bredden af
den idylliske Bure sø. Prisen var 20.000 rdl. Det er morsomt at tænke på, at de store avls
længer, så nær på vor tid, blev opført af kasse
mur ligesom Bastrupborgen. Alle vinduer i ud
bygningerne var forseglet med jernstænger, lige
som dette også var tilfældet med kældervindu
erne i hovedbygningen. Det er mærkeligt at
tænke på, at endnu ca. 1850 var egnen så udsat
for tyve, at den slags foranstaltninger toges i
anvendelse. - Den gamle købmand Elsass i Fre
derikssund fortalte mig vel omkring 1913, at
når forretningen skulle have varer hjem fra Kø
benhavn, så måtte flere unge kommis’er med på
turen, bevæbnet med knipler for at afværge rø
veri og overfald i skovene. Det blev sagt, at
grunden til denne lovløshed skyldtes den om
stændighed, at amtmandens søn i krigen med
Tyskland 1848 var blevet reddet af en af ban
dens medlemmer, hvorefter redningsmanden,
som tak, resten af sit liv fik lov til at husere
uantastet i omegnen.

I 1868 solgtes Mørdrupgaard til en proprie
tær Barner, der var kendt som en overmåde hu
man og afholdt godsejer, og Mørdrup blev un
der hans besiddelse nærmest omtalt som et pa
radis på jorden. Det fortælles f. eks., at hans
kusk havde drukket sig plakatfuld, medens han
ventede på Barner, der var til amtsrådsmøde i
Hillerød. Da de skulle køre hjem, satte Barner
sig på bukken i kuskekappen, medens kusken
blev lagt ind i den lune vogn for at sove rusen
ud. Men da køretøjet var nær Mørdrupgaard,
og rusen en del fordunstet, byttede herskab og
kusk plads, så ingen skulle le af den uheldige
kusk. Det kunne ellers være strengt nok at være
tyende på landet dengang. Da jeg 1913 købte
Mørdrupgaard, var forhandlingerne ved at gå i
stå med daværende ejer af stedet, proprietær
Boserup, indtil han en skønne dag alligevel godt
ville sælge. Det blev mig fortalt efter købet af
gården, at hans lyst til at sælge var blevet af
gjort, da hans karle en dag puttede ham i vand
truget, fordi de selv i øsende regn var blevet
beordret ud at pløje. Her, hvor jeg nu bor, på
Rosenlund, havde jeg i sommer besøg af en af
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mine tidligere medhjælpere, den 100-arige Sofie,
der fortalte mig, at hun havde tjent et sted,
hvor folkene på gården, sommer som vinter,
måtte stå uden for kontorvinduet, når de skulle
have deres løn udbetalt, fordi tjenestefolk »lug
tede«. - Den stedlige befolkning var dengang
meget egnspræget, og man kunne i gamle garde
og huse finde typer, der var både elegante og
aristokratiske som f. eks. direktør Anders Jen
sen, Paladshotellet i København. Han var gan
ske vist født i Slangerup men type på de men
nesker, jeg søger at beskrive her fra Uggeløse
sogn: descendenter af dansk og udenlandsk
adel, som sognets nære beliggenhed til det gamle
kongesæde i Slangerup og senere Frederiksborg
slot førte hertil.
Om overtroen i gamle dage kan berettes om
en »klog kone«, der boede ved Bure sø. Hun er
for længst død, men i sin tid kom almuesfolk
til hendes lille hus, tæt ved skoven med de mor
somme krogede hængebøge, hvor grene snor sig
i »øjer« og sære former, for at søge helse. Når
børn f. eks. var slemt plaget af lus, engelsk sy
ge, børnesår m. m., mente man, at det var uma
gen værd at gå til den »kloge kone«. Hun lod
nu moderen bringe barnet ud i skoven til en
gammel hængebøg, hvor barnet blev afført alt
tøjet, der blev hængt op på træets grene. Der
efter blev det nøgent ført gennem et af de nævn
te »øjer«, hvorpå det blev iført rent tøj. En
sidste rest af dryadedyrkelse fra de forrige år
hundreder - i vor tid hedenskab. Om samme
»kloge kone« sagdes det, at hun i sin have sand
synligvis havde en sevenbom groende, hvis af
kog blev brugt til fosterfordrivelse.
Den i sin tid så fejrede operetteprimadonna,
teaterdirektør Gerda Christophersen (d. 1947),
var gennem 22 år lejer af gården »Rosenlund«.
Hun havde her »paying guests«, og pensionspri
sen var 5 eller 7 kr. om dagen, alt efter værel
sernes beliggenhed. Fruen var en morsom lejer
at have, og der kom mange teaterfolk og in
teressante personer som Kaj Munk, Hertha og
Frede Skaarup, etatsrådinde Goldschmidt og
ikke at forglemme - hendes smukke og begavede
døtre. Set. Hans aften samlede vi på Mørdrupgaard brænde til et bål ved Bure sø. Egnens og
gårdens folk festede sammen med kunstnerkred
sen, og der blev trakteret med jordbær, og man

240

sang »Flyv Fugl over Bure Søens Vove«, me
dens svanerne sejlede på den stille, blanke sø,
og månen kastede sit skær over sceneriet. Idyl!
Idyl!
I sognet er der to statsskove, Uggeløse skov
(ca. 160 ha) ligger på begge sider af landevejen
til Slangerup og har ret store forsøgsplantninger
af valnød. Midt i skoven ligger de store mosedrag Sortemose og Bøllemose, og mod nordvest
den store Tangelandsmose. Mellem Rosenlund
og Mørdrupgaard ligger Krogenlund skov (ca.
60 ha). Endvidere er der en del privatskov, til
hørende Mørdrupgaard, langs bredden af Bure
sø. Både her og i Krogenlund findes mange in
teressante former af vrange- eller hængebøge. I
sognets østlige del ligger et område af Ravnsholt skov. Ved Nymølle ligger Terkelskoven
(ca. 50 ha) i et meget stærkt kuperet terræn,
med stejle bakker og dybe slugter, der indgår i
den fredede »Nordsjællands Naturpark«. (Se
Arv og Gæld). I en grusgrav i nærheden er ind
rettet en drive-in biograf.
Den største gård i sognet er den tidligere om
talte Mørdrupgaard, der har et jordtilliggende på
ca. 160 ha. Rosenlund har et areal på ca. 80 ha.
Hejreholms areal udgør ca. 60 ha. I den tidli
gere landsby Lindholm ligger Lindholmgaard,
hvis areal er på ca. 100 ha.
Lynge-Uggeløse kommune har de sidste 10 år
været inde i en af de største byggeudviklinger,
som næppe nogen anden landkommune i vort
amt kan fremvise magen til. Uggeløse sogn har
fået sin andel heraf, og de få huse, der før ud
gjorde den lille landsby, forsvinder næsten helt
i den mængde af parcelhuse og villaer, der fuld
stændig dominerer den tidligere landbrugsjord.
Kirkebakkegaard er helt udstykket; og Uggeløsegaard, der endnu er landbrugsejendom, lig
ger snart i en moderne villaby. Også industrien
kommer mere og mere ind i sognebilledet. Ved
Vassingerød er der ved at vokse et stort indu
strikvarter op. Blandt større virksomheder kan
nævnes A/S Farum Sten- & Gruskompagni,
Veksø A/S (cyklestativer), Nordkran A/S (byg
gekraner), fabrikken Pankas A/S (vejmateria
ler), fa. O. Knudsen’s El-Master A/S, A/S Jens
Villadsens Fabrikker (vejmaterialer), Storm og
Kristensen (tippelad og kraner), og De Danske
Betonfabrikker A/S har en afdeling her.

Sognet er rigt på landskabelig skønhed, præ
get af et stærkt bakket landskab, der omkranses
af de dejlige skove. Den smukke egn i forbindel
se med den forholdsvis korte afstand på 27 km
til hovedstaden skaber de bedste forudsætnin

ger for konstant byggeaktivitet og befolknings
tilvækst. Heldigvis er store landskabsområder
blevet fredet, således at sognet fremover beva
rer sin dejlige og egenartede natur.
Einar Roug og Jørgen Andersen

NØRRE-HERLEV SOGN
HILLERØD KOMMUNE

I sognet ligger landsbyerne Freerslev og Ham
mersholt. Freerslev nævnes tidligst ca. 1160 som
Frithisleue, hvis forled er udledt af det olddanske navn Frithar. Hammersholt omtales første
gang i 1308, og navnets forled kommer af det
oldnordiske hamarr, d.v.s. »sten, klippe«, og ef
terledet, holt, betyder en »mindre skov«. Den
ældste bebyggelse er Børstingerød, der allerede
nævnes 1085 som Broestingarythi. Forledet kom
mer muligvis af oldnordisk bjorr, d.v.s. »kile«,
altså »beboerne på kilen«, og efterledet angiver
en rydning af skov.
Indtil reformationen 1536 var Herlev sam
men med Hammersholt et sogn for sig. Herlev
bys jorder hørte under Esrum kloster. Freerslev
var ligeledes et selvstændigt sogn under Strø
herred, men dets sognekirke tilhørte Æbelholt
kloster. Ved et såkaldt klemmebrev (om præ
sternes lønforbedring) for Sjællands stift af 9.
maj 1555 blev Freerslev sogn indlemmet under
nabosognet Nr. Herlev, og dets sognekirke revet
ned. Dette udvidede sogn hed almindeligvis
Herlev sogn; forbetegnelsen, Nørre, omtales
ganske vist 1550, men har først vundet udbredel
se i senere tid, muligvis for at undgå forvekslin
ger med navnebyen Herlev ved Ballerup. Herlev
sogn havde nu i 100 år egen præst og præste
gård, indtil 4. november 1655, hvor det ved kgl.
resolution kom under Hillerød. Herlev præste
gård med jorder forblev dog som indtægtskilde
(mensalgods) for embedet i Hillerød og Frede
riksborg slotssogn. Først 1783 blev præstegården
i Herlev solgt og kom i Herlevgaards eje. Over
for Nr. Herlev kirke, ved Uvelsevejen, ligger et
gammelt bindingsværkshus, »Præstehuset«, hvor
præsterne fra Hillerød indtil for ca. 30 år siden
havde et værelse til at skifte tøj i, når de skulle
forrette tjeneste i annekskirken.
Herlev sogn blev ved udskiftningen tildelt et
langstrakt areal fra Skævinge og Gørløse i vest

Nørre Herlev omtales 1211 som Herløff og 1250
som Herleuæ nørræ. Navnets forled kommer af
det oldnordiske mandsnavn Heri, der senere bli
ver til Herluf, efterledet, lev, henviser til »arve
gods« eller »overdraget område«. Sognet er et
overvejende let kuperet morænelandskab, der
ved Nr. Herlev by gennemskæres af åsen Lan
gebjerg. En stigning i landskabet fortsætter mod
øst til Hammersholt med det smukke bakkestrøg,
Lille Sverige, hvor der i de senere år har fundet
et omfattende byggeri sted af enfamilieshuse.
Disse villaer og huse har en smuk beliggenhed,
men stedets tidligere naturskønhed er desværre
blevet delvis ødelagt. Sognets sydlige del frembyder moseområder, der for bare 30 år siden
havde langt større udstrækning. Den tidligere
store Attemose ind mod sognegrænsen til Gør
løse sogn er i dag frodigt agerland, der dog sta
dig afvandes gennem Havelse å. Nr. Herlev
sogn var befolket i oldtiden, hvilket flere old
tidsminder er vidnesbyrd om. I Freerslev hegn
ligger en delvis ødelagt langdysse, og i Brøde
skov er to gravhøje, hvoraf den ene, Pughøj, er
ret anselig. Til Egehøj tæt ved Herlev by knyt
ter der sig følgende sagn: På Egehøjgaards
mark ligger højen Egehøj. Der var det ikke rig
tigt fat i gamle dage. Det var nok dér, den ho
vedløse vædder havde sit tilhold. Men troldtøj
boede der også, efter hvad der blev sagt, og der
var dem, der gjorde sig til af at have set højen
stå på fire pæle med lys indeni, hvor højfolket
dansede rundt. - En tidligere ejer besluttede sig
til at køre højen væk, og han begyndte også på
det, men hans køer blev syge, og så troede han,
det var, fordi han gravede i højen, og han holdt
derfor op. Siden har Egehøj været i fred - und
tagen for ræve.
16

Frederiksborg amt
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Nørre Herlev kirke set fra øst (foto: Jørgen Andersen)

til Karlebo sogn i øst. Sognet er på det smalleste
sted kun ca. IV2 km bredt. Desuden består det
af flere enklaver, adskilt fra det øvrige sogn;
således et område omkring Frederik VII’s vej
ved Tokkekøb hegn. Ifølge fhv. sognerådsfor
mand H. P. Larsen, Nr. Herlev, skulle årsagen
hertil være den, at sogne- og kommuneinddelin
gen fulgte matrikelbetegnelsen. Det er også be
mærkelsesværdigt, at en ret lille befolkning - i
mange år fra 1000-1100 indbyggere - havde et
sogneråd bestående af 11 medlemmer.
Nr. Herlev kirkes ældste dele, kor og skib, er
opført engang i 1100-tallet af kampesten i ro
mansk stil. Ved vinduer og hjørner er dog an
vendt kildekalk (frådsten). Et af de oprindelige
små vinduer ses tilmuret på nordsiden af kirke
skibet. En udvidelse mod vest har fundet sted
ca. 1200, og et tårn er tilbygget på et ret tidligt
tidspunkt, vel ca. 1250, idet det bærer en smuk
rundbuet portal på vestsiden, der er blevet til
muret i gotisk tid, altså efter 1300. Kirken har
fået krydshvælv i skib og tårnrum omkring
1450, og et våbenhus blev opført mod syd. Se
nere har man tillige forlænget det romanske kor
til et såkaldt langhuskor, opført af utilhuggede
kampesten og med kamtakket gavl i tegl med
rig blændingsdekoration. I det store kor er lige
ledes indmuret krydshvælv. Kirkeinteriøret præ
ges af skønne kalkmalerier fra ca. 1450, udført
af den berømte Isefjordsmesters værksted, d.v.s.
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malerskole, hvor flere af datidens kalkmalere i
fællesskab påtog sig udsmykning af kirkerne.
Kalkmalerierne viser: dommedagsscene med Kri
stus siddende på tronstolen på regnbuen, Jesu li
delseshistorie fra Getsemane have til korsfæstel
sen, og endvidere ses sømændenes helgen og
hjælper i hårdt vejr, Set. Nikolaj, der redder et
skib og dets mandskab fra undergang, levende
og dramatisk understreget af en knækket stor
mast og en søsyg sømand, der i fordrejet stilling
hænger ud over rælingen, lidende al søsygens
kvaler. På søjlen mellem skib og tårnrum er af
bildet den hellige Kristoforus, bærende Jesusbar
net over floden. Kalkmalerierne blev afdækket
og restaureret 1924-26. - Den rigt udskårne al
tertavle i senbarok er fra 1703, udført af Mag
nus Berg. Alterbilledet, malet 1767 af Lars Høy
berg, forestiller korsfæstelsen. En stor stråle
glorie kroner tavlens top. Prædikestolen er i
bruskbarok, malet 1629. Døbefont af sandsten.
I 1894 blev hele kirkeinteriøret restaureret.
For nogle år siden fik kirken gennem indsam
ling i sognet og ved afholdelse af basarer et nyt
orgel opsat. Indtil ca. 1620 har sognekirken i
Nr. Herlev tillige tjent som kirke for folk i Hil
lerød og Slotssognet, eftersom man ikke havde
nogen kirke her førend omkring nævnte år. I
1966 blev Nr. Herlev sogn indlemmet i Hillerød
kommune og fik nu igen egen præst med bolig
i det tidligere kommunekontors bygning.
Den første skole i Nr. Herlev var en af Fr.
IV’s rytterskoler. Senere kom der skoler både i
Freerslev og Hammersholt. De tidligere skoler i
Hammersholt og Nr. Herlev fra henholdsvis
1924 og 1928 samt Freerslev skole er nu ned
lagt, idet man 1962 tog Nørre Herlev central
skole i brug, beliggende ved Brødeskov, midt i
det halvcirkelformede sogn. Centralskolen er en
moderne og tiltalende bygning, der står i stærk
kontrast til de gamle skoler. I den tidligere Ham
mersholt skole er på privat basis indrettet en så
kaldt Lille Skole. I Freerslev gamle skole har
Statens Biavlsforsøg nu til huse. Det var i Freers
lev, præsten Morten Pontoppidan fra 1878-80
drev sin højskole, som han derpå flyttede til
Jørlunde.
Sognets 2 forsamlingshuse i Hammersholt og
Nr. Herlev er opført ca. 1910. Det i Hammers
holt er fortrinsvis blevet brugt ved baller og

Nordsjællandske folkedansere (foto: Morten Langkilde)

større fester, medens det i Nr. Herlev har dan
net ramme om talrige foredrag og dilettant
komedier. Nørre Herlev-Freerslev Foredragsfor
ening har stået som ejer af husene. Forsamlings
huset i Nr. Herlev er netop blevet nedrevet,
men det i Hammersholt forbliver måske endnu
nogen tid.
Indtil omkring århundredskiftet var sognet et
udpræget landbrugsområde, og bortset fra en
kelte håndværkere måtte mændene tjene til deres
udkomme på gårdene. Førnævnte fhv. sogne-

rådsformand H. P. Larsen har i mange år været
ansat på Hammersholt Teglværk, og han udtaler
følgende: »I ca. 1870 opførte ejeren af Tjørnegaard i Hammersholt en såkaldt højovn med 4
kamre. Man fyldte denne ovn, brændte stenene
og tømte den igen. Det var ikke den store pro
duktion, men det var fine sten, der blev frem
stillet. Endnu ligger en længe ved gården, byg
get af sten fra dette værk. Værk nr. I, som nu er
nedrevet, blev opført af ingeniør Lund 1902, og
han ejede det indtil 1906, hvor det blev overta-
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get af A/S Ny Kalkbrænderi. I 1911 overtoges
det af nuværende ejer, A/S Frederiksholms Teglog Kalkværker. Samtidig lod man opføre en del
arbejderboliger. I 1908 havde der kun været 12
mand ansatte om vinteren. I »sæsonen«, fra april
til oktober, kom svenskerne hertil, omkring 25
mand. De boede på en såkaldt »kaserne« og
kunne undertiden opføre sig ret livligt, når de
tog til byen. Brændevin var dengang en billig
vare. Det hændte, de blev sat i detentionen, og
det er sket, at teglværksbestyreren måtte sende
en mand med løsepenge, ellers kunne teglværket
ikke holdes i drift. Arbejdstiden var IOV2 time
om dagen og ugelønnen 18.00 kr. - Efter 1.
verdenskrig, hvor man 1920 fik sat værk II
igang, gik det støt fremad med produktionen, og
Hammersholt Teglværk beskæftigede i højsæso
nen ca. 130 mand. I de forløbne år er teglværket
stadig blevet moderniseret og udvidet. I 1966
fuldførtes det ny kompleks derpå med en tunnel
ovn, der i 1967 blev suppleret med endnu sådan
en ovn. Teglværket anses for et af de største i
Norden«. H. P. Larsen kan ligeledes berette et
par historier, dels fra teglværket og dels fra sin
tid som sognerådsformand.
En mand søgte arbejde på teglværket. Han blev
da spurgt om, hvor meget brændevin han drak pr.
dag. »En pægl eller halvanden«, lød svaret. Så kun
ne han ikke ansættes ved ovnen, for der skulle han
drikke en pot (ca. 1 liter), d.v.s. omkring tre gange
så meget. Det gik han med til, men han drak to
potter brændevin om dagen!
En gårdejer var engang opkaldt til nærmere for
klaring vedrørende sin selvangivelse. Han fremviste
sine bankbøger og øvrige dokumentation. Der var in
tet at hænge ham op for. Sluttelig spurgte man ham,
om han havde haft uheld med besætningen. »Ja«,
sagde han og så meget ked ud af det: »Der var jo
en høne, der var død«.
I den nordlige del af sognet ligger skoven,
Freerslev hegn (244 ha) med den store Bøgebak
ke, der er 42 meter høj. Freerslev hegn er om
efteråret skueplads for de bekendte kongejagter,

hvor kongefamilien samles med deres jagtvenner
og skovvæsenets folk til nogle spændende og un
derholdende timer, hvortil er knyttet den obli
gate jagtfrokost på det lille lystslot Badstuen i
Indelukket i Hillerød. I sognets østlige del lig
ger Brødeskov (178 ha), hvoraf en del hører un
der Nr. Herlev sogn. I udkanten af skoven, ved
Hammersholt, anlagde militæret efter 2. ver
denskrig en granatfabrik, hvis anlæg i begyndel
sen foruroligede den lokale befolkning en del.
I dag anvendes det som Sjællandske Parkområde,
hvilket vil sige opbevaringsplads for hærens
materiel.
I maj 1950 blev Frederiksværkbanen lagt om
på strækningen Hillerød-Skævinge, i sydvestlig
retning, og Brødeskov station blev opført lige
ved indkørselen til Nr. Herlev by. Det var til
stor fordel for beboerne i og omkring byen, og
på længere sigt af afgjort betydning, når større
udstykning blev aktuelt. Nogle år inden kom
munesammenlægningen med Hillerød, 1. april
1966, byggedes der enkelte huse i Nr. Herlev,
men i dag er udstykningerne ved at komme i
gang. Af større gårde i sognet skal nævnes Herlevgaard (ca. 160 ha), der ligger lige ved kirken,
og Holmerødgaard (ca. 90 ha), der ligger ved
Freerslev. - Nordsjællands Elite-Tyreholdsforenings Laboratorium har til huse på Toftegaard
lige ved Freerslev by. Foruden det allerede om
talte store Hammersholt Teglværk er der i de
seneste år kommet et par industrivirksomheder
til sognet, nemlig Børge Kjærsland A/S (fabrik
for gaveartikler) og Conta A/S (fremstilling af
typehuse).
Den århundredårige kirkelige forbindelse med
Hillerød er nu udvidet til at blive et kommune
fællesskab. I vor tidsalder, hvor byplanlægning
med dertil knyttet boligbyggeri i stor stil er af
så vital vigtighed, vil dette fællesskab fremover
indebære store muligheder, der afgjort vil for
andre strukturen i Nr. Herlev sogns nuværende
udseende.
Jørgen Andersen

OPPE SUNDBY SOGN
OPPE SUNDBY-SNOSTRUP KOMMUNE

Landskabet i Oppe Sundby sogn er ret jævnt,
og jorderne er af god bonitet. Det kan således
nævnes, at i hartkornstiden gik der kun 8 tdr.
land til een td. hartkorn. Fra Oppe Sundby fal
der terrænet mod Oppe Sundby mose og Sillebro å. Ned til Roskilde fjord ligger de store
engdrag ved Marbæk rende. Til sognet hører
den lille ø Kølholm (3 ha), der formet som en
tyrolerhat skyder frem midt i Roskildefjorden.
Den er kun beboet i sommertiden. I Ertebølletiden (ca. 5.000-3.000 f. Kr.) har det meste af
såvel Oppe Sundby sogn som Snostrup sogn væ
ret en ø, der på et tidligt tidspunkt har været
beboet. Herom beretter gravhøje - de fleste des
værre ødelagte - og talrige køkkenmøddinger.
Sidstnævnte placeret ved kysten. De store, næ
sten uudtømmelige østersbanker i Roskilde fjord
er ligeledes et minde fra den tid, da havvandet
strømmede gennem fjorden fra Østersø til Kat
tegat. I gravhøjen Maglehøj er afdækket en grav
fra den ældre bronzealder, hvori man bl. a.
fandt en bronzedåse, indeholdende amuletter.
Omkranset af Roskildefjordens blå flade mod
vest, åløbene i syd og nord og moselavningerne
i øst er de to sogne fra naturens hånd skabt som
en enhed. Et overvejende jævnt landskab med
enkelte stigninger og med givtige agre, der mod
vest randes af frie strandbakker, hvorfra er vid
udsigt over mod Horns herred.
Oppe Sundby nævnes første gang 1341 som
Uppesundby og ca. 1370 som Uppæ Sundby. På
Oppe Sundby mark findes en kilde, til hvilken
den norske kongehelgen, St. Olav, har givet
navn. Kong Olav Haraldsøn d. Hellige (d. 1030)
blev gennem det meste af middelalderen dyrket
som helgen i hele Norden. St. Olavs kilde vandt
ry for lægedomskraft og var meget søgt helt op
til nyere tid; man valfartede hertil især St. Hans
dag. I 1300-tallet hørte Oppe Sundby sammen
med hovedgården Tollerup ind under Roskilde
bispestol. Dengang hed sognet Sundbyøstre og
det oprindelige Ude Sundby sogn Sundbyvestre.
Ude Sundby var det Sundby, der lå længst ude
ved fjorden, modsat Oppe Sundby, der lå et
stykke inde i landet. I 1867 blev en del af Ude
Sundby sogn lagt under Frederikssund købstad,
16*

Oppe Sundby kirke (foto: Staunstrup)

medens den øvrige del, kaldet Ude Sundby land
distrikt, eksisterede som selvstændig kommune
indtil 1951, hvor den også kom under Frederiks
sund.
Oppe Sundby kirke er en typisk dansk lands
bykirke med fine proportioner, hvor kor, skib,
tårn, våbenhus og sakristi danner en smuk og
harmonisk helhed. Skib og kor er opført ca.
1200 af rå kampesten med hjørner af granit
kvadre. Døre og vinduer har dog frådstensma
teriale, d.v.s. kildekalk. Omkring 1450 er kirken
blevet for lille, hvorfor man lavede en udvidelse
af skibet mod vest. Forinden havde både kor og
skib fået indmuret krydshvælv. Våbenhuset af
munkesten mod syd er også fra denne periode.
På korets nordside tilbyggedes ca. 1500 et sa
kristi, ligeledes opført af munkesten og prydet
med en meget smuk kamtakket blændingsgavl.
Det smukke og teglbyggede tårn er opført om
kring 1550.
Kirkeinteriøret fremviser et muret alterbord
med altertavle fra ca. 1600, der først er blevet
malet i 1637. Tavlen bærer tre malerier, malet
1870 af F. C. Lund. Hovedmotivet er den op
standne Kristus, medens fløjbillederne viser
apostlene Peter og Paulus. Døbefonten er af
granit og i romansk stil. Det fine korbuekrucifiks i unggotik fra ca. 1300 er nu ophængt på
skibets nordvæg. Den smukt udskårne prædike
stol er fra ca. 1600. Den største af lysekronerne
blev skænket kirken 1687, medens de to øvrige
er en gave fra Danske Kvinders Beredskab, givet
i 1955 af denne organisations lokale kreds.
Skibsmodellen »Elna« blev ophængt 1935. I
årene 1950-51 fik kirken en omfattende restau-
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rerihg, hvor der bl. a. kom nyt gulv og nye sto
lestader, samt en ny alterbordsplade og num
mertavler.
I middelalderen var der en meget livlig skibs
fart til Sundbyøstre mølle, idet der kom skibe
fra Holland, Norge og Sverige med varer. For
ordningen af 1422 om, at al handel fra de så
kaldte bondehavne, hvoraf der var flere i Ros
kilde fjord, ikke længere måtte finde sted, gav
Sundbyøstre mølle og handelspladsen ulivssåret.
Denne forordning, udstedt af det kgl. kancelli,
tilstræbte en favorisering af købstæderne, der nu
fik monopol på al handel og håndværk. En så
dan bestemmelse vakte naturligvis stærk harme
også i Sundbyøstre, og striden om retten til fri
handel gav ofte anledning til rene søslag. De
mange vragrester, som skalleopgravningen har
bragt for dagen, er utvivlsomt vidnesbyrd om
denne kapertid. Måske - hvem ved? - er denne
fejde på fjorden også årsag til skibssænkningen
i Peberrenden, fjordens vestlige sejlløb. Vel er
skibene bragt for dagen, og Nationalmuseets
folk ved at »klinke« dem sammen, men hverken
årsagen til eller tidspunktet for sænkningen er
endelig fastslået. (Se endv. Skuldelev sogn).
Den mest betydende vandmølle har ligget ved
Mølleåen. Store stensætninger ved vejen, der fø
rer forbi Storhammergaard og Ørumgaard og
»Mølleengen« i åløbet, beretter med stor tyde
lighed herom. Stensætningen viser tillige, at det
har været en meget stor vindmølle, som har lig
get på bakkedraget syd for åen og sandsynlig
vis været sammenbygget med gården »Tollæthorp« (Tollerup), en af de såkaldte brydegårde.
En brydegård bestyredes af en »overtræl«, den
senere fæstebonde. »Tollæthorp«, der nævnes al
lerede 1085, forsvandt tillige med møllen. Ørum
gaard har videreført dens hovedparcel.
Til Oppe Sundby sogn knytter der sig føl
gende sagn:
Der ligger tæt ved vor gård en høj, hvor man i
sin tid troede var troldtøj. Da gården for ca. 100 år
siden (ca. 1800) skulle sælges, turde ingen købe den,
da der gik mange rygter om spøgeri. Jeg vil her gen
give nogle enkelte. En gammel kone har fortalt til
min fader, at hun som barn en aften havde set en
karet forspændt med fire heste komme kørende op
mod højen, og da de nåede den, rejste den sig på fire
gloende pæle, så køretøjet kunne køre ind; da det
var kommet ind, sank højen ned igen. Der fortælles
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også, at folkene på gården havde lagt linned til
tørring på højen, og da konen om aftenen skulle
tage tøjet ind, sad der ganske tæt med guldtudser
derpå. Konen blev forskrækket og udbrød: »I Jesu
navn!« Derpå forsvandt det altsammen, men hun
skulle have kastet en kniv eller en saks derind i
stedet for og sagt: »Alt mit«, så havde troldtøjet
ikke nogen magt. Det var nemlig alle deres guld
penge, der var ude at soles. (Optegnet af Anna Han
sen, Oppe Sundby skole, og trykt i A. Uhrskov:
Folkesagn 1922).
Gård- og hussamlingen Marbæk omtales i
1682 som Marebecks Wang. Forledet har mulig
vis forbindelse med det oldnordiske »marr«,
der betyder »hav«; men det kan også stamme
fra det ældre danske ord »mar«, der betyder
»hest«, hvorimod efterledet giver sig selv. Mar
bæk kan således tolkes som »havbækken« eller
bækken, hvor heste kommer (for at drikke?).
Ved Marbæk præges naturen af de store eng
områder, det flade land, afbrudt af de kæmpe
store skaldyngers konturer. Her mødes land og
fjord ved en idyllisk fliget kystlinie, der i årenes
løb har øvet sin dragning på kunstnere. Gennem
en årrække har maleren Th. Hagedorn-Olsen
haft sit hjem og atelier her. Fjordens blånende

vand giver grundtonen i hans arbejder, ikke
mindst fremtrædende i hans store dekorations
arbejder i Århus rådhushal. Maleren Niels Niel
sen har også slået sig ned i Marbæk, hvis land
skab og udsyn over fjorden til Horns herred
inspirerer ham. Videre træffer man billedhug
gerne Ulf Rasmussen og Poul Søndergaard samt
keramikeren Haakon Darger.
I Marbæk fanges blikket af den grålige røg,
som stiger op fra tre fabrikker, der går i døgn
drift, idet de forarbejder de i fjorden opgravede
østersskaller til kalkmel, der er en meget bety
delig eksportartikel. De tre fabrikker er Dansk
Skalleeksport, Nordisk Skalle-Industri og ØtaKompagniet A/S, der er en afdeling af A/S
Hotaco, Holbæk. I »Jul i Nordsjælland« (1956)
skriver Erik Pagh Jensen »Jagten på østersskal
ler kan være lige så spændende som at søge olie,
grave efter guld eller dykke efter sunkne skatte.
Konkurrencen mellem skallefirmaerne er hård.
For alle gælder det at have gravemaskiner i
gang de bedste steder - dér, hvor skallerne er
flest. Der kan være langt mellem de tidligere
østersbanker, og det går ikke at have gravema

skinerne flakkende om i forgæves søgen. Skal
lerne skal komme til fabrikkerne i en jævn
strøm. Ellers går det ud over produktionseffek 
tiviteten.
Firmaerne har søkort over Roskilde fjord, og
kortene granskes nøje. Man prøver at forestille
sig, hvor østers i stenaldertiden havde de bedste
forhold. Her sættes gravemaskinerne ind. Der er
tider med skuffelser, andre med stort udbytte.
Det kan ikke betale sig at have gravemaskiner i
gang, hvor skallelaget på fjordbunden er under
en meter. Firmaerne har været ude for banker,
hvor laget var over otte meter. Hvor meget
over kunne de godt lide at vide, men gravema
skinerne kan ikke nå dybere. (I 1968 kunne man
komme ti meter ned). Når gravemaskinernes
skovle dukker op af vandet, er de fyldt med
mudder, sten, skaller - og oldtidssager. Det sidste
dog ikke hver dag, men alligevel så ofte, at skal
lefirmaerne har været i stand til at forære Na
tionalmuseet mange flintøkser, benpilespidser og
andre gamle ting.«
Sognets bymæssige bebyggelse, Oppe Sundby
Villaby, har gennem mange år ligget som umid
delbar forlængelse af Frederikssunds sydøstlige
bydel ad Roskildevej. Villabyen gav i sin tid an
ledning til nabostridigheder med Frederikssund,
som et par gange forsøgte at gennemføre en ind
lemmelse. Men hver gang fik frieren en kurv.
Nu er det heldigvis glemt, og det gode nabofor
hold mellem sogn og købstad er så godt som no
gensinde. Oppe Sundby og Snostrup kommuner
sammensluttedes 1. april 1966. Det skete i en
virkelig fællesskabets ånd, hvilket også havde en
materiel baggrund i, at de to kommuner (sogne)
havde samme beskatningsprocent. Den nye kom
munedannelse ledes af et sogneråd på 9 med
lemmer. I begge kommuner eller sogne var ført
en bevidst konsolideringspolitik, dog med rime
lig hensyntagen til den for en halv snes år siden
indledte egnsudvikling. Indtil da var de to sogne
udprægede landbrugssamfund.
I Oppe Sundby sogn har byggeudviklingen i
det væsentlige udviklet sig ud fra Villabyen, så
ledes mod Ådalen i øst og på »Stagetorn« i vest.
Tillige er vokset nye kvarterer op i Marbæk:
Strandlyst, Englyst og Plantagen samt Strand
vangen, hvor store udstykninger har fundet sted.
Sognerådet har stedse haft hånd i hanke med

Den gamle bysten ved gadekæret i Oppe Sundby

disse og med det byggeri, der skulle foretages,
således at udviklingen har været under kontrol.
Det gælder også dækning af det behov, som en
hastig befolkningstilvækst fremkalder. På et
areal mellem Gi. Oppe Sundby og Villabyen er
meget centralt beliggende opført en fuldt mo
derne skole, Oppe Sundby Ny Skole, der blev
taget i brug 1964. Den tidligere skole i Gi. Oppe
Sundby - nu kaldet »Skolen ved Kæret« - fin
der anvendelse som eksternatskole for Frederiks
borg amts vestlige del. Over for den ny skole er
opført et moderne og velindrettet alderdomsog plejehjem, Tolleruphøj, indviet 1968. — Ud
over de nævnte skallefabrikker i sognet kan
nævnes legetøjsfabrikken Tekno, andelsmejeriet
»Maglehøj«, der dækker egnens område med
mejeriprodukter, samt A/S Dansk Vejmateriale
fabrik.
Ved Gadekæret i Gi. Oppe Sundby står den
gamle bysten til minde om udskiftningen 1789.
Nu er en ny æra indledt, og i løbet af få år vil
Oppe Sundby sogn hovedsagelig være bymæssig
bebyggelse. Fra gården Pedersholm (ca. 50 ha),
der ligger ved den gamle skole, har i de senere
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år betydelige udstykninger fundet sted. En på
tænkt sammenlægning af Oppe Sundby-Snostrup
kommune med Frederikssund købstad og GræseSigerslevvester kommune i 1970 vil yderligere

udviske de gamle sogneskel. I stedet vil komme
een storkommune, hvor fællesskabet om løsning
af de kommende kommunale opgaver forventes
at give de bedste resultater.
Tor Jørgensen og Jørgen Andersen

SLANGERUP SOGN
SLANGERUP BY KOMMUNE

ikke bestemt, men en tradition hævder, at Erik
Ejegod gav den rettigheder som sådan i 1102,
hvorefter byen skabte sig en betydelig handel og
holdt store markeder. I 1248 blev den tingsted
for daværende Try herred. Det omkring 1170
oprettede nonnekloster, Nordens første cistercienserkloster for kvinder, bidrog også til byens
vækst. Egentlige købstadrettigheder gav muligvis
dog først Erik Plovpenning den ca. 1248, og den
omtales i 1252 som købstad. Dette bekræftedes
påny af Chr. I 1451. Med afbrydelser har Slan
gerup været købstad til 1809, da den fortrængt
af Frederikssund og Hillerød ikke længere havde
mulighed for at opretholde sine privilegier. Si
den har den været bymæssig bebyggelse, men af
det anførte ses allerede, at den har haft en veks
lende skæbne som: kongeby, markedsby, klo
sterby og tingby m. v. I vor tid har den også
været stationsby (Slangerupbanen). Under sven
skekrigene var den indkvarteringsby, hvor den
svenske konge, Karl X Gustav, 1659 i nogle da
ge boede der. Derimod har den næppe været sø
købstad, som nogle mener med henvisning til
dens bomærke: Kirken ved de blå bølger.
Slangerupegnen var ret vandrig med gamle
smeltevandssøer og mosedrag fra istiden, der i
det hele har sat sig karakteristiske spor i sognet
f. eks. ved åsene. I nord Strø-bjerge, der snor
sig som et højdedrag over det ellers jævne land
skab, men holder samme højde. Lige syd for
Slangerup har vi Slangerup-åsen, der indleder
det meget kuperede område mod Jørlunde og
Slagslunde. Jordens vandindhold har som be
kendt fristet Københavns Vandforsyning, der
nu pumper store mængder vand op fra adskil
lige boringer i egnen. Vandet behandles derefter
på det store »Slangerup-værk« lidt nord for
byen, ved hovedvej 6 (Slangerup landsogn),
hvorpå det gennem rørledninger føres ind til
hovedstaden. Denne vandpumpning har givet

Slangerup betegner først og fremmest den gamle
by, Slangerup. Byen har en meget gammel og
broget historie, hvorfor den selv kalder sig »Den
lille by med de store minder«. Slangerup er sik
kert den ældste stad i Frederiksborg amt, hvor
store dele i fortiden lå hen som skovklædt land
- ypperligt til jagtterræn. Kun ganske få »veje«
førte gennem det tyndt beboede område, indtil
de mange rydninger satte ind, hvilket de mange
navne på »rød« minder om. Een hovedfærdsels
åre løb dog nogenlunde diagonalt fra Krogen
(Helsingør) i nordøst til kongebyen og hoved
staden, Roskilde, i sydvest - og ad den kom
man gennem Slangerup, hvor utvivlsomt alle
vejfarende gjorde ophold, bedede og overnatte
de. Denne vej var forbindelsen fra det nordlige
Skandinavien til Kontinentet, når ikke man
valgte søvejen, hvad nok mange gjorde. For
mentlig har byen sit navn efter de bugtninger,
som vejen slog ned mod broen over Græse-å
(Brobæk), idet »Slange« kan betyde »slyngning«.
Dens ældste navn er Slangethorp, fra det 12.
årh., endelsen »rup« er meget gammel (udflyt
terby).
Den omtales i et dokument 1302, hvor Erik
Menved giver Slangerup samme rettigheder som
Roskilde, hvor han for tiden opholder sig. I
Valdemar Sejrs Jordebog fra omkring 1230 næv
nes byen som Slangæthorp. Den besad sammen
med Roskilde og Holbæk (og en kort tid Skib
by) handelsrettighederne på Ise- og Roskilde
fjorden. Ved sidstnævnte havde den en havne
bro eller et ladested ved Sundby Færge, hvor
siden Frederikssund voksede op, så de to byer
fra 1634 udgjorde en slags dobbeltby. Dette var
tilfældet indtil 1665, hvor Frederikssund blev
købstad. Hvornår Slangerup blev købstad, vides
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mange gener, idet de vandførende jordlag æn
drer struktur, så der sker en sænkning på de
blødere grunde af jordsmonnet, der igen får
mange huse på sådanne steder til »at sætte sig«.
Herved opstår der revner og skævheder, ja, en
hel bygning har måttet nedrives af samme
grund. Også de gamle brønde på gårdene løber
tørre, så der må bekostes dyre boringer til dy
bere vandførende lag eller søges tilslutning med
lange røranlæg til vandværker.
På et mod syd faldende terræn, der slutter
ved den fordybning, hvor Græse-åen løber, dér
er byen placeret. På det højeste sted lagde man
kirken, der altid har domineret bybilledet, samt
givet Slangerup silhouet. Rundt omkring lå så
fra gammel tid huse og gårde, værksteder, bræn
derier, møller og boder, endvidere stalde og ma
gasinbygninger. Gennem dette virvar snoede de
små stræder sig ud og ind og forbandt de en
kelte kvarterer med hinanden; eller de samledes
som udstrømmende bække i søer til større plad
ser og torve. - Manglen på rigtig byplanlægning,
der er så typisk for mange byer fra før Chr.
IV’s tid, gælder også i Slangerup den dag i dag,
men på den anden side gav denne mangel både
en vis idyl og livlighed over bybilledet. Vi må
tænke os de gamle tiders huse som små lerkline
de og senere som bindingsværksboliger. I perio
der med opgang kom så de dyre stenhuse til nogle i flere stokværk og med tegltag, men sta
dig var de fleste stråtækte.
Foruden avslgården og kirken har klosteret
været mellem byens fremtrædende bygninger.
Ikke mindst den store klosterkirke må have væ
ret af imponerende størrelse. Ved bygrænserne
var opsat porte - kun mod øst nøjedes man med
et led, hvorfra navnet er bevaret i »Ø-led«. Det
fortælles, at portene mod nord var af kobber og
meget værdifulde, hvorfor borgerne, da sven
skerne nærmede sig byen 1659, skal have taget
dem ned og gemt dem i vandet på Cirkelsengen
(af Sichels eng), men de er aldrig fundet siden!
- Stenene på Kirketorvet, på nær den største, er
de gamle tingsten fra den tid, da byen var ting
sted. Den største er udgravet fra en grund og
viser tydelige striber af istidens skuringer. De
små stræder havde naturligvis navne, og flere
af disse navne ændredes i tidens løb. Kirketor
vets nordside har heddet både Vommegade og

Kirkestræde. Brobæksgade hed Torvegade, fordi
den løb hen til torvet - og efter en kendt bor
ger også Fromsgade. Kannikestræde hed før
Præstestrædet, mens Præstevejen var vejen til
Lystrup. Møllestrædet er det gamle Hestemøllestræde, der fortsatte i Øvejen (nuværende Jern
banevej). På det sydvestlige hjørne af Mølle
stræde og Kongensgade lå nemlig i sin tid He
stemøllen. - Byens hovedgade er Kongensgade,
der en tid muligvis hed Algade - og som i
1800-tallet tit kaldtes St. Kongensgade. Så var
der Aagaardsstrædet, der førte til den gamle
gård, Aagaard, ved Græse å, og der var Svaldergade (af skvalder = snak), som enten har sit
navn fra det støjende slumkvarter, den løb igen
nem, eller (og snarere) fra den gamle klosterkir
kegård, der lå her i ældre tid, og hvor man yn
dede at sætte sig hen og sludre sammen. Kloster
stræde har sit navn fra den tid, det lå langs med
eller måske inden for klostermuren. Strandstræ
de mod vest var ikke som nu udfaldsvejen mod
Frederikssund, men det var Kannikestræde. En
delig var der Nybrostræde, ad hvilken vejen gik
ud mod Slotsmosen til Set. Jørgensgaarden (for
spedalske) og Lystrup skov.
Det er Saxo, der meddeler, at Erik Ejegod er
født i Slangerup ca. 1056 som søn af Svend
Estridsøn. Traditionen siger, at han lod opføre
en kirke med alteret lige på det sted, hvor hans
vugge havde stået i den kgl. avlsgård. Erik for
blev taknemmelig mod sin fødeby, hvilket bl. a.
gav sig udslag i rige gaver og privilegier til
Slangerup. Fra sin pilgrimsfærd til Palæstina
sendte han kostbare relikvier, splint af Kristi
kors og nogle ben af de søfarendes helgen, Set.
Nicolaus, til byens kirke. Om han også har væ
ret den drivende kraft i oprettelsen af klosteret
er et uløst spørgsmål. Sikkert er det, at inden
1200 havde Slangerup såvel sin kirke som sit
kloster. Dette sidste med egen kirke og kirke
gård stod under Æbelholt kloster i Tjæreby
sogn, og det var især adelige, ugifte kvinder,
der fik bolig her. Der kom mange tilrejsende
for at hylde de i klosteret opbevarede hellige
ting, men forinden måtte de betale en afgift,
der samtidig gav dem aflad for begåede synder.
I sin største velmagtsperiode ejede Vor Frues el
ler Set. Nikolajs kloster i Slangerup hele byen
foruden en kgl. gård Hiortøgh (Hjortholm, nu-
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Den prægtige østgavl på Slangerup kirke, opført i
hollandsk renæssancestil

værende Jordhøj) samt en del af landsbyen Si
gerslevvester med kirken. Allerede noget før re
formationen 1536 var dets betydning dalende,
og det gik til grunde som alle vore klostre. Det
er underligt at tænke på, at den første luther
ske præst i byen på kongens befaling 1536 skulle
have ophold på klosteret. Men der var ikke råd
til en præstegård.
I de bevægede år ved reformationen fik byen
tillige en latinskole, bygget nord for byens kir
kegård, men den mistede sit tingsted, der flytte
des til Helsingør. Slangerup blev derved så fat
tig, at den 1548 sank ned i landsbyernes række,
men kun for en kort tid. I 1551 har byen igen
en borgmester og et råd, og 1556 fik den ting
stedet tilbage. Klosteret forblev endnu en tid
lang efter reformationen, indtil de sidste nonner
døde 1555, men det måtte herefter afstå et sten
hus til rådhuset, der var beliggende på Kirketor
vets sydøstre side, hvad i dag en mindesten for
tæller om.
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Da byens gamle kirke var blevet forsømt og
for lille, blev klosterkirken overdraget byen som
sognekirke 1562. Man ønskede dog ikke at bru
ge denne, hvorfor planer om en ny kirke kom
på tale. Fr. II, den både lystige, jagtglade og
fromme konge, indvilligede heri, og han be
ordrede, at der fra alle de øvrige kirker på
Sjælland skulle skattes med en mark (mønt) til
opførelsen af en ny sognekirke i Slangerup
(1576). Også mange adelige slægter bidrog med
store donationer, og fik som kvittering deres
våbenskjolde opsat i den ny kirkes vinduer eller
andre steder. Arbejdet blev overdraget Kron
borgs skaber, den hollandske arkitekt Hans v.
Steenwinckel den Ældre, der udarbejdede tegnin
gerne til bygningen. Dens murermester var den
kunstnerisk begavede Slangerupborger Jørgen v.
Friborg, der bl. a. også virkede som bygmester
ved opførelsen af Frederiksborg slot.
Slangerup eller Set. Michaels kirke blev op
ført 1588 i munkesten. Den er søsterkirke til
den af Chr. IV i Kristiansstad rejste Trefoldighedskirke. Kirken ligger højt og centralt, og vær
dig og vagtsom vågen hæver den sig over byen
som en høne midt i en kyllingeflok. Tårnets ba
sis er rester fra den gamle kirkes tårn, og de
store munkesten ligger her i det gamle munke
forbandt. Smukkest er dog nok kirkens østgavl
med de store vinduer i den flerkantede endevæg
for koret. Det er hollandsk renæssancestil - fro
dig, lys og livsglad, der præger den store byg
ning, der slet ikke virker tung, men let, elegant
og venlig. Fra tårnets glugger er der en vid ud
sigt mod syd og vest, mens skovene mod nord
og øst formindsker udsynet. Man kan se spirene
på Roskilde domkirke og en stribe af Roskilde
fjordens blå flade. Kirken har tre klokker, hvor
af den mindste er fra 1200-tallet. En af vore
ældste klokker! Selve kirken er 40 m lang og
har høje gotiske vinduer såvel i nord som syd
og øst. Over våbenhuset mod syd, hvis indgang
går gennem en rundbuet portal, er tre sandstens
skjolde med rigsvåbenet, Fr. Il’s initialer og
hans dronning Sofies våben.
Går vi så ind i det store og højtidelige kirke
rum, betages vi straks af dets skønhed og vælde.
De mange høje vinduer mod syd, øst og nord
åbner om dagen for et stort lys udefra. Ad den
brede midtergang ser vi op mod koret, hvor den

store, rigt udskårne og stærkt forgyldte alter
tavle fanger blikket og uvilkårligt drager den
besøgende frem mod sig. Det er en typisk re
næssancetavle fra 1611-12 og muligvis skåret af
den tyske mester Statius Otto. I dens midter
felt ses korsfæstelsen, hvilket arbejde stammer
fra den gamle kirke ca. 1450. Yderfelterne viser
apostlene Peter med nøglen og Paulus med bo
gen. Midterfeltet var oprindeligt et på træ ma
let billede af Den store Nadver, der ca. 1850 af
løstes af et maleri udført og skænket af fru B.
S. Ingemann, signeret med hendes pigenavn,
Lucie Mandix. Dette ikke meget værdifulde ar
bejde hænger nu ligesom det første maleri oppe
på orgelpulpituret. På det teglmurede alterbord
ligger Chr. IV’s bibel fra 1633, og bag alteret
hænger Kingos pragtfulde messehagel. - Prædi
kestol i renæssance med evangelistfigurer fra
1606. Døbefonten af eg er i barokstil fra ca.
1630. Det er et mere prangende end smukt træ
skærerarbejde, der med sine uhyrer, bl. a. en
havfrue, symboliserer den gamle idé, at de onde
ånder blev uddrevet gennem dåben. Fontehim
mel i barok fra 1676. Orglet på pulpituret er
helt fra Fr. IV’s tid, men toner meget smukt ud
i det store kirkerum. Kirkestolene er store og
lukkede; de har særprægede gavle, og mange er
forsynet med navne eller bomærker.
Kirkens ældste inventar er det store krucifiks
fra o. 1350 (?) over indgangsdøren, smykket med
evangelistsymbolerne i kors-enderne. Lysekro
nerne er uens og hidrører fra forskellige donato
rer. Den nærmest koret er en gave fra Hans
Atke. Den næste har præsten P. Friis givet. Den
mindste og den ældste fra 1618 er skænket af
rådmand Klaussøn. Ved indgangen hænger Kin
gos gave, en fornem lysekrone, på hvis kugle
den store salmedigter har ladet indgravere et
vers med ønsket om, at som kronen her lyser,
må Guds ord lyse - og »ey pvstes vd«. Dette
beder Kingo, som »bar Fakel for din Brvd«
(menighed). Kirkens bygmester, Jørgen v. Fri
borg, skænkede et krucifiks af sandsten. De sto
re vægflader er pyntede med epitafier og male
rier samt et relief: en medaillon med Kingos og
hans tredie hustrus portrætter. Det store maleri
nederst i kirken på nordvæggen har det sjældne
motiv: Jesu omskærelse på ottendedagen for
hans fødsel. Et andet maleri viser borgmester

Hans Atke og hustru. Overfor hænger en min
detavle for hans broder, Carsten Atke, men bil
ledet her viser et skelet og ikke en ærværdig
borger. - De mange gravsten i kirkens gulv for
tæller om det store antal begravelser, der har
fundet sted i ældre tid. Man mener, at ca. 200
personer ligger begravet her. Slangerup kirke er
en stor og skøn seværdighed, der årligt besøges
af tusinder.
Forinden Slangerup havde fået sin prægtige
kirke i 1588, havde dens fremtid som købstad
været ret usikker. Selv om byen fik sit tingsted
tilbage i 1556, truede så en ny fare dens eksi
stens. Fr. II ønskede at gøre Frederiksborg (Hil
lerød) til Nordsjællands midtpunkt, hvorfor han
prøvede på at overtale en del Slangerup-borgere
til på gode vilkår, bl. a. skattefrihed i 20 år, at
flytte dertil, men man forblev i det store og
hele tro mod sin gamle by, og man ignorerede
Fr. II’s ønsker og delvise befaling ved en slags
sit-down strejke. I 1566 blev byen igen nedlagt
som købstad, men så indtraf en ulykke, som
skulle vise sig at blive byens lykke, idet Slange
rup 1573 blev udsat for så voldsom en brand, at
dens og borgernes hårde skæbne fik kongen til
at ombestemme sig og give den købstadrettig
hederne igen. Op og ned -- eller som Kingo syn
ger: Sorrig og glæde de vandre til hobe - gik det
nu for byen. Slangerup by blev handelsmæssigt
set mere og mere truet af ladestedet ved Sund
by Færge. De sørgelige krige i 1600-tallet med
svenskernes ophold i og udplyndring af byen
var en hård belastning. Til hjemsøgeiserne hørte
foruden de tunge skattebyrder også de mange
uhyggelige ildebrande, som man stod næsten
magtesløse overfor.
Slangerup latinskole bestod i 200 år og blev
nedlagt 1736, hvorefter den blev almindelig
dansk skole. Skolens rektor var desuden degn,
og han havde hjælp i undervisningen af to læ
rere, der kaldtes »hørere«, fordi deres væsentlig
ste arbejde bestod i at overhøre eleverne i deres
latinske færdigheder. Prygl indgik som en dag
lig foreteelse i denne ungdoms skolegang - i ti
merne fra lærernes side og i frikvartererne fra
kammeraternes. Mellem rektorerne var flere be
tydelige personligheder. Således den berømte
»Mester Ole Vind« med den »skarpe Tunge«.
Han døde 1646 som kgl. confessionarius. Det
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Thomas Kingo (foto: Frcderiksborgmuseet)

var om Oluf (Ole) Vind, Grundtvig digtede det
kendte digt i »Roskilde Rim«. En anden rektor
var magister Anders Bording (1619-77), hvis
navn især er knyttet til udgivelsen af Danmarks
første avis (på dansk) »Den danske Mercurius«,
udsendt 1666. Endelig skal nævnes Kingos sted
søn og fjende, den højt begavede Jacob Worm,
der i sin rektor-tid forbitrede Kingos liv, medens
denne var sognepræst i Slangerup fra 1668-77.
I slutningen af skolens eksistens var der kun een
lærer og een elev.
Den jævne befolkning i Slangerup i 1600-tallet var fortrinsvis håndværkere og handlende.
Der var: pottemagere, klokkestøbere, grydegørere, smede og skræddere, købmænd, møllere o.s.v.
Der var et bekendt gæstgiveri, hvorfor den nu
værende Slangerup kro med rette bærer navnet
gæstgivergård. Så var der embedsstanden: sogne
præsten, kapellanen, rektoren, byfogeden, by
skriverne og lærerne m. fl. Naturligvis var der
også mange fattige stakler og de såkaldte »lem
mer«, der førte en yderst trist og grå tilværelse.
Den største personlighed, hvis navn er knyt
tet til Slangerup, er så afgjort biskop Thomas
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Kingo. Han fødtes her 1634 i et fattigt væver
hjem, men trods små kår kom han i latinskolen.
Blev teologisk kandidat, og efter nogle års virke
som præst i Vestsjælland var han sognepræst i
sin fødeby 1668-77, hvorefter han udnævntes
til biskop over Fyns stift. Hertil kom foruden,
at han blev teologisk doctor, godsejer (Fraugdegaard på Fyn) samt baron. Men først og frem
mest indtager Kingo pladsen som en af vore
største salmedigtere. Allerede i Slangerup-tiden
udgav han »førstepart« af sit store salmeværk
»Aandeligt Sjungekor«, der bl. a. indeholder
hans vidunderlige friske morgen- og aftensal
mer som »Nu rinder solen op« og »Op, min
sjæl, thi sol er oppe«. Denne del præges af et
ægte luthersk kristendomssyn med glæden over
»Ens Kald og Stand«, når blot dette udøves ef
ter Guds vilje. I »andenpart«, fra Odense-tiden,
mærkes trods den ydre lykke, han oplevede, dog
en indre smerte over den megen modgang, han
ikke slap for. Den alvorsfulde pietistiske kri
stendomsopfattelse, der fra Tyskland nåede vort
land, afspejler sig også i hans senere salmer, der
nu får et tungt præg, men vinder i deres stor
hed. Mægtigst når han i den gribende salme
»Far verden, farvel«; men med rette anses han
som påskens digter par excellence både m.h.t.
salmer om Jesu lidelse, »Se, hvor nu Jesus træ
der«, »Gak under Jesu kors at stå« og om Jesu
opstandelse, »Som den gyldne sol frembryder«.
Kingo døde 1703.
Gennem 1700-tallet tabte Slangerup mere og
mere sin betydning som købstad. Det skyldtes
hovedsageligt den stærke handels-konkurrence
fra Frederikssund (Sundby Færge) og Hillerød.
Ligeledes benyttede også de mange rejsende fra
det øvrige Norden nu den nye vej, der førte
over København, hvorved meget gæster! gik
tabt for vor by. Og stadig hærgedes den af vold
somme ildebrande, der lagde store værdier i aske.
Disse brande mentes for det meste at være påsat,
og med den store brand i 1724 fik Slangerup sit
ulivssår, som den aldrig forvandt. Fra central
administrationens side ønskede man nu byen
nedlagt som købstad. Fra at være en by på ca.
400 var der i 1808 kun ca. 300 indbyggere til
bage, så argumenterne for afgivelse af købstad
værdigheden var ret væsentlige. Også sognepræ
sten, provst Raben, og amtmanden gik ind for

tanken. Kancelliet indstillede til nedlæggelse i
1809, hvilket kongen resolverede skulle ske (re
skript af 12. maj 1809) - og dermed gled Slan
gerup ud af købstædernes række.
I 1904 åbnedes den ældste automobilrute i
Danmark mellem Slangerup og København, og
i 1906 syntes lykken at smile varmt til byen, for
da anlagdes en privatbane fra København over
Farum til Slangerup. Ulempen var, at banen
udgik fra det yderste Nørrebro i hovedstaden,
så der var lang vej til storbyens centrum. Des
uden skulle byen være stationsby på den plan
lagte statsbanelinie fra Hillerød til Frederiks
sund og videre til Ringsted (Midtbanen). Ak,
den førstnævnte strækning nåede kun at blive
anlagt. Just, som den var færdig, blev den ned
lagt ved lov 1936, og der kom aldrig til at køre
et tog på den. En skandale i vor offentlige ad
ministrations historie - et meningsløst million
tab (28 mill.) for alle skatteborgere og et atten
tat mod Nordsjællands forbindelse syd på. Slangerupbanen blev 1948 overtaget af staten.
Siden kvalte bilerne den lille strækning til Fa
rum, og dette stykke blev nedlagt 1954. I dag
er Slangerup dog knudepunkt for en række bus
ruter i alle retninger.
Byens ældste bygning - efter kirken - er den
gamle accisebod i Strandstræde. Den er nu mo
derniseret til beboelse. I 1913 byggedes et me
nighedshus »Kingos Minde«, og 1934 opførtes
De gamles Hjem, der nu skal udvides til også at
være sygehjem. Den på Kongensgade beliggende
skolebygning overgik 1956 til kommunekontor,
i daglig tale kaldet »rådhuset«, medens skolen
tog de nye og moderne lokaler i brug i det bag
ved rådhuset opførte skolekompleks fra 1955,
som stadig bliver udvidet. Skolen er nu køb
stadordnet. Biblioteket har til huse i en fløj af
rådhuset. Børnehaven udvides stadig - senest
ved at inddrage den tidligere badeanstalt, der i
sin tid blev skænket af Frederiksborg Amts Spa
rekasse. Kirkegården har fået en betydelig ud
videlse, og præstegården er blevet ombygget. Gadebilledet fra vor tids Slangerup viser en le
vende og driftig by med mange nydelige forret
ninger samt biograf og kro. Pengeinstitutter
som Andelsbanken, Frederiksborg Amts Spare
kasse, Hillerød Landbobank A/S og Landmands
banken har gennem adskillige år haft filialkon

torer her. Også industrien er for længst rykket
ind: Bay & Vissing A/S (pensel- og børsteindu
stri), Boy Transportmateriel A/S, Danahaar A/S
(børste- og hårtilretteri), Nordisk Gelatine, H.
Willum Nielsen (skruefabrik), Slangerup Kon
serves Industri A/S og Slangerup Savværk A/S,
samt Slangerup Korn- og Foderstofforretning,
nutidens afløser af den gamle vindmølle.
I byen findes flere mindesten, således er der
en på tomten for det gamle rådhus. Mindestøt
ten for Thomas Kingo er anbragt i et lille anlæg
syd for kirken. På fodstykket læses: »Dette
Mindesmærke blev rejst af taknemlige Lands
mænd den 20. Juli 1883«. - Byens »grundlæg
ger«, Erik Ejegod, har sin mindesten i den vest
lige del af byen, rejst 1887. Endvidere minde
sten for borgmester Hans Atke, for Slangerup
som købstad, og i en privat have er sat en sten
til minde om digteren Johan Ludvig Heibergs
bryllup i Slangerup kirke 1831 med skuespiller
inden Johanne Louise, f. Pätges. Til minde om
Genforeningen 1920 bekostede borgerforeningen
en 18 m høj flagmast, der står i det kommu
nale anlæg på Kirketorvet. På masten et hamret
kobberskjold med Slangerups byvåben.
Oprindelig var en væsentlig del af Slangerup
begrænset af søer, der efterhånden blev moser
som Slotsmosen, Bredemose og Mølledammen,
hvoraf senere mindre jordarealer opstod. Her
ligger de små landbrug, medens de noget større
ejendomme er placeret på de højere beliggende
jorder. Den gamle gård, Højagergaard, var fra
ca. 1913 og indtil 1962 landbrugsskole un
der navnene: Slangerup Landbrugsskole eller
Nordsjællands Landbrugsskole, oprettet af den
bekendte landbrugslærer Oluf Jensen. Han af
stod skolen 1947 til en kreds af gamle elever.
Gården, der er på ca. 120 tdr. land, er nu ind
rettet til revalideringshjem under det oprinde
lige navn. Gården ligger delvis i Slangerup
landsogn, og på dens marker ud til hovedvej 6
ligger Frederiksborg Amts Svineforsøgsstation.
- Slangerupgaard, der i sin tid havde et areal på
ca. 100 tdr. land, har nu solgt en del jord fra
til udstykning. I gammel tid blev gården drevet
sammen med Have (Hauge) Møllegaard, der var
den ene af de to møllegårde ved Græseåen i
Slangerup; den anden var Kratgaarden med
Kratmøllen, hvor Slangerupåsen begynder.
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Udsigt fra Jordhøj mod Slangerup by

Gennem mange år har Slangerup bysogn haft
en stigende befolkningstilvækst. I 1950 var der
omkring 1400 indbyggere, og i dag nærmer tal
let sig 2500 indbyggere - altså så stort som al
drig før; men købstad drømmer byen nok ikke
mere om at blive. Især i de sidste år har en eks
plosiv boligudvikling fundet sted. - Egnen er
særdeles smuk; et typisk nordsjællandsk land
skab med skove, agre, bakker og lave enge, hvor
der i sommertiden rører sig et rigt fugleliv. Her
er virkelig mulighed for at høre nattergalen slå
sine triller i de lyse nætter.
Efter krigen kom en svensk skoleklasse på
cykletur til Danmark gennem Slangerup. Lidt
uden for byen punkterede en ring, og mens man
lappede, så man sig om. Rektoren, der ledede

turen, udbrød da: »Jamen, det er jo præcis som
hos os’« Gennem foreningen Norden fik han så
foreslået en venskabsforbindelse med sin svenske
by, Skänninge i Østgotland ved Vadstena. Beg
ge byers råd gik ind for tanken, og siden har
denne venskabsforbindelse været til megen be
rigelse for begge stæder, der har en forbløffende
ensartet historie bag sig. Begge har været køb
stæder og været indkvarteringsbyer for hen
holdsvis danske og svenske soldater, og begge
har en stor kirke og samme naturbeliggenhed.
De to venskabsbyer har haft udveksling af sko
lebørn og lærere samt fælles hjemmeværnsøvel
ser m. m. - Om Slangerup skal vi slutte med at
sige, at de store minder, der er knyttet til byen,
altid gør et besøg værdifuldt.
Eyvind Strengberg og Jørgen Andersen

SLANGERUP LANDSOGN
SLANGERUP LANDSOGNS KOMMUNE
Som et halvmåneformet land ligger Slangerup
landsogn uden om Slangerup bysogn. En selv
stændig kommune endnu og et selvstændigt
sogn, der dog er fælles med Slangerup om kirke
og præst m. m. Som landsogn har det kun enkelte
samlede bebyggelser, ellers ligger gårde og min
dre steder spredt over hele sognet. Småbyerne er
Jordhøj, Kvinderup, Hørup og - om de få huse,
der udgør den fjerde samling, kan kaldes »by«
- Manderup. I Kvinderup ligger sognets eneste
forretning, en lille købmandshandel. Det siges
med hentydning til de ejendommelige navne:
Mande-, Kvinde- og Slangerup, at det var her,
verdens skabelse fandt sted. Et nærliggende bak
keparti kaldet »Paradiset« kunne jo godt tyde
på det!
I Hørup, nævnt 1460 som Hørøp (af hø eller
æ. d. høgh = høj), findes en runddysse, hvis
dæksten er rig på skålgruber, d.v.s. frugtbarhedstegn, samt den store langdysse, Krogstens
dysse. Jordhøj omtales ca. 1500 som Hiortøgh
og henviser til en kvægflok (hjord) ved en høj
(gravhøj). Landsbyen ligger på ryggen af et
højdedrag, der løber videre mod vest i Hørup
bakke. Landskabet mellem denne bakkekam og
Strø-bjerges stejle åse i nord er ret fladt, og her
finder vi hovedparten af sognets landbrug. I
Jordhøj ligger Jættehøj, der indeholder en vel
bevaret jættestue. Her er også Hjemmeværns

UVELSE SOGN
UVELSE KOMMUNE
Indrammet til næsten alle sider af skove ligger
Uvelse sogn som en åben jævn flade, der i man
ge år næsten kunne virke isoleret fra andre ste
der, fordi offentlige forbindelser til sognet fak
tisk ikke fandtes. Indtil de allersidste år har sog
net da også sovet en slags tornerosesøvn, hvor
under kun meget få forandringer skete. I en år
række blev der ikke bygget eet hus, hvilket for
klarer, at indbyggertallet var i stadig nedad

gården (af træ) beliggende. Det også i landsog
net tiltagende byggeri har forholdsvis fundet
sted ved Jordhøj. Ravnsbjerg og Lind(e)bjerg er
navne på to ret højtliggende bakkepartier i hver
sin kant af sognet. Denne kommune har uden at
opgive sin selvstændige egenart og uden at glem
me sine indbyggeres interesser haft et nært for
hold til den store broder: Slangerup by-kommu
ne, med hvem landkommunen har delt kontor
og personale efter et fastlagt regulativ.
I landsognet har man kun en forskole i Kvin
derup tilbage, hvorfor der er fællesskoleordning
med Slangerup bysogn, ligesom man er medejer
af De gamles Hjem dér, med ret til et vist antal
pladser. Også på andre områder som kloakering
m. m. er der et udmærket samarbejde imellem
de to sogne. Landsognet har et afvekslende
landskab med Lystrupskoven mod øst og de åb
ne marker og enge mod vest; derimod er her in
gen søer. Sognet har haft beboelse fra den tid
ligste oldtid, og nogle forskere har udtalt, at
Jordhøj muligvis var det sagnomspundne Lejre
(Rolf Krake). I sognets nordligste del ligger den
under Slangerup bysogn omtalte Københavns
Vandforsyning. Sognets største gård hedder
Manderupgaard, der har et areal på ca. 125 tdr.
land. Haarkildegaarden i Hørup har ofte mod
taget besøg af højtstående udlændinge, der med
største interesse har beset det mønsterbrug, som
drives på gården. I det hele gælder, at det over
alt i sognet er velholdte og dygtigt drevne brug,
man finder - uanset disses størrelse.
Eyvind Strengberg

gående retning. - Men så med ét ændredes alt
dette. Sognet - og navnlig Uvelse by - vågnede.
Jorder blev udstykket, og med næsten eksplosiv
kraft tog en udvikling fart, så der nu er vokset
en masse boliger frem. Nye gader er blevet an
lagt, vandværk og kloakvæsen ordnet, belysning
opsat på flere vejstrækninger, der er også kom
met rutebilforbindelser, og hele sognets struktur
er fornyet.
Hvem er så de mennesker, der nu befolker
den lille kommune? Først naturligvis dem, der
har boet her fast i mange år. Det er i overvejen
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de grad landmænd på mindre gårde, desuden
enkelte håndværkere og folk med transport-er
hverv. De veldyrkede marker, frodige agre og
velholdte bygninger vidner om flittige bønder,
der nok fulgte med tiden i den udvikling, drif
ten af landbruget krævede, men måske knap var
så ivrige for i andre forhold at forlade de tradi
tionelle livsvilkår. Med den store ekspansion er
så helt andre samfundsgrupper kommet ind i
billedet. Mange af disse »tilflyttere« har ikke
deres arbejdsplads eller erhverv i sognet; ja,
mange må daglig tage lange veje, når de skal til
og fra deres virkested. Men trangen til den fri
ske luft, til den landlige idyl og det at have
eget hus med en lille have, drog dem bort fra
de større bysamfund, så de dog en del af døgnet
og i week-end’en kunne være fri for storstadens
spektakel, beklumrede luft og begrænsede plads
til at udfolde sig på. - Selvsagt har denne store
og ret pludselige tilvækst af - i mange tilfælde
- såkaldte byfolk, endda ofte unge familier med
børn, skabt problemer for dem, der som sogne
rådsmedlemmer skal sørge for, at alt ordnes til
fredsstillende. Problemer, der ikke blev mindre
vanskelige for sognet, fordi de ofte betød meget
store udgifter. Men det må siges, at de er blevet
løst på en heldig måde. Når den nye sognesam
menlægning snart bliver aktuel for Uvelse, vil
sikkert mange spørgsmål lettere lade sig klare navnlig vel skoleproblemerne.
Uvelse sogn er annekssogn til Slangerup, men
derudover, bortset fra en andel i De gamles
Hjem i Slangerup, har sognet eller kommunen
ikke mere forbindelse til den side end til kom
munen mod sydøst: Lynge-Uggeløse, hvortil en
stor del af sognets børn sendes i skole. Uvelse
har selv en skole, der blev opført 1925, og som
siden er blevet udvidet til at rumme såvel kom
munekontor som bibliotek. Skolens gymnastiksal
er endnu det eneste større samlingslokale, hvor
beboerne kan mødes til fællesarrangementer.
Foruden skolen er der så kirken, der nu er kommunalejet og er sognets kostbare og attraktive
perle, fordi den hører til vore mest fornemme
landsbykirker fra 1200-tallet. Den vil få en
særlig omtale nedenfor. Kun ganske få oldtids
minder er tilbage, nemlig to høje beliggende på
Uvelse mark, hvoraf den ene er den store Lun
dehøj. Hele 18 høje og en dysse ved Lystrup er
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blevet overpløjet eller sløjfet på anden måde.
Til dels sløjfet er også åsen, Langebjerg, der dan
ner grænsen mod Gørløse sogn. - I sognet er der
to byer, hvoraf Uvelse er nævnt. Den anden by
er Lystrup, der engang dannede et selvstændigt
sogn med egen kirke, der omtales omkring 1370.
Et dokument fra 1553 viser, at kirken (kapellet)
må have stået til dette tidspunkt, idet det udta
les, at der gives kgl. tilladelse til at »afbryde«
kapellet. Navnet Kirkebakkegaarden i Lystrup
vidner stadig om det gamle kirkested, hvor man
også har fundet både munkesten og gamle grave,
der klart lader se, at her har ligget en kirke
gård. Lystrup nævnes allerede ca. 1200 i Æbel
holt klosters brevbog som Lunztorp og i 1553
som Listrup (forled af oldn. mandsn. Lutr, torp
— udflytterby). Uvelse nævnes 1307 som Hughæløøs og 1355 som Ugløsæ (forled muligvis et
sønavn, løse = eng, græsgang).
Sognets største kulturhistoriske aktiv er den
gamle og meget smukke kirke, og den er på
linie med kirkearkitektoniske perler som Fjenneslev og Tveje Merløse kirker. - Uvelse kirkes
ældste dele, kor og skib, er opført af munke
sten i begyndelsen af 1200-tallet, og den er en
af vore ældste teglstenskirker, samt udført i fi
neste karat. Højst sandsynlig er den bygget på
en stormands befaling. Kirken er lille; en typisk
romansk bygning og med alle de bygningsdele,
der hører til sådanne kirker. Det lille skib, der
ved en korbue fortsætter i korhuset, afsluttes
mod øst af en fin, lille halvrund apsis. Ejendom
meligt for kirken er, at skibet også fortsætter
mod vest ind i det brede tårn, der inde i kirken
bæres af to rundsøjler. Når man ser bort fra vå
benhuset, så består kirken af et sammenhængen 
de rum i fire dele: apsis, kor, skib og tårn; sidst
nævnte bygget op i højden noget senere. En for
mening om, at kirken engang skal have haft to
tårne, må anses for mere end tvivlsom. Om
kring 1450 har man indbygget de forskellige
krydshvælvinger. I 1742 tilbyggedes på skibets
nordside en stor fladloftet udvidelse af kirken,
der desværre ikke var nogen pynt for den be
stående arkitektoniske fuldkommenhed. Udven
dig har dette, det gamle kirkehus, ellers en for
nem arkitektur med sine høje mure, hvorpå der
er anbragt nogle meget smukke rundbuefriser på
skibet, adskilt ved skiftevis enkelte og dobbelte

Uvelse kirke set Ira syd

søjler. Kirkens arkitektur byder på mange in
teressante enkeltheder, hvorfor også mange ar
kitektstuderende besøger den. Særlig bemærkel
sesværdigt er tårnet, der ved sin ombygning ca.
1600 er dristigt udformet derved, at man har
ladet en væsentlig del af dets store vægt hvile
på de ret spinkle piller inde i kirken.
I kirken er alteret smykket med en barok-al
tertavle fra ca. 1635 og med Chr. IV’s initialer.
Midterfeltet viser et maleri af Niels Simonsen:
Kristus, malet 1866. Den smukke og forgyldte
alterkalk er fra 1633 og skænket af lensmanden
på Kronborg og Frederiksborg, Fr. Urne. Døbe
font af skånsk oprindelse udført i kalksten, på
messingfadet læses Welsø, der er en gammel form
for Uvelse. Prædikestolen er i renæssance med
evangelistfigurer i felterne og hermer (piller) i
hjørnerne og ligner den i Slangerup kirke. Kir
ken har tillige en gammel dåbskumme, der må
ske har tilhørt den i Lystrup nedrevne kirke;
den har en tid lang været anvendt som kølekar
17

Frederiksborg amt

i en smedje. I tårnet er ophængt to klokker, og
den ældste er fra 1618. I begyndelsen af 1960’erne blev kirken restaureret og fik varmeanlæg
samt orgel. Uden for kirken står en gammel he
densk skålsten. Som anneks til Slangerup har
sognet også haft Kingo til sognepræst. Vejen, de
gejstlige herrer fulgte, når de skulle til Uvelse,
gik langs Lystrup skov, og den kaldtes således i
mange år for »Præstevejen«.
Hovedparten af Lystrup skov hører til Uvelse
sogn. Det er en meget smuk og ret afvekslende
skov med sognets højdepunkt, Kongehøjen
(-bakken), hvor efter traditionen Chr. IV holdt
af at bede på sine ridt mod Frederiksborg slot,
idet han herfra havde en vid udsigt og klart så
det skønne slot med de høje slanke spir kun en
god mils vej borte. I gammel tid skal stedet have
været meget yndet af ungdommen, der om som
meren havde danseplads her, - nu er det tilgro
et. Sagnet fortæller, at Valdemar Sejr ligger be
gravet her sammen med sine jagthunde. Det for

257

tælles, at han hvert 14. år jager med alle sine
hunde gennem skoven og øster på over Lystrup
sø igennem Lystrupgaard, således at alle dørene
på gården bliver slået op, men ikke lukkes igen.
Og så forsvinder de derfra tilbage til Konge
bakken. Almindeligvis er det jo Valdemar Atterdag, vi hører om, der rider gennem vogn
porte og døre på sin natlige jagt i Nordsjælland.
Sognets største gård er Lystrupgaard på ca.
300 tdr. land. Hovedbygningen er opført i pa
læstil og yderst statelig. Den ejedes ca. 1650 af
kronen og ca. 1660 af Københavns berømte
borgmester, Hans Nansen. I 1701 blev den over
taget af justitsråd C. C. Bircherod, der 1706
blev gift med Kingos enke, fru Birgitte Balsløw,
på Fraugdegaard ved Odense. 1710 kom Lystrup
gaard igen i kgl. eje nogle år, hvorefter den si
den har været i privat eje. Den hærgedes 1906
af en større ildebrand, og daværende ejer, jæger
mester H. P. Hoffmeyer, lod da det nuværende
meget smukke lille slot opføre efter tegning af
arkitekt G. B. Hagen. - Gården Højlunde har
et areal på ca. 140 tdr. land. Strenghøjgaard,
hvorfra der er vid udsigt over egnen og helt
over til Horns herred, har et areal på ca. 200
tdr. land. Med de senere års jordopkøb har Tilsbækgaard nu et samlet areal på ca. 160 tdr.
land. - Gennem sognet anlagdes Midtbanen, der
skulle forbinde Nordsjælland med Midtsjælland
uden om København, men som bekendt kom

banen aldrig til at se et tog. Derimod fik sognet,
da Hillerød-Frederiksværkbanen blev omlagt
1950, et tilbud om oprettelse af en station, men
man afslog dette, hvorved hele sognet trafik
mæssigt set blev som en lukket enklave.
En betydelig lærer, der også uden for skolen
var en ledende personlighed i sognets kulturelle
og åndelige liv, var tidligere højskoleforstander
Aage Christensen (d. 1952). Han evnede at
samle en stor del af sognets beboere om skole,
kirke og missionshus. Ikke mindst ungdommen
havde han en god indvirkning på. Han var en
fin, højt begavet og varmhjertet mand med et
åbent blik for, hvad der tjente mennesker til
bedste. - Skolen kræver nu en udvidelse med det
voksende antal børn, der er kommet i sognet.
Som et kuriosum kan tilføjes, at i sin tid hørte
Uvelse lærerembede til et af de bedste i amtet
og med en i forhold til naboskolerne højere af
lønning. - Som en i sognet meget virksom mand
må også nævnes gdr. Hans Andersen, Stenbygaard, der både er sognerådsformand og med
lem af Frederiksborg Amtsråd, hvor han bl. a.
på bedste måde varetager posten som formand
for Frederiksborg Amts Centralsygehus. Hans
store indsigt i kommunale sager har medvirket
til, at det er lykkedes sognerådet at klare den
stærke befolkningstilvækst i de sidste år på en
så tilfredsstillende måde, som det er tilfældet.
Eyvind Strengberg

Kornet er sat i neg, en høstmetode, der er ved at forsvinde (tegning af Emil Petersen)

258

LYNGE-KRONBORG HERRED
Da dette herreds vigtigste data er de samme som Lynge-Frederiksborg herreds, henviser vi til det
te herred på side 216. - Lynge-Kronborg herred omfatter Helsingør købstad samt følgende sogne,
nævnt alfabetisk efter kommuneforhold: Asminderød-Grønholt, Humlebæk, Birkerød, Blovstrød,
Hørsholm, Karlebo, Tikøb kommune med sognene: Tikøb, Egebæksvang, Hellebæk og Hornbæk.

ASMINDERØD SOGN
ASMINDERØD-GRØNHOLT KOMMUNE
Asminderød sogn er som nabosognene de yngste
bebyggelser i den historiske tid i Frederiksborg
amt. Egnen var i de ældste tider mosefyldt og
kratbevokset, sikkert uegnet til primitiv ager
dyrkning. Selve landsbyen Asminderød (1291
Asmundruth = Asmunds rydning) bestod op
rindelig kun af seks gårde.
Asminderød kirke er blevet opført ca. 1150
af rå, men tilhuggede granitsten. Den menes viet
til den norske kongehelgen Set. Olav. Omkring
1200 er skibet blevet forlænget mod vest, også i
granit, og muligvis har der været et mindre tårn.
I slutningen af den romanske periode, ca. 1250,
er det lille våbenhus blevet tilbygget mod nord
af munkesten. Våbenhuset er arkitektonisk set
en ret sjælden munkestensbygning, smykket med
profileret sokkel, gesims og firdobbelt dørstik.
I gotikkens periode har kirken fået det flade
bjælkeloft erstattet med krydshvælv, ligesom det
store, smukke tårn af munkesten, forsynet med
fine blændinger og kamtakkede gavle, er fra
denne tid. Den store tilbygning mod syd blev
opført 1736, medens det lille sakristi på korets
nordside er tilbygget i 1800-tallet.
Kirkeinteriøret giver et smukt og hyggeligt
indtryk, og her fanges øjet straks af professor
Mogens Kochs »Ciborie-Alter«, d.v.s. et alter
med baldakinagtig overbygning. Over alterbor
det, der er smykket med kirkens smukke korbuekrucifiks fra ca. 1525, ser man en baldakin
(himmel) hvilende på lette egetræssøjler. Alteret
har kun knæfald på siderne, således at der er
fri adgang mellem kor og alter: en tilbageven
den til oldkirkens indretning, som man også

ser det i Lillerød kirke. Et usædvanligt, men me
get smukt alterparti. Den tidligere altertavle i
barokstil fra 1658, skåret af den bekendte Lo
rentz Jørgensen fra Holbæk, brændte 1942. En
vagabond satte ild til den som hævn for, at han
ikke havde fundet nogen penge i den af ham
opbrudte pengeblok. Han havde tillige arrange
ret et bål under orglet; bålet gik heldigvis ud af
sig selv. Altertavlen kunne ikke vælte forover,
da den var fastnaglet til kormuren med svære
jernankre. Dette reddede sikkert kirken fra en
endnu større katastrofe. (Meddelt af fhv. graver
H. P. Jørgensen).
Den fornemme prædikestol i renæssance fra
ca. 1600 blev skænket kirken af Chr. IV. Den
romanske granitdøbefont har vist oprindelig
været anbragt i Søborg gamle slotskapel, hvor
fra den blev flyttet til Gilleleje kirke. Den har
stået i Asminderød kirke siden 1909. - »Man
kan ikke ved omtale af denne kirke forbigå dens
kirkegård, der med rette er berømt for sin sær
egne hygge. Medens den gamle kirke står som et
monument over navnløse slægters indsats i kri
stendom og kultur, fortæller kirkegårdens grav
mæler om Fredensborgs betydning som hjemsted
for en række store personligheder i det sidste
århundredes danske åndsliv« (Jon luul). Her
kan nævnes balletmestrene Anton og August
Bournonville, digteren Fr. Paludan-Müller, for
fatteren H. F. Ewald, skuespilleren Olaf Poul
sen og maleren Hans Nikolaj Hansen.
Da Fr. IV begyndte sine byggearbejder på det
gamle Østrup for at opføre Fredensborg slot,
fik dette afgørende betydning for Asminderød.
Den var nærmeste by for indkvartering af en
del af de mange håndværkere, som arbejdede på
Fredensborg, og den voksede hurtigt op med
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Ciborie-alteret i Asminderød kirke

mange småhuse; men samtidig med slottets op
førelse skabtes nu en ny by, der hurtigt voksede
landsbyen Asminderød over hovedet, nemlig
Fredensborg.
Fredensborg ligger smukt ved østsiden af Es
rum sø. Da byen fik sine første huse under Fr.
IV, var der store skovområder på stedet, og
landskabet var en del mere bakket, end tilfældet
er nu. Vi fornemmer lidt af disse bakkers stør
relse, når vi fra Hillerød ad hovedvej 6 kører
op ad Lundebakken. Selv om der er taget en del

260

af bakken, er der stadig en betydelig stigning
her. Fra Slotsgade ved hotel Store Kro falder
terrænet stærkt ned ad Slotsvænget, og det sam
me gør sig gældende i Skipperalléen. Ved Jern
banegades begyndelse, ved anlægget »Trekan
ten«, er der også en pæn stigning, og på skræn
ten op mod Slotsparken ad Kejserens vej frembyder højdedraget et malerisk skue.
Fredensborg er rig på gamle huse, idet ca. en
trediedel af de 72 bygninger, der blev opført
fra 1723-1800, er bevaret. Hvert hus har sin

historie; men for de fleste gælder det, at deres
beboere i sin tid på den ene eller anden måde
var tilknyttet slottet. Et udpluk af de mest
kendte huses historie skal anføres. I 1723 lod
Fr. IV opføre den kgl. privilegerede kro, Store
Kro, i Slotsgade, med tilhørende rejsestald af
samme udseende overfor. J. C. Krieger var dens
arkitekt. Kroen skulle dels huse håndværkere,
der til stadighed virkede på slottet, og dels tje
ne som logi for kongens embedsmænd, der fra
hovedstaden måtte tage turen ud til hans nye
sommerresidens. Fr. IV havde en tømrermester
ved navn Bars. Han var den første privatmand,
der fik tilladelse til at bygge sig et hus ca. 1728.
Det lå, hvor hotel »Prinsen« ligger, og få år ef
ter blev her oprettet et traktørsted under navnet
Slotskroen. Til ære for Juliane Maries søn, ar
veprins Frederik, ændredes navnet til »Prinsen«.
Holger Drachmann’s onkel, købmand Peter
Steen, har ejet stedet, og i romanbiografien »En
Overkomplet« fortæller digteren om sine op
hold her. (Se Fr.borg amt i Litt.). De gamle
mure står endnu, men en ændring af tagetagen,
der er blevet forhøjet en del, har fuldstændigt
forandret bygningen. Samme købmand Steen
var magelig anlagt. For at kunne ligge længe om
morgenen sov han i et lokale ved siden af bu
tikken. Når der så kom kunder, råbte han bare:
»Tag selv og vej selv! Læg Pengene paa Disken!«
En højst særpræget bygning, både hvad ud
seende og formål angik, fik Fr. IV opført ca.
1730 ved Esrum sø - Skipperhuset. Det skulle i
første omgang være »bådegarage«, kan man sige,
for kongens fine lystfartøj, som han sejlede med
på søen.

187 både løb af stabelen herfra i denne periode.
Indtil o. 1865 lå Skipperhuset ubenyttet hen, d.v.s.
en del af byens borgere, især blandt de mange kunst
nere, skabte tradition for udflugter med båd over
Esrum sø til »Thevandsbakken« i Nødebo holt eller
til »Kongens bøge« i Gribskov, og disse ture udgik
altid fra Skipperhuset. - Overhofmarskal V. Oksholm foreslog 1866 at ombygge det til hofvaskeri, og
denne funktion varede indtil for nogle få år siden.
Tanker om at genskabe Skipperhuset til dets op
rindelige formål har været fremme. Inden den sær
prægede bygning går i forfald, må vi håbe, at en
løsning i den retning kan realiseres. Alléen ned til
Skipperhuset er af en særpræget skønhed, der fryder
øjet.

Båden havde overdækket glaskahyt og var rigt
udstyret med bløde fløjlshynder, endvidere en »telt
himmel« af skarlagen med det kgl. monogram i sølv
tråd. Den var forsynet med fokke- og stormast,
med mange vimpler og flag, ja, selv små kanoner
manglede ikke på dette kgl. stykke legetøj. Det var
indlysende, at majestæten ville have dette pragtfar
tøj under tag. Arkitekt Krieger havde lavet udkast
til bygningen, men glemt at tage tilstrækkeligt hen
syn til mastehøjden, når båden skulle i hus. Masterne
skulle læges ned, og det mishagede kongen i den
grad, at tagkonstruktionen m. m. måtte laves om.
Han ville nyde synet af sin båd, også når den lå i
Skipperhuset. Med tiden blev her en lille flådebase
af kgl. fartøjer. Fra 1804-14 var der bådeværft, og

I Skipperalléen blev o. 1738 opført et hus til
den kgl. fuglefænger. Stillingen blev nedlagt
nogle årtier efter slottets opførelse, og ca. 1778
blev huset beboet af den stridbare præst, senere
provst, Henrik Ussing. Han var da kapellan ved
Asminderød kirke. Han døbte stedet »Zoar« ef
ter det i 1. Mosebog, kap. 19 v. 22 af Gud an
viste fristed for Lot og hans slægt. For Ussing
blev det ikke noget fristed, idet han måtte for
lade byen grundet skandale og sladder af for
skellig art. I slutningen af 1800-tallet boede
komponisten Edvard Helsted i »Zoar«. Han
har komponeret musik til flere kendte Bournonville-balletter som »Toreadoren« og »Napoli«.

17:

Skipperhuset ved Esrum sø
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Suchow’s hus på Wiedeweltsvej med gavlen i gadehøjde

Byen har hædret ham ved at opkalde Helsteds
vej efter ham. Ca. 1900 blev det gamle hus re
vet ned, og en smuk villa i palæstil opført, men
navnet blev bevaret.
Såvel Fr. IV som Chr. VI var imod for me
get privatbyggeri i slottets omegn. Skoven skulle
helst bevares for jagtens skyld; men efterhånden
blev så stort personale knyttet til slottets drift,
at byggeri var nødvendigt. I 1734 menes »Den
gamle Købmandsgaard« opført i Jernbanegade
af murermester Schreck. En statelig bygning og
så i dag. Ca. 1770 ejedes den af kammertjener,
senere justitsråd Saint Aubain. Fra Frankrig
kom han til Danmark o. 1750 og var frisør, in
den han trådte i kongens tjeneste. Der har væ
ret købmandsforretning siden ca. 1820. Mena
geribager Samuel Keller fik sit hus opført år
1737 på venstre hånd i »Dalen«, nu Kronprin
sensvej, ved Bagerdammen. Dammen er opkaldt
efter hans bageri; forinden hed den »Lille Dam«.
Kellers hus hedder nu lidt misvisende »Jægergaarden«, ikke at forveksle med nedennævnte
rigtige Jægergaard. Slottet havde sit eget bageri,
men som antydet, skulle den gode bager kun ba
ge brød til de mange småfugle, kongen havde i
sit menageri. Brødet var hidtil købt i Hillerød.
Da Keller ikke kunne nøjes med denne afsæt
ning, søgte han stilling som klokkestiller eller
vægter. - Marketender Suchow byggede hele to
ejendomme på samme side i »Dalen«. Et af
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husene er det bemærkelsesværdige, der har gav
len i plan med vejniveauet ud til Wiedeweltsvej.
Da Fr. V kom på tronen 1746, regner man
med, at der i Fredensborg var 16 huse på Over
drevet, som det kaldtes. Kongen gjorde slottet
til sin foretrukne sommerbolig, og det fik ind
flydelse på byggeriet, for hoflivet trak mange
til stedet, som ønskede at leve i glansen fra den
sol, som nu strålede deroppe fra. Nu blev husene
også større, og nye folk flyttede ind, også per
soner, der ikke var ansat ved hoffet. I løbet af
de næste 30 år blev byen næsten udbygget, først
i Jernbanegade, derefter i Slotsgade og til sidst
på Tinghusvej.
Fr. V var - modsat sine forgængere - stærkt
interesseret i at gøre Fredensborg større, og han
lagde selv for med opførelsen af Jægergaarden,
som ca. 1747 blev bygget, hvor nu Jernbanegade
7-11 ligger, og hvor Tinghusvej begynder. Hid
til havde jagtgården ligget i Nyrup. Den må
imidlertid have været stærkt forfalden, for det
meste af materialet, der brugtes til Jægergaar
den, blev hentet fra jagtgården i Jægerspris. For
de arme bønder var det et surt og hårdt arbejde
at hente de ca. 4000 læs sten og tømmer, der
medgik til byggeriet. Den jagtelskende konge
fik bygget sig en stor og rummelig jagtgård. For
uden daglig- og spisestuer var der mange kamre
til jagtjunkerne og til over- og underjægerne,
endvidere plads til mundskænke og rideknægte,
samt til jagtlægen, jægermesteren, lakajer, kok
ken og hundekokken og en enkelt pige. Hertil
kom så stalde til 45 heste og flere hundegårde.
- Tinghusvej hed på den tid Jagtvejen, og den
store bakke, hvor nu rådhuset ligger, kaldte man
Jægerbakken. Nu, hvor jagten foregik fra Fre
densborg, var det nødvendigt, at overjægerme
steren fik en passende bolig i jagtgårdens nær
hed. En ledig kapellanbolig fra o. 1743 blev ind
rettet til ham og kaldtes »Overjægermesterens
Gaard«. Det er ejendommen Jernbanegade 5, og
den er i dag nabo til den nyeste bebyggelse i ga
den, nemlig bygningen, hvor Fredensborg Bank
har til huse. - Slotssnedker Daniel Bagge byg
gede sit hus »Bagges Minde« o. 1748 (nuværen
de Jernbanegade 24). Det skal nu nedrives for
at give plads til forretningsudvidelse. Lidt læn
gere fremme på samme side af gaden i nr. 20
ligger fasanmester Kirschners ejendom fra ca.

1750, oprindelig opført i bindingsværk, men se
nere beklædt med brædder, hvilket er tilfældet
med adskillige huse i byen. Overberider Neppe
fik o. 1750 fæstebrev på den grund, hvor rekon
valescenthjemmet »Hegels Minde« er beliggende.
Neppes gaard blev nedrevet ca. 1900, og for
læggeren Jacob Hegel lod opføre nævnte hvile
hjem til minde om faderen Fr. Hegel, direktør
for Gyldendals Forlag. Hans mor havde i begyn
delsen af 1800-tallet tjent hos slotsforvalter
Manza, så tilknytningen til stedet var ikke til
fældig.
På grunden til bygningen, hvor der indtil for
ca. 20 år siden var jernbanehotel, rejste sølv
poppen Fabritius sit landsted. Hans arbejde var
at have opsyn med det kgl. sølvtøj. Stedet hed
en overgang »Frihedslund«, og det o. 1780 be
kendte skuespillerægtepar, Michael og Johanne
Rosing, boede en del år her. Det fortælles, at
Michael Rosing var syg, hvorfor enkedronning
Juliane Marie, der havde stor sympati for par
ret, anbefalede dem at flytte til Fredensborg. De
var således de første kunstnere, der »opdagede«
Fredensborgs fortryllelse, og senere skulle man
ge følge efter. I det Rosingske hjem var forfat
teren K. L. Rahbek en hyppig gæst. Rahbek var
tillige teaterhistoriker og kritiker, og Rosing
havde datidens største helte- og elskerroller. I
sine erindringer gør Rahbek meget ud af disse
ophold, hvor han taler om »Lystvandringer i
Fredensborgs dejlige Skove og Haver« og min
des de »idylliske Aftenture ad den yndige Sørupvej«. Rosing holdt meget af at fiske, og sam
men tog de ud på Esrum sø, men medens Rosing
fiskede, havde Rahbek dog større fornøjelse
ved at fodre fiskene. I nabovillaen »Lille Wendorf«, opført o. 1778, boede oberst Recke, der
1802-05 ledede arbejdet med gravningen af Es
rum kanal. I 1918 brændte Rosings tidligere
landsted, og Jernbanehotellets markante byg
ning blev opført. I en tilbygning ligger nu »Lan
devejskroen«. I den tidligere hotelbygnings stue
etage har man midlertidigt indrettet bibliotek,
indtil dette forhåbentlig snart får sin egen byg
ning.
I Bagerstræde er husene også gamle, og de er
beskedne; for det var folk med små stillinger og
ringe løn, der lod disse huse opføre ca. 1740-50.
Arbejdskuske og mindre håndværkere levede for

lidt over 200 år siden her deres stille og karrige
tilværelse. En af disse kuske, Peder Nielsen, var
så fattig, at han måtte lade sit hus dele midt
over, så gårdspladsen blev kørevej, og på den
måde skaffe sig et lille udbytte. Det er Pas
sagen, der forbinder Bagerstræde og Christopher
Boecksvej. Sidstnævnte hed da Gartnerstræde, og
her indrettede Fr. V ca. 1755 den første skole i
Fredensborg. Det lille, velholdte hvide hus med
stråtag kan stadig ses som nr. 4 i Passagen. Sko
len ophørte ved skoleholder Bruuns død i 1774.
- Det kønne bindingsværkshus i Bagerstræde nr.
6 kan prise sig af at være »stamhus« for den
kendte Hammer-slægt. Kromanden Fritz Ham
mer deltog som 15-årig yngling uforfærdet i kri
gen mod England 1807 og har sikkert været en
af vort lands yngste frihedskæmpere. Fra vor
tid kan nævnes kontreadmiral Frits Hammer
Kjølsen. Han gjorde sig bekendt ved som marineattaché i Berlin 1940 at advare den danske
regering om tyskernes planlagte overfald på
Danmark 9. april 1940; men man vægrede sig
ved at tro på hans meddelelser. Han angreb se
nere regeringen stærkt herfor. Har skrevet sine
erindringer under titlen: Mit livs logbog (1957).
Mens vi er i kvarteret ved Bagerstræde, be
mærker vi det meget bakkede terræn, der i ter
rasser skråner stærkt ned mod Langedam. Ræk
kehuse fra vor tid er placeret midt imellem de
huse, der hørte til de første i byen. På hjørnet
af strædet ved Jernbanegade bærer rundingen af
husrækken endnu vidnesbyrd om bøndernes ho
verikørsel for slottet; idet de stive vogne »skar«
hjørnet af. - På Tinghusvej findes også gamle
huse. Ved Parkvej har vi »Ole Udriders Gaard«
fra 1750-erne. Udriderens bestilling var bl. a. at
ride ud og tilsige bønderne til hoveri og iøvrigt
være budbringer for regimentsskriveren. Ved
Endrupvej ligger Kirkeledshuset, oprindelig et
skovfogedsted, dateret til før slottets opførelse
1722. Det har været brændt, men murdele i hu
set kan regnes for den ældste bebyggelse i byen.
Tidligere var her et led, som de Endrup bønder
måtte igennem for at komme i kirke i Asminde
rød.
Slotsgade kan opvise det største antal af de
gamle ejendomme fra 1700-tallet, og disse byg
ningers udseende fortæller om, at det var per
soner på den højere rangliste, der her var byg
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herrer. Store Kro og »Prinsen« er omtalt. Nær
mest slottet ligger den nydelige villa »Gallina«,
som slotsforvalter Döllner fik opført ca. 1750.
Den bemærkelsesværdige bygning Slotsgade nr.
11, gulkalket og med stråtag, hedder »Havrema
gasinet«. Fr. V bevilgede huset bygget i 1757
som magasin til den kgl. stald. Arkitekt var
selveste Laurids de Thura. Amtsforvalter Jacob
Lowzon, der havde bolig i Hillerød, skulle sørge
for fourage til kongens heste. Da man nu havde
fået et havrelager i Fredensborg, ansøgte Lowzon
majestæten om, for egne midler, at måtte bygge
en bolig på grunden ved siden af. Her skulle
hans folk bo, der havde opsyn med magasinet.
Den opførte bygning fra år 1758 fik navnet
»Lowzons Gaard«, det er Slotsgade nr. 9. Stedet
blev ca. 1778 af kgl. løber Francois Berner ind
rettet til gæstgiversted under navnet »Sommer
lyst«. Den danske ballets skaber, August Bournonville, overtog villaen ca. 1854, og den bærer
stadig berømthedens navn. - Den velholdte villa
»Kildehøj« stammer fra ca. 1760. Navnet skyldes
en kilde under kælderen i huset. Det var hoftøm
rer Pfützner, der var bygmester; samme tømrer
byggede en ejendom til kammerlakaj Julius Kaas
ved siden af, hvor der nu er købmandsforret
ning. Denne bygning er smukt vedligeholdt. Og
så »Dorothealyst«, Slotsgade nr. 21, er bygget af
ham. Huset er opført i bindingsværk år 1767
og senere beklædt med brædder; det har stråtag.
I den velholdte villa har forfatteren Ole Juul
boet. Han har bl. a. skrevet romanen »De røde
Enge«, hvis emne er den danske modstandskamp.
Det sidste hus, nr. 23, bærer det kønne navn
»Lille Rolighed«. Det blev opført ca. 1800 i
ege-bindingsværk og beklædt med brædder i den
såkaldte »colonial style«. Kunstnerinden Ca
thrine Møller lod stedet opføre; hun var kendt
for sin store dygtighed i silke- og perlebrodering.
Da hun døde 1811, blev hun begravet i sin have
efter kgl. tilladelse, fordi hun holdt så meget af
sit hus. I haven er der nu servicestation, men i
indkørslen til huset er opstillet den marmorurne
med inskription, der i sin tid blev rejst på hen
des grav. Villaen blev ca. 1840 udvidet til det
dobbelte, og en tid havde købmand Steen butik
der. Indtil for nogle år siden boede her de kend
te kunstnerbrødre, tegneren Lavrids og maleren
Vilhelm Tetens. - På den modsatte side, ved
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hjørnet ud til Hillerødvejen, ligger den kendte
feriekoloni »Terrasserne« (indrettet 1949), der
ejes af Københavns kommune. Den palæagtige
bygning blev opført 1858 af birkedommer
Quistgaard, der gav den navnet »Villa Nova«.
Medens de lidt større landsteder i Slotsgade bæ
rer præg af den senbarokke stil, står denne her
skabsvilla, tegnet af arkitekt N. S. Nebelong,
som repræsentant for den frembrydende ny
klassicisme.
Fr. V døde 1766 og må betegnes som kongen,
der har sat det største præg på Fredensborg,
hvor både slot og by nød hans store opmærk
somhed. I 1779 blev byens areal udvidet hen
mod Endrup, da enkedronningen ønskede at an
lægge et mejeri her med tilhørende kohold. Ste
det blev kaldt Dronningens Kovang og bærer
stadig denne betegnelse. Efter hendes død 1796
gled den kongelige interesse for byens trivsel no
get i baggrunden.
Tiden efter 1800 omskabte Fredensborg til en
pensionisternes by. Men blandt småkårsfolk var
der en del så fattige, især blandt de ældre, at de
var henvist til betleri, og udensogns betlere kom
også til byen, hvor man fra kongens side før
havde ydet hjælp. Nogle af byens velhavende
sommergæster, og navnlig filantropen, admiral
Winterfeldt, ville derfor oprette et asyl og hos
pital for værdig trængende personer. Efter Winterfeldts død 1821 trådte kammerråd Johan Fr.
Voss hjælpende til ved at skænke sin ejendom
med tilhørende areal til formålet. I mellemtiden
havde man indsamlet ca. 1300 rigsdaler, og pla
nen kunne nu realiseres (1830). Den WinterfeldtVossiske Stiftelse kunne skaffe kost og logi til
16 fattiglemmer. Desværre kom her både unge
og gamle, normale og åndssvage og ydermere de
argeste kvindfolk, der kun yppede strid og gen
vordigheder. I 1845 blev stiftelsen udvidet, og
ligeledes prøvede man at skabe bedre forhold,
men uden større resultater. I 1866 opførtes et
nyt fattighus ved siden af det gamle, der sam
tidig fik indrettet mødelokale for sognerådet,
der hidtil havde benyttet Asminderød præste
gård hertil. Et stort plankeværk indhegnede beg
ge bygninger, så ingen uvedkommende kunne
betragte det liv, der rørte sig derinde. Først
1893 blev forholdene bedre, og stiftelsen blev nu
et virkeligt alderdomshjem, og det ækle planke

værk blev revet ned. Sognerådets mødelokale og
kommunekontoret havde domicil her, indtil det
ny statelige rådhus blev taget i brug 1920. Efter
nedlæggelsen af skolen i Gartnerstræde 1774 var
børnene henvist til enten at gå i skole på slottet
hos en fuldmægtig Uttrup, som enkedronning
Juliane Marie havde ansat, eller de kunne tage
til den ca. 1790 oprettede skole i Asminderød.
Byens borgere arbejdede energisk på igen at få
egen skole, og dette lykkedes ca. 1830, ikke
mindst, fordi en velgører, kgl. assistent Johnsen,
ydede den nette sum af 1.000 rdl., medens jordebogskassen kun gav 200 rdl.; men Fr. VI sup
plerede gaven ved at skænke byggegrunden, et
areal på Jægergaardens mark. Her var så skole
indtil 1906, hvor den blev afløst af den nuvæ
rende Fredensborg skole, der i dag efter store
udvidelser står som et helt kompleks af bygnin
ger med såvel hovedskole som realafdeling. Den
lille landsbyskole i Asminderød har fundet en
værdig afløser ved oprettelsen af Asminderød
skole 1963, der også har realafdeling.
Byen har aldrig haft nogen kirke, men været
henvist til Slotskirken eller Asminderød kirke,
som den sognemæssigt hører til. Derimod fik
man 1857 opført et ting- og arresthus på Jagt
vejen, der nu blev omdøbt til Tinghusvej. Nord
banens oprettelse 1864 var en stor begivenhed i
byens historie, ligesom Chr. IX’s regeringstid
(1863-1906) betød en renæssance for Fredens
borg. De store fyrstebesøg fra det meste af
Europa rettede påny blikket mod den lille by
med det berømte slot. Om den tids festivitas
skriver V. Seeger følgende:
»Mange kan vist endnu i Tankerne se den lille By
ligesom svøbt i Dannebrog, de smaa Huse smykkede
med Dekorationer i russiske, engelske og græske Far
ver og se Strømmen af Tilrejsende og Byens egne
Beboere stimle sammen paa Banegaarden for at over
være Herskabernes Modtagelse, ved hvilken unifor
merede Embedsmænd og gallaklædte civile Honora
tiores figurerede. De kan i Tankerne se de mange
Mennesker tage Opstilling langs Jernbanegade for at
hilse paa Herskaberne og for at nyde Synet af den
flotte Kortege af elegante Køretøjer med de dejlige
Forspand, og de rødklædte Kuske og Tjenere, Kon
gens Jæger og Kejserens Livkosak, og se de tætte
Klynger, som samledes uden for Slottet for at over
være Vagtparaden, for at se Herskaberne køre paa
Udflugter eller for at høre paa Musikken i Slots-

gaarden eller Parken. - Naar alle de russiske, græske
og engelske Herskaber var samlede paa Slottet, gav
Lyden af de fremmede Sprog, Kosakkernes Pelshuer
og Pludderbukser, det græske Tjenerskabs hvide
Skørter og røde Veste og Hertugens Folk med de
morsomme med Gemsehaler prydede Tyrolerhatte
Sceneriet ikke blot et internationalt, men et helt
eventyrligt Præg«.

Otto Baches berømte maleri (Frederiksborgmuseet) forestillende Chr. IX til hest op over
Jagtvejen i Grønholt, med slottet i baggrunden,
er et tidsbillede, der fortæller om kongens dag
lige færden blandt sit folk. Efter hans død 1906
enedes byens folk om at rejse ham et varigt min
de i form af en portrætbuste, tegnet af professor
Ludvig Knudsen, ejeren af Veksebogaard, og
udført af billedhuggeren August Hassel. Busten
fik plads på en til formålet opkastet høj i Lun
den ved Jernbanegade.
I tiden 1800-1900 var byens huse og ejen
domme kun steget fra o. 70 bygninger til o. 115,
mens byggeriet de næste ti år bragte tallet op på
ca. 180 bygninger. Chr. IX’s dronning, Louise,
medvirkede til oprettelse af et asyl for børn,
Dronning Louises Børneasyl, opført 1865. Dron
ning Ingrid er protektrice for asylet. I 1907 blev
to børnehjem indviet i byen, nemlig »Lundely«,
der ejes af Frederiksborg Amts Plejehjemsfor
ening, og »Håbet«, der nu hedder »Kongsdal«
og er en selvejende institution. Førstnævnte for
ening opførte 1920 endnu et hjem, Skovholmgaard, der ligger smukt på en lille holm ud mod
Esrum sø. I 1922 var det 200 år siden, slottet
blev indviet. I anlægget »Trekanten« ved ind
kørslen til slottet rejstes en natursten til minde
om det slot, hvis navn symboliserede freden
1720 efter Den store nordiske Krig, det navn,
som byen havde gjort til sit eget. - I december
1936 blev det fornemme »Hotel Fr. IV og Store
Kro« indviet. Det ligger på samme grund, hvor
den oprindelige Store Kro lå. Hotellet hører til
landets førende, og det har bl. a. medvirket ved
afholdelse af prinsessernes bryllupsfester. I 1930erne oprettede forstander Sv. Holtze en gymna
stikskole ved navn »Den engelske Skole«, idet
det fortrinsvis skulle være elever fra engelsk
sprogede lande, der tog ophold her. For nylig er
skolen afhændet til »Ensomme Gamles Værn«,
der har indrettet stedet under navnet »Fredens-
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borgskolen«, hvis formål er at virke som højskole
for ældre mennesker. I de sidste ti år er der
bygget en del i Fredensborg. En interessant be
byggelse er Dansk Samvirkes opførelse af de
mange atriumhuse, også kaldet Fredensborghusene, på Bakkedraget, tegnet af arkitekt Jørn
Utzon.
De mange store og elegante villaer, der ligger i
Fredensborg, er hovedsagelig opført inden for de
sidste 75 år, og det var velhavende personer, der
lod dem bygge som landsteder; men efterhånden
blev de helårsboliger. Rigmænd, lærde og kunstnere
har gennem deres tilknytning til Fredensborg med
det celebre hofliv som baggrund skrevet en helt
lille kulturhistorie, der har sat sig varige spor. Fra
musikverdenen har vi nævnt Edv. Helsted; men en af
vore største komponister, Niels W. Gade (1817-90),
opholdt sig også meget i Fredensborg, hvor en vej
også bærer hans navn. Blandt Gades kompositioner,
der gav udtryk for ægte national tonedigtning, er
vel nok hans musik til »Et Folkesagn« det musik
stykke, der har fæstnet sig dybest hos den alminde
lige musikelsker. Blandt maler- og tegnekunstens dyr
kere kan nævnes: Ludvig Kabell (1853-1902), hvis
motiv »Sommeraften fra Egnen ved Fredensborg« til
hører Århus museum. Hans Nikolaj Hansen (18531923), den dygtige historiemaler, der bl. a. har malt
det bekendte billede »Uden for Sigbrits Port«, hvor
man ser medlemmer af rigsrådet stå og fryse i kul
den for at komme i audiens hos Chr. II’s nærmeste
rådgiver, Mor Sigbrit, hvis datter, Dyveke, var kon
gens elskerinde. En af vore største kunstnere inden
for tegning og litografi, Hans Tegner, (1853-1932)
ejede i mange år villa »Krogen« bag Store Kro. I
det lange tidsrum fra 1873 til sin død var han blandt
de førende bogillustratorer herhjemme, og han har
illustreret udgaver af Holbergs Komedier, H. C. An
dersens Eventyr (verdensudgaven), Henrik Pontop
pidan, Knut Hamsun m. fl. - Den kendte landskabs
maler Peder Mønsted (1859-1941) yndede især at
male i Sørup. Han var i et halvt år gæst hos kong
Georg af Grækenland, som han malede et portræt
af, ligesom hans kunst er repræsenteret i vort kon
gehus. Kr. Kongstad (1867-1929) var en fremragen
de tegner og grafiker med eget atelier for bogudstyr.
Hans villa »Varna« på Stationsvej blev 1948 ind
rettet til børnehjem under samme navn. Kongstad
udgav på eget forlag ca. 40 bøger, som han illustre
rede med tegninger eller træsnit af høj kvalitet. Bl a.
udgivet: Niels Pedersen: Kirken i Tibirke (1903), V.
Stuckenberg: Aarsens Tid (1906), E. Aarestrup: Ri
torneller (1907) og Alfred Nielsen: Slangerup (1921).
I 1915 blev han udset til at kalligrafere (skønskrive)
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den nye grundlov i det eksemplar, der nu opbevares
på Christiansborg. - Fra vor tid skal nævnes teg
neren og arkitekten Ib Andersen (f. 1907), der f. eks.
har illustreret Kaj Munk: Liv og glade Dage (1936),
Otto Gelsted: De danske Strande og samme forfatter
Tibirke Bakker (1940-41). En af hans største opga
ver var en del fornemme tegninger til storværket:
Vore gamle Tropekolonier (bd. I, 1953). Kunstner
parret Gunnar og Karen Westman har hhv. som
billedhugger, tegner og grafiker opnået stor aner
kendelse.
I 1893 flyttede en af vore fineste skuespil
lere, Olaf Poulsen, til Fredensborg. Han bygge

de sin kendte villa »Østrup« på det sted, hvor
han antog, Fr. IV’s oprindelige jagtgård havde
ligget. Efter hans død 1923 blev villaen, især på
initiativ fra hans mangeårige ven, grosserer Fran
cis Zachariae, indrettet til mindestuer og en der
til knyttet hædersbolig (fribolig) for ældre vel
tjente skuespillere (1925). Villaen blev senere
privatbolig for Store Kro’s ejer, men med beva
relse af mindestuerne på 1. sal. For et par år
siden blev samlingen, bestående af møbler, de
mange fotografier af kunstneren i hans glansrol
ler og den kostbare autografsamling, givet Olaf
Poulsen ved hans 40 års jubilæum og forsynet
med mere end 600 kendte personers navnetræk,
overdraget Teatermuseet. Et varigt minde har
den berømte skuespiller sat sig ved oprettelsen
af »Olaf Poulsens Mindelegat«, der årligt på
hans fødselsdag, 26. april, uddeler kr. 10.000
som hædersgave for fremragende sceniske præ
stationer. Overrækkelsen finder sted i den på
Store Kro indrettede Olaf Poulsen-sal.
Om Holger Drachmann’s nære tilknytning til
Fredensborg henvises til artiklen: Frederiksborg
amt i litteraturen. Forfatteren til bl. a. de kend
te historiske romaner: Svenskerne på Kronborg
og Den skotske Kvinde på Tjele, H. F. Ewald
(1821-1908), tilbragte sine sidste år i byen, hvor
han på grund af svagelighed måtte køres om
kring i rullestol. Forfattere og digtere som So
phus Schandorph, Herman Bang og Henrik Pon
toppidan har for kortere eller længere tid gæstet
byen, og forfatteren Jacob Paludan (f. 1896) op
holdt sig en tid som farmaceut på Fredensborg
apotek. Om sit ophold i byen har han i anto
logien »Sjælland« (Carit Andersens Forlag) skre
vet om »Fredensborgs Fortryllelse«, hvorfra føl
gende citeres: »Fredensborg er et sted, hvortil

folk vender tilbage, det konstaterede man snart.
En gang bjergtaget måtte de derud hver ny som
mer. Recepterne lød mest på de ting, folk bru
ger mod søvnløshed, svigtende hjerte og forkalk
ning. Men forøvrigt, store dele af det berømte
Danmark passerede revy, ferierende eller rekrea
tionssøgende. Før eller senere kommer alle til
Fredensborg, ligesom alle efter sigende en gang
passerer Café de la Paix i Paris. Malere, digtere,
videnskabsmænd, finans .... Der var et fint
præg over vort publikum; det var jo mestendels
folk, der altid havde haft udkommet uden hårdt
besvær og derfor havde kunnet ofre tid på per
sonlig forædling. Når solen blussede for enden
af gaden, så man gamle damer i utrolige, om
syede gevandter, ofte i livlig kurtise med jævn
aldrende herrer - som fotografier fra 1903, der
var blevet lyslevende . . . Der var og er i Fre
densborgs luft en guldalderstemning indsmeltet.
Umuligt andet, her hvor Paludan-Müller sam
mensnittede de uendelige stanzer, der blev hans
berømmelse, hvor Bødtcher flygtede op, når di
vanen i Sværtegade blev ham for trang, og hvor
Drachmann fandt slottet og Kulsvierskoven til
sit eventyrspil«.
Vel Danmarks betydeligste litteraturhistoriker
i 1900-tallet, professor Vilhelm Andersen (18641953), boede i mange år i Fredensborg. Hans hu
stru var datter af Olaf Poulsen. Som lærd skri
bent var han en af sin tids førende personlighe
der og har præget et helt slægtleds litteraturdyr
kere. Som foredragsholder og oplæser, især af
Holberg, var han uden sidestykke, og ingen
skuespiller kunne mestre den opgave bedre. Som
alle virkelig ædle personligheder var han en li
gefrem og menneskeligt forstående mand med
hjertevarme og fin humoristisk sans. Blandt
hans store litterære produktion skal nævnes hans
doktordisputats »Guldhornene«, som er en genial
fremstilling af dansk romantiks frembrud, Paludan-Müller-bogen og hans hovedværk »Tider og
Typer«, et stort anlagt værk om dansk ånds
fremvækst.
Efter prinsesse Benediktes bryllup med prins
Richard i februar 1968 har Fredensborg fået
prinsens hjemby, Berleburg, som venskabsby. I
april 1968 rejste 200 fredensborgere på ven
skabsvisit i den tyske by for at lykønske prin
sessen på hendes første fødselsdag i det fremme

de. By og slot er stadig stærkt tilknyttet hinan
den, og kongehus og borgerhjem er fælles om de
begivenheder, der har det offentliges interesse.
Folk søger også i vor tid til Fredensborg som
pensionister, turister, rekonvalescenter; først og
fremmest flytter mange hertil, fordi her også i
dag hersker en egen fred, idyl og harmoni, der
tiltrækker nutidsmennesket lige så stærkt som i
sin tid dem, der skabte historie i den lille og
fredelige kongeby. Minderne fra dengang vil
man fortsat vide at værne om.
I Asminderød sogn ligger følgende landsbyer:
Langstrup (1364 Langhstorp), forled gi. dansk
mandsnavn Lang, og torp (-rup, strup) betyder
udflytterby; Veksebo (1158 Wixebodhe), hvis
forled angiver en vig og bod et »hus eller hyt
te«; Danstrup (1458 Danstorp), hvor Dan eller
»Dam« betyder en dæmning, en mølledam, og
refererer til stedets beliggenhed ved en bæk.
I Danstrup hegn, ud til hovedvej 6, ligger Ulve
søen. Det var her, at Hans Rostgaard 1659 spillede
svenskerne et puds. Han havde været med i sam
mensværgelsen, der gik ud på at tilbageerobre Kron
borg, som svenske styrker havde besat. Planen blev
opdaget, og Rostgaard måtte gå under jorden. Han
udkastede den snedige plan at foregive, at han var
druknet i Ulvesøen. Han betroede sin hustru, Kir
sten Pedersdatter, samt en tro tjener sin hensigt. Ved
Ulvesø skød han sin hest og smed sin kappe og hat ud
i søen, hvorefter han forklædt søgte ned til Humle
bæk, hvorfra en båd bragte ham til København, der
var belejret af svenskerne. Som Fr. Ill’s betroede
mand virkede han nu som spion. Svenskerne troede
i den grad på hans »død«, at flere af deres officerer
friede til hans smukke »enke«, der imidlertid und
slog sig på grund af sin store »sorg«, som hun
stadig understregede ved at gå sørgeklædt. På det
sted, hvor Hans Rostgaard skød sin hest i Danstrup
hegn, blev bogstaverne H. R. G. senere af hans
brodersøn indridset i en stor bøg. Denne blev ved
en fejltagelse fældet, men 1761 rejstes en mindesten i
stedet, der bærer hans monogram samt årstallet 1659.
»Rostgaards Sten« kan ses fra parkeringspladsen ved
Ulvesø, lidt vest for 14 km-stenen ved hovedvejen.

Endvidere:
Endrup (1458 Ætdenthorp), hvis forled er det
engelske mandsnavn Edwin; Langerød (1248
Langeruth), der enten betyder »Langs rydning«
eller »den lange rydning«, nemlig af skov; i
nærheden ligger vandrehjemmet Laugsgaarden;
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Højsager (1211 Høcksaker), hvor forledet er fug
lenavnet høg, eller måske det oldn. mandsnavn
Haukr; Søholm nævnes først ca. 1500, og navnet
angiver et sumpet terræn: Baastrup (1459 Botzstorp), hvis forled muligvis betyder »båd«. - Af
større gårde kan nævnes Damgaard (ca. 70 ha),
Endrupgaard (ca. 100 ha), Lerbjerggaard (ca. 100
ha), Nybogaard (ca. 115 ha), Vilhelmsro (ca. 65
ha). Gården Tulstruplund lidt syd for Asminde
rød, i det gamle Ebbekøb (fra ca. 1370), var bo
lig for Juliane Maries livlæge. I Asminderød by
ligger den gamle hyggelige Asminderød kro, i
hvis krohave man ofte kan se shetlandsponyer
og æsler gå og græsse. I de senere år er der op
ført mange huse i byen, og Asminderød er fort
sat i rivende udvikling. Også den større industri
er rykket ind. Vi kan nævne firma Lars Foss
(kemisk industri m. m.) og A/S Aller-Press (afd.
af A/S Carl Allers Etabi. Kbhvn.) samt I/S As
minderød Savværk og Trælasthandel.
Asminderød sogn er i modsætning til Grøn
holt sogn kommet med i de nye tiders mal
strøm. Ikke mindst motorvejens hurtige forbin
delse til hovedstadsområdet giver store frem
tidsmuligheder for Asminderød by, der, selv om
den er vokset sammen med slotsbyen, nu er
stærkt på vej til at blive et selvstændigt moder
ne bysamfund.
Jørgen Andersen og Kaj Strandberg

FREDENSBORG SLOT

Slotte har der altid været mange af i Nord
sjælland. Nogle af dem går helt tilbage til mid
delalderen; det gælder både Gurre, Kronborg og
Hørsholm. I renæssancetiden byggede man præg
tige slotte, helt i europæisk format, således Fr.
II’s Kronborg og Chr. IV’s Frederiksborg. I
enevældstiden kom der endnu flere til, så man
ge, at man næsten ikke fatter, hvad formål de
tjente. Men man gjorde virkelig brug af dem alle.
Man residerede både på Hørsholm, Frederiks
borg og Fredensborg, der var de foretrukne ho
vedslotte, og uden om disse faste, bastante byg
ninger dukkede nye, små lystslotte op som plane
ternes drabanter, lutter lette og elegante huse,
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som f. eks. Frydenlund, Sophienberg og Marien
lyst, der nogle få timer ad gangen kunne danne
rammen om et kongeligt hof, inden det drog an
detsteds hen. Man var idelig på farten dengang,
kørte i prægtige seksspand ad de nordsjælland
ske kongeveje, og lystslottene var de nødvendige
rastesteder, ligesom kroerne på alfarvej var det
for bønderne, der agede til købstaden. Når hof
fet residerede på Fredensborg, kunne man den
ene dag gæste enkedronning Sophie Magdalene
på Hørsholm for sammen med hende at drikke
the på Sophienberg og derfra nyde det altid af
vekslende syn af sejlerskarerne i Øresund. Næste
dag kunne man besøge den aldrende prinsesse
Charlotte, Fr. IV’s datter, der residerede på Fre
deriksborg, og sammen med hende drikke cho
kolade i terrassehavens kinesiske lysthus. Også
Kronborg var mål for de kongelige lystture,
omend man foretrak det nærliggende Marienlyst,
hvor man indtog forfriskninger og spillede farao
til janitsharmusik. Man dyrkede dog også de
mere primitive fornøjelser i det frie. De store
jagter gik deres vilde gang overalt i de nord
sjællandske skove; ofte lod Fr. V bordet dække
i det frie midt inde i Grønholt hegn; og natur
ligvis sværmede hofkavalererne imellem hvide
marmorfigurer i Fredensborg slotshave, medens
de i stille aftener sejlede ud på Esrum sø, under
tiden for at fiske, men lige så ofte blot for at
nyde sejladsen til musik fra kapellets blæsende
instrumenter i ledsagebåden.
I al denne sommerlige forlystelse kom Fredens
borg til at stå som det naturlige midtpunkt. Her
dvælede hoffet i det 18. århundrede det meste
af den lyse årstid, ofte fra sidst i april til henimod december, og her fandt man samlet alle
de adspredelser og alle de yndigheder, de andre
slotte kun sporadisk besad. Intet under, at Fre
densborg fra det øjeblik, den første bygherre,
Fr. IV, realiserede længe nærede planer om at
få sit sommerslot lagt i skovene ved Esrum sø,
blev omgærdet med megen kærlighed og har
bevaret sin magt over sindene ned gennem tider
ne. De øvrige sjællandske slotte er enten revet
ned eller tjener andre formål. Men Fredensborg
er sig selv tro, og endnu i vort århundrede er det
kongefamiliens foretrukne sommerresidens.
Som 22-årig kronprins havde Fr. IV foretaget
en kavalerrejse gennem Europa. Han modtog

<3«'
g©?ss:

Fredensborg slot og Esrum sø i fugleperspektiv (Grønlunds Forlag)

varige og stærke indtryk fra Italien og Frankrig,
mest fra Italien, som han ned gennem tiden beva
rede en trofast kærlighed til. At han også tabte
sit hjerte til en skønhed fra Lucca, øger blot
romantikken i den unge fyrstesøns kavalkade.
Så stærkt bandt minderne ham, at han senere
i 1708, da han var Danmark-Norges enevældige
monark, efter et ægteskabeligt forlis og midt i
en spændt udenrigspolitisk situation drog syd
på til det forjættede land, hvor han genså sin
ungdoms elskede som nonne i et florentinsk
kloster. Men trods dette romantiske intermezzo,
der berørte kongen personligt og dybt, var der
også andet, der optog ham. Han var levende in
teresseret i bygninger, og vi må ligefrem tro, at
et af formålene med denne lange og besværlige
rejse var arkitektoniske iagttagelser, så at kongen
ved sin hjemkomst kunne bygge sig et italiensk
slot af den slags, som i hundredvis var spredt ud
over Norditalien. Venetianske og florentinske
fyrstevillaer i stort tal blev besøgt, undertiden
også meget grundigt gransket, og han drog utvivl
somt hjem igen 1709 med hovedet fuldt af bygge
planer. I stedet blev han inddraget i Den store
nordiske Krigs uendelige virvar, og alle tanker
om et slotsbyggeri måtte kongen foreløbig af
skrive. Det hændte, at han i pauserne under kri
gen drog ud til Esrum sø og dvælede alene eller
med nogle få venner i den kongelige jagtgård
Østrup på Asminderød overdrev. Her i dette
vildsomme land med enebærklædte lyngbakker,
dybe slugter og tæt skov ville han lægge sit
sommerslot og bygge det efter italienske mønstre.
Omsider var freden i sigte, og endnu før freds
traktaten var underskrevet, gav Fr. IV ordre til
det første spadestik på byggepladsen. Han hav
de åbenbart selv leveret en første skitse, der skul
le anskueliggøre hans tanker om et italiensk ca
sino. Det skulle være lille med få, men fornemt
udstyrede rum, der alle var lagt i ring uden om
den centrale Kuppelsal, som skød sig op gennem
slottets to stokværk og hævede sig højt over det
flade tag. Netop den slags centralbygninger hav
de kongen set på sin Italiensrejse, og nu skulle
typen omplantes til nordisk grund, hvor sligt
aldrig havde været set. I det samlede anlæg, cen
tralbygningens fastsluttede krop og de foran
lagte kavaler- og tjenerfløje, der omsluttede en
ottekantet gård, var Kuppelsalen det rum, der
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gav hele slotskomplekset ansigt og mening. Denne
sal blev da også fra første færd omgærdet med
megen kærlighed. Kongen gav den et kælenavn,
han kaldte den saletto, hvilket vel skal betyde
festsal eller noget lignende, og Fr. IV har utvivl
somt troet, at ordet var italiensk, skønt det er
hjemmelavet og kun ved sin vælske klang røber,
hvor hjertet var. Så meget på Fredensborg er æn
dret og forstørret i tidens løb, men Kuppelsalen
er bevaret og er endnu i dag ved sin højde og
rummelighed det naturlige og festlige midtpunkt
i det nu så store slotskompleks.
Fr. IV kunne naturligvis ikke være sin egen
arkitekt, dertil havde han ingen forudsætninger.
Men han havde kunnet mere end antyde, hvad
det var, han ville have, og han fandt i Johan
Cornelius Krieger den arkitekt, der kunne vir
keliggøre nogle af kongens ideer. Han var ud
dannet anlægsgartner - eller havearkitekt ville
vi sige i vore dage - og havde tillige et godt ind
blik i den civile bygningskunst. Han havde og
så et meget stort organisatorisk talent, kunne
få arbejdet til at gå hurtigt fra hånden på en
byggeplads, og så stak der så meget af en kunst
ner i ham, at han, der aldrig havde været i Ita
lien, dog kunne ramme bygherrens ønsker så
nært, at det ældste Fredensborg virkelig i hele
sit anlæg havde et anstrøg af den italienske villa.
Byggearbejderne begyndte allerede 1719, fort
satte i årene derefter og var knap nok afslut
tede, da kongen på sin fødselsdag den 11. okto
ber 1722 foretog den højtidelige indvielse. Indtil
da bar stedet sit gamle navn Østrup. Fra ind
vielsesdagen hed det Fredensborg til minde om
den nylig afsluttede krig.
Dette lystslot, der kun var beregnet på kor
tere besøg, når den meget flittige konge undte
sig lidt hvile, bestod af hovedbygningen, det
egentlige italienske casino, og den foranliggende
meget lave »ottekant«, hvor man tænkte at ind
rette køkken samt bolig for tjenere, lakajer og
nogle få hoffolk, blandt dem også kongens mi
nistre. Men allerede tidligt gjorde man skridt til
udvidelser. Mod øst, parallelt med slottets hoved
akse, lagde man den lange stald, der også rum
mede det kongelige stutteri. Mod vest, og i sam
me afstand fra slottet, lagde man en lang bin
dingsværkslænge med boliger for slotsgartnere,
fasanmester og en hob pager; dette hus hed helt

ned til vore dage »Domestiklængen«, men har i
de sidste årtier båret navnet »Røde Længe«.
Så meget stod færdigt, eller omtrent færdigt,
da slottet blev indviet. Men i det indre manglede
endnu meget. Hovedparten var vistnok slet ikke
færdig endnu, og langtfra alle lokalerne havde
fået maling. Men omsider kunne kongen dog slå
sig ned i sit nye slot, og det viste sig snart, at
han og hans unge dronning, den smukke og livs
glade Anna Sophie, gjorde besøgene på Fredens
borg længere og længere. De fandt sig til rette
i de smukke, men ret få værelser, der var dem
tildelt, og tog det med godt humør, at alle ka
minerne røg værre end en ulykke og gjorde et
ophold her på den kolde årstid til en prøvelse.
Af kongens værelser er der nu ikke så mange
tilbage, egentlig kun tre, foruden de tre repræ
sentative rum i bygningens akse: Gardesalen, der
var husets forstue, Kuppelsalen og Havesalen
(denne sidste dog helt ændret 1750). De konge
lige rum lå på begge sider af disse centralrum;
de havde alle dørene på rad og række, var alle
udstyret med brystpanel, som strålede i mange
farver, blåt, rødt og grønt, alt med guldlister, og
væggene var betrukket med kostbare stoffer.
Lofterne var tunge af stuk, der var mesterligt
udført af datidens berømteste kunstnere, Sturmberg og Brenno, og som festligt dannede ramme
om den ikke mindre berømte Henrik Krocks
loftsmalerier. Medens Gardesalen altid var neu
tral og hvid, var Kuppelsalen nok hvidkalket,
men det prægtige stukloft i hvælvingen var ku
lørt i mange farver og forgyldt.
Samtidig med at slottet blev bygget, anlagde
Krieger den store have. Han brugte dertil en
streng, geometrisk figur: han lod alle havens
hovedalléer udstråle fra Havesalen i en mægtig
vifteform. En af alléerne lod han endda på
kongens ordre forlænge ind i Gribskov på den
anden side af Esrum sø, for at perspektivet kun
ne give en anelse af fjerne vidder. Den egentlige
kongelige have var blot et halvmåneformet par
terre med klippede takstræer og hvidmalede fi
gurer, samt vest for slottet et terrasseformet
anlæg ned mod menageriet, der var Fredens
borgs zoologiske have. Det øvrige var skov, ud
lagt til dyrehave, d.v.s. jagtdistrikt.
I disse yndige omgivelser slog kongen og dron
ningen sig ned, og det syntes til en begyndelse,

at Fredensborg skulle blive et varsel om deres
fremtidige lykke. Slottet var af den glade byg
herre næsten blevet indviet til Anna Sophies
ære. Hendes navnetræk sås overalt, klippet i
buxbom i parterrehaven, hugget i sten over por
taler og kaminer, støbt i gips i de tunge stuklof
ter. Og slottet havde desuden fået sit navn til
minde om den lykkelige afslutning på den lange
og ødelæggende krig. Alligevel blev Fr. IV’s år
på Fredensborg ikke så sorgfrie. Hans ægteskab
med Anna Sophie Reventlow havde ødelagt for
holdet til hans børn af første (og ulykkelige)
ægteskab. Kronprinsen, hans fødte efterfølger,
blev i det stille hans modstander. Politiske kri
ser med upålidelige rådgivere udeblev heller ikke,
og personligt ramt blev kongeparret, da samtlige
Anna Sophies børn døde i den spæde alder. Sor
gerne tog hårdt på kongen, men intet kunne
svække hans kærlighed til Fredensborg. Han
byggede videre på sit slot, som nu for længere
perioder var hans opholdssted, og som derfor
snart var for lille. Allerede 1724 gav han ordre
til nye udvidelser. I forgården byggedes alle de
små pavilloner samt to nye stalde, der som dra
banter står opmarcheret i den ydre slotsgård fra
jernporten i syd til indkørselen til den ottekan
tede gård. Samtidig tog hans arkitekt - det var
stadig Krieger - sig af en række nye huse øst
for slottet, mellem dette og den lange stald.
Her lagde han den sirlige lille kirke i fin ba
rokstil, flankeret af et gæstehus for Anna Sophies
slægtninge (senere kaldet Marskalhuset) og af et
orangeri, der, som navnet antyder, rummede
orangetræer, men også en del laurbærtræer. Af
disse bygninger er kun kirken bevaret, i det ydre
i næsten urørt stand. I dens svære trekantgavl,
båret af korintiske pilastre, ses slotsherrens, kong
Fr. IV’s marmorbuste, og på det høje tag sidder
et barokt svulmende rytterspir. I det indre, hvor
der i tidens løb er sket mindre forandringer ved
kongestolene, bæres gallerierne af marmorerede
træsøjler; alteret og prædikestolen, der stråler i
guld og farver, har rige udskæringer, udført af
datidens ypperste billedskærer, Friederich Ehbisch. De fleste af disse byggearbejder var afslut
tet 1726, men endnu 1727 arbejdede der i kirken
en marmorerer Elias Green, som har tegnet navn
og årstal på en af alterets søjler. Fr. IV’s bygge
iver var ikke udtømt hermed. Han lod dronnin-
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seligt byggearbejde ved Fredens
borg, en meget stor kavalerfløj
lige over for kirken, sådan at ride
banen næsten blev en lukket plads.
Dette Kavalerhus står endnu, re
duceret til møbelmagasin, men er
trods sin forsømte tilstand en ren
perle i det 18. århundredes danske
bygningskunst. Det blev Kriegers
sidste opgave ved Fredensborg.
Den nye konge var moderne ori
enteret i Europas arkitektur og
ønskede nye bygmestre, der fulgte
bedre med tiden. Således blev
Laurids Thura den nye arkitekt
på Fredensborg. Han forhøjede
hovedslottets øvre stokværk og
indrettede her en pragtlejlighed
for dronningens søster, fyrstinden
af Ostfriesland. Det var også ham,
der endelig ordnede de fortvivlede
skorstensforhold på slottet, hvor,
som før meldt, alle kaminerne røg
af mangel på effektivt træk. Thu
ra gjorde kuren radikal: han førte
alle husets skorstene hen til kup
lens fire hjørner, hvor nye skor
stene blev bygget tårnhøjt op.
Disse fire »æselsører«, som mange
finder stygge, men som andre kal
Fr. V, maleri af C. G. Pilo (Grønlunds Forlag)
der karakteristiske, er nu vokset
(tilhører Frederiksborg museet)
så intimt sammen med billedet af
gens stuer forøge og forskønne med en fornem
Fredensborg, at næppe nogen for alvor ville
»altan« bygget ud over terrasserne mod vest.
tænke på at fjerne dem.
Men så var det også slut. Kongen dvælede endnu
Chr. VI’s regeringstid blev kun kort. Da han
vinteren 1730 på sit elskede Fredensborg, men
døde 1746, kun 47 år gammel, fik dronning
ud på efteråret døde han på Odense slot.
Sophie Magdalene overdraget Hørsholm til en
Der fulgte så i Fredensborgs historie en af dis
kesæde, og det nye kongepar, Fr. V og dronning
se bratte omskiftelser, som slottet også i senere
Louise, overtog atter Fredensborg som sommer
tider fik en del af. Chr. VI og dronning Sophie
residens, medens fyrstinden af Ostfriesland måt
Magdalene havde just ikke yndet Anna Sophie
te fortrække til Sorgenfri.
og synes heller ikke at have været begejstrede
Kong Fr. V’s 20-årige regeringstid blev på
mange områder skelsættende i Fredensborgs hi
over at skulle bo i et hus, hvor så meget endnu
storie, men begyndte dog meget stille. At konge
mindede om den forrige herskerinde. Snart be
familien residerede på Fredensborg lige fra 1746,
gyndte det nye kongepar et vældigt byggeri ved
Hørsholm slot og ved det nye Christiansborg, og
er sikkert nok, men der blev ikke iværksat større
byggearbejder før 1750, da den store Havesal
Fredensborg kom til at stå meget i skygge. Dog
(dengang brugt som spisesal) blev fuldstændig
blev der bygget noget. Allerede 1732 lod kongen
omdannet. Der kom nye, elegante paneler og
sin faders arkitekt, Krieger, udføre endnu et an-
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Johannes Wiedewelts store monument »Norge« i Fredensborg slotspark

døre, holdt i lakhvidt med guldlister, og væggene
dækkedes med faste malerier, alle holdt i douce
kulører, næsten gråt i gråt, og alle med fantasi
motiver fra det gamle Rom. Billederne, der var
malet af en italiensk teatermaler Jacob Fabris,
fik vægfaste rammer i guld, alle med de viltreste
ornamenter i tidens rokokostil. Formodentlig var
det også Thura, der havde givet retningslinierne
for denne rumudsmykning, skønt vi kun kender
lidt til hans oprindelige planer om stuens ud
smykning, og de var af en ganske anden art.
Thura var på det tidspunkt ved at forlade ho
vedstaden for at begrave sig på sit nyerhvervede
gods, Børglum kloster, hvorefter den anden store
arkitekt fra århundredets midte, Niels Eigtved,
tog føringen. Det er også ham, vi træffer ved de
næste byggearbejder på Fredensborg.
Dronning Louise var død i ung alder 1751. I
ledende kredse ved hoffet gjorde man alt for at
finde en ny livsledsagerinde til den charmerende,
18

Frederiksborg amt

men viljesvage unge monark. Valget faldt på
prinsesse Juliane Marie af Braunschweig-Wolfen
büttel, der var karakterstærk, havde en god for
stand og - efterhånden som de politiske forhold
udviklede sig under Fr. V og Chr. VII - kom til
at spille en afgørende, til tider skæbnesvanger
rolle i landets historie.
Det unge par blev viet 1752, og hvedebrøds
dagene tilbragte de på Fredensborg. Både nu og
ved det næste sommerophold viste det sig, at
slottet var alt for lille. Fr. V satte umådelig pris
på Fredensborg, hans dronning var af samme
opfattelse. De gjorde opholdene herude meget
lange, op til syv af årets 12 måneder. Ministrene
og centralstyrelsens embedsmænd måtte ofte her
ud for længere tid ad gangen. Dronningen holdt
af at omgive sig med stor pragt, og slottet var
da ladet til bristepunktet, når det kæmpestore
følge skulle indkvarteres. Resultatet var, at man
1754-55 lod Eigtved foretage en større udvidelse
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af slottet, idet han øgede den gamle centralbyg
ning fra Fr. IV’s tid med fire nye fløje, holdt
i en stilfærdig ydre arkitektur, der harmonerede
godt med de eksisterende bygninger.
Da denne første store udvidelse var endt, var
der stille nogle år, men langsomt modnedes en
plan om nu at tilpasse haven til det store slot.
1759 begyndte så den fra Frankrig indkaldte ar
kitekt Nicolas-Henri Jardin at tildanne anlægget
efter nyere ideer. Han bibeholdt de syv stjerne
formede alléer fra Kriegers tid, men brød nye
promenader ind i den fordums dyrehave, rejste
lysthuse i form af antikke rundtempler på sær
lig skønne udsigtssteder, og udlagde endelig den
store brede allé i slottets hovedakse nord for ha
vefacaden. Den var formet efter fransk mønster
og gav det før så indelukkede parterre et maje
stætisk anstrøg. I »Kæmpealléen« (som man i 19.
århundrede kaldte den) lod Jardin datidens be
rømteste danske billedhugger, Johannes Wiedewelt, opstille en prægtig samling skulpturer, dels
fire grupper med bortførelsesmotiver fra antik
ke sagn, dels fire kæmpemæssige ophobninger
af dekorative våben, de såkaldte »Trofæer«, og
alle disse skulpturer trak perspektivet i Kæmpe
alléen kraftigt op og ledte blikket videre ud i det
fjerne over grønne marker til en malerisk vig af
Esrum sø. Wiedewelt fik videre den store op
gave at mætte det nye haveanlæg med billed
huggerværker, dels af marmor, som de store
monumenter af Danmark og Norge i den runde
allé, der hegner parterret, dels af sandsten, der
var hvidmalet for ikke at stikke af mod mar
morværkerne, som f. eks. de to cirkelanlæg, der
flankerer Kæmpealléen: Skibsbakken og Ballon
pladsen, eller de fire årstider, der endnu står på
terrassen foran slottets nordfacade. Endelig le
verede Wiedewelt alle de mange små vaser af
mange forskellige former og den lille fontæne,
der alle den dag i dag smykker Marmorhaven,
det lille indelukke ved terrasseanlægget vest for
slottet.
Jardin og Wiedewelt havde en anden opfat
telse af kunstens virkemidler end deres forgæn
gere på Thuras og Eigtveds tid. De var store
beundrere af antikken, som de i deres ungdom
havde studeret i Rom, og hvis indvirken på Wiedewelts Fredensborg-billeder er umiskendelig.
Thorvaldsen opfattede da også Wiedewelt som
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sin store forgænger, og under et besøg pa Fre
densborg 1819 skal han have tegnet sit navn på
en af haveskulpturerne - vi ved blot ikke hvil
ken.
Den nye slotshave var ikke ganske færdig, da
Fr. V i året 1765 dødssyg tilbragte sin sidste
sommer på Fredensborg. Man beretter, at den
svage mand havde svært ved at løsrive sig fra
sit yndlingssted; da vognen holdt for døren for
at føre ham til Christiansborg, steg han ud igen
for endnu en gang at betragte sin elskede have,
og dette gentog sig tre gange, indtil tjenerne
måtte bære ham ind i vognen mere død end le
vende.
Efter kongens død blev Fredensborg enkesæde
for Juliane Marie. Slottet var nu mere end stort
nok for enkedronningens beskedne suite, og med
de få midler, der stod til rådighed, kunne hun
foreløbig ikke tænke på byggearbejder. Staten
betalte dog, hvad der endnu manglede ved ha
vens anlæg, både de sidste arbejder af Wiede
welt og nogle fornylig tilkomne af billedhugge
ren I. G. Grund, der i Fr. V’s sidste levetid hav
de påbegyndt arbejdet med de norske og færøske
bønder og fiskere i den såkaldte »Nordmands
dal«.
Men snart skulle Fredensborg opleve en ny
storhedstid. Under den sindssyge Chr. VII havde
Struensee vundet magten både over den svage
konge og hans unge dronning Caroline Mathilde.
Dette trekløver tilbragte flere somre på Hørs
holm, medens enkedronningen sad og skumlede
på Fredensborg. Officielt var forholdet korrekt
mellem de to hoffer, men temperaturen var is
afkølet, indtil den dybtgående spænding ud
løstes i katastrofen den 17. januar 1772, da en
kedronningen og hendes søn, ledet af en sam
ling oprørere, arresterede Struensee, stillede ham
for en domstol og lod ham henrette, medens Ca
roline Mathilde blev forvist fra kongens riger og
lande. Dronning Juliane Marie blev nu en le
dende personlighed i dansk politik, hun havde
den nu helt viljesvage konge ganske i sin magt,
og i de næste 12 år blev enkesædet Fredensborg
det faste samlingssted for alt, hvad der i landets
styrelse havde magt og indflydelse i den største
del af årets dage, fra april til november. Man
kan sige, at landet faktisk blev regeret fra Fre
densborg i hine år. Nu skulle slottet ikke blot

Tronfølgerparrets bryllup 10. juni 1967, med det største antal kongelige personer, som har været samlet på Fredensborg slot (foto: Elfelt)

rumme Juliane Maries ret beskedne hofstat, men
tillige kongens store, samt en mængde ministre
og embedsmænd. Påny blev slottet for lille, og
i disse år udklækkedes der store planer om dets
udvidelse. Man begyndte med at bygge en ny
etage på Fr. IV’s ottekant og benyttede dertil
tidens fremmeligste arkitekt, C. F. Harsdorff, en
svoren tilhænger af de nye kunstneriske strøm
ninger, der satte de rene klassiske idealer i høj
sædet og stødte den bizarre og charmerende ro
koko fra tronen. Ottekanten blev ombygget 1775.
Samtidig havde Harsdorff mange flere planer
parat. Flere af udbygningerne skulle føres op i
to stokværk for at imødekomme det evigt plads
hungrende hofs enorme behov. Den ydre forgård
med de små pavilloner havde han planer om
helt at fornye i den klassiske stil, og selve hoved
slottet skulle have en pompøs facade med en
vældig søjlerække fra sokkel til gesims. Det blev
dog på papiret foreløbig, da det indre først
trængte sig på. Og her kan man, navnlig i det
øvre stokværk, endnu se de tydelige spor af
Harsdorffs rumindretning. Det samme gælder
kun delvis i det nedre stokværk, hvor bygmeste
ren ligeledes havde vidtgående planer om for
nyelse, men kun nåede at omdanne eet rum,
dronningens såkaldte Damegemak, der også i
dag er et af de skønneste værelser på Fredens
borg.
I slottets indre fandt man således en broget
samling af interiører, lige fra Fr. IV’s muntre
barok over Eigtveds diskrete rokoko til Hars
dorffs strengt gennemførte klassicisme. Og i dis
se omgivelser foldede hoffet sig ud. Furérens
dagbøger for disse år taler om mangfoldige og
store fester med illuminationer og fyrværkeri i
haven, gallatafler og bal i den festligt oplyste
Kuppelsal. Der var også (i Damebygningen ved
siden af kirken) indrettet et lille hofteater, hvor
de kongelige skuespillere optrådte, og det kon
gelige kapel havde til stadighed et helt korps
herude hos den pragtglade dronning. Var der
ikke de store fester, så forlystede man sig i
små, intime selskaber med hazardspil, snart i
thepavillonerne nede ved Eremitagen, snart i
et par kinesiske pavilloner, som Harsdorff hav
de ladet opføre på parterret. Og for at lette den
åndssløve konges formørkede sind lod man ham
sejle ud i den kongelige chalup, medens kapellet
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i en anden, efterfølgende båd trakterede blæse
instrumenterne.
Men herligheden fik en brat ende. I 1784 tog
kronprinsen ved et dristigt kup magten fra den
tidligere regering. Med eet slag var dronning
Juliane Marie trængt tilbage til sin forrige stil
ling som passiv tilskuer til det politiske spil.
Hun tog nederlaget med fatning, men nægtede
dog i et par år overhovedet at vise sig ved hof
fet på Christiansborg. For første gang i sin til
værelse blev Fredensborg nu beboet det hele år,
sommer og vinter. Juliane Marie forsonede sig
vel med de nye magthavere, men størstedelen af
året tilbragte hun vedblivende på sit elskede Fre
densborg, der nu påny blev alt for stort. Der var
ingen byggearbejder, kun lidt selskabelighed, og
den aldrende dronning lod tiden gå med at pusle
om sit vaklende helbred og dyrke vidtstrakte
familieinteresser.
Den 10. oktober 1796 jog en kurér fra Fre
densborg gennem Nordsjælland til Frederiksberg
slot for at overbringe hoffet en meddelelse om,
at den gamle enkedronning efter svære lidelser
var død på sit elskede slot. Kronprinsen lagde alt
gammelt nag til side og gav Juliane Marie en
storstilet ligfærd med opbud af alt, hvad der
havde navn og rang i datidens Danmark. Kisten
stod på en katafalk i Slotskirken, som helt var
omdannet til sørgehal af C. F. Harsdorff, der
her endnu en gang kunne trylle med sin interiør
kunst, ligesom han i storhedstiden så ofte gjorde
det til dronningens store glæde. Ved nattetid den
12. november drog så det lange tog af soldater,
ryttere, statskarrosser, biløbere og lakajer, alle
med tændte fakler, bort fra slottet ud af jern
porten på vej mod Hørsholm. Et stykke ude på
landevejen opløstes toget, faklerne slukkedes,
og den sorte ligvogn rullede, alene fulgt af et
par vogne med kronprinsen i den ene, ad de
sjællandske veje mod Roskilde domkirke.
Men ved slottet og i den lille slotsby så man
ængsteligt fremtiden i møde. Der var intet hof
mere, kavalerer og damer ville ikke mere strejfe
om, de faste betjente måtte være belavet på de
res afsked. Dog havde Juliane Marie tænkt på
dem alle. De fik en beskeden pension, og mange
opnåede fribolig på slottet. Således oprandt
»pensionisternes tid« for Fredensborg. De unge
kunne skaffe sig ny beskæftigelse, men mange
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Havesalen på Fredensborg slot (foto: Elfelt)

blev på stedet og ventede uvirksomt på en
fredfyldt alderdom. Det blev så som så. Pengekrisen 1813 gennemhullede hos mange den lille
pension, og triste skæbner kan der berettes me
get om. Der var dog lyspunkter. Enkelte stands
personer havde også opnået fribolig, oftest til
sommerbrug; de boede mest i Damebygningen
og Marskalhuset. Men dertil begyndte »gøg
lerne« at vise sig. Fredensborg har altid haft en
dragende magt over scenens folk, og det var ikke
de ringeste skuespillere, der fik fribolig på dette
slot, der nu for lange tider stod ubrugt af det
danske hof.
Der er navne som Fr. Schwartz og A. Giel
strup. Men berømtest af dem alle var familien
Rosing, der i 1770’erne ofte havde optrådt for
Juliane Marie på Fredensborg og nu søgte herud
år efter år i de lange teaterferier. Som gammel
kone søgte og fik Johanne Cathrine Rosing fri
bolig på slottet 1832, og hun beholdt den til sin
død 1853, da hun var 97 år gammel, æret og
forgudet som Fredensborgs grande dame. Ved
siden af hende nævner vi også den gamle ballet
danser Antoine Bournonville, der boede frit på
slottet fra 1838 til sin død 1843, medens hans
enke fortsatte her til 1859. Da havde sønnen, den
berømte balletmester August Bournonville, for
længst kastet sin kærlighed på Fredensborg og
lod den gå videre til slægtens næste generationer.
Af andre skuespillere, der ikke direkte fik bolig
på slottet, men var med til at kaste glans over
Fredensborg i 19. århundrede, kan nævnes N. P.
Nielsen og hans hustru Anna samt hele familien
Wiehe, der var af Rosingernes slægt. Digtere
som Oehlenschläger, H. C. Andersen, Bødtcher,
Drachmann (se romanen »En Overkomplet«) og
Fr. Paludan-Müller har mere eller mindre trofast
dyrket Fredensborgs yndigheder, navnlig den
sidste, der boede her fast hvert år fra 1853 til
sin død 1876. De sidste år, fra 1864, havde han
og fru Charite sommerbolig i Domestiklængen.
Slottet selv førte i alle disse år en slags tornerosetilværelse. Prinsesse Juliane, en søster til Chr.
VIII, havde ganske vist sommerbolig på slottet
fra 1812 til sin død 1850, men hun beboede kun
få af rummene og havde en meget lille hofstat.
Hendes broder havde dog nogen interesse for
stedet og lod den dygtige slotsgartner Rudolph
Rothe omlægge haven, delvis i den friere engel
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ske havestil. Det var et klart brud på det 18. år
hundredes store traditioner, men haven blev dog
reddet fra rent forfald. Først ved Frederiksborgs brand 1859 kom der atter liv på Fredens
borg. Slottet, der i 1850’erne havde været brugt
til kaserne, blev nu atter gjort beboeligt, og Fr.
VII rykkede ind med grevinde Danner. Det blev
dog kun for få år. Ved Fr. VII’s død 1863 gik
slottet over til den nye konge, Chr. IX, og snart
oprandt en ny storhedstid.
Til en begyndelse var Fredensborg ikke kon
gefamiliens sommerresidens. Man fejrede me
get mere på Bernstorff slot, som hele kong Chr.
IX’s lange regeringstid igennem stod højt i kon
gens gunst, og ikke mindre hos dronning Louise.
Fredensborg brugtes mest til et kortere ophold
om foråret og til et meget længere fra oktober til
kort efter jul. Når Fredensborg alligevel senere
hen kom til at rumme de kongelige herskaber i
meget lange perioder ad gangen, skyldtes dette
først og fremmest slottets rummelighed. Og der
blev med tiden god brug for plads. Af konge
parrets børn var prins Vilhelm blevet konge af
Grækenland under navnet Georg I. Prinsesse
Alexandra blev gift med prinsen af Wales, den
senere Edward VII. Dagmar blev 1866 gift med
den russiske storfyrsttronfølger, den senere Alex
ander III, og Thyra ægtede hertugen af Cumber
land. Det blev med den sans for familieliv, kon
gen og dronningen lagde for dagen, meget snart
en selvfølge, at alle de unge ægtepar, efterhånden
med store børneflokke, holdt ferie i Danmark, og
da var Bernstorffs kapacitet for ringe. Residen
sen blev i disse år oftest forlagt til Fredensborg,
og da storfyrsten var blevet russisk selvhersker,
var det allerede blevet en tradition, at hele den
store familie mødtes på Fredensborg, navnlig i
tiåret 1883-93. Det blev et andet hofliv, end det
gamle slot havde kendt i det 18. århundrede un
der Fr. V og Juliane Marie, langt mindre præget
af fortidens stive etikette, men des mere af hyg
geligt hjemliv, og der gik ry af de store Fredensborgdage langt ud over Europa. Skønt så mange
potentater var samlede her under eet tag, var
der dog ikke nogen politik med i spillet. Det
havde Alexander III også nok af hjemme; her i
Fredensborg spændte han af, følte sig tryg og
udfoldede hele sin store smittende charme. Han
blev, også i kraft af sin imponerende kæmpe

skikkelse, det oplivende midtpunkt i alle som
merens forlystelser, og det ramte hårdt, da han
uventet døde 1893, så hårdt, at kongefamilien
ikke brød sig om at komme på Fredensborg fore
løbig. Slottet stod tomt til 1901. Da genoptog
den nu aldrende Chr. IX sine sommerophold
herude, og han lod slottet gå videre til sin efter
følger, Frederik VIII, som var her ofte og lod
flere af gemakkerne prægtigt istandsætte.
Fr. VIII regerede så kort, at hans tid ikke
kom til at blive skelsættende i Fredensborgs hi
storie. Heller ikke under Christian X kom det
gamle slot til at opleve den store glans fra for
tiden, skønt der nu og da var store familiefester.
Nu har Fredensborg igen under Frederik IX og
dronning Ingrid formået at leve op til de store
traditioner. Slottet er påny residens mange må
neder hvert år; der finder hyppigt store modta
gelser sted af udenlandske fyrster og statsmænd.
men det er altsammen så nyt, at det ikke er ble
vet historie endnu. Dog hører der ikke store spå
domsevner til at forudsige, at en fest som den,
der fejredes på Fredensborg ved prinsesse Mar-

GRØNHOLT SOGN
ASMINDERØD-GRØNHOLT KOMMUNE

Grønholt omtales 1178 som Groneholt og ca.
1370 som Grønholtæ, og navnet betyder »den
lille grønne skov« eller »grønne lund«. Sognet
må betegnes som jævnt bakket, og jorderne be
står hovedsagelig af let gruset og sandet moræne
med forekomster af ler. I tidligere tid var der
betydelige mosedrag f. eks. langs Grønholt å,
der nu er blevet drænet og afvandet og lagt ud
som agerland. Sognet har ikke været særligt be
boet i forhistorisk tid, idet man kun kender til
et par enkelte oldtidsminder i Grønholt hegn,
nemlig en runddysse, der blev udgravet af Fr.
VII, og en næsten ødelagt langdysse. Egnen har
langt op i middelalderen været dækket af skov,
og første opdyrkning af jorden er begyndt om
kring 1150. Sognerådsformand Karl Larsen op
lyser, at man i meget gammel tid har kunnet
sejle fra Esrum sø til Grønholt by gennem Frennesø rende. Ved Hovedvej 6 ligger skovløber

Den kongelige familie
(foto: Rigmor Mydtskov og Steen Rønne)

grethes og prins Henriks bryllup, vil der stå
gny af til sene tider. Det samme gælder prin
sesse Benediktes bryllup med prins Richard. De
dage stod Fredensborg på gloende pæle og føjede
nye led til kæden af store fester, der har været
holdt på Fr. IV’s lystslot.
]an Steenberg.

huset Frennehus, hvis navn er et minde om den
gamle lokalitet.
I GI. Grønholt vang ligger et gammelt vold
sted ca. 150 m fra sognevejen mellem Grønholt
og Asminderød, næsten over for skovløberstedet.
Omkring år 1200 skal her have ligget en mindre
træborg, og man ved, at Knud VI (1182-1202)
i 1194 og 1196 har sat sit segl under aktstykker
»på Grønholt«, men ellers kender historien in
tet til denne middelalderborg. Voldstedet kaldes
i 1700-tallet for »Slottet«, og Fr. IV og dron
ning Louise tog ofte herud på udflugt, når de
opholdt sig på jagtgården Østrup. Han er for
mentlig også taget herud med sin dronning An
na Sofie Reventlow, som han bortførte 1712 og
blev gift med til venstre hånd. Den arkæologisk
interesserede Fr. VII foretog 1851 en ødelæg
gende udgravning af voldstedet, idet han lod det
gennemskære af to brede gravfurer, iøvrigt uden
at finde spor af murrester, hvilket bekræftede,
at der har været tale om et anlæg af træ.
I »Nationaltidende« for 14. november 1924
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skrev kontorchef H. G. Olrik en kronik »Det
gamle Voldsted i Grønholt Vang«, hvori han
slutter med at opfordre den lokale befolkning
til at udbedre den skade, som Fr. VII havde for
voldt. Det hedder: »Men hvor er den Mand, som
vil sætte Arbejdet igang eller skænke Midlerne
dertil? Han vilde blive kongelig lønnet derfor
ved selve Stedets genvundne Storhed«. Manden,
der tog udfordringen op, var kgl. jægermester
Otto Fabricius, som fra 1936-38 fik restaureret
voldstedet under ledelse af skovfoged N. P.
Augustesen, Grønholt. Han blev bistået af Na
tionalmuseets ekspert, museumsinspektør Hugo
Matthiessen. Man fik oprenset gravene, hvis
mudderlag blev lagt ind i de åbne skår. Ovenpå
lagde man den jord, som Fr. VII havde fjernet.
Resultatet blev en genskabt borgbanke med en
vandfyldt voldgrav, omkranset af nogle store,
gamle træer, der fremhævede stedets karakter og
gav indtryk af historisk værdighed. I dag savner
man den vandfyldte voldgrav, hvor mudder og
grene i væsentlig grad fordunklet anlæggets ud
seende. - Til voldstedet knytter der sig et sagn,
der beretter om røverne i Grønholt skov. De
havde lagt en snor over vejen, og for enden af
snoren var anbragt en klokke. Når folk så kom
forbi og trådte på snoren, alarmerede de derved
røverne, der kom styrtende ud fra skoven og
udplyndrede dem.
Grønholt kirke ligger særdeles smukt på et
lille højdedrag og er synlig viden om. Dens skib
og kor er blevet opført ca. 1200 af kampesten i
romansk stil. I gotisk periode, vel omkring 1450,
har den fået sit våbenhus tilbygget af munke
sten, ligesom tårnet er blevet opført, og kor og
skib har fået hvælvinger indbygget. For ca. 300
år siden har koret fået en udvendig stræbepille,
der giver Grønholt kirke dens særpræg. - Kir
kens indre rummer en fornem seværdighed i
form af et alterparti, der er opført ca. 1250.
Alterbordet består af en plade af gotlandsk
kalksten, mere end 2 m bred og med en vægt på
ca. 1000 kg. Det hviler på 6 stensøjler, der har
haft brud og derfor er blevet forstærket med en
støtteopmuring. I alterbordets midte er en »re
likviegrav«, der har indeholdt relikvier fra Set.
Peter og Set. Dorothea i en blykapsel som tegn
på, at alteret var indviet til disse hellige perso
ner. Tidligere præst ved Grønholt kirke, Jon
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luul, oplyser, at relikvierne ifølge en anden tra
dition skal have været en splint af Kristi kors,
et stykke af en af de Hellige Tre Kongers pan
deben samt en klud af Jomfru Marias særk! Han
tilføjer, at den første oplysning lyder mest
»sandsynlig«, da Set. Peters og Set. Dorotheas
navne tillige med Set. Andreas’ findes på en af
klokkerne. På alterbordet står et krucifiks fra
nyeste tid, udført i egetræ. Det tidligere alterbil
lede »Fremstillingen i templet«, malt 1841 af
Godtfred Rump (f. i Hillerød 1816), er nu op
hængt i tårnrummet. Det blev i 1843 skænket
kirken af Chr. VIII.
Over triumfbuen skelnes en serie kalkmalerier
fra ca. 1300; de viser Kristus og de tolv disciple.
Over hvælvene i skibet er der også spor af kalk
malerier. Den smukke degnestol i ungrenæssance
med foldeværk er skåret 1569, medens prædike
stolen i højrenæssance er fra 1574. Stolegavlene
i barok er blevet fremstillet ca. 1670. - I 1966
blev kirken restaureret og fik bl. a. nyt gulv og
nyt orgel. Den middelalderlige døbefont, der
gennem mange år var forsvundet, blev istandsat
og fik påny sin plads i det smukke kirkerum,
hvor det skønne, gamle alterparti taler sit stærke
middelaldersprog. Om Grønholt kirke siger
overleveringen, at det kan hjælpe kvinder i bar
selsnød, dersom de kan tilrane sig en stump af
dens murværk. Inden der kom kirke i Hillerød
omkring 1620, tog flere af dens borgere til Grøn
holt kirke og benyttede kirkestien, den nuvæ
rende skolesti, der strækker sig fra den nedlagte
Karlebo overdrevs skole og ud til krydset ved
Sørupvejen.
Som mange andre steder i Nordsjælland har
store jordarealer i Grønholt sogn været i klo
stereje. Således har Asserbo kloster, der har lig
get ca. 35 km fra Grønholt, haft jord her, lige
som Esrum kloster har haft gårde i sognet. Efter
Asserbo klosters nedlæggelse kom en del jord ind
under den senere ejer af Asserbo herresæde, rigs
hovmester Poul Laxmand, ca. 1490. (Se u. Ti
birke sogn, side 165). I en brevveksling mellem
ham og Roskilde-bispen Niels Skave oplyses
det, at sognestævnerne afholdtes på Grønholt
kirkegård. Det var sikkert på den lidt lavere
liggende del, hvor kun få grave findes. Også i
dag er området afgrænset fra den øvrige del.
Kirken havde endnu 1816 sin gamle middelal-

Kongejagt ved Grønholt hegn, oktober 1889, maleri af H. Brasen (Frederiksborgmuseet)
I midtergruppen ses fra venstre til højre: Zar Alexander III af Rusland, Prinsen af Wales (kong Edward), Chr. IX og prins Valdemar,
endvidere: kronprins Frederik (VIII), den russiske storfyrsttronfølger (Zar Nicolai) og prins Georg af England

derlige kirkelade liggende, hvor der nu er par
kering, umiddelbart uden for kirkegårdsmuren.
De gamle grundsten ligger i jorden. Sogneråds
formand, gdr. Karl Larsen, fortæller, at da man
for nogen tid siden lagde vandrør ned i Grøn
holt, stødte man på skeletrester på dette jord
stykke.
I markbøgerne fra 1664 får man de første op
lysninger om bønderne og deres gårde. I Grøn
holt var der 12, i Lønholt 14 og i Sørup 6 gårde.
I de følgende år indtil 1717, da rytterdistrik
terne blev oprettet, skete der forskydninger i de
enkelte landsbyers gårdantal. Nu var der ifølge
jordebøgerne i 1718 i Grønholt 10, i Lønholt 14
og i Sørup 3 gårde. - Kirkebogen fra 1693 har
afløst en ældre, som nu er gået tabt. Gennem
førstnævnte kirkebog er det muligt at registrere
sognets befolkning helt op til i dag, og det er
forbløffende at se, hvor mange familier i Grøn
holt sogn, der kan tælle deres aner fra de ældst
opregnede beboere. Det er også interessant at
konstatere, at man sjældent hentede sin kone el
ler mand udensogns. Slægterne giftede sig ind
byrdes og holdt fast ved de gamle navne. Et af
navnene, Eskild, findes i 1495, og navnet Eskildsen er i dag knyttet til Fuglehavegaard, den
eneste slægtsgård, der er tilbage i Grønholt. Et
andet navn er Jørgen, der har været brugt gen
nem mange slægtled. Af slægtsgårde i Lønholt er
der to tilbage: Nydamsgaard og Bøssehøjgaard.
Udskiftningen begyndte tidligt i Grønholt by.
To af gårdene, Langelandsgaarden og Vende
kilde, blev udflyttet 1777, og samtidig blev to
andre gårde lagt til de kgl. skove, hvorved gård
antallet kom ned på 8 gårde. I Lønholt blev
bøndernes jord gennemskåret af den nye vej,
Kongevejen, mellem Hørsholm og Fredensborg
slot. Med tillægsjord fra det nærliggende Ebbe
køb i Asminderød sogn kom Lønholt op på 17
gårde. Lønholt omtales 1348 som Lønholtæ, og
ordets forled betyder »ahorn«, medens holt an
giver en mindre skov, en lund. De gamle gårde i
byen lå klumpet sammen på et område, der be
tegnes Høje Lønholt. Efter udskiftningen be
holdt ejendommene de gamle indlodder, og af
deres matrikler kan man nemt finde de oprinde
lige gårdspladser, ligesom man får et indtryk af
den gamle landsby ved at betragte de primitive
veje, som snor sig gennem byen. - I Sørup kom
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ingen særlige ændringer, men fra gammel tid var
der mange husmænd, der ved siden af virkede
som blegmænd, d.v.s. blegede folks tøj. Senere
indrettede flere af dem vaskerier. Sørup nævnes
ca. 1180 som Sedorph og 1322 som Syøthorp,
hvilket kan tolkes som »landsbyen ved søen«.
Sørup er en yderst idyllisk beboelse med gamle
små, hyggelige huse fra husmændenes periode.
Landsbyen, der ligger lige ud til Esrum sø, er
gennem de senere år blevet stærkt udbygget, så
stedet nu må betegnes som bymæssig bebyggelse.
Den skønne natur ved Danmarks næststørste sø
har trukket mange nye beboere hertil. Her er
smukt på alle årstider, men måske dejligst en
lun sommeraften lige ved solnedgang, når søens
glitrende flade fører blikket over mod Grib
skovens vældige løvmur ved Nødebo, eller mod
de bakkede agre ved Esrum og Tikøb. Maleren
Peder Mønsted har malet flere af disse hygge
lige og idylliske steder i Sørup og gjort dem
kendt gennem sin naturalistiske gengivelse.
For nogle år siden blev Skære mølle nedrevet.
Den omtales 1555 som Skierre mølle (skierre =
klar, ren) og var da en vandmølle. I sognet har
ligget bebyggelser som: Fjælholt, nævnt 1497;
Fløjterup, nævnt 1555; Sunspialholt, nævnt 1178
og Tulstrup, nævnt 1456, som alle er forsvun
det, måske på grund af pest eller krige. I re
lation til sidstnævnte by kan peges på skoven,
Tulstrup hegn, og gården Tulstruplund i Asmin
derød sogn.
Almuesvid og talemåder har vel nogenlunde
ytret sig på samme facon over hele Frederiks
borg amt, og her skal anføres nogle eksempler,
hentet fra »Kulsvierbogen« udgivet af Anders
Uhrskov: »Ræv kender Ræv best«, tænkte
Fanden, han spillede Kort med sin Oliemor. Li
den Ko malker sommetider best. Aam igen har
Fanden skabt. Ded ska gærn blie Reinvær, naar
Fattigfolk ska lav Tør. »Ded vaa mejed«, sagde
Tiggeren, han fik ingenting. »Ded æ sku got
nok«, sae Hjørren Jen, han havde Tørven, men
ingen Kakkelovn. Ja, ded æ baar saan aa saan
aa ge di fattie noved, faa di ka inte ge nov
igæn. Man skal ikke bryde sig om Gæs, uden de
er stegte. Godav aa Favel ded æ ingen Snak. Min
Far var ikke Præst, saa jej sier ikke mine Ord
mer en een Gaang. Alt hva Pølse-Kesten aa den
røe Hund ku skrav samen, de ku Prokuratoren

æde. »Hva, sparker du?«, sae Manden til Lusen.
»Ja, ded æ mejed sant«, saae Hjørren Jen, naar
han trodt, ded vaa Løjn. Saa nøv æ den Dav
gaaed mæ Mavlighed, naar Arbædet biir rejnt
fraa. »Den bred Ænne æ igen«, saae Kællingen,
hun fik Skolleskafted i Røven. En Tikker aa en
Pranger farer aldrig vild paa Vejen. Tosser er
ogsaa Folk, skjønt di inte æ saa klov som aan
der Mensker. »Man høster, hvor man mindst
tror«, saae Faen, han gik til hellig Forsamling.
»Ded gaar lie aap«, saae Mannen, han laa paa
Ryken aa brækkede sej. »Ded æ kaans en Aavergang«, saae Ræven, da di trak Skinget a ham.
Hva ku ded hjælpe, Koen malker godt, naar di
spiller Mælken. Lukker du din Dør i for din
Nabo, lukker du dit Kretur ind i hans Stald.
Den første skole i Grønholt var rytterskolen
fra Fr. IV’s tid, der ligger der, hvor vejen drejer
af mod Asminderød. Næsten lige overfor bygge
de man ca. 1910 dens afløser, der har været
skole indtil omkring 1940, da børnene nu skulle
gå i skole i Fredensborg. Skolen har siden tjent
som kapellanbolig. Da man nedlagde skolerne i
Grønholt og Lønholt, vakte det stærk modstand
blandt lokalbefolkningen. Dengang var en sådan
disposition ikke så almindelig som nu.
I tidligere tid blev der om efteråret holdt
kongejagter i Grønholt hegn. Det var Chr. IX,
der i særlig grad drog herud med sine mange
gæster fra de europæiske fyrstehuse. Men indtil
for omkring 20 år siden blev der arrangeret
kongejagter, hvor man ikke mindst gik på ræve
jagt. Inden jagtsæsonen satte ind, havde man
fodret rævene med bl. a. sild, som blev lagt ud
til dem forskellige steder. Fra de store kongejag
ters tid har vi stadig et minde i form af Jagt
vejen, der fra Sørupsiden skærer over markerne
og munder ud ved Grønholt hegn. Her kom det
kgl. jagtselskab, når det drog til og fra jagterne.
Jagtvejen med Chr. IX til hest, malet 1896 af

HUMLEBÆK SOGN
ASMINDERØD-GRØNHOLT KOMMUNE
Navnet Humlebæk kan føres tilbage til det 16.
årh. Den første del af ordet stammer naturligvis

Chr. IX op over Jagtvejen i Grønholt
(maleri af Otto Bache, Frederiksborgmuseet)

Otto Bache, er som litografi blevet kendt over
det ganske land.
I tidens løb blev der fra mange af gårdene i
de tre landsbyer, Grønholt, Lønholt og Sørup,
skilt mindre parceller fra. De er i dag mindre
ejendomme, ejet af byfolk, som har følt sig
stærkt tiltrukket af egnens smukke natur. Den
eneste større gård, der er tilbage i sognet, er
Hegnsholt (ca. 75 ha). Ejeren, direktør P. Bohnstedt-Petersen, har på gårdens marker store auto
haller liggende med plads til mange biler. Hal
lerne tjener som lager for firma A/S BohnstedtPetersen’s automobilsamlefabrik i Hillerød. End
videre er her anlagt en stor privat flyveplads
med dertil knyttet skoleflyvning.
Ifølge sognerådsformand Karl Larsens oplys
ninger skal jorden i Grønholt sogn bevares som
landbrugsjord, og intet større byggeri må finde
sted. En idyllisk og fredfyldt plet midt i det
ekspansive Nordsjælland søges her bevaret for
eftertiden. Jørgen Andersen og Kaj Strandberg

fra plantenavnet: humle. Den sidste del af or
det: bæk - indgår i så mange bebyggelsesnavne.
Der er noget poetisk over navnet Humlebæk.
Det har klang af idyl og af dejlig natur. - Egnen
omkring Humlebæk er præget af skove. Mod
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syd i sognet ligger Laveskov, ved Humlebæk
Krogerup kirkeskov og mod nord Babyloneskov,
hvor der findes tre jævnsides liggende langdys
ser. Hele området er fredet, hvilket også gælder
Hejreskoven. I 1947 blev Statsskovenes Plante
avlsstation oprettet i Krogerup kirkeskov. Sog
nets højeste punkt er Sibjerg, der ligger 54 m
over havet. Fra dette sted er der en smuk udsigt
ud over Øresund med svenskekysten i baggrun
den. - Humlebæk sogn blev først dannet i 1933,
hvor det udskiltes fra Asminderød sogn, med
egen kirke og, senere, med stærk udbygning af
Humlebæk skole.
I den sydøstlige del af sognet ud mod Øresund
findes det gamle Sletten fiskerleje. Ordet Sletten
er en afledning af slet i betydningen: jævn, glat
og betegner altså det flade land langs stranden
ved Øresund. Her i fiskerlejet med de gamle vel
holdte huse findes endnu et gammelt bysamfund,
præget af folkeligt fællesskab. Også mod nord i
sognet, syd for Babyloneskov, findes et gammelt
fiskerleje, det såkaldte Gi. Humlebæk, hvor hu
sene oprindelig ejedes af herregården Krogerup,
men senere gik over til at blive selveje. Disse
to fiskersamfund har naturligvis sat deres præg
på Humlebæk. Humlebæks hyggelige gamle kro,
tæt ved Krogerup, hvortil den oprindelig har
hørt, hører også med til dette bybillede. Hvis vi fra Øresund begiver os ud i den nord
vestlige del af sognet, har vi her den gamle
landsby Toelt, der allerede omtales i Esrum klo
sters brevbog i det 12. og 13. årh. Ordet er her
gengivet som: Toteholt eller Tothoholt. Den før
ste del af ordet er mandsnavnet: Toti eller Tote.
Den sidste del betyder skov, lund. Toelt skulle
altså betyde noget i retning af Totis skov, hvad
der svarer meget godt til, at egnen omkring
Humlebæk fra ældgammel tid har været skovrig.
- Det var i Toelt, at dronning Sophie Amalie
1668 lod anlægge et schæferi, efter at hun for
inden havde ladet landsbyen nedbryde. Efter
hendes død 1685 blev schæferiet nedlagt, og
landsbyen blev genopbygget. I nærheden af
Toelt findes en anden lille landsby, der bærer
navnet Nybo, og den kan føres tilbage til det
13. årh.
Vest for Humlebæk ligger Torpen, der igen
kan deles op i Øverste Torp og Nederste Torp.
Det sidste navn anvendes iøvrigt stadig. Nav
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net Torpen er meget vanskeligt at tyde. Den op
fattelse er blevet gjort gældende, at ordet hæn
ger sammen med et litauisk ord: troba, der bety
der hus og er det samme som det latinske ord:
trabs, der betyder bjælke. Torp skulle altså be
tyde en ryddet plads i en skov, hvor der ligger
flere huse - en landsby. - I den sydlige del af
sognet findes den lille landsby Dageløkke. Og
så den er en gammel lokalitet. Ordets forled er
det ældre mandsnavn: Dagh, der i nordisk my
tologi betegner dagslyset, der opfattes som et
mandligt væsen, søn af den strålende morgen
røde. Ordets efterled: løkke er gammelt dansk og
angiver et indhegnet jordstykke. Dageløkke er
altså det indhegnede område eller løkke, hvor
kreaturerne går om dagen.
Men Humlebæk i vore dage er mere end det
gamle Humlebæk. Den, der ad den nye Strand
vej kommer kørende igennem Humlebæk, vil
ganske vist opleve det samme, som man ser man
ge andre steder i Danmark. Her er dejlige mo
derne villaer, et moderne etagebyggeri og et for
retningskvarter, altsammen noget, som man blot
ser uden at lægge særlig mærke til det. Men den
opmærksomme tilskuer, der begiver sig ad den
gamle Strandvej, vil opleve Humlebæk på en
helt anden måde. Her taler fortiden fra ældre
kvarterer og fra gamle villaer om et lykkeligt
og ubekymret liv for dem, der dengang havde
mulighed for at nyde det. Og den, der virkelig
giver sig tid til at undersøge Humlebæks historie,
vil hurtigt opdage, at det er selve Danmarkshi
storien, der taler fra disse steder. Disse histori
ske minder er mest af alt knyttet til den tidligere
herregård Krogerup.
Med sikkerhed kan Krogerups historie ikke
følges længere tilbage end 1575. Nogen egentlig
herregård var den ikke på det tidspunkt. Den
kunne nærmest betegnes som en større bondegård.
Gården blev 1652 solgt for 3.000 rdl. til forpagter
ved Københavns ladegård, Peder Christensen Sven
ske. Det var hans datter, Kirsten, der 1656 ægtede
Hans Rostgaard, der kort forinden var blevet ride
foged under Kronborg len. Hans Rostgaard er født
i 1625 i landsbyen Roost i Sønderjylland. I 1640
kom han til København. Kort efter brød Torstenssonkrigen ud med Sverige, og Rostgaard var ved Chr.
IV’s side ombord på »Trefoldigheden«, da kongen

Vinterparti fra GL Humlebæk fiskerleje

mistede sit ene øje. Selv fik han sit venstre knæ kvæ
stet af splinter fra en sønderskudt mast. Rostgaard
var ofte i livsfare. Under en ildebrand på Tøjhuset
fik han sin venstre fod slemt forbrændt, og i 1646
kom han ud for et rideuheld på vej til Frederiks
borg, idet hesten blev sky og slæbte ham et langt
stykke efter sig. I den historiske og folkelige tradi
tion lever han som en modig mand, der formåede at
besværge de farer, som han kom ud for. Og rigtigt
er det, at han har været en modig mand, der havde
både forstand og vilje til at gennemføre de mål, som
han havde sat sig. - I 1657 blev Hans Rostgaard
eneejer af Krogerup, efter at han havde købt sine
medarvinger ud. Under svenskekrigene 1658-60 ind
lagde han sig store fortjenester, ikke mindst som del
tager i forsøget på en generobring af Kronborg. Selv
om han muligvis kun har spillet en underordnet
rolle i den såkaldte Kronborg-affære, lønnede Fr. III
ham rigt. Han blev udnævnt til kgl. fiskemester i
Kronborg len, og ved skøde af 5. november 1672

blev der tillagt ham betydeligt jordegods, således at
Krogerup nu blev et gods, ganske vist af de små.
Den 30. august 1671 fødtes hans søn, Fr. Rost
gaard, på Krogerup. Han blev døbt i Asminderød
kirke, og ved dåben var der kgl. faddere, og barnet
blev opkaldt efter den afdøde Fr. III, vel ud fra
den betragtning, at den afdøde konge havde så meget
at takke barnets fader for. - Som ung mand tog Fr.
Rostgaard 1690 på en otteårig studierejse til udlan
det, hvorfra han vendte hjem den 26. oktober 1699.
Forholdsvis kort tid efter gjorde den svenske konge
Karl XII landgang ved Tibberup. Da de svenske or
logsskibe nærmede sig kysten, fik den svenske leder
af aktionen, C. M. Stuart, øje på en jordforhøjning,
som stadig findes i Babyloneskoven ud mod Øresund.
Her var et batteri, som holdtes af danskerne. Sven
skerne stormede batteriet og gik i land på kysten.
Danskerne trak sig herefter tilbage op i skovene,
ledet af Fr. Rostgaards fætter, Jens Rostgaard. Sven
skerne slog nu lejr og besatte området fra Svinebæks-
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bro til det sted, hvor Babyloneskovens nordlige hegn
nu ligger. Mellem hegnet og lejren løb et lille vand
løb, der findes den dag i dag og har sin udmunding,
hvor villa »Narva« ligger. Den svenske konge opgav
senere tanken om et angreb på hovedstaden og for
lod med sine tropper Sjælland den 3. september 1700.

Fr. Rostgaard blev i 1700 udnævnt til gehejmearkivar. Det var rigets storkansler, Conrad
Reventlow, der havde skaffet ham dette embede,
og som havde store planer med ham. Hermed
indledtes en embedskarriere, der bragte Fr. Rost
gaard stadig opad på rangstigen. Men det var
også denne karriere, der fristede ham til efter
datidens skik at tage imod »Skjænk og Gave«,
kort sagt bestikkelse. Han blev anklaget og dømt
til at fratræde sine embeder. Selv om han senere
delvis blev taget til nåde igen og fik forskellige
andre hverv, tog han fra 1731 sin afsked og
boede fra nu af og til sin død 1745 på Krogerup.
Disse sidste år her blev hans livs lykkeligste.
Han delte sin tid mellem land- og havebrug og
litterære sysler. Med stor dygtighed gav han sig
i lag med gårdens drift. Han anlagde således
7000 alen stendiger, som endnu delvis findes,
ligesom de mange sten med indskrifter, der for
tæller om hans virke på egnen. Ved at plante
træer og anlægge alléer, plantager og plantesko
ler har Fr. Rostgaard givet egnen her omkring
dens smukke præg. - I 1810 blev Krogerup købt
af storkøbmanden Constantin Brun, og han om
byggede gården 1837 samt anlagde parken i
dens nuværende form; hovedbygningen er nu
fredet i klasse A. Den sidste af slægten Brun
var Oscar Brun (d. 1921). Hans hustru, Ida
Brun, født Tesdorpf, døde i 1939. Efter hendes
død ønskede arvingerne ikke at overtage Kro
gerup, som derefter i 1942 blev overtaget af
staten. Under staten som ejer er Krogerups
hovedbygning blevet indrettet som folkehøj
skole 1946. Initiativet hertil blev taget under
besættelsen af kredse inden for Dansk Ung
domssamvirke, hvis formand, professor Hal
Koch, var skolens forstander 1946-56. En stor,
moderne elevfløj blev bygget til 1959. Krogerup
Højskole er en selvejende institution, hvis sty
relse har repræsentanter for Dansk Ungdoms
Fællesråd, de politiske partier i folketinget samt
de store erhvervsorganisationer. Avlsgården dri
ves fortsat som landbrug (ca. 170 tdr. land) -
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Selv om de navne, der her har været omtalt, til
hører historien, så lever de dog videre også i
dag. I Humlebæk har vi f. eks. vejnavne som
Hans Rostgaardsvej, Ida Tesdorpfsvej og Oscar
Bruns vej.
Tæt sammenkædet med Krogerups historie er
Humlebæk havns historie. Som havnen er nu,
tager historien sin begyndelse i 1807. På det
tidspunkt havde Danmark mistet sin flåde, og
kaperfartøjerne lå på lur langs de danske ky
ster for at opsnappe fjendtlige magters handels
skibe. Derfor opstod den tanke at anlægge en
havn ved Øresundskysten og dermed skaffe et
tilflugtssted for de danske kaperskibe og kanon
både. Det var så meningen, at de herfra skulle
foretage - efter datidens opfattelse - lynhurtige
angreb på fjendens skibe. I 1810 besluttede Fr.
VI, at der skulle anlægges en havn på Kroge
rups marker ved Humlebækkens udløb i Øre
sund. Krogerups daværende ejer, Constantin
Brun, skænkede herefter kongen et areal på godt
13 tdr. land til dette formål. Planen gik ud på,
at man bag den ydre havn skulle udgrave et
bassin med fem fods dybde. I datidens doku
menter omtales terrænet her slet og ret som
»Hullet«. Det var dette hul, der skulle uddybes,
så der skabtes en indre havn, hvor kanonbådene
kunne søge tilflugt. Denne tilflugtshavn blev al
drig til noget, men der blev foretaget et storsti
let gravearbejde, og resultatet af dette arbejde
har man den dag i dag for øje. Mellem kirken
og Louisiana findes den idylliske kirkesø, der
faktisk er dette bassin. I 1847 indledtes en helt
ny epoke i havnens historie, idet man i dette år
åbnede havnen for lystfartøjer. Den, der i dag
besøger Humlebæk havn, vil se, at der på denne
måde er skabt nyt liv her, selv om havnen stadig
ejes af fiskerne og er en fiskerihavn.
Sletten havn er fra omkring 1880. Det var
godsejer Johs. Hage på Nivaagaard, der var
fiskerne behjælpelig med at skaffe pengene her
til. Havnen fik nøjagtig den størrelse, som den
stadig har. I 1921 rejste Slettens fiskere en min
desten for Johs. Hage som tak for hans hjælp.
På stenen læses: Som Tak til Godsejer Hage,
Nivaagaard, rejste Fiskerne i Sletten denne Sten,
1921. - løvrigt hjalp bønderne også fiskerne ved
havneanlægget. Med heste og vogne kørte de
jord fra skrænterne ned til Sletten havn.

Vi vender tilbage til egnen omkring Krogerup
for at fortælle lidt om Humlebæk kirke. Før
1866 holdt den residerende kapellan i Asminde
rød gudstjeneste i Laveskov. 1866 dannedes en
komité, der skulle skaffe midler til opførelse af
en kirke i Humlebæk. Medlemmer af denne
komité var bl. a. balletmester Aug. Bournonville, Fredensborg, foruden naturligvis de to
præster, den residerende kapellan W. Hjort og
sognepræsten O. Wiedemann. Den 13. juni 1868
nedlagde Chr. IX grundstenen i overværelse af
den kgl. familie. Grunden til kirken var skæn
ket af kammerherre Brun, Krogerup. I det hele
taget viste den Brunske familie stor interesse for
at få kirken bygget. Kirken har kostet 12.000
rdl., et tal, der nok kan undre i vore dage. Den
er bygget af arkitekt V. Tvede. En anden ting,
som man også lægger mærke til, er, at det gik
meget hurtigt med at få kirken rejst. Allerede
den 20. december 1868, altså kun et halvt år ef
ter at arbejdet var påbegyndt, kunne kirken ind
vies. Kongen med familie deltog i indvielsen,
der foretoges af Sjællands biskop, H. L. Martensen. Det har uden tvivl været en festdag for
beboerne i Humlebæk. - Kirken er bygget i en
blanding af romansk og byzantinsk stil. Alter
billedet er malet af A. Dorph og forestiller
Jesus på korset. I 1898, natten mellem 18. og
19. december, brændte kirkens kor. Årsagen var
et glaseret varmerør, der havde antændt træ
værket. Først ved 5-tiden om morgenen var man
herre over ilden, men da var koret med Dorphs
billede også ødelagt. Koret blev genopbygget,
og Dorph malede billedet påny, så kirken igen
fremtrådte i sin gamle skikkelse. I 1926 fornye
des tårnet efter husbukkeangreb og i 1927 hele
hvælvingen, ligeledes efter disse skadedyrs an
greb. Kirken, der er selvejende, blev fra 1933
sognekirke for Humlebæk sogn. Kirken har i den
seneste tid undergået en gennemgribende restau
rering, ledet af arkitekt E. Zeuthen-Nielsen, og
den er nu hovedsagelig ført tilbage til sin op
rindelige skikkelse. I koret er anbragt en stor
glasmosaik, udført af kunstneren Sv. HavsteenMikkelsen. Den forestiller lysets kamp med mør
ket og er ca. 3 m høj og 1 m bred. A. Dorphs
korsfæstelsesbillede er nu anbragt på korets
nordvæg.
Over for Humlebæk kirke ligger det meget

præsentable hotel »Kølles Gaard«, opført 1934.
Humlebæk sogn bliver stadig mere udbygget. I
denne naturskønne egn vil folk gerne have en
bolig, og med de gode tog- og busforbindelser til
Helsingør og København ligger stedet centralt
for mange mennesker m.h.t. befordring til og fra
arbejdet. Sognet er ikke stedet, hvor industrier
i større omfang endnu har etableret sig. Af virk
somheder i dag kan dog nævnes firmaerne O.
Carlsen & Sønner (karrosserifabrik) samt Carl
sens Kølevognsfabrik.
Af det allerede fortalte fremgår det, at Hum
lebæk har en rig historie. Men hvis vi går frem
til nutiden, er der virkelig blevet skrevet historie
i Humlebæk. Gennem Louisianamuseet er Hum
lebæks navn blevet kendt ikke alene i Danmark,
men langt ud over landets grænser. Det lyder
utroligt, men det er dog sandt, at det er en en
kelt mand, direktør Knud W. Jensen, der har
skabt Louisiana-museet. Han har gjort det på
grund af sin forståelse for og sin dybe glæde
ved nutidskunsten. - Den oprindelige hovedbyg
ning til Louisiana er en af de ældre villaer ved
den gamle Strandvej i Humlebæk. Det fordums
landsted med den klassicistiske hovedbygnings
rene stil er bygget i 1855 af landmanden og bi
avleren Alexander Brun, søn af ejeren til Kroge
rup, kammerherre C. F. B. Brun. Alexander Brun
var tre gange gift, og alle tre hustruer bar nav
net Louise. Der findes en tradition, der går ud
på, at ejendommen skal være opkaldt efter de tre
gange Louise. Dette dejlige landsted med den
skønne 10 tdr. land store park, beliggende ud
mod Øresundskysten, er en enestående plet langs
Sundet. Louisiana blev købt i 1955 af Knud W.
Jensen. Planerne til omformningen og nybygnin
gen blev til i sommeren 1956. Det var de unge
arkitekter, Vilhelm Wohlert og Jørgen Bo, der
fik tildelt den enestående opgave at bygge et
museum på dette sted. Den 14. august 1958 åb
nede Louisiana og blev fra den dag en offentlig
selvejende institution. Knud W. Jensen, Louisianafondens stifter, bød på indvielsesdagen sine
gæster velkommen og sagde bl. a.: »Der er al
lerførst min far og mor, som igennem opdragelse
til glæde ved kunsten og gennem betroelse af
materielle midler har gjort det muligt for mig
at arbejde for dette livsmål. Der er mine nær
meste venner, som har skolet mig i kendskab
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Detaille af Louisiana-museet

og kærlighed til det musiske og dermed givet min
tilværelse et indhold«. - løvrigt var det davæ
rende undervisningsminister Jørgen Jørgensen,
der holdt indvielsestalen og erklærede museet
åbent for offentligheden.
En arkitektonisk og kunstnerisk beskrivelse af

Louisiana skal ikke gives, - Louisiana bør op
leves. Her er et skønt sammenspil mellem natur
og kunst. Og her møder man en strøm af rige og
skiftende oplevelser, der alle er egnet til at be
rige det menneske, der aflægger Louisiana-mu
seet et besøg.
Tage Jensen

BIRKERØD SOGN
BIRKERØD KOMMUNE

gende. Måske har Birkerød i ældgammel tid
været centrum for hedensk gudsdyrkelse. I præ
stegårdshaven lå i hvert fald i ældre tid en me
get stor gravhøj. Den er for længst sløjfet, men
ved indgangen til kirkegården ligger en stor
flad sten med soltegn, skålformede fordybnin
ger.
Kirken hører til de ældste i landet, opført
før man kendte til mursten; den er bygget op af
utilhugne granitsten omkring 1100. Endnu ser
man betydelige rester af den oprindelige byg
ning. Solid har den været, med små vinduer og
døre, et sted, hvor man kunne ty hen i ufreds-

I ældre tid var Birkerød sogn et af de største i
Nordsjælland; det nåede fra Furesøen helt ud
til Øresund indtil 1790, da Hørsholm blev ud
skilt som et selvstændigt sogn. Byen Birkerød
gav sognet navn, en meget lille landsby med
kun tre gårde foruden præstegården, der alle
grupperede sig om den gamle kirke. Andre
landsbyer i sognet var meget større. Således
havde Isterød 12 gårde, Sandbjerg 7 og Høster
køb 6 foruden 17 små huse med lidt jordtillig-
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Birkerød kirke, alterpartiet (foto: Staunstrup)
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Frederiksborg amt

tider. Senere - måske på dronning Margrethes
tid - blev kirken ombygget og udvidet, denne
gang med anvendelse af munkesten, og der blev
tilbygget et stort tårn. Godt 100 år senere, 1503,
blev kirken atter udvidet, denne gang med det
såkaldte katolske kapel. - Det indre er et ene
stående smukt kirkerum med hvælvinger, hvis
kapper er smykket med interessante kalkmale
rier, der nænsomt blev afdækket i 1926, da kir
ken gennemgik en omfattende restaurering.
Blandt kalkmalerierne (fra ca. 1350) skal næv
nes det ganske forunderlige billede, der gengi
ver Kristi kroning af jomfru Maria til himmel
dronning. Dette kalkmaleri anses for et af de
skønneste i Norden. Den smukke fløjaltertavle
fra ca. 1475, sikkert et lybsk arbejde, har fint
udskårne figurer med scener fra Jesu lidelse,
død og opstandelse. Prædikestolen er i høj renæs
sance fra ca. 1600, smykket med relieffer af
Kristus og de fire evangelister samt kardinal
dyderne. Den ældste døbefont er af eg, fra ca.
1650, medens den nye font i koret af born
holmsk sandsten er fra vor tid, udført af billed
huggeren Axel Poulsen.
Et af kirkens ejendommeligste minder er præ
sten Henrik Gerners lænker. Han var sogne
præst i Birkerød under svenskekrigen 1657-60,
en usædvanlig personlighed, myndig, modig og
dristig med en karakterstyrke ud over det al
mindelige. Han var en af hovedpersonerne i
den sammensværgelse, hvis mål var at generobre
Kronborg fra svenskerne. Sammensværgelsen
blev imidlertid røbet for svenskerne, og de sam
mensvorne fængslet. Gerner blev udsat for en
umenneskelig behandling, for at man kunne
fremtvinge en tilståelse om, hvem han var i
ledtog med. Han bar livet igennem mærker af
den tortur, han var udsat for. Han stod pins
lerne igennem, tilstod intet. Svenskekongen døm
te ham derfor til døden. Dagen og tidspunktet
for henrettelsen var fastsat, men i sidste øjeblik
blev han benådet - det betød ikke frigivelse.
Han blev holdt indespærret i et uhyggeligt rum
med tunge lænker om hånd og fod. Ialt sad han
fængslet i 43 uger, heraf 18 uger med de tunge
lænker. En tid holdt man ham indespærret i
Helsingborg, men senere kom han atter til
Kronborg. Først efter krigens afslutning kunne
han vende tilbage til sin præstegård. Lænkerne
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bragte han med, og de blev ophængt i kirken.
En tavle blev anbragt ved siden af med en
skildring af, hvad han led under sit fangenskab.
Efter at han havde været præst i Birkerød fra
1657, udnævnte Chr. V ham 1693 til biskop i Vi
borg, hvor han virkede i syv år. Han døde under
ret dramatiske omstændigheder. Et stykke kød
havde sat sig fast i hans hals. Det var umuligt
at fjerne det, så han døde af sult i 1700. Da
han mærkede døden nærme sig, lagde han sig i
sin kiste og pegede på en salme, som hans fa
milie skulle synge for ham.
Gerners præstegård i Birkerød lå i haven over
for kirken. Den brændte 1731, og kirkens gamle
værdifulde sølvsager, alterkalk, disk m. m. gik
tabt. Man fandt efter branden det smeltede
sølv, som blev anvendt, da kirken fik en ny
alterkalk. Foran kirken og Birkerød kro er der
en stor åben plads. Her voksede indtil for få år
siden et kæmpestort elmetræ (majtræ), byens
stolthed og vartegn. Nu er det borte og erstat
tet af et blomsterbed. På denne plads rejste man
1917 et mindesmærke, en buste i granit af by
ens berømte præst, Henrik Gerner, hvis minde
sognets beboere nænsomt værner om.
På et tidligt tidspunkt blev Birkerød et søgt
sted for kunstnere, rigmænd og andre, der øn
skede sommerophold i de naturskønne omgivel
ser. Allerede i det 17. årh. havde den franske
maler Paul le Prieur, der var indkaldt for at
male den danske kongefamilie, taget ophold i
Birkerød. I løbet af det følgende århundrede,
da byens gårde blev udskiftet af fællesskabet,
gik de alle ud af bondeeje. En fornem dame,
kammerherreinde Cathrine de Bertouch, købte
en af gårdene, der efter hende blev kaldt Cathrinelyst, et navn, der stadig er bevaret. Hun
var enke efter grev Carl Rudolph de Bertouch,
der nedstammede fra en ældgammel adelsslægt
i Brabrant i Belgien, hvor den havde ejet et
gods på mere end 1400 km2. Det var en huguenottisk slægt, der måtte udvandre fra Frankrig.
Nævnte greve kom til Danmark, hvor han blev
officer i hæren. I byen boede også en berømt
søofficer, admiral Vilh. Lemvig. Han byggede
sig en bolig, den smukkeste i byen, en trelænget
gård, der fik navnet Kildehøjgaard. Lemvig
havde gjort tjeneste under Tordenskjold og
havde sin store andel i sejren i Dynekilen 1716.

- Flere skuespillere følte sig tiltrukket af Birkerødegnens storslåede natur. Den tyskfødte tea
terdirektør Carl Aug. Thielo besluttede at byg
ge sig et hus i Birkerød. Mens byggeriet stod på,
indlogerede han sig i Høsterkøb kro, hvor han
døde ganske pludseligt. Hans datter Caroline
Amalie var blevet skuespillerinde, en yppig, pi
kant skønhed, feteret af det københavnske tea
terpublikum. Mange sværmede for hende, og
den russiske gesandt, baron von Korff, gjorde
hende til sin elskerinde. Under deres mange sam
menkomster kom han til at røbe nogle hemme
ligheder, som hun lod gå videre til andre. Han
lod hende da efter tidens skik årelade af sin
tjener, men blodtabet var så voldsomt, at hun
døde samme dag. Hendes tragiske død 1754
vakte større opsigt end Ludvig Holbergs død få
dage forinden.
Ikke langt fra kirken og præstegården ligger
Birkerød gamle statsskole. Den blev grundlagt
1868 af den geniale skolemand Johan Mantzius.
Det var landets første private kostskole, der

skulle være som et hjem for eleverne. Mantzius
ville undgå at gøre skolen til en eksamensskole,
men forholdene tvang ham til at skifte stand
punkt. Fra 1886 dimitterede skolen til studen
tereksamen, og siden har skolen været et gym
nasium. Mantzius døde 1890, og skolen var
endnu i en årrække privat skole indtil 1920, da
den blev overtaget af staten. Hundredåret for
dens stiftelse fejredes ved festlig indvielse af
Birkerød Statsgymnasium i april 1968, hvor
hele byen festede både for jubilæet og det nye
moderne gymnasium i Søndervangen. - Den før
ste skole fik Birkerød i 1814. I 1840’erne byg
gedes en ny skole, der udvidedes ca. 1870, og
1900 opførtes den ældste af Birkerøds nuvæ
rende kommuneskoler, Birkerød Kommuneskole
på Ravnsnæsvej. Den er selvsagt gennem årene
blevet såvel ombygget som stærkt udvidet. I
1954 blev Bistrupskolen på Bistrupvej taget i
brug. Skolen har et yderst smukt anlæg med
springvand og fine blomsterarrangementer.
Toftevangskolen, indviet 1964, er en meget mo
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derne indrettet skole, der afgjort bryder med
den gængse opfattelse af en skoles udseende, og
den er tillige en af de største skolebygninger i
Frederiksborg amt. På skolen er en kunstfor
ening, der på skift indbyder fortrinsvis yngre
moderne kunstnere til at holde udstilling med
malerier, skulpturer og tæppekunst m. v. De
nævnte skoler har såvel hovedskole som realaf
deling. Sidste skud på Birkerøds avancerede sko
levæsen er Kajerødskolen, der blev taget i brug
for et par år siden, men som endnu ikke er fær
digbygget. Om ca. et par år vil denne helt nye
skole også få realafdeling. Birkerød Privatskole
stiftedes 1920. For et par år siden blev den ud
videt med en moderne tilbygning, og den fik da
oprettet realafdeling. I 1943 blev Furesøkolonien oprettet som observationshjem under Skole
psykologisk kontor. - Birkerød rådhus er bygget
1925, men med den enorme udvikling, der har
fundet sted, har kommunen indrettet sine tids
svarende kontorer i naboejendommen. Ved ga
dekæret i Bistrup ligger Nordvanggaard, som er
en katolsk institution med børnehave, plejehjem
og kirke.
Birkerød by og sogn er stadigvæk et særde
les yndet sted at få en bolig. I 1950 var der i
hele sognet, der regnes for bymæssig bebyggelse,
ca. 9.000 indb. I dag er tallet over 20.000, og
sognet må betegnes som forstadskommune til
København. Det er indfaldsporten for hoved
stadsområdet til Nordøstsjælland, og der har i
det sidste decennium været omfattende bolig
byggeri i gang. I meget stærk grad har det præ
get området i og omkring Bistrup. Den var tid
ligere en lille landsby, men inden for de sidste
20 år er her skabt et stort boligområde, der nu
er vokset sammen med Birkerød. Her bor nu
så mange mennesker, at stedet har fået sin egen
yderst moderne kirke. Man havde gennem
lang tid samlet penge ind til opførelse af Bi
strup kirke, men byggerestriktioner spændte
ben for byggeriet. Så tog Bistrups senere sogne
præst og den stedlige menighed sagen i deres
egen hånd og byggede selv kirken i fritiden, og
i 1967 blev den indviet. - De gamles Hjem i
Birkerød blev stiftet allerede i 1874; det er for
længst blevet udvidet betydeligt og tidssvarende
indrettet, og det er i dag en anselig bygning.
I 1935 blev biblioteket oprettet. Det har til
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huse i store tiltalende lokaler i et ejendoms
kompleks. - Med den rivende udvikling i Bir
kerød har også den større industri meldt sig.
Blandt større virksomheder skal nævnes: Nor
disk Tråd Industri, A/S P. Beiersdorf & Co.
(Nivea-creme), Lifton (maskinfabrik), Luxtex
Filtfabrik, Reska Metal Industri A/S (reoler og
sektionsbyggeri), A/S Brdr. Carlsen (regnema
skinen Contex), Treos-Reol A/S, Kvetny Iser &
Sønners Stolefabrik A/S og Pharma Rhodia (me
dicinalfabrik) samt Winther & Heide’s Eftf. (sa
nitetsudstyr).
Også i vor tid trækker byen Birkerød og
dens omegn kunstnere til sig, både malere, for
fattere og skuespillere. Den landlige idyl med
den storslåede natur ligger lige uden for bygræn
sen, og den korte afstand af 20 km til Køben
havn har også sine fordele. I 1968 blev Nord
banen elektrificeret på strækningen Holte-Birkerød-Allerød-Hillerød, hvilket fremover yder
ligere vil forcere Birkerøds vækst og udvikling.
- Udover Birkerød Kro og Hotel, der er af gam
mel dato, er der ved Kongevejen, den uhyre
stærkt trafikerede hovedvej 5, for nogle år si
den opført et motel ved navn »Birkepejsen«.
Yderligere blev for få år siden også ved Konge
vejen indrettet et hotel, der bærer det meget
passende navn »Milepælen«. Selve Birkerød by
med sit hovedstrøg, Hovedgaden, er i de seneste
år blevet stærkt ombygget, og denne gade frem
træder i dag med store, flotte ejendomme, ud
styret med mange præsentable forretninger og
supermarkeder.
Dengang Birkerød var en landsby, lå der fle
re gårde, som ikke havde fællesskab med bøn
derne her. Der var Ebberødgaard, oprindelig en
almindelig fæstegård. Den kom i Leonora Chri
stine og Corfitz Ulfeldts eje. Senere fik biskop
Hans Svane gården; dens arealer blev udvidet,
og han fik en mølle og ikke mindre end 35 fiske
damme. Biskoppen udfoldede et betydeligt ini
tiativ for at forøge sine indtægter. Det er især
bemærkelsesværdigt, at han søgte at skabe en
stor industri på stedet ved udnyttelse af vand
kraften fra de nærliggende vandløb. Efter
bispens død arvede hans datter Ebberød. Hun
solgte gården til Fr. IV, og fra nu af hørte den
under kronen. Dronning Sophie Magdalene
havde en overgang et større stutteri her, men

Jægerhytten ved Sjælsø

det blev nedlagt, og 1759 blev stedet solgt til
prokansler Erik Pontoppidan ved Københavns
universitet. Indtil 1890 var Ebberødgaard på
private hænder. Den blev derefter købt af in
stitutionen »Gi. Bakkehus«, som 1892 indrette
de et arbejds- og plejehjem for åndssvage. Eb
berødgaard blev ombygget 1916-23, og den er
under Statens Åndssvageforsorg. I 1967 kunne
Ebberødgaard fejre 75 års jubilæum. I de senere
år er institutionen blevet såvel moderniseret som
udvidet, og der arbejdes stadig videre med ud
videlser af Ebberødgaard, der i dag har plads
til ca. 1100 patienter. - I umiddelbar nærhed af
Ebberødgaard, i udkanten af Rude skov, rejser
Maglebjerg sig, der med en højde af 91 m er
Nordøstsjællands højeste punkt; der er her en
trigonometrisk station (landmåling). - En an
den gård uden for Birkerød var Eskemosegaard;
det var den gamle sognefogedgård. Den blev
19»

lagt ind under Hørsholm hovedgård, og kongen
anvendte den i en lang årrække som en slags
jagtgård. Her opdrog man jagthunde, og der
var ansat et stort personale til at passe dem.
Ved auktionen over Hørsholm fæstegods 1759
gik gården over i privat eje. Birkerød kommune
har nu købt den med tilhørende arealer. Jordene
er udstykket, og den smukke lille Eskemose
skov (22 ha) er gjort offentlig tilgængelig. Her
ligger i idylliske omgivelser den såkaldte Jæger
hytte, hvor man påstår, at dronning Caroline
Mathilde og grev Struensee har holdt til på de
res udflugter fra Hirschholm slot. Der er her
indrettet en lille hyggelig restaurant. - Den sid
ste større gård ved Birkerød er Hestkøbgaard
(88 ha), der ejes af Birkerød kommune.
Den ret store (298 ha) og langstrakte Sjælsø
bliver kaldt Nordsjællands perle; dens omgivel
ser er betagende med frodige marker og knej
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sende skove. På en af bakkerne på søens nord
side lå egnens gamle tingsted, fælles for Birke
rød, Blovstrød og Karlebo sogne — Hørsholm var
jo tidligere en del af Birkerød sogn. For knap
hundrede år siden lå her endnu de store sten,
der hørte til tingstedet. Nu er de borte, hugget
til skærver. Den høje bakke er også borte; den
blev sløjfet i 1950’erne, da man byggede den
store Sjælsmark kaserne. Det eneste, der er lev
net fra fortiden, er Stejlebakken, stedet, hvor
forbryderne blev henrettet. Ved Isterød, nær
Sjælsø, har Gentofte kommune taget initiativet
til anlæg af et stort vandværk, Sjælsø Vand
værk, et betydeligt og yderst moderne værk, der
forsyner ikke blot Gentofte, men også Lyngby,
Hørsholm og dele af Birkerød kommune med
vand. På Sjælsø’s stærkt bakkede sydside rejser
den store Aasebakke sig 65 m over havets over
flade. Udsigten fra Aasebakken ud over Sjælsø
er et betagende syn. Næppe mange steder i
Nordsjælland kan man en sommeraften opleve
en solnedgang som her. Når vejret er godt, him
len skyfri, kommer folk langvejs fra for at nyde
det skønne syn, og den nylig indrettede parke
ringsplads på bakkens top er da aldeles over
fyldt med biler. Ved Aasebakken byggede en
rigmand sig en stor villa. Den blev 1942 erhver
vet af benediktinerklosteret Vor Frue Kloster.
Det flyttede ud fra København, for at dets non
ner her kunne leve i stille landlige omgivelser.
Fra Aasebakken fører vejen ind til landsbyen
Høsterkøb, men forinden kommer man forbi
Magleås Folkehøjskole, der ligger i meget smuk
ke omgivelser. Højskolen blev grundlagt efter
anden verdenskrig som en selvejende institution,
der vil fremme det mellemfolkelige samkvem;
den støttes ikke blot af staten men også af
Mellemfolkeligt Samvirke. - Høsterkøb (egti.
Hustrukiøb) var for ca. 30 år siden berømt for
sine mange kirsebærtræer. Stod man på et af
højdedragene, var det i blomstringstiden, som
hvide skyer havde svøbt sig om landsbyen. De
strenge vintre først i 1940’erne gjorde stor for
træd, træerne gik ud, kun få er nu tilbage. Det
gamle sted har bevaret ikke så lidt af sit fortids
præg. Man har søgt at dæmme op for det spe
kulationsbyggeri, der finder sted i de nordsjæl
landske kommuner. Gennem en byplan har be
folkningen sørget for at bevare Høsterkøbs sær
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præg. Høje bakker rejser sig mod nord og vest,
og en del af de hyggelige stråtækte huse gruppe
rer sig om en lille sø. Fra Skolebakken abenba
rer sig en enestående udsigt, helt over til Hven
og svenskekysten. Mod nord skimtes Kronborgs
irrede tårne, og mod nordvest begrænses udsy
net af de store skove ved Hillerød. Vender man
sig mod syd, har man udsigt til Rude skov og
det store åbne Femsølyng-område. Dette areal
har en særpræget geologisk historie. Det stærkt
kuperede terræn omslutter 20 småsøer og dam
me, der oprindelig har udgjort en tørvemose.
Femsølyng var i gamle dage en tørvemose, der
var henlagt til bønderne i Høsterkøb, Sandbjerg,
Trørød og en del af Holte. Da man i sin tid
havde opskåret kongens tørvemose i Bagsværd,
blev der i Femsølyng skåret tørv såvel til hof
fet som til flere offentlige bygninger i Køben
havn. Senere blev Femsølyng atter overladt
egnens bønder, der fortsatte tørvefremstillingen. For godt 50 år siden kom det særprægede
stykke natur under forstvæsenet. - Høsterkøb
ligger i nordkanten til Rude skov (580 ha). I
denne skov ligger der dejlige skovsøer som
Agersø, Løgsø og Skovrødsø. I Rude skov fin
des Danmarks eneste satellitstation - ved Gre
vemose. Ved siden af har vi Magnetisk Obser
vatorium; begge hører under Meteorologisk In
stitut. Skoven ligger på et meget bakket terræn,
og foruden førnævnte Maglebjerg er der også
bakken Højbjerg (82 m) i dette område.
I nærheden af Femsølyng og umiddelbart ved
den gamle Kongevej ligger gården »Friheden«.
Oprindelig var navnet knyttet til en lille skov
part, men af ejerne overførtes dette til selve
gården. Det er i og for sig ikke en gammel gård,
men det har været et fornemt landsted, smukt
beliggende, og gården har en interessant historie.
I 1832 overtog Henrik Flindt Møller gården. Hans
fader var død, og hans moder var ikke i stand til
selv at drive stedet. Henrik Møller var dengang 20
år og optaget som elev på kunstakademiet. Han ville
være billedhugger, men nu blev han landmand. Han
havde fået gode venner blandt de unge kunstnere,
og de svigtede ham ikke, efter at han var blevet
gårdejer. De kom ofte på besøg, og »Friheden« blev
samlingsstedet for dem. Blandt dem, der ofte gæstede
ham, var H. W. Bissen, Jørgen Sonne og broderen
Edvard Sonne, den talentfulde Fritz Petzholdt, der
døde i Grækenland, Küchler og mange andre. Bissen

blev gift med Henrik Møllers søster Emilie, og der
ved knyttedes Bissen endnu stærkere til gården. På
Kobberstiksamlingen i København findes en samling
smukke tegninger, hvor Bissen skildrer livet på »Fri
heden«. Kunstnervennerne fandt mange motiver til
malerier eller tegninger under deres ture rundt om
på egnen. Således har Petzholdt malet et dejligt bil
lede med motiv fra tørvemosen i Femsølyng.
I 1724 lod Fr. IV bygge en rytterskole i
Ravnsnæs. Bygningen er bevaret, omend stærkt

ombygget. Skolen blev for godt 100 år siden
flyttet til Høsterkøb til Ludvigsborg, det hus,
hvor i sin tid grev Clas Horn havde boet. Det
var ham, der i Sverige var dømt for at have
været med i sammensværgelsen, som stod bag
mordet på kong Gustav III. Huset blev revet
ned 1916, og skolen flyttede over i den smukke
palæagtige nye skolebygning, Høsterkøb sko
les nuværende hovedbygning. Siden er skolen
blevet udvidet med et par tilbygninger. - Hø
sterkøb kirke er filialkirke af Birkerød kirke og
omfatter sognets østligste del: Høsterkøb, Sand
bjerg, Braadebæk m. v. Den blev opført 1908,
bygget i røde mursten og har skib, kor, våben
hus og et meget stateligt tårn. Stilen er almin
delig landsbykirke-stil. Den er tegnet af arkitekt
U. Piesner. Kirken ligger smukt I et skovbryn,
og kirkegården er anlagt i skoven, så gravene
næsten skjuler sig under de høje bøgetræer. Sin
unge alder til trods rummer dens interiør to
ædle fortidsminder, nemlig en gammel romansk
døbefont og en meget smuk altertavle i renæs
sance, der tidligere var anbragt i koret i Birke
rød kirke.
En landevej fører øst på til landsbyen Sand
bjerg og til Gøngehuse. Navnet skyldes, at dette
sted efter Roskildefreden 1658 blev et nyt hjem
for de mange danske flygtninge fra Skåne, Hal
land og Blekinge, der efter den svenske overta
gelse af de gamle danske provinser og den der
med følgende hårdhed fra svensk side valgte at
bosætte sig i Danmark. Den skånske Krig 1675—
79 forværrede yderligere situationen. For at
hjælpe disse nødstedte landsmænd, der gik un
der navnet »gøngerne«, tillod staten, at de sam
lede ind ved kirkedørene, ligesom man hjalp
dem med jord. - Den nye motorvej har nu æn
dret landskabets karakter totalt, og de gamle

Udsigt fra Aasebakken med Sjælsø i baggrunden

gårde er for længst gået ud af bondeeje. Her
ligger børnehjemmet Frihedslyst, der under land
lige former danner hjem for ca. 20 børn fra
2-16 år.
Enkelte oldtidsminder er endnu bevaret i sog
net. Således er der i Bistrup hegn og ved Sand
bjerg hvert sted en langdysse; Rude skov gem
mer to mindre gravhøje, og i Sandbjerg østerskov ligger flere småhøje, hvor man i den ene
har fundet en hellekiste. I nærheden findes en
anselig sten med frugtbarhedstegn (skålgruber).
- For at bevare de naturskønne steder i Birke
rød sogn er der foretaget en omfattende fredning,
der bl. a. gælder Eskemose skov og området
vest herfor, og Høbjerg og Kongelinden, Sænke
sø i Høsterkøb, Femsølyng og Høje Sandbjerg,
der udgør et bakket terræn, som strækker sig
mod øst og mod nord omkranser Maglemose.
Endvidere er de nærmeste arealer omkring Bir
kerød og Høsterkøb kirker blevet fredet, lige
som det flade areal, Vaserne, der grænser ned til
Furesøen. Står man ved Landevejskroen »Lollikhus« og ser ud over Furesøen, udfolder der sig et
storslået panorama for ens blik. Ude i horison
ten i sydlig retning af runder skovene ved Farum
som en mægtig mur søens blinkende flade - et
dejligt stykke natur, der står fast i erindringen.
H. C. Rosted og Jørgen Andersen
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BLOVSTRØD SOGN
BLOVSTRØD KOMMUNE
De mange bilister, der efterhånden har fundet
på at lægge søndags- eller ferieturen ind gennem
Blovstrød by fra Kongevejen mod Isterødvejen
og Hørsholm motorvej, vil ikke være utilbøje
lige til at tillægge de første beboere her æstetiske
bevæggrunde ved valget af boplads. Navnet
Blovstrød menes at stamme fra »Blaa Westi«,
som ryddede skov ved vestenden af Sjælsø. Man
kan endnu høre navnet udtalt Blovsterød af æl
dre beboere. Fra bakketoppene Bøgebjerg ved
Kettinge og »Fortrædbakken« nord for Blovstrød
by er der vidt udsyn over det kuperede terræn
nord for Sjælsø. Ved søens østlige bred ligger
Sjælsølund, som åbenbart har haft særlig konge
lig bevågenhed, idet dronning Louise (Frederik
d. Fjerdes dronning) havde en yndlingsplads
her med et lille lysthus; stedet kaldtes »Dejlig
heden«. Christian d. Niende holdt gerne sine
jagter her, og han havde en fast post på en åben
plads midt i skoven, som siden da hedder »Kon
geposten«. I 1920’erne holdtes her store natio
nale stævner med op til 2000 deltagere fra
Blovstrød og de omliggende sogne.
Fra Sjælsølund fører den gamle Frederiksborg
landevej (nu Stumpedyssevej) nordpå forbi for
samlingshuset »Skovhus« til Stumpedysse hegn;
herfra fører vejen os videre forbi Slutterup og
vejen til Donse, og vi kommer til Tokkekøb
hegn, hvor der er indrettet parkeringsplads for
bilister, som ønsker at nyde en travetur ad
smukke skovstier til Storedam nordpå, til den
imponerende langdysse ved »Dæmpegård«, el
ler mod syd til mindestenen ved Vildtmestervej
for to unge mennesker fra Amager, som her blev
henrettet ved nakkeskud om formiddagen den
15. april 1945 af tysk politi. - Navnet Tokkekøb
(1582) kommer enten af det ældre danske per
sonnavn Tokkæ eller af Thokke = »skøn« (vur
dering). I sidste tilfælde vil Tokkekøb altså be
tyde jord »købt efter skøn«, modsat »efter op
måling«.
Vest for Kongevejen møder vi bebyggelsen i
Sortemosen, der på en smuk måde er passet ind
i et hjørne af skoven. Vejen under jernbanen
fører os ind i bydelen Allerød, som er vokset
sammen med Lillerød stationsby. Posthuset,
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jernbanestationen og telefoncentralen, der alle
ligger i Lillerød, hedder Allerød (for at undgå
forveksling med Hillerød), og dette forhold har
givet anledning til megen forvirring om navne
forholdene i området. Mod syd kommer vi ind
i Ravnsholt skov, Kattehale mose og Sønder
skov. Her findes idylliske landskaber omkring
Øxenholm og ved Skræddermosen. Over Nord
banen kommer vi gennem de store militære are
aler ved Høvelte kaserne tilbage til Kongevejen.
Denne næsten 10 km lange kommune, der
dækker et areal på 2864 ha, hørte tidligere sam
men med Hørsholm, Karlebo og Birkerød kom
muner til Hørsholm gods (Hirschholm amt). Et
minde om denne tilknytning er det store væg
maleri i sognerådets mødesal i administrations
bygningen ved Kongevejen. Det viser dronning
Sophie Magdalene, der kommer agende ad den
gamle Sjælsmarksvej på »udflugt« fra Hørs
holm slot. Hun gav i 1761 efter tilskyndelse fra
grev Stolberg bønderne deres fæstegårde til ejen
dom, samtidig med at de blev fritaget for ho
veri, en overordentlig betydningsfuld reform
for hele egnen. Endnu i 1950’erne var Blovstrød
kommune et udpræget landsogn. De store mili
tære arealer mod syd dannede en grænse for
ekspansionen fra hovedstadsområdet, men så tog
udviklingen fart. Omkring gadekæret i Blovst
rød by lå de fire gårde »Kildebakkegård«,
»Lundegård«, »Vindbygård« og »Rosmose
gård« foruden præstegården ved den gamle
landsbykirke.
Den oprindelige del af kirken (kor og skib) er
opført af rå kampesten i det 12. årh. i romansk
stil. Af de oprindelige rundbuede vinduer er
kun bevaret ét midt på korets nordside, udven
dig synligt som en flad niche. På den bevarede
oprindelige korbue, som er usædvanlig smal, ses
et fremspringende kragbånd i vederlagshøjde. I
begyndelsen af det 16. årh. forhøjedes langmu
rene med 3 skifter munkesten, og kor og skib
fik krydshvælv (1 i koret og 2 i skibet). Skibets
østgavl har nederst bevaret det gamle kampe
stensmurværk, mens den øverste del er muret af
munkesten i munkeskifter (ny sten) med 11
kamtakker. Desuden er der to tilbygninger i
røde tegl: et gotisk tårn af munkesten på en fod
af rå kamp og våbenhuset fra renæssancetiden.
Alterbordet er tømret af træ, og altertavlen

er en 3 m høj forgyldt ramme i moderne gotisk
stil omkring Th. Wegeners maleri på lærred, der
fremstiller Jesus - i rød dragt med blå kappe talende til den bodfærdige synderinde, der knæ
ler foran ham. Prædikestolen er udført ca. 1630.
Den er af egetræ med fire udskårne sider med
symboler på de kristne dyder, og i buefelterne
står de fire evangelister.
Langvæggen mod syd har et kobberstik, der
viser nadverens indstiftelse, samt et maleri, ud
ført af A. Schiött (1868), der forestiller Georg
Chr. Scheller, der var sognepræst fra 1847-68
og tillige en tid formand for sogneforstanderskabet (d.v.s. sognerådet). - Ved Herredagen
i Odense i 1526 fik kongen tilladelse til at
tage alle de klokker, der kunne undværes, til
støbning af bøsser »til Rigens Behov og Nytte«.
Blovstrød måtte afgive den ene af sine klokker
i 1528.
På kirkegården er begravet pastor Joachim
Junge (1760-1823), der var sognepræst og tillige
forfatter. Bedst kendt er hans bog om »Den
nordsjællandske Landalmues Karakter, Skikke,
Meninger og Sprog« (1798). Også provst N.
F. Trojel (sognepræst 1896-1923) er begravet
her. Menighedsrådene i Blovstrød og Lillerød
har rejst en mindesten på hans grav. På den nye
del af kirkegården ligger tegneren og maleren
Børge Biilmann-Petersen begravet.
Gadekæret med gadejorden og de stynede
popler blev fredet i 1946-47, og alle gårdene er
nu købt af kommunen til udstykning. Det sam
me gælder »Ny Allerødgård« vest for Konge
vejen, hvor også det nu nedrevne teglværk lå.
Allerød (teglværk) er blevet internationalt kendt
blandt geologer ved den såkaldte »Allerødtid«
med dertil knyttet »Allerødlag« fra en relativ
varm periode i senglacialtid. Tilbage er stadig
Blovstrød Teglværk, som ligger mellem jernba
nen og det nordsjællandske frugtpakkeri NEFF.
De fleste af de tilbageværende gårde med
landbrugsdrift i sognet drives nu af forpagter
eller ved bestyrer. Dette gælder også det gamle
Seismark (Sjælsmark). Mens de fleste landsbyer
i Nordsjælland er rundbyer (omkring et gade
kær) eller langbyer (omkring en gade), så er
Seismark en af de få terrænbyer, man har i
Nordsjælland. Her drev man kreaturerne ned til
vanding ved Sjælsø. Der lå i sin tid 5 gårde; nu

er der 4 tilbage. Den første gård på højre hånd,
»Den gamle Gård«, er ganske ejendommelig
med sine lerklinede vægge. Der er ingen vinduer
i staldbygningen ud mod gaden. En af stuerne
har klinkegulv med en fordybning, hvor hus
moderen har stået ved bordenden. Nationalmu
seet har fotograferet stuerne, og mange malere
har siddet herinde med pensel og palet. Nu kal
des gården »Tingstedgård«. På dens jord, nogle
få skridt vest for indkørslen til Sjælsmark ka
serne, lå endnu i slutningen af det 18. årh. en
stensat tinghøj. Med indretningen af Sjælsmark
kaserne i 1950-51 forsvandt de sidste spor af
tingstedet, men en af stenene, en såkaldt tyvte
sten, er opstillet ved kasernen. Man stævnede til
dette tingsted fra hele Hørsholm birk. Lige ved
siden af lå stejlepladsen, hvor man henrettede
grove lovovertrædere. Man betragtede tingstedet
med megen respekt; man måtte således ikke bæ
re våben inden for tingstedets synskreds, når der
holdtes stævne.
Nede i Sjælsmark finder vi også den første
skolebygning i Blovstrød sogn. Det er stuehuset i
Vald. Petersens gård, som blev opført i 1724.
Det var en af Frederik den Fjerdes 240 rytter
skoler, hvoraf der I årene 1722-25 byggedes 40
her i Nordsjælland på de kongelige rytterdistrik
ter. Over indgangsdøren sidder ligesom dengang
den gamle sandstenstavle med kongens navne
træk og Kingos bekendte indskrift, der desværre
næsten er ulæselig nu. Børnene havde en lang
skolevej dengang, idet de gamle dagbøger viser,
at skoledistriktet omfattede foruden Sjælsmark,
Sandholm, Kettinge, Tokkekøb, Donse, Grønne
gade huse, Overdams huse og Usserød. Det kneb
da også med regelmæssig skolegang. Præsten
(Johan Aldewelt) skriver i 1824: »Sommerskole
gang har hidindtil i dette Sogn været ukendt«,
og i øvrigt kunne han gentage degnen Broholms
ord: »Læreren maa sige med Esajas, at der er
ikke flere Børn i Skolen end Bær efter Høsten:
her sees eet, her to, her fire, her fem Børn«. I
året 1830 blev skolen, som var istandsat for Det
kongelige Rentekammers regning, efter en del
modstand overleveret kommunen til fremtidig
vedligeholdelse. I 1852 blev skolen solgt for
2250 rdl., og sandstenstavlen blev overført til
den nye skole i Grønnegade, der begyndte un
dervisningen 1. november 1852.
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Vinterstemning ved Storedam i Tokkekøb hegn
(foto: V. Borgholt)

Til den nye skole var der købt 8 tønder land
fra Agiltegård (en af de gamle torpegårde) for
1800 rdl. Man begyndte med to meget store klas
ser: 75 elever i ældste og 55 i yngste klasse. Man
begriber ikke, hvordan de har kunnet være der,
når man læser i en inventarliste, at der fandtes
8 skoleborde med bænke. Det var ganske vist
lange bænke, men det har ikke været magelige
forhold. Først i 1882 anføres som noget nyt:
»Et Bord med Rygstød haves« (Karen Hansen:
Grønnegade skoledistrikt gennem årene, udg.
ved 75 års jubilæet). Skolen blev udvidet med
ét lokale i 1901, da Blovstrød mageskiftede med
Birkerød (Ludserød overdrev mod Isterød stor
skov). Formentlig på grund af sit ildeklingende
navn blev Ludserød 1922 ændret til Høvelte, en
lokalitet, der nævnes 1346 som Høholt.
Den 1. maj 1939 blev det vedtaget at nedlæg
ge Grønnegade skole og overføre børnene til den
nye centralskole i Blovstrød. I efteråret 1939
solgtes skolen med den tilliggende skolejord for
16.600 kr., og sandstenstavlen kom på et mid
lertidigt ophold i administrationsbygningen, ind
til den genopsattes på den gamle skole i Seis
mark. Opførelsen af den første skole i Blovstrød
fortaber sig i det uvisse, men det vides, at der
har været udsendt løbedegne til Blovstrød fra
Frederiksborg Latinskole. Ved to auktioner
(1820 og 1821) bortsolgtes degnejorden i Blovst
rød for 670 sølvdaler. I 1822 blev skolen udvi
det og repareret (Joachim Junge). I en kgl. an
ordning af 13. august 1841 påbød Christian VIII,
at sognene herefter skulle bestyres af et sogneforstanderskab. »Løverdag Eftermiddag den 15.
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Januar 1842« var Blovstrød Sogneforstanderskab første gang forsamlede i Seismark skole
stue, hvor den fremlagte valgprotokol viste, at
kammerråd Lund på Nebbegård var valgt til
formand 20. december 1841. Det første resultat
af den ny styreform blev bygningen af en ny
skole i Blovstrød i 1843. Den opførtes »39 Alen
fra nærmeste Bygning« og kostede 1038 rdl., og
nu blev der for alvor pålignet skolepenge fra
omkring 1 skilling for de fattigste parcellister
og op til 34 rdl. for en proprietær i Høvelte.
Som et kuriosum skal det nævnes, at læreren,
Anders Børgesen, ligesom lærer Lars Christen
sen i Grønnegade, fra 1846 holdt aftenskole.
Skolen blev udvidet i 1890 og igen i 1900, hvor
der også ansattes endnu en lærer. Denne skole
blev nedrevet i 1938, efter at den nuværende
skole var opført. Denne blev indviet den 19.
august 1938 (samlet udgift 172.000 kr.), og den
er senere udvidet i 1951 og 1959. I 1969 fore
står en større udvidelse, som kun er første etape
af udvidelse til en tre-sporet skole. - I 1952 blev
De gamles Hjem opført med tilknyttede pen
sionistboliger; endvidere blev der bygget børne
have, som nu er under udvidelse.
I sognets nordligste hjørne ligger »Dæmpe
gård« (1582 Dempe Mølle). Det er en gammel
skovridergård, og her boede engang en søster til
Ewalds elskede, Arendse Hulegaard. Gården blev
solgt i 1903, og samtidig fredede man den smukt
beliggende langdysse, der ligger lige ved gården,
og som kaldes »Kongedyssen«. Den har været
undersøgt i 1808, og i 1859 lod Frederik d. Sy
vende den igen undersøge af skytten Jørgensen,
som var en habil arkæolog. På østhjørnestenen
ses kongens navnetræk: F VII 30. 5. 1860. Den
blev udgravet af Hans Kjær i 1928. Man nåede
ned i et askelag (afsvidningen af den oprinde
lige skov), og man fandt bl. a. en lille slebet
økse. Dyssen er over 4000 år gammel, og når
man betænker de primitive redskaber, vore forfædre har haft til rådighed, forbavses man over,
at det har været muligt for mennesker at skabe
dette vældige monument. Alle kantsten er op
stillet nøjagtig lige ind mod gravpladsen. På den
østre randsten er der hugget en hylde, hvorpå
den enormt tunge dæksten hviler. Også grevinde
Louise Danner har sikkert været Imponeret over
den ufattelige kraftpræstation, der har bragt

Kongedyssen i Tokkekøb hegn (akvarel af Aa. Kjærø)

dækstenen på plads, for hun har ladet sine initi
aler indhugge på vestsiden af stenen. Der er ad
gang til »Kongedyssen« ad en marksti fra nord.
Til erstatning for »Dæmpegård« opførtes i
1904 skovridergården »Tokkekøb«, der ligger
ved Kongevejen. Den 8. juni 1942 købte Blovst
rød kommune den af staten for at indrette den
til administrationsbygning. Hidtil havde man bl.
a. holdt møder på Grønnegade mejeri (nu va
skeri). På 100-årsdagen for det først valgte sogneforstanderskab, den 15. januar 1942, vedtog
sognerådet at lade indrette en sådan administra
tionsbygning. Ved indvielsen torsdag den 28.
januar 1943 kunne en stolt sognerådsformand
meddele, at huset var gældfrit. Han tilføjede:
»Dette giver mig anledning til at bemærke, at
vi godt ved, at dette ikke er almindelig coutume,
men dette er nu vor måde at løse en sådan op
gave på, og vi frabeder os kritik fra gode vel
menende kolleger i nabosogneråd, som ikke sam
stemmer med os i denne vor opfattelse. Vi har
altid her hævdet, at vi fra tidligere generatio
ner fik overdraget kirker, skoler og andre kom
munale bygninger uden gæld, og vi har derfor
pligt til at overdrage disse til vore efterkomme
re uden tyngende byrder.« Mødesalen er indret
tet med parketgulv, bjælkeloft og blyindfattede
ruder. Møblerne fra Fritz Hansens stolefabrik i
Lillerød er af lys eg i renæssancestil. Der er høj
ryggede læderbetrukne stole med kommunens
våben præget i læderet. Våbnet viser en pile
spids, egeblade, kornaks og to bølgelinier, hvor
af de tre sidste symboliserer skovene, landbru
get og Sjælsø, mens pilespidsen symboliserer de
mange oldtidsminder, og især en af de ældste
pilespidser, der er fundet her i landet. Den blev
fremdraget på det militære skydeterræn ved
Sjælsø og er nu opbevaret på Nationalmuseet.
Sandholm er en anden af de gamle gårde i
sognet, nævnt første gang i 1346. Den kom me
get tidligt ud af »bondebrug«, idet et konge
brev af 24. maj 1652 befaler, at den »skal følge
en af Officiererne under det sjællandske Regi
mente«, og den kom således aldrig i slægtseje.
Af dens kendteste beboere skal her nævnes dron
ning Sophie Magdalenes bygmester Lauritz Thura, der opførte Hørsholm slot og det indre af
Christiansborg. Han havde gården fra 1743 til
1753 og nåede at opføre et nyt grundmuret stue
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hus, og han forbedrede udbygningerne betydeligt.
I 1761 blev Sandholm solgt til dronningens hof
præst, Johan A. Cramer, der efterhånden opnåede
mange begunstigelser i afgifterne til dronningen.
Han var meget interesseret i jordbrug og optog
som den første her på egnen dyrkningen af kar
toffelen. Det blev til stor hjælp for bønderne i
misvækståret 1783, da der alene på Hørsholm
gods høstedes 3—4000 tdr. kartofler. Da hofpræ
sten blev superintendent i Lübeck i 1771, solgte
han gården, og siden har den hyppigt skiftet
ejer. Den nedbrændte i 1834 og blev ved gen
opbygningen flyttet til sin nuværende plads. I
1948 blev al jorden (250 tdr. land) købt af sta
ten, og på dens jorder ligger Sandholmlejren.
Til Høveltegård var der nu et tilliggende på
358 tdr. land, efter at der i begyndelsen af det
19. årh. var tilkøbt to gårde fra Ludserød by
(af kvindenavnet Lutze eller Lucie). Efter selv
ejendoms indførelse i 1761 gik den hurtigt ud af
bondeeje, og den blev handlet hyppigt i midten
af forrige århundrede til priser fra 42.000 til
113.500 rdl. Nu bruges bygningerne til uddan
nelse af instruktører i signaltjeneste (Høvelte
gård Signalskole). Her ligger også TBS&K, Tele
graftroppernes Befalingsmandsskoler og Konsta
belskole, der uddanner værnepligtige og frivilli
ge befalingsmænd. I Høvelte er der faktisk to
kaserner: Høvelte Telegrafkaserne i de gule byg
ninger og i en del af de nye bygninger ud mod
Kongevejen og Danske Livregiment, der holder
til i de røde bygninger mod vest. I den gamle
landsby ligger Dannevirkers soldaterhjem »Lun
dehøjgård«. KFUM’s soldaterhjem i Sandholm
betjener Sjælsmark kaserne og Sandholmlejren.
De tre militære lejre rummer ca. 5000 mand, og
Blovstrød er således landets største garnisonsby.
Endnu to gårde i Nedensognet skal omtales.
»Sjælsølund« var tidligere et skovfogedsted på
26 tdr. land, men samtidig med at fabrikant E.
Nobel købte den omkring 1920, købte han
Stumpedyssegård (72 tdr. land) og nogle mindre
parceller, der lå ind imellem, og det hele blev
lagt under »Sjælsølund«, som nu har 120 tdr.
land agerjord. Senere solgtes gården til fabri
kant Marius V. Ludvigsen (»Metalgården«, Kø
benhavn), og da han døde i 1962, overgik den
til hans arvinger, som stadig har den. Da ingen
af arvingerne ønskede at tage ophold på gården,

blev bygningerne i 1963 lejet ud til syge- og
plejehjem som anneks til plejehjemmet »Rungstedhus« i Hørsholm kommune. På gårdens jord
(ved Stumpedysse) ligger to fredede jættestuer. I gårdens nærhed ligger Sjælsølund Efterskole,
oprettet 1951. Den har 10 måneders kursus for
drenge i 16-års alderen.
Da proprietær Nyholm i 1876 købte Nebbegård for 188.000 kr., havde den et tilliggende på
250 tdr. land. Den meget store avlsbygning, som
Fr. Neckelmann havde bygget, brændte i 1905,
og gården solgtes i 1913 til fabr. E. H. Ludvigsen (Schulstad & Ludvigsen). Ved fabrikant
Ludvigsens død i 1928 havde Nebbegård ca.
300 tdr. land, og den overgik til et legat for
ulykkeligt stillede børn. Sådanne børn har nu al
drig haft ophold på Nebbegård, men i 1942 byg
gedes et hjem for gartnerlærlinge (Li. Nebbe
gård), atter nedlagt som lærlingehjem i 1951.
Hovedbygningen (St. Nebbegård) er opført i
1806 efter en ildebrand. Siden 1951 har den væ
ret benyttet af Mødrehjælpen. Efter afståelse af

jord til Isterød vandværk og borepladser (20 tdr.
land) og til Isterødvejen m. m. er der nu 270
tdr. land tilbage. - Sognets største industrivirk
somhed er firma V. Grum-Schwensen i Allerød.
Her fabrikeres radio- og TV-kabinetter samt
gulvbelægning; ligeledes fremstilles snedkerima
skiner, der eksporteres til store dele af verden. I Allerød ligger et hjem for gamle sømænd,
»Prins Valdemar og Prinsesse Maries Hvile
hjem«.
I de seneste år er Sjælsmarksvejen rettet ud og
gjort bredere, og nu er den overtaget af amtet.
Der er anlagt en afskærende kloakledning nord
om Sjælsø, som nu bruges til indvinding af drik
kevand til Gentofte og flere andre kommuner.
I forbindelse hermed er opført rensningsanlæg
og pumpestationer. Igennem den nordlige del af
kommunen og langs østsiden af Tokkekøb hegn
er planlagt en motorvej (Ringvej B5), som om
nogle år også vil medvirke kraftigt til at ændre
billedet af Blovstrød sogn.
V. Borgholt

HØRSHOLM SOGN
HØRSHOLM KOMMUNE

i søen. Nogle af vort lands mægtigste riddere
har boet her. Borgen var af og til samlingssted
for landets konge og ærkebiskop samt førende
stormænd. På snedig vis lykkedes det dronning
Margrethe at få overdraget borgen, så fra nu af
hørte den under kronen. Fr. II lod den rive ned
og opførte i stedet en mere bekvem og moderne
bygning. Samtidig lod han en bygning med fem
tårne nedbryde i Odsherred og føre til Hørs
holm.
Chr. IV boede ofte på Hørsholm. Det var
ham, der i sine sidste år fortyskede navnet til
Hirschholm af tysk: Hirsch = hjort. (I 1305
kaldes stedet Hyringsholm (Lundebogen), en
sammensætning af det oldnordiske mandsnavn
Hyrningr og holm). Han skænkede slottet med
tilhørende gods til sin datter Leonora Christine
og hendes mand, Corfitz Ulfeld. Da Fr. III og
Ulfeld blev uvenner, og Ulfeld flygtede ud af
landet, inddrog kongen Hørsholm og skænkede
godset til sin dronning, Sophie Amalie. Fra nu
og i over 100 år blev Hørsholm overladt de
danske dronninger. Fr. IV’s dronning Louise

En voldsom udvikling har efter anden verdens
krig fundet sted i Frederiksborg amt, navnlig i
de kommuner, der grænser op til Københavns
amt. Små hyggelige landsbyer er forsvundet, og
flere steder har landskabet helt skiftet karakter.
Udviklingen har medført, at det tidligere så
idylliske Hørsholm har mistet sit gamle køb
stadpræg. De lave huse fra byens ældste tid
forsvinder efterhånden. De rives ned. Udviklin
gen kræver sin ret; den kan ikke standses, man
må ofre idyllen her som andetsteds i hovedstads
området. - Der er imidlertid eet sted, hvor intet
må ændres. Det er partiet omkring Hørsholm
kirke langs Folehavevej. Her ligger en række
ærværdige gulkalkede bygninger, der stammer
fra den tid, da det prægtige Hirschholm slot
var opført der, hvor nu kirken ligger. Her er vi
på historisk grund. Stedets historie fortaber sig i
den tidligste middelalder. En stærk borg på stør
relse med Gurre lå dengang på en lille holm ude
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holdt meget af egnen. Her drog hun ud for at
søge trøst i sine ægteskabelige sorger. Fra hendes
tid er bevaret den store ejendommelige ladebyg
ning, som nu er en del af Jagt- og Skovbrugs
museet. Den bærer på sine gavle farvede våben
skjolde med kongens og dronningens navnetræk.
Hendes søn, Chr. VI, arvede Hørsholm eller
Hirschholm, som stedet nu kaldtes i mere end 100
år indtil 1861, da man antog det oprindelige
navn Hørsholm. Som kronprins lod han for
skellige bygninger opføre, bl. a. den bygning,
der nu rummer Hørsholm Egns Museum. Han
gav selv tegningen til huset, og materialerne,
der anvendtes til dets opførelse, stammede fra
Fr. II’s hvide tårnbygning, som dronning Louise
havde ladet nedrive kort før sin død. Da Chr.
VI besteg tronen 1730, overlod han Hirschholm
med tilhørende gods til sin dronning Sophie
Magdalene. Hun var utilfreds med det slot, der
nu stod på slotsholmen, og i samråd med kongen
besluttede hun at opføre en ny bygning, en ho
vedbygning, med en stor sal, der kunne benyttes
ved højtidelige lejligheder. Det var generalbyg
mester Ernst, der skulle løse denne opgave, men
hverken kongen eller dronningen var tilfreds
med det resultat, der var nået. I stedet fik den
unge hofbygmester Laurids Thura overdraget at
opføre et slot, der i skønhed og pragt kunne stå
mål med udlandets kongeslotte.
Det var ikke pragtsyge eller hovmod, der fik
dronningen til at opføre slottet, men fordi som hun udtrykte det - smukke bygninger gør
et land ære. Hirschholm slot fik iøvrigt en be
tydning, der rakte langt ud over slottets korte
levetid. Det var ikke alene arkitekter og kunst
nere, der her fik store opgaver, men det bidrog
i allerhøjeste grad til at dygtiggøre danske hånd
værkere og udvikle vort kunsthåndværk. - Slot
tet fik kun lov at stå i 70 år; det sank ikke i
grus, det blev ikke som Christiansborg et rov
for ilden, men menneskelig uforstand og kort
synethed berøvede vort land dette enestående
bygningsværk. Først i en senere tid har man for
stået, hvilket tab det betød. I 1812 var slottet
nedrevet med undtagelse af slotskirken, der
skulle tjene som sognekirke for stedets beboere.
Dens mure skred imidlertid ud, da den øvrige
del af slottet blev revet ned. Så måtte også den
ne bygning falde. Landsfaderen, Fr. VI, skæn
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kede menigheden en ny kirke, opført af arkitek
ten C. F. Hansen. Det var en kirke i en ny stil
art, den nyklassicistiske, som C. F. Hansen var
banebryderen for i vort land. Kirken kom til at
ligge på den gamle slotsholm, på det sted, hvor
der havde været slotsgård. De strenge linier i
dens arkitektur stemmer overens med de rette
linier, som behersker det anlæg, der omgiver
den. Kirkens indre kan måske for nogle virke
noget koldt ved første øjekast; men sætter man
sig til ro og følger rummets linier og udsmyk
ning, fornemmer man, at en stor kunstner har
skabt noget enestående. Der er en ide i opbyg
ningen, hvis forbillede var det græske tempel,
der stemmer en til eftertanke og andagt. Alle
linier peger mod alterbilledet med fremstilling
af Nadverens indstiftelse. Det er et gipsrelief,
en kopi efter Thorvaldsen. Gennem en smuk
triumfbue når man op i koret, og her vælder ly
set ind fra oven gennem et stort, rundt vindue.
- Kirken rummer kun få minder fra Hirsch
holm. Gulvets fliser stammer fra slottet, men ud
over den fint udskårne døbefont er der intet in
ventar fra den gamle slotskirke. Det fornemme
altertøj, som dronning Sophie Magdalene havde
givet den oprindelige kirke, blev stjålet. Midt i
kirken hænger et skib, skænket for hundrede år
siden af Rungstedfiskerne. Holger Drachmann
overværede, da skibet senere efter en restaure
ring atter blev ophængt, og det inspirerede ham
til fortællingen: »Skib i Kirke«. - Hørsholm
kirke blev indviet i 1823.
Dronning Sophie Magdalene ønskede, der
skulle vokse en by op i tilknytning til hendes
slot. Det var vel eksempler fra udlandet, der var
forbilledet, særlig Versailles. Måske skulle det
opfattes som et symbolsk udtryk for samhørig
heden mellem kongehuset og folket. Der blev
udarbejdet en byplan, egentlig en perle af en
byplan. Desværre blev den aldrig udnyttet.
Dronningens ægtefælle, Chr. VI, gav 1739 byen
købstadrettigheder, og den fik navn efter slot
tet. Byen havde ingen muligheder som købstad,
den kunne ikke opfylde de krav, der blev stillet,
og 1867 gav den afkald på købstadværdigheden.
- Da Sophie Magdalene var blevet enke, måtte
hun udvise den yderste sparsommelighed. God
set gav stort underskud, fordi hun måtte hjælpe
bønderne. De var i høj grad forarmede. Der

Efterårsstemning ved Hørsholm kirke, idyllisk beliggende på holmen, hvor Hirschholm slot lå (foto: Noer)

Parti med de gamle bygninger fra Hirschholm slots tid, i baggrunden Stolbergstøtten

havde grasseret en frygtelig kvægpest. Adskil
lige steder var der ikke en ko tilbage på går
dene, så hendes majestæt måtte indkøbe kreatu
rer, som blev overladt de fattige landmænd. Der
havde I flere år været misvækst, det skete derfor
ofte, at bønderne manglede udsæd, og man måt
te have hjælp fra dronningen. Hertil kom yder
ligere, at bønderne var bebyrdet med et hoveri,
værre end andre steder i landet. Der blev gjort
flere forsøg på at hjælpe disse bønder, men intet
hjalp. Til alt held havde dronningen fået en ny
overhofmester, grev Stolberg, en af de bedste
tyskere, der var indkaldt til landet på den tid.
Han gav dronningen det råd at overlade bøn
derne deres fæstegårde til selveje. Samtidig af
skaffede hun hoveriet, den byrde, som tyngede
bønderne mest og i høj grad havde medvirket
til at demoralisere dem. Det taler til hendes
klogskab, at hun straks fulgte dette råd, og lige
så meget taler det til hendes retfærdighedssans
og ære, at hun på en storsindet måde hædrede
sin rådgiver ved at rejse en støtte til hans min
de. »Til evig Hukommelse« står der på støtten,
en obelisk, tegnet af den franske kunstner Jar
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din. Den står mellem de gamle bygninger, der
er bevaret fra slottets tid. På sin vis er den ene
stående; den er den eneste i landet rejst af det
kongelige herskab til ære for en undersåt. Den
er også et vidnesbyrd om, at det var på Hirsch
holm gods, man begyndte de bondereformer, der
fik vidtrækkende følger og indledte et nyt af
snit i vort lands historie.
I den tidligere slotshaves sydlige del rejste
man 1932 en obelisk med bronzerelieffer, udført
af billedhuggeren Richard Magnussen, til minde
om det forsvundne slot og dets skaber, dr. Sophie
Magdalene. Den kaldes Hørsholmstøtten og blev
skænket af Landmandsbanken, medens relieffer
ne blev bekostet af Hørsholm Distrikts økonomi
ske Selskab, Hørsholm sogn og Grundejerfor
eningen.
Efter dronning Sophie Magdalenes død 1770 ryk
kede det unge kongepar, Chr. VII og dronning Ca
roline Mathilde, ud til Hirschholm, og på slottet
udspilledes den ægteskabelige tragi-komedie mellem
den snilde grev Struensee, den elskovstørstende dron
ning og den stakkels sindssyge konge. Historien om
denne affære er kendt nok. Som et minde om dron-

Hirschholm slot

ningen og grev Struensee findes endnu i dag Mathildevejen, der idyllisk løber gennem Folehaveskov
i Hørsholm til Frydenlund slot ved Vedbæk. Vejen
blev anlagt i henhold til en kabinetsordre, for at
man på en bekvem måde kunne komme fra Hirsch
holm til Frydenlund, som kongen havde skænket
dronningen. Vejen førte over nogle af Sandbjergbøn
dernes marker, uden de fik erstatning. Da Struensee
var styrtet, og dronningen havde forladt landet,
pløjede bønderne vejen op, kun gennem Folehave
skov kan man den dag i dag følge den. I nærheden
ligger den smukke ejendom »Folehavegaard«, byg
get efter 1761. Her har den landsforviste grev Claes
Horn boet nogle år, og her var han vært for hoved
stadens litterære personer, der satte pris på den højt
kultiverede svenske greve. Han var sigtet for med
delagtighed i mordet på den svenske konge, Gustaf
III. Bag Folehavegaard ses Christoph von Linstows
grav i skoven. Den danske regering udnævnte ham
til overforstmester, d.v.s. den øverste for alle danske
skove og med embedsbolig i Hørsholm. Han havde
selv ladet den skov plante, hvor han ligger begravet
i en muret grav.
20

Frederiksborg amt

Syd for slotshaven findes Landbohøjskolens
arboret, en forstbotanisk have, hvor man har
indplantet træer fra alle verdensdele, og hvor
danske forstmænd driver videnskabelige studier,
der har gjort arboretet kendt over hele verden.
Efter at slottet var nedrevet, mistede den lille
by sin fornemste pryd. De fleste håndværkere
havde haft arbejde på dette slot, men nu kom
hoffet ikke mere til byen, og håndværkerne stod
uden den indtægt, de før havde kunnet regne
med. - Den lille fattige købstad bestod af to
rækker lave gulkalkede bindingsværkshuse med
stråtag; de skjulte deres armod under de høje
lindetræer. Husene klumpede sig sammen om
den nyanlagte Kongevej, der havde brolægning
gennem byen. Et par gange i døgnet rumlede
den store postkaret henover den ujævne stenbro.
Muntert lød postillonens hornsignaler, når hans
vogn nærmede sig byen; de erindrede borgerne
om, at der var en levende verden uden om dem.
Når det blev mørkt, tændtes nogle tranlamper,
men den blafrende flamme gav kun et nødtørf
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tigt lys. Vægteren skulle passe lygterne, og hver
aften og nat skridtede han gennem gaden og
sang sine vers hver time.
F. eks. kl. 9:
Nu skrider Dagen under,
Og Natten vælder ud;
Forlad for Jesu Vunder
Vor Synd, o milde Gud!
Bevare Kongens Hus
Samt alle Mand
I disse Land
Fra Fjendens Vold og Knus.

Først for ca. 70 år siden blev vægterinstitutio
nen afskaffet i byen. - Når diligencerne nåede
Hørsholm, kørte man ind på Postgaarden - nu
Hørsholm hotel.
I sommeren 1832 boede digteren Henrik
Hertz i Hørsholm sammen med digteren Johan
Ludvig Heiberg og dennes hustru, skuespillerin
den Johanne Louise. De havde lejet sig ind i et
hus over for Postgaarden. Ferievennerne nød op
holdet i Hørsholm, dengang den rene idyl. Når
vejret tillod det, gik man ture i den historiske
slotspark. I sine Hørsholmdigte har Henrik
Hertz bevaret mindet om sommeren, en efterlig
ning af vennernes yndlingsdigter, deres forgude
de Bellman.
Posthornet klinger saa muntert i Natten;
Kudsken svinger Pidsken, og Hesten gjør Spring.
Herrer og Damer med Fjeder i Hatten
Ruller ind i Byen og seer sig omkring.
»Holla ved Porten! gjør Plads! Vi skal ind«
- Stalden er opfyldt af Vogne med Huder. »Seida, tilside du der med de Skind!«
- Hør kun, hvor Postkarlen tuder!---(H. Hertz: Posthuset i Hirschholm)

Fra sommeropholdet i Hirschholm 1832 skri
ver fru Johanne Louise Heiberg følgende i »Et
Liv«:
Vi besluttede at flytte ud paa Landet, saa længe
Sommerferien varede, og helst saa langt fra Byen,
Theater og Kjøbenhavnerne som muligt. Vi leiede os
derfor et lille Hus i Hirschholm, en Egn, der ingen
lunde var i Mode, og hvor vi altsaa kunde haabe at
nyde Naturen i Stilhed og Ensomhed. Hertz havde
ytret, at ogsaa han ønskede at ligge paa Landet,
langt fra Byens Tummel; Heiberg tilbød ham nu at
bo hos os i Hirschholm, og Hertz tog med Glæde
mod Tilbudet. Det lille Hus, vi havde leiet der, som
ligger lige overfor Postgaarden, havde adskillige
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svage Sider; men herved var nu Intet at giøre, man
maatte tage det, som det var, og se at indrette sig
saa hyggeligt og godt som muligt. Til Huset hørte
en lille Have med et Morbærtræ, hvis tykke Grene
dannede en Flade i Toppen, hvorpaa man kunde
sidde. Dette Sæde var min Yndlingsplads. Her ind
studerede jeg, hvad jeg havde af nye Roller til næste
Saison. Heiberg var som sædvanlig fornøiet med
Alt; hans Moder derimod fandt ikke Behag i denne
Bolig; hendes Værelser, paastod hun, vare fugtige Solen kom der ikke tilstrækkeligt - Meublerne vare
for simple og for faa - Maden som vi fik fra Post
mesterens slet — Brødet for lidt bagt — Fløden for
tynd - o.s.v. Heiberg havde en velsignet Evne til at
giøre sig lystig over sin Moders smaa Bekymringer,
og denne Evne gjorde, at meget opløstes i Latter
istedetfor at antage en alvorligere Characteer. Jeg
var glad som altid, naar jeg var paa Landet; van
drende ene om i det Frie, syntes jeg først ret at føle
Livet. Jeg var ung, brød mig ikke om Vind og Veir.
Regnede det, fandt jeg det behageligt; skinnede So
len, fandt jeg det deiligt; og det kviddrede inden i
mig, som Fuglekviddren i Toppen af Træerne . . .
Men vare vi glade og i godt Humeur inde i vort
lille Hus, saa lod det derimod til, at Naturen uden
for var trist og i slet Humeur; thi det regnede gan
ske utroligt i denne Sommer. Fik Solen et Øieblik
Magt over de tykke, hængende Skyer, strax trak vi
Vandstøvler og Vintertøi paa og spadserede under
den skjønne Slotshaves mægtige Træer. Her dreiede
Samtalen sig da ofte om den stakkels Dronning Ma
thilde og hendes haardt straffede Lidenskab. Det er
forunderligt at gaa paa et saadant Sted, hvor man
veed, at et Menneskehjerte har banket, elsket og
lidt. Under disse Træer havde hun vandret: »Him
melhoch jauchzend, zum Tode betrübt« — og dog! —
»Glücklich allein ist die Seele, die liebt!« Egnen var
fuld af Sagn herom, og til disse lyttede vi Alle med
Opmærksomhed. I Huset ved Siden af vort boede
der en fattig Skomagerfamilie, nette og stræbsomme
Folk. Konens Bedstemoder, en meget gammel Kone,
der altid havde levet i denne Egn, havde i sin Barn
dom oftere seet Dronning Mathilde og Struensee,
erindrede endnu mange Smaating fra den Tid, for
talte os om Hoffets Pragt og dets Fester, om den
lille Prins Frederik (d. Sjette), der her blev opdraget
saa strengt. Til denne Kones Fortællinger lyttede vi
da som Børn lytte til Eventyr i en Ammestue, og
sagde ligesom de: »Mere! veed De ikke mere?«

Mens Hørsholm var en by, hvor der ikke
skete nogen udvikling, opstod der 1791 i Usserød (1346, Ozæruth, måske af personn. Otsi;
ruth = rydning) en større industrivirksomhed.

Et privat interessentskab fik kgl. bevilling til at
anlægge et valkeværk og et klædemanufaktur
ved Usserød å, »Gamle Værk«, blev det kaldt.
Endnu en klædefabrik blev oprettet ved Usse
rød, nemlig »Ny Værk«. Værkerne fik betydelig
statsstøtte, men gav alligevel store tab, så det
endte med, at staten overtog dem. De fik navn
lig stor betydning under krigen 1807, da man
her fremstillede alt militærklæde. Efter 1818 var
der tale om at sælge Usserød militære klædefa
brik. Der blev på stænderforsamlingens møder i
Roskilde rettet stærke angreb mod virksomhe
den, der var en alvorlig konkurrent til de pri
vate fabrikker; men hærens officerer var imod
salget. Under treårskrigen 1848-50 viste det sig,
at denne fabrik havde betydet meget for hærens
forsyning med militærtøj. Der rejstes påny se
nere flere gange krav om nedlæggelse af nævnte
statsvirksomhed. Den gav imidlertid et pænt
overskud, og i vore dage har der været stor til
fredshed med denne klædefabrik, der nu er ble
vet udvidet og moderniseret. - En dugmager,
der arbejdede på Usserød værk, Poul Heinrich
Lindloff, fik 1842 kgl. bevilling til at anlægge
en klædefabrik i Hørsholm. Han var holstener,
en mand, der var grundigt uddannet i sit fag.
Under meget beskedne forhold begyndte han sin
virksomhed; den blev et godt eksempel på, hvad
en enkeltmands energi og initiativ formår at
skabe. Fabrikken var i god gænge, da han af
stod den. Andre førte virksomheden videre, og
den omdannedes til et aktieselskab. For byen
betød denne fabrik overmåde meget; den har
været med til at præge udviklingen i Hørsholm.
Da Usserød-værkerne for godt 150 år siden
arbejdede under højtryk, var der beskæftiget
over 800 personer, og man anså det derfor for
meget nødvendigt, at der var et sygehus. I dron
ning Sophie Magdalenes tid havde man ofte
måttet betale mange penge, når der var syge
mennesker, der behøvede lægehjælp. Dronningen
ansatte derfor en tysk barbersvend som »amtskirurgus«. Han skulle tage sig af de syge i hele
distriktet. Det var uoverkommeligt, når der var
epidemier. Man opførte det lille sygehus i Hørs
holm. Den kgl. staldmester protesterede; han
mente, at fiskene i den nærliggende dam ville
lide ved de »mercuriusser«, der brugtes af pati
enterne. Man måtte derfor grave en dyb grøft

rundt om sygehuset, så fiskene ikke blev forgi
vet, og kvæget undgik at blive smittet. Det pri
mitive sygehus blev først revet ned, da Konge
vejen blev anlagt. - I 1819 skænkede Fr. VI en
bygning i Usserød til et amtssygehus. Sygehus
lægen blev aflønnet med 4 rdl., når en patient
blev helbredt, men kun med 2 rdl., hvis denne
døde eller forlod hospitalet uden at være hel
bredt. I 1861 blev sygehuset udvidet og moder
niseret efter tidens forhold. I 1897 besluttede
amtsrådet at bygge et nyt sygehus med en sund
beliggenhed. Det gamle fandt man tjenligt til
folkeskole. Siden da har Usserød sygehus gen
nem flere perioder været underkastet betydelige
udvidelser. I dag er det et fuldt moderne hospi
tal, der tilfredsstiller alle de krav, som vor tid
stiller til en sådan institution.
I Usserød ligger en af Nordsjællands gamle
virksomheder, nemlig Usserød Bryggeri, der blev
grundlagt 1859 og begyndte sin produktion un
der meget primitive forhold. Det gamle bryggeri
brændte 1898. Et nyt blev bygget, og i de byg
ninger, der i de senere år er opført, er alle mo
derne hjælpemidler taget i brug.
Hørsholm sogn var det sted i Frederiksborg
amt, hvor den første almueskole blev opført.
Det var Fr. IV’s dronning, Louise, der 1718 gav
ordre til, at der dette år skulle oprettes en skole
i »Rundstedt for vore Bønders Børn«. Skolen
blev 1790 flyttet til Hørsholm, hvor den først
indrettedes i en af slottets sidebygninger, senere
i et tidligere fiskerhus, en dårlig og uhensigts
mæssig bygning. Først 1897 blev der bygget en
ny kommuneskole. I 1920 blev den tidligere pri
vate kost- og realskole inddraget under Hørs
holm kommuneskole. Den er i tidens løb blevet
betydeligt udvidet (realafdeling). I Usserød blev
der 1864 bygget en sogneskole ved landevejen
syd for byen. Den blev 1897 flyttet til Usserød
by og indrettet i det tidligere sygehus. Usserød
skole er med årene blevet udvidet til en stor
skole med moderne tilbygninger (realafdeling).
- Der er også bygget en ny skole i Rungsted, op
ført 1953 efter tegning af professor Steen Eiler
Rasmussen. Rungsted kommuneskole er bygget
efter meget moderne principper; noget helt nyt
var, at man i tilknytning til de egentlige klasse
værelser fik indrettet en friluftsklasse. Også
denne skole har realafdeling. I 1900 blev Rung
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sted statsskole oprettet med tilknyttet kostskole
afdeling som privatskole. I 1920 overtog staten
skolen. Gennem flere år har den været for lille
til de mange elever, der søger den, hvorfor der
opføres en stor og tidssvarende statsskole på
arealer i nærheden af Hørsholm-hallen. — Rung
sted Privatskole blev taget i brug 1920. I 1954
blev den en selvejende institution. Skolen, der i
1963 fik oprettet realafdeling, er inden for de
sidste år blevet stærkt udvidet.
Hørsholm højskole, »Købmandshvile«, blev
oprettet 1905 ved et legat, stiftet af papirhandler
Louis Petersen. Det var hans hustru, Ludi Pe
tersen, der efter sin mands død skabte skolen for
unge handelsmedhjælpere. Efter hendes død blev
den omdannet til almindelig højskole. - På bak
kedraget i nærheden ligger nogle gravhøje. Den
højeste er »Hannebjerget«, som Henrik Hertz
kaldte den efter fru Johanne Louise Heiberg.
Herfra var tidligere en vid udsigt; nu er den
begrænset, idet der tæt ved er opført Danmarks
længste bygningskompleks: Opnæsgård. På dette
sted lå tidligere en gård af samme navn. Her
har komponisten Lange-Müller haft sommerbo
lig, og Holger Drachmann boede der som nygift
med Emmy Culmsee. Det var her, han modtog
besøg af justitsråd Hegel og den norske forfat
ter Alexander Kielland. De gik en tur sammen,
fulgte en marksti, hvor kornet stod så højt, at
det nåede til skulderen. Da udbrød Kielland
pludselig: »Nej, fy for et fedt Land! De danske
Bønder behøver bare at ligge i deres Senge og
række efter Rugbrødet. Det vokser ind ad Vin
duet til dem«. I en villa over for Opnæsgaard
boede kunstneren Gerhard Heilmann. En dag
fik han øje på Opnæsbonden. Han var ved at
pløje sin mark. Dette syn inspirerede kunstne
ren, der havde fået til opgave at tegne nye pen
gesedler. Bonden fra Opnæsgaarden kom til at
pryde vor femhundredekroneseddel, den, man
har kaldt »Plovmanden«.
I en moderne kommune som Hørsholm har
man også draget omsorg for, at der er gode mu
ligheder for beboernes sportsudøvelse. Med kom
munal støtte erhvervede Hørsholm Rideklub det
tidligere kongelige stutteris ridehus, den sidste
rest af det gamle historiske Hillerødsholm. Ri
dehuset var berømt for sin mægtige træhvælving
af pommerske bjælker, en af datidens største og
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skønneste tømmerkonstruktioner, skabt af kgl.
generalbygmester Laurids Thura. I 1942 blev
bygningen flyttet til Hørsholm, hvor den blev
genopført på Folehavegaards mark. Ved en
ejendommelig tilskikkelse, som tilfældet forme
de, kom Thuras ridehus til at ligge tæt ved
Hørsholm slotshave med minder om Hirschholm
slot, Thuras berømteste bygningsværk. - På
Rungstedgaards marker anlagdes 1937 en af
Nordeuropas største og skønneste golfbaner; den
har været taget i brug ved store internationale
golfstævner. Det største sportsanlæg er dog
Hørsholm idrætspark ved Vallerød. Foruden
mange udendørs anlæg, fodboldbaner, tennisba
ner m. m. blev der 1961 opført en stor hal,
Hørsholmhallen, med restauration og alle mo
derne bekvemmeligheder. - I 1956 blev det me
get moderne og smukke bibliotek opført efter
tegning af arkitekterne Holger Næsted og Juul
Møller. Her er tillige indrettet studielokaler samt
en foredragssal.
Byen har to museer. I 1942 blev det store
Jagt- og Skovbrugsmuseum taget i brug. Det er
indrettet i de gamle stalde og den store lade
bygning fra slottets tid. Derved har de histori
ske, kønne bygninger fået en værdig anvendelse.
Museet fortæller os om skovene og danske skov
træer gennem tiderne. Der er en fornem våben
samling, anvendt til jagt, lige fra oldtiden til
nyere tid. Endvidere finder man her en smuk
samling af udstoppede danske pattedyr samt
fugle. - På pladsen ved Stolbergstøtten ligger
Hørsholm Egns Museum. Det er også indrettet
i en af de gamle bygninger fra slotsperioden,
den tidligere amtsforvalterbolig. Bygningen er
opført 1724 efter tegning af den senere Chri
stian VI. Her er samlet minder om de forskellige
slotte, der gennem tiderne har stået på slotshol
men, ligeledes minder om historiske personer,
om digtere og kunstnere, der har levet på egnen.
Museet blev oprettet 1944 af Hørsholm og Om
egns Museumsforening med støtte af de øvrige
sogne i det gamle Hørsholm distrikt: Birkerød,
Blovstrød og Karlebo. En af foregangsmændene i
dette museumsarbejde var den nylig afdøde mu
seumsleder H. C. Rosted, der har gjort et dyg
tigt og samvittighedsfuldt arbejde for denne sag.
Rungsted er et ældgammelt fiskerleje. De
mange gravhøje, der findes her, vidner om, at

der allerede i oldtiden var mennesker, som havde
slået sig ned på dette sted. Navnet forekommer
første gang 1346 som Runæstigh, muligvis bety
der det »Tryllestien«. Måske har det sigtet til
vejen, som førte gennem den tætte skov, der i
fortiden bredte sig ned til Sundet. Denne vej blev
en af de vigtigste færdselsveje i riget. Ad den
gik trafikken til de danske landsdele på den an
den side af Sundet, og den skabte også for
bindelse med Norge. - Da Kystbanen blev taget
i brug 1897, blev Rungsted straks et meget søgt
sted. Tidligere var det kun en eksklusiv kreds
af københavnske rigmænd, der tog sommerop
hold her; det var nemlig ret besværligt at kom
me hertil; man måtte selv have køretøj eller be
nytte dampskibet, der anløb Rungsted et par
gange om dagen. Nu blev det mere bekvemt at
komme fra hovedstaden til fiskerlejet. Mange
sommerbeboere eller landliggere søgte hertil.
Stedet havde alt, hvad et bymenneske kunne
ønske: en dejlig strand, skov og overalt smukke
landskaber. Et stilfuldt villakvarter voksede op
om det gamle fiskerleje. Det var ikke mere et
sted, hvor man kun boede om sommeren; folk
blev helårsbeboere. Den største del af det gamle
Rungsted fiskerleje er stadig bevaret; andre fi
skerlejer i nærheden er forsvundet, bl. a. Smid
strup, der lå neden for skrænten mod Sundet:
et ret stort fiskerleje var det i ældre tid, men år
for år åd havet sig længere ind. Fiskerne måtte
fortrække, og kun to gårde blev tilbage; de lå
oven for skrænten. 1796 købte digteren Thomas
Thaarup den ene; senere erhvervede han også
den anden. Den første kaldte han »Sophiehøj«
efter sin kone, den anden var den gamle »Toldergaard«. Her døde han 1821 og var blandt de
første, der blev begravet på Hørsholm kirke
gård, hvor man stadig omhyggeligt værner om
hans grav. »Sophiehøj« blev senere købt af en
nordmand; han kaldte stedet »Fredheim«, et
navn, ejendommen har bevaret. »Toldergaarden« fik navnet »Smidstrupgaard«, og den er
i dag på ca. 55 ha. Overhofmarskal Valdemar
Oxholm byggede lidt nord for den gamle gård
en stor hovedbygning i engelsk herregårdsstil.
Den blev erhvervet af kong Georg af Græken
land. Hvert år, når han kom til Danmark, af
lagde han altid besøg på ejendommen og sam
lede ofte her sine slægtninge om sig. Nu står den
20*

Rungstedlund, set fra Strandvejen

tidligere fornemme villa forladt og forfalden.
Den skal rives ned, den store park udstykkes,
og snart vil der rejse sig et nyt villakvarter.
Inden man sydfra når Rungsted fiskerleje,
ligger på venstre side af Strandvejen en gammel
ejendom »Rungstedhøj«. Den blev bygget af den
kendte politiker, konferensråd C. N. David,
hvis broder, proprietæren A. A. David, ejede
Rungstedgaard. Konferensrådens søn og Georg
Brandes var ungdomsvenner; gennem flere år
kom Georg Brandes derfor på sommerophold i
Rungsted. Han kom til at holde af egnen, og i
sine dagbogsoptegnelser giver han udtryk for
den begejstring, han følte under sine vandringer
i naturen.
Alle ejendomme i Rungsted hørte i ældre tid
under Rungstedgaard. Den gamle gård er for
svundet, den blev revet ned 1917, og en ny stor
bygning opførtes i den smukke have. I den gam
le Rungstedgaard har Fr. IV’s dronning Louise
boet af og til. Chr. VI’s gemalinde, Sophie Mag
dalene, overlod stedet til sin hofbygmester Nie.
Eigtved. I 1879 blev Rungstedgaard og Rung
stedlund solgt til søskendeparret fru Alvilda
Dinesen og kaptajn A. W. Dinesen. Mens fruens
arvinger fik Rungstedgaard, beholdt kaptajnen
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Rungstedlund og kroen. Rungstedgaard blev
1965 solgt til københavnske forsikringsselska
ber, der nu anvender den som kursusejendom.
Ved siden af Rungstedgaard ligger den tidligere
Rungsted kro, nu Rungstedlund, hvis historie
kan følges langt tilbage i tiden. Den oprindelige
kro blev bygget af Chr. II ved den vigtige ho
vedlandevej. Chr. IV besøgte ofte kroen, når
han drog op til Kronborg. Den svenske konge
Carl X Gustav har også indtaget forfriskninger,
når han - mens København blev belejret - drog
op til Kronborg. Her var det, også Griffenfeld
opholdt sig en kort stund, inden han blev ført
ombord på fregatten »Antonette«, der sejlede
ham til Munkholmen i Norge.
Meget har forandret sig fra den tid, da Rung
stedlund var kro og husede sin berømteste gæst,
digteren Johannes Ewald. Han har mere end no
gen anden gjort Rungsteds navn kendt og udø
deligt. I foråret 1773 kom digteren ud til kroen,
syg på legeme og sjæl. Kromandens kone tog sig
kærligt af ham, passede og plejede ham omhyg
geligt. Opholdet i Rungsted blev den lykkeligste
tid i digterens liv. »Der vokste min Sang,« skri
ver han. I et hjørne af parken, der hører til
Rungstedlund, ses endnu hans høj, hvor han blev
inspireret til digtet »Rungsteds Lyksaligheder«.
Der sad han og digtede »I kølende Skygger, i
Mørke, som Roser udbrede.« Tæt ved Strandvej
en, lige ved vejen mod Hørsholm, ligger den an
den Ewalds høj. Her blev 1876 opstillet en min
desten med portrætmedaillon af Ewald, udført
af V. Bissen. - For godt halvandet hundrede år
siden blev der bygget en ny kro på den modsatte
side af Strandvejen. Kroen blev senere ombygget
til Rungsted Badehotel, nedrevet o. 1950.
Kaptajn W. Dinesen, Rungstedlund, havde i sin
ungdom opholdt sig i Amerika og en tid levet blandt
indianere. De kaldte ham Boganis, der betyder has
selnød. Under dette navn udgav han 1889 sine
»Jagtbreve«. Der var over disse ejendommelige fri
ske og stemningsfyldte skitser en egen lyrisk og le
gende charme, som betog læserne. Han døde 1895,
og hans hustru, Ingeborg Dinesen, fortsatte driften
af Rungstedlund. Efter hendes død 1939 gik den
gamle ejendom i arv til børnene, og det blev baro
nesse Karen Blixen-Finecke, der nu kom til at bo
her. Hun havde i en årrække ejet en stor farm i
Kenya og kom 1931 hjem til sin mors gamle, histori
ske ejendom. I 1934 udgav hun under pseudonymet
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Isak Dinesen sin debutbog »Syv fantastiske Fortæl
linger«. Den blev en verdenssucces, der senere efter
fulgtes af »Den afrikanske Farm«. Denne bog blev
påbegyndt under tropesolen og fuldendt på Rung
stedlund i selve Ewalds stue ud mod Sundet. Lige
fra sin barndom havde baronessen følt sig stærkt
knyttet til sit barndomshjem. - Mange af de gamle
landsteder langs Øresundskysten forsvinder. De bli
ver opkøbt, og deres store parker udstykkes til byg
gegrunde. Overalt maser bulldozere frem og udslet
ter gamle kulturminder. Men Karen Blixen havde
ønsket at redde arealerne om Rungstedlund; de blev
derfor udlagt som fuglereservat.

Denne store gave, som baronessen skænkede
offentligheden, er sikret gennem Rungstedlundfonden, der har fået kgl. konfirmation. Alle de
indtægter, som indkommer ved hendes forfat
terskab, skal gå til fonden. Til støtte heraf fore
tog hun 1958 en lytterindsamling. Hun havde
regnet med at få ca. 20.000 kr.; der indkom
imidlertid det femdobbelte beløb. Disse penge
må ikke røres før 50 år efter hendes død. Til
den tid indgår beløbet i Rungstedlundfonden,
og summen vil da være nået op på ca. en million
kr. - De sidste år, Karen Blixen levede, var hun
plaget af sygdom. Hun fortalte, at hun lå og
vred sig af smerter, mens hun dikterede den sid
ste del af sin bog »Skygger på Græsset«. Hun
elskede Rungstedlund og havde selv udpeget det
sted i parken neden for Ewalds høj, hvor hun
blev begravet. Hun døde 1962.
Flere kendte kunstnere har gennem tiden holdt til
i Rungsted. I 1865 havde den norske komponist Ed
vard Grieg og hans ven, sangeren Benjamin Fedder
sen, lejet sig ind i et hus over for kroen. Grieg havde
her ro til at arbejde. Maj måned havde været usæd
vanlig varm, men snart faldt det ind med kulde.
Der var ingen kakkelovn i huset, og Grieg var me
get kuldskær. Da fandt Feddersen på at anbringe en
maskine med varmt vand under Griegs stol, når han
spillede. Det gav varme. Siddende oven over kaffe
maskinen skrev han nogle af sine mest berømte vær
ker, bl. a. »Humoresker«, klaversonaten i e-mol og
violinsonaten i f-dur. Den sommer var Griegs lyk
keligste. Her i Rungsted havde han også lejlighed til
at møde den unge pige, der skulle blive hans hustru,
Nina Hagerup, fra Helsingør. - I 1880 tog Holger
Drachmann for en tid ophold på Rungsted kro. Han
blev gode venner med fiskerne, og i flere fortællin
ger har han skildret nogle af disse typer.
Rungsted fik sin egen kirke i 1907. Den er
tegnet af professor L. Knudsen, og stilen er nær-

mest romansk, med et tårn mod øst. Den ligger
nu klemt inde mellem villaer. Dens indre er rigt
farvedekoreret; en del af træværket er smykket
med billedskærerarbejde i barokstil. I 1920’erne
bekostede nu afdøde fru L. Hougaard, Rungstedgaard, ny altertavle og prædikestol samt for
nyelse af det øvrige inventar. Alterbilledet er en
kopi efter van Dyck og forestiller Jesu fødsel.
Døbefonten er af klæbersten. Kirkeskibet er en
model af orlogsskibet »Nældebladet« fra ca.
1700.
I ældre tid lagde Rungstedfiskerne til med bå
dene ved en primitiv stenmole, men fra omkring
1923 har der været en udmærket havn. Nu er
der ganske vist kun et par fiskere tilbage, men i
stedet gør havnen god fyldest som lystbådehavn.
Hvor den lange række af villaer afsluttes
nord for Rungsted, og vejen løber umiddelbart
langs strandkanten, ligger et gammelt idyllisk
landsted, Sophienberg, der gemmer sig beskedent
mellem høje træer og buske. Det er en langstrakt
bygning i een etage, nu en torso, en lille rest af
et tidligere pragtfuldt kongeligt lystslot. Det var

det første store landsted på Strandvejen, bygget
af dronning Sophie Magdalene. Efter hendes
død fik arveprins Frederik Sophienberg som
sommeropholdssted. Staten solgte imidlertid ej
endommen med tilhørende arealer. Den ny ejer
fandt hovedbygningen for stor og kostbar at
vedligeholde. Han rev det meste af den ned. I
1872 købte konsul F. H. Block stedet, og efter
hans død arvede datteren Ruth den. Hun var
gift med komponisten P. E. Lange-Müller, der
boede her til sin død 1926. - Nord for Sophien
berg ligger den store ejendom Kokkedal. Oprin
delig lå her en fæstegård i gamle dage. Kokkedal
ejedes omkring 1850 af etatsråd Malthe Bruun
Nyegaard. Han knyttede digteren Chr. Hostrup
til sig som huslærer for sine børn. Hostrup fik
egnen kær. Her fik han, som han siger, »først
Øje for det grønne Liv, et Øre for Skovens Stil
hed, for Havet, det trodsigt kæmpende med
Maageskrig, Efteraarsblæst og Bølgemusik«. Un
der et senere sommerophold herude skrev han
»Intrigerne«, og det var ligeledes på Kokkedal,
han fik inspirationen til »Eventyr paa Fodrej
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sen«. - I 1940 blev Kokkedal solgt til grosserer
P. M. Daell, der værnede om den historiske ej
endom. I 1963 afstod han Kokkedal, der har et
areal på ca. 190 ha, til Hørsholm kommune,
som vil udstykke jorden til villabebyggelse.
I Hørsholm sogn er der ikke udlagt større in
dustriarealer, idet det meste af de udlagte byg
gearealer er benyttet til opførelse af boliger.
Men enkelte nyere industrier er oprettet som f.
eks. Metalvarefabrikken Kabi A/S (tryksmøre
kander) og Darenas A/S (rengøringsartikler).
Endvidere skal nævnes Elvstrøm Boats A/S
(glasfiberfabrik) og Elvstrøm Sails (sejlfabrik),

hvis indehaver er den berømte sejlsportsmand,
Paul Elvstrøm.
Den skønne egn og det sunde klima har gen
nem årene tiltrukket institutioner af forskellig
art. I Mikkelborg ligger således børnesanatoriet
»Børnely«, der hører under Københavns kom
munes optagelseshjem.
Selv om udviklingen har ændret meget i Hørs
holm, så har et forstående kommunalstyre for
mået at forme den harmonisk i pagt med de
gode traditioner og med respekt for egnens sær
præg.
H. C. Rosted og Jørgen Andersen

KARLEBO SOGN
KARLEBO KOMMUNE

bjerg i Gunderød (58 m) og Møllebakken i Kar
lebo (50 m).
Karlebo er den landsby, der har givet sognet
navn. Ordet er sammensat af karl (mand) og
bod, der betyder hus eller hytte. - Karlebo kirke
er en korskirke med skib af kampesten fra den
romanske tid og to tilbyggede korsfløje. Den er
opført ca. 1150, men omkring 100 år efter er
kirken blevet ombygget, og kampestenskoret ble
vet nedrevet, hvorefter et nyt kor blev opført i
munkesten, og nu kom korsfløjene og senere
hvælvingerne til. Tårnet er fra ca. 1450. Det
indre præges af en smukt udskåret altertavle i
højrenæssance fra 1597. Alterbilledet er malet
af C. A. Schleisner ca. 1875 og forestiller Kri
stus, der velsigner de små børn. Prædikestolen i
renæssance fra ca. 1600. - Mere end nogen an
den er præsten Chresten Birkerods navn knyttet
til Karlebo kirke. Han blev 1659 dræbt af en
svensk løjtnant, og han har for eftertiden stået
som en helteskikkelse, der mistede livet for sit
fædreland i kampen mod svenskerne - ja endog
i litteraturen har Birkerod fået en plads, idet
H. F. Ewald i sin roman »Svenskerne på Kron
borg« farverigt udmaler, hvorledes en svensk
soldat trænger ind i Karlebo kirke under en
gudstjeneste og skyder præsten en kugle gennem
hovedet. Virkeligheden er dog en ganske anden,
som det fremgår af skildringen nedenfor.
løvrigt findes der en kanonkugle i præste
gårdsmuren, som formentlig stammer fra 1659.
I kirkens besiddelse er en flaske af asiatisk
sølv, skænket 1707 af daværende sognepræst P.

Karlebo sogn strækker sig fra Øresund gennem
kuperede landskaber og videre til skovene mod
vest. I tidligere tider befolket i overensstemmelse
hermed af fiskere og jægere mod øst, af land
brugere midtsogns og af kulsviere mod vest. I
den ældre stenalder var markerne langs Øresund
under vand, og hvor Nivåen nu udmunder, var
dengang dannet en fjord, der strakte sig langt
ind i landet. Ved fjorden har der været anselige
bopladser, hvilket talrige fund af køkkenmød
dinger vidner om. - Nationalmuseet har udgra
vet en stor boplads fra ertebøllekulturen (o.
5000-O. 3000 f. Kr.) ved Nivaagaard og to min
dre henholdsvis ved Nive mølle og ved Nivå
station. Midt- og vestsogns er gjort fund efter
mange bosættelser i den yngre stenalder. Der har
ligget en række dysser fra Auderød (Dyssegaarden) over Gunderød og Kirkelte. Desværre er
mange af disse dysser sløjfet af ubetænksomme
ejere af gårdene i tidligere tid. Således ved man,
at der på denne strækning i hvert fald er sløjfet
3 langdysser, 1 runddysse, 4 stengrave og 7 høje.
Endnu findes følgende fredede oldtidsminder:
Ved Auderød skole 1 langdysse med 2 kamre, i
Kirkelte hegn 2 langdysser, den ene har to kam
re; i Stasevang findes 3 langdysser, hvoraf en
med hele 3 kamre, samt 1 runddysse, og endelig
i Grønholt hegn 2 langdysser. - Sognet har flere
store bakker, hovedsagelig bestående af leraflej
ringer fra den sidste istid. De største er Smids-
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Landskab med Karlebo mølle

Pedersen Topp. - Kirken ejes af Karlebo kom
mune, der fik den tilskødet i 1874 fra staten for
1600 rdl. - »I gamle dage« gravede man en helst
levende hest ned under muren ved opførelse af
en kirke. Hesten skulle beskytte kirken. I Kar
lebo kirke skal der være nedgravet en hvid hest
som beskytter (kirkegrime). Dette er fortalt af
gdr. Jørgen Jørgensen, Niverød.
Karlebo kro blev nedlagt 1857 efter at have be
stået i ca. 335 år. Den havde til huse i den gamle
stråtækte bygning, der stadig ligger ved indkørslen
til Kirkebakkegaard. Kroen blev oprettet 1521 under
Chr. II af hensyn til rejsende på hovedvejen Roskilde-Helsingør. Efterhånden mistede kroen sin be
tydning som rejseherberge og blev mere et samlings
sted for bønder og tyende. Den blev samtidig en af
de mest berygtede kroer på egnen. - Det var i denne
kro, at ovennævnte sognepræst Birkerod blev dræbt.
Et aktstykke, der først kom for dagens lys i 1940,
beretter om drabet. Aktstykket er et på tysk optaget
forhør af en svensk sergent Nagel, der forklarer, at
han den 26. april 1659 havde været i selskab med
præsten og drabsmanden, en svensk løjtnant Erich
sen. De havde alle tre været sammen i præstegården,

hvor der var blevet drukket bravt med det resultat,
at præsten og løjtnanten var kommet i skænderi,
hvorunder Birkerod havde slået Erichsen i hovedet
med et ølkrus. Sidstnævnte flygtede nu til sit logi på
kroen, men præsten havde senere opsøgt ham på hans
værelse der. Under det slagsmål, der opstod, skulle
løjtnanten have dræbt præsten med sin sabel. Løjt
nant Erichsen dømtes til døden, men præstens efter
ladte måtte afholde udgifterne ved henrettelsen. Det
te var sædvane, når den dræbte ikke var uden skyld
i hændelsen. - Om kroens endeligt fortælles følgende:
Det var skik, at folk fra egnen, der skulle i kirke,
listede ind på kroen først, hvorfor de ofte var godt
berusede, når de kom hen i kirken. I 1854 kom
provst Hall til sognet. Kort efter skete der det, at
en mand fra Nivaa kom for sent til gudstjenesten,
fordi han havde været på kroen først. Den fulde
mand gik hen under prædikestolen, kiggede op på
præsten og sagde: »Er du allerede begyndt, din gam
le skælm!« Det blev provst Hall for meget, og han
fik ved henvendelse til myndighederne udvirket, at
krobevillingen blev inddraget.
Karlebo mølle er en såkaldt hollandsk vind
mølle, opført 1837, men der har været adskillige
møller på stedet før den tid. Den ældste var
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Bassebæk vandmølle fra 1200-tallet. I 1725 blev
der opført en stubmølle, men den nedbrændte
1835. - Prøvelyst avlsgård er fra ca. 1790 og
har et samlet areal på ca. 140 tdr. land. Oprin
delig hørte der teglværk til gården, men dette
blev nedlagt 1888. Prøvelyst Teglværk blev op
ført 1934, nedbrændte 1959, hvorefter det blev
genopbygget i sin nuværende form. Det hører
under A/S M. Wewers Teglværker. - En kreds
af borgere opførte 1923-24 Karlebo forsamlings
hus. Der er nu planer om udvidelse af bygnin
gen, således at denne i højere grad kan virke
som et sportsligt, kulturelt og selskabeligt sam
lingssted for sognet. - Den 1. april 1962 blev
Karlebo overdrev med undtagelse af Karlebogaard indlemmet under Hillerød kommune.
Overdrevet var fælles for Karlebo by og blev
ikke delt ved udskiftningen 1782, idet ingen af
Karlebo bymændene ville flytte ud på overdre
vet. I 1795 overtog staten jordene og oprettede
76 husmandslodder på hver 4 å 5 tdr. land. Ny
byggerne blev hjulpet i gang af staten med pen
ge til opførelse af husene. Der var her tale om
et af de første forsøg på oprettelse af statshus
mandsbrug, og det må fastslås, at forsøget faldt
meget uheldigt ud. Det var umuligt for disse fat
tige mennesker at leve af den elendige jord, der
var fyldt med sten, krat og lyng. Følgen blev, at
nybyggerne lod sig friste af de nærliggende sko
ve til brændetyveri og krybskytteri. Brændet
blev brugt til kulsvidning, hvorefter de kørte til
København og solgte brændslet. Ind imellem sad
de i Hørsholm arrest på vand og brød for at
afsone de talrige bøder, de blev idømt for tyve
rierne og krybskyttejagterne. Efterhånden op
stod der dog på Karlebo overdrev en flittig og
usædvanlig nøjsom befolkning, der forstod at
skabe sig tålelige kår på ærlig vis, men denne
udvikling tjener befolkningen og ikke staten til
ære.
Karlebogaard har sin egen historie.
Ca. 1916 blev en mindre ejendom på Karlebo
overdrev købt af en tidligere ridelærer Ancker, der
havde lært en meget velhavende amerikansk dame,
mrs. Mabel, at kende. Han giftede sig med hende, og
ved hjælp af hendes midler opkøbte han flere nær
liggende ejendomme. Derefter foretoges en total om
bygning af Karlebogaard, der stod på i flere år og
først var færdig sidst i 1920’erne. Der var da skabt
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en bygning af usædvanlig art både m.h.t. det ydre
og det indre. Hovedbygningen er cirkelformet og var
udstyret med al mulig luksus som forgyldte gelændere
og trapper, musikhall med indbygget elektrisk orgel,
palmehave, vinterhave o.s.v. Der er ridestald og me
get mere. Byggeriet beløb sig til ca. 1,5 mill. kr. et efter datidens forhold formidabelt tal. Der udfol
dede sig nu i disse herskabelige omgivelser et stor
slået selskabsliv med deltagelse af kunstnere og frem
trædende personligheder. På et vist tidspunkt fand
tes et tyende på 21 personer, hvoraf flere tjenere i
liberi. Nogle år senere fløj mrs. Mabel imidlertid
tilbage til Amerika og blev væk for stedse. Hermed
var eventyret forbi, og alle værdier måtte realiseres.
Den fhv. ridelærer og godsejer endte sine dage i Kø
benhavn under meget trange kår.

I landsbyen Auderød ligger Karlebo central
skole, der blev opført 1942 som centralskole for
sognets vestlige del. I dag er den 5-klasset, idet
de større børn henvises til Nivå centralskole.
Her ligger også den ældste skole, rytterskolen,
opført 1721 af Fr. IV, den blev anvendt som
skole lige til 1924. - Af større gårde i byen kan
nævnes Dyssegaarden, der oprindelig hed »Brydegaarden« og var en »tvillinggård« (sammen
bygget med en anden gård). Dyssegaardens sam
lede areal er ialt på ca. 100 tdr. land, og i ho
vedbygningen er nu indrettet et privat plejehjem.
Egemosegaarden har et samlet areal på ca. 130
tdr. land. - Landsbyen Gunderød menes at have
navn efter en kvinde, Gunnild, idet byen 1257
benævnes som Gunnilderuth. På det sted, hvor
der i ældgammel tid lå en vandmølle, lod dron
ning Louise i 1704 opføre Donse krudtværk.
Staten drev værket til 1765, da det blev over
draget til krudtmester Fr. Roosen. Der fandt ad
skillige eksplosioner sted, og flere menneskeliv
gik tabt. I 1910 overtog staten påny værket for
at nedlægge det og overføre krudtproduktionen
til krudtværket i Frederiksværk. Indtil 1 884 var
alt krudt til flåden blevet leveret fra Donse. Donse avlsgård har et areal på ca. 130 tdr. land.
Donse nævnes 1613 som Duntzemølle. Navnets
betydning giver flere muligheder som f. eks. »hu
le«, »høj« eller »dynge«.
Som et led i luftforsvaret af Danmark blev
der fra 1957-59 anlagt en raketbase i Gunderød,
der består af et afskydningsområde med Nikeraketter samt en ledelsesfunktion på Smidsbjerg
bakke med radaranlæg.

I de smukke områder ved Store Dam indret
tede rektor Hartvig Møller 1927 et vandrehjem
og siden en spejderlejr, som stadig findes. Se
nere har datteren, fru Kirsten Lauritzen, ind
rettet et feriehjem på stedet for ældre menne
sker - hovedsagelig fra København; og hun er
nu i færd med desuden at opføre en højskole for
ældre. Med store økonomiske ofre ydes der her
på rent privat basis et enestående socialt og kul
turelt arbejde. - I landsbyen Hesselrød oprette
des 1892 andelsmejeriet »Toft«, der bestod til
1967. Den største gård i landsbyen er Solhøjgaard, hvis samlede areal udgør ca. 120 tdr.
land. I Hesselrød lå der indtil ca. 1820 et bom
hus, hvor der opkrævedes bompenge ved færdsel
på Kongevejen Hørsholm-Fredensborg. I Fred
tofte ligger den anselige Fredtoftegaard, der har
et jordtilliggende på ca. 160 tdr. land. - Den i
sognet smukkest beliggende landsby er vel Kirkelte, omtalt 1285 som Kirkijholt, d.v.s. »den
lille kirkeskov«. Navnet »kirkeskov« betyder ik
ke, at der har ligget nogen kirke på dette sted,
men landsbyen har været ejet af Frue kirke i
København. Der er for tiden kræfter i gang for
at søge en fredning gennemført af hele Kirkelte.
I Vejenbrød, »den knækkede vej«, lå skolen
for sognets østlige del fra 1813, til den brændte i
1910. En ny skole blev bygget på Vejenbrød
mark øst for Helsingør-landevejen, og den var
i brug til 1956. Den gamle skole blev nu solgt
til A/S Teknova, der er den største virksomhed i
sognet. Den fremstiller bl. a. regulatorer og ven
tiler til gas og luft og har en meget stor eksport.
Brønsholm består dels af en landsbykærne,
der ligger vest for Helsingør-landevejen, hvor
der ikke vil ske udvikling, og dels af markarea
ler øst for denne vej, der er placeret i inderzone.
Her vil i de kommende år vokse en by op med
ca. 5.000 indbyggere. Ejendommen »Brønsholmsdal« består af to 2-etagers bygninger m. v., der
tjener som henholdsvis administrationsbygning
og alderdomshjem. Bygningerne blev opført ca.
1800 af fabrikant Scheidtmann, der indrettede
klædefabrik. I 1865 blev stedet overtaget af sog
nene Blovstrød, Birkerød, Hørsholm og Karlebo
til en fælles fattig- og forsørgelsesanstalt, indtil
Karlebo kommune 1948 overtog ejendommen
alene. - I Ullerød, øst for Kystbanen, vil der i de
kommende år ske en omfattende udstykning til

ca. 1.000 parcelhuse. Ved Nivå ligger den store
gård, Lyngebæksgaarden (190 tdr. land), der i
sin tid ejedes af generalkonsul Jens Olsen. Han
skænkede gården til et fond, »Jens Olsens Fond«,
og i den store, herskabelige hovedbygning er ind
rettet børnehjemmet »Jens Olsens Minde«, hvor
der er plads til ca. 30 børn i alderen 7-15 år.
Niverød var i gammel tid vel nok sognets for
nemste landsby. Her lå gårdene med de mest
frugtbare agre, og her lå også Birkedommergaarden, amtets bedste gård. Man sagde dengang:
»De Niverød-fruer med de toppede huer« - top
pede huer var et tegn på fornemhed. Størstede
len af Niverød by ligger i inderzone og er under
fuld udbygning. Niverød kro stammer fra år
1785, da kroejer Lars Schives enke fik kgl. tilla
delse til at flytte den daværende kro i Nivaa til
Kongevejen i Niverød. - Nivaagaards Hospital
blev oprettet ca. 1890 af godsejer Johs. Hage,
Nivaagaard. Hospitalet er en selvejende institu
tion, der optager kronisk syge fra hele amtet.
Der er planer om opførelse af et nyt moderne
plejehjem med 40 pladser på et naboareal til af
løsning af det gamle hospital. - Karlebo Teglværk
blev oprettet ca. 1890 og moderniseret for nogle
år siden; det ejes af A/S Frederiksholms Kalkog Teglværker. Niverødgaard har et jordtillig
gende på ca. 280 tdr. land, men den er nu un
der udstykning. - Nive mølle er sidste rest af
den nu forsvundne landsby Nive. På møllen dri
ves en kakkelindustri.
Nivå var oprindelig et lille fiskerleje med 3
gårde, der alle hurtigt gik ud af bondeeje. Den
første gård blev inddraget til teglværksdrift,
den anden til kro, medens den tredie blev til
den senere LI. Nivaagaard. Den følgende udvik
ling af byen blev præget af godsejer Alfred
Hage og hans søn, Johs. Hage, der under Nivaa
gaard henlagde gårde fra Niverød samt Nive
mølle med landbrug. Der har været havn i
Nivå fra gammel tid, og 1753 anlagdes en
galejhavn her under store omkostninger. Den
kom aldrig rigtig i brug og nedlagdes 1767.
Nivaagaard Teglværk opførtes 1701 af Fr. IV’s
dronning, Louise, da hun skulle bruge teglsten
til byggearbejder på Hørsholm slot. Senere for
faldt værket, men i 1808 opførtes et nyt. I de
senere år er værket blevet fuldt moderniseret, og
i 1968 fik det anskaffet tunnelovn. Nivaagaard
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Nivaagaard, hovedbygningen

Teglværk ejes af Den Hageske Stiftelse, der li
geledes ejer Nivaagaards avlsgård med et areal
på ca. 250 tdr. land. Hovedbygningen er opført
1880-81 af godsejer Johs. Hage og er i victori
ansk renæssance. Efter Hages bestemmelse blev
den efter hans død 1923 indrettet til rekonvales
centhjem fortrinsvis for københavnske hus
mødre. I de senere år har bygningen dog stået
tom, og dens fremtidige anvendelse er uafklaret.
Nivaagaards Malerisamling har til huse i mu
seumsbygningen, opført 1903 i parken til Nivaa
gaard af godsejer Johs. Hage. Museet indehol
der godsejerens private samling af betydelig
italiensk malerkunst fra 1500-tallet og af ne
derlandsk fra 1600-tallet; desuden er fransk og
tysk malerkunst fra samme periode repræsente
ret. Men også fornem dansk malerkunst fra det
19. årh. indgår i denne Danmarks mest betyde
lige privatsamling inden for guldaldertiden. Der
er bl. a. arbejder af C. W. Eckersberg, Christen
Købke, J. T. Lundbye, W. Marstrand, P. C.
Skovgaard og F. Vermehren. - I 1908 skænkede
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Hage samlingen til en selvejende institution,
hvis formand er arkitekt Chr. Hage. Karlebo
kommune yder nu en årlig støtte til samlingen,
for at den kan bevares på stedet. Med den stær
ke befolkningstilvækst, der må påregnes i sognet
de kommende år, vil denne seværdighed blive til
endnu større gavn og glæde. Tidligere gods
inspektør Th. Andersson fortæller i sin bog
»Lidt Historie om Nivaa« følgende lille episode:
Chr. X og dr. Alexandrine besøgte engang
malerisamlingen. Portvagten hørte fra sin bolig
nogen ruske i jernlågen og råb om at lukke op,
da kongen ville se samlingen. »Kongen, det kan
jo enhver komme og sige,« sagde vagten. »De
må skynde Dem, det er kongen og dronnin
gen!«, råbte den kgl. chauffør. »Ja, ja,« svarede
vagten, der havde træben, »men jeg skal da
først have spændt benet fast.« Omsider kom
han ud og fik lågen åbnet. Kongen gav ham ti
kr. og spurgte, om han var krigsinvalid. Senere
blev godsejer Hage tilkaldt, og der blev serve
ret te i samlingens store sal, hvor man morede

sig over »modtagelsen«. - Om godsejeren, poli
tikeren og kunstsamleren samt velgøreren Johs.
Hage skal siges, at han kom til at præge denne
egn stærkt. Den Hageske Stiftelse har som sin
fornemste opgave at forvalte de betroede mid
ler først og fremmest til velgørende formål og
især hjælpe kronisk-syge personer.
Nivå fik sin smukke hvide kirke opført i
1910 som filialkirke i Karlebo sogn. Kirken lig
ger meget smukt på en bakketop og kan ses vi
den om i sognet. Den kostede 50.000 kr. at op
føre, hvoraf staten gav 18.500 kr., medens gods
ejer Hage ydede resten som gave. Den er tegnet
af arkitekt Kay Schrøder. Den har tårn med
hovedindgang mod nord, og dens struktur er
almindelig landsbykirkestil. Skibet er forsynet
med spidsbuet træloft. På væggene ses skriftste
der fra bjergprædikenen. På alteret er et for
gyldt kors, smykket med en vinranke, der kro
nes af Kristi monogram. Om dagen falder lyset
ind i koret gennem to blyindfattede ruder med
farvet glas. Døbefonten er af savonieresten
(kalksten). Bag koret syd for kirken er godsejer
Johs. Hages grav med buste.
I Nivå skal omtales endnu et teglværk, nem
lig Sølyst Teglværk, opført omkring 1870. Det
er senere blevet udvidet og moderniseret og ejes
af A/S Faxe Kalkbrud, København. - Nivå
Centralskole blev bygget 1956, men er flere gan
ge blevet udvidet, og den har såvel hovedskole
som realafdeling, ligesom sognebiblioteker har
lokaler her. - »Dyssegaardens Børnehave« er en
privat institution, der blev oprettet 1965, og
den bliver nu udvidet betydeligt.
Bondeopstanden i Karlebo.
Fra gammel tid havde bønderne som fæstere pligt
til at udføre vejarbejde også på Kongevejen. I 1761
blev bønderne under Hirschholm slot, hvorunder
Karlebo hørte, selvejere, men hermed ophørte denne
vejpligt ikke - tværtimod forøgedes dette hoveri ved
en stadig omlægning af Kongevejene efter 1761. I
1779 skulle man påbegynde anlæg af to nye Konge
veje hhv. fra Usserød til Helsingør og fra Usserød
til Fredensborg. Nu tabte bønderne tålmodigheden
og nægtede at udføre arbejdet bl. a. under henvis
ning til, at de efter deres skøde nok skulle vedlige
holde vejene, men ikke anlægge nye veje. Den 5.
september 1780 blev der ved brug af byhornene i
alle sognets landsbyer indkaldt til et protestmøde i
Hesselrød, hvor ca. 150 bønder gav møde. Man ved

tog at tage til Fredensborg slot og søge foretræde
hos arveprins Frederik. Bønderne fulgtes nu ad til
Ebbekøb vang, hvor man stoppede op og udvalgte 3
talsmænd, der skulle overbringe klagen. Disse var
Eskild Thuesen fra Karlebo, Jens Jørgensen fra
Auderød (nuv. Egemosegaard) samt Peder Jensen fra
Sjælsmark. Der kom intet ud af henvendelsen, og da
de 3 mænd kom tilbage med uforrettet sag, besluttede
de alle, at de ikke mere ville arbejde på Kongevejens
anlæg, og at de ville stå sammen om den straf, der
ville komme. Da bønderne den næste dag udeblev
fra vejarbejdet, betragtede amtmanden det som op
rør og indberettede sagen til rentekammeret. Straks
blev der givet kgl. ordre til, at hovedmændene skulle
fængsles. Det var Hans Jørgensen af Karlebo (nu
Stejlebjerggaard) og Jens Nielsen samme sted (nu
Avlholmgaard), der blev ført til Kronborg. Den kgl.
resolution fastslog, at de skyldige efter Danske Lov
faktisk havde forbrudt »Ære, Liv og Gods«, men ef
ter indstilling fra amtmand Levetzow, Kokkedal
gods, og amtsforvalteren afgjordes sagen med, at
Eskild Thuesen, Jens Jørgensen og Peder Jensen
skulle hensættes til arbejde på Kronborg. Yderligere
skulle der blandt de bønder, der havde indkaldt til
møder m. v., ved lodtrækning hensættes 3 til slaveri
på Kronborg. Endelig skulle ligeledes ved lodtræk
ning blandt bønderne i de syv landsbyer i sognet ud
peges en bonde fra hver by til hensættelse på Kron
borg slot.
Alle bønderne blev derefter tilsagt at give møde
på Hørsholm ridebane, hvor lodtrækningen fandt
sted, hvorefter de 13 dømte blev »slået i jern« af
smede, der holdtes parate hertil, og under militær
eskorte ført til Kronborg. Blandt de fængslede var
en 70 årig bonde Jens Jørgensen fra Niverød, gård
nr. 12, der for længst er nedlagt. Sønnen, Jørgen
Jensen, ansøgte kongen om tilladelse til at gå i sla
veri i stedet for sin gamle far. Det blev imødekom
met, men få dage efter gav kongen ordre til, at også
sønnen skulle løslades. Jørgen Jensens ædle optræden
vakte stor opmærksomhed, og han fik af et filan
tropisk selskab i København udleveret en sølvpokal
med indskrift. Denne sølvpokal findes desværre ikke
mere hos efterkommerne, hvoraf en endnu bor her i
sognet, i Vejenbrød.
Gennem ovennævnte beretning fremgår det
tydeligt, hvor usle kår bonden havde m. h. t.
modværge over for de hårde pligter, som øvrig
heden pålagde ham. Der fandtes mange små
bønder, der søgte lidt ekstra penge i krybskyt
teri og brændetyveri, selv om det kunne koste
dyrt, hvis man blev taget på fersk gerning. Så
sent som 1838 blev gårdmand Mikkel Jensen,
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Niverød, idømt en meget stor bøde for at have
skudt en vildgås i den kgl. vildtbane i Skov
dammen ved de nuværende såkaldte »Røde
Huse«. Det fortælles, at han desuden blev sendt
i slaveri på Kronborg. - Oprindelig var det for
budt andre end de kongelige at færdes på Kon
gevejene, men ved en forordning af 15. febr.
1786 blev der givet almenheden lov til at be
færde disse veje mod at erlægge bompenge.
Karlebo kommune er eet sogn, men fra gam
mel tid har man dog rent faktisk opdelt kom
munen i et »kirkesogn« mod vest og et »strand
sogn« mod øst, der også har hver sin sognefo
ged. Karlebo sogn var oprindelig et udpræget
landsogn. Selv oprettelsen af de to stationer på
Kystbanen, Kokkedal og Nivaa, i begyndelsen
af dette århundrede medførte ikke mærkbar æn
dring i dette forhold, Idet de omkringliggende
jorder ejedes af institutioner og større jordbe
siddere, som ikke var interesseret i udstykning
og bebyggelse. Storkøbenhavns vækst og sam
færdselsmidlernes udvikling har i de senere år

ændret dette billede. Karlebo kommune er nu
inddraget under Københavnsegnens byudvik
lingsområde, og der er udarbejdet dispositions
plan for kommunens fremtid, hvorefter der pla
ceres to store bysamfund (planetbyer) omkring
de to nævnte stationer. Hver af disse vil få
plads til 10 å 15.000 indbyggere. Udviklingen
er begyndt og vil i løbet af få år tage stærk
fart. - Landbruget er ikke længere den domine
rende faktor i sognet. Gårdenes antal reduceres,
de tages i brug til andre formål. De gårde, der
er tilbage, er næsten udelukkende »Københav
nergårde«. Med denne udvikling er det natur
ligt, at det kommunale styre har skiftet karak
ter. Lige fra sognerådets oprettelse 1841 og op
til nutiden har gårdejerne haft majoritet i rå
dene. Stoute bønder har fra slægt til slægt haft
afgørende indflydelse på sognets og kommunens
styre. Sognerådet er nu og vil i endnu højere
grad fremover blive præget af tilflytterne til de
ny bysamfund, således som det sker i alle
øvrige kommuner omkring København.
A. H. Brandt (Jørgen Andersen)

TIKØB OG EGEBÆKSVANG SOGNE
TIKØB KOMMUNE

sten i Nyrup hegn. I Tikøb kommunes historiske
Samling (i det flg. kaldt museet) er udstillet et
fund fra en have ved Gi. Strandvej nær kom
munegrænsen til Humlebæk. Fundet, der må
betragtes som offergaver, består af et tragtbæger,
en afskåren kronhjorttak, nogle flintflækker og
en stenøkse. Det hele lå i et tidligere vandløb og
kan dateres til ca. 3-2000 f. Kr. Et vidnesbyrd
om dysser og jættestuer har vi fra den kendte
Tikøbprovst Garboe, der 1743 beretter om dys
ser nær Tikøb præstegård. løvrigt kan Hornbæk
plantage, Risby vang, Horserød hegn og Nyrup
hegn fremhæves for deres rigdom på dysser (se
nærmere: N. Stenfeldt: Om Tikøb sogn i gamle
dage samt museets skrift »Saga« årg. 1966, Bir
gitte Kjær: Tikøb kommune i oldtiden). Fund
fra de tre perioder: stenalder, bronzealder og
jernalder er især løsfund. Der er dog også fun
det bopladser fra fastlandstiden (ca. 6000 f. Kr.)
f. eks. ud for stranden ved Egebæksvang og
»Kystens Perle« i Snekkersten. I museet findes
løsfund fra stenalderen, optaget på Egebæks
vang kirkegård, ligesom der i 1800-tallet er fun

I vore dage lægger man små kommuner sam
men til større områder. Tikøb kommune er
imidlertid landets næststørste kommune i ud
strækning, og da det oprindelige Tikøb sogn
blev til ved sogneinddelingen i den tidlige mid
delalder, omfattede det vel stort set det samme
område som kommunen i dag. Det store areal
skyldtes formentlig skovene, som dengang bredte
sig over langt større område end nu. Derfor var
agerbruget beskedent og befolkningsmængden
lille og spredt. I mange århundreder var Tikøb
kirke den eneste i det dengang meget store sogn.
Hornbæk fik egen kirke i 1737, og i 1887 op
rettedes Hornbæk-Hellebæk sogn, der 1922 del
tes i to sogne. Egebæksvang sogn dannedes i 1928.
Længe før Tikøb kirke blev opført, har her
været helligsteder. Det vidner en sten i Grund
lovsmonumentet i Egebæksvang om, idet her
ses 9 skålformede fordybninger (frugbarhedstegn). Et andet tegn er den såkaldte Barnefods-
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det en guldring (på Nationalmuseet) på kirke
engen bag kirkegården. Kirkeengen er en gammel
havbugt, hvilket bl. a. kan skimtes af den måde,
hvorpå skoven skråner ned mod engen.
Som modsætning til den lavtliggende eng kan
højdedragene mellem jernbanen og Hovvej (Hyr
debakken) i Espergærde nævnes. Her, hvor der
nu ligger en stor moderne bebyggelse med super
marked og skole (Mørdrupskolen), viser fund af
oldsager spor af tidlig beboelse, bl. a. ved en
mindre fordybning i terrænet, hvor der i hine
tider lå en skovsø. På den anden side Hovvej,
hvor plasticfabrikker og anden industri nu bre
der sig, ligger bag gården Roligheden et mosedrag. Fra denne mose er der ved tørvegravning
kommet gamle dyrerester frem: bæverkæbe, els
dyrtak og to store vildsvinetænder, der nu kan
ses i museet. Moseområderne ved Espergærde har
givet navn til landsbyen Mørdrup, der frit kan
udlægges som »mosestedet« eller »mosebyen«.
Hermed kommer man ind på spørgsmålet om,
hvor gamle Tikøb og Egebæksvang sognes lands
byer er. Det er vanskeligt at præcisere, men man
regner med, at navne på drup og strup i alle til
fælde eksisterede i slutningen af vikingetiden og
i begyndelsen af middelalderen. Bl. a. kan næv
nes Bistrup (muligvis af biskop, nævnt 1370),
Borupgaard (mandsnavn Bo, nævnt 1178), Bøtterup (af personnavnet Butte, nævnt 1497), Dan
struplund (muligvis af dam), Jonstrup (af navnet
Johannes, nævnt 1458), Li. Esbønderup (af nav
net Esbiorn, nævnt 1497), Nyrup (»det nye
torp«, nævnt 1178), Skotterup (muligvis af Skot
te el. mandsnavnet Skopte, nævnt 1688), Tibberup (af personnavnet Tibbe, en forkortelse måske
af Tibiorn, nævnt 1314). - Den førstnævnte
»drupby«, Mørdrup, ligger ligesom Espergærde
nær skoven i Egebæksvang sogn, hvorfor det er
nærliggende at spørge, hvad disse navne kommer
af. Navnet Egebæck omtales 1497 i Codex Esromensis, d. v. s. Esrum klosters brevbog. Der
skal have været en tidligere bebyggelse ved
navn Egebæk, som i forbindelse med »vang« har
givet navn til det nuværende Egebæksvang sogn.
Navnet Espe findes ikke blot i Espergærde, men
også i Esperød, en forsvunden bebyggelse. Man
kan gisne om, hvor stedet har været. Det er en
kendsgerning, at der nær Grundlovsmonumentet
i Egebæksvang har ligget en vandmølle, idet der

her er udgravet munkestensrester af en sådan,
ligesom der endnu ses rester af mølledamme. Der
imod er Espergærde nede ved stranden det egent
lige fiskerleje, der omtales 1555. Espe kan være
en bevoksning med aspetræer, og gærde kan be
tyde en indhegning. Endelsen rød betyder en
rydning og henviser til skoven.
Når vi nu er nede ved kysten, kan vi lige så
godt med det samme tage bussen til Snekkersten
og se på den store sten i stranden - Snekkerste
nen. Den har været i folkemunde og sagnom
spundet fra gammel tid. Nøgtern set er den en
vandreblok fra istiden, medbragt af isen for over
12000 år siden. Det vidste tidligere slægter ikke
noget om, men store sten har altid fanget fanta
sien. Det hedder om den, at den vender sig, når
den lugter nybagt kage eller brød. Nu skal man
jo altid være forsigtig med fortolkninger af sagn,
men man kan måske formode, at den i hedensk
tid har modtaget ofre bl. a. i form af brød. Se
nere har den altså i folkefantasien stadig skullet
have noget for at give lykke. Et andet og vel
senere sagn fortæller, at en heks på øen Hveen,
i irritation over klang af kirkeklokker fra ky
sten, satte den i sit strømpebånd og slyngede den
i lydretningen. Som man ser, må hun have be
regnet afstanden for kort, dersom hun ville have
ram på Tikøb kirke. Snekkerstenen, som altså
på dramatisk måde har givet navn til fiskerlejet
Snekkersten, har sikkert forbindelse med ordet
»snekke«, et skib. Maleren Carl Bloch har i
1880’erne foreviget stenen i en radering, hvoraf
museet har et eksemplar. I skoven ved Snekker
sten findes iøvrigt en anden betydelig sten Troldestenen, hvilket også tyder på noget ho
kuspokus. - Medens vi er ved naturnavne i Snek
kersten, vil det være rimeligt at kikke lidt op
ad bakken til nabobyen Rørtang, der ikke har
noget med tang at gøre, men ligesom Mørdrup
har været omkranset af moser med siv-rør. Be
byggelsen har strakt sig her imellem på en lille
halvø-tange. Nu er stedet ved at blive bebygget,
og snart vil det gamle moseparti forsvinde.
Som på andre steder ved kysten synger også
her de kønne gamle gårde på deres sidste vers.
Det gælder f. eks. Sandholmgaarden og Hasselgaarden. Sidstnævnte fik arvefæste 1796 med
Chr. VII’s, Reventlows og Colbjørnsens under
skrifter. Når engang alt er blevet by, kan det
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ærværdige skøde fra landbrugsreformernes tid
stadig ses i museet.
Går vi fra Rørtang over Kongevejen mod syd,
kommer vi til Kvistgård, der i modsætning til de
andre nævnte bebyggelser ikke synes at være
omtalt i middelalderen. Måske kommer også
dette navn af sten, nemlig kvie-sten (en ung ko).
Her findes en vej ved navn Munkegårds vej. I
1497 omtales en Munkegaard, der skal have væ
ret ladegård til Esrum kloster. Jord kom dengang
ofte under et kloster som såkaldt sjælegave,
d.v.s., for at giveren kunne sikre sig i den »kom
mende verden«. Dette gælder også bebyggelsen
Såne ved Tikøb, thi 1157 skænker Valdemar d.
Store halvdelen af Såne by til brødrene i Esrum
for, som det hedder, »Mine Synders Skyld«. I
middelalderen har altså også kongen ejet jord i
Tikøb foruden klostret. I Gurre lå den kgl. borg,
Gurre slot, ved sydbredden af Gurre sø. Ruiner
ne af denne middelalderborg har ikke mindst i
forrige århundrede ved de tilknyttede sagn sat
fantasien i bevægelse hos poetiske naturer, hvor
ved den er blevet landskendt gennem litteraturen.
Går man en tur i terrænet omkring Gurre
ruin, vil man naturligvis skimte Gurre sø. Ikke
mindst engstrækningerne på den anden side lan
devejen har ligget under vand i mere vandrige
tider (Lille Sø), hvor man ikke kendte til dræ
ning. En træbro har ført over det sumpede om
råde til borgen, der er en såkaldt vandborg, be
skyttet af sine fugtige omgivelser. Det er denne
natur, der har givet navn til stedet, som betyder
»sumpø«. Når man husker på, at borgen blev
opført i en tid, der ikke kendte til ildvåben, kan
man se, at den har haft en fordelagtig placering
over for en fremtrængende fjende. Den var hel
ler ikke nem at komme forbi, når man betænker
de uvejsomme skove og iøvrigt slette områder
for færdsel. - Enhver ved, at en middelalderborg
havde et særligt forsvarsområde - tårnet, og
tårnresten på Gurre står også stærk og vægtig.
I sit skrift om Gurre siger arkitekt C. M.
Smidt, at Gurres midttårn må være opført på
Valdemar d. Stores tid (1157-82). Ringmuren
og andre bygningsrester henregnes derimod til
Valdemar Atterdags periode (1340-75). - Når
turisten træder ind på borgområdet, vil han i
ringmuren se trapper, der fører videre ind i rui
nen. Som et vidnesbyrd om, at stedet engang har
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stået under vand, ses øskner i muren til at binde
både ved. Muren er af munkesten med en kærne
af natursten som fyld. Museet har et par munke
sten herfra, overdraget med Nationalmuseets
tilladelse. Disse sten er interessante ved at have
aftryk af dyrespor. Da de i sin tid var lagt til
tørring, har, såvidt man kan skønne efter mær
kerne, skovdyr som hjort, grævling og mår
trådt på de endnu bløde munkesten. En kraftig
pote kan være fra en stor hund eller måske en
ulv. Man kommer næsten til at tænke på »kong
Valdemars vilde jagt«.
Oppe i borgen får man i bogstavelig forstand
et skævt indtryk, idet det gamle tårns hjørner
næsten ligger diagonalt med ringmurens hjørner.
Men også ringmuren og de fire hjørnetårne er
skæve, hvilket muligvis skyldes de vanskelige
byggeforhold i det bløde jordsmon. Det gamle
midtertårn, bygget på en grusbanke i den op
rindelige sø, kan man gå op og kikke ned i. Af
hensyn til belejring er der en lille brønd i bun
den. På Valdemar Atterdags tid har denne vand
forsyning åbenbart været utilstrækkelig, hvorfor
der i det sydvestre hjørnetårn er en større cister
ne, hvis kildetilløb stadig virker. Spadserer man
en tur rundt om ruinen, vil man i voldgraven
mod øst ved hjørnetårnene få en mindelse om
gamle dages sanitære problemer. Her ses nogle
flade skråninger som slutning på en udførsels
kanal oppe fra tårnet. Det er slottets »hemmelig
heder«, hvorfra affaldet gled ud i voldgraven.
Fornuftigvis er de lagt mod øst, idet vestenvin
den jo er den fremherskende i Danmark. Denne
hygiejniske ufuldkommenhed fører tanken hen
på de mange epidemier, og netop på Valdemar
Atterdags tid rasede som bekendt »den sorte
død« over landet.
Men lad os forlade det uæstetiske og gå om på
vestsiden. Her møder vi det æstetiske i »Sølver
kilden«, der som Ingemann synger »glider nu
ved ruinens fod«. Vi kan med det samme min
des »Tovesagnet«, som historisk set ikke har no
get med Valdemar Atterdag at gøre. »Tovelille
hun var den væneste mø«, hedder det i folkevi
sen med omkvædet »Men Tove var Konningens
Frille«. Ja, så er der lagt op til det klassiske
drama, når dronningen kommer ind i billedet.
Og romantikkens digtere slutter op: Oehlenschläger, H. C. Andersen: »O, husker du Sjølund,

Gurre slotsruin

den dejlige ø, hvor de vilde skovduer kurre«.
Heiberg med »Syvsoverdag«, hvor Toves ring
kastes i søen, så kong Valdemars hu i den grad
bindes til Gurre, at han udbryder: »Lad Gud
kun beholde sit Himmerig, når jeg blot må be
holde mit Gurre!«. Det kostede ham hans sjæls
salighed, så vægteren på Bohus slot samme nat,
24. okt. 1375, som kongen døde, så hans sjæl
blive båret bort i oktoberblæsten af djævelen.
Overtroen har siden ladet ham ride sin vilde
jagt ved nattetide, så bonden må lukke led og
porte op for ham, men digterne fortsatte med
jagt og elskov: Hauch, J. P. Jacobsen, Drachmann, Ludvig Holstein. - For ligesom at forene
sagn, poesi og virkelighed lod skæbnen en kone
i 1888 i den tidligere voldgrav trække en radise
op, og på den sad en skøn guldring, som siden
er endt på Nationalmuseet. Dermed kan vi i
virkelighedens lys følge borgen op til dens ende
ligt. De gamle dokumenter viser, at der til stadig
hed både under dronning Margrethe og Erik af
Pommern (1412-39) har været kongeophold og
møder på Gurre slot. Under kong Erik blev
der slået mønt på Gurre - de såkaldte Gurregrossen. En sådan findes i museets møntsamling.
Borgen må med tiden have tabt sin strategiske
21

Frederiksborg amt

betydning, og efter reformationen (1536) bliver
det besluttet at lade dens forfaldne bygninger
nedrive. Dette sidste angreb på den gamle borg
blev så grundigt, at dens materialer blev spredt
viden om og siden kunne ses anvendt i egnens
gårde og i småhusene i Gurre. En del sten her
fra er vistnok også blevet brugt til bl. a. opfø
relsen af Frederiksborg slot. De første udgrav
ninger af den helt jorddækkede borgrest begynd
te i det 19. årh. Størst fortjeneste i så henseende
indlagde forstråd S. M. Bjørnsen sig, hvorfor der
ved ruinens indgang er sat en mindestøtte for
ham. Siden har Nationalmuseet gravet her og
bl. a. fremdraget fliser og kakler, søm, en hæn
gelås, et sølvkors, et messingfingerbøl, en malm
bjælde og en armbrøst. Lidt nede ad vejen ses et
skilt ved en markvej. Der står: Til Set. Jakobs
kapel. I en indhegning er grundstenene af en
kirketomt. Kapellet blev stiftet af Valdemar
Atterdag, og paven tilstod besøgende aflad. Nu
hviler engenes stilhed om kampestensranden kun et par nysgerrige kvier nærmer sig betrag
teren.
I 1960 stod en gammel fortæller, Julius Danielsen,
født i Gurre, ved Set. Jakobs kapel og fortalte erin
dringer i museets båndoptager. Han siger bl. a.: »Der
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har gået en gammel vej lige ned forbi Set. Jakobs
kapel og over engene og kommet sammen med den
gamle Kongevej, som kom fra Fredensborg og gik
igennem Nyrup hegn. Set. Jakobs kapel, det har væ
ret sådan en slags kirke, og der har været en slags
kirkegård omkring. Her er fundet flere forskellige
ting, bl. a. har de også gravet Set. Jakobs kapel ud
for to år siden, og jeg har personlig set, at de har
gravet 14 skeletter fri, som der ligger nede i Set.
Jakobs kapel. Man vidste jo før kun, hvor Set.
Jakobs kapel var i sagnet, man kaldte det henne
ved præstegården, den lå lige her overfor, jeg har
set stumperne som dreng. Det var først gårdejer Kri
stian Hansen, Ørnholm, som gravede kapellet ud;
vi troede, han var tosset. Det var i begyndelsen af
dette århundrede. Nu lægger man jo telefonkabel
ned. Der stod en der henne og var så lynende gal,
der hvor vejen gik, der var så mange sten. Ja, sagde
jeg, det er jo også den gamle Hærvej, du står og
graver i. Det er jo ikke mere end en fem, seks år
siden, de har lukket den her oppe over bakken.« Og
han slutter: »Jeg er født ved Røverledet ved Nyrup
hegn. Den sidste postvogn blev plyndret og røvet
herinde ved noget, der hedder Jægerbakken. Vi ser
lige mod syd, der ser vi Nyrup »Stribegude« (gyde
eller vej), hvor byhyrden drev med sine kreturer ud
på overdrevet. Hør de vilde duer kurrer, og lige
bag os sover de gamle munke i deres grave.« - Så
vidt dig, du gamle fortæller!. Men gå her mod skum
ringen en aften efter regn:
»En glødende esse i skyernes rift,
en troldskærmystik i tågernes drift.
Et ekko der giammer,
fra lyttende stammer.
En genklang af gungrende hove
i favnen af skumrende skove.«
(Arne Meyling)

Nu går det ad Gurrevej op mod Tikøb, idet
vi bemærker, at »Hestehavevej« i Gurrevang er
et stykke af den gi. Gurrevej. Så svinger vi op
foran indgangen til Tikøb kirke, med kroen
traditionelt anbragt på den modsatte side af
vejen. Kirken er opført sidst i 1100-tallet - kor
og skib først. Tårnet er tilbygget ca. 1350. Tikøb
kirke fremtræder som en af de smukkeste tegl
stenskirker (munkesten) fra ældre middelalder.
På koret er den enkelte frise blevet erstattet med
en dobbelt, to halvcirkler inden i hinanden, og
disse buer, hvilende på konsoller, afsluttes nederst
af ornamenter og nogle menneskehoveder i meget
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smuk udførelse. På sydsiden en tilmuret dør i sin tid mændenes indgang, hvorimod kvinderne
gik ind i kirken ad den nuværende indgang mod
nord. Bueslagene over den tilmurede syddør og
de slanke piller i den vækker kenderes beundring.
Kirken er opført i romansk stilart, men da den
gotiske stilart ca. 1300 sætter ind, kommer dette
også til udtryk i denne fornemme romanske byg
ning. Det flade bjælkeloft forsvinder, da man
indbygger krydshvælv. I korbuen ses endnu res
ter af den skillemur, der i romansk tid var op
ført mellem kor og skib. I kirkens nordside og i
våbenhuset er der spor af romanske vinduer,
ligesom korets østgavl har tre små tilmurede vin
duer fra den romanske periode. Sakristiet er op
ført 1517, med murstensskifter, der veksler med
skifter af fin, lys sandsten.
Døbefonten er middelalderlig og formet af
skånsk sandsten; den har været på udstilling i
London. Prædikestolen fra 1586 i renæssance er
rigt udskåret og et fornemt arbejde; den har stor
lighed med prædikestolen i Asminderød kirke.
Altertavlen i barok er udført 1723. I dens ho
vedfelt et maleri af H. Krock med Nadveren
som motiv. I 1942 fik kirken en omfattende re
staurering med anskaffelse af nyt orgel og nye
stolestader.
Fra det skønne tårn er en meget smuk ud
sigt ud over det dejlige landskab med frodige
marker, der kranses af store skovpartier. Et
sted ude i landskabet ligger Munkegårds hegn,
der mellem sine stammer gemmer på rester af
agre fra middelalderen, de såkaldte »højryggede
agre«, som kgl. skovrider Børge Jacobsen har på
vist det i museets skrift fra 1957-58. Under sid
ste krig opbevaredes Tikøb kommunes kartotek
i Tikøb kirketårn. - Et hjørne af den ældste
del af kirkegården kaldtes for »Slyngelkrogen«.
Lige til for nylig har der været en vis modvilje
mod at få anvist gravsted der. Et vægtigt histo
risk minde fra jorden skal nævnes. I 1958 blev
der gravet i kirkens gulv. Nationalmuseet frem
drog herfra 77 mønter, strækkende sig fra Val
demar d. Store til Chr. IX, altså fra 1157-1906.
Alene 29 er mønter fra middelalderen. Der var
også en del tyske hansemønter fra det 14. årh. såkaldte hulpenninge. Fundet, der jo var danefæ,
er nu af Nationalmuseet permanent udstillet i
vort museum.

Detalje af Tikøb kirke set fra syd (foto: H. Næsted)

Der skal nok have været flere lystne til »klo
sterbrodrenes« jord i Tikøb sogn. Dog »høg over
høg«, kongen, Fr. II, ville selv have områderne
til sin jagt, derfor blev der ingen private jord
drotter i sognet. De adelige, som besad jord her,
måtte høfligst sælge eller mageskifte. Der duk
ker i den anledning et kendt navn op på det
sted, vi nu kalder for Espergærde, nemlig ved
Stokholmsvej. Her ved den såkaldte Sobæk
(senere Søbæk), som løber der endnu, lå en vand
mølle, kaldet Sobæk mølle. Adelsmanden Otto
Krabbe mageskiftede den og meget andet gods
med Fr. II i 1560. I det nærliggende Tibberup
er der ved den lille landsby skudt rækker af
moderne karréer op. Men for ikke ret lang tid
tilbage lå Tibberup ensomt mellem markerne,
med landsbygaden flankeret af gårdene, der en
efter en står for fald. Grøndalsgaarden ligger
der med sine fire store længer og møddingen
foran, tom for besætning. Samme skæbne venter
resten af den gamle Hovgaard, der forlængst
kun har været beboet af lejere, og sporløst er

den lille gård, Landlyst, for nogle år siden gået
op i røg ved en civilforsvarsøvelse. Dens møb
ler danner nu kærnen i museets bondestue.
En januardag på Fr. II’s tid føg sneen i hvirv
ler hen over den gamle Tibberupvej. Landsbyen
lå begravet i sne. Kun nogle råger og krager
flakkede over møddingerne. Dæmpede hovslag
af en rytterskare nærmede sig i foget. En halv
dør lindedes hist og her, men da rytterne sadlede
af, lød det fra hus til hus: Kongen er kommet!
Det blev ikke sidste gang, Fr. II opholdt sig for
jagtens skyld i den uanselige landsby. Endnu lig
ger mellem villahaver den sidste stump af den
gamle vej og peger amputeret over mod Tibbe
rup mølle. Lidt nord for Grundlovsmonumentet
i Egebæksvang er et stykke brolægning, der stam
mer fra nævnte konges tid. Vejen her i skoven
er jo den gamle Strandvej, som fortsatte bag om
Egebæksvang kirke og derfra svingede ud i det
nuværende stykke gennem Espergærde. - Den,
der spadserer ad Strandvejen gennem Esper
gærde og videre mod nord, vil hist og her se
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En af de gamle fiskestadesten (foto: H. Næsted)

nogle firkantede granitsten i kanten af fortovet
mod villahaverne. På en sådan sten står der F.S.,
hvilket betyder fiskestade, men benævnes iøvrigt
også ålestader. Disse fiskestader omtales bl. a.
under Fr. II, hvor nogle af dem skifter ejermænd
på kongens anbefaling, men mod samme afgift,
som bønderne hidtil har ydet. Bønderne har alt
så også været parthavere i fiskeriet, et forhold,
der sikkert viser langt bagud. Det var tidligere
almindeligt at opsætte en stang i strandkanten
med farvet tøj på, for at man kunne iagttage
stedet ude fra Sundet. Det sidste er endnu brugt
i mands minde.
Under Chr. IV (1588-1648) var der en stig
ning på landbrugsprodukter, hvilket også kom
Tikøb sogn til gode. Men så kom svenskekrigene
fra 1657-60 med nød og fattigdom, der også
berørte vor egn. Sognebogens optryk af en kom
missions indberetning fra 1660 viser det tørt og
realistisk i sin monotone opremsning af skader
ne. Gang på gang er der ingen udsæd sået. Hu
sene skamferes på tag og ler. Ustandselig meldes
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om så og så mange »bindinger nedfaldet«. Man
husker fra sin barndomslæsning af »Gøngehøv
dingen«, at det ligesom under 2. verdenskrig var
de strenge isvintres tid. Ikke underligt, at bebo
erne ofte er forsvundet. Hvorledes mon det er
gået for småbørn, gamle og syge? Sobæk mølle
nedbrudt, og om Snekkersten hedder det lako
nisk »ganske øde og helt nedbrudt«. - For få
år siden blev der fisket i et gammelt vrag på ti
meter vand ud for »Kystens Perle« i Snekker
sten. Det var det danske krigsskib »Snaren
svend«, som efter en række dramatiske begiven
heder i 1658 fandt sin våde grav her. Adskillige
ting blev fisket op af skibet. I vort museum har
vi således en velbevaret kanonstage, og et fund
i særklasse er to baroklysestager, den ene af tin
og den anden af træ. Denne bedømmes af ken
dere som den »ældst daterede træstage nord for
Alperne«. Den er nu museets vartegn. - Fra
1600-tallet stammer også følgende tre sten. I
strandkanten ud for Stationsvej i Snekkersten
ligger en sten med et indhugget C 5 1682. Om
stenens betydning hersker der forskellige opfat
telser. I »Kultur og Folkeminder XIV« (Mindes
mærker i Nordsjælland) hedder det, at den er
rejst til minde om nogle forulykkede russiske
søfolk. Derimod hævder en lokal kilde, at ste
nen kan henføres til kongens kærlighed til en
pige på en gård, der hed »Carolinelyst«, der
har ligget på hjørnet af Stationsvej-Strandvej.
En tredie version gives af journalist A. Niel
sen i bladet »Vikingen« (jan. 1957), hvori det
mere prosaisk hævdes, at kongen efter en spad
seretur havde sat sig på denne sten for at hvile.
Sidstnævnte meddeler har derimod en anden
forklaring om de russiske søfolk. Den refererer
til den store pestepidemi 1711. Russiske søfolk
skal 1710 være gået i land for at begrave et
stort antal pestdøde kammerater. Hovedbe
gravelsen var i en jordhøj, der først blev sløjfet
fra 1880-90. På graven stod et sortmalet træ
kors med hvid indskrift »Her fandt saa mangen
Sømand Hvile«. Hver Set. Hans aften pyntede
egnens piger graven med blomster. Senere blev
også strandvaskere begravet her. Den sidste of
ficielle begravelse med præst var 1825, men
sandsynligvis fandt i 1865 en illegal begravelse
af strandvaskere sted ved nattetid for at undgå
tidsspilde med politi o.s.v. I mangel af præst

krydsede man et par spader over graven i lyg
tens matte skær. En fisker fra Snekkersten har
fortalt sine efterkommere, at han en aften kom
forbi russergraven, hvor han så lys og hørte
mumlen af uforståelige stemmer, hvorpå han
skyndte sig hjem.
I Damgaarden ved gadekæret i Mørdrup er
indmuret en sten, hvorpå der står »Jens Rost
gaard 1691«. Den har før befundet sig et andet
sted i Mørdrup, inden den blev indmuret i går
dens gavl. Årsagen til denne indhugning kendes
ikke, derimod ved vi besked med Jens Rost
gaard. Han var fætter til Fr. Rostgaard, hvis
far var Hans Rostgaard. (Om svenskernes land
gang ved Humlebæk og slægten Rostgaard - se
Humlebæk sogn). - Ved Strandvejen i Espergærde findes en lille rislende kilde med, som
det hed i gamle dage, en »bemosset« kildekum
me, der bærer en latinsk indskrift. Forrest på
kummen er indhugget en tyr - Rostgaardenes
våben - og ved siden af en hjelm - Revenfeldernes våben. Ifølge professor Vilh. Andersen
lyder indskriften i fri oversættelse »Rostgaard
og Revenfeld skænker hermed Vandet i Haab
om i det Hinsides at faa skænket Livets Vand«.
I mere sindige tider end vor kaldte man kilden
»Hestekilden«, idet man standsede op og van
dede hestene ved den.
Provst Garboe i Tikøb sad i embedet fra 1723-84
og blev såkaldt jubelprovst. Han kendte derfor sit
sogn ud og ind og skrev den første sognebeskrivelse.
Provsten må have befundet sig godt på egnen, thi
foruden at berømme sognets skønne natur og rig
dom på vildt og fisk roser han også sine sognebørn
over al måde. Om bønderne hedder det: »De er
nættere i Klæder end andre Bønder, de er hurtige og
arbejdsomme, nøjsomme, umisundelige, barmhjertige
mod Nødlidende, høflige, tro og trofaste«. Det må
jo have været en fornøjelse at prædike for sådan en
menighed. Den Tikøbprovst var iøvrigt meget skri
vende. I et brev af 27. marts 1781 bemærker han:
»Jeg fornemmer, min gamle Sogne Mand og Ven,
J. Ewald, er død, begravet og ligesom canoniseret«.
Det betyder, at provsten formodentlig har besøgt
den syge digter i Søbækhuset i Espergærde, for her
var Johs. Ewald ligesom strandet i årene 1775-77.
Her var han indlogeret hos en tidligere kammertje
ner fra Krogerup, Herman Lem. Under fattige for
hold sad han krympet af gigt i den lavloftede stue,
uden for hvis vinduer han kunne høre Søbækkens
rislen. Det var i Søbækhuset, at Ewald ved læsning
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af Mallings »Store og gode Handlinger« blev inspi
reret til sit berømte syngestykke »Fiskerne«, som
han skrev i 1778. Ligeledes var det også her, at
Ewald hyldede vennen i det kendte digt »Til min
Moltke«. Provst Garboe synes som nok mange andre
i Ewalds samtid at have betragtet ham som et mis
lykket talent.
Søndag den 27. juni 1943 afslørede vi en
mindesten i anledning af 200 året for Ewalds
fødsel. Den står på hjørnet af Stokholmsvej og
Ewaldsvej i Espergærde, omtrent hvor indkørse
len til Søbækhus har været. Billedhuggeren Karl
Otto Johansen har udsmykket stenen med et
relief af digteren og en inskription, formet af
professor Vilh. Andersen: »Her boede Johannes
Ewald 1775-1777 - Paa dette Sted laa Søbæk
huset. Her skrev han sit store Digt - Ode til
Sjælen - der ender med det Udtryk for hans
Livserfaring - Stor er den Aand, som opløfter
Faldne«. Efter besættelsen blev der på bagsiden
indhugget »Opsat i Sommeren 1943, da Dan
mark rejste sig til Kamp for sin Frihed«.
Søbækhusets bondestue
så ved tællepråsens lue
skarpt sig tegne, Ewald, din profil.
Smertegæst, som gigten krummer,
trods din stakkels muses kummer,
iblandt tårerne fremspirer smil.

Mellem lindehøjens skygger
sangersken i våren bygger;
hist fra stranden lyder bølgens røst.
Men når løvet brunes, falder,
følte du, hvor døden kalder,
sukked efter vårens tabte lyst.
Vint’ren kommer, snart det mørkner,
sø og bække fryser, størkner,
angst i skygge flagrer nu din sjæl.
Men den faldne ørneunge
fandt da her i timer tunge
nådens store helt på korsets fjæl.
(Arne Meyling: Den gode Jord. Udvalgte digte)

Det kan nævnes, at Tibberup mølle tidligere
var en stubmølle. Matriklens knappe oplysninger
meddeler, at møllen indtil 1806 var fæstegård
under Krogerup, men i dette år kom i privat
eje. Museet har en tegning af Tibberup mølle,
der viser den som hollandsk mølle. Man får ind
tryk af, at møllen er opført af sten, og den lig
ger givet noget ved siden af den nuværende
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Mindesten for kroejer H. C. Thomsen

mølles plads. Tibberup mølle af i dag er opført
1864. Den benyttes nu til kunstnerbolig og ud
stilling. Og så beder vi i Skotterup kro, der
egentlig består af to ejendomme, Dideriksminde
og Henriksminde, som siden 1841 har været i
fælleseje. Da vi nu er begyndt at gå til kros,
kan vi lige så godt aflægge et besøg på »Kystens
Perle« i Snekkersten. Gamle kromand Steffen
Rasmussen fra 1799 ville vel nok have gjort
store øjne, om han havde kunnet se dette hotel
i dag. Da han i sin tid fik stedet tilskødet fra
Kronborg rytterdistrikt, hed det Boruphus og
Pottemagerhuset. Senere hed det Snekkersten
kro. Efter 2. verdenskrig opførtes den nuværen
de hotelbygning og fik navnet »Kystens Perle«.
- Over for hotellet, mod Sundets blå og Skånelands slørede kontur, står der en sten, der »taler
alvorlig ved alfarvej«. Det er stenen for Snek
kersten kro’s ejer under besættelsen, H. C.
Thomsen. På stenen læses: Flygtningenes modige
Hjælper H. C. Thomsen, f. 18-9-1906 i Thi
sted, d. 4-12-1944 i Neuengamme. Mange blev
ført i sikkerhed til Sverige ved hans modige og
uforfærdede indsats. Lægen Jørgen Gersfelt, der
også dengang virkede i Snekkersten, har i bogen
»Sådan narrede vi Gestapo« (1945) skrevet føl
gende: »På Snekkersten kro samledes en del af
bådfolkene, når de skulle hvile ud mellem be
drifterne på søen. Her opbevaredes de indbetalte
penge, til turen var vel overstået, og bagefter
delte man beløbet . . . Kroen stod på fire gloen
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de pæle og blev i folkemunde omdøbt til »Fær
gekroen«. Ved bordet præsiderede værten, Snek
kerstens ukronede konge, den brave Thomsen,
der gang på gang bluffede og imponerede Gestapofolkene med sin charmerende frækhed og
sit ganske formidable mundlæder. Thomsen, der
selv var gammel skipper, havde deltaget i ille
gal sejlads, længe inden jødeforfølgelserne be
gyndte. Mange dramatiske ture havde han ople
vet, og han kunne berette om dem med sit jyske
lune, så tilhørerne sad med øjne og øren på
stilke«. - Den 10. august 1944 blev to medlem
mer af Holger Danske-gruppen skudt på Jern
banestien i Snekkersten, og Gestapo arresterede
kroejer Thomsen. De forlangte nu, at han skulle
oplyse alt, hvad han vidste om denne mod
standsgruppe, men det nægtede han pure, hvor
for han blev indsat i Vestre-fængsel. Siden blev
han ført til Tyskland, hvor han døde i koncen
trationslejren i Neuengamme.
Fra det gamle Boruphus tager vi til navnets
egentlige sted, Borupgaard, hvis navn er kendt
langt ned i middelalderen. Nu er den statelige
gårds jorde (ca. 130 ha) solgt til Tikøb kom
mune for i de nærmeste år at blive udlagt med
veje og bygninger, kirke, skoler og supermarked.
De børn, som engang fødes her, vil nok blive
forbavset, når de ser museets lysbilleder af brede
marker, krat og levende hegn om plovfurer stedet i tusinde år. Op til Borupgaards marker
ligger Kjeldsberggaard med en lang opkørsel
fra Kongevejen til den kønne hovedbygning.
Her kan man se det snart sjældne syn af heste
flokke løbende om i grønne indhegninger. Der
er et andet sted, hvor der også forestår store for
andringer på gammel bondejord - det er nord
for Mørdrup på Busserupgaards marker, hvor
den moderne Mørdrupvej mellem Kongevejen
og Strandvejen nu er ved at blive anlagt, lige
som der opføres enfamiliehuse med hyggelige
småveje imellem. På terrænet her findes en
fordybning med et firkantet grundvoldsomrids
af en lille bygning. Det er Frederiksborg Amts
33. kreds’ (Mørdrupkredsens) Skytteforenings
markørhytte, hvorfra der blev kastet lerduer
op i luften som skydeskive. I museet hænger
Mørdrupskytternes fane. »Skænket af omegnens
kvinder 1866« står der på den øverste sølvplade.
Det er Danmarks mærkeligste fane, for midt

i korset er anbragt Frihedsgudinden fra New
York. Formodentlig er fanen blevet brugt un
der en Venstredemonstration fra 1880’erne90’erne mod Estrup. - Mørdrup har stadig be
varet noget af sit landsbypræg med gårdene
langs vejen, men de fleste er ikke mere aktive
landbrug, og bygningerne benyttes kun til be
boelse. De har alle været fæstegårde under Kro
gerup til ca. 1800. På den smukke, velholdte
Kærsgaard, engang kaldt »Dejligheden«, har
ejerinden bevaret et gammelt bjælkestykke fra
gården med det historiske årstal 1788 - året
for stavnsbåndets ophævelse. Kommunens største
skole, Mørdrupskolen, er opført ved det gamle
Mørdrup. Denne moderne skole blev taget i
brug 1963 og har såvel hovedskole som realaf
deling.
Kvistgård Hovedgaard er stadig i drift som
landbrug, men en del jord er solgt fra til indu
stri. Den fik kgl. arvefæste 1795. Blandt større
landbrugsejendomme skal endvidere nævnes:
Danstruplund (ca. 170 ha med Møllebækgaard)
i Li. Esbønderup ved Tikøb. Den har en stor,
palæagtig hovedbygning. Syd for Tikøb kirke lig
ger Kathøjgaard (ca. 55 ha); den var oprindelig
en fæstegård under Esrum kloster. Kører vi fra
Tikøb mod Harreshøj, kommer vi til »Lottes
minde« (ca. 60 ha), hvis grundmurede bygnin
ger skal stamme fra 1600-tallet, selv om gården
ganske vist er restaureret og moderniseret. Ste
det har bl. a. været i familierne Culmsee og
Thalbitzers eje. Culmsee fra Havreholm papir
fabrik (se under Hornbæk sogn) havde »Lottes
minde« fra 1856-63. Det var her, digteren Hol
ger Drachmann i 1866 optrådte med en dra
matisk forelskelse i Polly Culmsee og vakte op
sigt ved at springe ud fra 1. sal, fordi hun for
lovede sig med proprietær Thalbitzer. I denne
forbindelse kan det nævnes, at Drachmann skrev
sit kendte digt »Den Store Bjørns Endeligt« i
Tikøb rytterskole, samt at han har optrådt på
Tikøb kro sammen med malerne P. S. Krøyer,
Viggo Johansen og Bernhard Middelboe. Museet
ejer et billede af Viggo Johansen fra den tid.
Fra Harreshøj (Harritzhøj), hvilket betyder
»Haralds hede«, kører vi videre mod Plejelt, der
kommer af Plegholt, hvis forled enten er et per
sonnavn eller betyder en »flad strækning«, og efterled mindre skov. Med udsigt mod Esrum sø,

lidt syd for Plejelt by, ligger den statelige Sonnerupgaard (ca. 55 ha). Herfra tager vi mod
syd langs østbredden af Esrumsøen, Kobæk vig.
Her er meget naturskønt. Derefter kommer vi
så til Såne, der betyder »sandstrækning«, og her
findes også en statelig gård, Skovlund, der har
et areal på ca. 110 ha. - Kører vi nu til Tikøb
og videre mod Hornbæk og drejer til venstre ad
landevejen mellem Esrum og Helsingør, kommer
vi forbi Langesø med Langesø mose. Under 1.
verdenskrig lå her et af Europas største gartne
rier med prydplanter, skabt af den da kendte
gartner N. W. Larsen, der blandt sin kunde
kreds havde såvel den danske som den svenske
kongefamilie. I vore dage har stedet, for at bru
ge et botanisk udtryk, fået en efterblomstring,
idet det bølgende terræn omkring Langesø med
mange skønne træer og buske er blevet indrettet
til campingplads, hvor man ser det særsyn, at
bl. a. rhododendron og magnoliatræer blomstrer
nær campingvognene. Fra Langesø kører vi på
ny mod Tikøb, men inden byen drejer vi til
venstre mod Gurre. Her ligger Gurrelund, der
er indrettet til plejehjem under Københavns
kommunes hospitalsvæsen. Arealet blev i 1860
fraskødet den nærliggende Nygaard, der i 1793
tilhørte kronen. Tikøb kommune indrettede ste
det til arbejdsanstalt, kommunekontor og brand
station. Fra 1958 har kommunekontoret haft til
huse i den store moderne administrationsbyg
ning i Espergærde.
Vi tager nu en lille tur til Tinkerup, hvis navn
muligvis har forbindelse med det jyske fugle
navn, tinke, d.v.s. »strandløber«, eller måske
med verbet tinke, der betyder »klinge eller rin
ge med klokke«. Her ligger familien Jørgensens
gård »Aldersfred«, der i forhold til de nævnte
gårde hverken er gammel eller stor, men derfor
ikke mindre interessant.
Her sad den gamle gårdmand og slider, sogne
rådsmedlem, udvalgsmedlem, bestyrelsesmedlem m.
m., Niels Jørgensen op mod jul 1918 og afsluttede
sine livserindringer »Tilbageblik over et 41-aarigt
Nybyggerliv 1877-1918«. For her var tale om et
»nybyggerliv«, ikke på prærien eller heden, men på
gammel sur og stenet overdrevsjord. Det er »Sagaen
om en gårds opståen i Tikøb sogn«. Se resultatet bugnende marker, en skinnende gård, der blev be
lønnet med præmie. - Museet har en række båndop-
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»Min mor døde, da jeg blev født, og hendes grav på
Tikøb kirkegård blev gjort noget dybere end sæd
vanlig, for det lille stykke skidt levede vel kun et
par dage, og så måtte der være plads til en barnekiste ovenpå. Men jeg snød dem jo«, slutter han. Ja, det tør nok siges.

Efterår i Nyrup hegn

tageiser med dem, der var børn dengang: afdøde so
cialudvalgsformand Eriksen, som gribende fortæller
om, hvorledes han som dreng var på arbejdsanstalten
med de gamle, de sindssyge, åndssvage og vagabon
der; fru Børgesen, der husker de primitive forhold
og den lange arbejdsdag på det gamle kommunekon
tor; tømrermester Arp, med hvem man oplever
»Lejet« (Espergærde) for 80 år siden og hører om
bybrønden bag den nuværende sparekasse, hvor ko
nerne kom med åg over skuldrene for at hente vand;
tømrer og kunstner N. P. Hansen, hvis far, da de
flyttede ind i barndomshjemmet, medbragte nogle
polstrede møbler, og snart gik det imponerende rygte
over egnen: »De ny har polstrede møbler!«. Folke
pensionist Jensen fra Bøtterup husker endnu, hvor
let det gik at lave morgenkaffen på det åbne skor
stenskøkken og fryder sig over sit barndomshjems
hygge og fred. Fisker V. Johannessen mindes de
daglige aftener i hjemmet, hvor store og små samle
des for at knytte garn - 1-2000 masker på en aften,
uden at nogen knyede - et billede at holde op for
nutidens ungdom. Og slægten Svedstrup - Rørtang
og Mørdrup smedie - boligen »Alfa« ligger der end
nu nær Nordbanen i Mørdrup, hvor frk. Svedstrups
»Lilleskole« også holdt til, ringe måske i udstyr og
metode mod nutidens prægtige skole, men rig og liv
fyldt for dem, der med lovsang gik dagen i møde
under det lave loft. De gamle slægter, også de uden
sogns, som nu hører til Hornbæk, mødes stadig på
Tikøb kirkegård ved højtiderne for at se til familiens
gravsted. Tømrermester Julius Jensen i Saunte, mu
seets uvurderlige meddeler i skrift og tale, »gammel
derhos, snart hundrede år«, siger med sit lune smil:
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På vejen fra Tikøb mod Gurre, gennem Gurre
vang, der sammen med Horserød hegn omkran
ser Gurre sø, passerer vi Gurrehus, hvis herregårdsagtige bygning blev opført 1883 af prins
Georg af Grækenland. Bygningen tjener nu mili
tære formål. Ikke langt fra Gurre by ad vejen
mod Hellebæk ligger gården Ørsholt (ca. 145
ha) Gården ejes af afholdsforeningen »Det blå
Kors«, der her har indrettet et behandlingshjem
for alkoholister. I nærheden ligger lokaliteten:
Øerne, d.v.s. strækninger, der ligger højere end
omgivelserne. Vi kører nu tilbage mod Nyrup
og Kvistgård. Lige ud til hovedvej 6 mellem
Hillerød og Helsingør, ved Nyrup, ligger Nyrupgaard (ca. 130 ha). Den hed oprindelig Sø
lyst, fordi den lå ved en nu udtørret sø. Sit nu
værende navn fik den efter kgl. bevilling i 1865.
I nærheden ligger den særdeles statelige gård,
Sindshvile, med sin herregårdsagtige hovedbyg
ning i et stokværk og med smukke kamtakkede
gavle, der også pryder de store avlsbygninger.
Gården er på ca. 135 ha og ejes af Tikøb kom
mune, der skal bruge jorden til udstykning. Nær
Egebæksvang ligger Flynderupgaard (ca. 110 ha),
der 1803 blev udskiftet af parceller tilhørende
stiftsøvrigheden.
Tikøb kro er flere århundreder gammel. N.
Stenfeldt har i hvert tilfælde fundet krohistorier
helt fra 1744 om spil og drik og hidsig snak, så
en temperamentsfuld ung bonde skriger fogeden
ind i det åbne ansigt: »En Foged og en Lort er
liige snart giort!« Oprindelig hed kroen Dams
borg kro. Op til Krogenberg hegn ligger Marianelund kro og hotel, en smuk bygning med et
antikt præget hyggeligt interiør. Så vidt vides,
er der begyndt krovirksomhed 1828. Drachmann tog ofte ophold her, når han ønskede
fred og ro til sit arbejde. På Marianelund kro
skrev han bl. a. flere afsnit af sin erindringsbog
»Den hellige Ild«. I 1937 nedbrændte kroen en
frosthård januarnat. Vandet frøs i brandslan
gerne, så der blev ikke levnet meget af det gamle
sted. De gamle mure var imidlertid så holdbare,

Interiør fra Tikøb kommunes historiske Samling

at de kunne danne grundlag for det tiltalende
udseende, som kroen og hotellet har i dag.
Den første skole i Tikøb var en af Fr. IV’s
bekendte rytterskoler fra 1721. I den nuværende
Tikøb skole findes en plade fra denne gamle
skole. På Espergærde skole er Tikøb kommunes
historiske Samling indrettet - vort egnsmuseum.
Foruden de allerede omtalte skoler er der skolen
i Snekkersten. Endvidere skal en stor, moderne
skole, Tibberupskolen, opføres i løbet af 1969.
Egebæksvang blev selvstændigt sognekald i
januar 1928, men Egebæksvang kirke var alle

rede blevet opført 1896-97 af arkitekt Ludvig
Knudsen. Kirken ligger smukt ud til den idyl
liske Strandvej og Øresund med Skånekysten i
horisonten. Den blev indviet den 8. august 1897.
Kirken blev bygget, eftersom beboerne i Es
pergærde og Snekkersten havde haft ca. P/4 mil
til sognekirken i Tikøb. Det var daværende sog
nepræst P. E. Blume, der forestod dette kirke
arbejde. Regeringen ydede byggegrunden, lige
som der blev givet et statstilskud på 8.500 kr.
Byggesummen var 32.000 kr., og heraf indkom
hovedparten ved gaver fra sognets indbyggere
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samt landliggere. Kirken fremtræder i romansk
stil, med tårnet østvendt, hvilket formentlig
skyldes dens beliggenhed ud til Strandvejen. Al
terbilledet er udført af Rud-Petersen. Det er en
kopi af Joakim Skovgaards arbejde: Den gode
Hyrde. Niels Skovgaard har tegnet prædikesto
len, der 1925 blev skænket til kirken af dr. med.
K. A. Hasselbalch, Borupgaard. - Da man i sin
tid samlede de fornødne penge ind til opførel
sen af Egebæksvang kirke, vakte det opsigt, at
man også benyttede skovfester med dans til for
del for kirkesagen. Vilhelm Beck skrev sarkast
isk: »Det mangler blot, at man, naar man faar
danset sig en Kirke til, saa indvier den med Bal
i Kirken til den lyse Morgen med Præsten som
Fordanser«. Murerarbejdet blev udført af mu
rermester Andersen, der på egen bekostning op
førte Skotterup menighedshus, »Hebron«, som
nu er solgt til privat brug.
Gurre kirke opførtes 1918 på Spidsbjerg bak
ke, beliggende ved skovbrynet op mod Nyrup
hegn. Den er tegnet af arkitekt Carl Brum
mer og kostede 62.000 kr., en betydelig prisstig
ning sammenlignet med Egebæksvang kirke.
Gurre kirke fik et statstilskud på 30.000 kr.,
medens resten er samlet ind blandt menigheden.
Den statelige hvide kirke har et stort og massivt
tårn, der er synligt viden om i landskabet. Dens
egentlige navn er Set. Jakobs kirke, idet den er
opkaldt efter det tidligere omtalte Set. Jakobs
kapel ved Gurre slot. Nogle sten fra ruinerne af
det gamle kapel er indmuret i kirken. Interiøret
præges af ti malerier med motiver fra Jesu lidel
seshistorie, malet af en ukendt hollandsk kunst
ner. Et af disse malerier, Korsfæstelsen, indsat i
en smuk forgyldt og rigt udskåret ramme, tje
ner som altertavle. Døbefonten er tegnet af kir
kens arkitekt og modelleret og skænket af bil
ledhuggeren Holberg Hansen. Kirken har en
muret prædikestol. Kirkeklokken har oprinde
lig tilhørt klokkespillet på Frederiksborg slot.
De gamle, der havde rejst grundlovsstenene i
Egebæksvang, havde næppe i deres vildeste fan
tasi tænkt, at tyskerne kunne besætte Danmark,
som det skete den ufattelige 9. april 1940. De
havde med »Den tapre Landsoldat« sunget »når
tysken kommer her, beklager jeg enhver«. Ved
disse mindesten er holdt nogle af Danmarks stør
ste frihedsmøder, hvor folk som Ploug og Mon
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rad har talt. Mange år efter blev der holdt
grundlovsstævner her, men sammen med be
gejstringen ebbede de efterhånden ud, og stenene
lå upåagtede hen indtil besættelsen. Kort efter
arrangeredes det indtil dato sidste møde her, et
»alsangsstævne«, hvor sognepræst BartholdyMøller talte. Frihedstankerne fra 1849 blev ak
tuelle mere end nogensinde. Dengang det danske
politi endnu gik strandvagt, stod jeg en dag på
kysten sammen med en bedaget fisker, der med
et blik på betjenten udbrød: »Det ville have
»såret ens hjerta«, om det havde været tysker
ne!« Tidens stemning på det gamle folkemål.
Men hans »hjerta« såredes unægtelig siden.
Der er skrevet to romaner om hændelserne
her på kysten, og flere kunne vel skrives. Begge
forfattere deltog aktivt i begivenhederne. Jørgen
Gersfelt »Sådan narrede vi Gestapo« er nævnt
før; den anden bog er af Erling Kiær »Med Ge
stapo i kølvandet«. Man husker de totalt mør
kelagte nætter, når man skulle bringe nogle vid
skræmte jødiske flygtninge midlertidigt under
tag. Ofte gik man med hinanden i hånden for
ikke at blive borte på den øde sidevej, til man
efter et aftalt signal blev lukket ind bag de ned
rullede gardiner i en lys og beroligende stue til
en kop kaffe. Eigil Christensen, hvis cykelsmedie
ligger ved havnen, var midt i begivenhederne.
Han blev senere taget, men kom hjem i behold.
Eigil siger: »I det danske politis periode virkede
flere overfarter grundet de indviedes åbenmun
dethed næsten som en folkeforlystelse, så mange
tilskuere var til stede.« Politiet vidste selvfølge
lig besked, og for at anmelde deres ankomst
brølede overbetjenten: »Vi ta’r dem med vold!«,
besvaret med et rungende »Javel« af mandska
bet, hvorpå man lod projektøren spille over
vandet . . ., medens flygtningene uantastet for
svandt ud på det mørke Sund. Senere blev bil
ledet som bekendt alvorsfuldt, dystert, og døden
krævede sit offer, da den unge Erik Andersen
fra Espergærde under transportledsagelse kæn
trede med sit hold ud for Skånekysten.
I de senere år har især Egebæksvang sogn væ
ret genstand for en stor befolkningstilvækst.
Parcelhuse og mange etagelejligheder er blevet
opført, men stadig køber ikke mindst Tikøb
kommune jord op til senere udstykning. I Søn
dermarkskvarteret i Espergærde er alene opført

tusinde lejligheder. Et bycenter i Espergærde er
under udbygning. Hertil flyttes vel biblioteket,
der gennem flere år har haft til huse i den villa,
hvor der før var kommunekontor. Tikøb kom
munebibliotek var det første i landet, der an
skaffede en bogbus, et mobilt bibliotek, der dag
lig kører ud til de forskellige byer i hele den
store kommune og på sine bestemte holdeplad
ser forsyner lånerne med bøger. Denne glimren
de form for bogservice har man taget lære af
andre steder. - Gennem mange år har forskellige
hjem og institutioner, pensionater m. m. haft
deres virke her ved »den danske Riviera«. Hele
kysten langs Strandvejen er noget helt for sig i
den danske natur. De mange store, prægtige vil
laer fortæller historie fra den tid, da rigmænd
»indtog« Øresundskysten, hvor de lod opføre
hele små palæer, der i nutiden ofte forekommer
urimelige som bolig for en enkelt familie. Tider
ne har ændret meget, også på boligområdet. I en
sådan rigmandsvilla oprettede Missionsforbun
det 1956 ungdomsskolen »Øresund«. I 1965 blev
den udvidet med en stor undervisningsafdeling,
og nu påtænker man tillige at udvide elevboli
gen. Skolen, der er selvejende, ligger meget
smukt lige ud til Sundet. Den er efterskole for
15-17 årige med 8.-10. kl., der kan afsluttes
med statskontrollerede prøver.
Tikøb og Egebæksvang sogne er i struktur
to modsætninger. Det første stadig et landsogn,
det andet et udpræget villa- og byområde, hvor
tilflytterne fra hovedstadsområdet mere og me

re udvisker det oprindelige, lokale befolknings
præg. Kommunalt vil den store tilflytning frem
over kræve en nøje og velovervejet fremsynet
hed, der tilstræber de bedst mulige forhold for
befolkningen. Som et led heri blev bl. a. pleje
hjemmet Strandhøj (opført 1957) betydeligt ud
videt i 1967. - I de senere år er større industri
foretagender blevet opbygget i vore to sogne,
hvilket har medført nye impulser i egnens ud
vikling. Blandt de større virksomheder kan næv
nes Dansk Coloplast A/S, Dansk Termoplastisk
Industri A/S, A/S Dansk Haardmetal, Dansk
Plastic Emballage A/S, Steritex A/S (medicinal
fabrik), A/S F. Heimann & Co. (limfabrik), K.
W. Bruun & Co. A/S (automobilimport), A/S
Anglo-Plast (tætningslister), Sprøjteselskabet af
1948 A/S (ukrudtsbekæmpelse og græssåning)
og Brødrene Løgstrup (el-branchen). Et foreta
gende af en helt anden art er D. T. Poulsens
Planteskole, der gennem mange år har ligget i
Kelleriis ved Kvistgård.
Tikøb kommunes historiske Samling blev til
under besættelsen, og i dens rum på Espergærde
skole vækkes ungdommen daglig til eftertanke
ved tingenes tale, og
Vejrbidt er tårnet i Tikøb by,
vartegn med malmvægtig tunge;
vidt over marker og skovenes ly
slægterne hørte dig runge.
Vagtpost du er ved mindernes væld,
virksomme dåd til fjerntid fortæl.
Arne Meyling (Jørgen Andersen)

HELLEBÆK SOGN
TIKØB KOMMUNE

det, der har fået folk til at slå sig ned her. Sognets vestlige del består af landbrugsarealer
med landsbyerne Apperup, Skibstrup og Ny
gård, et smukt landskab, særlig området nord
for Nygård. Hvad bebyggelsen angår, er det in
teressant, at man inden for det forholdsvis lille
område har fire forskellige bydannelser: indu
stribyen Hellebæk, fiskerlejet Aalsgaarde, bon
debyerne Skibstrup og Apperup og korsvejsbyen
Nygård. Måske kunne man regne landliggerbe
byggelsen med som en femte type.
Da isen for ca. 20.000 år siden trak sig til
bage fra Hellebækegnen, efterlod den et ujævnt
morænelandskab, der var præget af de mange

Hellebækegnen regnes almindeligvis med blandt
de smukkeste områder i Danmark. Halvdelen
af sognet er dækket af Teglstrup hegn og Hammermølleskoven. Disse skove har en særlig skøn
hed på grund af deres bakkede terræn og de
mange søer. Hovedparten af bebyggelsen ligger
langs Øresund. Oprindelig var det jo praktiske
hensyn, der gjorde sig gældende, da HellebækAalsgaardes beboere bosatte sig her, men inden
for de sidste hundrede år er det først og frem
mest stranden og den dejlige udsigt over Sun
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søer. Søerne i Teglstrup hegn ligger i isens be
vægelsesretning fra sydøst mod nordvest. Senere
begyndte nedbrydningen langs kysten, og den
lange klintrække blev dannet. I stenalderen hæ
vede landet sig, og der fremkom en bred bræm
me af hævet havbund foran klinten. De mange
søer og vandløb omgivet af skov og lyng har
virket tiltrækkende på oldtidens jægerbefolk
ning, herpå tyder de mange stenaldervåben og
de mange bålpletter, der er fundet på egnen.
Derimod har jorden sandsynligvis været for
stiv og leret for oldtidens primitive agerbrugs
redskaber. I hvert fald er der i sognet ikke fun
det grave fra yngre stenalder og bronzealder. Bondebyerne Skibstrup og Apperup går sikkert
tilbage til middelalderen, og fra denne tid stam
mer også teglovnene ved Pottelersbakken i Tegl
strup hegn. Ved kysten tyder navnet Boderne
på, at der her har ligget boder, hvor bønderne
holdt til i sildetiden.
Men på Fr. II’s tid tog udviklingen fart. Det
gamle slot Krogen blev bygget om til Kronborg,
og man fik brug for vandkraft til drift af møl
ler og smedier. Egnen her var velforsynet med
både vandkraft og brændsel, og det var derfor
naturligt, at man henlagde disse virksomheder
hertil. I 1576 står i sundtoldregnskaberne om
talt arbejdet med dæmningen ved Skåningedammen og renden til Hellebækdammen. Samme år
opførtes den første mølle ved Hellebæk. Den
kaldtes Kongens mølle og var en melmølle, og
nogle år efter opførtes endnu en melmølle. Un
der Kr. IV opførtes en hammermølle og en kob
bermølle, og efterhånden voksede en hel lille by
op, hvor man fremstillede forskellige metalva
rer, deriblandt også våben.
I Hellebæk blev våbenfabrikationen efterhån
den den vigtigste. Virksomheden kom i den føl
gende tid på forskellige hænder, snart i en en
kelt mands eje og snart forpagtet ud af staten.
Undertiden gik virksomheden godt, til andre
tider var den næsten nedlagt. Først da regi
mentskvartermester Stefan Hansen i 1743 købte
Hammermøllen, som hele virksomheden den
gang kaldtes, kom der liv i det store foretagen
de. Han bragte bygninger og vandløb i orden,
byggede nye møller og arbejderboliger og skaf
fede dygtige arbejdere til veje. Til sidst var
driften i så god gænge, at han i 1765 kunne sæl
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ge virksomheden til staten for 120.000 rdl. Efter en hård strid med J. F. Classen lykkedes
det 1768 baron H. C. Schimmelmann at er
hverve virksomheden, der nu kaldtes »Kron
borg Geværfabrik«, for 70.000 rdl. Han førte
på udmærket måde Stefan Hansens virksomhed
videre, og lige til geværfabrikken blev nedlagt,
har den været i den Schimmelmannske families
eje sammen med det Schimmelmannske Fideikommis, der blev oprettet 1781. Sønnen, Ernst
Schimmelmann, havde ikke faderens administra
tive evner, og da han døde 1831, var formuen
opbrugt, og fideikommiset kom under admini
stration. - I Hellebæk fremstilledes de fleste af
forsvarets håndvåben, der bl. a. har været brugt
i englænderkrigene og i de sønderjyske krige.
Da hæren efter 1864 indførte bagladevåben,
måtte produktionen i Hellebæk undergå store
forandringer. Mange ny maskiner blev anskaf
fet, og våbenfremstillingen, der for en stor del
var samlet i »Den ny Fabriksmølle« ved stran
den, blev gjort mere og mere fabriksmæssig.
Men i 1870 blev fabrikken nedlagt efter en rigs
dagsbeslutning, og begrundelsen var, at virk
somheden under en ny krig kunne ødelægges fra
søsiden. Som det er gået andre steder, gik det
også her. En ny industri tog den gamles plads
på grund af byens arbejderboliger, den tilstede
værende arbejdskraft og egnens vandkraft.
Den ny virksomhed var Hellebæk Klæde- og
Tæppefabrik, der for 125.000 rdl. overtog næ
sten 200 tdr. land med mange af geværfabrik
kens bygninger og retten til vandet fra søerne.
Efter 2. verdenskrig blev det Schimmelmannske
Fideikommis’ besiddelser i Hellebæk konfiske
ret af staten, og nu er de fleste af dets ejen
domme på private hænder. - Den gamle våben
by ligger med ret få forandringer som ved ge
værfabrikkens nedlæggelse, og store dele af by
en ser endnu ud som på enevældens tid. Fabrik
og idyl er jo ikke begreber, man umiddelbart
sætter sammen. Men om det gamle Hellebæk
gælder det, at få steder har en virksomhed i den
grad føjet sig ind i naturen som her. Våbenfa
brikationen foregik dels i vanddrevne møller
ved Hellebækken og dels i værksteder i og ved
de enkelte huse. By og fabrik var ét.
Vil man opleve det gamle Hellebæk, bør man
følge GI. Hellebækvej fra Teglstrup hegn til

Hellebækgård. GI. Hellebækvej var hovedvejen;
Strandvejen var for hundrede år siden kun et
par sandede hjulspor. Vi går gennem den smuk
ke skov forbi Kobberdammen og kommer til
den gamle kirkegård. Her ligger velholdte grave
med fremmedartede navne som Fleron, Flamand og Herforth, nogle af de mange bøssema
gere, som var indkaldt fra Frankrig og Belgien,
og hvis efterkommere stadig lever her i landet.
På den anden side af vejen lå byens gamle tegl
værk, og i skoven til højre for vejen lå Pinse
bakken.
For et par hundrede år siden måtte geværfabrik
kens ældste dreng i de to pinsedage klæde sig ud
som nar og løbe rundt og samle penge ind. Pengene
blev brugt til drikkevarer og til at pynte et dansetelt
på Pinsebakken, der dengang kun var bevokset med
et par store egetræer. Tredie dag blev narren på en
tønde båret gennem byen fulgt af geværbevæbnede
drenge og svende. Optoget sluttede på Hellebæk
gård, hvor narren holdt tale for fabrikkens ejer.
Efterhånden udviklede denne fest sig, der kom gøg
lere og beværtere til, og for 40 år siden var der i
pinsedagene liv og fest i Hellebæk som en sommer
søndag på Dyrehavsbakken. Der var luftgynger, kar
ruseller, cirkus, boder, beværtningstelte og en mæng
de gøglertelte, hvori bl. a. optrådte professor Labri
og hans arvtager Tribini.
Langs vejen var der en hel allé af lirekasser, så
festlarmen kunne høres til Aalsgaarde. Der kom folk
fra hele Nordsjælland og fra Skåne. Der gik ekstra
tog, og vejene vrimlede med biler og vogne. Mange
svenskere blev sejlet over i småskibe, og nogle havde
moret sig så godt, at de blev hejset ombord igen med
et spil. Festerne holdt ikke gradvis op; men de store
gøglerforetagender syntes ikke, festen betalte sig
godt nok, og i 1935 ophørte de. Festerne står omtalt
flere steder i litteraturen, bl. a. hos H. C. Andersen.
Vi går forbi tekstilfabrikkens arbejderboli
ger, kvarteret kaldes Figaro efter en dansesal,
der lå her, og kommer til Bondedammens dæm
ning. - Hellebæks vandkraftsystem var meget
udstrakt, og det har i tidens løb krævet meget
arbejde at vedligeholde og anlægge det. Alle sø
er og damme var indbyrdes forbundne, og dam
menes vandspejl var hævet ved ofte store dæm
ninger. Bøgeholmsøen og alle de smukke søer
og damme i Teglstrup hegn leverede vand til
Bondedammen, og her begynder Hellebækken,
som på sin vej mod Sundet måtte trække en
række møller. Vejen svinger brat mod nord ved

et meget smukt hus fra 1735 og følger nu Helle
bækken. Nede i kløften ligger Bajonetslibemøllen, hvor bajonetter og sabler blev slebet. Slibe
stenene var meget store og blev transporteret på
en særlig svær vogn. - Til venstre for vejen ved
Trompetérbakken ligger administrationsboligen,
hvorfra fideikommisets administrator styrede
byen, ofte på en noget enevældig måde. Her
går vi ind på Hellebæks ældste hovedvej, der nu
er afbrudt af Hellebæk station, og kommer til
Hammermøllen. Det er en smuk stråtækt byg
ning, hvis østlige ende er bygget af store kløve
de kampesten, der holdes på plads af jernankre.
Nogle af disse er formet som Fr. V’s initial og
årstallet 1765. Ved gavlen sad to vandhjul. Det
ene havde en diameter på 4 m og trak to store
hamre, hvormed man bl. a. smedede geværlø
bene. Denne mølle forsøger Hellebæk-Aalsgaardeegnens historiske Forening at genskabe som
en arbejdende mølle. - Byens historiker, arki
tekt O. Valentiner, har påvist, at Kr. IV’s Ham
mermølle har ligget på samme sted, og at dens
rester sidder i den nuværende mølle. Dette er
blevet bekræftet ved senere udgravninger.
Den berømte smed, Caspar Fincke, var i
flere år mestersvend på denne første mølle. Ar
kitekt Valentiner mener, at Kr. IV’s kobbermøl
le lå tæt ved denne mølle, og hvad der er mere
epokegørende: arkitekten har ved omhyggelige
studier af Hammermøllens regnskaber fundet
beviser for, at der her mellem 1600-1611 og
1623-1639 er støbt over 600 kanoner.
Vi går nu tilbage til Bøssemagergade. Ved
jernbanen begynder den lange ensartede række
af huse, Mesterboligerne, populært kaldet »Tal
lerkenrækken«. Der findes vist ikke mange ste
der så smukke og særprægede huse som disse
med deres gullige, rosenbevoksede mure og store
tegltage. Den sydligste del kaldes Skæftergår
den, da skæftemagerne arbejdede her. I hver af
de tre mesterboliger boede to mestre, der havde
deres værksted ved hver sin husgavl. - I skoven
over for mesterboligerne ligger Probérhuset,
hvor skydevåbnene blev afprøvet. På grund af
eksplosionsfaren blev huset opvarmet af en bi
læggerovn, der stod i forbindelse med den store
udvendige skorsten. Den vestlige del af huset er
tegltækt og med vinduer. Her arbejdede probérmesteren og hans hjælpere. Løbene blev la-
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Probérhuset, hvor man afprøvede skydevåbnene (foto: O. Westengaard-Hildinge)

det med krudt og kugle og derefter trukket
gennem et hul i væggen til husets anden del.
Denne er bygget af kampesten og forsynet med
skodder. Her blev løbene anbragt 50 ad gangen
og affyredes på een gang, hvorefter de blev un
dersøgt. Mange kasserede løb sidder omkring i
byen som vinduesgitre. De færdige våben blev
senere indskudt i skoven ved Fandens mose. Probérhuset skulle have været nedrevet; men
blev reddet og restaureret af Hellebæk-Aalsgaarde egnshistoriske Forening, og er nu tilgæn
geligt. Tæt ved ligger den senere skovfogedbo
lig. Huset var i geværfabrikkens tid omgivet
med megen hemmelighedsfuldhed. Det kaldtes
»De edsvornes Hus«, fordi arbejderne her var
taget i ed. Her fremstilledes vore første maskin
geværer: espingolerne. Man ventede sig meget
af dem, og de blev brugt i vore sønderjyske kri
ge; men de svarede ikke til forventningerne, og
de havde ingen udviklingsmuligheder. De kan
beses på Tøjhusmuseet. - Probérmesteren var
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kongelig udnævnt og skulle godkende ethvert
våben, før det kunne afleveres. Han har ikke
været nogen ledig mand. Først i 1800 tallet var
den årlige produktion af geværer ca. 10.000,
foruden pistoler og sabler. Ikke alle geværer gik
til hæren; mange blev brugt som handelsvarer i
vore kolonier. - Kongen over Dahomey havde
en kvindelig garde, der var bevæbnet med mu
sketter fra Hellebæk, og en student fra Ghana
fortæller, at flintelåsgeværer fra Hellebæk kal
des dane-guns og bruges i landet den dag i dag.
Resten af Bøssemagergade består af to næ
sten sammenbyggede husrækker, hvoraf højre
side er bedst bevaret. Den er omkring 200 år
gammel og kaldtes »Tinrækken«. I forlængelse
af denne række ligger Hellebæk gamle kro. I fru
Heibergs erindringer findes en meget morsom be
skrivelse af hendes ophold her, da hun og hen
des mand var blandt de første landliggere i Hel
lebæk. Krokonen var helt uvant med kræsne
gæster, og Heibergs måtte selv købe tæpper og

lagner og hjælpe til med madlavningen. Samme
sted står omtalt de besøg, fru Heiberg aflagde
hos gamle Ane i Bøgeholmshuset. Det lille bin
dingsværkshus er stadig et yndet mål for en
spadseretur gennem den smukke og afvekslende
skov. Her på kroen skrev fru Heiberg »En Søn
dag paa Amager«. Vi drejer til venstre ad
Strandvejen og kommer til »Den ny Fabriks
mølle«, en stor vandmølle med årstallet 1858.
Det mest interessante ved den er, at den midter
ste del med kvist og hejseværk stammer fra Fr.
II’s mølle fra 1576. Denne del er bygget af
munkesten og er senere blevet udvidet.
Hellebækgård omtales første gang 1576 og
var dengang en almindelig bondegård. 1747
byggede førnævnte Stefan Hansen den nuvæ
rende Hellebækgård. Herved satte han sig et va
rigt minde. Nu lå Hammermøllen ikke mere
»ved Helsingør«, men ved Hellebæk, der havde
sit eget slot. Bygningen er tegnet af den kendte
arkitekt Philip de Lange. Det er en meget smuk
mansardbygning med gennemgående frontispice
og tækket med sorte glaserede tegl. Da Schim
melmann senere blev ejer af gården, byggede
han efter de Langes plan to ensartede lave fløje,
der sammen med to toetagers tværfløje omslut
tede gårdspladsen. Stefan Hansens spir blev ta
get ned, og hans pyntelige navneskjold, der før
sad på bygningen, blev brugt som trappesten
foran hoveddøren. Nu sidder skjoldet atter på
sin gamle plads. Om H. C. Schimmelmann for
talte man på egnen, at han havde taget Frederik
d. Stores krigskasse, og at han under sin flugt
fra Tyskland var blevet reddet af sin hvide hest,
der havde svømmet med ham over Øresund.
Han kom i land ved Hellebæk, og derfor bo
satte han sig her. Hesten blev senere begravet
ved skoven, men den gik igen, og så man den,
var man døden vis inden tre dage. - Sønnen,
Ernst Schimmelmann, havde ofte digtere og
kunstnere som gæster. Baggesen kom her ofte,
og et minde om ham er den store kastanie, han
plantede, og som nu står foran skolebygningen.
De kirkesøgende har haft den lange vej at gå
til Hornbæk eller den endnu længere til Tikøb.
Det var derfor en stor lettelse, da kapellet på
Hellebækgård blev indviet 5. nov. 1786. Det
var indbygget i tværfløjen til venstre for ind
kørslen. Kapellet var i brug til 1919, da det
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blev afløst af Hellebæk kirke. - Efter Ernst’s
død 1831 blev Hellebækgård ikke beboet til sta
dighed. I 1906 brændte ladegården og hoved
gårdens ene længe med tværfløjen, og ladegår
den blev flyttet ud på markerne et par kilome
ter fra Hellebæk og kaldtes Hellebæk avlsgård.
Efter 2. verdenskrig overtog Det kgl. Op
fostringshus Hellebækgård. Den blev smukt
istandsat og udvidet under ledelse af arkitekt
Aage Rafn. Den 27. august 1953 rykkede Skor
perne (eleverne) ind i deres nye hjem. Indviel
sen var meget festlig. Kongen og dronningen
var til stede, og Egnshistorisk Forening arrange
rede et optog gennem byen i stil med det, der i
gamle dage fandt sted ved pinsetid. Eleverne
går her i 5 år, og de kan afslutte skolegangen
med en realeksamen.
Men ikke alt i Hellebæk er gammelt. Går vi
fra Hellebækgård mod øst, kommer vi gennem
Hellebæks forretningskvarter til hotel Helle
bæk Kyst, der er en afløser af den gamle Helle
bæk kro, som stadig hører med til hotellet. Læn
gere fremme ligger Hellebæk Klædefabrik. Den
er bygget 1873-74 og er efter en brand i 1929
blevet udvidet og moderniseret. Nu er virksom
heden bortforpagter til A/S Klem og Krüger,
der hovedsagelig producerer møbelstoffer. Van
det fra geværfabrikkens søer tilhører stadig fa
brikken og bruges i produktionen. - Julebækhusene er et gammelt skovløbersted, der leverede
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Det kgl. Opfostringshus Hellebækgård

»vand på maskine«. Det er nu en kendt restau
rant. Maleren J. Th. Lundbye malede kort før
sin død et billede med motiv fra Julebæksbroen.
Det er senere fuldført af P. C. Skovgaard, der
iøvrigt følte sig stærkt tiltrukket af Hellebæks
skovnatur. Kendt er bl. a. hans maleri fra Bon
dedammen.
Det gamle fiskerleje Aalsgaarde ligger på den
hævede havbund. Navnet har ikke noget med
fiskeredskabet ålegård at gøre. Første del af
navnet stammer sandsynligvis fra navnet på
den lange, græsbevoksede klint, der i gammel
tid kaldtes »Aalen«, og anden del betyder »skår«,
d.v.s. det skår, der er i klinten ved Kroge bakke.
For hundrede år siden var der 54 fiskere i byen
foruden skippere og lodser. Nu er der ingen til
bage. - De gamle huse er lave og stråtækte, og
ofte boede der i dem af børnerige familier et
antal, der forekommer os utroligt. Før Strand
vejen blev udvidet, var Aalsgaarde en idyl, og
stadig er der så mange af de smukke gamle huse
tilbage, at de præger byen. Aalsgaarde begyn
der ved smedien, der har samme udseende som
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en af Hellebæks smedier fra 1700 tallet, men
den er langt yngre. Syd for smedien ligger en
stor fredet bakke, Blegbakken, hvor man i gam
le dage havde tøj »på bleg«. - Længere fremme
ad vejen ligger Majorgården. Denne smukke
bygning var oprindelig bolig for tilsynsofficeren
på geværfabrikken. En del af Alexander Sved
strups roman: »Erik Gudmand« handler om Ma
jorgården, og gårdens navn stammer fra roma
nen. I de sidste femten år har den svenske for
fatter og nobelpristager Pär Lagerkvist boet her.
Det er det sted, hvor han har mest fred til at
skrive, og hvert år bor han her en måned, mens
bøgen springer ud. Haven er een stor gravplads.
Mange af de faldne fra slaget på Rheden 1801
drev nordpå, og en del af dem er begravet her.
Ved gravearbejder og havets nedbrydning er
der fundet en snes skeletter. Med til Majorgår
den hører Aalsgaarde gamle skole. - Hellebæk
skole lå i Bøssemagergade. Desuden har der væ
ret flere private skoler. Efter geværfabrikkens
nedlæggelse sank børnetallet, og i 1876 blev sko
lerne slået sammen til een, Hellebæk skole, og

flyttet op på bakken. Her ligger den endnu,
men den er blevet udvidet flere gange. I 1966
blev der oprettet realafdeling ved skolen, og
den sidste store udvidelse blev taget i brug 1968.
I den gamle skolebygning har Egnshistorisk
Forening fået overladt to lokaler til en samling,
der belyser Hellebæk-Aalsgaardes historie. Hellebæk kirke er indviet 16. maj 1920 og
afløste kapellet på Hellebækgård. Den ligger på
fiskernes gamle stejleplads, men oprindelig var
det meningen, at kirken skulle have ligget på
»Blegbakken« ved Hellebækgård, og bygnin
gens stil er afstemt efter denne placering. Arki
tekt var Søren Lemche, og bygningen er i palæ
stil, med hvide mure, høje rundbuede vinduer
og tag af blå, glaserede tegl. Spiret og den
rundbuede del af taget er kobberklædt. - En
stor del af inventaret stammer fra Hellebæk
gård, bl. a. prædikestol, døbefont, bænkenes ud
formning og de gamle skibe »Ernst« og »Christi
an« fra 1812 og 1829. - Neden for kirken ligger
et smukt stråtækt bindingsværkshus. Det tilhører
stadig slægten Riff, der er en kendt gammel
fiskerslægt. Huset er købt for kaperpenge, 610
rdl., og oprindelig bygget i Sverige af træ fra et
af Tordenskjolds skibe, der strandede i Skelderviken. Her i huset opbevares fiskernes 200 år
gamle byhorn.
Fiskerne i Aalsgaarde tog ivrigt del i kaperkrigen.
Hans Christian Riff var fører af båden »Svanen«
med 12 mands besætning. En af hans efterkommere
fortæller, hvordan »Svanen« blev jaget af en engelsk
fregat ved Endelave. De var ved at blive indhentede,
men de reddede sig ved at tage sejlet ned og ro
småt, medens en af besætningen med mellemrum
stak en åre halvt ned i vandet. Englænderen troede,
at der var en grund i nærheden og brasede bak. In
den han fik sat sine både i vandet, var »Svanen« i
sikkerhed under land. - Den mest kendte kaper
båd var »Sten Bille«, ført af Christian Danielsen.
Blandt de priser, den tog, var det svært bevæbnede
skib »Narova«. Gillelejerne havde først taget det,
men blev jaget fra borde af besætningen. Et par
timer senere tog »Sten Bille« skibet, skønt Danielsen
kun havde en besætning på 7 mand og 4 drenge mod
»Narovas« 40 mand. Skibet blev indbragt som prise
til Helsingør. - Den berømte kaperfører Jens Lind,
der havde station i Helsingør, stammede fra Aals
gaarde.
Oprindelig landede fiskerne deres fangster
ved nogle ubekvemme stenmoler: landinger. I
22

Frederiksborg amt

1881 byggedes den første bro. Den har ingen er
hvervsmæssig betydning; men den har stor be
tydning for egnens lystfiskere og sejlsportsfolk,
og brolauget arbejder energisk på at få broen ud
bygget til havn. — Tæt ved broen ligger Hauchs
hus, hvor digteren Carsten Hauch boede i flere
år, og hvor han bl. a. skrev »Søstrene på Kinnekullen« og det smukke digt om Hellebæk, der
slutter denne beretning. Huset er nu anneks til
pensionat Solbakken, der ligger oppe på klin
ten. Ved siden af Hauchs hus lå Aalsgaarde ba
dehotel. Nobelpristageren Thomas Mann har
boet her, og sidste del af hans berømte novelle
»Tonio Kröger« foregår på hotellet i Aalsgaarde.
Med undtagelse af fiskerlejerne Boderne og
Ellekilde lå den hævede havbund hen med græs
og nogle enkelte marker. Nu er hele området
bebygget, oprindelig af landliggere, men dog
mere og mere afløst af fastboende. I Aalsgaardes udkant ligger skuespilleren Phisters hus, og
lidt længere fremme fabrikeres der i en af de
gamle landliggervillaer violinstrenge, der eks
porteres over hele verden. Over for vandværket
ligger Aalsgaarde Sanatorium, oprindelig for
kirtelsvage børn, men nu ombygget til aflast
ningshjem. - Det gamle fiskerleje, Boderne, fin
des neden for Odinshøj. Klinten er her 41 m
høj, og fra den fredede del af klintens top har
man en pragtfuld udsigt mod Sverige og indsej
lingen til Øresund. Højen hed oprindelig Bo
bakken, men Ernst Schimmelmann omdøbte den
til Odinshøj. Mange har i tidens løb nydt ud
sigten herfra. H. C. Andersen skriver 1826 til
Ingemann: »De kalde Stedet »Odinshøj«; jeg
har endnu aldrig seet saa deilig en Udsigt.« En
af scenerne i »Hjortens flugt« er herfra.
På højens østlige del ligger en stor villa. Her
boede digteren Heidenstam i flere somre, og da
han skulle tegne sig egen bolig, Ovralid, brugte
han villaen her som forbillede. - Neden for
højen ligger »Rytterhuset«, tegnet af den kendte
arkitekt Nyrup. Her boede tegneren Frants
Henningsen, der ofte brugte egnens folk som
model for sine illustrationer, bl. a. til Krohns
børnefortællinger. Af andre landliggervillaer
må nævnes etatsråd Collins. Her kom H. C.
Andersen i flere år, men det barske havklima
bekom ham som ældre ikke så godt, og han kal
der i et brev Hellebæk for »Feberkysten« og
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»Vindenes Hjørne«. Over for den gamle bonde
gård »Ellekildegård« boede maleren Carl Bloch.
Bloch malede og tegnede meget her på egnen,
bl. a. udsigten over Øresund ved den nu nedrev
ne gård.
Vi går tilbage til Aalsgaarde og følger vejen
op ad Kroge bakke. Her lå for få år siden en
forpagtergård: Teglværksgården. Den er nu
nedrevet og på dens plads ligger det smukke
alderdomshjem »Teglværksgården«, tegnet af
arkitekt Kieler. Gårdens jorder er, med undta
gelse af de fredede marker ved Skåningedammen, udstykkede og bebyggede. Over for alder
domshjemmet ligger villaen »Lisebo«, hvor Hol
ger Drachmann slog sig ned 1888, og hvor han
boede i flere år. - På den nuværende idræts
plads lå Aalsgaarde teglværk, der beskæftigede
mange svenskere; det blev nedlagt først i 20-erne, og flere familier på egnen nedstammer fra de
svenske teglværksarbejdere. - Over for teglvær
ket var en stor villa, »Lille Odinshøj«. Den er nu
nedrevet og har givet plads for et stort kollek
tivhusanlæg med 155 lejligheder af forskellig
størrelse.
Skibstrup består for størstedelen af store går
de, der med deres stjerneudskiftede jorder ligger
omkring gadekæret som på stavnsbåndstiden.
På Tranagergård, hvor det gamle byhorn op
bevares, er der for nylig fundet sølvmønter fra
kong Hans’ og Kr. II’s tid. - Ved Nygård vej
kryds lå for få år siden kun gården Nygård og
et par mindre brug. I 1939 byggedes Nygård
centralskole over for gården. Fr. IV’s indskrifts
tavle fra den gamle rytterskole i Borsholm sid
der indmuret i bygningen. På få år er der vok
set en stor landsby op her. Nord for Nygård
ligger Hellebæk avlsgård. Den tilhører nu hæ
ren, og langs Teglstrup hegn er der en stor mo
derne skydebane. Avlsgårdens store marker er
nu militært øvelsesområde. Det lyder måske ik
ke så rart i en naturelskers øre, men i virkelig
heden virker det som en fredning af arealet. Til
daglig kan man fra vejene nyde synet af de
smukke marker med deres levende hegn og fre
dede egebevoksninger, og lørdag-søndag er om
rådet tilgængeligt.
At kunne skildre Øresund i storm og stille,
Hellebæks tegltækte huse omgivet af haver og
skov, Aalsgaardes stråtækte fiskerhuse, udsigten
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over de dyrkede marker og enge og ikke mindst
skovene med stille søer og rislende bække, må
nok kræve en digters pen eller malerens pensel.
Digtere og malere har da også i stort tal haft
tilknytning til egnen. Nogle er nævnt, og de
følgende kan kun blive et udpluk. Den inter
nationalt kendte miniaturemaler, Cornelius
Høyer, fødtes 1741 i Hellebæk. Fra nyere tid
kan man nævne Jørgen Roed, der navnlig skil
drede fiskernes liv, og grafikeren Poul Chri
stensen, maleren Poul Schrøder, og tegneren og
maleren Sven Havsteen-Mikkelsen har boet her
i flere år. Havsteen-Mikkelsen fandt som kunst
ner landskabet for tamt, men han tegnede og
malede dog ikke så lidt, både landskaber, dyr
og mennesker. Den kendte fuglemaler Leif Rydeng, der bl. a. arbejder for Den kgl. Porcelæns
fabrik, bor i et af de gamle huse i Hellebæk.
Sognets folketal vokser stærkt. Det skyldes
for en stor del tilflyttere fra København og
Helsingør. Der er jo ikke noget at sige til, at
man gerne vil bo i vort skønne sogn, men den
hastige vækst rummer en fare for, at skønheden
kan blive kvalt i uskøn eller dårligt placeret be
byggelse. Ved reglerne om arkitektonisk værdi
fulde bygningers fredning og gennem natur
fredningsloven har det hidtil været muligt at
bevare store skønhedsværdier. I 1952 blev der
således fredet 140 ha sø, skov, mark og strand.
Man må håbe, at sognets stærke vækst af kom
munens byplanlægning må blive ledet på en så
dan måde, at disse vers, der er taget fra Carsten
Hauchs digt: Hellebæk, vil gælde mange år
fremover.
Alt hvad er spredt for den Vandrendes Øje
rundt i vort Land, det har samlet sig her,
kornrige Dale med grønklædte Høje,
Indsø med Hav og de dejligste Træer.

Duftende Kløver og dæmrende Skove,
mægtige Bøge, der spejles i Vand,
Roser, der blusse ved rullende Vove,
rislende Bække, der lege ved Strand.
Dejlige Strand, med vor Oldtid fortrolig,
Fremtidens Syner dog ligge dig nær;
kunde jeg vælge paa Jord mig en Bolig,
visselig tror jeg, jeg valgte den her.

O. Westengaard-Hildinge

HORNBÆK SOGN
TIKØB KOMMUNE

Hornbæk besøges hvert år af tusinder, og det
skyldes først og fremmest den skønne egn. Her
er så at sige alt, hvad man kan tænke sig af na
tur. Skov og sø, store klitter med marehalm,
sandstrande og stenede strande, bække og enge,
og så er her havluft. At alt dette lokker, er na
turligt, og da der kun er 50 km til København,
strømmer især »sommerfolket« til. Mens der nor
malt er ca. 1000 mennesker i byen, stiger tallet
på de store dage til henved 30.000. - Hornbæk
har navnet fra sin geografiske beliggenhed. Som
et horn strækker landet sig på dette sted ud i
Kattegat. Og bækken risler gennem landskabet,
løber gennem Horne sø og deler sig derefter i
Østerbækken og Vesterbækken, inden den løber
over stranden ud i Kattegat.
Kommer man en sommerdag fra Helsingør til
Hornbæk gennem Hornbæk plantage, skal man
helst være til fods eller på cykel. Så kan alle
sanserne bedst åbne sig for det enestående og
storslåede. Lungerne vil suge til sig af de beru
sende ozondufte fra gran og fyr. Øjnene vil
mellem træstammerne møde svenskekysten med
Höganäs og Kulien, der strækker sig ud i Kat
tegat som en lang finger. - Her til kysten var
det vore forfædre i middelalderen strømmede
ved efterårstide, når silden stod tæt i stimer på
Øresund. På land byggede de boder og skure,
hvor de slog sig ned i den travle fisketid.
Som bekendt er Hornbæk omgivet af plantage.
Træerne er plantet i begyndelsen af 1800-tallet
for at skaffe læ mod de hårde, ødelæggende stor
me fra Kattegat, men beplantningerne vest for
Hornbæk hedder egentlig Horneby Sand (ca. 55
ha), og ved Hornbæk plantage (ca. 220 ha) for
står man den store plantage mellem Ellekilde og
Hornbæk by. Langs stranden er der kun en smal
flade. Vejen snor sig næsten lige ud til Kattegat,
men ind mod land er der en meget høj skrænt,
hvortil små, idylliske stier fører fra Strandvejen.
Den kaldes af nogle for »Ålen«, formodentlig
fordi den, set oppefra, snor sig som en kæmpe
mæssig ål. Man skal ikke forstå plantagen som
en mere eller mindre tilfældig sammenplantning
af gran, fyr, bøg o. lign. Nej, den er stykke for
stykke omhyggeligt plantet og sammenpasset,

delvis på flyvesand, så det virker som den store
natur. Ind imellem er der rigeligt af »naturlige«
udsigtssteder, hvorfra man kan følge sejladsen,
for der er altid skibe på Øresund. Plantage og
strand har fængslet kunstnerne. Ikke alene på
grund af de mange motiver, men også fordi disse
står i en særlig glans forårsaget af lysvirkningen
mellem sol og hav. Og den ene kunstner kaldte
den anden til sig. Omkring 1873 kom de. Viggo
Johansen, P. S. Krøyer, Frants Henningsen m. fl.
Senere kom Carl Locher og adskillige andre. De
tog i reglen ind på den gamle Hornbæk kro med
de gule, stråtækte længer og den populære kro
mand Mogens Petersen »den Yngre«.
Vejene i det gamle Hornbæk er ganske smalle.
Det var jo en lille fiskerby, og de fleste steder
kan to biler ikke passere hinanden. Ved vejene
ligger maleriske huse: røde, gule, hvide, alle vel
holdte, mange med stråtag; foran ses små sirligt
holdte haver. Midt i denne idyl ligger Hornbæk
kirke. Den er for såvidt berømt, eftersom tusin
der af turister har fotograferet den. Den er blæn
dende hvid med rødt tegltag, tagrytter og spir.
Skønt kirken ser solid og ærværdig ud, er det
ikke den første, byen har haft, men derimod den
tredie. Den første rejstes 1588. Det har været en
bindingsværksbygning. Den stod ikke længe.
Der var jo ikke læ om Hornbæk, som nu planta
gerne giver, så den er ganske simpelt mørnet og
faldet sammen. Inventaret, ved man, blev flyt
tet til en fiskers storstue, hvor der blev holdt
gudstjeneste i en årrække. Den anden kirke stod
færdig ca. 1670. Nu var man blevet klog af ska
de og havde bygget anderledes solidt. Den var
også af bindingsværk, men med egestolper og
havde våbenhus og tårn af træ. Men det hårde
vejr med stærke storme nødvendiggjorde dog en
dag at bygge en grundmuret kirke, den nuvæ
rende smukke kirke, der blev indviet 1737.
Vi går ind i kirken og forundres straks over
dens stille, enkle skønhed. Måske også dens farve
vækker forundring. Den er blå, hvilket skal
minde om havet, og umiddelbart fornemmer vi,
at vi står i en fisker- og sømandskirke. Natur
ligvis vender blikket sig hurtigt mod alterbille
det. Det er af Eckersberg, malet 1838 efter be
stilling af sognets folk, og det viser den sama
ritanske kvinde ved Sykars brønd. Som omtalt
i Ny Testamente er kvinden i færd med at træk
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ke en spand vand op, og snoren i spanden er på
nært hold så livagtig, at man synes, man kan
gribe i den. Et lille ciseleret messingkrucifiks ser
ikke ud af meget, men historisk set er det uer
statteligt; for det er det eneste stykke af kirkens
inventar, om hvilket man bestemt ved, at det
har tilhørt den første kirke, og at det har stået
på alteret i dem alle tre. Prædikestolen er fra
ca. 1650. Den smukke romanske døbefont i gra
nit er af jysk oprindelse. Hvordan kan en jysk
font være kommet til Hornbæk? Man har for
skellige gisninger herom, men arkivar Hans
Ellekilde, der er født i sognet og mere end no
gen anden har beskæftiget sig med Hornbæks
historie, har gættet på, at nogle af de Hornbækfiskere har været på fiskeri ved Jyllands kyst.
En dag, de var i land, har de fundet en døbe
font, der ikke brugtes. De har tinget om dens
pris og bragt den med hjem til Hornbæk kirke
som gave. Fontehimlen er skænket af fiskerne
1780.
Kirken har fire kirkeskibe, der siges at danne
den fornemste flåde af kirkeskibe i Danmark.
Der er nok kirker med flere skibe, som f. eks.
Marstal kirke, men ikke så sjældne. Da de 1962
skulle vurderes, blev de anslået til V4 million.
Hver af dem indeholder »skibspapirer«, d.v.s.
optegnelser af deres historie. Det ældste er en
fregat »Fr. VI«. Ved siden af hænger linjeskibet
»Ceres«, der har blymatroser i rigningen. For
uden disse en korvet og en kutterbrig. Hvert 25.
år bliver skibene taget ned, restaureret af skibs
kyndige folk og »sejlet«, d.v.s. båret på bærebør,
under kommando af lodsformanden og under
geværsalut og med musik i spidsen tilbage til
kirken. Sognepræsten modtager dem i kirkedø
ren, idet han lover, at menigheden vil vogte dem
mod ildsvåde. En sådan »skibefest« er hele sog
nets festdag, og gaderne i Hornbæk er flagsmyk
ket. I en niche ses Erstads kobberrelief af Søren
Kanne, der redder Hornbæk-skipperen og hans
pog, som strandede ved Grenå 1835; det er en
gave fra jyderne i anledning af kirkens 200 års
jubilæum 1937.
Ud mod havnen ligger en anselig bygning. Nu
hedder den Fysiurgisk Hospital, men den kendes
på egnen bedst som »Kurbadet«. Den var op
rindelig badehotel, men under anden verdenskrig
blev den besat af tyskerne og gjort til en slags
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kaserne, og da krigen var forbi, var den rampo
neret. Noget senere fik vi den store polioepide
mi, og bygningen købtes af Samfundet og Hjem
met for Vanføre og blev 1952 indrettet til efter
behandlingshospital for poliopatienter. Nu mod
tager den især patienter, der har lammelser ef
ter andre lidelser, og man søger med alle midler
at revalidere dem i træningssal for øvelsesterapi,
svømmebassin og afdelinger for elektroterapi og
ergoterapi; for børn er der børnehave og skole.
Når man er kommet igennem plantagen og
har passeret Hornbæk nye kirkegård, møder
man Lochers vej. Den fører ned til stranden,
hvor man løber lige på Lochers hus.
Carl Locher må have hørt om de Hornbæk stran
des klare lys og vekslende farvesymfonier og tænkt:
Her er noget for mig! Han tog ophold på kroen, og
værten sørgede for et brugbart atelier. Men han så
snart, at Hornbæk med de farvede, stråtækte huse,
stejlepladserne, den stenede strand og det store hav
rummede et sådant fond af motiver, at det var en
hel guldgrube for hans talent. Hertil kom den stoute
befolkning af prøvede mænd og kvinder. - Befolk
ningen kunne efterhånden også lide ham, og da han
nu gerne ville have hus selv, blev det bragt i forslag,
at fiskerne skulle forære ham en byggegrund på det
ene hjørne af deres »Østre Stejlebakke«. En så vigtig
sag måtte fiskerne naturligvis være enige om. De
mødtes så på Stejlebakken, og det fortælles, at de,
der ville være ædle givere, skulle gå over i den an
den vejside, medens de andre skulle blive stående.
Lidt efter lidt skråede den ene efter den anden over
I den anden side, og omsider var der kun en enkelt
tilbage. Han skulle dog ikke have noget af at skille
sig ud, og så kom han også derover. Dermed var sa
gen afgjort, og Locher kunne få sit hus, mente man
da. Men man glemte at regne med statsskovvæsenet,
hvem pladsen tilhørte. Sagen blev dog afgjort ved,
at Locher betalte 200 kr. for hele grunden. Så blev
huset opført. »Det hvide Hus« blev det kaldt. Fra
dette hus malede Carl Locher nu sine berømte
lærreder og tegnede sine kendte tegninger: »Fiskere
kører Tang«, »Fiskere paa Stranden i Hornbæk«,
»Sommerdag ud for Hornbæk«, »Paa Stejlebakken i
Hornbæk« for blot at nævne nogle.
Hornbæk havn er en nyere foreteelse, som
desværre aldrig fik den betydning, man drømte

om, nemlig den travle fiskerihavns. Da den om
sider og med mange bekostninger var færdig,
dannede der sig en sandrevle, og over den kunne
skuderne vanskeligt komme, og der er nu kun

Carl Locher: Vinterdag ved Hornbæk strand (foto: Kunstmuseet)

få fiskere tilbage. I stedet blev det en lystbåde
havn, der om sommeren, når også udenlandske
både kommer, skaber liv og munterhed og er
ganske pittoresk. En smuk sommeraften skal så
vel landliggere som turister og byens faste stok
på molen og se solnedgang. Det kaldes med et
moderne ord at gå på »mole - res«, og det si
ges af onde tunger, at man mere går derud for
at blive set end for at se.
Før havnen blev bygget, var der her mellem
klitterne den åbne strand, hvor hjemkomne
fiskerbåde blev halet op, og hvor fiskerne, når
arbejdet var endt, samledes ved »Stokken«. Her
malede P. S. Krøyer 1875 et maleri, der vel
mere end noget andet skulle gøre Hornbæk be
rømt, »Fiskere ved Stokken i Hornbæk«. Male
riet er i privat eje, men som fotografi hænger
det i alle ældre Hornbækhjem, og ældre menne
sker fortæller med stolthed, hvem der stod mo
del til de prægtige fiskertyper. Også andre af
hans kendte billeder har motiver fra denne
strand og dens omgivelser, som f. eks. »Morgen
i Hornbæk, naar Fiskerne kommer ind«, »En
Fisker, der stamper Orm«, »Hornbækfiskere paa
22*

Sildefangst«, og det karakterfulde portræt af
fisker Per Andersen (Store Bjørn).
Over for det sted, hvor »Stokken« har ligget,
står Drachmanns sten, en granitblok, godt en
meter høj og knap så bred. Den blev rejst på
90 årsdagen for digterens fødsel, den 9. oktober
1936. Der står:
HER VED DEN STORE BJØRNS HUS
BLEV HAN HAVETS OG FISKERNES DIGTER.
OG HER I HORNBÆK DØDE HAN
14. JANUAR 1908

Endvidere læses følgende, taget fra digtet »Paa Hav
stokken« fra samlingen »Sange fra Havet« (1877):
JEG HAR VÆRET NOK PAA REJSER,
TUMLET NOK I FREMMED LAND.
OG DET BEDSTE, HIST JEG LÆRTE,
VAR AT LÆNGES MOD MIN STRAND.

Han kom til Hornbæk juli 1877 som en mand
med et splittet sind. Dels lå der et kærligheds
eventyr bag ham, dels var han i dybt vildrede
med, om hans liv skulle ligge på malerkunstens
eller digtningens område. Havet kom til at spille
en stor rolle deri, hvad vi særlig ser af prosafor-
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Drachmann-stenen

tællingen »I Storm og Stille« og digtsamlingen
»Sange ved Havet«. - Dette sind kunne for
mentlig inspireres rigt, og det sørgede hans ven
ner, malerne og de djærve, seje fiskere, for. Han
besluttede sig til et længere ophold i Hornbæk
og flyttede fra den nok så berømte kro til huset
lige overfor. Her boede en fisker og postbådfø
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rer til Anholt. Denne fisker, høj og bredskuldret
og med rødt, tjavset skæg og vældige kræfter,
blev for Drachmann idealet af en søens mand.
Det var Per Andersen, og han figurerer atter og
atter i hans digtning fra denne tid. Vi kan blot
tænke på »Den Store Bjørns Endeligt«, hvor
»Store Bjørn« er identisk med Per Andersen.

Huset ligger der endnu på hjørnet af Øre
sundsvej og Havnevej, og det ser ud som den
gang. Herfra stammer anekdoten om, at der en
tidlig sommermorgen ved havegærdet lød en
kraftig stemme, der råbte: »Hvor er denne mord
brænder, denne kvindeforfører, denne skurk,
Holger Drachmann?« Og i det samme åbnede
Drachmann vinduet, stak hovedet ud og råbte
med høj røst: »Hvem er det, der udtaler sig i så
smigrende vendinger om mig?« Det viste sig at
være skuespilleren Kristian Mantzius.
Ud til den stille Hornbæk sø ligger en stor
villa, der bærer navnet »Bretagne« og er hotel.
Ved århundredskiftet kaldtes den »Klinikken«,
fordi en dr. Brünniche havde en nerveklinik der.
Her døde Drachmann, og herfra blev hans båre
af fiskere bragt til den vogn, der skulle føre ham
rundt om »Stokken« og ud på den sidste rejse,
der som bekendt endte i Skagens klitter, hvor
han ligger begravet.
Ved nedkørselen til havnen står Drachmannstenen til venstre, men der er også et mindes
mærke til højre. De fleste haster forbi den store
stensætning, hvorover der hviler et anker med
svær ankerketting af jern. Vi læser på forsiden
en række navne og går så til bagsiden. Der står
indhugget:
Du Danskes Vej til Ros og Magt,
Sortladne Hav!
Modtag din Ven, som uforsagt,
Tør møde Faren med Foragt,
Saa stolt, som du, mod Stormens Magt,
Sortladne Hav!
Og rask igennem Larm og Spil,
Og Kamp og Sejr før mig til
Min Grav.

Hvorfor dette ved Hornbæk havn? - Den 19. no
vember 1774 strandede et skotsk skib mellem Horn
bæk og Villingebæk. Det havde foruden skipperen 5
mand ombord. Strandingen skete om natten i for
rygende orkan. Ved morgengry råbte de skibbrudne
om hjælp, og fiskerne samlede sig på stranden. På
grund af uvejrets voldsomhed formåede de dog ikke
at bjærge besætningen, men med smerte måtte de se
den ene efter den anden dø af kulde, sult og udmat
telse. Omsider var kun skipper og styrmand tilbage,
og da sidstnævnte kastede sig i havet for at nå land,
knuste et stykke drivtømmer hans hoved. Under
største livsfare, men grebet af det, de så, gjorde 5

Stokken i Hornbæk (tilhører Gilleleje museum)

modige fiskere med anspændelse af alle kræfter et
sidste forsøg, og de bragte virkelig skipperen frelst i
land. Da den halvdøde skipper senere var kommet
til kræfter, ville han gerne have lov til at belønne
de tapre redningsfolk. De ville dog ikke modtage
nogen belønning, da de så, at han havde mistet alt.
Denne redningsdåd blev skildret i Ove Mallings
bog »Store og gode Handlinger af Danske, Norske
og Holstenere« 1777. Herigennem blev digteren Johs.
Ewald inspireret til at skrive det nationale syngespil
»Fiskerne«, hvori »Kong Kristian« — digtet — der er
blevet kaldt kronjuvelen i dansk poesi, forekommer.
Det benævnes i almindelig tale som Kongesangen.
Hornbæk-fiskerne blev indbudt til at overvære styk
kets premiere den 30. januar 1780. Morsomt nok har
man en beretning fra en af deltagerne, der fortæller,
at man efter forestillingen spurgte de 5 redningsmænd, om nu Ewalds fremstilling af begivenheden
var rigtig. Som de nu stod der med deres prægtige
fiskeransigter, i simple, brune dragter og med kort
klippet hår, svarede en af dem: »Jo, sådan omtrent
gik det til, undtagen at vi ikke sang.« - Johann E.
Hartmann havde skrevet musik til det smukke syn
gespil. - I Frankrig boede dengang en dansk gods
ejer, Chr. v. Piessen. Da han hørte om redningsdå
den, vel gennem en lokal kilde, bevilgede han en år
lig apanage på 125 rdl. til de kække fiskere, så længe
der var nogen af dem i live. Vi står et øjeblik ærbø
digt ved mindesmærket, hvorefter vi går videre ned
mod stranden.
På vejen passerer vi Hotel Friis på Friisvej,
lige ud til klitterne. Så drejer vi ad Kystvej og
kommer ned til Hotel »Trouville«. En oktober
dag 1963 nedbrændte det gamle »Trouville«, og
desværre gik der menneskeliv tabt. I 1967 rejste

sig af ruinerne og direkte ved kysten og den her
lige strand et nyt, smukt og moderne storhotel af
samme navn. Længere fremme, i Horneby Sand
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Fra Hornbæk klitter med Hotel »Trouville«

plantage, ligger Prinsesse Margarethas Kystsana
torium, for hvilket Hendes Kgl. Højhed, prin
sesse Margaretha, er protektrice. Det blev opret
tet 1920 af Svenska Understödföreningcn. Her
fra går vi lige ned til stranden, og så er vi ved
det sted, hvor den dramatiske stranding fandt
sted 1774. - Hornbæk har sin egen charme, og
er vejret fint, folder den sig lifligst ud midsom
meraften, når bålene flammer langs kysten, og
Holger Drachmanns midsommervise »Vi elsker
vort land« toner ud i skumringen.

Den 1. maj 1922 blev Hornbæk sogn udskilt
fra det hidtidige Hornbæk-Hellebæk sogn. I 1912
havde man bygget skole i Hornbæk, den blev
1950 udvidet betydeligt og har både hovedskole
og realafdeling. Der har været apotek i Horn
bæk siden 1908. Hornbæk optagelseshjem er op
rettet 1944 og hører under Frederiksborg Amts
Plejehjemsforening. - I sognet ligger landsbyer
som Havreholm (1178, Hauerholm), Horneby
(1466), Borsholm (1178, Birgisholm), hvor for
ledet er en afledning af mandsnavnet Birgir.
Endvidere er der Horserød (1178, Horseruth),
hvis forled betyder hest (hors), og endelsen ruth
fortæller om rydning af skov; Saunte (1501,
Sanund) hed tidligere Sante. Forledet betyder
måske »savne« eller »samle sammen«, og efterledet kan oprindelig være »tved« = et »afskåret
område«. - Til Havreholm knytter Drachmanns
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person sig også, idet hans anden hustru, Emmy
Drachmann, var født Culmsee og datter af pa
pirfabrikant F. L. Culmsee i Havreholm. Fru
Emmy skriver herom i sine erindringer 1925:
Far kaldtes altid »vor Herre«. Det skurrede i
mine barnlige Øren, og jeg forsøgte en Dag at
forklare en af Folkene, at der kun fandtes een
»Vorherre«, og han boede i Himlen. »Det er
sandt nok,« svarede Manden, »men Hr. Kulmersen er »Vorherre« her paa Havreholm.« Ingen
af Arbejderne sagde Navnet Culmsee rigtigt, det
var altid - hvor meget det end blev rettet »Kulmersen«.
Den pompøse villa, som Valdemar Culm
see (en søn af F. L. Culmsee) lod opføre 1872,
blev af egnens befolkning benævnt som »Slottet«.
Papirfabrikken, der ophørte 1888, lå ved Gurre
å; nu er der kun en længe tilbage. Villaen kom
1913 i fabrikant Holger Jantzens eje, og han
lod havesalen på »Havreholm« udsmykke med
fornem malerkunst, udført af Joakim Skovgaard, med motiver fra Paradisets have.
I Horserød opførte man under 1. verdenskrig
en lazaretlejr, der fra 1916-18 var bolig for ca.
1200 syge russiske krigsfanger. Senere tjente
den som ferie-koloni for danske og tyske børn
og som rekreationshjem for trætte husmødre.
Under besættelsen var den interneringslejr for
bl. a. kommunister og jøder. Fra 1947 blev den
statsfængsel for kvinder, og den fik en afde
ling for tuberkuløse mandlige fanger.
Blandt større gårde i Hornbæk sogn skal næv
nes Borsholmgaard på ca. 180 ha, der i sin tid
har været i Struensees eje; Munkhøjgaard har et
areal på ca. 55 ha og har været i samme slægts
eje fra 1698; Sauntegaard er på ca. 185 ha og
har en hovedbygning i herregårdsstil, opført
1912-14. - I sognet ligger også skoven Kloster
ris hegn (ca. 360 ha) med de store moser Konge
mose, Rævegravsmose og Agiltsmose, ligesom
højdedraget Maglebjerg (42 m) er beliggende her.
Hornbæk by og Horneby er udprægede ferie
steder og vil blive bevaret som sådanne, idet f.
eks. ingen større industrier vil blive placeret her
eller i sognet i det hele taget. Hornbæk sogn be
vares som et stort rekreativt område med Horn
bæk som det store turiststed.

O. Højland og Jørgen Andersen

STRØ HERRED
I middelalderen udgjorde Strø, Lynge og Jørlunde herreder (sidstnævnte nuv. Ølstykke herred) eet
herred, kaldt Try herred, d.v.s. de tre herreder. løvrigt henvises til side 216.
Strø herred omfatter Frederiksværk købstad samt følgende sogne, nævnt sognealfabetisk efter kom
muneforhold: Alsønderup, Kregme-Vinderød, Lille Lyngby, Melby, Skævinge, Strø, Tjæreby (Harløse kommune), Torup (Hundested kommune) og Ølsted. — Skævinge sogn danner kommune med
Gørløse sogn, der hører under Lynge-Frederiksborg herred.
ALSØNDERUP SOGN
ALSØNDERUP KOMMUNE

Alsønderup sogn er et ret bakket landskab med
flere højdedrag som Vittenbjerg (24 m), belig
gende lige ned til Arresø, Rævegravbakke (ca.
40 m) og Bøgebakke samt Ravnsbjerg. Vitten
bjerg blev fredet 1948. Mod øst og ligeledes mod
nordvest falder terrænet og danner store moseog engdrag, hvorigennem Pøleåen har sit løb.
Denne betydelige å, der kommer fra Hillerød, lø
ber stik nord langs sognets østgrænse, mod Nø
debo sogn, og fortsætter videre ind i Annisse
sogn, hvorpå den løber i sydvestlig retning og
danner sogneskellet mellem Alsønderup og An
nisse sogne - for derefter at løbe ud i Arresøen.
Stedet for dette udløb er den rene idyl, hvor
eng, mose, sivskov og enkelte fritstående løv
træer danner rammen om Pøleåens møde med
Danmarks største sø. Mod syd udgør den lille
Æbelholt å grænsen til Li. Lyngby sogn, ved
Li. Lyngby mose.
I 1100-tallet omtales Alsønderup som Alex
ander Thorp og 1662 som Allsynnderup. Nav
net Alexander er ikke et dansk navn, men kan
måske henføres til pavenavnet Alexander. En
overlevering har villet knytte navnet til pave
Alexander III (1159-81), der, stadig ifølge den
ne overlevering, var årsag til, at franske bjerg
bønder og skovarbejdere som landsforviste og
på abbed Vilhelms opfordring søgte til Nord
sjælland, hvor de blev kulsviere. (Se u. Nødebo
sogn, side 100). Folkesagnet derimod siger om
navngivelsen af Alsønderup, at det betyder Alle

Synderes Torp (udflytterby), og som forklaring
anføres følgende: Det fortælles, at omkring slut
ningen af den sorte pests hærgning (d.e. den
sorte død, fra 1348-49) var der kun få overle
vende tilbage i sognet. For at skaffe nye beboere
til egnen måtte man ty til at hente fangerne ud
af fængslerne, hvor man åbenbart bedre havde
kunnet modstå pesten. Disse folk tog nu bolig
i sognet, og landsbyen Alsønderup fik da navnet
Alle Synderes Torp. Tilflytternes beskæftigelse
bestod mest i tyveri, røveri, krybskytteri og
kulsvidning. Det hedder videre, at disse nybyg
gere efterhånden spredte sig over hele området
omkring Gribskov, hvor de sved trækul i deres
mange miler, og på denne måde skabte de be
grebet kulsviere. - Blandt andre bebyggelser i
sognet kan nævnes Bendstrup, der omtales 1555.
Forledet er mandsnavnet Bent, en sammentræk
ning af Benedict, og strup — torp. Nejede hed
der 1178 Næveth, og forledet er vistnok det æl
dre danske ord næt (net), medens efterledet
stammer fra ældre dansk with = skov, altså
»netskoven«. Med sin beliggenhed ved Arresø
kan Nejede muligvis henvise til fiskeri med net
og tørring af disse. Tulstrup nævnes 1555 som
Tulstruppe, hvis forled er det svenske mands
navn Thulf.
Alsønderup kirke er først blevet opført i
gotisk tid, efter 1300. Måske har der ligget en
trækirke forinden. Materialet er munkesten. Et
meget særpræget træk i kirkens arkitektur er, at
skib og kor udgør een lang bygning, der mod øst
afsluttes med en femkantet gavl af stor arki
tektonisk skønhed. Kamtakkede gavle og rig
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Alsønderup kirke, østgavlen

blændingsdekoration præger kirken stærkt. Også
indvendig har været anvendt en særpræget blæn
dingsarkitektur, der nu er muret til undtagen i
vestgavlens blændinger. I tiden omkring 1450
har man så mod vest tilbygget tårnet og mod
syd våbenhuset, ligeledes af munkesten. Kirke
interiøret præges af den store, smukke altertavle
i højrenæssance fra 1599, rigt udskåret og for
gyldt med bl. a. nadverordene. Den bærer et
mindre opstandelsesbillede, malt på træ, indsat
efter dens restaurering 1934. Over døren fra vå
benhuset hænger det tidligere alterbillede, en
spejlvendt kopi af nedtageisen fra korset efter
original (på Louvre i Paris) af Jean Jouvenet.
Døbefonten er af granit og i romansk stil; den
er ældre end kirken. Prædikestolen i renæssance
er fra omkring 1600 og smukt udskåret med bl.
a. evangelistfigurer. Alsønderup kirkes indre er
meget smukt i al sin værdige enkelhed.
Om typer i Alsønderup ca. 1850 har redaktør
Tage Mortensen skrevet følgende (uddrag):
»Af uvis årsag blev byen stamplads for udskud.
I de lave, lerklinede stråtækte huse, som klumpede
sig sammen om gadekæret neden for kirken, levede,
elskede, drak, sloges og døde den ejendommeligste
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samling særlinge af begge køn, som formodentlig no
get sogn i Danmark har huset på een gang. Der var
de fire Margreter: Stoddermargrete, Bissemargrete,
Dåsemargrete og Smedemargrete. Der var de to ven
inder, Tyve-Johanne med træbenet og Sabole, en fol
kelig forkortelse af navnene Sara Boel. Der var
Godtformaren (borgerligt navn: Maren Godtfredsen) og Kesten Palomands. Der var hele Skultsefamilien: Skultse-Ellen, Skultse-Ingeborg, SkultsePer og Skultse-Niels, hvis slægtsnavn antages at have
været Schultz. Der var Smedeper og Lalleper, den
sidste en søn af Lalleboel. Der var Lyngby-Rasmus,
hvis speciale var fåretyverier og flåning af selvdøde
heste; sulet spiste han bagefter. Der var Bissemargretes samlever, Svenske-Anders, og der var Smedemargretes dito, Jørgen Everholt, en enøjet og halt
veteran fra både 48 og 64.
Jørgen Everholts yndlingsspise var dyr, som han
hentede hjem fra de omliggende gårdes møddinger.
Han holdt omhyggeligt regnskab med, hvornår sog
nets søer skulle fare. Så var der jo altid en chance
for, at en eller flere pattegrise blev ligget ihjel; det
betød mad i gryden hjemme hos ham og Bissemar
grete. — Det var før socialhjælpens, arbejdsanstalter
nes og alderdomshjemmenes dage, og før der var
kommet faste takster for understøttelse. Nu havde
Alsønderup kommune flere trængende at slæbe på
end de fleste andre kommuner, og sognerådet søgte
derfor at spare mest muligt på hver enkelt. Et rug
brød og en krone om ugen var reglen. Dertil kom så
gratis bolig og tolv tønder tørv om efteråret. Hvad
hytteboerne iøvrigt skulle bruge, måtte de tigge sig
til. Evnen og viljen til arbejde var dem stort set
nægtet, formentlig netop, fordi de var vokset op un
der de forhold, de var. Gik det højt, blev det til lidt
stenslagning, lidt tørvegravning, kostebinding og
kurvefletning.«

Alsønderup var i sin tid en udpræget kulsvier
by; den lå tæt ved Gribskov, centret for kul
svidningen. Af den ovennævnte beretning frem
går tillige, at Alsønderup har huset originaler,
der muligvis har været af den såkaldte kulsvier
slægt, men den almindelige kulsvier var ikke en
særling, men en type. Forfatteren Zakarias Niel
sen (1844-1922) blev 1864 lærer i Nejlinge i
Helsinge sogn. I sin fritid gik han rundt og be
søgte almuesfolk for at høre disse berette om
gamle dage. De indtryk, han modtog af det
folkelige liv, dannede baggrund for hans roman
»Kulsviere«, der udkom 1893. I sine erindringer
»Minder og spredte Træk af mit Liv« (1905) si
ger han bl. a.: »Det kunde hænde, at jeg en Af

tenstund slog mig ned hos en Flok snakkende
Mennesker ved en rygende Kulmile, fjernt fra
mit Hjem, og da, medens Selskabet sad i en Slags
bengalsk Belysning af Maaneskin og røde Flam
mer, fik lokket en og anden gammel Historie
frem af de snakkelystne Munde, der gerne vilde
fortælle om, »hvad der var sket før i Verden«,
om Jens Omgangs snilde Vildttyverier (se side
113 u. Mårum sogn), om de store St. Hans-Fe
ster i Tisvilde (se u. Tibirke sogn) og meget an
det. «
At »Kulsviere« er en egns- og folkelivsskild
ring fra Alsønderup, opdager man hurtigt ved
læsningen af denne udmærkede folkelige roman,
hvis handling foregår i Alsingrød (Alsønderup)
omkring 1825. I bogen skildres et stykke bonde
kultur blandt småbønder med kulsvidning som
sideløbende erhverv. Handlingen grupperes om
kring en kærlighedshistorie i kulsviermiljø, hvor
fra i det hele taget bringes mange glimrende be
skrivelser, der nok kommer virkeligheden ret
nær. Fra »Kulsviere« er følgende småpluk hen
tet: »Det dejlige omland med skovgroede vange,
med moser og bække, med Gribskovens højtids
fulde alvor, Frederiksborg slots blå spir mod en
baggrund af mørkegrønne træer, de brede, uop
dyrkede overdrev, de rygende kulmiler i skov
brynene, alt dette i forening med søens røde
tindren, bøssernes knald i skoven og kirkeklok
kernes kimen på højtidsmorgenerne gav bør
nene dybe indtryk og kaldte stærke, uforståede
rørelser frem i sindet.«
»De frederiksborgske bønder holdt i hine ti
der et uforholdsmæssigt stort antal heste, i reg
len 12-16. Det var små hårdføre, nøjsomme dyr,
der tidlig blev vænnet til at døje sult og al slags
vejrlig. Kun et eller to par holdtes hjemme og
fodredes nogenlunde ordentligt; resten måtte
søge føden på egen hånd I de for en stor del
endnu skovgroede vange (deraf navnet udgangs
øg). Flokkevis drev de om i skovene, selv ved
vinterdage, og måtte ofte tage til takke med
bladknopper og vissent græs, som de skrabede
op af sneen.«
Indtil omkring 1560 var Alsønderup et selv
stændigt pastorat, hvorefter det kom ind under
Tjæreby sogn. Samtidig mistede Alsønderup
sogn en del af de tidligere tilliggender som f. eks.
Gadevangshuse og Teglgaardshuse, der blev til

lagt Nødebo sogn. Af forsvundne bebyggelser
kan nævnes Roerne (nævnt 1555) og gårdene
Mosegaard og Taagerup, der ligeledes nævnes
1555. - Sognets første skole, der har været en
rytterskole, blev oprettet i Tulstrup. Skolen
brændte 1885, men blev genopført og lå indtil
for nogle år siden på hjørnet i det gamle Tul
strup, hvor vejen drejer mod Alsønderup. Nu er
den revet ned. Bendstrup skole blev opført ca.
1885, da skolen i Tulstrup var brændt, og den
til denne skole knyttede andenlærer kom til sko
len i Bendstrup; denne skole blev nedlagt 1962,
hvor den nye centralskole i Alsønderup blev ta
get i brug. I Alsønderup havde man hidtil kun
haft en forskole, opført 1952 og beliggende i
samme bygning, hvor kommunekontoret har til
huse. - De største gårde i sognet er Bauneholm
med Marienlyst (ca. 190 tdr. land), Bybjerggaard (ca. 120 tdr. land), Brunholmgaard (ca.
100 tdr. land), Mangholm (ca. 95 tdr. land)
og Hejreholm (ca. 85 tdr. land). - Indtil for
nogle år siden hørte Alsønderup mølle med i
landsbybilledet. I 1950-erne mistede den sine
vinger, hvorefter den blev motormølle, men ef
terhånden var der for lidt arbejde, og den blev
revet ned.
I »Kulsvierbogen« (udg. af A. Uhrskov) for
tæller F. Nielsen, født i Hillerød 1849, om den
gang, han var hyrdedreng i Nejede, hvorfra føl
gende citeres: »Dette er skrevet, som vi talte i
Alsynderup Sogn først i 1860erne. Jæ æ født i
Frespaare (Frederiksborg = Hillerød) den 6.
Aaktober 1849, min Faar hed Nes Lavsen, og
min Mor hed Boel, mæn da min Faars Faar hed
Lavs, og min Mors hed Lavs, saa skulle jæ osse
hide Lavs, og jæ skulle osse opkalles etter Frede
rik den Sivene, saa kom jæ te aa hide Las Fred
rik Nilen, for jæ vaa jo føt Kaangens Gebusdav
(fødselsdag). Da jæ vaa taal Aar, kom jæ te
Nejede aa tjænne, jæ vaa Hyredræng hos Ole
Pesen, di vaa trei gamle Syskne, som haalt
Gaarind sammel. Ole Pesen vaa dæn ældste, han
vaa 65 Aar, saa vaa dær Karne (Karen), hun
vaa 60, men hun gik mæ Glarøine (briller), hin
nes Øine vaa intet goe. Saa vaa dær Aane (Ane),
hun vaa let øngre. Som jeg saae (sagde) før, jæ
vaa Hyredræng aa otede (vogtede) Svin aa Lam
aa Gæs, di kom yd paa Græs i April, mæn dær
vaa inte noed, saa løv di aa skrei a Sult, men di
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Idyl ved Pøleåens udløb i Arresø

skulle jo være yde. Dær vaa osse mæed (meget)
stort Kretur, maane (mange) goe Øj aa gaat
Kvej (kvæg). De hele ble kalt for Livaare (krea
turer), ja, dær vaa to store Tivere (tyre), di vaa
slemme te aa rives, aa in Veier (vædder), som
vaa tosset te aa støs (stange). Jæ kom dær i
April aa vaa dær te Allehelgensdav (1. novem
ber), aa nøv ska jæ fortælle om Lønnen, jæ vaa
fæsted for halanden Klæning Kleer (klæde
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dragt). Ded vaa den hele Klæning: en Vallemstrøje (vadmelstrøje), en Værgaarns Vest (hvergarnsvest), it Par Vallems Bøvser, it Par Sko, it
Halstørkle, en Hue aa en Skjorte. Den haale
Klæning vaa it Par Linbøvser (linnedbukser), it
Par Træsko aa en Skjorte.
Dær paa Gaarin vaa di baange for, a Livaaret skulle blie forgjort. Om foraaret, da vi skulle
haa Kvejet paa Græs, blev der lavt en Yse (økse)

paa Tæskelin (tærskelen) ve Døren ing te Fæhu
set, aa der skulle alt Kvejet gaa aaver, ingen a
di kom paa Græs, men jæ to Ysen væk, jæ viste
ente, a dæn laa dær, for a Kvejet inte skulle blie
forheksed, jæ trode, a di kunne skære Benene
paa dæn, mæn jæ hade nær aa faat Prøil (prygl),
for nøv vaa Kvejet inte kommet over Staal, for
(før) di kom i Marken fra Stallin (stalden) aa,
mæn di ble ente forheksed dæn Sommer.«
Nordsjællandsk lune og folkevid er træk fra
almuelivets hverdag, der gennem humoren for
tæller en hel del om den livsform, som vel især i
1800-tallets slutning satte så stærke spor, at det
for nutidsmennesket er blevet indbegrebet af
udtrykket »i de gode gamle dage«.
Følgende skæmtesprog er et lille udpluk, hen
tet fra »Jul i Nordsjælland«, og der er både bid
og vid i dem, og ikke mindst en snusfornuft, der
så helt var tidens egen.
»Ded er, hva der ka ske,« sagde Pa Peesen,
han væltede i en Sæl-Piver, forded a han mang
lede Trumf-Essed. - »Nej, dom om ded, der ka
leese og skrive,« sagde Stine Jens Hans’ og smak
Salmebogen i - hun hade sidt og leedt bav i
den etter, hvornær der sku være Marked. »Man duer int te noved meer,« sagde GantePeer, han ble svingelsk i Hoveded, bare han
hade faat en hael Snes Snapse. - »Jeg ka lave
lisaa mejed Arbede nøv, da jeg er fulled 70, som
da jeg vaa 35 - jeg er bare dovvelt saa længe
om’ed,« sagde Ole Tækker. - »Ja, naar Katøflerne er laved te paa denneher Faksoen, saa ka
jeg nok tygge dom, sæel om jeg er tandløs,«
sagde Sidse Jens Laevs og tog in Søp af Brænde
vinsflasken. - »Pa’ Skrædder hade ded int’ hed
der end godt, saa længe Sine Skrædders hun vaa
levendes,« sagde vor Sko’lær, »men nøv, seen hun
dødde, og han ble’ Enkemand, tro’te man, at
han vilde ha retted sig. I Stedin sidder han og
grubliserer fra Maaren te Aevden over ded, at
Præstin han sagde, at Sine int vaa død, men
bare vaa gaaed foryd.« - Da Skovfogedkonen
klaeved sig over, a hun sad i Kærken og fraaes, saa hun fik Gaaesehyd over ded heele, saa
svarte Skovfoddin: »Ja, hva Slaevs Hyd sku
døv els faae?« - »Ded er mærkelig og se alle
dom, der søjer Plads i Avisen,« sagde gamle
Mads Peesen, »for di er allesammen saa masen
des døegtige og ka baade ded ene og ded aaent!

Men hva med dom, der duer te ingenting? Ser
vi rejdig te, saa er ded kaske dom, der har
Plads!« - Dengaang Sovnraadsformandin han
spurgte Gustav i Fattighedshuset om, hva ded
vaa, hans Kone vaa kommed paa Sygehuset for,
saa svarte Gustav: »Aa, hun har gaaed og raved
sig no’ed te, som Dovtrin kalder for Stofskifte!«
- Da Landbetjenten kom ing te Nes Mads’ og
sagde, at han sku snakke med Petter, Nes Mads’
Søn altsaa, og a ded drejede sig om en Pa-terni-tets-sag, saa svarte Nes Madsen: »Naa, gjør’
ed ded, ja, ded er no’ed, man int kender større
te med den Slaevs akavede Ord, men allenfals
ka ded int være vaaer Petter, for han ble kassert
paa Sesjonen for o wer to Aar seen!« - Da
Bærkdomrin sagde te Krøvskytte-Peer, om han
da int tro’ te, at han Bærkdomrin altsaa, vaa
klovere end ham, svarte Peer: »Næej, og vaa Di
ded, saa saa’ed nok galt yd for mig!« - »Man
kan tydlig mærke,« sagde Hjulmandin, »at der
int er saa mange Penge imellem Folk nøv som
før! Jeg sad i Aevtes paa Kruen og vilde ha
veksled in 100-Kroneseddel, og saa viste ded
sig, at jeg int hade noen!« - »Der ska sommetidder int meget te, før der ligger It Huvs!«, sagde
Villigheds-Kestine. »I Gaar kom Køevmandin
og hans Kone op aa slass, forded hun sagde, at
det danske Hedenskav ble stifted a Thor og
Odin, men han paastod, at det vaa opfunded a
in, som hed Dalgas!« - »Man har aldrig hørt
noed ufordelaevdig om Mælkemandins Line, men
ded skylds kaske, at hun ingen Veninder har!«,
sagde Ole Fisker.
I sognet ligger Nejede Vesterskov (ca. 115
ha), lidt vest for Alsønderup og ikke langt fra
Arresø. I denne skov findes rester af en gravhøj,
der kaldes for Ingers høj. Ifølge sagnet er den
navngivet efter en pige, der forsvandt sporløst
på dette sted. En dag, da hun gik gennem sko
ven for at malke nogle køer, havde hun et rug
brød med. Inger lagde rugbrødet i en vandpyt
ved højen for at gå over på det, men pludselig
forsvandt hun i jorden, og ingen har set hende
igen. Indtil for nogle år siden var der i Nejede
Vesterskov et såkaldt »skævertræ«, d.v.s. et fra
naturens side spaltet træ, som ifølge folketroen
kunne helbrede »skæver« (engelsk syge), hvis
man kunne klemme sig igennem træets kløftede
del. Ved forespørgsel hos skovløberen erfarer
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man, at det »helsebringende« træ er blevet stor
mens bytte. På Ravnsbjerg ligger i et krat nogle
store sten, hvoraf den ene bærer mærker, der si
ges at være aftryk af en barnefod. - Om højen
Bøgebakke ved Alsønderup siger fru graver Jo
hansen, der er født, opvokset og har tilbragt
hele sit liv i landsbyen, følgende: »Da jeg var
barn og sammen med mine kammerater legede i
Alsønderup, nærede vi stor angst for at skulle
passere Bøgebakke om aftenen, for her boede
trolde, og dem var vi børn ikke glade for at
møde. Der var såmænd også voksne, der ikke
var alt for stolte af at skulle gå forbi denne
troldhøj.« - Udover »at huse troldtøj« har Bø
gebakke gennem mange år befæstet sit navn som
egnens telefoncentral, og hvis sognets beboere
for 100 år siden kunne opleve at se en telefon
central, ville de nok spærre øjnene op og må
bende betegne det hele som trolderi.

Inden for de sidste ti år har et overmåde
stærkt byggeri fundet sted i den tidligere lands
by Tulstrup, hvor der efterhånden næsten ikke
er et af de oprindelige huse tilbage. En del af
stedets egentlige naturskønhed er gået tabt; nu
må man kun håbe, at arealerne langs Arresø
bliver skånet mest muligt. Her er et dejligt om
råde med engdrag og sivskov med græssende
kreaturer og et rigt fugleliv. Det ville være
meningsløst, om et sådant stykke landskab
skulle ødelægges. Ved Tulstrup ligger det mor
somme Drive-in-gartneri Ellegården med cafe
teria. I selve Alsønderup by er landsbypræget
endnu bevaret omkring kirken og gadekæret.
I 1970 vil Alsønderup sogn sandsynligvis bli
ve indlemmet under Hillerød købstad, og der
med vil en ny tid oprinde for det gamle land
sogn.
Jørgen Andersen

KREGME SOGN
KREGME-VINDERØD KOMMUNE

var dagen kort. Sonnerup nævnes 1346 som Sonæthorp, der henviser til æ. d. mandsnavn Sonæ
eller Sune, og thorp angiver en ryddet plads, en
bebyggelse.
Kregme sogn har en så storslået natur, at det
er et af de smukkeste bosteder i landet. Hvorend
blikket rettes, så glædes man over det skønne
natursceneri. Man ser den store Arresø ligge
omkranset af de fem kirketårne i Li. Lyngby,
Annisse, Ramløse, Vinderød og Kregme. Står
man på Valbjerg, kan man se de fire af disse, og
på en stille sommeraften kan det høres, solen
bliver ringet ned fra alle fem kirketårne. Vendes
derefter blikket mod vest, har man den stille,
blånende Roskilde fjord, der skærer en kile ind
imellem Lynæs bakker og med Kulhus og Jæ
gersprisskovene på modsatte side. Retter vi nu
øjet mellem disse to sognegrænser, fjorden i vest
og søen i øst, så er der den smukkeste variation
af bakker og dalsænkninger, af dampende moser
og engdrag og af smilende bøgeskove.
Det kan bemærkes, at flere af sognets bakke
drag hører til de største på Sjælland som f. eks.
Maglehøj, der har en højde af 70 m, og hvorfra
der er den herligste udsigt over Arresøen, Fre
deriksværk og til Horns herred. Tidligere kunne

Kregme sogn, der ligger mellem Roskilde fjord i
vest og Arresø i øst, består af byerne Auderød
længst mod nord, Brederød, og ligesom klemt
inde imellem disse har vi Sonnerup, den mindste
af dem, samt længst mod nordvest Carlsgave,
der er den yngste, opkaldt efter den gavmilde
prins Carl af Hessen, og endelig Kregme, der er
sognets hovedby. Kregme nævnes i 1100-tallet
som Crækøm og ca. 1370 som Kræghom. Forle
det er sikkert fra ældre dansk »kræ« (kreatur),
og efterledet viser hen til æ. d. »heim«, d.v.s.
hjem eller boplads. En anden ældre skrivemåde
er også Kreiom og Kregome. Auderød er op
kaldt efter herremanden Aude til Dunkeborg
(det senere Dronningholm), der her har ryddet
skov, og derfor endelsen: rød. Brederød omtales
1375 som Bredhærøth og kommer af æ. d.
mandsnavn Brethe; han har ryddet træer her.
I gamle tider udtaltes navnet også Breere, og
her på egnen sagde man altid, at når solen står
op i Skær’ (Skærød) og går ned i Breere (Brede
rød), var dagen lang, men når solen står op i
Freer’ (Freerslev) og går ned i Seer’ (Sigerslev),
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Udsigt fra Bjørnehoved over Roskilde fjord

man næsten se til Roskilde, men i de senere år
er toppen af Maglehøj blevet en del bevokset, og
udsigten dermed noget begrænset. Ved foden af
Maglehøj har vi det store bakkedrag Thors bak
ke. Herfra når synet i klart vejr helt til Hillerød
(ca. 18 km), og hele Kregme by ligger samlet for
ens blik neden for foden af bakken. Tager vi til
Sonnerup, kan vi bestige Ravnsbakke og Drage
bjerg (45 m), og påny rulles den dejlige natur og
det storslåede landskab op for den betragtendes
blik. - I Auderød og Sonnerup findes flere kæm
pehøje, og en af de smukkeste er Trapshøj.
Bakken Valbjerg er et gammelt ting- og ret
tersted, hvor man vedtog sognets »store refor
mer« og straffede forbryderne. Den sidste ret
tergang her fandt sted for ca. 100 år siden. I vor
tid er det vildgæssene, der holder rådslagning på
Valbjerg, når de om foråret i store flokke slår
sig ned på dette anselige bakkedrag.

Går vi fra Dragebjerg og videre mod vest,
passerer vi den meget smukke Ebbedal, der lig
ger helt hengemt i den skovomkransede dalsænk
ning. I sognets vestligste side ligger det stejle
bakkeparti Hvideklint og Bjørnehoved, højt hæ
vet over Roskildefjordens smulle vande. I dette
skønne område og med en delvis uberørt natur
ligger der mange sommerhuse, der grupperer sig
langs fjorden i det bakkede terræn fra Li. Kreg
me og helt ud til sognegrænsen mod Ølsted
strand. Endelig mod sydvest i sognet har vi
Præsthøj og Grævlingehøj, og områderne her er
ligeledes i stor udstrækning dækket af sommer
boliger. Omkring Grævlingehøj findes mange
skønne dalsænkninger og småhøje som Fugle
halen og Sjældalshuse, og lidt højere mod nord
kommer Lyresletten; endvidere er der Tornedal,
også kaldet Månedal - meget naturskøn.
I Kregme sogn er der også flere skovområder,
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Den højt beliggende Kregme kirke (foto: Staunstrup)

således de ret store skovpartier Auderød skov
(ca. 70 ha) samt længst mod syd Sonnerup skov
(ca. 60 ha), ligesom Ebbedal er skovbevokset.
Bøgen er det almindelige træ disse steder, og
dens bark er som oftest blank eller stålgrå, noget
ret hyppigt i denne egn. Foruden bøg forekom
mer rødgran samt eg og birk. Den såkaldte Løv
dalsskov, der er en del af Frederiksværks skov
parti, ligger også i sognet.
Kregme kirke ligger særdeles højt og meget
smukt lige ud til Hillerød-Frederiksværk lande
vej. Det er et stolt syn at se den knejsende og
ærværdige bygning, når man kommer fra Hille
rød. Kirkens ældste dele, skibet og koret, er over
800 år. Det var i den romanske tid, og bygge
materialet var mindre kampesten. I senromansk
tid omkring 1250 blev koret ombygget i teglsten
(munkesten), og det blev forsynet med et stort
rundbuet vindue mod øst, ligesom man forhøjede
skibet, ligeledes med tegl. Der hersker en formod
ning om, at denne tidlige ombygning skulle have
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forbindelse med den anden store bygning i sog
net, Dronningholm slot, der i den nærmeste for
tid var blevet opført ved Arresø. Senere blev
kirkeskibet forlænget en del mod vest, næsten
helt ud til kanten af den banke, det ligger på.
Det forhold fik indflydelse, da tårnet skulle
opføres, idet der ikke var megen plads på vest
siden til et sådant. I stedet valgte man at bygge
et tårn op på nordsiden af koret, hvilket har gi
vet kirken et særpræg. - Kirkens indre blev en
del forandret ved dens 800 års jubilæum i 1950.
En restaurering forud medførte fjernelse af den
gamle altertavle fra 1844, der nu er ophængt i
sakristiet. I stedet blev der åbnet en stor rund
blænding i korets østgavl og indsat et glasmaleri,
udført af maleren Johan Th. Skovgaard. Korets
sydvindue fik senere en lignende udsmykning
udført af samme kunstner. I 1950 fik kirken
også et nyt alterbord af sten. I 1886 blev der
fremdraget kalkmalerier, men de blev overhvidtet igen på eet nær, der viser barnemordet i

Bethlehem (på korets nordvæg). Romansk gra
nitdøbefont. Degnestolen fra 1560 er et meget
smukt billedskærerarbejde. Prædikestolen er fra
1646, og stilen er bruskbarok. På skibets nord
væg hænger en mindetavle over faldne soldater
fra Kregme sogn i krigene 1848-50 og 1864.
En præstetavle I kirken nævner præsten Gert
Albertsen Schumacher, præst her fra 1665-71;
han var farbroder til Peder Griffenfeld og blev
senere provst i Helsingør. En anden præst var
Jørgen Hansen Grundtvig fra 1697-1712, han
var oldefader til N. F. S. Grundtvig. - Fra
1891-98 hed sognepræsten i Kregme sogn Hans
Gessing Theilade, og under ham blev den gamle
præstegård nedlagt som bolig for sognepræsten,
og den nye præstegård ved Tranemosen i Frede
riksværk blev opført 1894. Her boede Kregmes
sognepræst indtil 1934, da den nuværende Kreg
me præstebolig blev bygget. For ca. 200 år siden
gik vejen syd om Kregme kirke, nærmere beteg
net imellem den nuværende smedie og kirken.
Denne vej havde udløb i Li. Kregme lige ud til
fjorden og kaldtes for Lynæs færgevej, idet den
var den egentlige hovedfærdselsåre til Halsnæs;
nu går vejen som bekendt nord om kirken.
Slotsruinen Dronningholm, der er de sidste
rester af det gamle Dronningholm slot, ligger
mellem Dunke og Auderød og hed først Dunke
borg. Denne borg var opført med kampestensat
kælder og havde underjordiske gange, men selve
borgen var opført af træ og i tre stokværk. Bor
gens bygherre var den mægtige og frygtede her
remand Aude, der havde ryddet skoven bort på
det yderste næs ved Arresøen og givet navn til
byen Auderød (iflg. sagnet).
Aude, der selv var barnløs, overdrog borgen til
sine to brodersønner, Ebbe og Asser. På den tid (ca.
1100) var der mange fejder mellem de forskellige
adelsmænd, og man mente, at der skjultes en stor
skat på Dunkeborg eller i dens nærhed (det såkaldte
»Røde Ran«, d.v.s. en masse kostbare våben og
smykker m. m. af ædle metaller, som iflg. sagnet
skal have ligget nedgravet siden arilds tid i egnen
omkring Halsnæs og Arresø. Jvnf. August Pedersens
bog: Røde Ran, udg. 1862 og genoptrykt 1927).
Derfor foregik der mange blodige kampe på denne
egn. En sen efterårsdag angreb nogle skattejægere
Dunkeborg, som de indtog, og nu ledtes der alle
vegne efter de forventede kostbarheder, men man
fandt ikke, hvad man søgte. I harme herover stak
23

Frederiksborg amt

Dronningholm slotsruiner

de ild på træborgen, og vældige røgmasser drev ud
over Arresøen. Da opdager man en lille sivholm et
stykke ude i søen, og sagnet beretter, at angriberne
nu mente, at skatten lå gemt på denne lille holm,
hvorfor de sejlede derud. Skatten var virkelig skjult
på den lille ø af Assers tro tjener, Nisse-Ram. Det
hedder videre i Røde Ran: »Nu mærkede endelig
mester Nisse-Ram, at faren var nær; han svang sig
da op oven på sivhytten, udbredte sin flagrende kap
pe som et sejl for vinden, og idet han svingede sin
spidse, toppede hue, råbte han med en stemme, der
lignede et hæst ravneskrig: »Ram løs! Ram løs!«, og
nu begyndte den lille holm at drive til søs - væk fra
forfølgerne«. - Sagnet fortæller videre, at denne
holm eller sivtue hvert hundrede år gror op af søen
ud for Dunke, løsner sig og driver bort, men vokser
bestandig frem påny. Sidste gang var omkring 1800,
hvor en gammel kone fra Vinderød ved navn Boel
Skaaning stod derude og vaskede tøj, da hun plud
selig ser den lille holm drive ud i søen med hende.
Man så aldrig Boel mere, og siden er denne holm
blevet kaldt for Skaaningsholmen.
I mange år lå Dunkeborg som ruin, indtil en
dag Valdemar Sejr var på jagt på Arrenakke ved
Vinderød sammen med sin elskede dronning Dag
mar. Hun kendte egnen og den nedbrændte borg fra
tidligere besøg, og på denne jagtdag blev hun så
indtaget i stedet, at Valdemar Sejr lod opføre et
lystslot til ære for den gode dronning og gav det
navnet Dronningholm. Træborgen var nu blevet af
løst af et slot, bygget delvis af granit og munkesten.
Dronning Dagmar var meget afholdt her på eg
nen, og man ville gerne gøre gengæld over for hen
des store gavmildhed mod menigmand. Derfor plan
tede egnens kvinder, børn og gamle en løvgang fra
slottet, langs Arresø til Vinderød, hvor der, inden
kirken blev opført, var et kapel, som hun besøgte.
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Løvgangen blev kaldt for »Løngangen«, og en del af
den findes endnu.
Historisk kendes Dronningholm først fra ti
den omkring Valdemar Atterdag (1340-75). Det
blev givet snart i len, og snart var det privat
ejendom. Blandt ejere kan nævnes slægterne Po
debusk og Jernskæg, og som lensmænd har der

blandt andre været rigskansleren Johan Friis
fra ca. 1534-38. Omkring 1550 begynder slot
tet at gå i forfald, og i 1557 giver Chr. III til
ladelse til at bryde sten på Dronningholm. Man
mener, at der er hentet materialer her til opfø
relse af Frederiksborg slot fra 1602-20. Det for
dum så stolte slot har siden ligget som ruin, og
kun en beskeden murrest stod efterhånden til
bage. Ved en tilfældighed opdagedes det i 1920erne under pløjning, at der virkelig lå betyde
lige rester af borgen gemt under det øverste
jordlag. Nationalmuseet foretog en udgravning
samt afdækning i 1934, og stedet er nu fredet. Lige ved resterne af Dronningholm slot ligger
Dronningholm kro - men tidsafstanden imellem
dem er lang!
For ca. 100 år siden var Kregme sogn et ud
præget landsogn med større gårde end i dag,
hvor ingen ejendomme i sognet kan betegnes som
store. Livet på gårdene dengang formede sig
som alle andre steder med en udpræget selvfor
syning gennem slagtning, bagning, brygning og
vævning m. m. Den begrænsede fritid tilbragtes
som oftest i hjemmet, hvor man kunne finde un
derholdning ved forskellige spil, sang og almin
delige sammenkomster med familie og naboer.
Man holdt mange gilder på den tid, og et af de
største var høstgildet eller mikkelsgildet, som det
også hed. Alle, der havde haft den mindste an
del i at få høsten bragt i hus, var inviteret med.
Der blev spist godt og skyllet godt efter også,
og det gik lystigt til med dans i loen lige til den
lyse morgenstund. - Der var også enkelte hånd
værkere i sognet, og der var to smedier, hvor
folk kom og fik hestebeslag (skoet hest) samt
ordnet almindelige reparationer af vogntøjet.
Den ene smedie kunne dog mere end dette.
Den var kendt langt omkring for fremstilling
af plove og høstleer, og man kaldte en sådan
plov for en »Fredrik Jør’n plov« efter smeden
Fr. Jørgensen, der lavede disse i sin smedie, det
tredie hus mod øst i Kregme. Der var også en
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landsbytømrer, der tillige klarede snedkerar
bejde og alle mulige småreparationer. Tømreren
i LI. Kregme havde et lille røgeri, hvor folk kom
for at få røget deres skinker og spegepølser, idet
alt hjemmeslagtet enten skulle nedsaltes eller
røges - der var ingen dybfryser dengang. Lands
byskrædderen hørte også med i dagligdagen, og
han gik ofte fra gård til gård, hvad enten man
nu trængte til en ny habit eller bare skulle have
lavet tøjet om. En sådan omgangsskrædder boe
de iøvrigt i mange år i St. Lyngby, og han var
slem til at prale med sit meget arbejde. Han
plejede gerne at sige: »Jeg syer bukser til St.
Lyngby skov og vest og jakke til Ølsted og
Kregme strand.«
Der har i sin tid ligget to vindmøller i sognet,
og den ældste af disse lå i Brederød, opført 1888
og nedbrændt 1922; den murede underdel står
der endnu. Den anden mølle lå ved Valbjerggaards jorder, men blev senere flyttet til Hane
hoved på Halsnæs. - For hundrede år siden var
der skole i Brederød og i Kregme. Den i Brede
rød lå på bakkeskrænten midt i byen og var en
gammel rytterskole, der 1892 afløstes af skolen
ved Sonnerupvejen. Den anden skole i Kregme
lå skrås over for den nuværende præstebolig og
blev 1923 erstattet af Kregme skole nord for
kirken. I 1954 blev den moderne Kregme Cen
tralskole, beliggende på Gæslingebakken ved
Brederød, taget i brug. Den har såvel hoved
skole som realafdeling.
Hovedfærdselsåren gennem Kregme sogn er
Hillerød-Frederiksværk landevej, anlagt 1803.
I begyndelsen var denne vej meget kroget og
snoet, og der fortælles om Fr. VII, der ofte
kørte ad denne vej til »Værket« (Frederiksværk
Krudtværk), at han fandt vejen så trættende,
at han selv besluttede at agere landmåler for at
gøre den mere lige og dermed kortere. En dag
tog han en »vejanlægger« med sig fra Frede
riksborg for at kortlægge Frederiksværkvejen.
De satte små vejpæle ned hist og her, hvor de
syntes, vejen burde rettes ud, og nåede hen på
dagen »Værket«. Her gav kongen kusken en hel
rigsdaler til fortæring. Sammen med »vejanlæg
geren« indtog han selv en kraftig frokost med
dertil hørende drikkevarer på »Værket«. Lidt
senere gik turen så tilbage mod Frederiksborg,
og nu kunne det gå hurtigere, da man havde de

Udsigten fra Thors bakke ad Hillerød-Frederiksværk landevej, til venstre Arresø, i baggrunden skovene ved Hillerød

små pæle at køre efter. Om vejen var blevet
mere lige og kortere, var ikke nemt at finde ud
af, men kun ved et under undgik de at køre ud
i Arresøen ved Ubberup. Her dukkede nemlig
Niels Skovhugger fra St. Lyngby skov heldigvis
op, og han nåede lige at få standset det kgl. kø
retøj helt ude ved søkanten.
Om vejen kan endvidere fortælles, at til om
kring 1915 var trafikken ret ringe her. I gamle
dage var det et stort sceneri, når Halsnæsseme
kom med de store kvægflokke, der skulle sælges
på markedet i Hillerød. Blandt kvægdriverne
var der en karl fra Halsnæs, der aldrig blev
kaldt andet end »løjtnanten«, og han havde en
tordenrøst bedre end nogen befalingsmand. Det
sidste sted, der samledes kvæg op til markedet,
var ved Kregme kirke. På vejen videre frem
mod Hillerød bedede man i St. Lyngby kro. Nu
er bemeldte landevej, der skærer sig igennem et
yderst smukt landskab, med Arresø som følge
svend et godt stykke af vejen, en fin og lige
færdselsåre, der hører til de mest befærdede i

amtet. Som forbindelsesvej fra Nordsjælland og
hovedstaden til Hundested-Grenå-overfarten be
nyttes den af tusinder af bilister.
Arresø, Danmarks største sø, støder læseren
ofte på i sognebeskrivelserne fra de sogne, der
omkranser den store sø. Her skal anføres, at søen
har et areal på 4063 ha, en omkreds på 40 km,
og at dens vandstand ligger ca. 3,75 m over
Isefjordens, samt at den hører til Kregme sogn.
Ved søkanten findes et rigt fugleliv lige fra de
mindste sangfugle til de største svømmefugle.
Rørsangeren ruger her, og det samme gør nat
ravnen, som har bo i krattet ud til søen. Også
nattergalen holder til her, og enkelte gange kan
man være heldig at træffe den ret sjældne vand
sanger (Acrocephalus-paludicola), men den er
her kun på træk. Hvert forår udruges der man
ge gæs og svaner i Kregmekrogen, som denne del
af søen kaldes, og når efteråret stunder til, er
der et meget livligt træk af disse fugle fra Ar
resø til Roskilde fjord og omvendt. - Langs
Arresøs bredder i Kregme sogn vokser der mas
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ser af rør, og et vældigt rørskær finder da sted
hvert efterår. Dette rørskær er af statsskovvæ
senet, hvorunder søen hører, opdelt i numre og
bortforpagter til lodsejerne langs søbredden.
Siden 2. verdenskrig er der kommet flere
virksomheder til sognet, men størst betydning
fik det, da Det Danske Staalvalseværk i året
1942 blev igangsat i Frederiksværk, og efter dets
sidste udvidelse 1966 har det nu også områder
i Kregme sogn. Det har gennem årene betydet
en fuldstændig omvæltning og udvikling for sog
net, og de mange husopførelser har totalt ændret
sognets struktur og forandret det fra et land

brugssogn til bymæssig bebyggelse. Fornylig har
konfektionsfirmaet »Slackson« indrettet sig i en
stor moderne nybygning ved Strandvejen. Af
hjem og Institutioner skal nævnes Ebberødgaards
feriehjem ved Grævlingehøj, Parkovs ferieko
loni på Hvideklint og Frelsens Hærs børnehjem
»Reden« ved Lyresletten. For tiden opfører
Kregme-Vinderød kommune et fuldt moderne
syge- og plejehjem på Skovfogedlodden ved
Carlsgavevej. - I sognet ligger endvidere Auderødlejren ude på Auderødhalvøen, taget i brug
1958. Søværnets Eksercerskole har her fået en
lejr opført helt efter tidens krav.
Sigurd Henriksen og Jørgen Andersen.

VINDERØD SOGN
KREGME-VINDERØD KOMMUNE

per, lukker de maleriske Tibirke bakker hori
sonten af. Mod vest løfter Arrenakke sig i sin
grønne frodighed og danner sammen med en del
mindre bakkedrag grænsen ind mod Halsnæs. Og
selv på den fjerde side, mod syd, er der blevet
råd til et stykke naturskønhed i form af skovene
ved Arresødal. - Inden for dette område opstod
gårde og husmandsbrug, der udgjorde sognets
bebyggelse gennem sekler. Flere af dem ligger
der endnu og præger stedets billede som et hyg
geligt og malerisk landbrugslandskab. Den na
turlige afgrænsning virkede i nogen måde isole
rende, og selvom der nok gik landevej gennem
sognet som forbindelse mod nord og vest, be
varede det dog gennem lange tider sin karakter
af et lukket samfund, hvor gårdene gik i arv
inden for slægten, og familierne var ofte stærkt
indgiftet i hinanden. Det kunne på mange må
der have sin styrke, men på den anden side
spærrede det ofte for nye mennesker og nye
tanker.
Men tiden skaber om på alt, og denne kends
gerning har også berørt Vinderød, væsentlig
gennem to faktorer. Den ene, da man i 1942 an
lagde Det Danske Staalvalseværk i Frederiks
værk. Denne nye arbejdsplads trak pludselig ad
skillige hundrede familier til sig, og da der ikke
var plads til dem alle inden for selve byområ
det, søgte man ret naturligt mod Vinderød. En
kelte af de gamle gårde blev udstykket, og den
store Vinderød Enghave, der kun havde været
meget sparsomt udnyttet, blev drænet og om-

Vinderød sogn har aldrig tiltrukket sig opmærk
somheden, men har levet sit eget stille liv ved at
give husly til skiftende slægter, lige siden bebyg
gelsen begyndte langs vore fjorde i længst hen
farne dage. Egnen omkring Arresø blev nemlig
tidligt boplads for en befolkning, hvis eksistens
var betinget af hav og skov og jord. Og disse
betingelser var i rigt mål til stede, da Arresø
ikke var en indsø, men en havarm eller fjord,
der strakte sig fra Kattegat gennem den nuvæ
rende sø og videre ud til Roskilde fjord. Spore
ne af dette oprindelige billede aner det kyndige
øje endnu hist og her i egnens natur, og øret for
nemmer endnu noget af det i flere af de gamle
stednavne, enten man tænker på »Sandet« - de
flade, karrige jorde omkring søen - eller det
mærkelige vejnavn »Osebro«, der røber, at ved
dette sted mundede søens afløb ud i jorden.
(Jævnf.: Nidar-os = Nidåens munding), eller
at der endnu eksisterer en »Øvre Mølle«, der
dog ikke længere har noget med vandmølle at
gøre, men er et landbrug. - Vinderød nævnes ca.
1370 som Winderuth, hvis forled er det ældre
personnavn Windi, medens ruth = rydning.
Af størrelse er sognet beskedent (1228 ha),
men til gengæld har naturen ødslet alt på det,
hvad den har rådet over af skønhed i enhver
skikkelse. Den har udfoldet søens store sceneri
mod øst og skovene mod nord, og hvor de slip
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Arresødal slot, opført 1785-86 af generalmajor J. F. Classen. Dets nuværende udseende er fra ombygningen 1908-09

dannet til en vidtstrakt byggeplads, hvor brede,
smukke veje med moderne gadebelysning træk
ker deres net mellem de mange enfamiliehuse
med tilhørende haver, hvad der har forandret
Enghavens oprindelige udseende totalt. De man
ge nye hjem satte folketallet op fra ca. 600 til
godt 2000 og forårsagede selvsagt en del offent
ligt byggeri. Blandt andet udvidedes den gamle
Vinderød skole til et anseligt skolekompleks,
og yderligere byggedes en ny skole i Enghaven
foruden en hypermoderne kommunal børnehave.
Den anden faktor, der har været med til at
give sognet nye træk, er den omstændighed, at
stedet blev opdaget som ferieområde. Enkelte
familier havde nok haft sommerhuse heroppe,
men deres antal var beskedent, indtil opsvinget
kom efter krigen. Da fandt man velegnede grun
de mellem plantagens træer, - på højdedrag med
udsigt over landskabet, eller i lune strøg, hvor
huset kom til at ligge ideelt, og hvor man iøvrigt
kunne udfolde sig i en frihed, der ikke kan leve
i en by.
23*

Af historiske minder eller større seværdig
heder kan Vinderød ikke fremvise nogen. Ingen
herregårde fra middelalderen, ingen berømte
ruiner, ingen steder, hvor større begivenheder
er blevet udspillet. Ikke engang kirken, der nor
malt plejer at være seværdigheden i landsbyen,
kan siges at have historisk interesse, da den først
blev bygget i årene 1883-84 som afløser af den
tidligere mindre kirke, der ligesom dens naboer
havde en anselig ælde. Men malerisk ser den ud
med sine røde murmasser og det irgrønne tårn
mellem kirkegårdens gamle linde, og næsten helt
uvirkeligt skønt virker det, når den største af
dens to klokker ringer solen ned en stille som
meraften. Da har man lov til i et sådant øjeblik
at være enig med Grundtvig, når han synger, at
»gennem Jorderig gaar Himmelrøsten«, thi man
synes, man oplever lidt af det. Kirkens indre er
et højt, eenskibet rum med hvide vægge, der får
det til at virke meget lyst og festligt i al dets
enkelhed. Midt på nordvæggen står som en rest
fra den tidligere kirke det sidekapel, der blev
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opført efter general Classens død, og hvor han
efter ønske blev bisat. Den kunstneriske udsmyk
ning skyldes billedhuggeren Wiedewelt. I de se
nere år er der sket flere forbedringer i kirken.
Blandt andet skænkede Det Classenske Fideicommis en stor og meget smuk malmkrone, - det
gamle orgel er blevet udskiftet med et nyt og
betydeligt større og bedre, og nu for ganske ny
lig har man installeret et moderne varmeanlæg.
Kirkegården er blevet udvidet flere gange,
sidst i 1928 og i 1953, og står atter for en ny
udvidelse, hvorved dens areal vil komme op på
13 tdr. land, mod 8 i øjeblikket. Som den præ
senterer sig nu i sin helhed, virker den betagende
smuk. Egnens natur har givet den en baggrund
af enestående skønhed, idet Arresøen helt be
hersker billedet, indtil skoven i syd og Auderødhalvøen videre mod øst lukker for udsynet.
Mod nordøst og nord bliver udsigten igen fri ud
over søen i hele dens bredde, - en halv snes
kilometer - over til det bakkede terræn ved
Ramløse, hvor det hvide kirketårn hæver sig og
spejder over til sin frænde på denne side af søen.
Kirkegården besøges derfor forståeligt nok af
mange turister, der kommer for at glæde sig
over naturskønheden, og de fleste kvitterer spon
tant for oplevelsen ved at udbryde, at det er en
af Danmarks smukkeste kirkegårde. De, der er
vant til at færdes her, fordi de har grave at se
til, giver de besøgende ret og indrømmer, at de
for deres vedkommende aldrig bliver træt af ind
trykket. De føler genkendelsens glæde ved det
store panorama, og de er fortrolige med kirke
gårdens mange gange og de enkelte gravsteder,
der ikke blot rummer personlige minder for dem,
men også er bindeleddet mellem sognets fortid
og nutid, hvad der på en følsom måde afspejler
sig i den pietet, hvormed nuet hæger og freder
om fortidens grave og giver dem den personlige
skønhed, der kun kan skabes af nænsomme og
trofaste hænder.
Slår man Ind på den sti, der fører fra Arresø
dal gennem skoven og videre over skovrider
gårdens jorde, mod Vinderød kirke, ser man til
venstre, lige inden skoven hører op, den nuvæ
rende Hjemmeværnsgård. Oprindelig lå her den
gamle Arresødal-lejr, hvor skiftende hold af sol
dater var indkvarteret, når de var til fægtnings
skydning på Melby fælled. Der var et livligt
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billede i de sensommeruger, både i lejren med de
mange telte, og ikke mindst om aftenen, når
tappenstregen gik gennem byen. - Kort før
krigen overtog marinen lejrområdet til Søvær
nets Eksercerskole, der havde til huse her, indtil
besættelsesmagten rykkede ind. Befrielsesdagen
forlod de stedet i hast, og det kom atter på dan
ske hænder. Eksercerskolen blev nogen tid efter
flyttet fra lejrens ret primitive barakker til den
smukke, nyopførte »Auderødlejr« ude på halv
øen i Arresø, og dermed forsvandt det sidste
indslag af militær fra skovene ved Arresødal.
(Om Arresødal, se under Frederiksværk).
Fortsætter man ad den nævnte sti, fanges blik
ket straks af et stort og svært egetræskors, der
står plantet i en lille banke inde på marken,
hegnet af en enkelt række natursten. Korset det såkaldte »Præstekors« - blev rejst i novem
ber 1936 i stedet for et tidligere, der havde lidt
alt det forkrænkeliges skæbne og var forsvun
det.
Noget sikkert historisk grundlag for korset
findes ikke, udover at det er omtalt i Hofmanns
Samlinger fra 1761. Ved at rette henvendelse til
de forskellige præster fik forfatteren samlet en
del oplysninger om begivenheder i sognene, der
levede i folkemunde. Den daværende sognepræst
til Kregme og Vinderød: Svend Jacob Selboe
(1754-62) fortæller, at korset eksisterer, og at
det var rejst til minde om drabet på den første
lutherske præst. - Denne lakoniske oplysning
dækker antagelig over den kendsgerning, at ved
reformationens indførelse gik flere katolske præ
ster over til den lutherske lære, deriblandt også
sognepræsten her. Men i befolkningen var der
en så stærk pietet over for den gamle tro, at man
opfattede præstens nye holdning som et forræ
deri mod den kirke, man var vokset op i og
hørte til. Harmen kulminerede så en dag, og man
passede præsten op efter gudstjenesten og stenede
ham. På det sted, hvor drabet skete, rejstes der
senere et trækors som bod for ugerningen. Hvorlænge det blev stående, véd man ikke, men min
det holdt sig og var altså indirekte grund til, at
det nuværende kors blev rejst.
Med den ynde og rige afveksling, der præger
naturen i Vinderød, er det forståeligt, at flere
kunstnere har følt sig tiltrukket af den og netop
her fundet adskillige motiver for deres kunst.

J. Th. Lundbye: Vinterlandskab fra Vindcrød skov, malt i marts 1841 (Nivaagaards Malerisamling)

Det gælder adskillige, der senere er blevet kendte
navne. Joh. Thomas Lundbye (1818-48) var
knyttet til egnen derved, at hans fader en tid
var raketkorpsets chef i Frederiksværk. Sønnen
tilbragte da ret naturligt sine ferier her. Hans
stærke betagelse af naturen genspejler sig især i
et utal af pennetegninger, udført med minutiøs
virtuositet. Motiverne har han i regelen hentet
fra engene og markerne ved Arresø. - Knud
Erik Larsen blev født i Vinderød skole den 27.
august 1865. Her var hans fader: Jens Peter
Larsen - lærer. Han dyrkede dog ikke senere så
meget fødeegnen, men blev kendt gennem en
række stemningsmættede billeder med situationer
fra højtidslivet og malede desuden mange karak
terfulde portrætter af offentlige personligheder.
Han døde i december 1922.
Laurits Andersen Ring (1854-1933) var mere
personligt engageret i Vinderød, idet han en
overgang havde sit hjem på Osebro, hvor et par

af hans børn blev født. Motiverne til adskillige
af sine mange skattede folkelivsbilleder hentede
han i det gamle Vinderød, og mange af de gamle,
maleriske småhuse, der den gang udgjorde den
idylliske landsby, er ved hans pensel bevaret for
eftertiden sammen med dem, der den gang var
hverdagens mennesker. - Videre kan nævnes ma
leren Carl Vilh. Holsøe, der blev født i Aarhus
1863 som søn af den kendte arkitekt N. P. Hol
søe. Han havde en tid lang indtil sin død i 1935
sit hjem heroppe og ligger begravet på Vinderød
kirkegård. Han malede nu og da landskaber,
men beskæftigede sig særlig med interiører.
Ud til den alfare og stærkt befærdede vej mel
lem Frederiksværk og Helsinge ligger sognets
eneste kro - »Sandkroen« - nyopført for nogle
år siden efter den brand, der lagde den gamle,
såkaldte »historiske Sandkro« i aske. Hvor gam
mel denne egentlig var, vidste man knapt, men
som den lå der med de lave, stråtækte bygnin
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ger, kilet ind i skovbrynet, var den en malerisk
perle, som man glædede sig over, når man kom
forbi. Inden døre boede noget af den romantik,
man sætter i forbindelse med de gamle kroer, og
den samlede da også et stort publikum, særligt
på søndage og fridage og ikke mindst i ferieti
den. Desuden var den gennem mange år et skat
tet asyl for en kreds af skrivende og malende
kunstnere, blandt andre Nis Petersen.
Nordøst for Frederiksværk ligger Vinderød
skov (ca. 65 ha), og i Arresødal skov finder man
sognets højeste punkt, Høbjerg (55 m). Denne
skov udgør med Sørup skov et areal på ca. 90 ha.
- Hos Saxo nævnes Bythinga å, der uden tvivl
var navnet på Arresøens tidligere udløb mod

vest. Det er formentlig også her, den føromtalte
Øvre Mølle har ligget. (Om slaget ved Byttinge
å, se s. 123). I Karsemose ligger Karsemoselejren (Civil Værnepligt).
Som tidligere antydet er egnen i støbeskeen, et sogn i udvikling, lyder måske af mere. Meget
af det gamle vil forsvinde, - nyt vil komme, thi
naturligvis må de, der til enhver tid er dagens
mennesker, selv bestemme over rammerne for
deres liv. Hvor meget eller hvad det vil betyde
for sognet, véd ingen, men en trøst er det, at
de steder, hvor naturen viser sig skønnest, er
belagt med fredningsbestemmelser.

LILLE LYNGBY SOGN
LILLE LYNGBY KOMMUNE

der var åbent til havet. Hjertemuslinger, bæn
deltang og forsteninger af havfisk kan træffes,
og køkkenmøddinger med rester fra en søfaren
de befolkning findes adskillige steder.
Fuglelivet omkring søen har været et af lan
dets rigeste, og stadig træffer vi masser af vade
fugle, viber, ryler, bekkasiner. Sangsvanen be
søger sammen med grågåsen søen, og hejrerne
har en stor koloni i den nærliggende Store
Lyngby skov.
Søens vandmasser er et problem for de lods
ejere, der har marker i nærheden af bredden.
Københavns kommune vil af hensyn til Køben
havns vandforsyning ikke gå med til en sænk
ning af vandspejlet, og selv om oprettelsen af 4
pumpestationer har afhjulpet de værste gener i
de vandlidende enge, må betydelige arealer for
blive uopdyrkede. Det er en gevinst, at arealer
ne omkring søen nu er blevet fredede, så en
skæmmende sommerhusbebyggelse ikke skal
ødelægge den helt enestående smukke natur.
Indtil fornylig har der i al stilhed været gjort en
enkelt undtagelse fra fredningsbestemmelserne. Helt
ude i den yderste spids af Lille Lyngby præstegårds
jorder, skjult af skoven og med kun en smal og ufar
bar sti som adgangsvej, fandtes en skurvogn, opstil
let som jagthytte. Her uddannedes i besættelsestiden
nogle af vore kendte sabotører og frihedskæmpere,
vist uden at tyskerne nogensinde fik nys om det.
Restauratør C. B. Jacobsen, »Rosenhaven«, Hillerød,
der overlevede et koncentrationslejrophold i Tysk

Under Svend Estridsøn (1047-74) fastlagdes,
hvilke landsbyer der skulle høre til samme kir
ke og danne et sogn, og landet blev inddelt i 8
stifter. De grænser, der dengang lagdes for Lille
Lyngby sogn og kommune, er de samme, som vi
kender i dag. Man kan undre sig over, at kirken
placeredes i et hjørne af sognet, men forklarin
gen må være den enkle, at her boede de fleste.
Det naturskønne sogn grænser op til den
mægtige Arresø, der også omkranses af Kregme,
Vinderød, Ramløse, Annisse og Alsønderup sog
ne.
Søen er meget lav, ikke mere end højst 4 m,
og meget store dele af søen mindre. Derfor ser
man på søen ingen sejlbåde med stor køl. Den
lave vandstand fremkalder en af Arresøs ejen
dommeligste egenskaber. I kraftigt blæsevejr
hvirvles hele søbunden op, og det fine dynd
fylder vandet. Det er grunden til, at søen ofte
har en leret, gullig farve. Kun om vinteren, når
isen dækker den, og når partiklerne bundfæl
der sig, er vandet krystalklart. Engang imellem
kan søen være kraftigt grøn. Farvningen frem
kaldes af nogle blågrønne alger, der er beskre
vet af botaniker-præsten H. C. Lyngbye i
Søborg. Algerne har efter ham fået navnet
Lyngbya. Meget i søen minder om den tid, da
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land, ejede vognen og fortæller i et brev, at vognen
i årene 1943-45 benyttedes af Danmarks Friheds
bevægelse. »Mere end eet menneskeliv er blevet red
det, når de var på flugt for Gestapo. Der var ud
lagt depot af fødevarer, sengetøj, petroleum, sprit
og apparater. Ligeledes havde vi en båd skjult i
sivene ved søen, når frihedskæmperne var i fare og
på den måde kunde forsvinde over søen.«

Lille Lyngby sogn omfatter 3259 ha. Sognet
har et jævnt bølget terræn, der øst for Meløse
kulminerer med Borrebakke (26 m), for derefter
at falde jævnt ned mod Arresøen. Ned til søen
ligger de to moser, Li. Lyngby mose og Klemmemose. - Sognet har to skove, Store Lyngby skov
(ca. 65 ha), der ligger på en holm, og Lille Lyng
by præstegårdsskov, der ligger ved bredden af
Arresø. Ved St. Lyngby skov finder man den
særpræget indrettede kaffestue Hejrehuset, op
rindelig et gammelt husmandssted. I skoven hol
der store rågeflokke til. - De mange stednavne
med -holm og -jung kunne tyde på, at sognet har
været dækket af vand på et stort område, og at
gårdene er opført på landtunger og småholme.
Sognet har tre bebyggelser: Lille Lyngby, en
idyllisk beliggende klynge huse ved Arresøen
med kirken som centrum, Meløse (tidl. Methulese) og Store Lyngby (tidl. Lyngby Maglæ), de
to sidstnævnte ved Hillerød-Frederiksværk lan
devejen, der gennemskærer sognet. Forledet i
Meløse kommer af oldn. meidr, der betyder »træ
på roden« eller »stok, stang«, medens løse =
eng.
»Lille Lyngby kan fryde sig over den gamle,
romanske kirkebygning, som forfædrene place
rede ved randen af en brink ned mod søens
sydøstre bred. Dens opførelsestid synes at falde
i det 12. årh.s første halvdel. I sin tidligste skik
kelse har den bestået af et skib og et kor med
lige afslutning i øst. Murenes hovedmasse blev
rejst af banet og kløvet kamp, medens hjørne
stenene og sokkelen tilhuggedes af samme ma
teriale. Bjælkelofter dækkede i begyndelsen så
vel kirke som kor, der indbyrdes må have stået
i forbindelse med hinanden ved en slankt for
met halvrund triumfbue, og gennem små, rund
buede vinduer modtog rummet et sparsomt
dagslys. På skibets nordvæg skimtes omridsene
af 2 af disse oprindelige vinduer, medens det
lille tilmurede vindue på skibets sydside umid

delbart ved våbenhusets østre væg er af senere
dato. På nordsiden lader den midterste del af
en oprindelig dør (kvindernes indgang) sig
spore.
Henimod slutningen af middelalderen blev
kirken ombygget ikke blot efter de fordringer,
som gotikken stillede til kirkelig bygningskunst
med hvælvinger i kirkeskibet og høje, buede
vinduer, men store partier af murene blev ned
taget og opført påny af teglsten. I vest kom et
tårn, hvis underste del overhvælvedes og sattes
i forbindelse med skibet ved en anselig, spids
buet muråbning. Tårnet endte utvivlsomt op
rindeligt i to kam takkede gavle, der i 1796, for
mentlig på grund af brøstfældighed, blev fjer
net og erstattet af et lavt, firesidet spir. Våben
huset på skibets sydside er fra omkring 1550«.
(J. B. Løffler).
Det var ikke til gavn for kirken, at bjælke
loftet erstattedes af hvælvinger. De forholdsvis
skrøbelige mure, der stod på et fundament af
ringe dybde, bestående af løse marksten, fik ef
terhånden en betydelig hældningsgrad, der af
fødte store revnedannelser i hvælvingerne.
Sådan gik århundreder. Først i 1961 blev der
rådet bod på dette forhold, da kirken under ar
kitekterne Inger og Johannes Exners og ingeniør
Jørgen Nielsens ledelse fik sine fundamenter
forstærket i forbindelse med en gennemgriben
de istandsættelse af bygningens indre og dens
inventar.
Altertavlen er et ret rigt, farvesmykket snit
værksarbejde, der er skænket kirken i 1630 af
lensmanden på Kronborg og Frederiksborg, Fre
derik Urne og hustru, Karen Arenfeldt. Den
bærer Chr. IV’s navnetræk og donatorernes vå
ben. Midtpartiet indtages af en oliemalet frem
stilling af nadveren fra 1774. Døbefonten, der
sikkert stammer fra kirkens tidligste dage, er
kirkens mest interessante inventar. Den er fir
kløverformet og prydet med 4 relieffer på si
derne. Fonten må være kommet fra samme
værksted som fontene i Esbønderup og Græ
sted. De fire »billeder« kan ikke tydes med sik
kerhed, men utvivlsomt har billedhuggeren øn
sket at sige noget om dåben. Dåben giver kraft,
det ses mod nord, hvor Samson som et tegn på
kraft betvinger løven (Dommerbogen 14,6).
Dåben betyder også uddrivelse af onde ånder,
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Fra Lille Lyngby, idyl ved Arresø

og derfor ser vi mod vest David spille for den
besatte Saul (jvnf. 1. Sam. 16,23). Dåben be
tyder opstandelse, sådan som det ses mod syd,
hvor engelen Michael (jvnf. Daniels Bog 12,2)
står.over liget. Det samme motiv genfindes i
Esbønderup. I Lille Lyngby er kun den øverste
del af relieffet bevaret. Mod øst ses jomfru
Maria med Jesus i favn, ridende på et æsel eller
en hest. Dåben betyder jo også syndernes for
ladelse, som den skænkes os med Jesus.
Prædikestolen er fra 1614 og udført af Bernt
Snedker i Slangerup. Barokstolestaderne er som
i Skævinge kirke fra Esben Børresens snedker
værksted i Slangerup og må være fremstillet
omkring 1660. Døren mellem våbenhus og skib
med de smukt udskårne fyldinger tilhører den
senere gotiske tid, medens ramstykkerne tildels
er omdannede i 1869. Over døren ses en gam
mel egeplanke, der måske er rester af den stav
kirke, man fandt stolpehuller fra ved udgrav
ningerne i 1961, da man forstærkede kirkens
fundamenter.
Den nuværende præstegård er fra 1846 og
ligger et andet sted end den foregående, der
brændte. I 1946 brændte stuehuset igen. Det er
aldrig blevet genopført, men på dets plads lig
ger nu en til udbygningerne dårligt svarende
forpagterbolig. Præstegården har været hjem
for flere markante præstetyper og deres fami
lier. Den stridbare provst Henrik Ussing var
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sognepræst fra 1790-1808. Til trods for hans
besynderlige evne til bestandig at blive indvik
let i processer, holdt man meget af ham. På et
bestemt tidspunkt havde han 10 sager for høje
steret og var part i over 100 retssager. Han fik
dom for at have forledt to bønder til mened,
fik to gange æresdomme, blev een gang dømt til
landsforvisning, men siden benådet. Tre gange
brændte Lille Lyngby præstegård i hans tid, og
efter hver brand savnedes der offentlige penge.
Sidste gang brændte kirkebøgerne, således at personalhistoriske studier fra før 1806 er yderst be
sværlige.
1806 bekendtgjorde han, at Strø herreds pen
gekiste var stjålet under hans fraværelse ved
landemodet. I 1808 gik det galt, uden at man
nøjagtigt kender grunden. Den da rejste sag
endte med, at Ussing blev afskediget. Fore
gangsmænd i processen mod ham var to sogne
præster i provstiet, der begge tidligere havde
været provster. De ville ikke lade sig noget sige,
og med megen forbitrelse førte de kampen mod
Ussing. Korrespondancen mellem parterne er så
voldsom, at nutidige præstestridigheder fore
kommer aldeles blege og ligegyldige i sammen
ligning dermed.
Den dygtigste af sognets præster har nok væ
ret Jacob Christian Lindberg, der imidlertid kun
var præst her i V2 år. Han blev syg, inden hans
familie i nådensåret var kommet til sognet. Det
var i koleraåret, og ingen af præstegårdens be
boere turde på grund af smittefaren pleje ham.
Da blev lærer Kristensen fra Meløse, trods det
han selv havde familie, hans opofrende plejer.
Som tak modtog han fra familien et eksemplar
af Lindbergs bibeloversættelse, der endnu er i
slægtens eje. Lindberg var den præst, der bedst
populariserede Grundtvigs tanker. Mens han
var på Lolland, blev han medlem af rigsdagen
og flyttede til Lille Lyngby for at være nærmere
ved København. I 1947 rejste sognet i udkan
ten af præstegårdshaven ud mod vejen en smuk
mindesten for ham. - Peter Marius Barfod
(1863-89) omtales stadig af beboerne som »præ
sten«. Han var meget myndig og barsk, sagde
sandheden uden hensyn til nogen eller noget,
men var afholdt for sin flid og godhed mod
alle. Ingen overså eller glemte han. Han var en
glødende tilhænger af Estrup, og folk fortæller,

at han engang i sin iver puffede en modstander
i Lyngby å, da de passerede den. Hans søn,
provst Barfod i Skævinge, har sat sin far et me
get smukt eftermæle i et lille skrift, der også
omtaler de mange vanskeligheder i form af
ugudelighed og dårlig kirkegang, som faderen i
begyndelsen måtte kæmpe med.
Lille Lyngby var indtil 1880 i kommunefæl
lesskab med Ølsted, da begge blev selvstændige
kommuner, og indtil 1933 i kirkeligt fællesskab
med Ølsted, da Ølsted blev sammenlagt med
Kregme og Lille Lyngby med Skævinge. Præ
stegården har ikke siden været bopæl for nogen
præst, men opretholdes stadig og drives af me
nighedsrådet. - Sognet er præget af gammeldags
kirkelighed. Gennem mange år har lærere og
lærerinder ved skolen slået kreds om kirkens ar
bejde, hvad der har været til uvurderlig hjælp
for præsten.
Lille Lyngby sogneskole afløste i 1961 to me
get gamle skoler i Store Lyngby og Meløse. Sko
len i Meløse var en rytterskole fra 1721. I øje
blikket underviser 5 lærere sognets børn på de
første 6 klassetrin, hvorefter undervisningen
varetages af forbundsskolen i Skævinge. En ud
videlse af den kun få år gamle skole har dog
muliggjort, at kommunen kan beholde sine børn
ved skolen til og med 7. klasse, men det er end
nu uvist, om denne mulighed vil blive udnyt
tet. Så meget afhænger i disse år af den fore
stående kommunesammenlægning, og vigtige be
slutninger må ofte udskydes, til den er fastlagt.
Kommunen er i hastig udvikling. I 1801 boe

de i Lille Lyngby sogn 747 beboere, i 1930: 870
og i 1968: 1171 beboere.
I kommunen findes kun småindustri, og de
mange arbejdere er beskæftiget i nabokommu
ner eller København. Der foreligger ansøgning
om 233 grunde til udstykning, der endnu ikke
har kunnet bevilges, og på 128 udstyknings
grunde i Store Lyngby, Meløse og Solparken er
bebyggelse i gang eller tilendebragt. Kommunen
har et betydeligt fællesskab med Skævinge-Gørløse om undervisning, sygepleje og husmoderaf
løsning. Også De gamles Hjem i Skævinge er
man med til at drive.
Lille Lyngby sogn er gammelt. 16 oldtidshøje
taler deres eget stille sprog, og så er der endda
sløjfet 5 langdysser, en jættestue og 35 høje,
hvoraf en del har været af betydelig størrelse.
Der er her fundet forskellige bronzesager og
hellekister. I Kappelskov skal i middelalderen
have ligget et kapel, deraf navnet. Den betyde
ligste høj er Hanebjerg ved Meløse. Ved Vejle
bro er en betydelig boplads fra ertebøllekulturen.
Men det gamle vil sikkert hurtigt ændre sin
skikkelse. For vel kan man frede fortidsminder,
men landsbysamfundets samhørighedsfølelse la
der sig ikke frede. Det kommunale styre har
midt i omvæltningen stået vagt om de bedste af
fortidens værdier og vist god vilje til at styrke
og hjælpe alt, hvad der har åndelig værdi. Det
er at ønske, at også de mange nye beboere vil
arbejde for en medmenneskelig indstilling og
værne om skole, kirke og hjem.
Knud Baagø

MELBY SOGN
MELBY KOMMUNE

tofte, Hanehoved, Haagendrup, Tollerup, Lise
leje, Asserbo og Møllevang. De fem første be
byggelser ligger i landbrugsområder og på del
vis højland, Hanehoved dog placeret langs de
store engdrag ved Roskilde fjord, hvorimod de
tre sidste ligger på det flade terræn, der kaldes
Sandet, som strækker sig helt ind til bakkerne i
Ramløse sogn.
Den naturskønne halvø, Halsnæs, har oprin
delig været en ø, og den dag i dag kan man
følge de gamle vandveje fra Liseleje ned mod
Asserbo, langs Brødemose skov (ca. 60 ha) og

Melby sogn har et areal på 2742 ha. Sognets el
ler kommunens beliggenhed på halvøen Halsnæs
ved Asserbo plantage (ca. 615 ha) og Kattegat
giver store rekreative muligheder, hvilket også
er udnyttet i stort omfang. I sognet ligger en af
Nordsjællands største sommerhusbebyggelser,
idet der i dag er over 2000 sommerboliger, et
tal, der vil stige yderligere i de kommende år.
Melby sogn har følgende distrikter: Melby, Eve
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Præstelodsbakkerne, videre ud over Enghaven
til Classens dige ved Roskildefjorden, og ringen
er sluttet om den fortidige ø. Strandbakkerne
står der endnu ved Præstelodden, og overfor
i Brødemose skov ligger køkkenmøddingen, der
vidner om vore forfædres boplads ude ved
stranden. Ligeledes står Ramsbjerg og Bøgebjerg
med deres skrænter og tror stadig, de er de
yderste forposter på øen. - Der er en del old
tidsminder tilbage i sognet, hvoraf de mest
kendte er de fem bronzealderhøje på Præstelod
den. Ikke alene højene er fredet, men også ter
rænet i en cirkel på 100 meter udenom, og yder
ligere fredning af området er påtænkt. Bronze
alderens befolkning har haft deres boplads her
mellem Præstelodsbakkerne, hvilket fund af ild
steder kan berette om. Der har været flere høje
på dette terræn. Da jeg sidste år (1967) efter
endt efterårspløjning kom her, fæstnede jeg mig
ved, at plovfurerne på et bestemt sted faldt lidt
anderledes, og jorden farvedes. Jeg gravede for
sigtigt ned, og der lå bronzealderkvinden i sin
bulkiste, naturligvis kun skeletrester, men bron
zeskørtet, bæltespændet, halskraven og den fint
ornamenterede dolk var yderst velbevaret. En
mærkelig følelse at blive stillet over for et så
dant fund, der bragte bud fra en tid for ca. 3000
år siden. Nationalmuseet foretog videre under
søgelser og fandt spor af bl. a. oldbondens plov.
På Jørgen Jørgensens gård i Tollerup ligger
en delvis ødelagt jættestue, der blev udgravet
1854, og hvori man bl. a. fandt en del flintøkser,
ravperler og lerkrukker. Ikke langt fra jætte
stuen findes en forhøjning, der tydeligt viser, at
her engang har været en gravhøj, hvilket også
Jørgen Jørgensen kunne huske fra sin barndom.
Her havde groet en gammel, kroget tjørn, der
for kaldes den »Tjørnehøj«. Her skal ifølge
overleveringen være nedgravet en skat, bl. a. en
svensk kongekrone. På nabogården »Orahøjgaard« findes en lille høj, »Orahøj«, beliggende
på den højeste bakke med udsigt over Kattegat.
»Orahøj« skal have haft betydeligt større
dimensioner end i dag. Ejeren, Carl Olsen, for
talte følgende: »Engang har »Orahøj« været en
af iSjællands største høje, min bedstemor har for
talt mig, at bedstefar omkring 1870 begyndte at
tage jord af højen og kørte den ned på det lave
terræn. Bedstemor græd, men det hjalp ikke. I
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2 år kørte de jord derfra. Højen var så stor, at
de kunne vende rundt med et tospænderlæs inde
i dens udgravning. Midt inde i højen var en
stensætning, og overliggeren var så stor, at da
den var slået itu, blev det til 22 vognlæs, der
blev kørt ud til Sandkroen til vej og stenkister.
Oven i højen og et stykke ned var jorden helt
sort, og man fandt en del kridtpiber. Bedstemor
fortalte, hun havde hørt, at for mange år siden
havde svenske soldater holdt til ved »Orahøj«
og brændt bål, som de varmede sig ved, medens
de røg på kridtpiber«. Den gamle beretning om
den svenske skat og de svenske soldater synes
at gå helt tilbage til svenskekrigene 1657-60.
Melby omtales 1301 som Medelby. Forledet
er det gamle danske ord mæthæl, der betyder
»noget som er midt i eller imellem«, og Melby
kan tydes som byen imellem Kattegat og Ros
kilde fjord. Asserbo nævnes i 1100-tallet som
Aswarthabothæ og betyder Asvards boder (hyt
ter). Evetofte omtales 1366 som Ywetoftæ og
tydes som »vandfyldt sænkning«. Hågendrup
hedder 1366 Hækendorp, og forledet er ældre
dansk mandsnavn Hakun. Efterledet drup ( =
rup, strup) betyder torp, d.v.s. udflytterby, alt
så Hakuns (Hakon) by. Hanehoved, nævnt
1807, har sikkert sit forled fra fuglenavnet,
og efterledet = næs. Liseleje er formentlig op
kaldt efter generalmajor J. F. Classens steddat
ter, Lise de la Calmette. Endelig er der Tollerup,
der i 1100-tallet benævnes Tollethorp, hvis for
led enten er det svenske mandsnavn Tolie eller
måske kvindenavnet Tolla.
Melby kirke ligger højt på en banke i den
gamle, hyggelige landsby. Den bærer også nav
net Set. Margrethes kirke, til hende var den ind
viet. Set. Margrethe eller Hellig Margrethe af
Roskilde tilhørte den mægtige Hvideslægt og
var således i slægt med ærkebiskop Absalon.
Hun var gift med en mand ved navn Herlog,
der lod hende dræbe og under foregivende af
selvmord hængte hende på en bjælke. Et natligt
lys ved hendes grav foranledigede en nærmere
undersøgelse og Herlogs tilståelse, hvorefter Ab
salon lod hende erklære for helgeninde. — Kir
kens ældste dele, kor og skib, er opført i 1100tallet af kampesten og i romansk stil. I romansk
periode, inden 1300, er skibet blevet udvidet
mod vest. I gotisk tid, efter 1300, fik skibet ind

bygget krydshvælv, og koret blev revet ned og
genopført som et langhuskor i forlængelse af
skibet. Endvidere opførtes mod syd et våbenhus
og mod nord et sakristi, og alle tilbygningerne
er i munkesten. Langhuset fik ligeledes hvælvin
ger, og ca. 1550 kom tårnet til mod vest. Kirken
er prydet med smukke kamtakkede gavle, og
tårnet har en fin hvidkalket blændingsdekora
tion.
Kirkens indre rummer kalkmalerier i form af
blomster- og bladmotiver, hvorimellem skimtes
de fire evangelister. Billederne blev afdækket
1905 og 1946. Prædikestolen er fra Chr. IV’s
tid, medens døbefonten i granit er fra den ro
manske periode. Stolestaderne er fra ca. 1650.
Altertavlen bærer i en nygotisk ramme et maleri,
der viser Jesu møde påskemorgen med kvinderne
ved graven, malt 1842 af Chr. Andersen. I ko
ret hænger et epitafium med 15 personer under
et kors. Det er portrætter af 3 Melby-præster
sammen med deres fælles hustru, som gik i arv
med kaldet, og hendes 11 børn. - I 1963 blev
kirkeuret opsat, skænket af kirkeværgen, afdøde
murermester O. M. Larsen, og 1966 fik kirken
nyt antependium (alterbordsforhæng), givet
anonymt. - Det nuværende kapel vest for kirken
er den gamle kirkelade, hvor nordgavl og vest
mur er bevaret i deres oprindelige udseende.
Melby mølle ligger på det højeste punkt i byen
og kan ses viden om. Den står som en af landets
bedst bevarede vindmøller, takket være lokalbe
folkningens store interesse for deres gamle mølle.
Indtil for nogle år siden blev der hver sommer
holdt møllefest, og så var der liv på Møllebak
ken. Når mørket begyndte at sænke sig, lyste de
illuminerede vinger mod nathimlen, så det kunne
ses ud over det ganske Halsnæs og store dele af
Nordsjælland, at nu festede de Melby-folk for
deres kære mølle. Ved disse fester blev også møl
lesangen sunget, skrevet af en lokal poet.
Se hvor fagert imod aftenskæret
møllen tegner sin grå silhouet,
selv om sekiernes slid har den tæret,
står den stadig på selvsamme plet.
Knejse skal du, gamle mølle
som et minde om tider, der svandt,
lad blot andre dig kalde for sølle,
du for os er et kosteligt pant.

Foreningen »Melby Mølles Bevarelse« gør sta-

Melby kirke (foto: Staunstrup)

dig et stort arbejde for at holde møllen i bedst
mulig stand, og hertil bidrager også sognet i
form af tilskud. Det er næsten også en forplig
telse, da møllen er midtpunktet i kommunens
stempel, omkranset af ordene »kæmpehøje - bøl
gebrus«, altså selve sognets og kommunens sym
bol.
Langs Arrenakkeåen, som løber fra Arrenakke
bakke og ud i Roskilde fjord, lå i meget gammel
tid en del vandmøller, hvoraf den nederste har
ligget der, hvor vejen fra Asserbo til Frederiks
værk løber over Arrenakkeåen, og hed Nedre
mølle. De fik deres kraft fra Arresø, men efter
hånden blev vandløbet mindre, og da kanalen
fra Arresø gennem Frederiksværk til Roskilde
fjorden blev gravet 1717-19, blev sikkert den
sidste kraft taget fra dem. Men mindet om
Nedre mølle er bevaret i bebyggelsen Mølle
vang. For nogle år siden forsøgte jeg sammen
med en lærer fra Melby skole at finde nogle af
de gamle mølleveje. Sporene ledte os ud over
Melby enghaves marker, og da vi nåede Arre
nakkeåen, stod vi der, hvor en af de gamle
vandmøller havde ligget. Der lå store kampesten
og munkesten, og nede i bunden var stykker af
svært egetømmer.
Fra 1784-87 lod J. F. Classen opføre 6 huse
ud til kysten nord for Melby, og han kaldte ste
det Liseleje, som tidligere anført. De tre af hu
sene blev beboet af fiskere, der skulle sørge for
forsyninger af fisk til Classens besiddelser i Fre
deriksværk, »Værket« og Arresødal hovedgård.
I de andre tre huse flyttede der ryttere ind, hvis
opgave bestod i at afpatruljere kysten for stran
dingsgods, samt skulle de besørge post- og kurér-
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tjeneste for general Classen. Fra disse ryttere
nedstammer den berømte Rytterslægt i Liseleje,
hvoraf der stadig findes efterkommere. Stam
faderen var Rasmus Rytter, der antog navn ef
ter sin bestilling, og hans sønner Ole, Jens, Jør
gen og Lars Rytter fulgte efter. Slægten er også
kendt som dygtige fiskere. I sin tid var Rytter
slægten også bekendte for deres musikalske ev
ner, og de spillede udelukkende efter gehør. De
var derfor meget søgt, når der skulle spilles ved
gilder og andre festligheder på Halsnæsegnen.
På egnen var også en mand ved navn Per Ryt
ter, der var fiskehandler og boede i et lille hus
tæt ved Melby præstegård. En gang om ugen
trillede han af sted til København, en strækning
på ca. 65 km, med sin trillebør fuld af fisk, som
han solgte til en fast kundekreds derinde. Den
gode Per Rytter travede således hver uge ca. 130
km med sin bør! Da Frederiksværkbanen åbne
des 1897 fra Hillerød til Frederiksværk, sagde
man for spøg: »Mon banen kan hamle op med
Per Rytter, for han er rap i vendingen?« (med
delt af redaktør Carl Jørgensen, Vinderød skov).
Beboerne i Melby, Liseleje og Asserbo levede i
gamle dage som små, adskilte samfund, der ind
imellem drillede og hånede hinanden. Det for
tælles således, at en dag, da en ætling af Rytter
slægten i Liseleje var på vej med hestevogn til
Melby station, blev han standset af en mand i
Melby med det klingende navn Jørgen »Natter
gal«. »Halløj!«, råbte denne, »du har vel hørt,
at hele »rytteriet« skal stille til mønstring på
Baunehøj i morgen kl. 12.« Liselejeren rullede
lidt med øjnene og svarede: »Ja, men jeg vil
råde dig til at blive hjemme, for der skal være
»fugleskydning«. Herefter tav »Nattergalen«, og
»Rytteren« drog videre.
I Melby sogn satte en vækkelse ind i slutnin
gen af 1800-tallet ved både Luthersk Mission og
Indre Mission. 1898-1911 var pastor Halling
sognepræst i Melby, og i hans lille bog »Den
gamle Smed« har vi beretningen om smed Chr.
Andersen, Melby, der døde 1908. Chr. Andersen
var en nidkær troens mand, der virkede for Indre
Missions synspunkter, men det skete i nøje sam
arbejde med sognepræsten, hvilket gav vækkel
sen yderligere vækst. Man mødtes til bede- og
samtalemøder hos smeden, indtil et lille missions
hus blev opført uden for Melby. I 1907 fik man
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så opført det nuværende missionshus, der ligger
lige over for den gamle smedie. Efter Chr. An
dersen overtog skrædder A. P. Andersen ledel
sen af missionsarbejdet, der efter en ny vækkelse
fra 1905-07 havde samlet endnu flere tilhæn
gere, også blandt ungdommen.
Fra en gammel indfødt Asserboer foreligger
følgende beretning:
»Jeg har kendt fattigdom. I de strenge vintre var
der ikke meget at fyre med. Engang gik mor til
Melby i sne til knæene - der var sognerådsmøde, og
hun kom for at bede om en sæk kul. Man bad hende
gå udenfor et øjeblik, mens man forhandlede herom.
Hun fik afslag, og nedtrykt gik hun ud af døren, da
i det samme en af sognerådsmedlemmerne, en gård
mand fra Tollerup, kom ud til hende og sagde: »Gå
hjem, Karen, du skal nok få kul.« Næste dag lå der
2 sække kul uden for mors dør. Far arbejdede som
daglejer på gården »Rosenfeldt« i Oppe Sundby, da
der ikke var noget arbejde her på egnen. Søndag nat
kl. 1 tog far hjemmefra og gik i træsko til Oppe
Sundby, en tur på ca. 35 km, ankom der om morge
nen og gik straks i arbejde. Lørdag aften kl. 20, når
det var fyraften, gik turen tilbage til Asserbo. Vi
har siddet mange aftener om lørdagen og ventet på
far, for der var somme tider lidt sul med hjem, men
vi var altid faldet i søvn, inden far kom. Jeg har
aldrig sultet, men jeg tror, mor er gået sulten i seng
mange gange.« Det har været nogle skønne ture,
denne ensomme vandringsmand har haft langs Ros
kilde fjord, og han har set solopgangen og haft skyg
gen til følgesvend, men hvor meget har han tænkt
på det? Han gik ikke som turist. Han gik efter det
daglige brød til sin familie.
Skydeterrænet og Asserbo plantage er gam
mel overdrevsjord fra Melby og Tollerup. Ude
i den dejlige plantage kan man finde minder fra
den tid. Inde imellem træerne står endnu jord
rampen, hvorfra bønderne læssede deres kreatu
rer, når disse skulle den lange vej hjem fra ud
lodden. Ligeledes findes gamle egepæle, der har
markeret skellet mellem lodderne. 1884 overtog
staten arealet, og tilplantningen af den tidli
gere flyvesandsstrækning tog sin begyndelse.
Her findes idylliske og naturskønne områder på
linie med dem i det nærliggende Tisvilde hegn.
Mellem Liseleje og Asserbo plantager ligger
Melbylejren med det militære skydeterræn, hvor
enheder fra hele Sjælland holder skydeøvelser
med lettere våben. I gamle dage kom soldaterne
marcherende hertil, og på lang afstand kunne

Sommerdag ved den dejlige Liselejc strand

man se deres anmarch, når støvet fra de san
dede veje blev hvirvlet op af støvletramp. Så
blev der travlhed i de små huse i Asserbo, hvor
man bagte æbleskiver og stabler af pandekager.
Konerne havde tilladelse til at tage ud på ter
rænet til rastepladserne, hvor der var rivende
afsætning af de lækre sager.
I et af de gamle huse, der ligger ved Tangvej,
som fører til skydebanen og ud over terrænet,
boede i sin tid en gammel veteran fra 1864.
Når soldaterne nærmede sig hans hus, tog han
sin gamle tapperhedsmedalje på brystet, hvorpå
han tog opstilling ved vejen. Så snart kolonnen
var ud for ham, blev der kommanderet: »Kom
pagni, giv agt, se til venstre!«, og der stod så
den gamle kriger i retstilling, medens kompag
niet marcherede forbi i stram honnørmarch. Når efterårsstormene satte ind, og Kattegat
skyllede revler af tang i land, fik man travlt
med at køre denne tang ud som gødning på den
karrige jord. Men når de tørre somre kom, da
gavnede intet. De gamle sagde, at kornet ikke

stod højere, end at en gråspurv måtte ligge på
knæ for at skjule sig. Mange af de første hus
mandssteder ligger her endnu; de er forlængst
erhvervet af landliggere og bliver sirligt ved
ligeholdt.
Melby sogn hørte indtil ca. 1850 under Frede
riksværk Gods, men siden har det været selv
stændigt. Melby er sognets eller kommunens
centrale midtpunkt. Den første skole i Melby
var en af Fr. IV’s rytterskoler, der fik sin aflø
ser 1907. Den nuværende Melby centralskole er
opført 1943 og udvidet 1952. Ved skolen ligger
biblioteket med egen bygning. Forsamlingshuset
er fra 1915, og De gamles Hjem blev indviet
1949. Melby sogn udgør eet pastorat, og Melbys
hyggelige præstegård er moderniseret efter tidens
krav. Kommunekontoret blev opført 1942.
I 1916 blev Melby stationsby, da Frederiksværkbanen blev forlænget til Hundested. Det
fik bl. a. overmåde stor betydning i turistmæs
sig henseende. Sognet har mod vest et bakket
terræn omkring Hyllingebjerg og Lindbjerg, der
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sammen med Liseleje og Asserbo er et af de
største ferielandsområder i vort amt. Liselejes
vidunderlige sandstrand er berømt over det gan
ske land, og tusinder af landliggere nyder hvert
år her det friske og sunde klima, hvor Kattegats
blå bølger og de dejlige plantager danner ram
men om et broget og farverigt ferieliv, hvori
også mange udlændinge deltager. Hoteller og
pensionater, cafeterier, campingpladser og an
tikvitetsbutikker m. m. har i højsæsonen stor
søgning og omsætning. Store og små sommer
huse, villaer og almindelige parcelhuse er spredt
ud i det dejlige stykke natur, og ind imellem
dukker de gamle, velholdte fisker- og bondehuse
op, der sammen med den gamle Asserbo skole
står som minder fra en tid, hvor dagligdagen
var en kamp for et sølle udkomme, men hvor
datidens nøjsomme folk måske var nok så lyk
kelige og tilfredse. - Og manden, der i sin tid
grundlagde Liseleje, den dygtige, men jernhårde
industrimand og godsejer, generalmajor J. F.
Classen, er heller ikke blevet glemt. I 1934 blev
der rejst en mindesten for ham af Melby og Om
egns Turistforening, i 150-året for lejets grund
læggelse. I 1959 blev stenen smykket med en

bronzemedaljon med hans portræt, skænket af
De Forenede Jernstøberier.
Ved Asserbo Nyvej finder vi en mindesten
for frihedskæmperen Bendt Faurschou Hviid
(»Flammen«), f. 1921, d. 18.10.1944. Efter en
aktion blev han indkredset af Gestapo i en villa
i Gentofte, hvor han tog gift. Stenen står nær
»Flammens« barndomshjem, det nu nedbrændte
hotel Birkegaarden. - I Asserbo ligger Asserbo
hus kostskole for piger og drenge mellem 6-17
år, med hovedskole og realafdeling. I Melby
sogn har ligeledes forskellige institutioner og for
eninger i en årrække haft feriekolonier, hvor bl.
a. børn fra hovedstaden i sommertiden kan hente
sundhed og styrke. For bevarelse af den skønne
natur er der foretaget fredning af Melby over
drev 1930, Arrenakke bakke 1947-49 og skræn
ten ved Hanehoved 1947-48.
I 1970 bliver Melby sogn og kommune en del
af den kommende storkommune, der skal dan
nes sammen med Frederiksværk, Kregme-Vinderød og Ølsted kommuner, men det gamle Melby
kirkesogn vil forhåbentlig blive bevaret.

SKÆVINGE SOGN
SKÆVINGE-GØRLØSE KOMMUNE

stort skibsanker, der er fundet i engen ved Møllegaard.
Sognet er fladt og skovløst, og kun mod
nordøst findes små bakker med vand- og mosehuller. En næsten plan slette sænker sig mod
sydvest ned mod Havelse å. Det smukke Brunebjerg på præstegårdsjorden antages af nogle
at være en gravhøj, men der er ingen holde
punkter for dette. Sognets udseende har næppe
ændret karakter i væsentlig grad igennem de
mange år, der har boet mennesker her.
I folkemunde lever sælsomme beretninger om
sognets fortid. En del af dem er knyttet til Gadegaards marker, der alle har båret navn. På en
af dem, kaldet »Slottet«, nord for vejen fra
Skævinge til Grimstrup, er der oppløjet munke
sten og stenbro. Her skal et slot eller kloster
have ligget i ærkebiskop Eskils tid (det 12.
årh.). Det fortælles, at når han rejste fra sit

Ordet sogn er dannet af et udsagnsord, der be
tyder »at søge sammen«. Allerede for 40005000 år siden søgte mennesker sammen, hvor
Skævinge sogn nu findes. Sognet hører sikkert
til de allerældste bopladser på Sjælland, - det
viser endelsen -inge, der kun anvendes i de æld
ste stednavne. Det betyder en græsgang ved en
å eller sø, aldrig ude ved åben kyst. - Langt op
i middelalderen var Havelse å sejlbar ind mod
sognets sydgrænse. Vi har flere tegn på, at man
sejlede helt herind, hvor bebyggelsen lå godt
gemt for sørøvere og andre voldsmænd. Således
staves navnet Skævinge i tiden omkring år 1200
»Skeping«, - det er måske den landsby, hvor
til man kan komme på skib. Nævnes bør det
også, at man i Nationalmuseet opbevarer et
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Ove Jensen og Jørgen Andersen

Kalkmalerier i Skævinge kirke

slot i Søborg (ved Gilleleje) til biskop Absalon
i Roskilde, overnattede han i klostret. Er der
noget om dette, må det formentlig have været
et cistercienserkloster, idet netop denne mun
keorden I særlig grad havde Eskils bevågenhed.
Øst og vest for Gadegaard er der også fundet
munkesten, søjler og noget, der minder om en
voldgrav. Indtil fornylig har ejerne af Gade
gaard vidst, at man ikke skulle lukke porten til
gårdspladsen om natten, fordi kong Valdemar
Atterdag da kom kørende og vandede sit heste
24

Frederiksborg amt

spand ved vandtruget. - Nord for Skævinge lå
en sundhedskilde, »Ormekilde«. Pastor Quist
indberetter omkring 1750, at »en Del har søgt
at drikke af Vandet for Sundheds Skyld, og
som der siges, skal én af Byen have sat Karm
derom, som af samme Vand skal være bleven
restitueret.«
Sognets ældste bygning er kirken, opført om
kring 1100. Den ældste del, skib og kor, er byg
get i romansk stil. Det er en kampestensbyg
ning med rå hjørnekvadre af granit samt vin
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duer og døre af kridt. Gennem få og ret små
højtsiddende vinduer, som man endnu ser spor
af i korets nordvæg, er der faldet et sparsomt
lys ind i det lille rum. Da man i 1963 indlagde
nyt varmeanlæg i kirken og i den forbindelse
foretog en mindre udgravning, fandtes spor af
stolpehuller, hvorved man fik bekræftet, at der
sikkert har ligget en stavkirke fra omkring år
1000 på den nuværende kirkes plads. Et levn
fra denne sognets ældste kirke, opført af træ,
ses nok i den svære egeplanke med not, som er
indmuret over døren mellem kirken og våben
huset. Skibet er engang i middelalderen forlæn
get mod vest med en murstenstilbygning, der
bærer et bredt tårn fra året 1614. Tårnet med
den meget smukke sekskantede tilbygning mod
syd, hvori er indbygget en vindeltrappe til tår
net, er rejst af Bastian murmester fra Helsingør.
Det tog ham og 7 mand 18 uger at bygge tår
net og nedrive en gammel kirkelade.
I våbenhuset fra sengotisk tid findes den
gamle sokkel til kirkens døbefont. Forhåbentlig
bringes soklen en dag tilbage til sin oprindelige
plads. Fonten er kirkens ældste inventar. Dåbs
fadet bærer årstallet 1828 og Fr. VI’s navne
træk. En antikvitetshandler i Jylland gør krav
på at være i besiddelse af et endnu ældre dåbs
fad fra Skævinge kirke. Det er af messing og
smykket med et kvindeansigt. En klokker skal
i det 19. århundrede have solgt det på auktion
i København, og det har siden været i forskel
lige privates eje. - Den lille tilbygning mod
nord er fra 1757, opført af præsten Erik Vil
helm Quist til gravkammer for hans kone. I rum
met, der nu er sakristi, hænger en mindetavle
over hende. Hendes far, Poul Hansen fra Strø
Mølle (død 1785), skal være begravet i Skæ
vinge kirke. Kisterne med pastor Quist og hu
stru er nu nedgravet under sakristiet.
Det, der mest tiltrækker sig den besøgendes
opmærksomhed, er nogle sjældne kalkmalerier
på vestforlængelsens nordvæg fra ca. 1550. De
blev fremdraget i 1889 efter formentlig i en
lang årrække at have været overkalkede. De fo
restiller en scene fra Rolandskvadet: tvekam
pen mellem Holger Danske og Sultan Bruher,
som før kampen drømte, at en glubsk drage an
greb ham og bed hans våben i stykker. Sulta
nen er symbolet på tyrken, Guds og kristenhe
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dens fjende. - Ved den hedenske sultans spyd
spids ses dragen afbildet i al sin forfærdende
styrke. I en fremstilling af drømmens andre be
givenheder (imellem de to store figurer) ses en
lille ridder med en kølle i hånden og over for
ham en mand med en sækkepibe på ryggen og
en kølle i hånden. Imellem dem står en djævel
uden hoved, men med ansigt på brystet. Djæve
len bærer ligesom ridderen en kop, formentlig
med en helbredende salve. Sultan Bruher drøm
te, at han ejede en salve, som kunne læge et
hvert sår, men den blev frarøvet ham under
kampen.
Der har været andre billeder i kirken. På den
sydlige del af den vestlige væg findes en nu
overkalket 4 meter høj figur, der er iført en
rustning fra midten af det 16. årh. Han har en
lanse i den ene hånd og et sværd i den anden.
Ved hans ene ben findes nogle bogstavrester
»RIS«, og kyndige formoder, hele navnet har
været Berner Rise. På skibets østlige væg har et
midterbillede på triumfbuen vist Kristus på sin
himmelske trone. Over prædikestolen fra o. 1620
er fundet nogle stående figurer i røde og grønne
klæder. Disse billeder er alle fra ca. 1200.
Et gammelt krucifiks fra omkring 1300 er
anbragt over korbuen, men har vel haft sin
plads, hvor nu Eckersbergs altertavle med bil
ledet af den vantro Thomas findes. Stolestader i
barok er udført i 1660’erne på Slangerupsnedkeren Esben Børresens værksted. - I 1935 ud
videdes kirken med sideskib mod nord for at
skaffe mere plads i den efterhånden for lille
kirke. Kapellet på kirkegården er skænket 1902
af postholder, kammerråd O. Larsen, Køben
havn, der havde boet i sognet før. Han blev ef
ter sigende en formuende mand, fordi han fandt
på at male alle postvæsenets køretøjer gule og
fik koncession derpå.
Præstegården er en firlænget bindingsværks
gård med stråtage og brolagt gårdsplads (måle
ne skal være »det gyldne snit«). Den er for
mentlig den ældste og smukkeste i amtet. Stue
huset (10X28 m) er som bygningen mod øst
opført 1852, medens forpagterbolig, lade og
stalde i den sydlige og nordlige fløj stammer fra
1847. Kaldsbogen beretter, at den tidligere præ
stegård brændte 1846. Provst Barfod ansøger
1886 om at få brolægningen omlagt, hvilket

kunne tyde på, at den har ligget der i hvert
fald i 100 år, således at den gamle gård var an
bragt på omtrent samme sted som den nuvæ
rende. I præstegårdshaven findes da også umid
delbart op ad de eksisterende bygninger spor af
gamle fundamenter.
I året 1919 oplyser pastor P. Skak Barfod,
at der i Skævinge præstegårds have findes et
søjlehoved af sten, som stammer fra Æbelholt
kloster. »Stenen er vor private Ejendom og vil
nu blive stillet op paa mine Forældres Grave paa
Skævinge Kirkegaard, men vi vil være villige til
til enhver Tid at udlevere den, saafremt den —
hvilket altid var min Faders Ønske - kan blive
genopstillet paa den Plads, hvor Klosteret har
ligget.« Dette granitkapitæl, der sammen med
to andre søjler bar kapitelsalen i Æbelholt klo
ster, er nu givet tilbage og flyttet fra provst
Barfods grav på Skævinge kirkegård til ruiner
ne af Æbelholt kloster.
En pudsig begivenhed i midten af det 17. århund
rede gjorde Skævinge kendt viden om. Den 8. maj
1666 skriver biskoppen over Sjælland, Hans Svane,
til kongens sekretær, at »Sogne Præsten udi Schevinge Hr. Christian Lauritzøn hafuer berettet mig,
huorledis en Synderlig casus sig skal hafue tildraged
udi hans Meenighed, nemblig att en Jordemoder der
sammesteds, som Betiente en Qvinde der udi Barns
nød, hafuer effter Fødselen døbt Barned med 011.«
Jordemoderen undskyldte sig med, at barnet var
ved at dø, og at hun ikke kunne nå at skaffe vand
til dåben. Barnet døde imidlertid ikke, og forældrene
fik alvorlige skrupler, idet de ikke mente, dåben
kunne være gyldig, når den var foretaget med øl.
Sagen gik til kongen, der, efter at have rådspurgt
det teologiske fakultet, resolverede, at der måtte
foretages omdåb. Barnet blev nu døbt med vand,
og jordemoderen måtte »udstaa Kirkens Disciplin for
sin grove Forseelse.«
De første Skævingebeboere levede af kvæg

avl, men senere bredte korndyrkningen sig. De
gamle indberetninger meddeler, at »Indvaanerne
driver intet særligt Erhverv uden for Agerdyrk
ning og Kvægavl«. Der var i midten af sidste
århundrede 26 gårde og 47 huse i sognet, og
mange af disse var boliger for husmænd, der ar
bejdede på de større gårde. Biskop Mynster for
tæller i sin visitatsbog, at egnen vest for Gribskov på den tid havde et dårligt rygte. Tyveri,
røveri og mordbrand hørte til dagens orden, og

Extcriør fra Skævinge præstegård

især to byer havde gjort sig uheldigt bemærket.
Den ene, Alsynderup, havde gjort sig vel for
tjent til sit navn, men - fortsætter han - Skæ
vinge er ikke stort bedre. - Nu er Skævinge
sogn vokset til en ret stor by, hvor kun en min
dre del af befolkningen er beskæftiget ved land
brug. Indtil århundredskiftet var indbyggertal
let ret konstant, men Hillerød-Frederiksværkbanens indvielse (31. maj 1897) blev begyndel
sen til en stadig vækst og dermed også en struk
turændring. 1801 var der i sognet 360 beboere,
1900: 500, 1960: 1186 og 1967: 1384 beboere.
Kommunalt hører sognet sammen med Gørløse,
kirkeligt med Lille Lyngby. Før 1933 ud
gjorde Skævinge-Gørløse også et pastorat, men
kirkeministeriets anstrengelser for at spare et
præsteembede på egnen førte til sogneomlægnin
ger, der dog stadig forekommer mange kunstige.
Man bryder ikke så let en 800-årig tradition.
Ofte har landmændene nu bibeskæftigelse ved
andet erhverv, og kun få af landbrugets unge
overtager faderens gård. De fleste af sognets
beboere er beskæftiget som industriarbejdere, og
en del unge har handels-, kontor- og håndværks
uddannelse. Borup Teglværk og A/S Fa. O.
Bækgaard (tøm.- og snedk. firma) er sognets
største arbejdspladser, men ny industri vil nok
gro frem i de kommende år. - Den gamle ryt
terskole (fra 1722) afløstes 1952 af en moderne
skole, der er midtpunkt i et skoleforbund, spæn
dende over Skævinge-Gørløse og Lille Lyngby
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kommuner. Skolen har været købstadordnet si
den 1954 og er udbygget med 9. klasse og real
afdeling. En udvidelse er påtrængende nødven
dig, og opførelse af nye bygninger på den over
for skolen liggende præstegårdsjord er planlagt.
Sammen med kommunerne Harløse, Alsønde
rup, Lille Lyngby, Ølsted og Strø opførte Skævinge-Gørløse i 1934 De gamles Hjem med
plads til ca. 35 ældre. I 1965 udvidedes med en
sygeafdeling med plads til 19 patienter. Denne
afdeling synes allerede at være for lille, hvor
for man naturligt gør sig tanker om at omdan
ne nogle af værelserne på plejeafdelingen til
patienter, idet man ved en hjemmehjælpsord
ning vil prøve at gøre det muligt for de ældre,
der ikke er syge, at blive på deres bopæl. I den
nye bygning findes også kommunens velindret
tede administrationslokaler og en kirkesal med
plads til 50. Salen, der let omdannes til fore
dragsrum, er ramme om gudstjenester, foredrag,
filmsforevisning og koncerter. - I den tidligere
foderstofforretning indrettes snarest et moderne
bibliotek. Det befinder sig i øjeblikket på sko
len, der imidlertid har hårdt brug for lokalet.

Sammen med biblioteket tænkes indrettet loka
ler til brug for ungdomsklub, studiekreds og
mindre møder. — A/S Skævinge Korn har nu
fået tidssvarende bygninger og lokaleforhold i
det i 1967 opførte anlæg ved Grimstrupvej. Skæ
vinge kro blev opført 1897 og moderniseret for
nogle år siden.
Der tilkommer den nuværende kommunalbe
styrelse anerkendelse for, at den i praksis har
vist, at et samarbejde mellem mindre kommu
ner er muligt, uden at man behøver at slette
kommunegrænser for at danne en storkommune
med een bestyrelse. Samarbejdet om De gamles
Hjem og Sygehjemmet mellem flere kommuner
er af nogle af disse kommuner også udvidet til
et fællesskab om hjemmesygepleje, husmoderaf
løsning, aftenskole og aftenhøjskole, og det
skorter ikke på vilje til en yderligere udbyg
ning.
Hvordan udfaldet af de igangværende for
handlinger om kommunesammenlægninger vil
blive for Skævinge-Gørløse kommunes vedkom
mende, er det umuligt på nuværende tidspunkt
at svare på.
Knud Baagø

STRØ SOGN
STRØ KOMMUNE

skabet nordøst for Strø bjerge, så ser man her en
flodslette, skabt af vældige smeltevandsaflejrin 
ger foran isranden. (Om åsdannelser og gletscher
aflejringer henvises til artiklen: Arv og Gæld,
side 12 og 14).
Især ved åsens rand har der ligget is, begravet
under moræne eller smeltevandssand. Da den
omsider smeltede, fremkom en række vandhuller,
der senere omdannedes til moser og enge. Mo
serne er blevet udnyttet til tørvegravning, sidst
under 2. verdenskrig. Nu har de fleste en god
kratbevoksning og er et udmærket tilflugtssted
for vildtet. Leraflejringerne er blevet udnyttet
til fremstilling af mursten. Mindst to små tegl
værker har der været, det største ved Tranemo
sen. Indtil for godt 100 år siden brændte man
der mursten, men kun til sognet og nærmeste
omegn. - Grus- og stenforekomsterne I åsen har
man fra tid til anden søgt at udnytte. Således lå
der på bjergets nordlige side ved Strø-Sigerslevøstervejen en grusgrav, hvor sognets beboere frit

Strø sogn er et af de mindste sogne i amtet med
et areal på 1431 ha. Befolkningsmæssigt gælder
det samme, knap 600 beboere fordelt i lands
byerne Strø, Strølille, Sigerslevøster og landdi
strikterne, deriblandt Strøvang og Langelinie.
Landskabeligt er sognets særpræg karakteriseret
ved den store ås, Strø bjerge, der skiller Strø
sogn i to dele, en sydvestlig og en nordøstlig del.
Åsens gennemsnitshøjde ligger ca. 20 m højere
end det øvrige landskab, det højeste punkt kom
mer imidlertid op på 38 m over havets overflade,
og åsens længde er på omkring 8 km. Omtrent
midt i sognet skærer en snæver dal sig igennem
Strø bjerge, den kaldes »Skåret«. Sognets vestlige
område udgøres derimod af et bredt lavtliggende
landskab, hvorigennem Havelse å har sit løb. En
gang i forhistorisk tid har havet dækket betyde
lige områder i Strø sogn, og betragter man land
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kunne hente sand og grus til husbehov. Nu er
den opfyldt og forsvundet. Ligeledes findes der
et par forladte grusgrave ved Strø-Slangerupvejen. Ved Strølille begyndte man omkring 1960
at udvinde sten og grus i større stil, så Strø
bjerge her er undergået en væsentlig forandring.
Hvor åsen før lå, findes nu en dyb sø, 150-200
m bred, og ved siden af hober affaldsmaterialer
ne sig op. Arbejdet fortsætter i sydøstlig retning.
Om nogle år vil adskillige hundrede meter af
Strø bjerge være forsvundet, og egnen et smukt
stykke natur fattigere.
Fra de tidligste tider har Strø sogn været be
boet. For 7-8000 år siden strakte Roskilde fjord
en arm op forbi Strø bjerge, idet den fulgte dal
strøget langs Havelse å. Derfra var åen sejlbar,
antagelig forbi nuv. Strø-Skævingevej. Her boe
de man i læ for hav og storm og alligevel med
god forbindelse til omverdenen ad søvejen. De
mange oldtidsfund og gravhøje vidner om en tæt
bebyggelse. - Af de tre landsbyer i sognet er
Strø uden tvivl den ældste, den er blandt de
ældste i amtet. Navnet Strø kendes fra 1100-tallet, men allerede da var byen gammel. Man må
gå ud fra, at Strø har givet herredet navn og
ikke omvendt. Da herredsinddelingen indførtes
ca. 500, har Strø ved kristendommens indførel
se været en betydelig landsby og blandt de før
ste, der var udset til at få bygget en kirke. Strø
betyder muligvis »gangbræt« eller »strøm«.
Dele af Strø tilhørte bispestolen i Roskilde,
bl. a. en hovedgård, Strøe-Gaard, og en vand
mølle. Den sidste blev senere i tiden erstattet af
en vindmølle, der igen for 20-30 år siden blev
nedbrudt. Ved reformationen 1536 kom Strø i
kronens eje, men blev i 1553 forlenet til kongens
staldmester Jakob Sested. Af andre lensmænd
kan nævnes Frederik Urne, hvis våben og initi
aler findes på kirkens prædikestol. Ved udskift
ningen 1786 lå der i Strø 12 gårde samt præste
gården, heraf blev de 8 flyttet ud. Oprindelig lå
præstegården nord for kirken, men blev senere
flyttet til den nuværende forpagtergårds plads.
1802 brændte den, hvorved alle præstens kirke
bøger og øvrige papirer gik tabt. 1940 blev den
gamle præstebolig nedrevet og den nuværende
opført.
Strølille omtales 1241 i et brev fra pave Gregor
d. 9., der bekræfter, at Æbelholt kloster har ej-

24*

endomme der. I 1786 var der 5 gårde i lands
byen, hvoraf 1, Garbogaard, blev flyttet ud. I
Strølille ligger sognets største gård, Fredhave (ca.
82 ha). - Sigerslevøster nævnes 1250 i et gave
brev til Æbelholt kloster, som Tokke Nielsen
skænker sine to gårde i Sigerslevøster. Af de år
lige afgifters størrelse må man formode, at klo
sterets ejendomme her har været anselige. 1456
var Slangerup og Æbelholt klostre i strid om et
stykke jord på Sigerslevøster mark. Æbelholt
vandt sagen og beholdt jordstykket. Endelig
havde Esrum kloster i 1497 en gård her, hvis
årlige afgift var 2 pund byg, 2 pund rug, 1 lam,
1 gås og 4 høns. Ved udskiftningen 1786 lå der
18 gårde i byen, de 8 blev udflyttet. 1721 fik
sognet sin rytterskole, der blev opført i Sigers
levøster. I 1888 byggedes et andelsmejeri, der
fik navnet Sigerslev Andelsmejeri, da dets leve
randører også kom fra Græse og Sigerslevvester.
Centraliseringen af mejerierne efter krigen be
virkede, at det nedlagdes i 1958, og i dag er
bygningerne omdannet til en fabrik, LaboratorieTeknik. Et forsamlingshus for sognet blev op
ført i Sigerslevøster 1894, det blev udvidet flere
gange, sidst i 1954.
Strø kirkes oprindelige dele, skib og kor, er
opført af kampesten i romansk stil i 1100-tallet.
Senere byggedes et sakristi på korets nordside,
og i vestre gavl et tårn med trappehus. Disse
bygninger er i gotisk stil og bygget af munke
sten. I 1702 opførtes et våbenhus i bindingsværk
i den søndre side. Det blev nedrevet og genop
bygget i tegl i 1769. Den 19. juli 1738 styrtede
apsis, korrundingen, ned, og en ny femsidet op
førtes af teglsten. For at styrke den gamle kam
pestensmur opførtes en støttepille, og desuden
måtte taget på sakristiet fornyes. Alteret tog også
skade af faldet, og altertavlen blev repareret af
en snedker i Hillerød. I et fremkommet hul i al
teret fandt man en »liden Blye-Plade sammen
viklet, hvori var en Klud med noget Røgelse og
3 små Penge, samme Penge var saa forrustede,
at mand ikke kunde se, hvad der stod paa dem,
de gik straks i Stykker, naar mand rørte ved
dem«. Reparationen var en bekostelig affære for
sognet, men som den daværende præst, Christof
fer Jensen Ledøe, skriver »Ved Kongens (Chr.
VI) Naade er den igen opbygget«. Samme præst
lod en tavle med latinsk inskription opsætte til

373

Strø kirke, alterparti og kalkmalerier (foto: Staunstrup)

minde om begivenheden. Desværre er tavlen for
svundet igen, men inskriptionen lød bl.a. således:
»Denne Apsis i Strø styrtede sammen ved høj
lys Dag, ikke ved Vold, ikke ved Flammer, ikke
ved Lynild og heller ikke ved Magt. Men da det
var det skønneste Vejr, og Himlen var klar, se!,
da faldt ved et Tilfælde Strø Kirkes Pryd ned.
Maaske for at dette vidunderlige Fald skulde
underrette de Forhærdede om, at hvis de ikke
omvender sig, vil hele Bygningen styrte sammen.
Nu er den igen rejst. Gid dette Alter maa be
hage Himlen! Ja, det vil behage, hvis Menighe
den helligere slutter Kreds om Alteret.«
I gotisk tid fik koret, senere skibet krydshvæl
vinger. Endvidere blev kirken smykket med
kalkmalerier. 1885 blev der afdækket en bispefigur på korets søndre væg, og i korhvælvet ran
ker, blomster og skriftbånd. Disse blev restaure
ret i 1885 og 1949. På skibets hvælv fandt man
mønstre og blomster, men disse blev atter tildæk
kede. Altertavlen stammer fra omkring 1600. I
felterne er der tre malerier af Anton Dorph
fra 1875. I midten den opstandne Kristus, til
venstre herfor Paulus med sværdet og til højre
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Peter med nøglerne. Alterkalken er ret eneståen
de, da foden er fra omkring 1320. På dens seks
kantede sider ses relieffer af lidelseshistorien og
apostlene Johannes og Jacob. Endvidere har den
en indskrift, der fortæller, at Jacobus Pauli, kan
nik i Roskilde og sognepræst i Strø, har ladet den
forfærdige. På alteret ligger en smuk bibel fra
1589. Døbefonten er udformet romansk og i gra
nit. Prædikestol med lydhimmel er udført i
bruskbarok og blev i 1630 malet og forsynet
med våben for lensmand Frederik Urne og hu
stru, Karen Arenfeldt. Endelig skal nævnes det
smukke og ret sjældne senromanske korbuekrucifiks fra omkring 1250. - Strø kirke har fra
tidligste tid hørt under bispesædet i Roskilde.
Ved reformationen overgik den til statseje.
1874 udbød staten Strø kirke til auktion tillige
med 13 andre nordsjællandske kirker. Strø kom
mune sendte tre repræsentanter til auktionen, og
disse købte kirken for 12.570 rbd. eller 25.140
kr. Kirken er stadig i kommunens eje, men den
vil antagelig overgå til selveje, inden de nye
kommunegrænser bliver afstukket. Det vil be
tyde, at det nuværende sogns menighedsråd og
ikke den nye kommunalbestyrelse bliver bestem
mende for kirkens ve og vel.
Om skolen i Strø sogn skriver lærer N. H.
Callesen i 1860 således: »Sigerslevøster Skole er
eneste Skole i Strø Sogn, funderet 1721 af Kong
Fr. IV, hvilket den Sandsten udviser, som er
fæstet paa Skolebygningens nordre Muur«. Sko
len er således en af de 18 såkaldte rytterskoler i
Frederiksborg amt.
Den 2. november 1849 blev cand. phil. N. H.
Callesen kaldet til lærer ved skolen. Han havde væ
ret forstander for Den højere Bondeskole i Jørlunde
fra 1841-49. Nu skete der en forbedring af skole
forholdene. Lærer Callesen var en dygtig lærer, be
læst og godt begavet, men noget aparte og excen
trisk. Da han desuden ikke var nogen god landmand,
fik han vist ikke den agtelse og respekt, som han
fortjente. En af hans elever, Bodil Høyer, fortæller i
sine erindringer om Callesen, at han var ret dikta
torisk og enerådende i hjemmet. Når det kneb for
hans kone, tyede hun undertiden til naboen, gdr.
Hans Sylvest, om hjælp. Engang kom madam Calle
sen vred og bedrøvet derover, fordi hendes mand
havde nægtet at tilså et stykke af skolelodden med
hør med den motivering, at jorden ikke egnede sig
for hør. Efter et par dages forløb trak Sylvest i

støvlerne og søndagstøjet, gik over vejen og spurgte
Callesen, om han kunne leje et stykke af skolelodden.
Callesen kiggede forundret over brillerne og spurgte,
hvad Sylvest dog skulle bruge det til, han mente,
han havde jord nok. Ja, indrømmede Hans Sylvest,
men ingen jord, der egnede sig så godt til at så hør i.
Callesen bøjede sig for sagkundskaben, og madam
men fik sin hør.

Til Callesens ros skal nævnes, at han gerne
ville virke for større oplysning og boglig interes
se i sognet, end man var vant til. Om vinteren
indbød han til oplæsningsaftener i skolen, hvor
han underholdt med værker af bl. a. Holberg og
Oehlenschläger. Hver gang var der fuldt hus. I
1858 stiftede han Strø Sogns Læseforening, og i
1861 et lånebibliotek, både for voksne og børn.
Selv var han bibliotekar, og han sparede sig in
gen anstrengelser for at hjælpe og vejlede låner
ne. I 1869 tog han sammen med et par andre
initiativet til oprettelsen af en skytteforening i
Strø sogn. N. H. Callesen døde 1879. Hans grav
med mindesten findes endnu på Strø kirkegård.
I årene omkring 1860 gav Fr. VII flere lands
byskoler i Nordsjælland en sommerudflugt, og
blandt dem var Sigerslevøster skole. Turen gik
med hest og vogn til Frederikssund. Herfra sej
lede man med hjuldamper til Roskilde. Man beså
domkirken, Maglekilde og ikke mindst jernba
nen. Det var en eventyrlig oplevelse for børnene,
de fleste havde ikke været uden for sognets
grænser. En af deltagerne skrev senere: Ved den
ne dags udflugt lærte vi mere end ved lange ti
ders skolegang. - Trods flere udvidelser af skolen
blev forholdene for små, og i 1912 opførtes en
ny skolebygning nord for den gamle. Der blev
indrettet to klasseværelser samt bolig til en læ
rer og en lærerinde. Skolen fortsatte med 4 klas
ser, og børnene fik hverandendagsundervisning
med 6 timer hver skoledag, også 1. klasse. Der
var flere gange planer fremme om bygning af en
skole sammen med kommunen Græse-Sigerslevvester, men forhandlingerne strandede, og i 1957
gik begge kommuner i skoleforbund med Frede
rikssund. Ældste klasse, 6.-7. årgang, overførtes

til Frederikssund kommuneskole, og de tilbage
blevne 3 klasser fik hverdagsundervisning og
flere skoletimer. Skolens fremtid er usikker. Den
forandring, der i disse år foregår med sogne
grænserne, vil også ramme Strø sogn. Om skolen
sa skal fortsætte og under hvilke former, står
hen i det uvisse.
Ligesom andre egne i landet har sine sagn og
beretninger om overnaturlige væsener, har Strø
sogn sine. De fleste er naturligt nok knyttet til
Strø bjerge.
Fortællingen om trolden, der går med den hullede
sandsæk og derved fremkalder langstrakte bakker,
kendes overalt, også her. Et andet sagn beretter, at
engang boede der en lindorm i Strø bjerge. To mænd
ville en nat prøve at fordrive den, men det kunne
kun lykkes, såfremt de bevarede fuldkommen tavs
hed under forsøget. De satte sig på toppen af bakken
og begyndte at læse, den ene sort frem og den anden
rødt tilbage. Pludselig revnede bjerget, og den ene
udbrød forfærdet: »Jøsses velsignede navn, bjerget
revner«. Ud af bakken væltede lindormen sig og
lagde sig derefter foran kirkedøren i Strø. Om mor
genen fandt man de to mænd døde på bjerget. Fol
kene i Strø var ikke glade for ormen, og efter en
klog mands råd opfødte de en tyr, der skulle kæmpe
med ormen. Fra alle byens gårde bragte man skifte
vis tyren sødmælk, og efter to års forløb slap man
den løs på ormen. Denne måtte flygte og for tværs
igennem Strø bjerge, hvorved den fremkaldte dal
sænkningen »Skåret«.
Strø sogn er og har altid været et udpræget
bondesamfund. Endnu ligger det ret uberørt af
den udvikling, der gør sig gældende langs sognets
grænser. I 1850 var befolkningstallet 741. I 1901
var det 539, næsten det samme som i dag. Af
folkningen af gårdenes medhjælpere har været
medvirkende til at holde tallet nede. Snart vil
sognet forsvinde og indgå i en større helhed. Den
nye tid gør det nødvendigt. Fordele og goder for
sognets beboere vil det føre med sig, men andre
værdier vil gå tabt. Glæden over udvikling og
fremskridt vil blandes med vemod over det gam
le samfund, der for stedse forsvinder.
]. C. Jensen

TJÆREBY SOGN
HARLØSE KOMMUNE
Tjæreby sogn er overvejende et let kuperet land
skab med betydelige mosedrag (tørvemoser) i
nordvest ved Æbelholtsvang og Æbelholtsdam. I
Ullerøds nærhed ligger store afvandede engstræk
ninger. I middelalderen havde sognet en noget
større udstrækning, idet det tidligere Frederiks
borg slotssogn, der 1. april 1966 blev indlemmet
under Hillerød købstad, blev dannet bl. a. af
arealer, der hidtil havde hørt under Tjæreby
sogn. Tjæreby nævnes 1177 som Therbi og 1181
som Tiæræby. Angående fortolkningen af navnet
har man henvist til produktet: tjære, oldnordisk
tjara, idet de mange Tjærebyer, der findes, i sær
lig grad skal have fremstillet dette produkt.
Imidlertid kan Tjærebys forled også referere til
udtrykket tiari, der betyder »kær« eller »vand
samling«.
Allerede i tidlig middelalder blev sognet et
kendt sted, idet den bekendte abbed Vilhelm ca.
1175 lod opføre Æbelholt kloster ved Tjæreby.
Nogle år tidligere havde augustinerordenen
grundlagt et kloster på Eskilsø i Roskilde fjord
(se under Selsø sogn, side 214). Imidlertid gik det
ikke så godt med dette kloster, bl. a. fordi mun
kene førte et usædeligt liv. Biskop Absalon var
stærkt stemt for augustinerordenens arbejde, og
for at sætte skik og orden på klosterlivet lod han
sin tidligere ungdomsven og studiebroder fra Pa
ris, kanniken Vilhelm, indkalde hertil. Vilhelm
kom til Eskilsø 1165, hvor Absalon udnævnte
ham til abbed (forstander) for det lille, forsømte
klostersamfund. Det var dog for trange og elen
dige forhold at arbejde under for den driftige og
dygtige abbed. Absalon søgte derfor efter et bedre
sted til vennen, da han meget gerne ville beholde
abbed Vilhelm i sin tjeneste og nødigt så, at han
drog tilbage til Frankrig. Det blev det senere
navnkundige Æbelholt kloster, der under abbed
Vilhelms kloge og erfarne ledelse vandt stort ry
og agtelse.
Æbelholt kloster havde som hovedopgave at ud
danne præster samt virke i barmhjertighedens tjene
ste, tage sig af syge, ikke mindst de spedalske, og
nødlidende. Ca. 1190 får daglig i perioder om
kring 100 vejfarende mad og anden hjælp her. Til
støtte for klostrets økonomi tillagde biskop Absalon
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det store jordområder med tilhørende landsbyer som
f. eks. Tjæreby, Freerslev og Nejede samt retten til
bispetiende fra Annisse, Helsinge, Kregme og Alsøn
derup. Endvidere overdroges klostergods fra det ned
lagte kloster på Eskilsø, hvorved bl.a. steder som Jyllinge, Gundsømagle og Sønderby kom under Æbel
holt kloster. Abbed Vilhelm døde 6. april 1203. Den
21. januar 1224 blev han erklæret for helgen, med
helgendag den 16. juni. Han blev begravet i den
lille trækirke, der hørte til klostret. Professor V.
Møller-Christensen har fundet spor af denne ældste
kirke, der nu venter på at blive udgravet. I 1238,
da man havde fået opført en stor klosterkirke af
tegl, blev Set. Vilhelms jordiske rester nedlagt i
relikviegemmet i højalteret i denne kirke.
Også efter sin død kom Vilhelm til at betyde me
get for klostret i Æbelholt, idet han fik stort hel
genry. Kannikerne brugte således en af hans tænder
til at udføre mirakuløse helbredelser med. I tiden
omkring 1195 havde kanniker fra Æbelholt kloster
på abbed Vilhelms initiativ grundlagt et kloster i
Norge i Oslo stift, Kastelle kloster. I 1265 gav kong
Erik Klipping klostret privilegier vedrørende af
holdelse af et årligt marked i dagene 15.-29. juni
foran klosterporten. Klostergodset udvidedes stadigt
med jorder i Nordsjælland, ofte erhvervet som testa
mentarisk gave. En stor indtægt var tillige salg af
gravsteder, ikke mindst i selve klosterkirken, hvor
adelsfolk ønskede gravplads.
Under abbed Vilhelm virkede omkring 25 kan
niker i klostret, men dette tal er sikkert steget be
tydeligt, efterhånden som Æbelholt klosters læge- og
sygeplejegerning blev mere omfattende. Reformatio
nen 1536 betød afslutning på klostrenes eksistens, og
Æbelholt kloster gik hermed sin undergang i møde,
selvom dette kloster fik en særbehandling, foran
lediget af det store barmhjertighedsarbejde, der gen
nem århundreder var udøvet herfra. I 1541 kommer
klostret under Chr. Ill’s særlige beskyttelse. I 1544
forlenes kloster med jordtilliggender til Christoffer
Trundsen, der måtte love at give abbeden trygge
kår. Klostrets sidste abbed hed Anders Ibsen, og da
han 1560 trak sig tilbage for at tage ophold i Hel
singør hospital (karmeliterklostret), ophørte Æbel
holt kloster. Dets jorder kom nu under Hillerødsholm og dermed under kronen, især udlagt som stut
terivange for det gennem tiden så berømte Frede
riksborg stutteri. De nærmeste arealer omkring det
tidligere kloster har siden den tid heddet Æbelholts
vang. - Klosterkirken befalede Chr. III 1555 skulle
være sognekirke, hvorfor Tjæreby og Alsønderup
kirker beordredes nedrevet. Men egnens befolkning
har sikkert gjort voldsom modstand over for den

kgl. befaling, for 1561 ophævedes beslutningen af Fr.
II, der nu derimod gav ordre til nedrivning af hele
det store klosterkompleks. En del af materialerne
kunne kongen benytte til opførelsen af Frederiks
borg slot, ligesom omegnens bønder hentede sten og
andet materiale herfra til eget brug. I 1562 brændes
der endvidere sten til slottet i teglovnen på Æbel
holt. Samme år flyttes ovennævnte marked til Fre
deriksborg.

Fra 1561 og frem til 1935, altså i næsten 400
ar, fik stedet lov til at henligge upåagtet, og ef
terhånden forsvandt resterne af det fordum så
stolte bygningsværk. Dækket af frodigt agerland
ventede det på, at nogen skulle søge at finde
det. I 1855 og 1895 havde Nationalmuseet fore
taget et par enkelte gravundersøgelser, og 1897
fandt nogle privatfolk ligeledes gravpladser,
men nogen større efterforskning af stedets un
derlag blev ikke foretaget. I 1935 fattede da
værende læge i Hillerød, Vilh. Møller-Christensen, interesse for at finde ruinerne af det i mid
delalderen bekendte kloster. Han opsøgte eje
ren af Klostergaarden, gdr. Anders Andersen,
på hvis marker klostret måtte formodes at have
ligget, for at få lov til at foretage en prøve
gravning. Gdr. Andersen var meget forstående
og gav sin tilladelse, og som tak herfor garante
rede dr. Møller-Christensen ham 100 kr., hvis
der skete større skade på markerne under ud
gravningerne. De utallige forekomster af mun
kesten lå spredt rundt i muldjorden på et om
råde af omkring et par tønder land, og et eller
andet sted under overfladen måtte der ligge be
tydelige ruiner af Æbelholt kloster. Dr. MøllerChristensen, nu professor I medicinalhistorie,
håbede at kunne foretage skeletundersøgelser un
der udgravningerne. Sammen med nogle unge
mennesker, »hvervet« fra Hillerød, tog lægen da
fat på at afdække, hvad der skjulte sig under
mulden. Det første fund var klostrets teglovn,
og så fandt man frem til vestfløjen. Nu gik det
stærkt, og et udvalg for arbejdet blev dannet.
Da det hørtes, at man var begyndt at grave
Æbelholt klosterruiner frem, strømmede folk til
i stort antal for at være med, men det kunne
dog ikke tillades. Nationalmuseet blev engageret
i arbejdet, repræsenteret ved arkitekt C. G.
Schultz, der sammen med dr. Møller-Christen
sen ledede det store udgravningsarbejde, hvor-

Arkitekt C. G. Schultz’ perspektivskitse, der viser Æbel
holt kloster set fra sydvest, »således som det må antages
at have præsenteret sig kort efter år 1250«
(Efter skitse i årbog for Fr.borg amt 1948)

under betydelige rester af klostret blev afdæk
ket. De mange skeletfund, der efterhånden blev
gjort, udgør ca. 800, hvoraf 300 var mænd, 200
kvinder og ca. 150 børn, medens ca. 150 skelet
ter ikke kunne kønsbestemmes. Disse tal fortæl
ler lidt om, hvor mange der havde søgt grav
plads inden for klostrets domæne.
Vilh. Møller-Christensen siger følgende: »Ved
undersøgelser har vi fundet ud af, at gennem
snitslevealderen var for mænd 34 år, for kvinder
27. I dag er den jo mere end det dobbelte, særlig
for kvindernes vedkommende. Gennemsnitshøj
den var for mænd 171 cm og for kvinderne 160
cm. Det er jo en pæn højde sammenlignet med
højden i den ældre stenalder, da var den langt
mindre. Højden holdt sig i tiden indtil efter mid
delalderen, hvor vi får industrialiseringen og
den store fattigdom, og det er først i vor tid, at
folk atter er begyndt at vokse.« — I 1957 op
førte man Æbelholt Kloster Museum, der rum
mer en del af de udgravede skeletter (se side 19).
Tjæreby har givet sognet navn, men er en af
de mindste lokaliteter i sognet, idet der foruden
kirken og præstegården kun findes et par gårde
og nogle småhuse. Tjæreby kirke er i romansk
stil, opført engang i 1100-tallet, med skib og
kor af kampesten. Over skibets sydlige vindue
ses et bemærkelsesværdigt menneskehoved ind
hugget i en granitkvader. Apsis blev helt om
muret i tegl ca. 1865, men har oprindelig også
været opført i kampesten. Våbenhuset og tårnet
er fra gotisk tid, vel ca. 1400. Omkring samme
tidspunkt har kor og skib fået indbygget kryds
hvælv. Tårnets ottekantede spir blev opsat 1840.
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I tiden 1866-68 blev skibet skalmuret. - Kirke
interiøret fremviser kalkmalerier fra ca. 1500
med blad- og blomsterdekorationer, der blev af
dækket i 1860-erne. I kor og skib skimtes rester
af fire sidealterborde fra middelalderen. Den
nuværende altertavle er fra 1839 og bærer et
maleri af M. Rørbye med motivet: Jesus i Getse
mane have. De to apostelfigurer af træ, Peter
med nøglen og Paulus med sværdet, stammer
fra den tidligere sengotiske altertavle. Figurer
nes næser bærer tegn på beskadigelse, muligvis
forårsaget under den hektiske billedstorm ved
reformationens indførelse. Abbed Vilhelms nære
tilknytning til egnen afspejles i en såkaldt »statua« i træ af den berømte abbed, anbragt i tårn
rummet. Den blev tilbedt af folk langt op i tiden.
Døbefonten af granit er i romansk stil. Bernt
Snedker fra Slangerup har skåret prædikestolen
i 1609, stolestaderne er også fra 1600-tallet.
I kirken hænger to malerier fra 1500-tallet,
som forestiller de romerske soldaters bespottelse
af Jesus og korsvandringen til Golgatha. I 196061 fandt en omfattende restaurering sted, hvor
der bl. a. kom nyt gulv og nyt orgel, ligesom
stolestader, prædikestol og alter fik en oppudsning. Endvidere opsattes ny alterskranke. Kirke
interiøret er i dag yderst tiltalende og smukt. I
1968 blev der opført et stort, moderne kapel,
tegnet af arkitekt Jens Lundqvist.
Man bliver ikke svimmel af at bestige sognets
højeste punkt. Geodæterne siger, at det er 42 m
højt, og det skal nok passe. »Bjerget« ligger lige
ved sognets sydgrænse ved Freerslev hegn, for
år tilbage var det en smuk kuplet bakke, hvor
græsset stod grønt om sommeren, selv om det
hurtigt slog over i det brune, når solen var gav
mild, for jorden er ikke givtig muld, men nær
mest kun sand. Nu er toppen af bakken des
værre »prydet« af en lang rødstensbygning, en
hestestald. I tankerne kan man godt sætte sig i
det spinkle græs og kikke sig omkring, og ud
sigten er virkelig smuk. Landet skråner mod øst
ned over Rønnevang og ned mod Frederiksborg
slot, hvis grønne spir med guldkuglerne over de
røde bygninger er en fryd for øjet på baggrund
af de mørkegrønne skove, og det uanset om so
len stråler, eller regnen pøser ned, eller frost og
sne knuger landskabet. - Vi lader blikket følge
urets gang og har mod syd Freerslev hegns mør
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ke skovbryn, skoven der gennem mange ar har
været skueplads for kongejagt om efteråret.
Sognegrænsen følger med skovbrynet, hvor og
så Frederiksværkbanen indtil 1950 trak sit spor
gennem Harløse kommune, men så blev lagt
sydligere gennem Nørre Herlev og Gørløse, hvor
folk forhåbentlig er mere rejseglade, end de gode
Harløsere var. Freerslev hegn og kongejagterne
hører nu under Hillerød købstad, men de skal
nævnes her alligevel, for hvad er en kongejagt
uden klappere, og disse blev til stor fryd for un
gerne rekrutteret fra den nærliggende Harløse
skole. Hvad er vel mere spændende end at kom
me i skoven, når man samtidig får en skolefri
dag, og under ledelse af en forstmand bane sig
vej gennem busk og krat og klappe vildtet hen
foran kongelige geværer, selv om man har med
lidenhed i hjertet og en klump i halsen ved for
nemmelsen af massedrab på uskyldige dyr. Til
med kan man måske komme de kongelige på
nært hold, som min niece kom det og opnåede
den ære at blive trådt over tæerne af Hertugen
af Edinburgh, mens vor egen konge smilende så
til! Og vildtparaden bagefter, hvor jægerglæden
vandt sejr over beklemte følelser, og hvor en
daler blev udleveret pr. klapper. Jo, det var
fest.
Øjet vandrer videre til et lille hus, der klem
mer sig ned i en sænkning tæt ved skoven. Det kan
ikke ses på denne afstand, men væggene er tyk
ke og lerklinede, sognets gamle skole fra 1817 —
ikke den første, som lå lidt længere mod nord,
men altså nr. 2, der var den lokale lærdoms
vugge i 84 år. De gamle lærere har ikke alene
haft fornøjelsen af skovens rådyr og fasaner, for
sognerådet tilstod 5. juli 1890 lærer Mortensen
den formidable sum af 2 kr. til rotters udryd
delse. Selve undervisningen blev dog heller ikke
glemt fra det vise råds side, for så tidligt som i
1848 bestemte man på en fremsynet formands
forslag at skaffe »4 psalmebøger til fælles brug
for de fattige skolebørn«. I 1901 kunne den ikke
klare behovet længere, og sognerådet byggede
nye skoler, en i Harløse og en i Ullerød.
Kun 41 år var disse skoler tilstrækkelige, el
ler måske var det snarere sådan, at sognebeboer
ne blev grebet af tankerne i den nye folkeskole
lov af 1937, for i 1941 blev den nye Tjæreby
sogneskole opført som en af de første skoler i

landet efter denne centralskolelov. Stor og mo
derne med hele 4 klasseværelser, gymnastiksal,
skolekøkken og sløjdlokale. Megen gny stod om
gennemførelsen af dette projekt, meget blev der
talt om beliggenheden mellem Tjæreby og Bjerggaard, hvor den egentlig skulle have ligget, men
den gordiske knude blev hugget over af nogle
friske medlemmer af sognerådet, der for en
stund glemte de sædvanlige forhandlingsregler
og købte jord på Harløse overdrev, så skolen
blev nabo til den gamle fra 1817 og til den, der
var før, men som er helt forsvunden. Men altså
absolut i udkanten af den kommune, den skulle
betjene. Retfærdigheden var sket fyldest, nu
havde alle langt til skole, og folket knurrede,
men skolen står der endnu. I de seneste år har
udviklingen i sognet og kommunen imidlertid
taget en sådan fart, at centralskolen 26 år efter
trængte til aflastning. I 1967 blev den store og
helt moderne Ålholmskolen i Ullerød taget i
brug.
Vi sidder stadig i tankerne på »Bjerget« og
drejer os med solen. Mod vest skråner landet
ned til Ny Harløse by, der opstod sammen med
Hillerød-Frederiksværk-banens oprettelse i 1897,
men ikke ville forsvinde med dens ophør 1950.
Denne stædige lilleputby, der dengang kun be
stod af en gård og 12 huse - og i de ni af hu
sene blev drevet et eller andet erhverv: tømreri,
smederi, snedkeri og mere - satte sine ben fast
i jorden og blev stående.
I skolebygningen fra 1901 blev indrettet for
samlingshus. Skolestridens mange hårde ord li
gesom gjorde, at man skulle finde hinanden på
en anden front, og det lykkedes de gæve Harløsere at trække på samme hammel og få lavet
et andelsselskab, der købte bygningen af kom
munen og slog de to skolestuer sammen til en
pæn sal. - Men som årene nu gik, og den omsig
gribende motorisering gjorde det let for unge og
gamle at søge adspredelserne længere borte, be
gyndte det at knibe.
Renæssancen kom med udstykningslysten,
der også nåede Ny Harløse, og i 1968 er huset
atter pyntet op og i god gænge, for ca. 20 nye
huse er skudt op, med friske folk, som vil have
et mødested, og endnu en snes nye hjem vil
komme til i de næste år. I det gamle skolehus
blev der også plads til kommunekontor og en

bitte lejlighed. Kommunen havde her et lille
ekspeditionskontor og en ret stor mødesal.
I aret 1962 byggede man så den nye moder
ne indrettede administrationsbygning i Ullerød,
beliggende på den nu nedrevne gård Aalholms
marker.
Men vi sad på »Bjerget«, og ser vi mod vest,
på den anden side af Ny Harløse, skimtes Lønsgaard (ca. 155 ha), sammenkøbt i sin tid af flere
landejendomme, blandt a. Sonnegaard og Trunegaard, der helt er forsvundne fra jordens over
flade. Lønsgaards statelige hovedbygning med
de takkede gavle har en vis slotsstil over sig, og
da den er bygget for ca. 100 år siden på den tid,
da egnens bønder hjalp til med oprydningen ef
ter branden på Frederiksborg slot, har den da
værende ejer vel erhvervet sig materialer til sin
gård. Bag ved denne gård, skjult bag Troens
bjerg, kan man se trætoppene fra Gi. Harløse,
der i gamle dage bestod af ni tæt sammenbyg
gede gårde og nogle enkelte huse. Den trykker
sig ned i et hul i landskabet, og selv om de fleste
af gårdene er flyttet ud, ligger tyngden dog
stadig på landbrugsejendommene, Harløsegaard,
Skjoldegaard, Weslegaard, Græslegaard og ude
ved den nedlagte Harløse station, Nebbegaard
(ca. 70 ha). Harløse omtales 1177 som Hatheløsæ, hvis forled måske er det ældre mandsnavn
Hathær, men også kan stamme fra det oldnordi
ske hadna = »kid, dyreunge«; efterledet løse
= eng, græsgang.
Fra vor højde kan vi ikke se det, men fra GI.
Harløse flader landet blidt mod syd til Havelse
å, der danner sogneskel, og til den smukke Borup
mose. Nordvest for byen findes et lille, men me
get stærkt kuperet terræn, bl. a. med Stibakke
og Nøddehøj. Herfra sænker landet sig mod
vest til skellet ved Skævinge sogn og mod nord
til Æbelholtsdam, mosestrækningen, hvor det
gamle sogns beboere hentede tørv til komfurer
og kakkelovne. Mosen er stadig opdelt i mange
smalle englodder, og i den vestligste, lidt højere
ende, er nogle få huse med respektable borgere,
men omkring 1850-erne var der særdeles livligt
med smugkro og halløj i grøfterne. Den eneste
trøst for datidens politi var vel, at der skulle
råbes meget højt, før naboerne blev generet af
støjen. Vi har endvidere en vældig udsigt ud
over Æbelholtsdam med den blå - eller somme-
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tider helt grønne - Arresø som bagtæppe. Æbel
holt å baner sig vejen fra Æbelholtsdam mod
søen forbi en tårnagtig gulstenspumpestation,
som burde været gravet ned i jorden. På sit vi
dere løb passerer åen også forbi Æbelholt klo
stertomt.
Fra vor udkigspost ser vi tillige HillerødFrederiksværklandevejen som to perlekæder be
stående af chrom og skinnende lak, trukket i
hver sin retning af to stadige strømme af brum
mende biler. Det går stærkt, og undertiden går
det også galt, og Tjæreby sogneråd tog ikke helt
fejl, da det 1899 ikke ville anbefale kørsel med
motorkøretøjer på landevejen, »fordi vi befrøg
ter, at større Udløgge kan opstaa derved«. End
nu er bevaret et lille stykke af den gamle lande
vej med de store træer nogle få hundrede meter
fra den ny, lige amtslandevej, der blev anlagt for
ca. 25 år siden. - Tjæreby sogneråd? Jo, det
hed dengang sådant, ligesom det hed Tjæreby
kommune. I længden syntes sognerådet, det var
upraktisk, fordi der var flere Tjæreby kommu
ner i landet. Man døbte derfor 1945 kommunen
om til Harløse kommune, men sognet beholdt
sit gamle navn, så om det var mere praktisk,
kan vel nok diskuteres.
Så ser vi mod Æbelholt klosterruin med mu
seet, der er omtalt, hvilket også gælder Tjæreby
kirke, hvis tårnspir kan ses langt omkring. Blik
ket går nu mod den nydelige præstebolig, der
blev opført i 1940-erne og afløste den gamle
præstegård af bindingsværk og med stråtag. Her
ligger også gårdene Wendelholm og Bjerggaard
(ca. 60 ha), hvoraf sidstnævnte nu ejes af Harløse
kommune, købt med udstykning for øje.
Vi har næsten fuldført cirklen på »Bjerget«
og vender til sidst blikket ud over det nye, store
boligkvarter, der de sidste år er vokset op i Ullerød. Enkelte markante bygninger træder frem.
Først Ullerød mølle, den gamle hollandske vejr
mølle fra 1865, som malede korn, indtil elektri
citeten vandt over vinden. Den ser ikke alt for
strålende ud. Omgangen er forsvundet, og den
hænger lidt med den ene vinge. De gode tanker,
der nu og da rører sig angående en restaurering
af den ærværdige mølle, skulle gerne realiseres,
inden møllen helt går til grunde. Længere ude i
synskredsen ligger gården Sophienborg med den
præsentable hovedbygning. Gården har et areal
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på ca. 165 ha. Den ejedes i sin tid af godsejer
A. Jarl, men ved testamentarisk bestemmelse
1949 oprettedes legatstiftelsen Sophienborg Læ
regård og Strødam (ang. sidstnævnte, se side 93).
Sophienborgs formål er at virke for unge land
mænds praktiske videreuddannelse som forskole
til landbrugsskolerne.
Vi har set os omkring, og til sidst vandrer øjet
over mod de tre skoler, der flankerer Frederiksværkvejens udløb fra Ullerød: Grundtvigs Høj
skole ved Frederiksborg, Lyngby Landbrugs
skole og Ålholmskolen. I 1895-96 opførte Hol
ger Begtrup Frederiksborg højskole, hvis første
udvidelse fandt sted 1913. Siden 1937 er skolen
blevet kaldt Grundtvigs Højskole ved Frederiks
borg, og om dens virke hedder det: »Skolens
formål er at lære de unge at forstå vor egen tid
og egne opgaver ud fra de kræfter, der har skabt
dem. Den vil give de unge del i de livsværdier,
som det danske og det nordiske åndsliv rummer,
og dermed udruste dem til det liv, der ligger
foran dem«. Dette passer på smukkeste måde
ind i Grundtvigs syn på undervisning »Ikke for
skolen, men for livet«.
Højskolen fik for år tilbage en større, tids
svarende udvidelse. Nævnes skal også den til
højskolen knyttede kirke, Frederiksborg Frime
nighedskirke, indviet 1909. Den har skønne
kalkmalerier, udført af Niels Skovgaard, hvor
man ser Davidssalmens hjorte, der bøjer sig mod
det læskende væld, der springer ved korsets fod.
Kirken er nu valgmenighedskirke.
I 1958 blev arbejdsforholdene for trange for
daværende Lyngby Landboskole i Kgs. Lyngby;
den flyttedes til Ullerød, hvor man havde købt
den gamle Ullerødgaard, der nu blev nedrevet.
Her opførte man en fuldt moderne undervis
ningsgård syd for landevejen, medens den store
skolebygning blev bygget på nordsiden, lige ved
den tidligere Ullerødgaards plads. Men i løbet af
få år vil en by igen omfavne landbrugsskolen.
Ålholmskolen er tidligere omtalt. Disse tre
skoler sammen med det nye, hyggelige butiks
torv danner centrum i den store bebyggelse, der
startede for nogle få år siden. Endnu er der
åbent land mod vest, men udbygningen fortsæt
ter, og om føje år vil der være lukket. Lad os
håbe, det vil lykkes at bevare så meget grønt, at
nattergalen stadig kan føle sig hjemme! Sognet

Fra Æbelholt klosterruin

og kommunen har fået vokseværk. I 1890 var
der ca. 850 beboere, og 1960 var tallet 1300,
siden er det omtrent fordoblet, men det er kun
begyndelsen. Harløse sogneråd har lagt et stort
arbejde i reguleringen af denne store udvikling,
og det er lykkedes at skabe et tillokkende be
boelsesområde. Men med nye tider følger nye
skikke, og det nyeste inden for det offentlige
styre er kommunesammenlægning.

Når vi om få år har glemt, at vi hedder Han
sen, Nielsen og Jensen, og kalder vore koner og
børn og kærester ved numre, så lad os med en
lille vemodig trækning i mundvigene mindes de
gamle tider, hvor et par tusinde Harløse-boere
kunne have en virkelig fornemmelse af at være
med til at sætte præg på deres eget lille område.

TORUP SOGN
HUNDESTED KOMMUNE

værdige oldtidsminde. - I Grønnesse skov fin
des yderligere 3 anselige gravhøje, ligesom der
ved Torpmagle og Sverkilstrup hvert sted er en
høj. Mange oldtidsminder på egnen er blevet
sløjfet gennem tiden, således 9 dysser, 38 høje
og talrige stengrave.
Landsbyen Torup har navngivet sognet. To
rup nævnes 1320 som Touæthorp, hvor forledet
er det ældre mandsnavn Toui og thorp = ud
flytterby. Tidligere hed den også Toverup. Lo
kaliteten Hald omtales 1253; navnet betyder
»skråning«, hvilket passer udmærket med be
liggenheden. Det var her, overleveringen hæv
der, den Kongsgaard lå, hvorfra kong Hald re
gerede Halsnæs. Mellem Torpmagle og Torplille
ligger der en gård, der hedder Kongsgaarden. I
middelalderen var denne gård betydeligt større.
Ifølge Valdemar Sejrs jordebog fra ca. 1230 til
hørte det meste af Halsnæs kronen, og Kongsgaardens navn går muligvis tilbage hertil. Blandt
andre middelalder-bebyggelser kan nævnes Tømmerup (ca. 1370 Tummæthorp), hvis forled er
det gamle mandsnavn Tuml. Ullerup omtales
1492 som Vglerop, d.v.s. »uglestedet«, og Sver
kilstrup hedder ca. 1370 Suærkestorp, hvor for
ledet refererer til det gamle mandsnavn Svær
ker. Det gamle fiskerleje Kikhavn omtales 1582
som Kickhaffnn, og det tydes som »havnen,
hvorfra man kikker ud over vandet«. - Blandt
stednavne af senere dato kan nævnes Sølager
(1682), der muligvis betyder »tangager«, eller
»sølvager« og som tredie mulighed »fugtigt om
råde«. Lynæs benævnes 1720 Lydens Odde og
1768 Lyens Huuse, den mest nærliggende tolk
ning af navnet turde være »næsset, hvor skibe
søger ly«, men ifølge forskeres udsagn skal det

I bogen »Røde Ran«, forfattet af generalmajor
J. F. Classens sønnesøn, smedemester August Pe
dersen, Frederiksværk, i 1862, siges følgende:
»Traditioner, som endnu lever i Folkebevidsthe
den, paastaar, at Halsnæs er opkaldt efter en
hedensk Næskonge, som hed Hald og boede paa
Kongsgaarden, beliggende der, hvor en Landsby
endnu bærer Navnet Hald«. - Halvøen Halsnæs
nævnes 1253 som Halsnes, der betyder »land
tange«. Torup sogn dækker hele det vestlige
område af Halsnæs.
Landskabets karakter er rigt afvekslende. Det
østlige område er forholdsvis jævnt, medens det
vestlige frembyder såvel stærkt bakkede stræk
ninger med betydelige højdeforskelle som mere
ensartede områder. Disse varierende landskabs
former giver sig især tydeligt til kende ved Store
Karlsminde og ned mod det lavtliggende Søla
ger, hvor en fjord i stenaldertiden trængte dybt
ind i landet. Et minde fra denne periode er den
kendte køkkenmødding ved Sølager, hvoraf dog
kun lidt er bevaret. Den ligger i siden af ban
ken Høbjerg, og i dette skallag har National
museet gjort rige fund fra yngre stenalder. Køk
kenmøddingen er dannet efter to på hinanden
følgende bopladser, og den er fredet. - Et bety
deligt minde fra forhistorisk tid er det impone
rende dyssekammer, Karlstenen, der ligger ved
Grønnesøgaard, i skovbrynet af Grønnesse skov
(se foto side 15). Dyssen menes at være den
største i Norden og prydede tidligere de gamle
femkronesedler. Vor store landskabsmaler, J.
Th. Lundbye, har lavet flere tegninger af dette
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snarere stå i forbindelse med ordet »lyn«. Hun
dested omtales 1796 som Hunnesteds Ager, og
navnet hentyder sikkert til »sælhunde«, der i
flokke har tumlet sig her.
Lokaliteten Amagerhusene ved landevejen
Frederiksværk-Hundested menes navngivet efter
nogle Amager-bønder, som kronen skal have
tvangsforflyttet efter pesten 1711. Mange gårde
på Halsnæs stod folketomme og kunne overtages
for en snes æg! Men der meldte sig ikke købere
nok. Derfor måtte nogle bønder fra det frugt
bare Amager op på det mere barske Halsnæs for
at dyrke jorden.
Torup kirkes ældste del er skibet, opført i
kampesten vel ca. 1200, altså den romanske pe
riode. Det oprindeligt romanske kor er engang i
gotisk tid blevet nedrevet, og et nyt kor i gotisk
stil er opført, ligesom et sakristi blev tilbygget
mod nord. Det kraftige tårn, der hviler på kam
pestensfundamenter fra ca. 1300, blev efter en
brand delvis nyopført i 1839. I tårnets sydside
findes en tilmuret romansk dør, og romanske
træk ses ligeledes ved indgangen mod syd i form
af to meget velbevarede vinduer, ligesom korets
endevæg rummer et tilmuret oprindeligt vindue.
Den store tilbygning mod nord er fra 1746.
Våbenhusets nuværende form er fra nyere tid.
Kirkens indre præges af et enkelt og smukt
korparti med det fornemme krucifiks fra omkr.
1300. Det tidligere alterbillede, malet 1841 af
Constantin Hansen, forestillende Jesus, der vel
signer de små børn, hænger i den store niche ved
siden af den romanske døbefont i granit. Da
man omkr. 1955 lod ovennævnte krucifiks op
sætte på et nyopført muret alterbord, tegnet af
arkitekt Rolf Graae, fandt man i hovedskallen
på dette krucifiks årstallet 1300 indridset sam
men med kunstnerens navn. Prædikestolen er
udført ca. 1610 af kgl. hofsnedker Hans Barchmann, den er prydet med indlagt citrontræ. Deg
nestolen stammer fra ca. 1560.
Mod nord på kirkegården findes der rester af
en gammel kirkegårdsmur fra tiden omkr. 1500.
Lige op af kirken ligger den hyggelige præste
bolig, og over for kirken den gamle, stråtækte
Torup kro, hvis oprindelse går århundreder til
bage. Længere fremme ad vejen mod Hundested
ligger Torup skole, opført 1906.
Om Halsnæs’ fiskerlejer oplyser fhv. redaktør

Torup kirke, alterbordet med det ærværdige krucifiks

Carl Jørgensen, Vinderød skov, bl. a.: »Det
ældste fiskerleje i Torup sogn er Kikhavn, be
liggende på nordkysten ud mod Kattegat, der
gennem århundreder har sunget sin brusende
rytme for dets dør. Her kan være barskt, men
den dag i dag tillige idyllisk. De snævre gader
og stræder, hegnede med æbleroser og bukketorn
og gammel byggeskik er et særsyn, man ikke
finder andre steder på Halsnæs. Det oprindelige
Kikhavn var tæt sammenbygget, næsten som i
en købstad, og med de firlængede gårde sam
menbygget med nabogården (tvillingegårde).
Den herved fremkomne mellemlænge havde man
halv ejendomsret over. Til lejet hørte godt 300
tdr. land, der blev drevet i fællesskab, ligesom
fiskeriet var delvis fælles. I 1780 var der 28
ejendomme og ved udskiftningen 1795 lidt flere.
En katastrofe ramte Kikhavn 14. maj 1794, idet
nogle drenge skulle lege, at de »røg ræve ud« af
et lille redskabshus. Ideen havde de fået ved at
se nogle jægere ryge rævene ud af det nærlig
gende »Gallebjerg«. Deres leg med ild medførte
en voldsom brand, hvorved 17 ejendomme ned
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brændte. En gammel fisker fik ved sin snar
rådighed og sit mod forhindret, at hele lejet blev
brandhærget. Han standsede ilden ved at kaste
våde lagner på stråtagene, hvorunder han blev
stærkt forbrændt og fik hår og skæg svedet af. Fr. VI’s svigerfader, prins Carl af Hessen, ejede
på daværende tidspunkt Frederiksværk Gods,
hvortil også hørte Kikhavn. Han udskiftede ef
ter branden ejendommene og nedlagde fælles
driften. Der blev nu oprettet 19 husmandssteder
eller fiskerlodder, hvert med 16 tdr. land til;
endvidere 14 småsteder med kun 8 tdr. land til
hvert sted. Samtidig opførtes sognets første
grundmurede bygning, Kikhavn skole, opført
1795«.
Om Kikhavns bonde- og fiskerbefolkning hed
det i folkemunde, at spurgte man en gammel
indfødt her om, hvordan det gik med landbru
get, så fik man til svar, at det ikke gav meget
af sig, fordi det var et »bierhverv«. Tilsvarende
svar lød, når man forhørte sig om fiskeriet - det
var også et »bierhverv«. - Kikhavn fiskerleje af
i dag tæller ikke mange fiskere. Det store fiskeri
foregår fra Hundested havn, men det gamle
hyggelige fiskerleje har beholdt sit særpræg og
sin hygge i så udstrakt grad, at Kikhavn må be
tragtes som et af de bedst bevarede gamle lejer
ikke bare på Halsnæs, men måske i landet. Gan
ske vist er sommerhuse skudt op omkring stedet,
og et livligt badeliv florerer i højsæsonen, men
alligevel - det gamle Kikhavn ligger endnu lige
som en lille enklave ærværdigt tilbagetrukket
fra nutidens hektiske turistmylder. Det var øn
skeligt, om det måtte skånes for præg af »ny
byggerliv«. Det burde bevares som en attraktion,
en oase, midt i det store sommerhusområde,
hvor man kunne færdes under indtryk af, at her
var et gammelt stykke fiskerkultur blevet beva
ret til glæde for eftertiden.
Ved Sølager har der ligget en nu forsvunden
landsby ved navn Rorup (nævnt 1451). I 1688
bestod den af 5 gårde og 3 huse. I 1776 opret
tede J. F. Classen Grønnæssegaard (nuv. Grønnesøgaard) som en anselig hovedgård, og to an
dre forsvundne landsbyer, Gryndese og Fornerup, blev sammen med Rorup lagt under går
den, hvis tilliggende var på ca. 30 tdr. hartkorn.
Efter Classens død kom hovedgården i prins
Carl af Hessens eje, underlagt Frederiksværk
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Gods og Arresødal. I dag er Grønnesøgaard på
ca. 260 ha og ejes af godsejer K. Hasselbalch. I et af arbejderhusene til Grønnæssegaard boede
i sin tid stamfaderen til den senere på Halsnæs
så udbredte Kæmpeslægt, Peder Hansen »Kæm
pe«. Da Rorup blev nedlagt som landsby, fik
Peder Kæmpe tilbudt et markområde i det nu
værende Sølager, hvorfra han begyndte ulke
fiskeri og derved blev en foregangsmand på eg
nen. Det var omkring 1785, Peder Kæmpe
grundlagde fiskerlejet i Sølager. En gammel ej
endom, beliggende i vejsvinget fra Sølager mod
St. Karlsminde, bærer navnet »Per Kæmpes
Gaard«, og muligvis er den identisk med Kæm
pes nybyggersted.
Af ovennævnte Carl Jørgensen oplyses bl. a. vi
dere: »Samtidig med Peder Kæmpe kom en anden
fisker til Sølager, og det var Lars Fisker fra Vinde
rød. Han havde hidtil drevet ålefiskeri i Arresø, og
nu ville han forsøge det samme her. Han begyndte
med at lægge en ruse ud ved Grønnæssegaards enge,
hvori der var en blød og frodig græsbund, der gav
de bedste muligheder for fangst. Det gav også re
sultat, og ret hurtigt dannedes et ålefiskerlav, be
stående af 6 fiskere, der hver havde 5 ruser. Fiskerne
havde deres tilhold på Grønnæssegaard, der dengang
ejedes af general Classen. I gårdens folkestue blev
de godt beværtet af generalens husholderske, madam
Rude, der til gengæld fik ål og som vederlag sikrede
fiskerne eneret på ålefiskeriet. Under de senere ejere
af gården indførtes derimod en fast afgift for ret til
ålefangst, og i begyndelsen af 1800-tallet forpagtedes staderne ud for 25 år mod en årlig afgift af 30
rdl. Fiskerne rådede nu over 90 ruser, der hver ind
bragte en årlig fortjeneste på 10 rdl. I 1853 blev
der holdt offentlig auktion over stadepladserne, og
gårdmand Jørgen Jeppesen i Ellinge prøvede på at
få erhvervet sig den gode fangstplads ved at tilbyde
en årlig afgift på 112 rdl., men de driftige Sølagerfiskere overbød ham og fik staderne for de næste 10
år. Da staten 1859 solgte Grønnæssegaard til for
pagterne Jørgen og Henrik Jørgen Hellemann, over
tog disse selv ålefangsten 1863. Den blev dog senere
bortforpagter til Peder Kæmpes svigersøn, Niels Lar
sen i St. Karlsminde, og nu var den årlige betaling
oppe på 240 rdl. Ålene blev solgt i København og i
de nordsjællandske købstæder, hvortil de blev bragt
i sække med rappe Frederiksborg-heste for vognene.«

Omkring 1795 grundlagde prins Carl af Hes
sen fiskerlejet St. Karlsminde, der er opkaldt
efter ham og en tid ogstå stavedes Carlsminde.

Parti fra Hundested havn; i baggrunden en af Grenaa-Hundested Færgefarts store færger

På den magre jord oprettede han 37 lodder,
hver på ca. 5 tdr. land. Hidtil havde området
ligget som overdrevsjord, nu kom der nye fami
lier til som fæstere og lejere, det var jo efter
stavnsbåndets ophævelse. Imidlertid kunne disse
småsteder ikke føde en familie, så derfor måtte
man ty til fiskeriet. Det var prins Carls hensigt
at oparbejde et fiskeri, der kunne forsyne hans
store besiddelser som Frederiksværk Gods med
Arresødal samt Grønnæssegaard med flynder og
torsk, som Isefjorden hidtil havde været så rig
på. Desværre var fangstmulighederne ikke efter
25

Frederiksborg amt

beregning, og lejets betydning som fangstplads
blev ringe. Den smule korn, der blev høstet på
de små fiskerlodder, blev enten sejlet til Rørvig
eller St. Havelse mølle for at blive malet. Der
blev ligeledes anlagt et lille færgested ved Kul
husrenden med forbindelse til Kulhus i Horns
herred. Stejlepladsen blev indrettet ved Skulde
vig og den store Klintebakke, der er 33 m høj,
og nu er trigonometrisk station.
Når man i dag færdes i St. Karlsminde, for
nemmer man stadig lidt af det gamle fiskerlejes
udseende, selv om både helårs- og sommerhus
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bebyggelse efterhånden erobrer det naturskønne
sted. Mange af de oprindelige fiskerhuse bliver
købt og indrettet til landliggerboliger, men de
hyggelige gamle markveje er til dels bevaret,
ligesom stedets særprægede natur med det dejlige
bakkeland og den prægtige udsigt over mod
Horns herred hidtil er blevet skånet for større
ødelæggende indgreb. — Et minde fra prins Carls
tid er den gamle skole, han lod bygge 1802. Den
blev nedlagt 1924 og er nu fredet.
Fra St. Karlsminde tager vi til Lynæs, også et
gammelt fiskerleje, der fik sin havn anlagt alle
rede I 1885. Oprindelig lå her en halv snes huse
med jordtilliggender fra 4-12 tdr. land. Færge
manden, der forestod sejladsen til Rørvig, havde
to af husene. I de øvrige levede en blandet bon
de- og fiskerbefolkning under yderst nøjsomme
forhold. Man rådede over 4 mindre både uden
sejl, kun færgebåden førte sejl. Carl Jørgensen
fortæller herom: »I krigen med England 180714 var næsten samtlige fiskere på Halsnæs ud
kommanderet til at gøre tjeneste ved de faste
batterier langs Isefjordens indløb. Det kostede
fiskerne dyrt, og det medførte stor nød og fat
tigdom, da fiskeriet nærmest gik helt i stå. Nu
måtte fiskerkonerne til at grave orm og sætte
kroge ud. Da fiskerne igen 1814 kunne genop
tage deres erhverv, havde de ingen redskaber og
ingen penge til at købe nye for.
I Lynæs boede imidlertid et par dygtige fiskere,
der ikke uden videre ville opgive deres gamle ar
bejde, det var Hans Nielsen med tilnavnet »Væver«
og Niels Knap. I 1815 drog førstnævnte fisker til
Hornbæk for at lære fiskeri på åbent hav (Katte
gat), idet Lynæs-fiskerne kun drev fjordfiskeri. Om
kring 1817 vendte Hans Væver hjem til Lynæs, hvor
han oprettede et bådelav, der med sejlbåde drev et
godt havfiskeri. I løbet af nogle år havde man 2
søgående både, der fiskede sild ved Sjællands rev,
og efterhånden voksede bådeantallet, og velstand
kom til byen. — Hans Vævers søn, Niels Hansen, var
foruden at være en dygtig fisker tillige udstyret med
talent for handel. Bl. a. købte han tunger op, der
blev solgt til tyskerne. Ved siden af drev han også
Lynæs kro, der gik i arv til en søn. - Niels Knap
var i sin tid blevet indrulleret i flåden. Han deltog i
slaget på Rheden den 2. april 1801, hvor han b!ev
taget til fange af englænderne. Senere lykkedes det
ham at undslippe til Amerika, hvorfra han 1818
vendte hjem til Lynæs med en pæn formue på lom

386

men. Sammen med bl. a. Hans Væver fik han dan
net et bådelav, der tog på sildefiskeri i Limfjorden.
Dette bådelav rådede snart over flere gode fartøjer,
og de to energiske fiskere havde nu sikret Lynæs som
fiskerleje.«

Efterhånden voksede Lynæs havn og betyd
ning. Gennem de senere år har Lynæs-fiskerne
indledt et nært samarbejde med Hundestedfiskerne, men man har stadig egen havn og fiske
riforening. — Nær havnen ligger Lynæs fort,
hvortil er adgang ad Fortvejen.
I 1862 anlagde man en lille havn i Hundested
under meget beskedne former, idet den kun be
stod af nogle kasser sten, som blev sænket ned i
vandet. Fra denne ringe begyndelse og under
yderst vanskelige økonomiske kår, forværret ved
tilsanding, lykkedes det efterhånden at få udbyg
get den til en øhavn med adgang ad en træbro,
der senere afløstes af en stenbro. Først omkr.
1916 var der tale om en virkelig havn, siden er
det gået hurtigere. I 1949 fandt en betydelig
udvidelse sted, og nu forestår nye udbygninger.
Den mere end 100 år gamle Hundested havn er
i dag hjemsted for en stor fiskerflåde, og Hundested-kutterne tager langt omkring på fiskeri i
Kattegat, Østersøen og Nordsøen. Fra den spæde
begyndelse i de små fiskerlejer, som er nævnt på
Halsnæs, besidder de dygtige Halsnæs-fiskere nu
en af Danmarks betydeligste fiskerihavne med
dertil hørende fartøjer, og de har på smukkeste
måde videreført og forbedret den arv, som deres
forfædre for snart 200 år siden lagde grunden
til.
Til havnen er knyttet auktionshal, og blandt
større virksomheder, der er vokset i trit med
havnens og dermed Hundesteds udvikling, kan
nævnes A/S Hundested Motorfabrik, hvis skibs
motorer er kendt verden over, og hermetikfa
brikken »Gubben«, hvis produkter ligeledes
bringes viden om. Endvidere kan nævnes Hun
dested Trælasthandel (A/S Sophus Brammer) og
A/S Hundested Kul & Olie. Her findes tillige
flere fiskeexportfirmaer, bådebyggerier, skibssmedier, vådbinderi m. v.
I 1934 blev Grenaa-Hundested Færgefart op
rettet, og hermed fik Hundested havn endnu en
meget vigtig funktion. Ikke mindst i de senere
år med bilismens rivende udvikling er denne
overfart blevet af overmåde stor betydning.

Den karakteristiske Lynæs kirke

Nordsjælland med Københavns-området har her
en hurtig og god forbindelse til Jylland, hvilket
især i ferietiden og ved højtider viser sig i form
af en enorm strøm af personbiler og i hverdagen
ved de mange lastvognstog, der ruller af sted
mellem Hundested og hovedstaden. Færgefor
bindelsen Hundested-Rørvig (opr. 1927) er først
og fremmest en hurtigforbindelse mellem Nord
sjælland og de store ferieområder ved Rørvig i
Odsherred.
I 1916 blev Hillerød-Frederiksværkbanen for
længet til Hundested. Det fik væsentlig betyd
ning for Halsnæs i almindelighed og for Hunde
sted i særdeleshed. Fiskeriet, banen og færgefar
ten har været det trekløver, der gav Hundested
gode eksistensmuligheder, men det er først efter
2. verdenskrig, at den større udvikling har be
virket en betydelig befolkningstilvækst. I 1950
var der ca. 3000 indbyggere i Hundested og
Lynæs, nu er tallet ca. 5.000. Stedets industri
havde hidtil haft forbindelse med fiskeriet; nu

er også anden industri ved at finde Hundesteds
glimrende beliggenhed som fabrikscenter, således
kan nævnes firmaet Bagh & Co. A/S (elektriske
anlæg) og Terma Maskinfabrik. Når den gamle
naturskønne, men hårdt belastede landevej mel
lem Hundested og Frederiksværk erstattes af
en ny tidssvarende bilvej, vil dette afgjort få
betydning for Hundested bys udvikling.
Hundested og Lynæs går ud i eet, med Nørre
gade og Søndergade som een tre km lang hoved
gade, flankeret af Isefjorden på den ene side og
de store dejlige bakkedrag, der i området fra
skolen til Lynæs kirke hæver sig i al deres skøn
hed, delvis på den anden side. I disse smukke
områder ligger Hundested skole, opført 1919,
senere udvidet, sidst 1967, og står nu som et an
seligt skolekompleks med såvel hovedskole som
realafdeling. Ikke langt herfra ligger Hundested
bibliotek, indrettet 1965 i det tidligere kommu
nekontors lokaler, efter i mange år at have haft
til huse på skolen. - Som hovedbyen i Torup

387

Mindemuren på Lynæs kirkegård

sogn og på baggrund af den stadig stigende be
folkningstilvækst tog man 1965 det store state
lige rådhus i brug som administrationsbygning
for Hundested kommune; betegnelsen Torup
kommune blev ophævet 1961. De gamles Hjem
blev indrettet 1937 i den tidligere Kikhavn skole.
Som et søgt turiststed har Hundested også
flere hoteller og pensionater, bl. a. kan nævnes
Hundested Kro og Hotel, der for nylig blev ud
videt med en stor moderne fløj.
Lynæs kirke ligger ualmindeligt smukt i de
fredede Lyngbakker, hvor lyngtæppet næsten
når hen til dens grund. Den blev opført 1901 i
kløvet kamp, et materiale, som dens arkitekt
(A. Clemmensen) havde valgt af hensyn til den
særprægede natur, der findes her. Kirken har
bjælkeloft. Dens indre prydes af et smukt kruci
fiks af egetræ, ophængt over alterbordet - skå
ret 1944 af billedhuggeren Axel Poulsen. - På
kirkegården blev der 1956 opført en mindegård
for omkomne fiskere og søfolk fra Torup sogn.
Der havde gennem adskillige år været planer
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fremme herom, hvori ikke mindst købmand A.
Marker virkede for sagen. En tankevækkende
bronzestatue, udført af billedhuggeren Svend
Lindhardt, viser en moder med sit barn på ar
men, spejdende ud over havet for at fange synet
af en hjemvendende kutter, hvor en far, mand
eller søn er om bord. Bag statuen er opført
en trefløjet mindemur, bygget ind i en skrænt.
Denne mur af blå Rønne-granit er inddelt i 99
felter, hvor man har indhugget navnene på de
personer, som er omkommet på havet siden 1901,
da man byggede Lynæs kirke som fælles kirke
for Hundested og Lynæs. Det er et meget smukt
og gribende mindesmærke, som sognet her har
sat for sine sønner. På mindemuren er indtil
1969 indsat navne over 64 omkomne.
Lige ved kirken ligger præsteboligen højt
på en banke med vid udsigt over Isefjorden og
Kattegat, måske Danmarks smukkest beliggende
præstebolig. Lidt nord for Lynæs kirke finder
man Valdemar Poulsens bakke (28 m), opkaldt
efter den berømte opfinder af den »trådløse«

Knud Rasmussens Hus på Spodsbjerg, nu museum

telegraf. Fra 1905-06 gjorde Valdemar Poulsen
her de forsøg inden for elektroteknikken, der
gjorde ham verdenskendt.
Torup sogn, og det gælder især de naturskønne
områder omkring Lynæs og Hundested, er et
stærkt besøgt feriested. Strækningen mellem
Hundested og Lynæs langs Isefjorden, det tid
ligere Tømmerup overdrev, tilhører kommunen
og er udlagt som et fredet rekreativt område.
Det samme gælder plantagen på Storebjerg ved
Lynæs, hvor et område på ca. 30.000 m2 skal
henligge som naturland. Endvidere findes flere
andre betydelige naturskønne arealer, der er fre
det til gavn og glæde for os alle.
Et ganske betagende stykke natur er det fre
dede område omkring Spodsbjerg skanse og
Spodsbjerg fyr. Her ligger Knud Rasmussens
Hus, og her skrev vor verdensberømte polarfor
sker Knud Rasmussen (1879-1933) flere af sine
rejsebeskrivelser. Det var hans hjem, når de store
25*

slæderejser på Grønland levnede ham tid dertil.
Hans hus er nu indrettet til et museum, der rum
mer mange interessante ting og levendegør det
rige og egenartede liv, der er knyttet til denne
store personlighed. Lige ved Knud Rasmussens
Museum, på Spodsbjerg, rejste danske og grøn
landske venner 1936 en stor mindevarde for
ham, bygget op af mindre sten, samlet af grøn
lændere efter hans død. På mindevarden læses
bl. a. de stærke og manende ord »Følelse af Kald
fører gennem alle Genvordigheder«. - At færdes
på Spodsbjerg med den enestående udsigt over
Kattegat er en naturoplevelse af ædleste karat.
Spodsbjerg hæver sig 34 m over havets over
flade, og fyrets blinken rækker langt ud over
Kattegats vuggende flade. - I lidt sydlig retning
for Spodsbjerg rejser Dyssebakke sig, der med en
højde af 41 m er sognets højeste punkt. Også
her er udlagt fredede arealer mellem Hundested
og Kikhavn.
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Blandt institutioner og hjem i Torup sogn
kan nævnes »Red Barnet« (Dronning Ingrids
Optagelses- og Småbørnsrekreationshjem) i Ly
næs, oprettet 1948, Københavns Kommunelærerindeforenings Svagbørnskoloni Grønnehave i
Sølager, Børnekolonien Fyrrenæs i Lynæs og
F.D.F.’s ferielejr Fyrreborg i St. Karlsminde.
Sølager Statsungdomshjem blev oprettet 1919.
Om dets funktion udtaler forstander Nordstrand
bl. a.: »Det er et behandlingshjem for unge
mænd fra 15-21 år. Opholdet tilsigter en er
hvervsmæssig uddannelse inden for landbrug,
gartneri og af specialarbejdere i jern- og træ
branchen. Køkkenskolen forbereder til kok i
handelsflåden. Hjemmet kan efter udvidelsen

1969 rumme 33 elever i 4 afdelinger, hvoraf en
er en lukket specialafdeling.«
For Torup sogn og Hundested kommunes ved
kommende tegner fremtidsplanerne sig foreløbig
således, at kommunen efter 1970 forbliver som
i dag. Store sommerhusområder har gennem
mange år eksisteret inden for kommunens og
sognets domæne, og helårsbeboelsens udvikling
fortsætter støt. Igen kommer Hundested havn
ind i billedet, for kommunens videre ekspansion
vil sikkert for en stor del være afhængig af, om
havnen inden for en overskuelig fremtid for
uden at være en vigtig fiskerihavn og færgeover
fartssted tillige bliver industrihavn.
Jørgen Andersen

ØLSTED SOGN
ØLSTED KOMMUNE

Havelse å. Mod øst og nordøst afgrænses det af
afvandingskanalen gennem Grimstrup enge til
Arresø, mod nord når sognet til Arresø og Kreg
me sogn. Nordøst og øst for denne kanal ligger
ud mod Arresøen Li. Lyngby sogn, derefter
Skævinge sogn. På den anden side Havelse å er

Ølsted sogn ligger midt imellem de to byer Fre
derikssund og Frederiksværk. Mod vest grænser
det ud til Roskilde fjord, mod syd og sydøst til
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det Strø og Sigerslevvester sogne. - Ølsted næv
nes 1252 som Ølstæde, og forledet kommer af
det ældre mandsnavn Ølwir.
Indtil for få år siden har sognet været tyndt
befolket. Jorden er gennemgående af ringe bo
nitet, og i de senere år er store arealer blevet ud
stykket til sommerhusgrunde i området ved Øl
sted strand. Her, ned mod Roskilde fjord, var
indtil ca. 1800 en skov, der hed Havelseskov.
Den blev fældet på grund af misrøgt. Bønderne
i Store Havelse ejede den i fællesskab, og her
jog de svin og kreaturer ud at æde olden. Ny
plantevækst blev der ikke tænkt på. Gården
Johannedal, der ligger ved Havelse å, er den
gamle skovridergård. - Der findes en del old
tidsminder i sognet. Den berømte Havelse køk
kenmødding ligger dog lige på den anden side
af Havelse å i Sigerslevvester sogn (se dette),
men omtrent midtvejs mellem Store Havelse og
Havelse å er der to kæmpehøje: Thorshøj, øst
for kommunevejen, Guldhøj længere mod vest.
Til sidstnævnte gravhøj knytter der sig et
sagn, der siger, at der skal være begravet en
guldgås her, som ruger på tolv guldæg. Sydøst
for Ølsted skyder en lille ås sig frem, Vibjerg
(34 m), der sammen med Lundebakke (33 m) er
udløbere af Strø bjerge. På Vibjerg er der nu
kun een gravhøj tilbage af de mange, der har
ligget her. I 1920-erne fremdrog Nationalmuseet
flere stenredskaber samt enkelte bronzesværd
fra en grav nær Grimstrup. Denne grav er fre
det og istandsat, men højen over den er sløjfet
for mange år tilbage. Lidt vest for Vibjerg
fandtes indtil for få år siden et kær, Solkær, men
om det var et gammelt helligkær, vides ikke.
Nu er det fyldt op med jord.
Sydvest for Ølsted ligger et andet højdedrag,
Klokkerbakke, med Rakenshøj og Flækhøj, der
er fredede, men ikke undersøgt. I moserne ved
Arresø, Vejlebro, er der fundet en boplads med
redskaber fra den ældre ertebølletid (ca. 5.000
f. Kr.). Foruden Nationalmuseet har også Hans
Ove Nielsen i Ølsted gravet her. Han har bl. a.
fundet en ildbuk eller et kultdyr i en brandplet
på nordøst-skråningen af Vibjerg. Han har end
videre omkring i sognet fremdraget ca. 300
brandpletter, grubeformede grave med rester af
ligbrænding og gravsager. I de fleste tilfælde
var der intet fund, men i nogle fandt han kar,

krukker, dyreknogler og muslingeskaller. Ved
foden af Vibjerg, mod nord, er en stenaldergrav
blevet fremdraget; den er blevet istandsat af
Hans Ove Nielsen, med omkostningerne betalt
af Gasbetonfabrikken, på hvis areal den blev
fundet. Arbejdet er godkendt af Nationalmu
seet. - På Hougaards mark i Store Havelse, vest
for landevejen Fred^rikssund-Frederiksværk,
omtrent nede ved det såkaldte Skovdige, lå tid
ligere en samling meget store sten. Det har mu
ligvis været en gravhøj eller et offersted. Stenene
blev fjernet 1917 af stedets ejer, Willum Wil
lumsen; de blev slået til skærver og solgt til vej
belægning. Bondens gamle mor på gården blev
vred over dette. Den slags skulle have lov til at
ligge i fred, og det ville bringe ulykke til går
den, hvis man ødelagde disse sten. Måske fik
hun ret; hendes eneste datter døde nogle få år
efter.
På gården Dronningkildes mark vest for Store
Havelse er der en helligkilde, hvortil folk val
fartede i gamle dage; den blev kaldt Dronnin
gens kilde. Når man drog forbi her på vej til
Helene kilde i Tisvilde, blev der gjort holdt, og
de syge blev badet og vasket i kilden. Der er
knyttet et sagn til Dronningens kilde. Det for
tæller, at da dronning Margrethe Sprænghest,
gift med Christoffer I, var død på borgen Dron
ningholm ved Arresø (se Kregme sogn), blev
hendes lig ført ad den gamle vej fra Dronning
holm til Slangerup. Da kisten nåede ud for det
sted, hvor nu kilden løber, blev et gyldent bånd
af vinden blæst ned på marken, og her sprang
kilden frem. Som tegn på dronningens fromhed
og godhed fik kilden lægedomskraft.
En anden version lyder, at da dronning Mar
grethe Valdemarsdatter var død, blev hendes lig
ført på vogn ad Roskilde til. På Store Havelse
mark fløj et klæde fra kisten hen på jorden, og
der, hvor det faldt, udsprang en kilde, der sta
dig findes på gdr. Helge Hansens mark. Når folk
drog forbi på landevejen, holdt de stille for at
smage på det helsebringende vand og gav en
skærv herfor. Disse penge fandt de Havelse-folk
siddende i træværket om kilden, men ingen tur
de fjerne de hellige mønter. En klog kone, som
for en del år siden boede i St. Havelse, hentede
vand i kilden og tilberedte det til de syge. En
gang om året, Set. Hans aften, blev der båret
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kranse ud til kilden. Denne sidste version er
meddelt af lærer O. Larsen, St. Havelse, og
trykt i Nordsjællandsk Folkeliv II, udgivet af
A. Uhrskov 1922, og er optegnet i Evald Tang
Kristensens samling af sagn.
Ølsted kirkes ældste dele, kor og skib, er op
ført ca. 1150 af kampesten. I senromansk pe
riode, ca. 1300, er skibet blevet forlænget mod
vest. En udvidelse af koret mod øst har fundet
sted ca. 1450, og hvælvinger er indbygget som
erstatning for det flade bjælkeloft. Endvidere
blev tilbygget et sakristi, og mod syd kom et
våbenhus; disse tilbygninger er af tegl. Det ret
brede tårn er opført ca. 1590. - Kirkeinteriøret
viser rester af kalkmalerier, således ses på den
nordre væg i skibet en afbildning af adelskvin
den fru Lene Viffert til Havelsegaard.
Fra den forsvundne gård (se nedenfor) stam
mer måske den lille, tofløjede altertavle fra ca.
1500 på korets nordvæg; den viser fra venstre
til højre: korsbæringen, korsfæstelsen og grav-
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læggelsen. Den nuværende altertavle i renæssan
ce er fra ca. 1620. Den bærer fire mindre male
rier på træ, hvoraf de to øverste har motiver fra
Det ny Testamente, medens de to nederste fore
stiller scener fra Det gamle Testamente. De fire
motiver er symbolske, idet den korsfæstede
Kristus, øverst til venstre, som parallel har Mo
ses med kobberslangen, nederst til venstre, me
dens den opstandne Kristus, øverst til højre,
som parallel har profeten Jonas, der udspys af
hvalfiskens bug, nederst til højre. Et smukt sme
dejernsgitter blev 1747 opsat foran alteret, det
bærer Fr. V’s navnetræk. Prædikestolen i renæs
sance er fra ca. 1600 og forsynet med lydhimmel
i senrenæssance fra 1628. Fra omkring 1610
stammer de fine stolestader, der i stærk grad
præger det skønne kirkerum; de har bevaret de
res låger, og de nærmest koret er fornemst ud
skåret. I tidligere tid sad kirkegængerne efter
rang og i nummerorden, og på en af lågerne
blev 1950 afdækket et sådant nummer, nr. 10.
Stolestaderne blev smukt restaureret i 1957.
Kirkens ældste inventar er foruden den ro
manske granitfont det fornemme unggotiske
korbuekrucifiks fra ca. 1275-1300, ophængt på
korets nordvæg. Om dette krucifiks skriver dr.
phil. Jan Steenberg: »Korstræet har haft fire
evangelistsymboler, men kun de to er bevaret.
På den vandrette korsarm ses Lukas-oksen ved
Christi højre hånd og Matthæus-englen ved hans
venstre. Der er gruber til »ædelstene« langs kors
træets kanter. Christus selv er af den mere
spinkle, gotiske type. Fødderne er samlet, krop
pen ganske let svajet, hovedet med tornekransen
er let bøjet forover, øjnene lukkede, men lidel
sen er ikke særlig stærkt fremhævet. Dette gan
ske fine arbejde, der er en sjældenhed i denne
egn af landet (Strø kirke har dog et lignende),
har med sine blødt svungne konturer, med klæ
debonnets elegante foldekast og med det blide
udtryk for smerte til forudsætning andre danske
billedskærerarbejder fra 13. årh., der nedstam
mer fra samtidig fransk kunst.« Krucifikset blev
restaureret 1950. - Mellem våbenhus og skib er
en smuk egetræsdør, der har været »jernbunden«
med store beslag i fine mønstre. Den har årstal
let 1638 samt lensmanden Fr. Urnes monogram
anført.
Vi nævnte før den forsvundne middelalder

gård, Havelsegaard, der menes at have ligget ca.
200 m vest for St. Havelse by. Navnet Havelse
nævnes 1252 i lokaliteten Lille Havelse (Hawgeløsæ lillæ), medens Store Havelse først omtales
1354 som Haugheløsæ. Navnets forled er det
ældre danske ord haghi, der betyder »et indheg
net stykke jord, en græsgang«; den senere betyd
ning er derpå blevet navneordet: have, et lille
jordstykke. Endelsen løse betyder en eng eller en
græsmark. Som stedets natur gav landsbyen
navn, således gav denne gården navnet, Havelse
gaard. Hvornår denne gård er opført, vides
ikke, men 1354 nævnes en væbner ved navn
Jacobus Jonasson »de Haugheløsæ«, og ca. 1370
hørte Havelsegaard under Roskilde bispestol,
idet den må antages at være identisk med en
omtalt hovedgård i Haweløsæ maglæ. De øvrige
gårde i sognet hørte under Æbelholt kloster. Den ovennævnte fru Lene Viffert fik efter sin
mand livsbrev på gården i 1568, udstedt af
Fr. II. Efter hende fulgte flere andre, der fik
den i len af kronen, der formentlig havde ejet
gården siden reformationen 1536.
Gårdens videre skæbne fortaber sig i det dunkle,
efter at det 1593 hedder om den, at den på grund
af for høj landgilde ligger hen som ødegård. Engang
i 1600-tallet er Havelsegaard helt forsvundet, kun
efterladende sig en tomt. Her har man fundet røg
sværtede murbrokker og forkullet træ, hvilket tyder
på brand. I 1965-66 gravede Nationalmuseet på
tomten, også kaldet Hoxhaven, men fandt intet af
betydning.
Meget tyder på, at der har hørt en gårdkirke til
Havelsegaard, idet en døbefont i haven til Haugegaard i St. Havelse menes at stamme fra denne kirke.
Døbefonten er anbragt her af Haugegaards tidligere
ejer, gdr. Peder Hansen, der fandt den ene halvdel
i sin egen have og den anden i haven til nabogården,
Guldhøjgaard. Fonten var delt i to stykker, der
brugtes som havestole. Nationalmuseet har haft en
mand til at se på den, og - det var en døbefont.
Havelsegaard har ligget dels på Haugegaards - og
dels på Hougaards jorder; nu er tomten på sidst
nævnte gårds område bebygget. Indtil for nogle år
siden sad der omkring i gårdenes og husenes kældre
og skorstene i St. Havelse munkesten fra den for
svundne herregård, disse sten forsvinder efterhån
den, som bygningerne moderniseres. - I folkevisen
om »Morten Venstermand« fortælles om en begiven
hed, der har gjort navnet Havelsegaard kendt. Den
omhandler en beretning, hvor en nonne røves fra
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Vor Frue kloster i Roskilde. Ifølge nyere forskning
viser det sig imidlertid, at »røveren« skal være en
væbner ved navn Morten Jensen (Stjernemaane), der
boede på Havelsegaard fra 1494-1512. Der har al
drig her været nogen Morten Venstermand, men
derimod en væbner, Torsten Venstermand, fra 1410—
11. I »Jytte Gyldenstiernes Slægtebog« fra 1620 for
tælles, at Morten blev bandlyst for sin vovelige
færd, og for at købe sig fri måtte han i bod aflevere
sin gård samt betale 2 læster korn (44 tdr.) til St.
Lucii kirke, tilhørende Roskilde bispestol. Morten
sad dog på gården til sin død. Endvidere skal oply
ses, at folkevisen kalder den bortførte nonne Lisbeth,
men hun hed Anna eller Arene Jensdotter. Lisbeth
var iøvrigt navnet på en nonne, der under lignende
forhold blev bortført fra Vor Frues eller St. Nikolajs
nonnekloster i Slangerup.
I 1880-erne kom hver sommer en lille trup
sigøjnere til St. Havelse, og de blev altid godt
modtaget af byens folk. De boede fast på Hou-

gaard, dengang ejet af gdr. Peder Willumsen.
Hans kone, Karen, sørgede for maden til dem, og
de befandt sig godt. Et år, de kom dertil, var
det dårligt vejr. De fik anvist plads i lo og lade,
men grundet regnvejr kunne de ikke benytte
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deres gamle kogeplads, hvorfor de lavede bal
midt på logulvet. Dette så Willumsen, og han
blev lamslået ved synet, men han bebrejdede
ikke sigøjnerne herfor. Derimod spurgte han
deres gamle anfører, hvordan de dog kunne finde
på at tænde ild der; de kunne jo brænde gården
af. Til dette svarede den gamle leder, at Willum
sen ikke skulle være ræd herfor, der skete intet,
hvorpå sigøjneren strøg med hænderne over il
den, og den gik ud. Videre sagde han, at som
tak for god behandling ville han nu binde ilden
i byen til gården her i 100 år; i den tid skulle
ingen gård og intet hus brænde i St. Havelse.
Indtil nu er det heller ikke tilfældet. Der er
brændt en lade på Thorshøjgaard og et hus vest
for byen, men begge bygninger lå uden for selve
St. Havelse. Der er flere gange fra 1912-20
brændt halm fra roekuler ved Maglemosegaard,
ligesom der ca. 1914 brændte et par halmstakke
ved Hougaard, men gårdene brændte ikke. Beg
ge steder lå og stod halmen tæt ved disse gårde;
ved Hougaard bar vinden endda mod gården. I
ældre tider troede folk i St. Havelse på denne
spådom, og ingen havde mere end en symbolsk
brandassurance på gårde og huse; man sparede
de penge. Lynet er heller aldrig slået ned i selve
byen. Nu ved jeg ikke, om der er andre end mig,
der tror på det. Der er vist ingen, der kender
noget til det, men jeg har mange gange hørt, at
Karen Pa’ Willems, gdr. Peder Willums kone på
Hougaard, i min barndom fortalte mor det.
I ældre tid var der ikke mange muligheder
for at få arbejde andre steder i sognet end hos
bønderne. I slutningen af 1800-tallet lå der på
Maglemosegaards mark i St. Havelse et lille tegl
værk. Det eksisterede kun en halv snes år og be
skæftigede tyske teglbrændere. I min barndom
måtte sognets overskydende befolkning søge ar
bejde udensogns. Enkelte blev dog fjordfiskere.
De havde deres småbåde i Frederikssund eller
Frederiksværk havn. De tog f. eks. til Køben
havns fisketorv og solgte torsk til en pris af 16
øre pr. lispund (8 kg). Mange unge drog også
til hovedstaden for at søge arbejde, og enkelte
udvandrede til Amerika. Ølsted sogn har ikke
kunnet give føde til mere end ca. 500 beboere.
I 1903 kom kalksandstensfabrikken i gang i Øl
sted, og fra beskedne forhold er denne virksom
hed støt vokset op under navnet Gasbetonfa
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brikken og giver arbejde til mange mennesker
både i og uden for sognet. En anden virksom
hed i sognet er Grimstrup Andelskartoffelmelfabrik, der blev oprettet 1933. I den nye afde
ling fra 1955 fremstilles kartoffelmos samt
franske kartofler. - Grimstrup omtales 1454 som
Grymstorps mark, hvor navnets forled er mands
navnet Grim, medens torp betyder udflytterby.
I året 1799 blev Ølsted sogns anden skole
bygget i Havelse, midtvejs mellem St. og Li.
Havelse; foruden var der så den gamle rytter
skole i Ølsted. Den nuværende sogneskole i Øl
sted blev indviet 1942; den blev for nogle år
siden udvidet en del med en moderne tilbygning.
Så længe der var nogle af de rigtige gammel
dags bønderkoner tilbage på gårdene, følte disse
kvinder et ansvar for sognets fattige og gamle
mennesker. Der var ingen, der måtte sulte. Var
der gilde på en gård, blev der bragt gildesmad
til den husmandsfamilie, som konen på vedkom
mende gård særlig tog sig af. Da julen efter
gammel skik begyndte mortensaften og først
sluttede helligtrekongers-aften, blev der ved
disse højtider også sendt mad omkring til husene.
I min barndom bestod maden disse aftener
af risengrød og gås. De ældre bønder holdt de
nedarvede helligdagsskikke i hævd. Ingen mark
redskaber måtte stå ude i julen; »Jerusalems
skomager« kunne jo træffe at komme forbi. Der
måtte heller ikke vaskes storvask, kartes eller
spindes før efter helligtrekonger. Der blev slået
kors over helligaftensmaden og sagt »i Guds
navn«, når den blev budt rundt. Derimod tror
jeg ikke, at man satte grød ud til nissen. — For
disse gamle bønder var det en selvfølge, at deres
børn fik en gård, og at husmandsbørn blev husmænd. Det var Guds styrelse, og det var helt
utænkeligt at bryde denne tingenes orden. Så
sent som 1922 var der en fiskersøn i St. Havelse,
der ville være lærer. Da en af de gamle bønder
hørte herom, gik han op til den unge mands
moder og skældte hende ud, fordi hun havde
givet drengen lov til den slags narrestreger, han
havde bare at fortsætte med fiskeriet, for det
var hovmod at søge uden for sin egen stand.
Moderen henviste til, at sønnen var myndig og
kunne gøre, som han ønskede. Hun turde ikke
fornærme bonden. De boede jo begge i lands
byen, og den sagtmodige gav altid efter.

V. Haagen-Miiller: Udsigt over Arresø (vægmaleri på Frederiksborg Amts Centralsygehus)

Med sin beliggenhed mellem Arresø og Ros
kilde fjord har Ølsted sogn en smuk og indta
gende natur. Det kuperede landskab giver dej
lige udsigter. Ølsted og Havelse strand er i de
senere år blevet kendte ferieområder, hvor man
ge sommerhuse er blevet opført. Her ligger bl. a.
Julemærkehjemmet Kildemose og Frederiksborg
Amts Sparekasses feriekoloni og lejrskole, hvor
til skoler fra hele amtet sender børn til udbytte
rige og festlige feriedage ved St. Havelse strand.
Ølsted by er meget langstrakt og smal. Den
blev stationsby 1897, da man anlagde banen

Hillerød-Frederiksværk. I det tidligere andels
mejeri Kildebæk er nu Ølsted Maskinfabrik ind
rettet. Ølsted kro blev opført ca. 1935, medens
Vossevang kro i St. Havelse er fra 1940-erne.
I de seneste år har byggeaktiviteten sat sit
store præg på Ølsted by og sogn. Adskillige
parcelhuse er blevet opført, og i dag tæller sog
net ca. 1300 beboere. Kommunesammenlægnin
gerne 1970 taler for dette sogns vedkommende
om en tilknytning til Frederiksværk by, og på
længere sigt vil det sikkert ændre sognets struk
tur en del.
Chr. Hagelsø og Jørgen Andersen.

ØLSTYKKE HERRED
I middelalderen hørte herredet under Sjællands Østersyssel og hed da Jurlunde (Jørlunde) herred.
Herredet fik sit nuværende navn i 1562 (se endv. side 216). — Ølstykke herred omfatter følgende
sogne, nævnt alfabetisk efter kommuneforhold: Farum, Slagslunde-Ganløse, Snostrup, Stenløse-Veksø og Ølstykke. (Snostrup danner kommune sammen med Oppe Sundby, der hører under LyngeFrederiksborg herred).
FARUM SOGN
FARUM KOMMUNE
Dette sogn, der omfatter 3 landsbyer: Farum,
Stavnsholt og Bregnerød, nævnt efter størrelse,
har fra ældgammel tid været et agerbrugsom
råde, beliggende i en af Nordsjællands skønne
ste egne, omkranset af sø og skov. Areal 2160
ha, hvoraf de 215 udgøres af skov, målt i hart
korn bliver det ca. 185 tønder. Jorden er bonite
ret til middeltakst.
Farum sø omfatter ca. 120 ha og er hævet
20 m over havfladen; på det dybeste er den
16 m. I denne sø ligger en holm, kaldet »Claus
Nars Holm«, hvis navn skal have sin oprindelse
af følgende historie: Valdemar Atterdag gav sin
hofnar Claus denne lille holm engang, da han i
et ubesindigt øjeblik havde lovet ham en dansk
ø. Narren indbød da kongen til ålesuppe på hol
men, og til kongens forundring over, at der in
gen ål var i suppen, sagde narren, at kongen selv
kunne søge ålene i den suppe, der omgav hol
men; som øen, så kosten.
I Roskilde bispestols jordebog 1390 nævnes
Farum, Stavnsholt og Bregnerød sammen med
så godt som hele Københavns len som hørende
under kirken. Dette forhold ændredes først ved
reformationen 1536, da distriktet inddroges un
der kronen. I 1500-tallet fandtes i Farum et
lille torp bestående af to gårde ved navn Bol
strup. De må være forsvundet inden 1624, da
navnet overhovedet ikke forekommer i Ølstyk
ke herreds tingbøger fra det år og fremefter, men
i 1682 i forarbejderne til matrikulen af 1688 er
navnet bevaret som Bolstrup-ås i Lillevangen.

396

Her har kulsvier Karl Nielsen fundet Farum
sogns ældste pottemagerværksted og delvis ud
gravet det. - Administrativt har sognet i tider
nes løb undergået flere forandringer; således lå
det indtil 1660 under Københavns slots len og
derefter under Københavns amt, hvorfra det i
1801 blev udskilt og lagt under Frederiksborg
amt, som siden har beholdt det. I årene efter
svenskekrigen 1658-60 pantsattes Farum til
rentemester Henrik Müller, og Stavnsholt med
Bregnerød til biskop Hans Svane, men panterne
indløstes efter et kort åremål af staten. - Rets
mæssigt har Farum altid hørt under Ølstykke
herred, hvis tingsted og tilhørende rettersted
fandtes i Knardrup, men i 1683 nedlagdes ting
husene i Ølstykke, Smørum og Sokkelund her
reder, og i stedet oprettedes Københavns birk
med tingsted i Ballerup; endelig i 1801, da Fa
rum lagdes under Frederiksborg amt, kom det
under Hillerød købstads retskreds.
1718 oprettede Fr. IV de bekendte rytterdi
strikter af en del krongods til underhold for
dragoner med deres heste. Herved kom Farum
sogn under Københavns amts rytterdistrikt og
styredes til 1791 af militæret, formelt af rente
kammeret gennem amtmanden. Hans højre hånd
var en regimentsskriver, der dette år fik navne
forandring til amtsforvalter. Så længe Farum
hørte under kronen, var der, som overalt i am
tet, superficiært fæste, hvilket vil sige, at bruge
ren af en ejendom, det være sig gård eller hus,
ejede bygningerne, men ikke jorden, hvorpå de
lå, og hvoraf der svaredes en årlig fæsteafgift,
og derudover ved hvert ejerskifte rekognition
eller indfæstning til statskassen. For bønder-

Farumgaard iklædt vinterdragt

nes vedkommende forandredes dette forhold i
1766-67, da de fik arvefæsteskøder på deres
gårde. Husmændene måtte vente, til loven af 8.
april 1851 bestemte, at alt krongods skulle over
gå til selvejendom, men det varede mere end 10
år, før den sidste husmand i Farum fik sit skøde
udstedt.
Navnet Farum er forsøgt tydet på følgende
måde: far (oldn.) — en alfar overgang, hvilket
skulle hentyde til den gamle vejs overførelse
over enden af Farum sø, og rum = en åben
plads, fremkommet ved rydning af skov; det
lyder i betragtning af de lokale stedforhold me
get sandsynligt. Stavnsholt forklares således:
personnavnet Stafn eller Stafnir og holt = skov.
Bregnerød omtales ca. 1370, og navnet betyder
»en rydning af bregner«. I Bregnerød ligger den
gamle hyggelige Bregnerød kro, hvis oprindelse
går tilbage til omkr. 1680. Her tog blandt andre
kulsvierne ind, når de kørte trækul til hovedsta
den. I Bregnerød ligger også Frederiksminde
avlsgård (ca. 80 ha).
Af oldtidsminder er der 6 kæmpehøje i Fa

rum Lillevang skov (111 ha) samt den ca. 2300
år gamle jættestue, Gretteshøj, ved Farum søs
vestre ende ved de tidligere oldtidsveje, hulveje
slidt gennem århundreder af tusinder af fødder.
Gennem adskillige århundreder har Frederiks
borg landevej over Fiskebæktangen været ho
vedforbindelsen til København. Men før den
tid gik Valdemar Atterdags vej til Gurre over
en pælebro i søens modsatte ende, hvor Mølleåen efter at have passeret Karsø munder ud i
Farum sø, og hvor der ikke var den rivende
strøm som ved Fiskebæk. Gamle folk har for
talt, at de endnu i begyndelsen af 1900-tallet
har set pæle, der på dette lavvandede sted ra
gede op fra bunden.
I Farum fandtes i 1600-tallet, som i de fleste
sogne i Københavns amt, en bondegård, der
var større end de andre og gik under flere
navne som »Den store Gaard«, »Hovgaarden«,
»Jagtgaarden«, »Kongens Gaard« eller evt. med
bynavn efter stedet, som f. eks. »Husumgaard«
eller »Bagsværdgaard«. I tiden omkr. reforma
tionen skal denne gård i Farum, der senere fik
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navnet Farumgaard, have tilhørt forskellige
adelsslægter som bl. a. Rosengaard og Urne, men
i alt fald senest, da Fr. II oprettede sin vildt
bane i Nordsjælland, er den kommet under kro
nen igen. I 1675 forærede Chr. V gården til sin
historiograf Vitus Bering til evig ejendom, og
siden har den været ejet af private. - Senere har
Farumgaard skiftet ejer mange gange, de kendte
ste har været grev Chr. Ditlev Reventlow, fami
lien Svanenskiold og Fensmark. Den sidste ejer
af stedet som landbrugsejendom var Einar Sehested, der i 1906 solgte hovedparten af jorden til
et udstykningsselskab. Avlsbygningerne blev da
nedrevet og nye, mindre opført ved Stavnsholtsvejen under navnet »Ny Farumgaard«. - 1932
købtes hovedbygning, park og noget jord af en
tysk nonneorden »St. Ursula Søstrene«, der drev
et kendt rekreationshjem, som ophørte i 1965.
To ugifte døtre af hofjægermester Svanenskiold
oprettede en stiftelse som et »Asyl og Fribolig«
for trængende medlemmer af familien; denne
stiftelse eksisterer stadig, men benyttes ikke af
nævnte familie.
Både i Farum og i Stavnsholt står endnu den
dag i dag et stort lindetræ, det såkaldte Majtræ,
hvoraf det i Farum er langt det største, og dog
skal de begge ifølge auditør P. E. Rasmussen
være plantet i året 1741 - her holdtes bystæv
nerne. - I 1895 opnåede A/S »Det Forenede
Spor- og Vandvejsselskab« eneret for 30 år til
med både, »der drives med Damp, Elektricitet
eller anden Motor, at besejle Farum Sø samt Fu
resøen, saavidt Ejeren af Farumgaards Ret
strækker sig«, mod at selskabet årlig betaler Fa
rumgaards ejer kr. 500. Desuden skulle samme
ejer have ret til fri befordring med selskabets
både for sig, familie samt en befuldmægtiget på
hele den rute, som bådene til enhver tid befarer.
Dette er baggrunden for amfibiebåden, der vakte
opsigt ud over landets grænser, men da nyhedens
interesse havde tabt sig, måtte selskabet Indstille
driften. Det eneste, der er tilbage, er mindet der
om, samt resterne af den jordvold ved Fiskebæk,
på hvilken jernskinnerne var lagt, der skulle
bære båden over landtangen mellem Furesøen og
Farum sø.
Med hensyn til børnenes undervisning forha
stede Farum sig ikke. Ganløse havde allerede i
ca. 50 år haft sit eget skolehus, da præsten Niels
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Nielsen Gotlænder 1670 opsatte en skole i »et
lidet Hus for Enden af Kirkeladen, næst op til
Kirkemuren paa Kirkens Grund«, nøjagtig sam
me beliggenhed, som det bl. a. var tilfældet i
Stenløse og Ganløse. Da Fr. IV i 1721 bestemte,
at der skulle opføres 20 skoler på hvert rytter
distrikt, var Farum nær gået glip af sin, idet
regimentsskriveren mente, at den daværende
bygning var god nok, så omkostningerne ved
en ny kunne spares. Men kongen havde en an
den mening om den ting, således gik det til, at
Farum alligevel fik sin rytterskole.
Skolen i Farum, der var en af de sidste, stod
først færdig i 1726, og dens første skolemester,
Rasmus Røbe, ansattes af amtmanden på føl
gende kvalifikationer: »Forhen Urtekræmmer i
København, en gudfrygtig og skikkelig Mand,
som har et godt Lov, men af Lykkens Ustadig
hed er kommen til Agters.« Heller ikke i Farum
fulgte lykken ham, hans koner døde, hans børn
ligeså, muligvis har han ikke været pladsen vok
sen, eller han har ikke passet sit arbejde. Der
klagedes af forældrene, og han blev afskediget
på gråt papir.
I 1924 solgte sognerådet den gamle ryttersko
le, hvis bygning i de forløbne år var blevet
stærkt udvidet. Skolen var blevet for lille og
afløstes af en centralskole på Bregnerødvej, og
så den har måttet udvides - hedder nu »Paltholmskolen«. Den store moderne skole har for
længst fået realafdeling. Til dens aflastning er
opført den nye store og meget moderne »Solvangskolen«, og der er yderligere projekteret en
kommuneskole til.
I 1841 startede en forældrekreds i Sundby
lille en »Højere Bondeskole«, hvis oprettelse
vakte så stor opmærksomhed, at der påtænktes
oprettet lignende skoler andetsteds. 1857 reali
seredes tanken i Farum, og der lejedes et hus,
»Det runde Hjørne« og ansattes en lærer. Farum
private Realskoles nuværende bygninger er fra
1912. - En af bestemmelserne i skolereformen
1789 for Frederiksborg og Kronborg amter gik
ud på, at intet barn skulle have længere skolevej
end V4 mil (ca. 2 km). Denne bestemmelse er
også kommet til at gælde i Københavns amt,
for der indrettedes nu en skole i Stavnsholt, så
vidt det kan ses, i året 1799. Den fungerede til
1876, da læreren døde, hvorefter skolen flyttedes

Majtræet på den gamle by- og gadestævneplads ved Farum Hovedgade

til Farumgaards overdrev på Bregnerødvejen,
hvor der var blevet eksproprieret grund til den.
I 1932 nedlagdes den, og elever og lærere flytte
de til Paltholmskolen. Der er mulighed for et
gymnasium i Farum nu, idet Marie Kruses skole
i København måske flyttes hertil.
Farum kirke, hvis ældste dele stammer fra ca.
1150, ligger på toppen af en sandbanke, en af
disse bakkeøer, der blev dannet i istiden, og som
Farumegnen er så rig på. Fra kirkegården er der
en vidunderlig udsigt over Farum sø. Lige fra
ældgammel tid har kirken hørt under kronen.
Våbenhuset fra lidt før 1300 er et af de ældste
i landet - en yderst fin og detaljeret bygning i
munkesten. Over indgangen er der en meget
smuk triforieagtig (tredelt) blænding med tre
små fint tilhuggede søjler, der bærer runde, lette
buer. På begge sider af døren er der smukke
prydnicher med det såkaldte sildebensmønster i

en sjælden udformning. Derimod er kamgavlene
fra nyere tid. Omkring 1400 er det lave, kraf
tige tårn blevet opført, og kirken har fået ind
bygget hvælvinger. - Dens indre rummer også
seværdigheder. Døbefonten af skånsk sandsten
med palmetfrise (vifteformet) er fra ca. 1200.
Altertavlen i renæssance fra 1599 er en skrift
stedtavle. I de fire hovedfelter står øverst den
latinske tekst for Nadverens indstiftelse og ne
derst den danske. I alterets topfelt er indsat et
miniaturemaleri fra ca. 1700 med Kristi himmel
fart som motiv. Prædikestolen i renæssance er
fra ca. 1620. I 1960 blev kirken restaureret, og
man fandt rester af et kalkmaleri bag alteret.
Der blev indlagt el-varme, og man fik nye stole
stader samt lampetter.
For at spare præsterne en omvej, når de om
søndagen skulle til kirken, er der i et hjørne,
hvor to af præstegårdens udlænger støder sam
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men, dannet en lang gang, der fører ud til kir
kegården. Over gangen står årstallet 1724. I sin
bog »Minder fra Farum« giver L. P. Petersen en
beskrivelse af forholdene i præstegården på pa
stor Aagaards tid (1840). Hele den Aagaardske
familie var meget musikalsk og omgikkes pa
denne basis en del med kammerherre Løven
skjolds på Kulhus. Kammerherren og præsten
spillede ofte sammen. Der kom også malere og
digtere, f. eks. digteren Hans V. Kaalund (1818—
85), der boede tre somre i Farum, bl. a. i »Kaalundshuset«, og tillige var en hyppig lejligheds
gæst. En vej er opkaldt efter ham i Farum. Han
huskes især for sine berømte dyrefabler som
»Den dræbte And«, »Den firbenede Proletar«
og »Bjørnen som Rytter« m. fl. En anden gæst
var auditør P. E. Rasmussen (1776-1860), der
fra 1809 boede i Farum. Han blev kendt ved i
1811 at komponere melodien til måske vor æld
ste fædrelandssang »Danmark, dejligst Vang og
Vænge«, forfattet 1685 af Laurids Olufsen Kok.
Den violin, som P. E. Rasmussen benyttede ved
kompositionen, opbevares på Musikhistorisk
museum i København. Også han har fået en vej
opkaldt efter sig i Farum.
I præstegården kom også forfatteren Erik
Bøgh (1822-99), der var uddannet som lærer og
i en tid virkede som huslærer på Farumgaard.
En af hans mest læste bøger var vel nok »Jonas
Tvermoses Ærgrelser«. Nutiden husker ham må
ske bedst for hans skuespil »Fastelavnsgildet« og
visen »Det var en Aften i Tivoli«.
I 1843 havde præstegården besøg af Chr. VIII og
Caroline Amalie. Under den svenske sangerinde
Jenny Linds besøg i København dette år blev hun
tilsagt til at synge på Sorgenfri, hvor kammerherre
Løvenskjold hørte hende. Kongen var meget begejstret
og sagde til Løvenskjold, at hun vist ikke havde sin
lige, hvortil denne svarede: »Det skulle da lige være
præstens datter i Farum, Hanne Aagaard.« Gennem
Løvenskjold fik præsten besked om, at kongefamili
en ønskede at høre datteren synge, og at de i den an
ledning ville komme en nærmere bestemt dag kl. 2,
hvad de også gjorde. Præstedøtrene var hvidklædte,
da en række kgl. vogne med røde kuske rullede ind i
præstegården. Kongeparret blev til kl. 6V2. Hanne
sang, så hun henrev alle, der blev budt forfrisknin
ger, og alle spadserede en tur langs søen. Da de kom
op på Præstebakken, udbrød kongen: »Der er jo her i
Farum et helt Paradis, her kan man leve af natur og
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Einar Parslev: Parti fra Sortemose (tilh. Paltholmskolen)

poesi.« - Ved siden af de svære mænd, kongen og
præsten, stod den tynde Kaalund, og præsten pegede
på ham og svarede: »Deres Majestæt, der skal dog
alligevel lidt mere til, de unge digtere og kunstnere,
som lever herude, er da tynde nok.«
En aften, mens Kaalund var i Farum, optrådte et
par gøglere. Manden udførte akrobatiske kunster,
og konen spillede på harpe; han var ellers Mester
Jakel på Dyrehavsbakken. Konen belønnedes især
med flæskestykker, som hun opbevarede i sin harpe
om natten, da de lå i en bondes lade, men rotterne
gnavede sig gennem harpen ind til flæsket, hvad ko
nen naturligvis var meget ulykkelig over. Godhjer
tet, som Kaalund var, startede han straks en indsam
ling, så hun kunne få sit instrument repareret.
Carl Plougs kendte digt »Et Kys« har en vis til
knytning til Farum; til grund for digtet, skrevet
1854, ligger en anekdote, der fortælles i Giessings
»Løvenørn«, en historisk fremstilling, trykt i 1847.
Ifølge digtet var Poul Vendelbo en fattig student,
søn af en bedemand. Han higede ud i verden efter
ros og eventyr, men armod bandt ham til fædrene
jorden. En dag, han fulgtes med to kammerater i en
københavnsk gade, så han pludselig i et vindue en
smuk pige. Vennerne lover nu, at hvis han for de
res øjne kan få den unge pige til at give sig et kys,
vil de bekoste hans rejseudgifter. Han går op til
hende og fremstiller sagen, som den er. Først tænker
hun naturligvis på at afvise ham, men indvilliger al
ligevel, og Poul Vendelbo kysser pigen foran vin
duet. Efter syv års ophold i Rusland vender han
tilbage med ære og rigdom. Hun har ventet på ham,
og snart står deres bryllup. Pigen var datter af pro
fessor Povel Vinding, der fra 1693-1704 ejede Fa
rumgaard.
I 1906 blev Farum stationsby ved Slangerupbanens anlæggelse uden statsstøtte. På de fleste
faste ejendomme langs banen lagdes en slags

»jernbaneskyld«, ifølge hvilken banen skulle
have 30 pct. af den værdistigning, anlægget kun
ne forårsage, når en ejendom solgtes. Deklara
tionen udløb 1932. Banen var den virkelige bag
grund for spekulationskøb af Farumgaard, hvor
udstykning siden fandt sted. Byens eneste ho
tel, Williams Hotel, blev ligeledes opført, da
banen kom til Farum. Det er i dag et moderne
indrettet hotel, hvor der indtil for nogle år si
den tillige blev drevet biograf. - Gennem mange
år foregik udviklingen ret behersket. I 1950 var
der ca. 2500 beboere i sognet, og i dag er tallet
nær 9.000. I 1956 blev Farum kaserne indviet,
fortrinsvis som kvarter for ingeniørtropper
(Sjællandske Ingeniørregiment). - Der blev af
kommunen udlagt store industriarealer, der nu
er udbygget. Blandt større virksomheder kan
nævnes A/S Farum Savværk og Pakkassefabrik,
Gardisette A/S (gardinfabrikation) og Stig Ravn
A/S (emballagefabrik). De meget store byggerier
de seneste år af parcelhuse og etageejendomme
har fuldstændig ændret det tidligere landskab i
udkanten af byen, hvor nu kun Lillevangsgaard
er tilbage som større landbrug (ca. 90 tdr. land).

Hovedbygningen til den tidligere Nordtoftegaard blev for flere år siden indrettet til biblio
tek, der her har fået udmærkede lokaler i den
velholdte bygning. Man værner om flere af de
gamle huse i Farum, der kaster en egen idyl over
gadebilledet, hvor moderne forretningsejendom
me skyder op i Hovedgaden. En ganske særlig
hygge og idyl er bevaret omkring Majtræet på
den gamle bystævneplads. Farumgaards bygnin
ger er fredet, og det må håbes, at de bedste af
de gamle huse også bliver det, inden dette er
for sent. Langs Farum sø og Furesø, der med
deres omgivelser danner et meget smukt stykke
natur, er der, eller vil der blive anlagt fredede
stier og grønne områder, ligesom Mølleådalen
søges bevaret i sin nuværende forholdsvis ube
rørte skønhed. I 1945-48 blev »Nordsjællands
Naturpark« udlagt som et fredet område med
bl. a. Nattergalelunden. (Se under Arv og Gæld).
Farumgaards skov (18 ha), der præges af den
ærværdige høje lindeallé og nærmest virker som
en dejlig park, er ligeledes sikret ved fred
ning.
Jørgen Andersen

SLAGSLUNDE SOGN
SLAGSLUNDE-GANLØSE KOMMUNE

vestgående tunneldale, der i vest støder op til en
nærmest syd-nordgående dal. Dalen mod nord er
Buresødalen, den midterste er en forlængelse af
dalen syd om Ganløse Eget, og den sydligste, der
er mere udfladet, ligger syd for Slagslunde. Da
len mod vest, der har en udstrækning fra Jørlun
de uden om Slagslunde skov mod Sperrestrup, er
et af de skønneste og mest fredelige steder, man
kan tænke sig. Der går ingen offentlig vej hertil,
og i foråret 1968 blev der rejst fredningssag for
dette område, der vil blive en naturlig afslutning
på »Nordsjællands Naturpark« gennem Mølleå
dalen (se Arv og Gæld, side 16).
Slagslunde kirke ligger meget højt og frit og
karakteriseres ved sit meget lave tårn, der kun
rager ubetydeligt op over skibet. Kirkens ældste
del er det romanske skib, opført i 1200-tallet af
kampesten, hvorimellem dog er anvendt frådsten
og kridtsten. Det oprindelige kor stammer også
fra denne tid, men blev ommuret og udvidet

Slagslunde omtales ca. 1370 som Slarslunde.
Navnets forled er muligvis et personnavn, men
det kan også have forbindelse med det ældre
danske ord slarfuren, d.v.s. »iturevet«, efterledet
lund »lille skov«. — Bure sø og åerne danner skel
til nabosognene. Bure sø, der hører under Mør
drupgaard, danner nordgrænsen, og fra dens vest
ende løber en lille bæk forbi skovfogedstedet
Helledeshus ved det gamle Hellevad, ned til Jør
lunde å. Mod vest går grænsen gennem Kollensø,
nu et moseområde gennemstrømmet af Sperrestrup å. Mod syd til Stenløse sogn var skellet tid
ligere en å, men nu er der kun en grøft, rørlagt
på strækningen nærmest Svinemose. Damvad å
danner skel mod øst helt til sit udspring ved Bure
sø. Sognets areal udgør 974 ha.
Slagslunde sogn gennemskæres af tre store øst26

Frederiksborg amt
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1831. Tårn og våbenhus i munkesten er opført i
gotisk stil, efter 1300. Det rummelige sideskib
mod nord, der ikke er nogen arkitektonisk pryd,
menes tilbygget sidst i 1700-tallet. — Altertavlen
bærer et maleri af C. W. Eckersberg, malet ca.
1825, forestillende Maria med barnet. Prædike
stolen er i renæssance, skåret 1613 af Bernt Sned
ker i Slangerup. En degnestol fra 1560 bærer
smukke foldeværksfyldinger samt bomærke. Bag
alteret er opsat en gravsten over præsten Søren
Lauritsen (d. 1617) og hustru. Stenen blev 1914
fundet i kirkegulvet under gravearbejde. I vå
benhuset står kirkens gamle jernbeslåede penge
blok. - Indtil 1934 ejedes Slagslunde kirke af
landbrugsministeriet, men nu blev den selvejende.
I 1936 blev den restaureret, og snart forestår
igen en restaurering.
Den nuværende præstegård er bygget 1808 og
har en smuk hovedbygning, der er blevet restau
reret og moderniseret. To af de gamle længer be
står endnu, ligesom der stadig hører jord hertil,
der er bortforpagter.
Omkring 1370 har der ligget en hovedgård I
Slagslunde, der har tilhørt Roskilde bispestol. I
bispens jordebog oplyses, at gården oppebar
tiende af Jørlunde, Ølstykke, Ganløse, Rørbæk
og Slagslunde sogne. Gården hed også Slagslundegaard, og den var i middelalderen i flere
adelsslægters eje, således nævnes bl. a. Oluf Skin
kel, der også havde Selsø i forlening (ca. 1550).
Senere kom gården under kronen, og fra 157082 ejedes den af fogeden på Frederiksborg, Mar
cus Dorn, der senere blev borgmester i Slangerup.
Derefter kom Slagslundegaard under Køben
havns slot.
På et kort over Slagslunde by fra 1779 ses, at
gårdene lå i to rækker ud mod markerne, mens
gadehusene lå i byens midte omkring gadekæret
og forten (bypladsen). Der blev mellemrum i
rækkerne, da nogle af gårdene efter udskiftnin
gen blev flyttet ud på markerne. Schellerupgaard
(110 tdr. land) blev flyttet ud ved Slagslunde
skov. Birkedal (100 tdr. land) kom til at ligge
syd for landsbyen; på denne gård havde man i
en årrække en fin stamme Frederiksborgheste,
som tog mange præmier hjem på dyrskuerne.
Nystedgaard (ca. 100 tdr. land) flyttedes ud ad
Ganløsevejen, og så sent som 1967 blev Højstedgaard flyttet ud i samme retning efter en brand.
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I en indberetning fra 1772 til brug for den
store Danmarksbeskrivelse »Danske Atlas«, af
Erik Pontoppidan, omtaler præsten Heinrich
Fr. Prahm de mange vrange bøge i Slagslunde
skov, det er nok forældrene til de nuværende, da
det er en arvelig form. Præsten nævner også de
mange oldtidsminder. Nord for Slagslunde var
en stor langdysse, »66 skridt lang og 12 skridt
bred med store kampesten omkring«. Nærmere
landsbyen var der 2 andre dysser og en helle
kiste. Desuden var der mange andre »alder
domsmærker« rundt om på markerne og i sko
ven. Han omtaler også flere kildevæld, bl. a. et
vest for Slagslunde, Vestre-kilde med hele fire
væld, hvoraf der flød en bæk, der delte byen i
Store- og Lille-Slagslunde med to gode kær. Mel
lem kirkegården og præstegården var en kilde
med krystalklart vand, der smagte syrligt eller
blækagtigt. Vandet var meget godt at koge ær
ter i samt velegnet til »malt-støbning« og »bræn
devinsbrænden«. Endvidere var der ca. 30 større
og mindre kilder rundt omkring i sognet, og ved
næsten alle gårde en brønd. Den bedst kendte af
kilderne var Klokkekilden ved foden af bakken
Klokkekilde (55 m), som den har givet navn.
Dens vand blev af kendere holdt for lige så godt
som Roskilde Kongekildes vand. Kilden ansås
fordum for hellig og helsebringende. I A. Uhrskovs: Folkesagn siges »På denne bakke lå der
engang en kirke. Dengang kirken blev opført,
skulle en klokkestøber Essing støbe tre klokker,
og dertil fik han både sølv og messing. Men han
beholdt selv sølvet og messinget og brugte kob
ber og bly i stedet for. Da klokkerne nu var
støbt og hængt op, sang den ene af dem:
»Sølv og messing, det fik hr. Essing.
Kobber og bly, han satte deri.«
Denne klokke, der hed Susanne, henvendte sig lidt
efter til sine søstre:
»Anna og Johanne, vil I med,
for nu flyver Susanne.«
Og dermed fløj den ned ved foden af bakken,
hvor der sprang en kilde frem, og i den kan man
den dag i dag høre klokken ringe. - Vejen, der
går fra Klokkekildebakke op mod Slagslunde by,
fører over en bro, der hedder Præstebro, og lidt
længere henne danner den en lille bakke, der hed
der Issenbjerg. Her var det, klokkestøberen boe
de, og efter ham har bakken fået navn.«

Parti omkring Småsøerne mellem Eget og Krogenlund (foto tilh. fru Karen Seierøe Mortensen)

Slagslunde skov (228 ha), der ligger på et høj
dedrag, har mange seværdigheder. Der er kun to
sænkninger i skoven: Vidjemose og Guldbjergmose. Den sidste er nu en dejlig sø, kaldt Nysø,
efter at der her under krigen 1940-45 blev skå
ret tørv. Mosen ligger så nær skovens østlige ud
kant, at man kunne bruge markerne udenfor til
læggeplads. I mosens vestende var der i sin tid
et vadested, hvorfra endnu ses spor af de gamle
hulveje, der skærer sig ned i bakkerne. Går man
op ad bakken på nordsiden af vejen, ses næsten
oppe ved toppen nogle uregelmæssige grave. Her
fra tog man engang det fineste sandfri ler, brugt
til pottemageri på egnen. - Ligeledes finder man
rundt omkring i skoven mange 3-4 m lange gra
ve, der har været knap 2 m dybe. Det er de så
kaldte »savegrave«, hvor de store træstammer
blev savet igennem på langs. Der brugtes hertil
en langsav eller tømmersav med tværstillede træ
håndtag. Saven var stødfilet, den skar kun, når
den blev trukket nedad. Nede i graven stod en
mand med sæk over hovedet for at beskytte sig
mod savsmuldet; ovenover på stammen stod en
anden mand og trak saven op.

Følges stien langs østsiden af Guldbjergmose
op over bakken, kommer man til den fredede
hængebøg. Her holdt en lokal foredragsforening
møder på grundlovsdagen fra 1915 til ca. 1924.
I 1918 var her et meget stort møde, hvor pro
fessor Vilh. Andersen talte. En anden gang var
det minister Klaus Berntsen og højskoleforstan
der Th. Bredsdorff, der talte herude. - Lidt læn
gere fremme, i skovbrynet, ligger en stor lang
dysse med to kamre, hvoraf den ene har over
ligger. Dyssen ligger på grunden, hvor Østre
Borgerdydskole 1934 indviede sin lejrskole
»Tøndehuset«. Lejrskolen blev indrettet på initi
ativ af den kendte pædagog, rektor Ejnar An
dersen. Her skulle ungdommen arbejde i ro og
fred med specialopgaver. Der arrangeredes ture
til omegnens kirker, gårde, mejeri og mølle, og
man havde undervisning i mark og skov. Huset
nedbrændte delvis, og da det var placeret i et
sommerhusområde, blev lejrskolen opgivet.
Ved Hegnsvej ligger den anselige Mørkedysse
med to kamre, men uden dæksten. I nærheden
stod indtil orkanen i oktober 1967 en stor hæn
gebøg. Blandt lokalbefolkningen kaldtes den for

403

»Skorstensfejerbøgen«; en skorstensfejer havde
engang hængt sig i den. Det fortælles, at da
skorstensfejerens kone fik besked herom, var
hendes eneste kommentar: »Det kunne ligne
ham. Det var vel, fordi han skulle have været
ud at skære tørv«. - Følger man stien over for
Hegnsvej ud til skovbrynet mod vest, ses et styk
ke inde i skoven en række af de såkaldte kande
laberbøge, hvis krone som en kandelaber breder
sig fra stammen. Langs skovkanten står en del
vrange bøge. Lige uden for skoven ligger nogle
få gårde og huse, bebyggelsen kaldes for »Slags
lundeskov«, og længere fremme mod syd kom
mer en anden bebyggelse, der kaldes for »Krat
tet«.
På Slagslunde overdrev, ved Bure sø, lå tid
ligere nogle få ejendomme på den dårlige jord,
langt væk fra alting. Dog, en lille købmandshan
del var der derude, og købmanden havde en
ejendommelig vinduesudstilling, der bestod af et
stykke af en strudsfjer og en gummiflip! Et par
ejendomme har frugtplantager, medens resten af
jorden er udlagt til sommerhusbebyggelse. Blandt
de første sommerbeboere her var to betydnings
fulde kvinder. Den ene var kgl. hofviolinistinde
Gunna Breuning-Storm, som boede her til sin
død. Den anden var Danmarks første kvindelige
snedkermester, Katrine Horsbøll. - I 1930-erne,
da udstykningerne rigtigt tog fart, sikrede kom
munen sig nogle grunde ved sydsiden og østenden
af Bure sø til folkepark og badestrand. Står man
ved den østlige bred af den skovomkransede sø,
er det den rene idyl, der møder en, og sommer
husene ses slet ikke.
Pinsefesterne i Slagslunde skov var kendt i vide
kredse. Man prøvede at lave fester andre steder, men
det gik ikke, det var i Slagslunde skov, det skulle
foregå. Desværre er de gamle protokoller brændt,
men det menes, at festerne begyndte 1866, og det var
vist Slagslunde-Ganløse Velgørenhedsforening, der
tog initiativet dertil, senere kom såvel Sygeplejefor
eningen som Skytteforeningen med. I 1912 fik Jør
lunde lov til at holde festen hvert andet år, og nu
skiftes Slangerup, Jørlunde og Slagslunde-Ganløse til
at arrangere disse fester. Sidstnævnte har de år, der
kan deles med tre. - I gamle dage begyndte forbe
redelserne pinselørdag, og pinsedag, når det værste
pres var ovre, var det tradition, at familierne stillede
derude med madkurve og hyggede sig i den grønne
skov, undertiden underholdt af Peter Christensen,
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Ellekær, og hans sangkor, der bestod af egnens bøn
der.
2. pinsedag begyndte festen med indmarch af
skytterne. De kom fra skydebanen, hvor de havde
haft kapskydning. Med fuld musik og fanen i spid
sen marcherede de ind på festpladsen. Det var et
festligt syn, og musikken kunne der ikke klages over,
det var et dygtigt orkester, der trakterede blæsein
strumenterne. Her spillede N. O. Nielsen (»Niels
Musiker«) fra Hessel, han var ud af gammel musiker
slægt, der gennem generationer havde dyrket mu
sikken samtidig med, at de var gårdmænd. Hans
farbror, Bas-Ole, og fætteren, Karl Nielsen, der spil
lede violin, var også habile musikere. Foruden Niels,
der spillede klarinet, var der Oluf Jørgensen fra
Værebro, der blæste trompet, han kunne også spille
Hardangerfele. Hans Madsen var fløjtenist og Erik
Jacobsen fra Skovgaard i Jørlunde basunist. - Da
gens tale var kl. 4; i 1913 holdt oberst Parkov fest
talen. Pastor Barfod, Jørlunde, skovfoged Løvdal og
lærer S. P. Jensen, Ganløse, er kun nogle af de
mange, der i årenes løb talte herude; der kom også
folketingsmænd og højskolefolk som talere. Talerne
blev påhørt med interesse og i ro. Et skydetelt og en
enkelt karrusel var opstillet, og om aftenen var der
dans på åben estrade, hvor dansen gik til den lyse
morgenstund i den nyudsprungne pinseskov.

Festerne fortsætter i Slagslunde skov, men tale
er der ikke mere, ej heller hornmusik, til gen
gæld er der mange flere forlystelser. Efter at
Velgørenheds- og Sygeplejeforeningen er ophørt,
er det nu Skytteforeningen alene, der holder
pinsefesten.
I Slagslunde var der 1722 en privilegeret kro.
I nyere tid har man haft et forsamlingshus. I
1964 kunne man indvi et nyt og velindrettet for
samlingshus, opført ved frivillig arbejdskraft
med bidrag fra såvel de fastboende som »køben
havnerne«. Dette nye forsamlingshus er blevet
den helt store succes, og det benyttes over al for
ventning både til private sammenkomster, for
eningsmøder og fester, ligesom kommunens ung
domsklub også holder til her. I vinteren 196768 har der to gange om måneden været møder
for de ældre i kommunen, hvor man så film,
amatørskuespil, hørte foredrag og hyggede sig
sammen.
Når man i dag kører gennem Slagslunde by,
ses den som en fredelig landsby med sin snoe
de gade med de mange stråtækte huse og gårde.
Med ryggen mod hovedgaden har man Fr. IV’s

Udsigt over Bure sø

gamle rytterskole fra 1721; den var i brug indtil
1955. Undervisningen har i sin tid foregået i god
overensstemmelse med Klaus Porses levnedskom
pas »Gud haver skabt det tykke paa Laaret af
Mennesket, og paa dette Sted er det godt anset
af de gamle Forfædre, at Børn og Ungdom, uden
at det er Synd og Skam, skal have Ris, for Ris
er intet Besvær og kan ikke paa dette Sted gøre
nogen Skade eller bryde nogen Ben. Og naar de
vokser noget op, saa er det ogsaa passende med
et Drag paa Kinden, at det tykke Kød her ikke
skal sidde forgæves.« - I dag er der kun forskole
i Slagslunde, da de større børn går i Ganløse
centralskole.
Et minde fra svunden tid er også det gamle
sprøjtehus, som man kan glæde sig over. Nu er
der en stor købmandsforretning i Slagslunde,
men 1910, da den forrige ejer overtog den, var
det kun en lille hyggelig butik med en bænk,
hvor kunderne kunne sidde og få sig en sludder.
Det var også skik, at der på disken stod en lille
zinkbakke med glas, som var beregnet til, at
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kunden kunne tage sig en lille opstrammer i form
af cognac eller snaps; der stod også en krukke
med tobak til fri afbenyttelse, så man kunne få
et stop til den lange pibe.
Der er planlagt en ny omkørselsvej nord om
byen, og her er det ny Slagslunde ved at vokse
frem. Længere ud mod skoven, i området Præsteskov, er en stor udstykning i gang af sommerog parcelhuse. - Landskabet omkring Slagslunde
var ofte motiver for den kendte landskabsmaler
Hans Knudsen (1865-1947), der gennem adskil
lige år boede i Slagslunde. Hans billeder fra eg
nen rangerer højt, og hans kunst er repræsenteret
på Kunstmuseet.
Til slut et lille vers fra en af vore gamle nord
sjællandske remser:

Slagslunde ligger ved en skov.
I Ganløse har de deres behov.
I Bunden fanges flynderne.
I Knardrup forlades synderne.

Karen Seierøe Mortensen
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GANLØSE SOGN
SLAGSLUNDE-GANLØSE KOMMUNE
Åer og søer danner de naturlige grænser til na
bosognene. Mod nord Bastrup sø og Mølleåen,
mod øst Mølleåen og Bundså, mod syd og syd
vest Værebro å samt Damvad å og Småsøerne. Åerne løber i vældige tunneldale, som strækker
sig gennem sognet og giver landskabet dets sær
lige karakter.
Den største tunneldal er Mølleådalen. Under
besættelsen (1940-45) blev her anlagt et offent
ligt sti-anlæg langs åen. Ideen med at frede
Københavnsegnens grønne områder fik man al
lerede i begyndelsen af 1930-erne, og 1936 kom
en lov herom, hvor man gennem fredninger sik
rede befolkningen adgang til de naturskønne
steder. Om »Naturparken« (se Arv og Gæld).
Sognets areal er 2382 ha, heraf er ca. en fjer
dedel dækket af de to skove: Oren med Ny
vang og Eget. Det er dejlige skove, og især Oren
er et kendt udflugtssted. Syd i Ganløse Ore
(overdrev) er der meget høje bakker med den
skønneste udsigt. Lige op til skovgærdet havde
gårdene i den østlige del af Ganløse hver en
stribe jord. Arealet er solgt til spejderne, og her
ligger en række hytter og huse, hvor man i fe
rier og weekends lever det herligste friluftsliv.
- Neden for skrænterne ligger den store Oremose, hvor man ved tørvegravninger under an
den verdenskrig gjorde sjældne fund. Kulsvier
Karl Nielsen, Værløse, byttede sig til disse med
sin tobaksration. Han modtog kranier af gedehornet får og kæmpebæver og skelet af sump
skildpadde med 12 æg, uroksehorn m. m. Disse
ting opbevares i Værløse museum. - Fra skov
løberstedet Værløsehus går en vej mod vest til
en lille klynge huse, der ligger lunt i læ af sko
ven; stedet kaldes Ganløse Vester. For ca. 100
år siden var der store moser i skoven, der blev
auktioneret ud til egnens bønder til tørveskær.
I hele sydsiden af skoven er der opmålt store
områder med oldtidsagre fra jernalderen (ca.
vor tidsregnings begyndelse); man skal have et
skarpt øje for at se dem; det er aflange, firkan
tede felter af forskellig størrelse, omgivet af lave
jordvolde. Her findes også mange ødelagte old
tidsminder. Et ejendommeligt 40 m langt anlæg
i den vestlige udkant af skoven menes at være
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et voldsted. Et par af den kendte forstmand
von Langens afdelingssten findes på deres op
rindelige plads. - Et dejligt område er Sorte
mose, der ligger mellem skoven og Farum, her
til fører en vej ved Gedevasebro, der fortsætter
i en sti langs skovgærdet til Værløsehus.
Eget (egeskov) ligger mere bekvemt for Ganløseboerne. Det er en passende tur at gå ad
Lyngevejen gennem skoven og hjem ad Hesselvejen. Også her er oldtidsminder. Lige indenfor
i skovens sydøstlige hjørne ligger en langdysse,
men den mest kendte er langdyssen midt inde i
skoven. Over dens ene kammer er der en meget
stor overligger, kaldet Rokkestenen. Har man
kræfter nok og får fat i det rigtige hjørne, så
kan den rokkes. Lidt længere inde mod sydøst
midt i en plantning af tuja og ædelgran ligger
den store vandreblok, Myrestenen, der vejer 60
tons. På dens overflade kan man finde mindst
9 skåltegn, måske frugtbarhedstegn fra bronze
alderen. - Fra Broskovbakken og fra bakkerne i
skovens sydlige del er der dejlige kik ud over
det bakkede landskab. I den lille Broskov for
foden af bakken kan man følge de gamle vej
spor, der som hulveje skærer sig ind i bakken.
Vejen fra Hessel ind i skoven er også en hulvej,
og her ligger »Den højrøde Bakke«. Navnet
skyldes, at den tidligere var helt rød af lyng.
På Nellesødals bakker, hvoraf en er 51 m
over havet, var der i 1930-erne motorbane. Her
boltrede de sig, de dengang kendte motorhelte:
Morian Hansen, Sv. Aage Engstrøm og Ferd.
Olsen (kaldet »Tandlægen«). Der kunne være op
til 7.000 tilskuere på en søndag, når der var
motorløb, så der var en tæt strøm af motorkø
rende på vejene. Langs nordsiden af skoven lø
ber en sti fra Bastrup sø til Bure sø, her er fre
det 14 ha som en del af »de grønne områder«.
Stien går gennem Småsøerne mellem Eget og
Krogenlund, et smukt område, der nu er enge
og moser. De hører under gårde på Mørket (tæt
skov). Passet mellem Bastrup sø og Småsøerne
var i oldtiden og middelalderen det vigtigste
overgangssted fra Roskilde til det nord-østlige
Sjælland. Her ligger også hovedvandskellet.
I ældre stenalder, den såkaldte Mulleruptid
(ca. 7000 f. v. t.), da man levede af jagt og
fiskeri, boede der mennesker ved Værebro å. På
Karleholms mark er der ved åbredden fundet

bl. a. harpuner og lystertænder. - I yngre sten
alder, i dyssetid (ca. 2500 f. v. t.), er egen
trængt frem, og man er begyndt at rydde sko
ven og dyrke jorden. Fra denne tid stammer de
mange økser, der er fundet på markerne, fint
tilhugget og nogle slebet. At egnen har været
tæt befolket, vidner de talrige dysser om. I Gan
løse Bund (den inderste del) ligger en pæn dysse
med overligger. Ellers er de fleste mere eller
mindre ødelagt. På Søtoftes jord er fundet to
oldtidskværne og rester af en boplads. På Gal
gebakken i Knardrup blev der 1938 gravet af
den lokale arkæolog, lærer Nemming, der fandt
en stensat grav og en røgsværtet sokkel fra et
hus, samt under brandlaget, der dækkede hele
husets areal, rester af skåle og krukker, der viste,
at huset var fra dyssetid. I 1949-50 gravede
Nationalmuseet her, og nu fandt man funda
menter af tre huse. Da husene fandtes på ran
den af en grusgrav, regner man med, at der har
været flere huse, måske en hel stenalderby.
Man fandt også senere her 25-30 sorte gryde
formede huller med lerkarskår i bunden fra
bronzealderen samt en jernaldergrav. Fra yngre
romersk jernalder (ca. 400 e. v. t.) har Karl
Nielsen, Værløse, med hjælpere i 1958-61 på
Almager fundet en affaldsplads. Et værdigt for
tidsminde har sognet i den store Asserhøj på
Ganløse mark.
Ganløse kirke ligger midt i byen, så tæt om
givet af huse, at provst Exner 1950 skrev:
»Ganløse er den mest mishandlede kirke i am
tet; skure, hønsehuse og hønsegårde er bygget i
forbindelse med kirkemuren.« - I middelalde
ren hørte kirken sammen med Knardrup. Der
var to sogne, men fælles præst, der boede i
Knardrup. Kirken blev sammen med Knardrup
kloster overdraget universitetet ved reforma
tionen 1536. I 1561 blev Ganløse pastorat sam
menlagt med Slagslunde. Kirken hørte under
universitetet indtil 1934, hvor den blev selvejen
de. Ganløse kirke er opført i 1100-tallet, og
Vilh. la Cour udkaster den tanke, at måske
Asser Rig eller hans søn Esbern Snare har byg
get den, da de har haft jord på egnen. En af
deres efterkommere, fru Ingefred af Ganløse,
havde sin sædegård her I det 14. årh.
Den første kirke bestod kun af skib og kor,
og 1583 kom et sengotisk tårn til samt et trap

pehus. Den store udbygning mod nord er op
ført 1634 af universitetets rektor og professorer
på kirkens bekostning. Uden for våbenhuset er
der en gammel stenbænk, hvorfra degnen før i
tiden lyste til kirkestævne. Kirken er skalmuret
med moderne munkesten, kun korets nordvæg
og korsarmens østvæg står i kampesten iblandet
frådstenskvadre. Der er ingen apsis udvendig,
men fordybningen i korets østvæg er oprindelig
en lille velformet alterniche, en indvendig apsis.
Den fint udskårne altertavle er fra o. 1600 med
maleri af Jørgen Roed (1865): Kristus og dis
ciplene på vej til Emaus. Billedet er ikke sig
neret. Den fornemme prædikestol i senrenæs
sance er skåret o. 1624 af Køgemesteren Hans
Holst den Yngre, og dens fire felter viser: Den
hellige Nat, Magdalene knælende ved korsets
fod, Opstandelsen og Dommens dag. Der er et
opgangspanel, rygskjold med universitetets vå
benmærke og lydhimmel fra samme tid. Der
findes et par fint udskårne pengetavler i kirken
med motiverne: Maria med barnet i solgissel
og Lazarus, der bliver bidt i benet af en hund.
Kirkeskibet »Lars’ Minde« er givet af en fader,
hvis søn druknede. Romansk døbefont af gra
nit med tovsnoning langs kummeranden. - Kir
ken er restaureret i 1968.
Man mener, at byer, der ender på løse, stam
mer fra vor ældste tid. Endelsen løse kan mulig
vis betyde eng eller græsgang, medens forleddet
kan betyde kløft. - Ganløse kom ved reforma
tionen ind under kronen; men 1659 måtte kon
gen pantsætte ialt 15 gårde og huse; de 6 til
borgmestrene Hans Nansen og Christoffer Han
sen i København og resten til nogle storkøb
mænd i samme by. Kongen manglede penge til
soldaterne, og da man truede med mytteri, var
det nødvendigt. I markbogen 1688 har Ganløse
19 helgårde, en halvgård, 16 huse samt et deg
nebol. Heraf ejede kongen de 14 gårde, og af
dem var 8 ryttergårde. Disse var fri for skat
ter, landgilde og hoveri, men for hver 8 tdr.
hartkorn skulle der underholdes en rytter i den
stående hær. Var gårdene mindre, dannede de
et lægd, der i fællesskab underholdt rytteren.
Byen er en rundby med gadekæret og bleg
haven (den gi. forte) i midten. Den blev 1789
udskiftet i stjerneform, og mange af gårdene
ligger endnu på deres oprindelige plads. Andre
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Prædikestolen i Ganløse kirke

som Søtofte, Engbjerg, Christianslyst og Hesselgaard er flyttet ud, så de ligger mere bekvemt
for deres marker. I Hessel ligger et sted med et
sært navn »Baljongen«, hvorimod nabostedet
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lyder mere dansk, det kaldes for »Pølsehullet«.
- Øst for byen byggedes o. 1800 Raahøj- og
Almagergaard. Disse og Undinegaard er gamle
slægtsgårde. På Toftekærs jord blev i 1860-erne

opført en arbejdsanstalt fælles for flere kom
muner, bl. a. Slagslunde-Ganløse og Lynge-Ug
geløse. Anstalten blev nedrevet 1897.
Mindestøtten eller Grundlovsstenen havde sin
oprindelige plads ved Ganløse kro på trekanten
mellem Lynge- og Slangerupvejen. Nu står den
ved Toftekildegaard, hvor der er bibliotek. Den
er hugget af een stor sten, og da den vejer 4
tons, kneb det med at få nogen til at lægge vogn
til, da den skulle flyttes fra Hessel, hvor den er
fundet.
Jagtgaarden i Ganløse skulle modtage den
jagtglade Fr. II og hans følge, når han var på
jagt i Nordsjælland. Det var den største gård i
byen, dobbelt så stor som de andre gårde. Da kansleren Chr. Friis omkring 1620 besøgte
Ganløse »og kom udi Jagtgaarden, saa han i
Herrestuen, at Skolemesteren havde der en Snes
og mere af Ganløse Sognebørn at læse for«. Det
kunne ikke gå, og Friis forlangte, at sognemændene skulle udvælge en plads i byen, som han
skulle godkende, og der bygge et skolehus, som
samtlige gårdmænd og husmænd skulle bekoste.
En fem fags skole blev nu opført på gadejord
op til kirkemuren. - Om Jagtgaarden kan iøvrigt oplyses, at den i Fr. Mortensens tid blev
selveje, skødet er dateret 30. marts 1767. Et
prægtigt bord, der står på Frederiksborg slot i
Leonora Christines værelse, stammer fra Fr. Il’s
jagtgård i Ganløse. Den svære bordplade bæres
af de fire vildmænd i det danske rigsvåben, og
de er fint udskåret.
Af Knardrup stormandsgård, kloster og kongs
gård er der nu intet synligt tilbage; men under og i
nærheden af den nuværende gård fandt man ved en
udgravning 1938-40 rester af et f irf løjet klosteranlæg
med kirkefløjen mod nord ned mod søen. Lidt læn
gere mod syd fandtes fundamenter af kampesten,
der kan stamme fra den middelalderlige gård, og
der blev også fundet rester af en romansk kirkebyg
ning. Adelsgården tilhørte en gren af den store og
mægtige slægt, Hviderne. Den først kendte ejer var
Skjalm Hvides søn Ebbe Skjalmsen, der døde 1151.
Til Knardrup kloster har der hørt 80 bøndergår
de foruden Knardrupgaard, 2 møller, 2 kirker og
søerne; men det var et af de mindste og fattigste af
datidens klostre, og det var helt andre rigdomme,
kronen fik ind fra de øvrige klostre. I 1546, under
pesten, tog professorerne til Knardrup og indrettede
sig i klostercellerne. løvrigt istandsatte de bygnin-

Ganløse gadekær (foto: Jørgen Andersen)

gerne og lod opsætte et tårnur, ligesom de indkaldte
en tysk fiskemester til at oplære universitetets fiskere,
da ferskvandsfiskeriet dengang havde stor betyd
ning. Fr. II ønskede at få så meget jord som muligt
i Nordsjælland, hvorfor han mageskiftede med Set.
Klare kloster i Roskilde (1561) og overtog klosteret
i Knardrup. Bygningerne blev nu revet ned, og en
del af materialet er formentlig anvendt ved opfø
relsen af Frederiksborg slot.
Senere blev Knardrupgaard drevet som almin
delig bondegård, og da ryttergodset bortsælges
1766-67, bliver den gjort ens i størrelse med de
andre gårde i byen. - Omkring 1900 var gården
på 186 tdr. land med kun 13,6 tdr. hartkorn.
Kirkesøen hørte ind under den og ligeledes den
store udtørrede Borupsø. På de store enge blev
der dyrket meget hø, og man havde leverancen
af hø til Dyrehaven.

Frk. Karen Seierøe (f. 1880) og opvokset på
gården fortæller om, hvordan det foregik, når
høet skulle leveres:
»Det var flere dages arbejde, inden de fik læsset
de 20 læs; de var så store, at man dårligt kunne se
manden, når han sad deroppe. Af sted skulle de, når
kammerjunkeren skrev, lige meget om det var bælg
mørkt, kulde eller sne. Det var bønderne fra Knar
drup, der kørte, men også et par fra Ganløse. De
skulle op midt om natten, og folk og dyr skulle fod
res godt, inden de drog af sted. Der skulle smøres
mange madder med øl og brændevin til. Ølankeret
havde bliktud og gik fra mund til mund. Flere
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gange var de fra Knardrupgaard ude at lytte, når
de kunne ventes hjem om aftenen. Når så vognene
begyndte at skramle på Galgebakken, kunne de høre,
at der var liv i folkene, og så råbte man hurra. Nu
stod den på aftensmad, og de trætte folk tøede lidt
op. De måtte af sted flere gange i vinterens løb.«

Karen Seierøe oplyser ligeledes om de gamle
marknavne på Knardrupgaard: Hestemose, Bru
desengen, Sandbakken, Søsvinget, Smedelodden,
Lars Kris’ Eng, Fruens Ende, Skolemestervænget,
Ellerne og Paradiset.
På Knardrup Galgebakke, på søsiden, lå Øl
stykke herreds tinghus. Her blev hver tirsdag
holdt ting; så kom herredsfogeden, herredsskri
veren, tingsvidner og 8 tingmænd eller stokkemænd, som de kaldtes, fordi de bjælker, de sad
på, blev kaldt for stokkene. Efter at tinghuset
var blevet ødelagt af svenskerne, blev et andet
bygget i 1662 på toppen af bakken. Men alle
rede 1674 måtte man opføre et tredie, da taget
var blæst af det gamle, og det var ødelagt. Det
ny skulle »ligge neden under Bakken udi Søen,
Vesten for det, som staar, saa det kan staa i Læ
for Guds Vejrlig. Her skal være Skorsten og
Vinduer med Glas, saa Blækket ikke skal fryse
om Vinteren ej heller Rettens Betjenter.« Ret
terstedet er i penge anslået at koste 11 sletteda
ler. Tinghuset stod kun i 9 år, i 1683 blev det
nedlagt, da Ølstykke-Smørum og Sokkelund
herredsting blev lagt ind under det nyoprettede
Ballerup birketing. I vor tid er toppen af Gal
gebakken blevet underlag for jetstartbanen på
Værløse flyvestation, og da den ene startbane
har retning lige mod Knardrup, risikerer den
fredelige by ikke at falde hen i Tornerosesøvn.
Til det nedlagte kloster havde hørt to vand
møller, en i Knardrup ved Værebro å og en ved
Mølleåen nord for Ganløse Ore. Knardrup møl
le lå på den nuværende Møllegaards sydlænges
plads. Den var en græsmølle eller vintermølle,
d.v.s., at fra maj skulle stigbordet hæves og ikke
sættes igen, før alt hø og korn var af markerne.
Hvor vejen fra Skovgaard til Terkelskov kryd
ser Mølleåen, lå den anden mølle i sognet. Vejen
går faktisk på den gamle mølledæmning. Vest
for kan man i terrænet se den nu tørlagte møl
ledam. Møllen kaldes gennem tiderne for: Troels
mølle, Troldsmølle, Tyskemølle og Hestetrangs
mølle.
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Gårdene i Knardrup er i gennemsnit større
end Ganløsegårdene, den største er Langagergaard på 120 tdr. land. På Kalveholm har der
været teglværk i adskillige år, i lavningen ned
mod Værebro å er der teglværksler, og Rolandsgaard, Damgaard og Enghavegaard er da også
solgt til teglværker til senere brug. - Knardrup
har været kendt for sine dygtige kvægavlere, og
fra Damgaard og Rolandsgaard har der i en år
række været sendt mange fine avlstyre ud i lan
det, og mange præmier er hentet hjem fra dyr
skuer. Der har tillige været mange udlændinge på
gårdene, både som elever og på korte besøg. På
Lindegaarden boede en familie, der adskilte sig
fra andre ved deres kunstneriske anlæg. Såvel
tegning som musik og litteratur dyrkedes i hjem
met. Faderen, Hans Larsen, og en af sønnerne,
Niels, var dygtige musikere, og der var bud ef
ter dem fra nær og fjern for at spille til fester
og begravelser. Flere af pigerne var også dyg
tige til tegning, og en af dem, Ane Marie Han
sen (1852-1941), blev uddannet til malerinde.
Da maleren J. Exner kom på egnen, fik han
hendes tegninger at se og foranledigede, at hun
kom på malerskole og senere på akademiet.
På kommunekontoret i Ganløse i den tidli
gere rytterskole hænger i række alle de gamle
sogneforstandere og sognerådsformænd lige fra
1842 til vore dage. Den første i rækken er en
meget smuk mand, gdr. Hans Johansen, Bogøgaard. Han blev født 1804 på Gedevasegaard i
Farum. Var sogneforstander 1842, samt sogne
foged og medstifter af Frederiksborg Amts
Landboforening. Endvidere var han som eneste
bonde medlem af amtsrådet i tiden 1842-51 og
1856-59, formand for Husmandshoveriafløs
ningen her i amtet 1850. Han var medlem af
Roskilde Stænderforsamling i 1847 samt med
lem af »Den grundlovgivende Forsamling«, så
han var en stor mand i sin tid og kendt for sin
sunde forstand, hurtige, klare tanke, værdige og
dog frimodige fremtræden. - En anden kendt
personlighed i rækken var gdr. J. P. Jørgensen,
Asergaard (f. 1848). Han var sognerådsformand,
medlem af amtsrådet samt landstingsmand fra
1898-1909, valgt på agrarstemmer både af
Højre og Venstre. Han forsøgte at danne et
selvstændigt agrarparti, men da dette mislykke
des, sluttede han sig til Venstrereform-partiet.

Gamle håndværkere fra Ganløse omkr. 1865 (tilh. fru Karen Seierøe Mortensen)

Han kaldtes for Jørgensen-Ganløse. Han har
udgivet »Landsognenes Forvaltning fra 1660 til
vore Dage« (1890) samt forskellige pjecer.
Af andre kendte personer, der har boet på
egnen, kan nævnes før omtalte Julius Exner
(1825-1910), maler og fra 1876 professor ved
Akademiets modelskole. Han hentede flere af
sine motiver fra egnen her. - Den tidligere høj
skoleforstander, den navnkundige præst og for
fatter Morten Pontoppidan, boede med sin hu
stru, en datter af maleren Wilh. Marstrand,
som emeritus i Ganløse.
Den første skole ved kirkemuren blev 1721
afløst af Fr. IV’s rytterskole, der var i brug til
1943. Ca. 1900 var der et par privatskoler i
Ganløse, og 1912 startede fru Abelone Larsen
en privatskole i »Dambo«; den blev 1919 kom
munal forskole og blev flyttet ned til Pilehuset.
I 1928 blev der bygget en ny skole, som man
fandt så flot, at den blev kaldt for »Slottet«.
Der var dog kun eet klasseværelse, så det var

vist lærerboligen, der virkede så imponerende.
Her var S. P. Jensen lærer. - Centralskolen blev
indviet 1943. Rytterskolen blev omdannet til
kommunekontor, og i skolen fra 1928 blev der
indrettet bibliotek. Nyvang skole fra 1901 op
hørte som skole i 1953. Centralskolen er blevet
yderligere udvidet i 1962 og 1967 og er nu
købstadordnet. - Et nyt bibliotek blev 1964 ind
rettet i en af udlængerne til Toftekildegaard.
En gammel overlevering fastholder, at denne
gård ikke kan brænde, fordi de underjordiske
passer på den. Som en kuriositet skal bemærkes,
at da biblioteket fik til huse i nævnte længe,
var der stråtag.
Det siges, at Ganløse altid har været velsig
net med dygtige håndværkere. 1787 var der så
ledes: 2 hjulmænd, 2 smede, 1 tærskemand, 2
huggere, 1 bleegmand, 1 væver, 2 skomagere, 2
skræddere og 1 spinderske. Der er særlig en be
skæftigelse, man hæfter sig ved: bleegmandens,
han må have passet tøjet, der lå på bleg i Bleg
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haven, den dejlige eng, der stadig ligger midt i
byen.
Man har været med på det ny i samfundslivet,
også når det gjaldt de kulturelle forhold. Såle
des blev der 1915 oprettet en læsekreds, desuden
havde man på Nyvang skole et mindre udlåns
bibliotek. Forskellige kvindeforeninger med
studiekreds vedrørende kulturelle emner er lige
ledes blevet oprettet. I 1967 fik man en sangog musikskole, så en hel »soveby« er det heller
ikke, tilflytterne kommer ud til.
Ganløse er inde i en rivende udvikling og
skifter ansigt fra dag til dag. Udstykningerne
begyndte allerede 1949 på Dyrehavegaards jor
der, og senere fulgte Bykærgaard. Begge gårde er
nu nedrevet, og 1960 blev der udstykket 50—60
parceller herfra. Et stort forretningsområde er

planlagt lige øst for byen, og ved Toppevad er
allerede mange fabrikker. - Engbjerg blev 1943
solgt til teglværksbrug, og her er et stort, mo
derne teglværk i gang. Midt i byen ligger Gan
løse Maskinfabrik, der bl. a. laver teglværks
maskiner; og som et led i den industrielle ud
vikling nedlagde man 1967 andelsmejeriet Dam
vad, oprettet 1890. Gårdenes antal formind
skes, og det kvægløse landbrug behøver ikke
mejeri. Ganløse sogn vil fremover blive stærkt
præget af Københavns nærhed; men forhåbent
lig vil de mange tilflyttere sammen med de
»gamle« beboere kunne holde hævd over noget
af det landsbymiljø, der endnu er at finde i
sognets byer.
Karen Seierøe Mortensen

SNOSTRUP SOGN
OPPE SUNDBY-SNOSTRUP KOMMUNE

hvoraf den første omtales 1322 som Rørbek
maglæ (latin: magnus = stor), medens den an
den 1454 hedder Røerbeke lille. Navnene hen
viser sikkert til rørplanten, der har været stærkt
udbredt her; stråene var et yderst vigtigt tag
materiale.
Med sin beliggenhed lige ud til Roskilde
fjord har sognet tidligt været befolket, og en
kelte oldtidsminder er endnu bevaret. I området
ved Li. Rørbæk findes flere dysser, bl. a. »Død
ningerne«, der består af to langdysser, hvoraf
den nordligste er forsynet med to kamre, men
kun een overligger (dæksten). Dyssen mod syd
er stærkt ødelagt; en tredie dysse i nærheden er
for længst sløjfet. Ved Gyldenstrand ligger Løn
dysse, en langdysse med et kammer, fire bære
sten og overligger. Den anselige Møllehøj rum
mer en af Sjællands bedst bevarede jættestuer,
der blev udgravet 1797. Den består af et kam
mer, der måler 6,7 m i længden og 1,9 m i høj
den. Møllehøj har 15 bæresten og 4 dæksten,
samt en indgang, der er bygget af 10 bæresten
med 4 dæksten - et imponerende fortidsminde.
Der har været langt flere gravhøje og dysser,
således er der sløjfet ca. 30 dysser og stengrave
og høje, bl. a. den store Snoldshøj ved St. Rør
bæk. - Sognets kystlinie langs Roskildefjorden
og lavningen omkring Værebro å frembyder

Snostrup sogn har et areal på 976 ha. Landska
bet er ret jævnt og når ingen steder op på mere
end ca. 30 m over havoverfladen. De mindre
højdedrag ligger i sognets sydlige del ud mod
Roskilde fjord og ved Værebro å’s udløb i denne
fjord; det er grusbakker, beliggende på hævet
havbund. Mod nord er landskabet mere kuperet,
men lavere. (Se iøvrigt side 245 under Oppe
Sundby sogn).
Snostrup nævnes 1290 som Snaldstorp og 1480
som Snostrvp. Navnets forled har muligvis for
bindelse med det oldnordiske ord snåldr, der
betyder »slangesnude«. En tolkning af stednav
net Snostrups betydning er vanskelig m.h.t. dets
forled, der måske kan referere til området mel
lem Svaleklint mod syd og Gyldenstrand mod
nord, hvor landskabet som en »snude« stikker
frem i Roskildefjorden, men tolkningen er og
bliver kun gætværk. Efterledet strup (-rup,
drup) er en omskrivning af det gamle ord torp,
der betyder en udflytterby. En nyere fortolk
ning af Snostrup angiver forledet som det olddanske personnavn Snaldi; altså Snaldis »by«.
(Jvnf. Snoldelev). Sognet omfatter foruden
Snostrup de to landsbyer Store og Lille Rørbæk,
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flere køkkenmøddinger. (Se Arv og Gæld, side
17 og 18).
Fra den tid man skulle bygge en kirke i Snostrup,
beretter et sagn følgende herom: Der fortælles, at
kirken i mit hjemsogn er bygget af munke, men de
kunne ikke blive enige om, hvor kirken skulle ligge.
Nogle ville have, at den skulle ligge i Snostrup, oppe
på bakken, hvor man kunne se den langt omkring,
andre ville have, at den skulle ligge der, hvor nu
Store Rørbæk ligger. De vedtog da at binde to okser
sammen og sende dem ud om aftenen, og hvor de
gik og græssede om morgenen, der skulle kirken ligge.
Om morgenen gik okserne og græssede på bakken
ved Snostrup, og der blev kirken bygget. (Optegnet
af Rigmor Hansen, Frederiksborg Højskole, 1921,
trykt i A. Uhrskov: Nordsjællandsk Folkeliv 2).
Snostrup kirkes ældste dele, kor og skib, er
en romansk kampestensbygning, dog er korets
østgavl senere blevet ommuret. Kridt- og fråd
stenskvadre er anvendt omkring vinduer og
døre og på skibets østlige hjørner. Ca. 1400
blev det flade træloft i kor og skib erstattet af
indbyggede krydshvælv. Omkring samme tid
har man opført tårnet på vestsiden og våben
huset på sydsiden, begge af munkesten. På
nordsiden er bevaret rester af de oprindelige
romanske vinduer samt af norddøren, der var
kvindernes indgang til kirken. Blændingsgavlenc
er sammen med gesimserne fra nyere tid, udført
I gotisk stilart, og materialet er munkesten.
Kirkens interiør viser et alterbillede, malt
1842, der forestiller Jesu fremtræden for Maria
Magdalene efter opstandelsen. Maleriet er sig
neret E, der muligvis betyder Eckersberg. I en
niche i skibet står den sengotiske »Smertens
mand«; det er en ca. 70 cm høj sengotisk ege
træsskulptur af Kristus, der sidder på en sokkel,
iført lændeklæde, og i hænderne holder han to
nagler, medens en tornekrans er anbragt om
hans hoved. Figuren har oprindelig været an
bragt på en sidealtertavle i kirken. Prædikesto
len er i renæssance, forsynet med rige udskæ
ringer, og den bærer felter med Jesus og evan
gelistfigurerne. Over prædikestolen en lydhim
mel med Chr. IV’s monogram. I koret hænger
et epitafiemaleri af sognepræst Peter Johansen
Hovi (d. 1679) og hustru, Margrethe Simonsdat
ter Hovi. Under dette maleri en mindetavle
over sognepræst Rasmus Stage (d. 1757).
I 1967 blev Snostrup kirke indviet efter en

»Smertensmanden« i Snostrup kirke

meget omfattende restaurering, hvorunder man
over den oprindelige kvindedør mod nord fandt
rester fra en tidligere trækirke. Ved denne ind
vielse blev Snostrup kirke og Oppe Sundby kirke
lagt sammen til eet pastorat, med bolig for sog
nepræsten i Oppe Sundby Villaby. Snostrup kir
kesogn var tidligere et selvstændigt pastorat,
undtagen fra 1956-1967, hvor kirken i Snostrup
var annekskirke til Ølstykke kirke. Den tid
ligere Snostrup præstegårds jorder er underlagt
stiftsøvrigheden.
Om sognets eneste skole, der lå i Store Rør
bæk, oplyser afbygger Ole Jørgensen, Snostrup,
at denne skole oprindelig var en rytterskole fra
Fr. IV’s tid, altså fra ca. 1720. Skolen blev ned
lagt for ca. 10 år siden. Den 1. april 1966 dan
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nede Snostrup sogn og kommune kommunefæl
lesskab med Oppe Sundby sogn og kommune, og
hermed blev skoleproblemet løst på tilfredsstil
lende måde, idet den nye kommune straks kunne
tage den i 1964 opførte Oppe Sundby Ny Skole
i brug, en skole, der på alle områder opfylder
tidens krav. Den gamle skole i St. Rørbæk er nu
indrettet til bibliotek og filialkontor for fælles
kommunen. - Kommunesammenlægningen 1966
løste også en anden vigtig opgave: nemlig et
hjem for sognets ældre, der i 1968 kunne rykke
ind på det moderne og velindrettede hjem, Tolleruphøj, hvor der tillige er indrettet syge- og
plejehjem. Fra Tolleruphøj’' er der en smuk ud
sigt ud over Roskilde fjord. - I Li. Rørbæk kan
man endnu glæde sig over det gamle landsby-,
billede med de firlængede bøndergårde ved ga
dekæret. Et par har været brændt, men de er
blevet bygget op igen efter det oprindelige gård
mønster.
I »Kulsvierbogen« (udgivet af A. Uhrskov,
1933) fortæller husmand Lars P. Olsen (f. 1879)
følgende (uddrag) om »kaffedrikningens indfø
relse« i Snostrup sogn: »Fra føst aa vaa de nok
mest Frømtømerne (kvinderne), der drak Kaffe
te dawlig, naturligvis i Smøw (smug), vaa Faaer
maadde ende vide aaed (af det), faa saa brokked
han sej. Nøw ska I høre, vaadden de, etter va
jæ haar ladt mæj faatælle, ku komme til aa gaa
te: De (det) vaa it Sted, i en Guer (gård), a
Konen aa Pierne, da di trode, der vaa Fred aa
ingen Faare, hae faat Kaffekeelen paa aa faat
den tee aa snørre (snurre). Lism (ligesom) den
haar nued (nået) Højdepunkted, kom Manen ing
i Guern. Keelen maatte jo saa a Ildn i en Fart,
aa saa veste di ende bedr Sted aa gemme den
end oppe baw Laawdslemmen (loftslemmen),
men de sku di ende hat gjot (gjort), faa de vaa
netop her, han hae Ærind, faa her gemde han
senne (sine) Tøjerpæle, aa de vaa netop in a di,
han sku haa fat i, aa saa vaa di jo opdawed.
Naa, han brøwde jo lidt Mund, men Enden paa
ed blew jo da, a han fek en Spølkumfuld (kop
fuld) me, aa saa vaa de glemd. »Faa de vaa jo
saadn mæ di Stodre«, saae min Bedstmoer, dæ
vaa født 1825, altid, »a di sku lade, lissm di vaa
gael ower, a vi tow vos in Taar Kaffe, men de
vaa baare saaden lidt paa Omskuelse (skrømt),
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faa di vaa sgu faalæjne nok etter aa faa sæj in
Kopfuld mæ.«
Ja, det var dengang. Nu ligger den lille lands
by og minder om en tid, hvor dagligdagens gø
remål og livsrytme var af en ganske anden ka
rakter end i dag, og den tanke opstår - hvor
længe vil dette gamle stykke landsbyidyl få lov
til at bestå i sine fredelige omgivelser?
Af større gårde i Snostrup sogn kan nævnes
Svanhøjgaard (ca. 120 tdr. land), Froggaard (ca.
120 tdr. land), Bakkegaard (ca. 110 tdr. land),
Elsenborg (ca. 110 tdr. land), Gyldendal (ca.
100 tdr. land) og Gyldenstrand (ca. 100 tdr.
land). Det er et forholdsvis stort antal gårde,
når man tager sognets størrelse i betragtning,
der er blevet bevaret indtil i dag, hvor nabo
sognene, ikke mindst Ølstykke sogn, inden for
de seneste år næsten helt har mistet de større
gårdbrug.
Om det folkelige og politiske liv i Snostrup
sogn udtaler fhv. redaktør Tor Jørgensen, Frede
rikssund, at der allerede omkring 1850 rejste sig
en livlig aktivitet om disse forhold, der siden
har indtaget en fremtrædende plads her i sognet.
I 1863 dannedes således Snostrup Sogneforening,
i hvilken problemer sattes under debat. I 1952
blev der i St. Rørbæk opført et forsamlingshus
udelukkende gennem frivillig arbejdskraft.
Fremgangsmåden her har dannet skole for opfø
relsen af tilsvarende forsamlingshuse og (senere)
idrætshaller rundt om i landet. Det kan nævnes,
at den kendte retsstatsmand, fhv. fiskeriminister,
Oluf Pedersen blev født i Li. Rørbæk 1891.
I området mellem Snostrup og St. Rørbæk
har der i de seneste år fundet udstykning sted
for opførelse af parcelhuse. Efter kommunesam
menlægningen 1966 er det tidligere så udprægede
landsogn nu kommet med i den egnsudvikling,
der næsten overalt i vort amt betyder en grad
vis omdannelse til større eller mindre bymæssige
områder. For Snostrup sogns vedkommende er
hele denne udvikling endnu kun i støbeskeen,
men med den i 1970 forventede kommunesam
menlægning med Frederikssund købstad samt
Græse-Sigerslevvester kommune vil der komme
yderligere skred I denne strukturændring.
Jørgen Andersen.

STENLØSE SOGN
STENLØSE-VEKSØ KOMMUNE
Stenløse sogn danner sammen med Veksø sogn
den sydligste kommune i Frederiksborg amt.
Sognet har følgende nabosogne: Ølstykke,
Gundsømagle, Veksø, Slagslunde samt Ganløse.
Sydgrænsen, mod Gundsømagle, dannes i det
store og hele af Værebro å. Denne afgrænsning
tillægges i dag næppe nogen betydning, men har
tidligere været af vital karakter. I stenalderen
var sognet sammen med Veksø sogn omkranset
af en mægtig vig af Roskilde fjord, som gav
området den af vore forfædre så velanskrevne
placering, godt beskyttet bag talrige små vige
og næs, men tilgængeligt ad søvejen. Talrige fund
fra sten- og bronzealderen er da også gjort her
og vidner om, at Stenløse sogn har været beboet
langt tilbage i vor forhistorie. Ved Stenløse har
vi en langdysse med to kamre samt jættestuen
Stenhøj. En runddysse findes nær Søsum; end
videre 4 høje, hvoraf de 2 Maglehøje nord for
Stenløse er ret betydelige, men ca. 35 lang- eller
runddysser og ca. 40 gravhøje er gennem tiden
blevet nedpløjet og sløjfet. Fra yngre stenalder
(o. 3000-1500 f. Kr.) har man fundet en bo
plads ved Damstensgaard. I Sigersdal mose er
der gjort et samlet fund af 13 store, tyndnakkede flintøkser i slebet form. I Brunhøj ved Sø
sum har man fundet en grav fra romersk jern
alder (0-400 e. Kr.), der indeholdt drikkehorn
og bronzekar m. m.
Stenløse nævnes 1260 som Stenløsæ macla
(Stenløsemagle) i modsætning til Sten(løse)lille.
Forledet forklarer sig selv og efterledet: løse =
eng, græsgang. Stenløse by danner et bredt bælte
mellem landevejen og København-Frederikssund-banen og har med de senere års udstyk
ning bredt sig et godt stykke på begge sider af
disse grænser. Stenløse Byvej går midt gennem
dette bælte, skærer i vest jernbanen og fortsæt
ter i Møllevej, der følger sognegrænsen mod Øl
stykke til hovedvej 6. Møllevej er den gamle vej
til Værebro mølle. I øst skærer Byvejen Frederikssundsvej og fortsætter mod Søsum. — I 1860erne blev sidstnævnte vej rettet ud og førtes
nord om Stenløse, i lige linie til Ølstykke. Tid
ligere har vejen gået gennem Stenløse og formo
dentlig drejet af mod Ølstykke lige efter skæ

ringen med Stenløse å, ca. 100 m øst for Sten
løse kro. Vejen har da passeret gården Bolholm
og Hyrdeledshus lige ved sognegrænsen. Dette
forklarer kroens beliggenhed ved baneskærin
gen; men vejudretningen medførte, at Stenløse
kro, der nu kom til at ligge afsides, i 1867 måtte
afgive sine privilegier til Veksø kro, der netop
var opført i forbindelse med Skibstedgaard.
På et mindre højdedrag midt i byen ligger
Stenløse kirke, nord for præstegården og med
kirkegården skrånende mod nord, ned mod By
gaden. Kirkegårdens nederste del er adskilt fra
den øvrige ved en lille skrænt med trappe. Her
lå tidligere en skole. Stenløses »gadeland« synes
at fordele sig i området omkring kirkegården.
Tæt ved ligger »Enkesædet«, og nord for By
vejen er et lille anneks til kirkegården. - Imid
lertid søger man forgæves efter Stenløses lands
byform med kransen af gårde og gadelandshuse,
for 1747 hærgedes byen af en brand, og de tæt
sammenbyggede gårde og huse nedbrændte. Be
lært af bitter erfaring har man spredt sig over et
større område, og før byen rigtig havde taget
form igen, er udskiftningen kommet (ca. 1790)
og har fordelt gårdene uden for Stenløse, flest i
den sydvestlige vang, Barnekær, og en del mod
nord i retning mod Stenlille.
Stenløse kirkes ældste dele, skib og kor, op
ført af kampesten, går tilbage til ca. 1200. Til
murede romanske døre og vinduer er bevarede.
Tårnet er opført af teglsten ca. 1300. Det sen
gotiske våbenhus vender mod nord i lighed med
en korsarm uden hvælving af små røde mursten
fra 1700-tallet. Ved restaureringen 1956-57
fandt man det oprindelige kors fundament, re
ster af et sidealter samt af en stenbænk. Der
blev også fundet spor af et kalkmaleri fra ca.
1475, ligesom man i tårnets murværk indvendig
fandt navnet »Bo« ristet med runer ca. 1250.
Kirkens interiør er rigt udstyret. Der er et
muret alterbord med et panel fra 1601. Den
rigt udskårne altertavle i bruskbarok fra 1663
skyldes billedskæreren Lorentz Jørgensen fra
Holbæk. Den skildrer i fire afsnit nadver, kors
fæstelse, opstandelse og himmelfart. Døbefonten
af eg er fra ca. 1620 og har fontehimmel, og
prædikestolen er i højrenæssance fra 1595. Præstestolen er skåret af Anders Nielsen Hatt,
og fra hans værksted stammer også korskabet fra
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1621, korgitteret og nævnte døbefont. - Degne
stolen er fra ca. 1570. Orglet, der blev opsat
1898, var en gave fra den kendte advokat Carl
Fischer Hansen, New York. Det blev givet til
minde om hans far, der i 30 år havde været sko
lelærer i Stenløse. I sideskibet findes den så
kaldte »Ildebrands-tavle« med versificeret ind
skrift af daværende sognepræst, pastor Muus,
til minde om den førnævnte ildebrand 1747. Ved
indgangen står en gammel jernbunden fattig
blok.
Stenløse kirke fremtræder som en meget smukt
beliggende og vel udsmykket landsbykirke, og
sammen med det nærliggende »Enkesæde« dan
nes her et fredfyldt område i den stærkt voksen
de by. - I den lange række af præster ved Sten
løse og Veksø kirker er Morten Pontoppidan
vel den mest markante. Han levede fra 1851—
1931 og var bror til forfatteren Henrik Pontop
pidan. Hans vej til sognepræsteembedet var lang
og broget; hans gerning som sognets hyrde sik
ker og fast. Som ung student hørte han Grundt
vig i Vartov - som højskoleforstander i Jør
lunde hørte han Hostrup i Frederiksborg - som
moden mand (1888) måtte han vandre i fængsel
for fornærmelser mod Estrups ministerium.
Det var måske naturligt, at man i kirkelige
kredse betragtede ham som mistænkelig, og kun
med besvær slap han ind i folkekirken som
præst i 1894, da han måtte opgive at drive høj
skolen i Jørlunde. Som sognepræst i StenløseVeksø menigheder fra 1902-21 arbejdede han
på at gøre kirken til et hjemsted - ikke et ly for sognets beboere. Hans prædikener er så nøje
knyttet til denne idé, som de er knyttet til sog
net. Prædikensamlingen hedder helt naturligt
»Stenløse Kirkepostil«. Hans »Bibelske Histori
er« er jævne og ligetil. Utallige småskrifter in
deholder korte »Opmuntringsord paa Søndage
og Hverdage«. Uden for sit arbejde som sogne
præst tog han sig tid til et historisk forfatter
skab, men mere kendt er vel hans »Odysseus’
Rejser og Eventyr, saaledes som jeg har fortalt
dem for mine Børn«. Han har også udgivet sine
erindringer. Professor P. G. Lindhardt har i sit
forfatterskab beskæftiget sig meget med Morten
Pontoppidans person og kirkelige synspunkter.
Enkesædet, Albert Melchiors Minde, ligger i
dag som et fritliggende seksfags, stråtækt bin
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dingsværkshus med nordvendt frontispice lige
øst for kirken. Det er opført på gadeland 1801
og har med et tilknyttet legat tjent som bolig for
præste- eller lærerenker af Sjællands stift. Det
sparsomme legat har imidlertid ikke i vor tid
kunnet yde blot til bygningens vedligeholdelse,
og for en halv snes år siden overtoges Enkesædet
af kommunen. En tid herskede der planer om at
indrette bygningen til egnsmuseum, men efter en
omfattende modernisering, hvorunder også bin
dingsværket blev trukket frem i dagens lys,
rummer huset nu to folkepensionistboliger. Den
omliggende have er på nær tre smukke og fre
dede egetræer nu blevet ryddet og indrettet som
offentligt lystanlæg med springvand og bænke.
Den første skole i Stenløse har været en af
Fr. IV’s bekendte rytterskoler fra ca. 1720, der
nedlagdes 1937. Stenløse Centralskole blev op
ført 1937-38, men er i de senere år blevet stærkt
udvidet med flere fløje samt overalt moderni
seret. Den har såvel hovedskole som realafde
ling. - De gamles Hjem blev bygget 1951, og i
kælderen ligger biblioteket, der først for nogle
år siden blev kommunalt. Nye bibliotekslokaler
på 400 m2 vil blive indrettet i en større ejen
dom, der bliver opført i nær fremtid. Indtil
1968 stod Stenløse mølle og ventede på en re
staurering, men netop en dag, som det udvalg,
der havde med dette at gøre, vendte hjem fra et
møde herom - så var den nedbrændt!
Stenløse by er nu midt inde i en vældig udvi
delse, der startede for ca. 15 år siden, men især
i de sidste år er der sket en rivende udvik
ling med et omfattende parcelhusbyggeri, vej
anlæg, kloakering, gadebelysning og opførelse
af en stor biograf m. m. Som stationsby og med
ringe afstand (27 km) fra København har Sten
løse en såkaldt havebys gode betingelser for at
trække folk til sin egn.
Store udstykninger har været ensbetydende
med flere landbrugsejendommes nedlæggelse. Af
større gårde i sognet er der endnu St. Damstensgaard på ca. 120 tdr. land samt gården Pude
bjerg, der har et areal på ca. 100 tdr. land. I
området nord for Frederikssundsvej omkring
Frydendalsvej vokser et industrikvarter op med
adskillige industrier, bl. a. A/S John Hansen
(typehuse) samt Stenløse Jernstøberi.
Landsbyen Søsum nævnes 1329 som Syosum.

Enkesædet »Albert Melchiors Minde«

Navnet kan stamme fra ældre dansk som en
sammentrækning af Sio-husum, hvor forled be
tegner sø og efterled hus (i dativ) og kan vel
tolkes som »søen (ned) til huset«. Søsum ligger
langt fra landevej, længere fra jernbane og er
kun sparsomt betjent af en enkelt busrute, og
den er sognets og kommunens egentlige landsby.
I byplanlægningen er det vedtaget at holde Sø
sum uden for byudviklingen, og selv om der i
byen findes flere nyere huse og stadig opføres
nye, så har Søsum praktisk talt haft samme ud
seende gennem i hvert fald 150 år. - Byen lig
ger i en lavning ved den vestlige bred af den nu
udtørrede Østersø eller Søsum sø. I middelalde
ren hørte byen under Knardrup kloster, hinsides
Værebro å. Dette kloster lå antagelig omtrent,
hvor nu Knardrupgaard er. Gårdene ligger idag
uforandret i området omkring landsbygaden, og
deres marker danner kreds om byen som tre
kantlignende parceller med gårdene i trekanter
nes toppunkter. Gadekæret lå i en lille sænkning
midt i byen.
27

Frederiksborg amt

I landområdet uden for bymarken finder man
de tre gamle vange bevaret i navnene. Sydvest
for søen, mod Veksø, ligger Søsum Skovvang;
Nørrevang ligger nord for søen, mod Ganløse;
nordvest for byen ligger Lillevang, mod Slags
lunde og Stenlille. — Et troværdigt rygte vil vide,
at Fr. VII lod et område af Søsum sø grave ud
til ørreddamme, men nu er resterne af søen lavt
liggende enge, afvandet af Gaasebæk rende. I en
afsnøring af søen ligger den idylliske Trane
mose i uforstyrret ro som måske egnens smukke
ste sted. Også Fuglesø (Fogel sø 1585), syd for
Søsum i sognegrænsen mod Veksø, præges af na
turskønhed og var tidligere et offentligt tilgæn
geligt udflugtsområde for de omliggende lands
byer.
Den navnkundige urmager Henrik Kyhl
(1793-1866) blev født i Søsum. Han grundlagde
den første fabrik til fremstilling af tårnure,
og herfra leveredes en række ure til kirker og
offentlige bygninger. Han konstruerede en særlig
drivanordning til tårnure, med hvilken han
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vakte opmærksomhed på verdensudstillingen i
London 1851. Det her præsenterede ur blev se
nere anbragt i Metodistkirken i København,
hvor det blev ødelagt ved en brand 1914, men
siden blev rekonstrueret som »enestående i sin
art«. Kyhl konstruerede 1828 en reflektorlygte,
som anvendtes til gadebelysning i hovedstaden,
inden gadebelysningen vandt frem. Henrik Kyhl
sad i borgerrepræsentationen i København fra
1837-59 og var i 1838 medstifter af Industrifor
eningen og i 1843 af Tivoli, i hvilket etablisse
ment han også var meddirektør til 1857.
Der har ligget en rytterskole i Søsum. I 1901
byggede man en skole i Stenlille, og 1923 fik
man forskolen i Søsum. I Søsum ligger bl. a.

Søsum Mørtelværk og A/S Søsum Teglværk samt
A/S Jørgen Høyer, der har en omfattende fin
mekanisk produktion. Ind imellem større og
mindre landejendomme afveksles landskabet af
adskillige gartnerier.
Stenløse-Veksø kommunes vækst afspejles i
folketallet, der for begge sognes vedkommende
i 1965 udgjorde 3527 indbyggere, hvilket tal pr.
1. april 1968 var steget til 4589 indbyggere.
Eventuelle kommunesammenlægninger kan snart
blive aktuelle, og i denne forbindelse har været
nævnt Slagslunde-Ganløse kommune, der lige
ledes er under hastig udvikling.

VEKSØ SOGN
STENLØSE-VEKSØ KOMMUNE

hed på Nationalmuseet. Hjelmene har sandsyn
ligvis kun været benyttet ved kultiske ceremo
nier. - Stenløse-Veksø kommunes byvåben rum
mer i våbenskjoldets øverste halvdel de to hjel
me (i guld af heraldiske grunde) på blå bund. I
forbindelse hermed kan nævnes, at hr. Bo Dyre,
fordums herre til Veksø slot, i sit våbenskjold
havde to vessel-horn (egl. bøffelhorn) på blå
bund.
Veksø nævnes ca. 1370 som Viksyø; forledet
er af oldn. vfk = vig, og søen, der har navngi
vet dette sted, kan muligvis være den nuværende
Veksø mose. - Veksø kirke ligger lige ud til København-Frederikssund-vejen, og den lille kirke
er derfor kendt af mange, der kommer forbi her.
Kirken nævnes 1370 i jordebogen over Sjællands
bispestol, men den skal nok være et par hund
rede år ældre. Skib og kor er opført af kampe
sten, medens det lave tårn og våbenhuset er se
nere tilbygninger. Ved en større restaurering og
ombygning i 1866 blev det oprindelige romanske
kor og apsis revet ned, og i stedet opførte man
den nuværende apsis af mursten, samt forlæn
gede kirkeskibet. I sydsiden er bevaret et tilmu
ret romansk vindue, ligesom døren mellem det
sengotiske våbenhus og skibet endnu er rund
buet.
Kirkens interiør præges af alterbilledet, der er
malet af C. A. Schleisner og forestiller Kristus
stående. Billedet er antagelig blevet indsat i den

Veksø sogn har følgende nabosogne: Måløv,
Smørum, Gundsømagle og Stenløse. Sognet præ
ges stærkt af de dybe dalsænkninger og de store
engarealer, der under 2. verdenskrig var gen
stand for en omfattende tørvegravning. Ved
Værebro å har vi den store Veksø mose, der er
den inderste vig af den meget lange fjord, der i
stenalderen gik fra Roskilde fjord og helt op
langs Værebro å. En rest af vigen udgøres af
den nu fredede Løje sø, syd for Veksø. Ved
Lundebro i retning mod landsbyen Hove har der
været et færgested, og mod øst har der ved Snydebro ligget en vandmølle, Snøde mølle (o.
1451).
Det var i Brøns mose lidt vest for Veksø,
at man i 1942 under tørvegravning fandt to
ganske ens bronzehjelme, dateret til tiden om
kring 850-650 f. Kr. Begge hjelmskålene er af
drevet bronzeblik, hvorimod de påmonterede
horn samt øjenbrynsbuer er støbte. Man antager,
at disse prægtige hjelme er blevet fremstillet her
i landet. De kunstfærdigt udformede hjelme er
muligvis hensat som offergave her i mosen, der
siden er groet til og har skjult dem. Veksø-hjelmene, som fundet betegnes, hører til blandt de
mest betydningsfulde fund, der er gjort fra
Danmarks oldtid, og de er en virkelig seværdig
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Peter W. Foersom og Jørgen Andersen

Veksø-hjelmene, et enestående fund fra Danmarks bronzealder (foto: Nationalmuseet)

gamle omdannede højrenæssanceramme ved re
staureringen 1866. Prædikestolen er i samme
stilart som altertavlen og har malede felter med
de fire evangelister. Lydhimlen er fra 1746. Dø
befonten er af granit, enkel og værdig fra den
romanske tid. Endvidere har kirken en degne
stol fra 1564 smykket med foldeværksfyldinger
og akantusdekoration, samt et oprindeligt hæn
geskab af fyrretræ i bruskbarok. Orglets facade
bærer rester af det gamle orgel fra 1683.
De første sikre historiske navne fra Veksø
sogn knytter sig til Veksø (Vegsiø) slot, der på
dronning Margrethes tid ejedes af hr. Bo Dyre.
Slottet eller godset ejedes senere af slægten
Moltke (Möltike) og kommer sluttelig ved ægte
skabelig forbindelse i Johan Oxes besiddelse.
Denne er sammen med sin hustru Birgitte ejer af
Wixiø og Wixiøfang samt 3 gårde i Sørup (Ballerup-Måløv kommune). Johan Oxe må have
solgt godset inden 1459 til kong Chr. I, idet
denne konge den 28. april 1459 overdrog besid
delsen til Hellig Tre Kongers kapel ved Ros
kilde domkirke. Veksø slot er antagelig gået til

grunde under Grevens Fejde 1534-36, og den
tilliggende ladegård er udstykket ca. 1680 og
fordelt på seks nye gårde i sognet. Veksø slots
beliggenhed kan nøje påvises sydvest for byen.
Vejen fra Veksø til gården Egedal kaldes endnu
på sit første forløb Slotsgyden, og husene langs
den, hvoraf der nu kun er eet tilbage, kaldtes
Slotshusene. - Nøje knyttet til slottet er overle
veringen om fruen på Vegsiø slot, der lod opføre
en kirke i Veksø, fordi hun på sin vej til Sten
løse kirke blev generet af nogle junkeres jagt
hunde, som overfaldt og bed hendes lille hund.
I Veksø by syd og vest for kirken tegner sig
endnu den gamle bygade og »gadelandet«. Om
kring gadelandet og gadekæret har sognets 15
gårde ligget, klemt op mod hinanden, nogle
endog sammenbygget. Man følte sig vel tryg
gere til mode, men man forstår nu så meget
bedre det gamle ord om faren ved brand i na
boens hus. Seks af gårdene må som omtalt anta
ges at være udstykket fra Veksø slots ladegård.
Bygade og gadeland har dannet en ret stor, åben
plads, hvor nu husene i bymidten ligger. Byga-
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Veksø kirke (foto: Staunstrup)

dens videre forløb mod øst anes endnu mellem
skolen og gården Veksølund. Efter udskiftnin
gen af jordene flyttedes otte gårde ud på deres
nuværende plads i bymarken, og tilbage ligger
syv gårde, hvoraf Rolandsbjerggaard og Ny Rolandsbjerggaard er udstykket, og samme skæbne
venter vel de andre fem.
De udflyttede gårde har fået navn samtidig
med udflytningen. Egedal, ved egetræerne. Den
ne gård har et areal på ca. 160 tdr. land; Vase
lund, ved »vasen«, d.v.s. vadestedet ved Lunde
bro; Korshøj, ved højen Brandbjerg med et kors
eller krucifiks. Et af navnene fører os et skridt
videre, nemlig Damsted, beliggende ved resterne
af mølledammen ved Veksø bromølle eller Snøde mølle, der har ligget nord for den nuværende
Snydebro på vejen mod København. Således
har den oprindelige forbindelsesvej mod øst lig
get godt et par hundrede meter nordligere end
den nuværende vej. Af større gårde skal tillige
nævnes Annexgaard, hvis areal udgør ca. 140
tdr. land.
I 1725 byggedes der skole i Søsum, og det blev
bestemt, at børnene fra Veksø skulle søge skole
dér. Det passede aldeles Ikke de Veksø bymænd,
der jo nok helst havde set en anden placering af
den kgl. rytterskole. De besluttede derfor at
bygge deres egen skole, og tilladelsen blev givet
på betingelse af, at de foruden selv at afholde
alle udgifter også skulle bidrage til aflønning af
skoleholderen i Søsum. Bymændene må have følt
det som en alvorlig økonomisk belastning, men
»Ekstraskolen« blev opført på gadelandet ud for
Brøndstedgaard og lå der, indtil en offentlig
skole blev opført omkring 1800.
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At de Veksø bymænd på den tid havde deres
meningers mod, vil ses af følgende. De lavtlig
gende enge i den sydlige Lunde vang ned mod
Værebro å og Løje sø var naturligvis stærkt ud
sat for oversvømmelse, og da mølleren ved Væ
rebro mølle trods gentagne klager holdt vandet
bag dæmningen så højt, at det anrettede skader
på markerne, tog bymændene nu sagen i deres
egen hånd. »1739 den 5. Juli Kl. 10 Formiddag
mødte Vigsø Bymænd, med de ved Værebro Aa
omliggende Sognemænd, ved Værebro Øvre Møl
le og opbrød med Vold og Magt Dæmningen for
Mølledammen, saa Vandet spildtes, og Vejen,
som gik over Dæmningen fra Hillerød til Ros
kilde, blev ufarbar . . . Ufredsmændene vare over
et Hundrede.« Naturligvis måtte de bøde for
selvtægt, men deres vilje fik de sat igennem,
idet Øvre Værebro vandmølle nedlagdes i april
1740 mod en godtgørelse fra de omliggende
lodsejere.
Naturligvis finder man i Stenløse og Veksø
sogne adskillige sagn, som vel nu for det meste
er glemt, men dog engang har vandret i folke
munde. Sådanne beretninger om overnaturlige
tildragelser har ofte stor udbredelse og optræder
i mange variationer. Hver variant er imidlertid
omhyggeligt stedfæstet i en lokalegn med anven
delse af stednavne og ofte med tilknytning til
lokale naturforhold som store sten, kirker o.s.v.
Her skal gengives to sådanne sagn i primitive
vers, men med forbløffende faste versefødder,
nedtegnet i sidste halvdel af forrige århundrede.
».................
Men paa Byens høieste Punkt
Troner Kirken mod Skyen
Der lever et Sagn fra dens Byggetid
Da Jætter og Trolde husered
Bygmesteren havde sit svære Slid
Med at udbedre hvad de spolered
En Jætte tog Stade ved Gandløse Skov
Han kasted en Sten mod dens Mure
Den naaede dog kun til Storkekrog
Hvor den pløied en vældig Fure
Der Stenen har ligget i Sekler af Aar
Den har et saa tydeligt Mærke
En Haand med udspredte Fingre der staar
Som Stenen var Vox for den Stærke.
Et andet Sagn af en anden Art
De gamle har vidst at fortælle
Da Okserne tog deres Arbeidspart

I Bakkernes Muld maatte trælle
Da hændte en Gang at et Par kom for nær
Til Fuglesøens Skrænter
De styrtede ned, gik til Bunds, ei mer
At se dem man nogentid venter
Men hvad der skete, vidunderligt
I Løie Sø de sig viste
Hvor kunde man vel forklare sligt
Med Fornuftsgrunde her man forliste
Man tænkte og talte og lige klog
Man blev af den megen Snakken
Men et Resultat det fik man dog
En Strøm maatte gaa under Bakken
. . . .«

Storkekrog er det tidligere navn for gården
Sigersdal i Søsum skovvangs østligste udkant
(Stenløse sogn). En sigtelinie fra Ganløse orned
mod Veksø kirke kan med lidt god vilje skære
en fredet stendysse med et velbevaret, men tomt
gravkammer, men det omliggende terræns tid
ligere form kan ikke ses, da der i en lang periode
har været grusgrav i området. Tidsmæssigt lig
ger den første begivenhed omkring 1100-tallet
- i kirkebyggeriets tid - og slutter sig til den
store gruppe af sagn og folkeviser med indhold

ØLSTYKKE SOGN
ØLSTYKKE KOMMUNE
Landskabet omkring Ølstykke er et i mange
henseender typisk nordsjællandsk landskab med
jævnt bølgende bakkedrag og mange småsøer og
mosehuller. Da isen efter sidste istid var smeltet
bort, lå egnen omkring Roskilde fjord og Øl
stykke tilbage med dybt indskårne fjorde, søer
og sumpe, hvorover morænefladerne løftede sig
som uregelmæssige øer og halvøer. Mod syd
strakte Roskilde fjords længste udløber sig langs
den nuværende Værebro å 12 km ind i landet til
Veksø. Nord og Vest for Ølstykke lå en vand
fyldt dal fra Veksø og Søsum mod Jørlunde, og
i selve Ølstykke sogn lå Skenkelsø og Store sø
hen som lavvandede søer og sumpe. Endnu præ
ges egnen mod syd af Værebro å og den smukke
ådal. Skenkelsø og Store sø afvandedes i midten
af forrige århundrede. Store sø, som nu kaldes
27*

fra kampen mellem den opblomstrende kristen
dom og hedenskabets omverdensbillede, beståen
de af trolde, nøkker, havmænd o.s.v. løvrigt er
det kendt af enhver, som har boet længe på
egnen, at såvel Fuglesø som Løje sø er bundløse!
Veksø har i dag stadig landsbypræg, og den
har ikke forandret sig så forfærdelig meget siden
dengang, kong Fr. VII bedede på Veksø kro.
Men som stationsby og med sin gode beliggen
hed ved landevejen København-Frederikssund
vil den i de kommende år, når byplanlægningen
tager fat her, hurtigt blive genstand for et om
fattende byggeri, som det gennem flere år har
været tilfældet i nabobyen Stenløse. For såvel
Veksø som Stenløse sogne gælder dette fremtids
billede, at en udbygget landevej til København
og mod Frederikssund, samt elektrificeret bane
forbindelse til hovedstaden, ja måske også til
Frederikssund, vil medføre både parcelhusbyg
geri i stor stil og placering af en hel del indu
strier. Om der skal blive tale om sovebyforstæ
der, det vil i stor udstrækning afhænge af den
nuværende befolknings lokalpatriotisme og egns
tilknytning.
Peter W. Foersom og Jørgen Andersen

»Lyngen«, er i løbet af dette århundrede vokset
til - især med birk - og danner i dag et særpræ
get og smukt grønt område i det ellers skovfat
tige Ølstykke sogn.
Området langs Roskilde fjord gav med sine
fiskerige farvande og skovklædte øer og halvøer
de bedst tænkelige muligheder for bosættelse.
Overalt i sognet er vidnesbyrd om ældgammel
bebyggelse, især fra stenalderen, og alle de højt
liggende arealer er rige på flintredskaber. Der
er i tidens løb sløjfet 47 høje, dysser og andre
stengrave bl. a. med hellekister; men endnu har
vi i Møllehøj, Stuehøj, Hængehøj og Maglehøj
markante minder i landskabet om de første be
boere her. Møllehøj, hvorfra der er en smuk ud
sigt over Roskilde fjord, indeholder en impone
rende jættestue, hvortil der er adgang. Stuehøj,
tæt ved Ølstykke stationsby og næsten helt om
givet af bebyggelse, rummer ligeledes en jætte
stue. Den i sin tid så anselige Hængehøj er nu
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ødelagt af et skæmmende vandværksanlæg. Nav
net fik højen i middelalderen, da den var galge
bakke i Ølstykke herred. Maglehøj ved Gi. Øl
stykke kaldes også »Præstens høj«. Den blev ind
rettet midt i forrige århundrede af pastor K. E.
Möhl til et romantisk anlæg med »falske« rune
stene og stenanlæg, hvoraf man endnu ser re
ster. Højen var i mange år et yndet samlings
sted for ungdommen i Ølstykke. Her festede
man, når de ældre samledes på kroen eller i
hjemmene, f. eks. til høstfest.
Frodebjerg ved Værebro å skal ifølge sagnet
have sit navn efter kong Frode Fredegod, der
blev begravet her, efter at hans lig i tre år var
ført rundt i landet. Saxo siger, at det var, fordi
man frygtede, de besejrede lande skulle gøre op
rør, hvis de erfarede kongens død. Selv om der i
1800-tallet gravedes Ihærdigt i Frodebjerg, så
fandt man dog ingen grav. Af andre naturskabte
højdepunkter i sognet bør nævnes Ørnebjerg og
Granhøj ved Ølstykke stationsby. Både om Fro
debjerg og andre høje i Ølstykke sogn fortælles
der sagn, som alle handler om de troldfolk og
underjordiske, der havde taget bolig her. Det
siges også, at der ved den gamle Værebro lå et
hus, hvor rakkeren Lars Kanit boede. Derfor
kaldtes den gamle bro også Kanétbroen. Han
kunne mere end sit Fadervor.
Engang væddede han med nogle folk nede ved
Værebro kro om, at han kunne krybe igennem en
stor bøgekævle. Det knagede i den, og det så også
ud, som om han krøb igennem kævlen; men en pige,
der stod i et vindue, råbte da: »Han kryber ved
siden af den!« I det samme begyndte pigen at gå,
som om hun soppede i vand, og hun begyndte at
trække sin kjole højere og højere op, helt op over
maven. Nu blev hun til grin for de andre, for der
var ikke noget vand. - En mand fra Ølstykke kom
engang i ordstrid med Lars Kanit i Værebro kro.
Kanitten sagde da til ham: »Du skulle hellere se
lidt etfer hest og vogn.« »De har det vel godt«,
svarede manden. Men da han så ud, så stod de oppe
på møllerens tag. En gammel mand, der var til stede,
rådede den arme bondemand til at give rakkeren en
pægl øl, så ordnede det sig nok igen. Det gjorde han,
og så stod hest og vogn påny i gården.

Ølstykke og Udlejre er meget gamle sted
navne i sognet, mens Svestrup er noget yngre.
Ølstykke, som nævnes første gang 1335 (01stikkæ), menes at betyde Ølvirs tykke, hvor 01-
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vir er et mands- eller gudenavn, mens tykke be
tyder »tæt skov«. - Udlejre nævnes 1329 som
Vtlærthæ. Man har sat navnet i forbindelse med
det sagnhistoriske Lejre (Rolf Krakes kongs
gård), men Udlejre anviser måske stedet, hvor
vejene eller sporene (æ. d. lerthæ) fører ud til
Roskilde fjord. Udlejre kan dog også tolkes som
det Lejre, der har været beliggende længst ude
mod fjorden. - Et sagn om, at en konge i Ud
lejre skal have ført blodige kampe med en konge
i Rørbæk, er sikkert af forholdsvis ny dato. Det
kan tænkes opstået i forbindelse med gården
Gjellesten, som også kaldtes Kongsgaarden.
Stednavnet Svestrup kommer af »sværd« og
torp, hvor torp betyder udflytterby. Værebro
kaldes af Saxo Weram pontem og omtales o.
1175 som Væræbro. Navnet skulle angive et
sted, hvor det er godt at være, eller et sted, hvor
åen flyder roligt, så det er godt at komme over.
Overgangsstedet var så vigtigt, at broen har gi
vet navn til vandløbet Værebro å.
Den første - og eneste - historiske begiven
hed, som knytter sig til sognet, er slaget ved
Værebro i 1133, hvor kong Niels, der med 100
skibe var kommet ned gennem Roskilde fjord,
slog Erik Harefod, som var en bror til den myr
dede Knud Lavard. Erik blev senere konge i
Danmark fra 1134-37 under navnet Erik 2.
Emune, d.v.s. den mindeværdige. De ni pile
spidser i Ølstykke byvåben symboliserer slaget
ved Værebro å.
Kort tid efter dette slag er bønderne i Øl
stykke begyndt på at opføre den nuværende
Ølstykke kirke. Dens midterparti er af kampe
sten, medens den øvrige del er opført i munke
sten. På nordsiden ses endnu rester af de op
rindelige små rundbuede vinduer. Senere i mid
delalderen blev kirken udvidet mod øst, og man
tilbyggede våbenhus og tårn; sidstnævnte kom
under ombygning 1867, hvor det mod sædvane
fik sine rigt udførte gavle vendt i retningen
nord-syd i stedet for øst-vest. Sakristiet er op
ført ca. 1670. - Kirkens indre domineres af den
smukke og meget farverige barokaltertavle fra
1654, skåret af den bekendte hofsnedker Klaus
Gabriel på Frederiksborg. Det fine billedskæ
rerarbejde bærer Fr. Ill’s og dronning Sofie
Amalies monogrammer. Alterbordet er fra mid
delalderen og opført i munkesten. Prædikestolen

Parti fra Værebro å, der danner amtsgrænsen mod syd

er i høj renæssance fra 1595. Romansk granit
døbefont med sydtysk malmfad fra ca. 1550.
Ølstykke sogn kom tidligt i middelalderen
under Roskilde bispestol, men efter reformatio
nen 1536 overtog kronen jorden, der nu kom
under Frederiksborg slot, hvortil bønderne måt
te gøre hoveri, en pligt, som først helt forsvandt
i 1853. Den kronede laks i Ølstykke byvåben,
som egentlig stammer fra Ølstykke herreds gam
le våben, hentyder til kongens ret til fiskeriet i
Værebro å. - I 1721 opførtes en rytterskole, der
endnu bærer den gamle indskrift, som Fr. IV
lod sætte på disse skoler. Rytterskolen er trods
mange ændringer i tidens løb stadig en smuk og
harmonisk bygning, der sætter sit præg på den
gamle landsby. Den lille »røde skole« i Gi. Øl
stykke opførtes 1901. Den gamle skole i Svestrup, som nu er stærkt ændret, blev bygget ca.
1820 som afløser for en nedbrændt skole.
I 1784 nedsattes en landbokommission for
Frederiksborg og Kronborg amter til at forestå
udskiftningen af landsbyerne, og taksatorerne
fandt i Udlejre den bedste jord i amtet, der blev

sat til takst 24. I 1787 fulgte så udstykningen af
de tre landsbyer i Ølstykke sogn, og 1795 mod
tog selvejerbønderne skøder på deres gårde.
Allerede 1781 havde pastor Vilh. Billeschou
søgt om at få præstegården udskiftet, men det
forårsagede så stor modstand hos bønderne i
Ølstykke, at det tilsyneladende var grunden til,
at provst Billeschou 1787 flyttede fra sognet for
at blive sognepræst i Stenløse-Veksø sogne.
I Ølstykke udskiftedes 16 gårde, mens 9 gårde
blev flyttet ud af landsbyen, bl. a. Toftegaard,
Kildeholm og Langekjær. I Udlejre blev 7 gårde
udskiftet og 4 udflyttet, nemlig Ørnebjerg,
Svanholm, Gjellesten og Søholm. Fra Svestrup
foretog man udflytning af 2 gårde, medens 7
blev liggende i landsbyen. - Efter bondefrigørel
sen 1788 fik en række betydelige og fremsynede
mænd i Ølstykke sogn stor betydning ikke blot
for sognet, men for hele amtet. Nævnes kan gdr.
Jørgen Andreasen, Vejsten i Udlejre, som var
den første bonde på egnen, der »plantede Kar
tofler i Marken« samt levende hegn. Hans søn,
Lars Jørgensen, dannede 1834 en landøkonomisk
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forening for Ølstykke, den første i landet. Den
blev opløst 1843, da Frederiksborg Amts Land
boforening stiftedes. Lars Jørgensen blev Øl
stykkes første sognerådsformand, og desuden
var han sognefoged og lægdsmand. Han er stam
fader til familien på Udlejregaard, som nu i fem
generationer har været sognefogeder i Ølstykke
sogn. Nævnes må også gdr. Jens Pedersen, Karm
sten i Udlejre, der i 1853 valgtes til landstinget,
og pastor K. E. Möhl, som var sognepræst i Øl
stykke fra 1836-90. Foruden at være en betyde
lig teolog var han tillige stærkt landbrugsinteres
seret. Han var ligesom Jens Pedersen medlem af
bestyrelsen for Frederiksborg Amts Landbofor
ening.
I 1860’erne fik Ølstykke en gymnastik- og
skytteforening, hvis gamle fane - skænket i 1869
af »Ølstykkes Quinder« - endnu eksisterer. I
1866 stiftede man en brugsforening i Ølstykke,
og det ældste billede af en dansk brugsforening
viser netop den i Gi. Ølstykke nævnte år. I 1877
fik sognet sit første bibliotek, der oprettedes af
omtalte brugsforening. Lærer Holm i Svestrup
gjorde omkring 1920 et stort arbejde ved at gen
opbygge dette bibliotek. Ølstykke bibliotek har
nu til huse på Svanholmskolen, men der er pla
ner om at give det egen bygning.
Hesteavlscentret »Ny Toftegaard« har været
og er stadig en skole for heste og unge menne
sker. Man har her fortsat det arbejde, som i 1900
blev startet i de kgl. stalde på Hillerødsholm
ved Hillerød, og således videreført »stutteritiden«s avlsforsøg, hvis oprindelse går tilbage til
stutteriet ved Esrum kloster og Frederiksborg
stutteri i Fr. II’s tid. (Se under Esbønderup sogn
og Hillerød by). En kreds af hesteinteresserede
fra hele Sjælland dannede et selskab under det
lange navn: Frederiksborghingste-opdrætningsanstalten, og den første stutmester var Hans Pe
dersen. I 1905 blev opdrætningen så flyttet ud
til GI. Toftegaard i Ølstykke hos den kendte he
steavler, proprietær Sørensen, »Dildal« i Jørlun
de, der dengang ejede Gi. Toftegaard. Efter hans
død 1912 måtte stutteriet flyttes, og det blev
sognefoged J. P. Hansen, der trådte til og sik
rede stutteriets fremtid. Han købte gården »Hyl
deland« ved Ølstykke stationsby, som han om
byggede til formålet, og gav den navnet »Ny
Toftegaard«.
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I året 1920 stiftedes derpå foreningen »Heste
avlscentret Ny Toftegaard«, hvor man har dre
vet stutteri indtil 1965. Lige fra 1928 har man
hvert år i februar måned afholdt de landskendte
hestesalg på »Ny Toftegaard«. Oprindelig var
dette hestemarked kun forbeholdt handel med
dyr af den rene Frederiksborgrace, men i de se
nere år kom hertil handel med heste af de lette
racer. I 1930 afløste stutmester Sylvest Pedersen
sin far som leder af stutteriet. Far og søn har
fra 1900-65 ledet det over hele landet kendte og
respekterede hesteavlscenter på en måde, som
aftvinger den største beundring for det arbejde,
der her er blevet udført for den ædle hesteavls
fremme. Såvel heste som mennesker har her gen
nemgået en skole, der har sat sig varige spor in
den for både avlen og omgangen med de dejlige
dyr. - I 1965 overtoges driften af »Ny Tofte
gaard« af Landbrugsministeriets Hesteeksportudvalg ved dets organisation »Danhorse«. Arbej
det søges drevet videre efter hævdvundne tradi
tioner, og for hesteavlens, landsdelens og byens
skyld må man håbe på fortsat trivsel og frem
gang.
Af større gårde i sognet er der nu kun Bækkegaard på ca. 100 tdr. land tilbage, der drives
som landbrug, idet både Karmstensgaard, Kilde
holm og Ørnebjerg er blevet udstykket til par
celhusbyggeri. - I 1927 blev Ølstykke Hushold
ningsskole oprettet. Forstanderinde E. Ottesen
ledede med stor dygtighed gennem mange år sko
len til sin død 1966. For både byen og egnen er
det en betydelig institution, hvor mange unge
piger har lært madlavningens fornemme kunst,
og de tænker sikkert med glæde og taknemmelig
hed tilbage på deres ophold her.
I dag er det almindeligt at nedlægge en del
andelsmejerier, sådan også i Ølstykke sogn.
Hvor før andelsmejeriet Langager forarbejdede
mejeriprodukter, der har det kendte pelsfirma
A. Leidersdorff nu indrettet pelsberederi. I sog
net ligger iøvrigt Ostefabrikken »Schweiz«, be
tonfirmaet A/S Modulbeton og A/S Halmstad
stål samt Farum Bygge-Industri, der fremstiller
de såkaldte kassettehuse (samlehuse).
I 1879 begyndte Frederikssundbanen at rulle,
og stationsbygningen på Udlejre mark lå i ensom
majestæt. Banens naturlige opland strakte sig fra
Slangerup i nord til Jyllinge-Gundsømagle i

Hesterelieffet på »Ny Toftegaard«, udført af billedhuggeren Karl Otto Johansen

syd. Det var i 1890, at den navnkundige sogne
foged J. P. Hansen, Udlejregaard, købte en ej
endom, hvis jord lå op til banen, udstykkede
den til byggegrunde og sagde: »Kom til Ølstyk
ke!« — Og man kom, handlende, håndværkere og
doktor m. fl. Sognefogeden havde ved sit initia
tiv i løbet af en snes år skabt Ølstykke stations
by. Der skulle nu hengå et halvt hundrede år
uden særlig udviklingsmæssig aktivitet. Først
omkring 1960 begyndte forskellige udstyknings
selskaber og byggekonsortier at interessere sig
for Ølstykke kommune som et sted, hvor mulig
hederne for skabelse af en fremtidig haveby var
til stede. Sognerådet lod udarbejde en disposi
tionsplan for kommunens struktur, og denne
plan fik sognerådets godkendelse i 1966, og den
viser, hvorledes man har tænkt sig de kommende
års udvikling. - I boligområderne ønsker man
åben, lav bebyggelse, og man forbereder en cen

terplan for både Ølstykke stationsby og GI. Øl
stykke. Stationsbyens nordlige trediedel ligger i
Jørlunde sogn, hvorfor en planlægning her må
ske i samarbejde med dette sogn. En sammenlæg
ning af en større eller mindre del af Jørlunde
kommune (sogn) med Ølstykke kommune (sogn)
vil være ønskelig udfra princippet om eet by
samfund - een kommune.
Sognets indbyggerantal var gennem mange år
indtil 1962 ca. 1250. I 1968 steg det til omkring
4000, man forventer da i 1970-71 at have ca.
10.000 beboere, og 1980 vil tallet ligge på mel
lem 20.000-30.000. En så voldsom udvikling
over et så kort åremål i et tidligere landsbysam
fund har stillet og vil fremover stille store krav
til det. Siden 1965 har man fået bygget kommu
nalt vandværk samt to store og et mindre bio
logisk rensningsanlæg for kloakvand, og fra
1964 har der været fælles forbrændingsanstalt
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med nabokommunerne mod syd. Anstalten er
centralt placeret i den nordlige del af JyllingeGundsømagle kommune. - Skolerne i Ølstykke
sogn vil i årene indtil 1980 være under stadig
udvikling. Svanholmskolen på Roskildevej blev
opført 1956, og nu er Toftehøjskolen på Frederiksborgvej blev taget i brug. Yderligere har
man planer om opførelse af tre skoler i de kom
mende tolv år. Sognets eksplosionsagtige ud
vikling har nødvendiggjort opførelse af en ny
administrationsbygning, der forventes færdig i
1969. Under forberedelse er endvidere en række
sociale institutioner som: vuggestue, børnehave,
ungdomsgård, alderdoms- og plejehjem samt

pensionistboliger. Til idrætsformål har kommu
nen i 1967 købt »Græstedgaard« i Udlejre.
Der er unægtelig sket en rivende udvikling,
især i Ølstykke stationsby, siden den fremsynede
sognefoged indbød til at bo her. Banen: København-Frederikssund og hovedvej 6: HelsingørHillerød-Roskilde er forudsætningerne for den
stærke opblomstring. Folk med arbejde i hoved
stadsområdet har de sidste år i udstrakt grad
søgt hertil. I løbet af kort tid vil det landsbyagtige i hvert fald for Stationsbyens vedkom
mende være forsvundet, og en såkaldt haveby
vil dominere bybilledet.
Sv. Esbech og H. Filtenborg

Interiør fra Soldsætterens hus på Nordsjællandsk Folkemuseum (Tegning af Emil Petersen)

FREDERIKSBORG AMT I LITTERATUREN
Hver egn har sine kunstnerpersonligheder. Man
husker fra rejser i udlandet de mange mindepla
der, der måske ikke sagde den fremmede ret me
get: »Her fødtes i året . . .«, »I dette hus boede
forfatteren . . .« o.s.v. - Uden større anstrengelse
ser man da også for sig et landkort over Frede
riksborg amt med prik ved prik af sådanne ind
skrifter.
Naturligvis overvejer man, om det ikke ville
være rigtigt i en artikel som denne at famle sig
frem ad krogede veje ved hjælp af de mange
navne, nå rundt til så mange navne som muligt.
- Kingo fødtes i Slangerup - Og hvordan er det
- bor der ikke en forfatter i huset omme bag
skoven?
Hurtigt indser man, at det ikke går på den
måde. Nej. Man må sortere, vælge - i erkendelse
af, at forholdet mellem natur og kunst i det hele
taget er mere kompliceret end som så.
Det er rigtigt: Kunstnerne har åbnet landet
for os, vundet det indadtil stykke for stykke. Vi
andre fulgte med på turen og fik lidt efter lidt
øje for havet, for heden, skoven, byen. Kunsten
lærte os at se. Og det er rimeligt, om en bølge af
taknemmelighed af den grund skyller mod vore
malere og digtere. Og så var dog dét, som i før
ste øjeblik glædede os, måske ofte kun noget, vi
fik i tilgift. Lidt efter lidt opdagede vi, at det
kun var stoffet, som kunstneren havde brugt til
at svøbe de sindets stemninger og de tanker i,
som han bragte med sig hjemmefra. Den østrig
ske forfatter Franz Werfel udtrykte det sådan:
»Mennesket er altid kun i stand til at opdage,
hvad det selv bringer med.« - Dermed er sagt

veje er trukket op, må blive en lystvandring,
fordi der blandt disse digtere og forfattere var
mange af vore ypperste.
Der er en særegen enkel strenghed over den
sjællandske Øresundskyst, når en vinterdags
skumring får de snedækte markfelter til at glide
ind i hinanden og skilles - og forbindes igen af sorte alléer og hegn. Det minder om et sobert
gammelt stik. Oppe i billedet glimter det i bølge
kast på det grå Sund. Øverst lukker den store,
tunge himmel af. - Sådan har Johannes Ewald
set landet fra de smårudede vinduer i Søbæks
huset heroppe mellem Espergærde og Tibberup
mølle, hvor han boede fra 1775-77. Her, i den
tungeste og mørkeste tid han gennemlevede,
skrev han sin ode »Til Sielen«, et af de vældig
ste værker i vor litteratur. Temaet er enkelt: det
faldne menneskes afmagt. Ved Guds kærlighed
alene bjerges det over kløften til »Algodheds
Throne«.
I mere end een forstand var det jo en streng
tid. Og Ewald forsikrer, lydig mod idealerne
omkring sig, at selv om »Krigslyd og Vinen og
Elskov« har fortryllet ham, så inspirerede de
ham ikke - så lidt som »Øresunds blussende Pi
ger« - til sang.
Heldigvis er dette kun en halv sandhed. Fra
sommeren i hans liv, de halvtredie år, før han
af familien og dens rådgiver forvistes til Sø
bækshuset, skriver sig »Rungsteds Lyksalighe
der«. Og det vidunderlige digt er i hvert fald
kaldt frem ved mødet med skønhed og godhed.
- Brudstykket af det klinger i erindringen, når
man en varm, lys dag færdes langs Strandvejens

have, fra højen med dens vide udsigt og van
drende langs stranden med blikket søgende »de
graanende Høie« ovre på den svenske kyst har
den taknemmelige digter følt en fryd, der fik
sangen til at vokse frem.
Georg Brandes peger på, at »Rungsteds Lyksa
ligheder« egentlig slet ikke priser Sjælland, men
af landskabets skønhed tager anledning »til at
prise den Gud, der skabte Sjælland«. Det er
klart. Hele skildringen munder ud i lovsangen
til Skaberen. Men lider naturbilledet skade der
ved? - I dén henseende er digtet udtryk for et
forhold, der går igen med næsten lovmæssig
kraft: naturbilledet tjener et forhold uden for
sig selv, et højere, om man vil.
Når netop den nordsjællandske frodighed ofte
måtte »finde sig i« at blive underordnet som del
af en lovsang, hænger det naturligvis sammen
med, at digterne kom her så flittigt i de perio
der, der havde lovsangen som digterisk ideal. Og
de - og senere tiders med - kom her som gæster
- og vidste det. Lettere end den stedkendte og
hjemmevante ser gæsten de store linier, det ka
rakteristiske. Gennem det kan det enkle finde
udtryk. Detailler forstyrrer og bringer en »ned
på jorden«.
Forfatteren Jakob Knudsen, der en tid boede
i Nyhuse ved Hillerød og siden havde sit hjem i
Birkerød, hvor han døde 1917, var en sådan
gæst. I 1904 udtalte han i et foredrag ved et af
de Fruebjergmøder, som højskoleforstander Hol
ger Begtrup arrangerede: »Jeg er jyde med liv
og sjæl. Det kan måske derfor have sin interesse
at høre, hvad indtryk Sjælland har gjort på mig.
Uagtet jeg elsker Jylland højere end Sjælland,
kan jeg ikke vægre mig ved den forestilling, at
Sjælland er det egentlige Danmark. - Nordsjæl
land er for mig kongernes Sjælland. Det er Dan
marks Stadsstue, det eneste, vi har at vise frem
i sammenligning med andre landes tiltræknin
ger.« — Jakob Knudsen fortsatte med at prise det
stolte Øresund og Frederiksborg slot. »Her fær
dedes Christian IV og Frederik VII, her levede
præsten og skjalden C. Hostrup.« Interessant er
det at lægge mærke til, at det først og fremmest
er menneskene, de forskellige personligheder,
som er med til at gøre egnen dyrebar for ham.
Blandt dem fremhæves Søren Kierkegaard: »Som
barn kom han ud til en slægtning, der ejede en
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gård herude, og da han blev voksen, gik han,
når tungsindet faldt over ham, hen til Gammel
torv og lejede en halvlukket kalechevogn, som
kørte ham hertil.« Den ene fremmede - og tung
sindige - mindes den anden.
Kierkegaard var fortrolig med egnen fra
barnsben, og det var hele familien. De første år
af århundredet boede hans forældre i Hillerød,
hvor faderen ejede jord og ejendomme. Her fød
tes hans broder, Peter Christian Kierkegaard.
Men selv er han født, efter at familien var flyt
tet tilbage til København og boede på Nytorv.
Der kom han til verden i statsbankerottens år,
1813.
Tiden heroppe i Nordsjælland havde givet
nogle af den særprægede families medlemmer
smag for, når der var lejlighed til det, at søge
ud i naturen. Og Søren Kierkegaard gjorde det
ofte. I sommeren 1835 foretog han en længere
rejse til Nordkysten, sådan har det virkelig væ
ret betragtet med den tids øjne. Han tog til Gil
leleje og indlogerede sig på kroen fra 1. juli og
godt en måned fremover. Derfra gik han lange
ture rundt i egnen og tilbragte til sidst et par
dage på Kulien. Opholdet herude i fred og en
somhed blev en tid af stor betydning for ham.
Derom vidner mange af de breve, han skrev i
den måned. Efter at have ført et sådant brev
ind i sin journal noterede han i bogen den 1.
august: »Det, der egentlig mangler mig, er at
komme paa det Rene med mig selv om, hvad jeg
skal gøre, ikke om, hvad jeg skal erkende, uden
for saa vidt en Erkenden maa gaa forud for en
hver Handlen. Det kommer an paa at forstaa
min Bestemmelse, at se, hvad Guddommen egent
lig vil, at jeg skal gøre, det gælder om at finde
en Sandhed, som er Sandhed for mig, at finde
den Idé, for hvilken jeg vil leve og dø.«
I anlægget ved Gilbjerg har man rejst en min
desten for Kierkegaard med tanke på hans som
mer her. Bedre kendt er måske den stendysse,
man i hundredåret for hans fødsel lod opsætte
til minde om ham ved Syvstjernen i Gribskov,
ikke langt fra Ottevejskrogen, som Kierkegaard
skriver om i indledningen til »Stadier paa Livets
Vei« (1845). - »Det indeholdt for ham en dyb
allegori, at der var ensomt, skønt otte veje stød
te sammen«, sådan refererer Jakob Knudsen
kort, men klart, det berømte stykke. - Allegorien

Mindestenen på Ewalds høj i Rungsted

H. P. Hansen’s blyantstegning af Søren Kierkegaard
(Frederiksborgmuseet)

skal ses i en større sammenhæng. Men følgende
ord taler direkte og simpelt også til enhver an
den, som finder glæde over den store skovs fred:
»O venlige Aand, Du, som beboer disse Steder,
hav Tak, at du altid fredede om min Stilhed, hav
Tak for hine Timer tilbragte med Erindringens
Syssel, hav Tak for dit Skjulested, som jeg kal
der mit! Da voxer Stilheden som Skyggen, som
Tausheden voxer: en besværgende Trylleformel!
Hvad er dog berusende som Stilhed!«
Romantikkens mange vandrere fandt i de
nordsjællandske skove den ro, som var den ene
pol i tidsånden. Ingen kan granske hjerte og
nyrer. Men spændingen: hvile - bevægelse, var i
hvert fald også et ideal for mennesker, hvis liv
for os at se var lidenskabsløst og uden større be
givenheder. En af dem var den fine lyriker
Ludvig Bødtcher (1793-1874). Han boede i
mange år i Rom. Og det er hans fortjeneste, at
Thorvaldsen lod sine mange værker testamentere
til København. Bødtcher selv holdt sig bestandig
i baggrunden, stilfærdig og ene tilbragte han sine
sidste mange år i en lille lejlighed i København.
Man kan smile, eller netop i enkelheden se det
ægte, når han dernede i Rom i digtet om Fre
densborg finder ord for sin længsel etter »det
andet Sted« og efter den stilhed, han forbandt
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med mindet om det hvide slot ved søen: »Omtaage Sanserne Forstanden, / vil Bægret skumme
over Randen - / drag, Fredensborg, mig til dit
Bryst / og lad det sværmeriske Stille / i dine
Skove sødt formilde / det vilde i min Ungdoms
lyst!«
Men vi er her ved et tema, som skal forfølges
et stykke ad de sjællandske veje. Og der, duk
kende op ad bakken, møder man studenterne fra
Hostrups glade syngespil. De vandrer en i møde
med »Randslen paa Nakken og Staven i Haand.«
Jakob Knudsen nævnte Jens Christian Ho
strup (1818-92) som »præsten og skjalden«.
Gennem de 19 år, han virkede som slotspræst
ved Frederiksborg (til 82), fik han ikke mindre
indflydelse som forfatter, end han havde haft
som den unge studenterdigter. Men digtningen
fra hans præsteår - først og fremmest højskole
sangene må nævnes - kan ikke med rimelighed
omtales som værker udsprunget af mødet med
netop denne egn.
Af et sådant møde fremkom mange år tidlige
re et af hans mest elskede skuespil »Eventyr paa
Fodrejsen«. - Hostrup var indfødt københavner.
Og også for ham blev egnen nord for voldene
indbegrebet af »landet«. I årene 1844—46 fik han
som huslærer på Kokkedal ved Rungsted godt
kendskab til livet herude. Om skuespillets til
blivelse fortælles: En sommeraften var huslære
ren og de unge elever ene hjemme på gården og
hørte da pludselig stærk larm udenfor. Det
skræmte dem, for netop samme dag var der gået
rygter om, at en udbrudt slave fra fængslet på
Kronborg holdt til der på egnen. Det viste sig,
at lyden derude bare skyldtes vinden, der tog i
vinduesskodderne. Men begivenheden gav ham
ideen til skuespillet om Skriver Hans. - Det ville
forresten ikke rigtig tage form og blev først
skrevet færdigt et par år senere og opført 1848.
I det kønne stykke synger en af studenterne
om »den evige Higen, som aldrig faar Fred« og
som er »Fodrejsens dybeste Hemmelighed«. Og
hvor uskyldigt det end lyder, så angives netop
med disse ord igen tidens og al romantiks grund
tema. Hos Hostrups glade unge toner det klin
gert og yndigt. Men tanken bag det er alvorlig
nok: Man skønner på hvilen i de grønne lunde
og ved søen, så meget mere som den kun er et
rast. Det givne er bevægelsen, uroen. Hvile og

stilhed — og på den anden side opbruddet, det er
modsætningen. Og stilhed og støj derude kan an
vendes af digteren som udtryk for sindets spæn
ding.
Mesterligt har en anden af de store »H’er«,
Henrik Hertz (1798-1870), gennemspillet tema
et i »Posthuset i Hirschholm«. Han skrev digtet,
da han sommeren 1832 boede på landet (Hørs
holm) sammen med ægteparret Heiberg.
Intet sceneri kunne findes bedre: den stille
slotsby med nattens dis over græsset. Ikke en lyd
høres i »den eensomme Gade« - og dog - »Sko
magerkonen er oppe, min Tro.« - Og ikke blot
hun. Nej. Ovenpå i huset, hvor han bor, står
lænet til vinduet fru Johanne Louise og synger
ud i natten »Ak, og i Øinenes natdunkle Blaa i
Speiler sig Maanen og - smiler.«
Nu bryder larmen løs derude. Heste bliver
spændt for. Hundene halser. Postvognen ruller
ind i byen. - Men der er tale om en stadig skif
ten. Vognen kører videre ud i verden. Stilheden
vender tilbage. Det bestandige er hjertets uro.
Den ensomme kan gå og lægge sig; hindres søv
nen »af et uroligt Sind«, da får den trofaste
hund sove for dem begge.
Nogle af de gamle romantikere af det ene og
det andet slægtled nåede at se en anden tid, da
en ny ungdom krævede blikket vendt udad. En
ny virkelighedsopfattelse skulle være drivkraften
også for kunsten. - De ældre ængstedes. Enkelte
af dem, bl. a. Hostrup, der skrev nogle skuespil
efter mange års pavse, prøvede at svare som dig
tere. Nogle prøvede at formidle. Men for de fle
ste betød de unges tanker kun brud med alt tid
ligere. I dag ved vi, at så enkelt var det ikke.
For at tage nogle af de begreber, som de gamle
havde digtet på: drøm og fantasi. Om ikke an
det, så fik de samme ord nu betydning som den
ene pol i den spænding, nogle af de betydeligste
af de unge digtere efter 1870 levede i. Den an
den pol, som det gjaldt for dem om at nå, var
»virkeligheden« med alt, hvad der nu blev lagt i
det dunkle ord. I perioder standsede de under
vejs i resignation eller melankoli.
J. P. Jacobsen (1847-85) har i »Gurresange«
i den ulykkelige kong Volmers skikkelse givet
portrættet af den, som i fortvivlelse vil sprænge
»i Himmerige ind«. Og i romanen »Fru Marie
Grubbe« er Frederiksborg slotshave godt nok

Den gamle høstmand (foto: Gunner Pedersen)

rammen om hoffestens strålende optog. Men den
er også mødestedet for to fæller i »de Melan
koliskes Kompagnie«, Marie Grubbe og vennen
Sti Høg.
En stille forårsdag i parken - her kommer jo
ikke mange - når de store rododendronbuske ul
mer i det grønne under træerne, kan man bilde
sig ind, at man ser hendes røde robe dukke op
og nærme sig. Men det er den forkerte årstid.
Det raffineret trætte par står langt bedre til ef
tersommerens spændte farver. - Her var det,
Sti talte om det mærkelige, at begæret efter livets
fulde lyst i besiddelsens stund kan slå over i
træthed og lede, at »al Jubel kun er Glædskabens sidste vaandefulde Aandedrag«. - Og mod
den bitre erkendelse knejser hendes stolte drøm
om alligevel at få oplevet livet I hele dets vælde
»saa der intet var Tankerum i mit Sind for An
det end som det, der løftede mig op, eller det,
som der bøjed’ mig ned. Jeg vilde smelte ud i
min Kummer eller brænde sammen i min Glæde.«
De gamle digtere kunne vel unde sig hvile.
Tungsindets trylleri dvælede uforstyrret over de
res romantiske Nordsjælland.
Og forelskelsens! - Her skal fortælles om en
af de nye digtere, der just på denne egn skulle
gøre frygten for, at hjertet havde haft sin tid,
grundigt til skamme.
Holger Drachmann (1846-1908) var indfødt
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Ved Krogdalshuset i Esrum

københavner. I forskellige perioder havde han
sit hjem i hovedstaden. Men han befandt sig
bedst andetsteds og kom til at føre et meget
omflakkende liv både herhjemme og i udlandet.
I det landlige Nordsjælland færdedes han fra
sine første år. Familien havde bekendte i Hel
singør, og der var slægtninge i Havreholm og
Gurre og Tikøb, først og fremmest dog i Fre
densborg, hvor en faster og hendes mand drev
forretning. Sammen med stedkendte fætre og
kusiner gennemstrejfede han hele egnen. Han
blev hjemme i den lille slotsby og i den vidt
strakte park. I bådture på Esrum sø gjorde de
unge landgang på den anden kyst ved Nødebo
og foretog festlige udflugter ind i skoven der
ovre. - Omkring den store sø var hans barndoms
paradis. Også Øresundskysten var han fortrolig
med. Senere boede han i Vedbæk og Rungsted,
hvor man endnu den gang kunne træffe de
fiskertyper, som inspirerede ham til sømands
fortællinger i vers og prosa. - Men hvad det an
gik, var Hornbæk hans faste udgangspunkt gen
nem årene. Siden slog han sig ned i kunstnerko
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lonien på Skagen. Men sært nok som det gik:
han døde i Hornbæk, nær de steder, der havde
været hans ungdoms »farlige egn«.
Drachmann havde i nogle måneder ligget syg
deroppe; den 14. januar 1908 døde han.
Byens folk tog afsked med gæsten. Fiskerne
havde prydet kisten med en krans af fyr og
marehalm. Og en af dem trådte frem og bød
digteren farvel på sine kammeraters vegne. Han
havde jo altid været »vel set her paa Fisker
lejet«. Dette var mere end smukke ord. Når dig
teren med det urolige sind og sin sammensatte
natur virkelig kunne blive accepteret blandt
fiskerne, var det ikke mindst, fordi man ikke
kunne undgå at se, at han også var en meget
flittig mand.
Om den sammensatte natur handler også hans
første værk, der har direkte tilknytning til eg
nen, som han kendte så godt fra tidligste færd.
Det er fortællingen »En Overkomplet« (1876).
Bogen, som man i vore dage vel ville kalde en
roman, er bygget over stof fra drengeårenes op
levelser i Fredensborg.

En idyl, der er forsvundet: hesten skoes i den gamle Høbjerg smedje, (foto: Gunner Pedersen)

Der er dejlige digte flettet ind i bogen, et af
dem er »Sakuntala«. Og lyrisk prosa, som i ind
ledningen: »Brusede det over mit Hoved? Vif
tede og vuggede det sig som Grene? Rislede det
ligesom en doven Strøm af den fineste Linde
blomstparfume ned igennem de dæmpet oplyste
Alléer?« Men selve »historien« i bogen er så
festlig - og eventyrlig - at den nok skal slå igen
nem. Det hele starter med et forrygende drenge
slagsmål i slotshaven. I det hele taget er fortæl
lingen gang på gang tilbage ved parken, om
28

Frederiksborg amt

hvilken fortælleren siger: »Den var min stadige
Tilflugt i alle mine ungdommelige Sindsbevægel
ser.« - Ja. Sindsbevægelser, følelse og galskab og
brusende og hulkende drengetungsind er der i
den ungdommelige bog. - Erik er fortælleren og
Adolf hans ven. Han bor i Skipperalléen hos
moderen, der lige er flyttet hertil.
Idéen er, at drengene, så forskellige af tempe
rament de viser sig at være, dog er to alen af
samme stykke. - »Jeg har faaet spaltet mig ud i
to Figurer,« skrev forfatteren i dén anledning til
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sin fader. Men lad dobbelt-billedet være et til
tænkt selvportræt eller ikke. Det er egentlig lige
gyldigt. Bragt sammen, og de to ender med at
blive en slags fostbrødre, repræsenterer de den
håbløst impulsive renden panden imod og - på
den anden side - gode borgerlige dyder som flid
og udholdenhed i arbejdet.
Handlingen er røveragtig. Men den fængsler.
Både ung Erik og hans fader falder for den
mystiske unge frue i huset under alléens duften
de træer. Men der kommer ikke noget ud af det.
Den smukke er usynligt tøjret til sin ægtemand,
en fremmed og hård katholsk udlænding i det
fjerne Gibraltar! — Også dernede havde Drach
mann været.
En skønne dag bliver hun kaldt hjem, og si
den erfarer de om hendes død. Tilbage er . . .
ikke ret meget. Men de to forskellige karakterer
følges altså i opvæksten, skilles og træffes igen.
Man husker bogen for skildringen af denne
gale ungdom - og for alle slagsmålenes bag
grund: slottets og parkens skønhed. Det er det
bestandige. »Jeg kom ned til Kilden og saae ud
over Esromsøen. Store, hvide Sommerskyer stode
som fastmurede bag Grib Skoven, hvis terrasseformige Bælte af Løv- og Naaletræer trækker
sig mod Øst mod Esrom Kanalen, Dronningemøllen, Kattegat, - Havet. Havet, ja! Luftning!
Her er i Grunden saa indelukket i Fredensborg.«
Dén stilhed sloges Drachmann med, på samme
tid som han elskede den. - Andre havde åndet
helt ud i den.
Ti år tidligere, 1866, skrev den gamle Frede
rik Paludan-Müller, som da havde sommerbolig
i »Røde Længe« ved slottet, et afskedsdigt til
prinsesse Dagmar, der skulle giftes i Rusland.
Og deri knytter han en fin lænke ved at bede
hende om ikke at glemme »Haven med dens
skjønne Gange« og »Esromsøens Speil, saa blankt
og blidt.« Og Klopstock (1724-1803) havde som
digtende gæst hos enevoldsfyrsten skrevet om
»den hvilende Sø«.
Til al den idyl vendte Holger Drachmann
hjem fra udlandet, samme sommer som »En
Overkomplet« var udkommet. Og snart tog be
givenhederne fart. I Tikøb, hvor en kusines
mand var lærer, traf han gamle venner. En af
dem var en ungdomsveninde fra Havreholm,
ved hvis forlovelse ti år tidligere han havde væ
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ret på nippet til at sætte livet til ved at spadsere
ud af et førstesalsvindue i gildeshuset! - Nu var
hun gift og hjemfaren der i nærheden. Og så . . .
Lad det være nok! Deres skridt sammen det næ
ste par somre er kortlagte i alle enkeltheder i
flere bøger. - Vigtigere er værkerne og det dig
teriske nybrud, som mødet i Tikøb blev optakt
til. Påny var han bundet til egnen heroppe ved
søen. Vinteren 76-77, da han opholdt sig i Paris,
skrev han således til familien i Tikøb skole: »Pa
ris - eller Esrom, det mest potenserede Liv paa
Højdepunktet af Kulturen, eller det roligste mest
tilbagetrukne Liv med Morgensko og Tobakspibe
i en Skov og ved en Sø.«
En vældig produktion kom denne tid til at
betyde. I 1877 udsendte han ikke færre end fire
bøger. I dag huskes vel bedst digtsamlingen
»Sange ved Havet - Venezia«. - en anden var
»Tannhäuser« om hvilken det hed, at den var
»blevet til halvt i en Baad paa Esrom Sø, halvt
i Grib Skov. Alle Digtene ere bogstavelig skrevne
paa en Tofte eller en Bænk.«
Vintrene mellem de bevægede somre tilbragte
Drachmann i udlandet. Over de lyse måneder
hjemme står: Tikøb, Esrum, hvor han indlogere
de sig, og Hornbæk.
»Sange ved Havet« - Man kan undres over,
at digtene i den berømte samling oftest har havet
som motiv og slet ikke den sø, ved hvis bredder
han sværmede. Selvfølgelig kan forskere påvise,
at den godt nok er til stede i denne som i andre
bøger, bare forputtet under et dæknavn o.s.v.
At Drachmann måske tænker på den, men kal
der den Skarritsøen i det plastiske digt, der min
der om, at forfatteren var en dygtig maler også.
- »Jeg tegner ned paa disse hvide Blade: / Den
lille Skov af Siv med visne Snerler, / der deltes
og veg Pladsen for en Bro / med smalle Fjæle,
og kun Plads for To.«
Vist kunne stedet og navnet kalde frem både
det ene og det andet, som var uønsket. Men mon
ikke den egentlige årsag stikker dybere? Georg
Brandes, der havde megen bekymring af sin elev,
som så let svigtede problemdebatten og vendte
sig mod sine helt personlige oplevelser, kaldte
bogen »Sange for Spejlet«. Og lyder det ondt,
så er det jo ikke desto mindre sandheden. Det
billede, han kunne bruge dengang, og i det hele
taget, når det gjaldt at udtrykke sit urolige,

sammensatte Jeg, var ikke Paludan-Müllers stil
le sø. Den slog ikke til. Det gjorde kun havet.
I det ydre kendte han det fra Hornbæk og
fra sørejser. At tegne det i skiftende belysninger
faldt ham let. Fra fisker Bjørn Andersens båd
så han det f. eks. i sommernatten: »Der skinner
Sølvglans over Havets Vove; / Hvor Dagen slap,
ta’r Dagen atter fat, / Og Skyen staar som vio
lette Skove; / Hvem kunde sove / Om Bord, paa
Søen, saadan Julinat!«
Og mændene fra havet. Der er portrætter af
dem i bogen, som minder om malerne, der boede
i fiskerlejet dengang: P. S. Krøyer og Viggo Jo
hansen.
Men alt dette er underordnet for et eneste:
Det hav, han kendte så godt, kunne gælde for
hans eget portræt! Havet - det gådefulde, det
lunefulde og uroligt vekslende. - Men: »Hvi skal
det være saa spejlglat alt? / En Digter er Søen
lig-«
Jo. »Der er i Grunden saa indelukket i Fre
densborg« !
Denne Esrum-periode er et talende eksempel
på, hvor lidt - og hvor meget - den ydre natur
i sig selv betyder. Kunstneren vælger suverænt
og tager, hvad han kan bruge.
Og så var der dog en plet af den nordsjæl
landske jord, som uden videre »slog til« som
dækning også for hans sinds stemning. Det var
Gurre. Mange år efter, da »Festen var endt«,
som det hedder i digtet »Farlige Drømme«, fuld
endte Holger Drachmann dramaet »Gurre«. Det
skete under en rejse i U S A. Og dets dedikation
er underskrevet på Atlanterhavet 1898. I et af
skuespillets vers koncentreres dets hele holdning
i ordene: »Kender Du nogen saa hvilende Sorg, /
som den over Egnen ved Gurre, / hvor Volmers
Tovelil døde?«
Lad så folk gisne og gætte: Hvilken Tove
tænkte han da på? Her er i hvert fald den far
lige egn tegnet i skikkelse af stedet, hvor det
frodigst skønne kun leder tanken hen på den el
skedes død, og hvor den overlevende er stødt ud
i en fredløshed, som ingen ende tager.
Flere af de unge, som skulle blive 90ernes
lyrikere, var tidligt opmærksomme på netop
Drachmanns vers. De så, han gik sine egne veje,
som kunne slynge sig voldsomt. Hans unoder
var lette at se. Men de mærkede i hans lyriske

form et rygstød for dét, de selv ville. I ham
havde de en forgænger i dette at udtrykke
Jeg’et, hvad det så dækkede.
De var ganske vist gjort af et andet stof end
den farende skjald, landsknægten, eller hvordan
han nu nævnte sig. De var stilfærdige menne
sker, og deres tilværelse blev ikke så farverig
som hans. Men også de var urolige sjæle.
En af dem var Viggo Stuckenberg (18631905). Og lad som afslutning på dette stykke
om Drachmann - og som indledning til det, som
skal skrives om Stuckenberg og hans venner, stå
hans poetiske karakteristik af Nordsjælland:
»Dybt i dine Skoves Skygge / bløder Danmarks
Elskerhjerte.«
Utrætteligt vandrede disse kammerater. Ad
de våde frederiksbergske villaveje - til Valby og
Utterslev - og naturligvis i Nordsjælland. Den
lille inderkreds af gode venner bestod foruden
af Viggo Stuckenberg og Johannes Jørgensen
(1866-1956) af Stuckenbergs hustru, Ingeborg,
og hans broder, der var maler.
Der er vel ikke meget af det, de skrev som
unge - og Stuckenberg blev ikke gammel - som
læses nu. Måske Stuckenbergs »Sne« (1901) er
en undtagelse. I den samling er i hvert fald tre
digte, som direkte er inspireret af turene her på
egnen. I »Nordsjælland« skildres med faste, bre
de strøg slottenes og sagnenes land, »hvor paa si
de Blomstersenge / sødt de Sommernætter sove.«
De unge lyrikere fandt nu ellers bedre næring
for sindet i den våde, disede senhøst, når en stille
regn giver alle farver en rigdom af nuancer i
brunt og gråt, eller når naturen i en sidste hek
tisk blussen siger farvel til sommeren. Et af deres
yndlingssteder var Grib sø. Og man kan van
skeligt færdes derude på deres foretrukne årstid
uden at sende dem en tanke. »Gribsø mindes i
det rødtflammende Efteraar, naar Regnen dryp
per over dens Flade, sin Ligemand i Tungsindig
hed: Stuckenberg.« (Jacob Paludan).
»Efteraar« rummer al årstidens - og deres tids
- vemod. De to lange vers, som digtet består af,
udgør een stemning, et stille tungsind. Motivet
er enkelt som en pennetegning gjort med få fine
streger: søens flade, de visne blade, der vugges
på den, og skovbræmmens våde stammer. - Alt
er ro, fuldstændigt. Men da med ét tager noget
andet magten, som angst. Det sker, da der inde
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ned over Gaden sprang
en Kat paa hvide Sokker,
og trindt i Byen klang
de Brødbutikkers Klokker.

Sommerdag på Hornbæk strand

fra skoven stiger »et ensomt klagende Suk«, der
drager videre, ud over søen.
I »Mit Livs Legende« fortæller Johannes Jør
gensen om dén oplevelse, der ligger til grund for
digtet. I 1887 fejrede han sammen med Stuckenbergs sin fødselsdag først i november med en tur
i Gribskov. De havde haft en god dag sammen
derude. Nu sad de ved trinbrættet og ventede på
toget, mens det mørknede og blev helt stille i
skoven. Da syntes de pludselig at mærke »et
Sus af Vind«, der løftede sig inde mellem stam
merne og slæbte sig hen over de nøgne trætoppe,
stadig kraftigere. Nu ruskede det i grenene lige
over dem. Og så døde det hen igen i den øde
skov. - »Vi saa alle tre paa hverandre, da den
sidste Lyd var forsvunden, men ingen af os mæ
lede et Ord. Saa kom Toget, og vi vendte hjem
som fra en Fest, en Højtid, en Kirkegang hos
Naturen.«
»Frederiksborg« fortæller om slottet. Men ind
ledningsversene giver et henrivende billede af
den tids lille Hillerød:
Paa Byens Torv laa Dug,
den lille Købstad skinned
saa frisk og morgensmuk
med Duft som bleged Linned!
højt paa et solrødt Tag
en Murer stod og kitted
et gammelt Skorstensvrag
og fløjtede og hvidted
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Bybilledet leder tanken hen på »Fynboernes«
kunst, snarere end på »halvfemsernes« Albert
Gottschalk, der bl. a. malede det gråvejrsfine
»Bakkegade i Hillerød«, som tilhører Kunst
museet.
Vist er der sol over dette slotsbesøg. Den føl
ger ham til døren, spiller i løvet på »Breddens
gule Linde« - og med ind i salene, hvor de lyse
striber falder gennem ruderne over blanke gulve
og gamle møbler. Men uanset, hvordan det glade
lys ter sig, nissen er med ham. Digteren ser det
altsammen gennem sindets vemod. Og da kalder
det atter og atter ordet »engang« frem. Stolene
ved væggen, våbnene, det tavse instrument min
der om livet, som i fordums tid rørte tingene og
gav dem liv. Nu er de ladt tilbage som et »stille
kneblet Kor fra Tider, som forliste.«
Mange år senere, 1941-42, boede Johannes
Jørgensen på hvilehjemmet »Gribsholm« ved
Hillerød. Den gamle digter gik naturligvis atter
sine ture i skoven nær ved. I jævne ord takkede
han Herren, der så længe havde undt ham livet
og givet ham lov til »at gaa og se«. I skildringen
af dén skov, der engang havde været sløret af
hans ungdoms tungsind, er han nu mærkelig
konkret. Ganske klart lyser »Rimfrostens Glitresølv paa Græs og Straa / og Birkelundens Guld
mod Himlens Blaa / og i det Blaa Vildgæssetrækkets Kile.«
Så er det da ikke helt givet, at gudstro stjæler
den store part af glæden ved naturen. Tvært
imod synes denne digter at have fået naturen
tilbage, renset og ny.
Der findes et fotografi af Johannes Jørgensen
som gammel. Han sidder og hviler et øjeblik med
begge hænder støttende på vandringsstaven. Bil
ledet må være rigtigt, synes man.
Af den lidt ældre Henrik Pontoppidan (18571943) findes et lignende portræt, malet af for
fatterens barndomsven fra Randers, Johan Roh
de, med hvem han allerede som helt ung foretog
lange fodture i Jylland. Billedet er fra 1895, i
dén tids stil. Pontoppidan sidder i skumringen
med staven mellem hænderne og ser frem for

Albert Gottschalk: »Bakkegade i Hillerød«, malt 1884 (Kunstmuseet)

sig. Bag ham er et stort landskab med træer. I
det dunkeltgrønne græs står lyse blomster.
Og dét billede dækker bestemt ikke det ind
tryk, man ellers får af forfatteren, som stræbte
mod at nå »Tankens Klarhed og Sindets masku
line Ligevægt.« - Nå! Vandringsmand var han i
hvert fald: i udlandets bjergegne, ad jyske veje
og i det sjællandske åbne land i Horns herred og
ved Rørvig.
Da han i året 1879 opgav ingeniørstudiet, flyt
tede han til Nordsjælland som lærer ved højsko
len i Freerslev, som hans broder, Morten, lige
havde overtaget. Skolen havde været Hostrups
smertensbarn. Han var ikke faldet særligt godt
til som præst i den del af distriktet. Også med
skolen, som var hans idé, var det gået dårligt.
Nu kom den i god gænge under Morten Pontoppidans ledelse. - Her blev Henrik Pontoppidan
lærer, i naturfagene. En tid var han inde som
soldat, men kom tilbage og fortsatte ved skolen,
der i 1880 flyttede til Jørlunde og fik større
bygninger.
Året efter debuterede højskolelæreren som for
fatter og fik nu råd til at gifte sig. Hans hustru
var en ung gårdmandsdatter fra Horns herred.
De havde lært hinanden at kende derovre og på
højskolen. Den første tid boede de nygifte i
Jørlunde. Men efter et par års forløb flyttede
de med deres to små børn over fjorden til hendes
28*

hjemby, Østby. - Men allerede i 86 flyttede fa
milien til en stor villa, »Slottet« i Havreholm,
midt i Drachmanns gamle egn.
Flytningen kom til at betyde meget mere end
et farvel til Horns herred. Ikke blot i ydre hen
seende blev den opbruddet fra den enkle landlige
livsform, som det havde været Pontoppidans øn
ske at lære at kende - og finde sig til rette i.
Det havde imidlertid - af mange årsager - vist
sig at være en illusion. Og så meget kan i hvert
fald siges, uden at man går denne blufærdige
forfatters minde for nær: fra de næste års vær
ker husker man klarest den bittert skuffede, et
menneske, som har erfaret, hvor vanskeligt, ja,
umuligt, det er at skifte miljø.
I det store forfatterskab kom årene i Jør
lunde og Østby altså til at sætte stærke spor. Det
kan nævnes, at novellesamlingen »Fra Hytterne«
(87) er tilegnet »Venner i Østby«. Men det store
landskabsbillede, myldrende af forskellige typer,
er romanen »Det forjættede Land«, der udkom i
tre dele 1891-95. (Se også side 215).
Fortællingernes Lillelunde er i romanen lands
byen Skipperup, hvor den idealistiske præst
Emanuel Hansted finder sine venner blandt sog
nets småfolk. I hans præstetid bliver den afsides
kirke på næsset et centralt sted på egnen. Og den
bliver det for handlingen også. Billedet har Pon
toppidan naturligvis stykket sammen af træk
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forskellige steder fra. Men tit mener man at
skelne Østby og Selsø. Kirken derude på pynten,
hvor også det forfaldne herresæde lå, og ligger
den dag i dag, var han fortrolig med fra daglige
vandringer, når han besøgte sit barns grav på
kirkegården. (Se også side 210-11).
Også læseren orienterer sig lidt efter lidt i for
hold til »Næssekirken«. I en af fortællingerne
står man deroppe på kirkegården og ser ud over
hele egnen: »Rundt omkring Aasen breder Lan
det og Fjorden sig i milevid Forening for ens
Øje, og i Vest - hvor Brinken sænker sig stejlt og
vildt - svæver Blikket ud over en stor, inddæm
met, nu ganske tilgroet Fjordvig opfyldt med
høje Rør og Siv, over hvis bølgende Flade der
i det sildige Efteraar lægger sig de vidunderligste
Toner af Gult og Rødt og Orange, og hvorfra
der navnlig ved Aftenstid, naar Solen gaar ned
bag de blaanende Højder i Vest, stiger et næ
sten øredøvende Spektakel af Fugleskrig.«
Ofte standser hans ensomme vandrere op på
et bakkedrag og ser ud over dette landskab, over
fjorden mod højskolebyen Sandinge på den an
den kyst eller ned over landsbyens gårde og huse,
der ligger omkring kæret i lavningen. Den tavse
skikkelse, der rager op som en sort silhouet, kan
være himmelstormeren Emanuel Hansted eller
fortælleren i »Illum Galgebakke«, der iagttager,
hvordan »den synkende Sol lægger et Skær som
af smeltet Smør over hver lille Vandpyt.«
Billedet, de ser, kender vi fra vore guldalder
maleres lærreder, hvidgavlede gårde, heste, som
karlene rider til vands ind under aften, mens
solen ringes ned fra kirken. - Og i denne ødanske idyl har mange trivedes godt. Andre har
reageret imod den som miljø. Nogle af Pontoppidans skikkelser bærer på en ulykkelig kærlig
hed til den. For i den har deres væsen rod. Men
de ved, at der ikke bare er dejligt derude på lan
det. Derved tændes ironiens fræsende brand, som
er værst mod dem selv. Troldsplinten i øjet gør
ondt. Men den tvinger dem til at se herregårds
spiret bag træerne som mindet om gammel træl
dom. Og sindene dernede er såmænd ikke ændret
stort - ser de - heller ikke af nutidens vækkelser.
Den aktuelle situation var jo provisorietidens
kampe, som i mange af Pontoppidans skildrin
ger fra landet bliver alle tings prøve - og neder
lag. De store, smukke ord blev ikke til dåd. -
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Om dette drama blev Horns herreds landsbyer
og fjordbakker kulisserne.
Der var i Frederiksborg amt langt fattigere
egne end dem, hvorfra Pontoppidan hentede
træk til sine fortællinger om småfolks kår i en
tid, da den sociale bevidsthed ikke havde givet
sig praktisk mærkbare udslag.
Som stedet for en roman med stærkt social
tendens kunne Martin Andersen Nexø (18691954) ikke have fundet noget bedre end sand
flugtsegnen nord for Arresø. I sommeren 1946
optog man dér og ved Lynæs dele af filmen over
»Ditte Menneskebarn«. - Ditte tilbringer sin
barndom hos Bedste og hos »Rakkeren«, den eje
gode Lars Peter. I bogen fortælles der, at han
som ung vendte sin hjemegn ryggen og »tog over
Vandet ved Lynæs og gav sig til at søge Tjeneste
i Nordsjælland«. - Nu er han endt i »Skadere
den«, der ligger i det øde og ufrugtbare land med
udsigten til den ene side lukket af storskov, mens
den i modsat verdenshjørne åbner sig over Arresøs vældige flade.
Ingen kunne - på den tid bogen foregik - tæn
ke sig, at tusindvis af mennesker i vore dage
ville vælge frivilligt og med glæde at tilbringe
sommeren, ja, efterhånden en stor del af året her
oppe på den sandede jord, eller forestille sig, at
her kunne være noget særligt at hente for malere
og digtere. - Asserboruinen fik jo aldrig sit værd
for fantasien som andre mindesmærker på mere
forkælede strøg. Ganske vist: der var det gamle
kultsted ved Tibirke og Helene-minderne ved
Tisvilde. Men livet omkring dem hørte fortiden
til. Resten var plantage, som spærrede for havet,
og sandflugtsbakker.
Aase Hansen (f. 1893) er født og opvokset i
Frederiksværk, og byen genkendes let i flere af
hendes bøger. I erindringsbogen: »Fra den grøn
ne Provins«, 1952, har forfatterinden fortalt
direkte om den lille, hyggelige by mellem søen
og fjorden og om livet dér i århundredets be
gyndelse Også oplandet og omegnen skildres og
forandringen derude, som rykker friluftslivet fra
byen og fjorden og ud til kysten. »Nu blev
byens sommergæster fortrinsvis ældre menne
sker, der endnu syntes, at det grønne var godt
for øjnene, og hyggede sig med spadsereture på
skyggefulde skovstier og var tilfredse med fjor
dens småbølger.«

Johannes V. Jensen (1873-1950) fortæller i en
artikel i tidsskriftet »Danmark«, at han som ung
student besøgte Tisvildeleje og kun fandt »en
Klynge armodsprægede Fiskerboliger, der krøb
sammen under Skrænten, hele Stedet mærket af
total Afsondrethed.« - Siden slog han sig ned
heroppe og boede om sommeren i Tibirke bak
ker som den bedst kendte af de mange skribenter
og andre kunstnere, der var kommet til at holde
af egnen og flyttede hertil.
I Johannes V. Jensens forfatterskab drages
linier længere bagud end i nogen andens værk.
Og der åbnes for en frydefuld viden om sam
menhæng i alt levende, der omgiver os, og som
mennesket selv er del af.
Det er derfor ikke underligt, at den landska
belige oprindelighed og de rester af gammel flora
og fauna, som Johannes V. Jensen kunne finde i
bakkerne, fik ham til at holde af stedet. Dertil
kom sporene af menneskelig færden fra de æld
ste tider: oldtidsvejen i kanten af mosen, kæm
pehøjene, der kroner synsranden på den anden
side, flintflækken, man kunne finde på de magre
flyvesandsagre.
I »Dyrenes Forvandling« har han i et afsnit
gjort læseren delagtig i sin glæde ved sommeren
igennem at følge livet omkring huset i bakken.
Hvad han ser, kalder erhvervet viden frem, kal
der på andre iagttagelser. Og så ligger slutninger
nær. Men han giver sig også tid til stille at se
ud over landet og »den altid opalfarvede Arre
Sø«. Sådan ser der ud ved sommerens ende:
»Skoven ovre paa Auderød Næs i Arre Sø staar
som en blaa Mur: Hindbær, røde Søer af Gederams, og morderisk med Myg, hvis man kommer
der! Man drager til Havet, en lang Hale af
Cykler gennem Hegnet, Ungdommen, sorgløst
ferierende, og modtages af den store aandende
Aabenhed ved Kysten, hvor Land og Hav kys
ses. Afklædt vender Skabningen tilbage til sit
Element.
Himlen tynder ud i Farven mod Høsten, bleg
og smal staar Dagmaanen. Om Aftenen tænder
en Planet over Mosen — høj og rummelig er Ver
den !«
Men nu snart ind til storbyen igen, til arbej
det; man bryder op »med hvad Sommeren har
aflej ret.«
I myten »De unge Storke« kastes tanken vi-

Henrik Pontoppidan, malt 1895 af Johan Rohde
(Frederiksborgmuseet)

dere, fremover. - Storkeungerne har i løbet af
den gode årstid ædt sig gennem alle fuglens sta
dier. De har lært at kredse over mosen, men
fandt dog vejen hjem til de gamle i reden.
Nu er det opbrud. Inden længe skal de i følge
med andre ud på den lange færd mod syd. Og
hvad de dog vil komme til at opleve! - Hvordan
oplever de? - Er de i stand til at optage i sig de
undere, som de flyver over: Alpernes snedækte
tinder, storbyerne, pyramiderne, havet? - Ja.
Hvem der kunne rejse som de unge storke!
»Hvem der første Gang skulde rejse og se nye
Stjerner!«
Johannes V. Jensen i sit hus i Tibirke bakker
havde bestemt ikke valgt afsondretheden. Også
dér sad han midt i den store sammenhæng.
Sommerdagens bilister sagtner farten langs Ti
birke bakker. En enkelt drejer ind ved kirken
og parkerer. Man vil se den og kirkegården. Her
ligger mange kendte personer begravet - og end
nu flere ukendte. Stedet er noget helt for sig. De
døde ligger værnet af skoven til alle sider.
Men det gælder også andre kirkegårde, at man
der mener at opleve noget, som ikke møder en
andetsteds: en følelse af at være nær det bliven
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de. Nær ved dem, som blev, efter at alle opbrud
var overstået. — Og fjernt fra dem.
For turisten kan det være et øjebliks veder
kvægelse at dvæle der et øjeblik. For tilflytteren
kan det blive en slags nødvendighed. En af Tisvildeegnens digtere, boende her i mange år, Hans
Hartvig Seedorff, har i et digt fortalt om Ti
birke kirkegård, den blomstrende have i skoven:
Hvor blomstrer den smukt, den fattige Jord,
der luner for alle de døde.
Lavendlen jeg fandt ved et duftblaat Spor
og Nellikens Blomst ved det røde.
Men rødest dog er hvert Rosenhang
med Rankerne rige og fulde.
Thi alle de Hjærter, der slog engang,
er steget som Roser af Mulde.

Mangt kunne man berette for dem, som ligger
der, om deres gamle egn. Så meget er der måske
ikke forandret. Men selve tilværelsens kår er
også de samme. Gåden er den bestandige:
I Askens Susen og Egens Røst,
i Birkens rislende Stemme
gaar lange Toner af Ve og Lyst,
som ingen kan naa eller nemme.
Der er saa mangt, som vi vide vil,
men ingen der er til at svare . . .
Kanhænde Gud skabte sit Lærkespil
alene for Sjælenes Skare.

Her kommer og går mange på egnen nu. Og
sådan er det langs hele kysten og i baglandet.
De gamle købstæder og stationsbyerne invaderes
af fremmede i mængde i de sidste timer, før bu
tikkerne lukker for weekend. Dette er frem for
noget »landet« for storbyens mennesker. Noget
nyt er det jo ikke. Flere steder rykker anden og
tredie generation ind i familiernes sommerhuse i
plantagerne. De unge er vokset sammen med ste
det. Men endnu er der over det et skær af »det
anderledes«. Også i litteraturen må dette stykke
Danmark melde sig. - Og det er sket. Frank
Jæger (f. 1926) har i en lille fortælling »Tamt
Vildt« fint skildret nogle af ferielandets unge i
et møde med deres somres eldorado.
Det er tidligt januarmørke, og der falder sne.
Fire unge, to af hver, er taget fra København
for at tilbringe weekenden i sommerhuset. Og så
følger man med på turen, med skift i Hillerød de holder sig parate i god tid - der ligger byen
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og lyser! - og videre med den røde skinnebus
gennem Gribskov. Deroppe nord på er det bare
med at komme ud i den kolde sne og af sted til
det tilskoddede hus, som nu kaldes til live for
nogle dage. - Lampen tændes. De fyrer op i pej
sen. Dygtige piger laver mad. Alle hygger sig,
mens det suser i plantagens graner. Ud på afte
nen godt med rødvin, og så - pludselig - »Gud.
Den er over tolv!« - Altså på hovedet i seng.
Næste dag i samme gode stil. To søde piger og to
ganske unge mænd. Og mere er der ikke. - Jo.
Et kys med pigen i den øverste køje - så: godnat!
Skildringen lader sig ikke gengive. Der er lys
i den fra en smeldende frosthimmel over sommer-vinterlandet, det er en del af riget, som man
må regne med.
Det er ikke nyt at se mange gæster komme og
gå i dét stykke Danmark, som Jakob Knudsen
kaldte vor »Stadsstue«. Elsket blev det - og dyr
ket. Og idet man dyrkede det, fik man selv til
gengæld. Men hvordan med dem, som havde
hjemme her både til hverdag og fest? - Ja. Der
er ikke tvivl om, at der eksisterer en slags natur
lov, der sørger for, at den sunde kan holde ud at
blive elsket - og kan holde til det. Den viser sig
måske som en vis kølighed, en lukkethed, som
selvfølgelig kun er tilsyneladende. Man holder
igen. - Her skal ikke drejes ind på det farlige
spor, som fører til begrebet »folkesind«, men
bare for en ordens skyld noteres, at nogen rig
hjemstavnsdigtning har egnen ikke forløst. Hel
ler ikke en litteratur, der - gennem den sted
kendtes skildring af det hjemlige - tillige åbnede
udsigten til det virkeligt almene. I dét stykke har
som bekendt jyderne: Jakob Knudsen og Johan
nes V. Jensen især - fået en særstilling i littera
turen. I nutiden gav stevnsboen Martin A. Han
sen bevis for, at det stadig kan ske.
Der er mange bøger, hvori egnen kan genken
des, der ikke er omtalt her. Det kan skyldes for
glemmelse, men også, at forfatteren trods alt
ikke - for helhedens skyld - var afhængig af det
lokale, som det faldt ham naturligt at finde stof
fra. Det drejede sig om noget helt andet.
Direkte udsprunget af det nære kendskab til
Kulsvierlandets arbejdsdag er Georg Nordkilds
(1879-1964) forfatterskab. Hans første bog, der
udkom 1929, fik netop titlen »Kulsvierblod«. Den, som skriver dette, kan bevidne, at læsnin-

Vinterdag ved Farum kirke

gen af Nordkilds bøger - det var i en helt anden
kant af landet - tidligt vakte interessen for hans
egn. I dem mødte man jo noget særligt. Bønders
og arbejderes liv kendte man fra bøger andet
steds fra. I Nordkilds romaner så man indenfor
hos mølleren, skovarbejderen, savværksejeren og
skovfogden - og hos kulsvierne, det spændende
fremmedartede folkefærd, som gav navn til eg
nen omkring Gribskov - Kulsvierlandet.
Jacob Paludan (f. 1896) har lang tids tilknyt
ning til egnen. Forfatteren har i mange år boet
i Birkerød. I sine unge dage arbejdede han som
cand, pharm, på apotekerne i Fredensborg og
Helsinge. Boede også en tid som »nybygger« i
nærheden af Hillerød.
I den store roman »Jørgen Stein« drages
Gribskovegnen ind som et væsentligt område for
handlingen. Men mere direkte har Paludan i
mange essays givet sin Nordsjællands-beskrivelse. Man finder dem i den trebinds samling »Lan
deveje og Tankeveje« (1963) - »Et Dyk i
Nordsjælland«, »Gribskov-Stemninger«, »Nord
sjællandske Udendørsbilleder« er nogle af titler
ne. Forfatteren færdes i de »sagnrige« egne her
oppe, dem er der mange af, og i de »sagnløse«.
I de sidste, der må vindes, menneskeliggøres, læ
rer tilflytteren det rigtige Nordsjælland at ken

de. For det »kender man kun, når man ikke blot
har været i det, men har været udleveret til det«
i arbejde under årets skiftende lys og vejrlig.
At dyrke landet! - Ordet er blevet brugt i een
betydning. Men det betyder jo også opdyrke,
kultivere. Det gør man med hænderne, men også
gennem åndsvirksomhed, et dårligt udtryk, hvis
det har klang af at være noget »finere« end det
første. Men det er i hvert fald kunstnernes ar
bejdsmåde.
Der har i det foregående været lagt vægt på
at vise, at når digterne »dyrkede« Nordsjælland,
i den ene og den anden betydning af ordet, var
det til syvende og sidst for deres »egen skyld«.
De fandt her hjælp til forløsning.
Vi kan imidlertid - digtere og læsere - tage
hinanden i hånden og i taknemmelighed indrøm
me med Otto Gelsted, at der var tale om gensidighedsforhold. Linierne er fra digtet »I Ti
birke Bakker«.
- Har vi dyrket landet,
har vi også sandet,
at det land har dannet
os, hvorhen vi for.

Emil Petersen
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Fra det gamle Helsingør

MEDARBEJDERFORTEGNELSE
OG TEKSTOVERSIGT
Forord af amtmand J. Elkjær-Larsen
Dr. phil. Axel Garboe: Arv og Gæld, et lille strejf
tog i tid og sted
Viceinspektor Sv. Arpe: Frederikssund by
Redaktør E. Gribsø (d.) og sognepræst Emus Jensen:
Frederiksværk by
Museumsinspektør, dr. phil. H. Henningsen:
Helsingør by og Kronborg slot
Direktør Nils Gustafsson: Hillerød by og Frederiks
borg slot
Forlægger Jørgen Andersen: Blistrup sogn
Sognepræst C. J. Witter og Jørgen Andersen:
Esbønderup sogn
Jørgen Andersen: Nødebo sogn
Alfred Andreasen og Jørgen Andersen: Græsted sogn
Alfred Andreasen og Jørgen Andersen: Mårum sogn
Jørgen Andersen: Helsinge sogn
Holger Kapel og Jørgen Andersen: Valby sogn
Kommunesekretær Helge Petersen og Jørgen Ander
sen: Ramløse sogn
Helge Petersen og Jørgen Andersen: Annisse sogn
Fhv. overlærer H. C. Terslin og Jørgen Andersen:
Søborg sogn
H. C. Terslin og Jørgen Andersen: Gilleleje sogn
Kommunesekretær K. Lund Aagaard og Jørgen An
dersen: Vejby sogn
K. Lund Aagaard og Jørgen Andersen: Tibirke sogn
Fhv. førstelærer H. P. Hansen: Sognene i Horns
herred
Dr. phil. Signe Prytz: Jægerspris slot
Sognepræst P. Albrechtsen og Jørgen Andersen:
Græse sogn
P. Albrechtsen og Jørgen Andersen: Sigerslevvester
sogn
Førstelærer Chr. Schultz: Gørløse sogn
Sognepræst P. Vigh-Pedersen og Jørgen Andersen:
Jørlunde sogn
Fhv. driftsleder Valdemar Møller og Jørgen Ander
sen: Lillerød sogn
Jørgen Andersen: Lynge sogn
Godsejer E. Roug (d.) og Jørgen Andersen: Uggeløse
sogn
Jørgen Andersen: Nørre Herlev sogn
Redaktør Tor Jørgensen og Jørgen Andersen:
Oppe Sundby sogn
Fhv. sognepræst Eyvind Strengberg og Jørgen Ander
sen: Slangerup bysogn
Eyvind Strengberg: Slangerup landsogn
Eyvind Strengberg: Uvelse sogn

Jørgen Andersen og Kaj Strandberg: Asminderød
sogn
Dr. phil. Jan Steenberg: Fredensborg slot
Jørgen Andersen og Kaj Strandberg: Grønholt sogn
Museumsleder H. C. Rosted (d.) og Jørgen Andersen:
Birkerød sogn
Overlærer V. Borgholt: Blovstrød sogn
Overlærer O. W. Hildinge: Hellebæk sogn
Sognepræst O. Højland og Jørgen Andersen:
Hornbæk sogn
Provst Tage Jensen: Humlebæk sogn
Museumsleder H. C. Rosted (d.) og Jørgen Andersen:
Hørsholm sogn
Administrationschef A. H. Brandt: Karlebo sogn
Overlærer Arne Meyling: Tikøb og Egebæksvang
sogne
Jørgen Andersen: Alsønderup sogn
Tømrermester Sigurd Henriksen og Jørgen Ander
sen: Kregme sogn
Sognepræst Emus Jensen: Vinderød sogn
Provst K. Baagø: LI. Lyngby sogn
Vejmand Ove Jensen og Jørgen Andersen: Melby
sogn
Provst K. Baagø: Skævinge sogn
Førstelærer J. C. Jensen: Strø sogn
Kommunesekretær Karl Mortensen og Jørgen An
dersen: Tjæreby sogn
Jørgen Andersen: Torup sogn
Lærer Chr. Hagelsø og Jørgen Andersen: Ølsted sogn
Jørgen Andersen: Farum sogn
Fru Karen Seierøe Mortensen: Ganløse sogn
Fru Karen Seierøe Mortensen: Slagslunde sogn
Jørgen Andersen: Snostrup sogn
Overlærer P. W. Foersom og Jørgen Andersen:
Stenløse sogn
P. W. Foersom og Jørgen Andersen: Veksø sogn
Bibliotekar Sv. Esbech og vaskeriejer H. Filtenborg:
Ølstykke sogn
Højskolelærer Emil Petersen: Frederiksborg amt i
litteraturen

Fotografierne:
Hvor intet andet er anført, er fotografierne optaget
af pressefotograf Jørgen Rubæk.

løvrigt er benyttet fotos fra Frederiksborgmuseet,
Grønlunds Forlag, Kunstmuseet, Nationalmuseet,
kgl. hoffotograf Elfelt, fotograferne Rigmor Mydtskov og Steen Rønne, Staunstrup m. fl. Klicheerne på
siderne 97, 99 og 432 udlånt af Rud. Pallesen A/S
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ALFABETISK SOGNEFORTEGNELSE
Alsønderup Sogn
Annisse Sogn
Asminderød Sogn
(Fredensborg Slot)
Birkerød Sogn
Blistrup Sogn
Blovstrød Sogn
Dråby Sogn
(Jægerspris Slot)
Egebæksvang Sogn
Esbønderup Sogn
Farum Sogn
Ferslev Sogn
Ganløse Sogn
Gerlev Sogn
Gilleleje Sogn
Græse Sogn
Græsted Sogn
Grønholt Sogn
Gørløse Sogn
Hellebæk Sogn
Helsinge Sogn
Hornbæk Sogn
Humlebæk Sogn
Hørsholm Sogn
Jørlunde Sogn
Karlebo Sogn
Kregme Sogn
Krogstrup Sogn
Kyndby Sogn
Lille Lyngby Sogn
Lillerød Sogn
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127
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268
288
77
296
175
184
318
82
396
170
406
175
139
216
102
279
221
331
114
339
283
301
223
312
350
196
193
360
227

Lynge Sogn
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Mårum Sogn
Nødebo Sogn
Nørre Herlev Sogn
Oppe Sundby Sogn
Ramløse Sogn
Selsø Sogn
Sigerslevvester Sogn
Skibby Sogn
Skuldelev Sogn
Skævinge Sogn
Slagslunde Sogn
Slangerup Sogn
Slangerup Landsogn
Snostrup Sogn
Stenløse Sogn
Strø Sogn
Søborg Sogn
Tibirke Sogn
Tikøb Sogn
Tjæreby Sogn
Torup Sogn
Uggeløse Sogn
Uvelse Sogn
Valby Sogn
Vejby Sogn
Veksø Sogn
Vellerup Sogn
Vinderød Sogn
Ølsted Sogn
Ølstykke Sogn
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368
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356
390
421

Udsigt fra Torvet, Hillerød. I forgrunden Fr. Vil’s statue
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»
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Selsø
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Idyl ved Arresø
Udsigt fra Bjørnehoved
Kregme kirke
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Prædikestol, Ølsted kirke
Korbuekrucifiks, Ølsted kirke
Udsigt over Arresø

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

346
348
351
352
353
355
357
359
362
365
367
369
371
374
377
381
383
385
387
388
389
390
392
393
395

ØLSTYKKE HERRED
Farumgaard
Den gi. bystævneplads i Farum

»
»

397
399

Sortemosen, Farum
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Abrahamstrup
166, 176,
Aggebo
Aldersfred
Allerød
228,
Allerødlag
Allerød station
Aime
Amagerhuse
Ammendrup
Andersen Jens Poul (»Geniet
fra Nellerød«)
Andersen Vilh. (profes.)
Apperup
Arboret Landbohøjskolens
Arrenakke
Arresø
355,
Arresødallejren
Arresødal skov
Arresødal slot
30,
Arresøhøj
Asserbo
364,
Asserbo plantage
Asserbo ruin
Asserhøj
Auderød
Auderød
Auderød skov
Babyloneskoven
Badstuen
Bakkebjerg (Blistrup sogn)
Bang Balthasar
Bannebjerg
Bastruptårnet
Bendstrup
Berg Christen og Sigurd
Bi-lidt (køkkenmødding)
Birkerod C.
Bistrup
Bistrup kirke
Bjørnehoved
Blixen Karen
Boderne
332,
Bonderup
Bording Anders

Side
186
121
327
296
297
232
104
383
114
111
267
331
305
356
360
358
360
357
130
368
366
164
407
314
350
352
285
68
77
92
121
237
345
63
17
312
319
292
351
310
337
201
252

Side
Borsholm
344
Borup
222
Bournonville A.
264
Brederød
350
Bregnerød
397
Broder Rus
86
Brudevælte mose (lurfund)
18, 232
Brødemose skov
363
Brødeskov
244
Brønsholm
315
Brøns mose (Veksøhjelmene)
418
Braadebæk
295
Bundvad Kaj -Skolen
157
Bure sø
240, 404
Buxtehude Hans og Didrik 40, 45, 46
Byttinge å (slaget ved)
123
Bødtcher L.
430
Børstingerød
241
Børstrup hage
146
Bøtterup
319
Baastrup
268
Carlsgave
31, 350
Christiansminde
178
Classen J. F.
28-33, 368, 384
Claus Nars Holm
396
Codex Esromensis
85
Compeniusorgelet
74
Dageløkke
284
Danmarks tekniske Museum
45
Danner grevinde
189, 190
Danshøj
216
Danstrup
267
Davrehøj
156
Dialekt nordsj. 122, 234, 282,
347, 349, 414
Donse
314
"Drachmann H. 261, 302, 327, 328,
338, 341-344, 431
Dragebjerg
351
Dronningeøen
71
Dronningholm slot (Dunkeborg) 353
Dronningkilde
391
Dronningmølle
90
Dyrehave St.
62

Side
Dyssebakke
389
Ebberødgaard
292
Egehøj
241
Egelund
93
Eget (skov)
406
Ejbymordet
171
Ellemosen
156, 158
Endrup
267
Esbernæthorp
208
Esbønderup LI.
319
Eskemose skov
293
Eskil (ærkebisp)
84, 134
Eskilsø
214
Espergærde
319
Esrum (Esbønderup sogn)
82
Ewald Johs.
427
Ewald Johs. (»Fiskerne«)
343
Ewald Johs. (mindesten)
325
Ewalds høj
310
364
Evetofte
Faber Chr.
138
Farumgaard
398
Farum Lillevang
397
Feilberg P. B.
137
294
Femsølyng
185
Fibula og brakteater
Floraen i Horns herred 170, 182,
193, 205
Flynderborg
36, 49
87
Flyverstenen
265
Fredensborgskolen
66
Frederiksborghallen
65
Frederiksborg slotssogn
156
Frederikshøj
26, 424
Frederikssundbanen
Frederiksværkbanen 244, 367,
371, 387
241
Freerslev
244, 378
Freerslev hegn
422
Frodebjerg
97
Fruebjergmøderne
156
Frøbakke
295, 398
Furesøen
147
Fyrstien
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Færgegaarden
25, 176
Færgelunden
175
Følstrup
92
Gadevang
93
Gelsted Otto
441
Gerner H.
290
Gilbjergstien
146
Gilleleje museum
138, 139, 148
»Godhavn« (skolehjem)
158
Grand Jens
134
Gretteshøj
397
Gribskov
87, 94-99
Gribskovbanen
104, 148, 153
Grimstrup
394
Grundtvigs Højskole
380
Græsegaard
217
Grønholt hegn
283
Grønholt GI. vang (voldstedet) 279
Grønnegade
297
Grønne kilde
87
Grønnesse skov
382
Grønnæssegaard
384
Gunderød
314
Gurrehus
328
Gurrelund
327
Gurre kirke
330
Gurre slotsruin
320
Gøngehuse
295
Gaard gi. den
297
Hagerupgaard
224
Hald
382
Halsnæs
382
Hammerbakke
171
Hammermøllen
332, 333
Hammersholt
241
Handels- og Søfartsmuseet
53
Hanehoved
364
Hannebjerget
308
Hansen Aase
438
Haragcr hegn
108
Harløse
379
Harreshøj
327
Hauch C.
337, 338
Havelsegaard
393
Havelse LI. og St.
393
Havelse mølle
220
Havreholm
344
Heatherhill
150
Heiberg Johanne L.
306, 334, 431
Helene Kilde og Grav
159
Helgesen Povl
40, 203
Hellebækgaard
335
Hellebæk avlsgård
338
Helsingør Bymuseum
47, 48
Hemmingstrup
121
Herredsvejen ved Møllebækgaard 120
Hertz H.
306, 431
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Hesbjerghøj
138
Hessel
408
Hesselbjerg
77
Hesselrød
315
Hessemose
H2
Hillerødsholm
54, 66, 67
Hjortebjerg
156
Holløse
152
Horncby Sand
339
Hornsved
166
Horsemose
232
Horserød
344
Horserød hegn
328
Hostrup J. C.
57, 311, 430
Hovgaard
128
Hundested
383, 386
Hvideklint
351
Hvidesten
229
Hvide kilde
87
Hyrdehøj
125
Høbjerg
119
Høbjerg hegn
120
Høbjerg
360
Højagergaard
253
Højagergaarden
176
Højbjerg
294
Højsager
268
Hørsholm Egns Museum
308
Hørup
255
Høsterkøb
294, 295
Høvelte (Ludserød)
298, 300
Høveltegaard
300
Hågcndrup
364
Internationale Højskole Den
45
Isefjordsmester
233
Isterød
294
Jacobsen J. P.
431
Jagtgaarden (Ganløse)
409
Jagt- og Skovbrugsmuseet
308
Jakobs kapel Set.
321
Jensen Johs. V.
439
Jernbanen: FrederikssundKøbenhavn
26, 424
Jonstrup
319
Jordhøj
255
Julianehøj
188
Jæger Frank
440
Jægerhytten
293
Jægerspris (Dråby sogn)
175
Jødeforfølgelserne iGilleleje
149
Jørgensen Johs.
436
Jørlunde herred
216, 224
Kagerup (Mårum sogn)
108
Kalvøen
22
Kanalstien
147
Kaperkrigen
337
Kappelskov
363

Side
Karlsminde St.
384
Karlstenen
382
Karmeliterhuset
47
Karsemose
360
Kattegat
146
Kettinge
297
Kierkegaard Søren11, 136, 146, 428
Kignæs
176
Kikhavn
382, 383
Kildemarked Olav Set.
206
Kilderne i Tisvilde
160
Kildevejen
118, 160
Kindholm
168, 194
Kingo Th.
252
Kirkelte
315
Klintegården
26
Klokkekilde
402
Knardrup (Ganløse sogn)
406
Knudsen Hans
405
Knudsen Jakob
428
Kobæk vig
327
Kokkedal
311
Kollerød
232
Kollerød Ole
233
Kolsbæk
77
Kongedyssen (Dæmpegaard)
298
Kongeegen, Storkeegen,Snoegen 178
Kongshaven
137
Kratbjerg
232
Krogen el. Ørekrog
38, 49, 50
Krogenlund skov
240
Krogerup (Humlebæk sogn)
283
Krogerup Højskole
286
Krogsleje
141
Kronborg vestre birk
117
Kronprins Frederiks Bro
22, 25
Krøyer P. S.
341
Kulerup
32
Kulhus
179
»Kulhytten«
88
Kulsvierne
100
Kulsvierstenen
98
Kvinderup
255
Kvistgård
320
Kystbanen
44, 309
Kæderup
114
Kælderbjerg
150
Københavns Universitets
Ferskvandsbiol. Lab.
64
»Købmandshvile«
308
Kølholm
245
Kaalund H. V.
400
Landerslev
175
Langerød
267
Langesøhus
238
Langstrup
267
Larsen-Græsted J.
106

Side
Lavø (Laugø)
114
Lindegaarden
202
Liseleje
364, 365, 368
Locher C.
340
Louiseholm
178
Louisianamuseet
287
Ludshøj
77, 80
Lundbye J. Th.
32, 155, 336, 359
Lundebjerg
120
Luthersk Missionsforenings
Højskole
64
Lyngby Landbrugsskole
380
Lyngby Store
361
Lyngbye H. C.
133, 360
175
Lyngerup
382
Lynæs (Torup sogn)
255
Lystrup (Uvelse sogn)
282
Lønholt
2^3
Maglebjerg
350
Maglehøj
Maglehøj
415
422
Maglehøj
294
Magleås Folkehøjskole
Magnetisk Observatorium
294
336
Majorgaarden
201
Manderup
255
Manderup
246
Marbæk
46
Marie kirke Set.
48
Marienlyst slot
Marinbiologiske Lab.
45
Universitetets
305
Mathildevejen
361
Meløse
227
Metalskolen
26, 168, 253
Midtbanen
312
Mikkelborg
98
Mor Grib
82
Multebjerg
139
Munkerup
406
Myrestenen
412
Møllehøj (jættestue)
401, 406
Mølleådalen
121
Mønge
319
Mørdrup
170
Mørkebjerg
403
Mørkedysse
138
Nakkehoved fyr
Nationalhistoriske Museum Det
76
på Fr.borg slot
16, 401
Naturparken
301
Nebbegaard
345
Nejede
349
Nejede Vesterskov
406
Nellesødals bakker
438
Nexø Andersen M.
346
Nielsen Zakarias

Side
Niverød
315
Nivaagaards Malerisamling
316
Nivå (Karlebo sogn)
312
Nordbanen
43, 60
Nordiske Lejrskole Den
64
Nordkild Georg
106, 440
Nordlandet
166
Nordmandsdalen
274
Nordsjællandsk Folkemuseum
64
Nordsjællands Naturmuseum
127
Nordskoven
178, 183
Nybo
284
Nygård
331, 338
Nymølle
236
Nyrup
319
Odinshøj
337
45
Olai kirke Set.
158
Oldtidsvejen
113
Omgang Jens (krybskytte)
206
Onsved
82
Orebjerg St.
199
Orebjerg gods
406
Oren (Ganløse sogn)
434
Paludan-Müller F.
266, 441
Paludan Jacob
208, 246
Peberrenden
40, 115
Pedersen Christiern
Pibe mølle
117, 119
327
Plejelt
Pontoppidan Henrik 204, 210,
213, 214, 215, 226, 436
Pontoppidan Morten 226, 242,
411, 416
266
Poulsen Olaf
55
Præstevangskirken
389
Rasmussen Knud
230
Ravnsholt skov
295
Ravnsnæs
Reventlow Chr. D. (mindes
62
mærke)
359
Ring L. A.
232
Ringsbjerg
406
Rokkestenen
263, 278
Rosing M. og J.
267
Rostgaard Hans
284
Rostgaard Hans og Fr.
294
Rude skov
308
Rungsted
90
»Rusland«
216
Ryegaard (jættestue)
353, 382
»Røde Ran«
Røgerup
171, 202
232
Røgle
412
Rørbæk Li. og St.
319
Rørtang
156
Råbjerg
81
Rågeleje

Salgårdshøj
Sandbjerg
Sandflugt
125,
Sandholm
Sandviggaard
Saunte
Schimmelmann H. C. og E.
Seedorff Hartvig H.
Seksgårdene
Selsø gods
Sibbekilde
Sibjerg
Sigerslevøster
Sjælsmark
Sjælsø
Sjælsølund
Skansebakken
Skibbyhøj
Skibstrup
Skipperhuset
Skoven kirke (Skovkirken)
Skovgaard P. C.
106,
Skovskolen
Skotterup
Skuldelev-skibene
Skuldelev ås
Skyhøj
Skære mølle
Skærød (Ramløse sogn)
Slagslundegaard
Slagslunde skov
Slangerupbanen
235,
Sletelte
Sletten
Smidsbjerg (raketbase)
Smidstrup (Blistrup sogn)
Smørstenen
Snekkersten
Snokilde
Sonnerup
Sophienberg
Sophienborg
»Sparepenge«
Sperrestrup
Spodsbjerg
Statens Forsøgsgårde
Statens Forsøgsmejeri
Stavnsholt
Stavnshøje
Steenstrup J.
Stenesknold
Stenholt
Stenslettegård
Stiftelse Kong Fr. Vil’s
Strø bjerge
Strødam
Strølille

Side
150
295
141, 162
300
61
344
332
164, 440
179
211
87
284
373
297
293
296
61
203
331, 338
261
180
155, 336
92
319
208
205
224
282
123
402
403
253, 400
121
284, 286
312, 314
77
98
319
128
350
311
93, 380
68, 75
224
389
63
63
397
150
16
224
93
92
192
372
93
373
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Side
Stuckenberg V.
435
Stutteritiden
67, 86
Stængehusgabet
156
Sundbylille (den højere bonde
skole
225
Sundby Færge
23, 24, 248
Sundbyøstre mølle
246
Svanholm gods
198
Sveasøjlen
45
Sverige Li.
241
Sverkilstrup
382
Svestrup
422
Sydlandet
167
Søborg mose (sø)
136
Søborg slotsruin
133
Søholm
268
Sølager
382, 384
Sølager Statsungdomshjemmet
390
Sømmerskoven
171
Sønderby
214
Sørup
282
Søsum
416
Søværnets Eksercerskole
356, 358
Såne
320
Teglstrup hegn
333
Tegners Museum
90
Terkelskoven
240
Thomsen H. C. (mindesten)
326
Thors bakke
351
Thyrs høj
181
Tibberup
319, 325
Tietgen C. F.
93, 94

Side
327
Tinkerup
157
Tisvilde
164
Tisvilde hegn
157
Tisvildeleje
284
Toelt
163
Toelt Gadekær
424
Toftegaard Ny
296
Tokkekøb
364
Tollerup
208
Torp Ladegaard
284
Torpen
Torplille
382
Torpmagle
382
130
Trafikhistorisk Museum
Truestrup
113
Try herred
216, 224
Tulstrup
345
Tømmerup
382
Tørslev
175
Tågerup
123
Ude Sundby
245
Udlejre
422
Udsholt (Blistrup sogn)
77
Ullerup
382
Ullerød
379
Unnerup og Unnerupgaard
152
Usserød
306
Vaserne
295
Vassingerød
240
Vejenbrød
315
Vejleby
171
Veksebo
267

Side
419
Veksø slot
173
Vellerup hospital
171
Venslev
214
Vestby
44
Vestervang kirke
391
Vibjerg
221
Vildbjerg
82, 90
Villingebæk
89
Villingerød kirke
21
Willumsens Museum
251
Vind Ole Mester
345
Vittenbjerg
46
Vor Frue kloster (Helsingør)
249
Vor Frues kloster (Slangerup)
232
Vraalyng
Vækkelserne i Græsted og
104
Mårum sogne
422
Værebro
376
Æbelholt kloster
Æbelholt Kloster Museum
19, 377
Øerne
328
01 høj
237
Ølshøj
77
Ørby
152
Øresundstolden
39, 43
Ørsholt
328
Østby
215
Østrup
259, 266, 270
Østskov
214
Ågerup
123
Aalsgaarde
336, 338
Aasebakke
294

Ved Stenholt, Gribskov (tegning af Emil Petersen)
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De i artiklen omtalte og citerede arbejder. Endvidere er
hentet småtræk fra forskellige blade og hefter, f. eks.
»Jul i Nordsjælland«s forsk, årgange.
For samtlige artiklers vedkommende kan oplyses, at en
væsentlig del af stoffet er indhentet og optegnet af med
arbejderne specielt til Bogen Om Frederiksborg Amt. En
del af stoffet skyldes endvidere forhandlingsprotokoller,
tingbøger, arkivmateriale m.m.

