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 sponsoratet her: https://slaegtsbibliotek.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://slaegtsbibliotek.dk
Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

DEN GAMLE KRO
VED FREDERIKSBORG

1560-1956

AF

H. D. SCHEPELERN

DEN GAMLE KRO

DEN GAMLE KRO
VED FREDERIKSBORG

1560-1956

AF

H. D. SCHEPELERN

RUD. PALLESEN • HILLERØD • 1956

INDHOLD
Forord
................................................................................................
Indledning ...........................................................................................

7- 8
9-13

I. Afsnit. Den kongeligt priviligerede kro og dens kromænd
1560-1732 ......................................................... 15-44
Kromanden bliver Hillerøds første købmand, 17-21. Den gamle og
den nye kro, 21-26. Den gamle kro har eneret fra 1606, 26-28. Fire
mænd overtager kroen i 1631, 28-30. Kroen mister sin jord i 1649,
30-31. Kroens blomstring i 1650’erne, 31-33. Kroen og dens na
boer 1662, 33-34. Christoffer Spydstrup, kromand og embedsmand,
34-37. Vibeke i kroen, 37-38. Kromændene og deres modstandere
efter 1694, 38-41. Kroens nedlæggelse i 1732, 41-43. Tilbageblik,
43-44.

II. Afsnit. Den gamle kro i privateje 1732-1956 ............................ 45-73
Bygningerne og grunden i 1732, 47-51. Ejerskifter 1740 og 1752,
51-53. Byfoged Jens Lottrup, 53-56. Nye ejere, 56-58. »De tredive
tyranner«, 58-59. Byskriver Kinch og tyrannernes efterkommere,
59-62. Fuldmægtig Riepers ejertid, 62-64. Beboere i Frederik VIFs
tid, 64-66. Kroen som amtmandsgård. Ny hovedbygning 1862,
66-68. Et gammelt herskabshjem, 68-71. Nutid og fremtid, 72-73.

Efterskrift ...........................................................................................
73
Kilder og henvisninger...................................................................... 74-76
Navnefortegnelse ............................................................................... 77-80

Den gamle kro i Byskriverstræde

FORORD
Hillerød by er ikke rig på gamle huse, og det ældste af dem ligger skjult
for enden af et blindt stræde. Næppe nogen i den tusindtallige turist
skare opdager denne tilbagetrukne provinsidyl, det firlængede bygnings
anlæg med haven på et fremspring i Slotssøen. I 1560 grundlagdes her
Kong Frederik IFs priviligerede kro, hvoraf rester er bevaret i port
fløjen; indtil 1732 var den kongelig kro, hvorefter huset kom i privat
eje. Som oftest boede her senere hen en af byens embedsmænd; efter en
af dem fik det smalle stræde, som fører derned, navnet »Byskriver
stræde«. I mands minde er ejendommen i folkemunde gået under den
mere pudsige end prydelige betegnelse »Posen«, der ikke har nogen
hjemmel i kilderne.
Ejendommen købtes 1861 af amtmand, lensgreve J. S. Schulin, som
det følgende år lod arkitekt Meldahls konduktør ved genopførelsen af
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Frederiksborg slot, arkitekten Christian Zwingmann, opføre den nuvæ
rende 'hovedfløj mod søen samt sidebygningen tilhøjre i gården. Siden
1855 havde amtmanden i Frederiksborg således måttet indrette sin pri
vatbolig i byen, men den følgende amtmand, baron W. F. WedellW edellsborg, fik atter bolig i Frederiksborg slots amtmandsfløj; lens
grevinde Schulin solgte efter sin mands død sin ejendom i Byskriver
stræde til den nye amtmands broder, baron F. ]. Wedell-W edellsborg,
efter hvis død den arvedes af hans tre døtre. Den sidstlevende af disse,
baronesse Louise Wedell-Wedellsborg, døde i 1955 og havde i sit testa
mente bestemt, at den gamle ejendom skulle tilbydes Det nationalhistori
ske museum på Frederiksborg, som efter en række forhandlinger købte
den i februar 1956. I forbindelse med disse forhandlinger blev der fra
museets side foretaget et par indledende undersøgelser til belysning af
ejendommens ældre historie, men det skyldes hr. bogtrykker Rud. Pallesens ønske om udgivelse, at disse undersøgelser nu er blevet suppleret
og afrundet. Der skal derfor her rettes en varm tak til hr. Pallesen.
De mange, som på forskellige måder har ydet deres hjælp under ud
arbejdelsen af denne fremstilling, bedes modtage min bedste tak. Især
takker jeg museumsdirektør Jørgen Paulsen og min kollega, museums
inspektør Povl Eller, der begge har gennemlæst mit manuskript og drøf
tet væsentlige punkter med mig. En meget værdifuld hjælp har jeg lige
ledes modtaget fra dr. phil. Jan Steenberg, der med stor beredvillighed
stillede en række arkivalske oplysninger fra tidsrummet 1640-1732 til
rådighed.

Frederiksborg, den 1. maj 1956.
H. D. Schepelern

Frederiksborg slot set fra haven bag den gamle kro

INDLEDNING
Det ældste Hillerød bestod kun i nogle få gårde og huse på højdedragene
sydøst for den nuværende Slotssø. Indestængt mellem skove og moser
har stedet haft meget ringe forbindelse med omverdenen; Hammersholtvejen blev først anlagt som en mere direkte forbindelse til København,
efter at Kong Frederik II i 1560 havde erhvervet Hillerødsholm og un
der navnet Frederiksborg gjort slottet til kongebolig. Kongevejen gen
nem Store Dyrehave er 100 år yngre. Selv den nærmeste nabolandsby,
Ølskøb, der lå i det senere Slotssogn, har været skilt fra Hillerød ved en
vanskelig passabel mosestrækning. I dette vandskel anlagdes en vand
mølle, som nævnes første gang 1463 og vel har skabt den første kontakt
mellem de to landsbyer. Møllen har nødvendiggjort opstemningen af
Lille Slotssø som mølledam, og Slotssøen har derefter kunnet danne sig i
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lavningen syd for bakkerne. Denne udvikling synes først at være afslut
tet i Frederik II’s tid, da den dæmning udbyggedes, som nu bærer den
krumme del af Slotsgade og forbinder Frederiksborg slots to kommuner,
købstaden og sognet, med hinanden.
Det oprindelige lille bondesamfund Hillerød har ikke trukket mange
fremmede til sig. Kun en enkelt vej, der sydfra snoede sig gennem mo
serne og fortsatte nordpå over Skansebakken mod Grønholt kirke, har
passeret stedet, og ikke engang to færdselsårer er i den ældste tid stødt
sammen her for at danne en »trevej«, et trivium, som for de gamle
romere var den ydre betingelse for opstillingen af offentlige gudebille
der. Stedet var bogstavelig talt forladt af guder og mennesker; med an
dre ord, der fandtes hverken kirke eller kro. At byen i tidens løb fik
begge dele, hænger nøje sammen med dens forhold til herregården Hillerødsholm. Da den var blevet kongebolig, kom først kroen, siden kirken.
Ved skæbnens ugunst fik Hillerøds af Christian IV opførte sognekirke
kun en kort levetid, hvorimod rester af kroen er bevaret til vore dage.
Da Kong Frederik II havde gjort Hillerødsholm til Frederiksborg
slot og opholdt sig der en del af året, øgedes på een gang tilstrømningen
af folk, som måtte beværtes på sømmelig vis. Kongen drog snarest muligt
omsorg herfor, idet han den 15. december 1560 befalede statholderen
på Københavns slot, hr. Mogens Gyldenstierne, at nedtage alle huse på
Faurholm undtagen ladegården og udse en bekvem plads i Hillerød til
at bygge en kro på. De fremmede, der kom til kongen, skulle her kunne
få deres ophold, hvorfor der skulle være bekvem lejlighed til at vande
de rejsendes heste. Kroen skulle bygges i fire »huse« eller fløje med god
våning til kromand, fem eller seks kamre til fremmede og staldrum til
50 heste.
Ser vi på et moderne matrikelkort over Hillerød eller, endnu bedre,
undersøger vi forholdene inde i selve den gamle kros have, tegner
halvøen sig som et næsten rektangulært fremspring i søen. Hele denne
halvø har hørt under den gamle kro, men gennem tiderne er der blevet
skilt stykker fra. Landbobankens ejendom var i forrige århundrede køb
mandsgård; i 1830’erne var dens ejer kommet i besiddelse af den gamle
kro og lagde sydøstkanten af krohaven til sin egen ejendom. Den fir
kant, som nu skærer sig ind i nordvesthjørnet af haven, udskiltes allerede
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kort efter kroens nedlæggelse i 1732, da dens nye ejer, købmand Claus
Ebbesen, havde erhvervet et jordstykke mellem kroens plankeværk og
det senere Fisketorv. Han opførte her et hus, hvortil han må have lagt et
stykke af kroens gamle have. Samtidig begyndte også bebyggelsen af
terrænet til højre for Byskriverstræde, og kroen, der oprindeligt lå frit
og prangede »med krone og zirat« over sin port, blev lukket inde. I et
skøde fra 1740 nævnes for første gang »den liden gade«, hvorigennem
der er tilkørsel til den gamle kro. Posen med den snævre åbning ind til
den rummelige og anseelige gård har fra dette tidspunkt været en
realitet, omend aldrig noget officielt navn; endnu i et skøde fra 1806
omtales ejendommen som »forhen kaldet Slotskroen«. De i den aller
seneste tid fremsatte planer om at udlægge Fisketorvet til en plads ved
sløjfning af en del ældre bygninger rummer særlig interesse ved at give
den gamle kro, Hillerøds ældste hus, den frie beliggenhed, den havde lige
til omkring 1740.

Om bygningerne vides før 1732 forholdsvis lidt. Kongen befalede i
1560, at kroen skulle bygges i fire fløje, hvis beliggenhed synes at være
ganske som i dag. Det ikke meget nøjagtige prospekt af Frederiksborg
slot og Hillerød i Resens atlas ca. 1680 viser kroen som fire sammen
byggede, lige høje huse. I 1732 havde kun portfløjen og den sydøstre
sidefløj to etager, og af disse er nu kun førstnævntes underetage tilbage.
Denne har til gengæld betydelig ælde og bygningshistorisk interesse, idet
kroen formentlig er opført af de samme håndværkere, som arbejdede på
slottets udbygninger omkring 1560. En undersøgelse i nyere tid af port
bygningens bindingsværk støtter dette synspunkt: Det af skråstivere
dannede kryds i underste felt under løsholterne er en konstruktionsform,
der har rod i gothisk bindingsværk i Frankrig og Sydtyskland, og som
i 16. århundrede optræder enkelte steder i Jylland, men i almindelighed
ikke på Sjælland. Det ses imidlertid på gengivelsen af det gamle Frede
riksborg på Kniepers tapet fra 1580, og da denne konstruktionsform gik
af brug mod slutningen af 16. århundrede, bærer dens anvendelse i
kroens portbygning således vidne om, at bygningens kerne går tilbage
til dette tidsrum. Af undersøgelsen fremgik tillige, at bjælkehovederne
under den i 18. århundrede fjernede anden etage har været understøttet
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af knægte og raget et stykke ud, således som det kendes fra andre be
varede bindingsværkshuse.
Da kroen ophævedes i 1732, erklæredes bygningerne for kassable, men
nedreves dog ikke, måske fordi Hillerød bys brand det følgende år nød
vendiggjorde anvendelsen af alt disponibelt husrum. I den følgende
periode blev portfløjen gjort en etage lavere, og den gamle nordfløj, der
endnu ligger som staldbygning i gården tilvenstre, blev forkortet fra 22
til 14 fag. Den mod søen vendende østfløj bestod ved brandtaksationen i
1781 af to dele, hvoraf den ene nu var indrettet til beboelse, mens hele
fløjen oprindeligt var lo og lade. Muligvis er denne fløj i det 19. århun
drede blevet yderligere ombygget. Et kort fra 1818 angiver fire sammen
hængende fløje, og på et maleri af byen set fra slottets jægerbakketårn
omkring århundredets midte er hovedbygningen afmalet som en gul byg
ning med tegltag og kvist; det lille format maner dog til forsigtighed
med for vidtgående slutninger om enkelthederne. Ved ombygningen
1861-62 forsvandt denne bygning sammen med sydøstfløjen og erstatte
des af arkitekt Zwingmanns røde enetages bygninger med kviste, medens
portfløjen og den gamle stald blev bevaret og står der endnu.

1. AFSNIT
DEN
KONGELIGT PRIVILIGEREDE KRO
OG DENS KROMÆND
1560-1732

KROMANDEN BLIVER HILLERØDS
FØRSTE KØBMAND
Hvor lang tid der er gået mellem kongebrevets udstedelse 15. december
1560 og den kongelige kros opførelse, vides ikke med bestemthed, men
man må straks være gået i gang med at finde en velegnet mand til at
overtage kroen, idet en vis Benedictus Drusin nævnes som kromand ved
Frederiksborg slot den 21. december 1561. Han får tilladelse til at sælge
humle, stål, salt og andre varer til bønderne, så tanken har åbenbart
været at forene krohold og købmandsskab hos den samme mand, der
måske har været den første købmand i Hillerøds historie. Om man over
hovedet er nået ud over forhandlingsstadiet med Benedictus Drusin, er
tvivlsomt, idet han få måneder senere afløstes af Peter Bommel, som
var borger i Nyborg, da han den 4. marts 1562 fik livsbrev på kroen
med de samme købmandsrettigheder, som var tillagt forgængeren. Des
uden blev der lagt så megen jord til kroen, som kromanden kunne
»bruge« med een plov, samt eng til 60 læs hø, hvert så stort som dem,
bønderne agede til Frederiksborg ladegård. Yderligere fik han fri olden
til sine egne hjemmefødte svin i kronens skove, frit ildebrændsel af vind
fælder og fri græsgang til 40 fæhøveder. Samme dag, som disse omfat
tende begunstigelser tildeltes Peter Bommel, fik lensmanden på Nyborg
slot, Frands Brockenhuus, ordre til at lade det skib, som borgerne i Ny
borg holdt til rigets tjeneste, sejle Peter Bommels gods fra Nyborg til
Nivaa eller Sundby Færge (Frederikssund); kongen ydede ham desuden
et lån på 200 rigsdaler mod pant i hans gård i Nyborg. Alle disse herlig
heder til trods groede heller ikke han fast, og godt et år efter fik kroen
sin tredie indehaver.
Mens Benedictus Drusin efter navnet at dømme kan have været af
2
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fremmed afstamning, og Peter Bommel var fynbo, gjorde kongen nu et
forsøg med en nordsjællænder. Han hed Rasmus Villumsen og var intet
mindre end borgmester i Slangerup. Nogle år senere, i 1566, gjorde Fre
derik II skridtet fuldt ud og forsøgte at få købstaden Slangerup foran
dret til landsby og dens borgere lokket til Frederiksborg ved løfter om
købstadsprivilegier og skattefrihed i 20 år. Den nye kromand, Rasmus
Villumsen fra Slangerup, bliver da prøvekluden for kongens planer om
at overflytte købstadsrettighederne fra Slangerup til Frederiksborg.
Rasmus Villumsens begunstigelser blev ikke mindre udstrakte end for
gængernes. Hans livsbrev af 7. april 1563 er omtrent enslydende med
Peter Bommels, men der tilføjes dog også lidt om hans forpligtelser, idet
han skal skaffe de rejsende herberg og god underholdning til en rimelig
Pris. Det er jo et helt selvfølgeligt forlangende, når det drejer sig om en
kromand, og når det så udtrykkeligt nævnes i Rasmus Villumsens an
sættelse, men ikke ved hans to forgængeres, er det muligvis, fordi selve
krobygningen først nu er en realitet; der var jo kun forløbet godt to år,
siden kongen havde besluttet kroens oprettelse. Måske kan vi da be
tragte Rasmus Villumsen som den første, der virkelig har drevet den
kongelige kro. Meget tyder på, at han var en driftig mand. Som flere
andre slangerupborgere har han haft en skude liggende ved Sundby
Færge, og med den får han tilladelse til at sejle til Tyskland eller andet
steds efter tysk øl, mel, humle, salt, stål og andet. Øllet kan han, fore
løbig i eet år, hjemføre afgiftsfrit. Denne tilladelse meddeles ham sam
tidigt med livsbrevet på kroen, og otte dage senere får han forleningsbrev på tre bundgarnsstader i stranden ved Espergærde med den jord,
der ligger til de tre pendinghuse ved Espergærde. Sin gård i Slangerup
får han lov at beholde med tilliggende ager og eng, dog skulle hans for
pagter ikke være skattefri, som Rasmus Villumsen selv blev det ved sin
overflyttelse til Frederiksborg.
I disse udstrakte forleninger ligger mere end blot hensynet til kroens
forsyninger. Den skal være løftestang for kongens store plan om at gøre
Hillerød til Nordsjællands centrum. De handelsprivilegier, som kro
manden får, fratages i de samme år Slangerup, hvis udskibningssted ved
Sundby Færge vel ellers var Hillerøds naturlige kontakt med havet. Nu
er Nivaa kommet med ind i billedet, men let var det ikke at gøre Hille18

rød til handelsplads, og den kongelige kromand, der skulle være Nord
sjællands største købmand, importør og mellemhandler, opgav overfor
vanskelighederne. Allerede den første vinter må han have klaget over

Kroens gamle hovedbygning opførtes ca. 1560 i to etager
med fremspringende bjælkehoveder. Øverste etage fjernedes
i 18. århundrede, men i portgennemkørslen er det originale
bindingsværk bevaret

mangel på rostockerøl og korn. 3. december 1563 beordrer kongen sin
tolder i København at skaffe kromanden ved Frederiksborg det nødven
dige øl, og samtidig skal han have adgang til at købe korn af kirketien
den fra fire eller seks kirker ved Roskilde. Men det er omsonst, og alle
rede 20. april 1564 opgiver han sit privilegium på kroen for at flytte til
København. Kongen hjælper ham dog over nederlaget. Han bliver by2
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foged i København med fem års skattefrihed, og da de fem år er gået,
flytter han til Malmø, hvor han først dør 1609.
I et par år hører vi nu intet til kroen, men Rasmus Villumsen må dog
snart have fået en eftermand i Albert Friis. Datoen for hans ansættelse
kendes ikke, men af efterfølgerens ansættelsesbrev fremgår det, at Albert
Friis har haft omtrent de samme begunstigelser som forgængerne. Hans
fiskerettigheder er dog ikke knyttet til Øresundskysten, men til den
forlængst udtørrede Tjæreby sø, der lå ved det nuværende Æbelholt
Dam; heller ikke senere synes der at have været gjort noget forsøg på at
knytte nærmere forbindelser mellem Hillerød og den østlige del af Nord
sjælland, som det var sket, da Rasmus Villumsen fik fiskeri ved Espergærde. Albert Friis fritoges den 5. november 1566 for afgift af det øl,
som han selv købte eller lod hente; dog skulle han udtappe det altsam
men i kroen, og hvis han sælger deraf til forprang, skal han have for
brudt alt, hvad han ejer. De sidste, ret skarpe, ord behøver blot at være
et naturligt, omend kraftigt udtrykt, forbehold, der bliver taget, fordi
kromanden får lov til at hjemtage afgiftsfrit øl i ubegrænset mængde.
Det kan friste ham til at handle en detail med befolkningen; men man
kan måske også læse mellem linierne, at sådanne uregelmæssigheder har
fundet sted, og at et forbud her som i så mange andre tilfælde er frem
kaldt af et misbrug. Hvorom alting er, de kraftige ord i kongebrevet
afspejler sikkert den kendsgerning, at Frederiksborg kro er ved at blive
en god forretning, og at kongen derfor ikke mere behøver ensidigt at
lokke med gyldne løfter for at skaffe sig en kromand; han kan også
med sindsro stille sine betingelser og søge at slå bom for overdreven
vindskibelighed fra kromandens side. Med Albert Friis synes det imid
lertid at være gået fredeligt; 29. september 1567 får han uden noget ud
talt forbehold fra kongens side tilladelse til afgiftsfrit at indføre fire
læster rostockerøl om året - eller ligger der bag fastsættelsen af et be
stemt kvantum en indskrænkning i rettighederne fra november 1566?
Albert Friis afløstes 8. juli 1570 af Hans Kreye, der blev hentet fra
Skåne og sad ved kroen indtil 1577. Hans forleningsbrev er omtrent
enslydende med Rasmus Villumsens fra 1563, blot med den nævnte
ændring, at fiskerettighederne gælder Tjæreby sø. En lille betydnings
fuld tilføjelse kan have stået allerede i Albert Friis’ ansættelse: det næv20

nes udtrykkeligt, at lensmanden på Frederiksborg skal holde husene på
kroen i stand. 6. september 1570 får Hans Kreye det sædvanlige tilsagn
om afgiftsfrit rostockerøl, denne gang uden fastsættelse af mængden,
dog kun så meget som han kan udtappe i kroen, og der følger den barske
tilføjelse, at han skal miste hoved og boslod, hvis han sælger deraf ud af
huset i hele eller halve tønder. Ret beset er det dog en udvidelse af kro
mandens rettigheder, idet forgængerne slet ikke måtte sælge ud af huset,
og forbudet sættes endda nu helt ud af kraft, når salget sker til kongens
hofsinder og svende her på slottet, der køber deraf og drikker det. Hof
folkene må gerne købe hele og halve tønder, og det må altså nu have
været helt umuligt at forbyde salg af rostockerøl i »pottetal« også til de
jævnere arbejdsfolk af forskellige kategorier, som allerede nu må have
slået sig ned i Hillerød. Der er heller ingen grund til at betvivle, at Hillerøds oprindelige bondebefolkning nu er blevet så forvænt - eller for
dærvet, om man vil - at de har fået smag for fremmed øl.
Om Hans Kreye er der iøvrigt intet synderligt at melde; han ejede
en vejrmølle i nærheden af Lund, og den har kongen undt ham afgifts
frit, så hans »kvinde« ikke skal kræves for afgift af lensmandens foged,
når manden er borte for at passe sin kro ved Frederiksborg. Hans Kreye
synes også at have drevet handel i noget større stil, bl. a. som opkøber af
landbrugsvarer, og i 1572 får han tilladelse til at udføre en hel læst kød
på een gang.

DEN GAMLE OG DEN NYE KRO
I Hans Kreyes tid sker der det i Hillerøds kro-krønike bemærkelses
værdige, at kongen opretter endnu en kro ved Frederiksborg. Intet af de
hidtil nævnte forleningsbreve på den gamle kro giver dennes indehaver
nogen eneret på krohold, og det nævnte særsalg af tyskøl til hoffolkene
kunne nok tyde på, at disse herrer har fundet kroen for simpel. Da be
tegnelserne den »gamle« og den »nye« kro kan volde betydelige fortolk
ningsvanskeligheder, er det nødvendigt her at medtage, hvad vi ved om
den nye kro, som i hvert fald eksisterede århundredet ud, men var ned
lagt før 1606.
13. april 1572 skriver Kong Frederik II, at han er ved at bygge en
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kro her ved slottet for sine tjenere og hofsinder, og at Peder Oxe skal se
at skaffe en god og formuende karl, som har forråd af sengetøj og bo
have, til kromand. Kongen vil give denne ager, eng og anden herlighed.
Nu hører vi intet videre til den nye kro, før november 1574, da en vis
Hans Meyer nævnes som kromand ved Frederiksborg. Da Hans Kreye
stadig sidder ved den gamle kro, må Hans Meyer have haft den nye.
Denne Hans Meyer havde i august 1574 været i kongens følge som kok
under jagten og siden på en rejse til Nørrejylland, og får nu den 28. no
vember 1574 som kromand ved Frederiksborg tilladelse til at indføre tre
læster rostockerøl afgiftsfrit. Men Hans Meyer må senere have overtaget
den gamle kro. I et brev af 7. juni 1585 vil nemlig kongen give Hans
Meyer, kromand i den gamle kro, en bryllupsgave. Det har været en
hård nød at knække for lokalhistorikere, at Hans Meyer således nævnes
først ved den nye, så ved den gamle kro. Den simpleste forklaring er
måske den rigtige, nemlig at den gamle kro er blevet ledig og overtaget
af Hans Meyer, som sad ved den nye, og denne forklaring viser sig at
stemme ganske godt med forskellige andre forhold. Som kromand ved
den gamle kro var Hans Kreye den 23. april 1577 blevet afløst af Lulof
Ricken, der 7. februar 1581 efterfulgtes af Hans Høy fra Itzehoe, som
må have forladt den engang før 1585, da Hans Meyer nævnes som den
gamle kros indehaver. Denne forklaring bestyrkes ved omtalen af et
mellemværende mellem den gamle og den nye kro, hvis jordtilliggende
Hans Meyer åbenbart har lagt til den gamle kro. 12. juli 1583 beder
kongen om nærmere oplysninger angående en klage fra kromanden ved
den nye kro (det fremgår senere, at han har heddet Abraham Skellenberg), der ønsker, at den jord, som ved jævningen af agerjorden mellem
den gamle og den nye kro var henlagt til den nye, »men siden er kom
men derfra«, atter må lægges til den nye kro, og at engen ligeledes må
jævnes mellem kroerne. Tillige klager kromanden i den nye kro over,
at hans formand (det må være Hans Meyer, men hans navn nævnes
ikke) havde en tiende til kroen, hvoraf der svaredes afgift til kongen,
men at den uberettiget er blevet afstået til slotsskriveren ved Frederiks
borg. Slotsskriveren har altså åbenbart fået sit rundelige vederlag af
Hans Meyer, da denne foretog sine transaktioner med de to kroer, men
eftermanden ved den nye kro har været ilde stillet ved at skulle overtage
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den uden jordtilliggende. Abraham Skellenberg har åbenbart heller ikke
kunnet klare sig i konkurrencen, eftersom kongen allerede i 1584 rykker
ham for et lån på 400 daler, som stadig ikke er betalt ved kongens død
1588, skønt der er sket henvendelse til kautionisterne - en række adelige
herrer - den 29. juni 1585; gælden omtales sidste gang i 1591.
At den nye kro har ligget i slottets nærhed, er sandsynligt; den har i
særlig grad skullet imødekomme hofherrernes behov og nævnes senere
sammen med den gamle kro som liggende ved slottet i modsætning til en
tredie kro, som en kort overgang var i selve Hillerød. Da der i 1578
tales om en nyopført bygning »nærmest op til den nye Kro her ved
Slottet«, har den ikke ligget alene, hvorfor der er mulighed for at antage,
at den har ligget på højre side af Slangerupsgade over for den nuvæ
rende markedsplads. Planen over Hillerød i Resens atlas viser, at der
ca. 1680 kun på dette sted indenfor det store areal fra Møllestræde hen
imod Slotsmøllen fandtes noget i retning af en samlet bebyggelse.
Medens der i det lange løb kun var behov for een kro i slottets nærhed,
havde dog den nye kro en kort blomstringstid omkring 1596, året for
Christian IV’s kroning. En vis Hans Pulsessen har åbenbart haft den ef
ter Abraham Skellenberg, eftersom den nye kro den 18. maj 1596 forlenes til Melchior Kok »saaledes som kromanden Hans Pulsessen sidst
har haft den i værge«. Melchior Koks forleningsbrev nævner foruden
det sædvanlige afgiftsfri rostockerøl også vin, hvorved den nye kro
fremhæves som det finere sted, som søges af hofsinderne.
Om den tredie kro, den i Hillerød, vides heller ikke meget; den 16.
juli 1594 er der en vis Henrik Rasmussen, som får forleningsbrev på
»den kro, som afdøde Valentin Kammand boede i«. Denne kro har lig
get i selve Hillerød, der åbenbart i kroningsåret har levet i vældig fest
rus. Mange fremmede har gæstet slottet og byen: 28. oktober 1596, lige
efter at kroningen har fundet sted i København, skal Peder Mund af
slottets indkomst efterhånden betale borgerne i Slangerup og kromændene ved Frederiksborg slot det, som de fremmede nu sidst har fortæret
hos dem, og året efter klager kromændene i den gamle og den nye kro
ved Frederiksborg over, at folk i Hillerød og Ølskøb udsælger og udtap
per vin og tyskøl i pottetal, når kongen holder hoflejr der; det meget
gæsteri har været en god indtægtskilde, men har vel også ført til mis23

brug, så at kongen i et brev af 27. marts 1597 ser sig nødsaget til at ind
skærpe, at »kromændene her ved slottet og kromanden i Hillerød« skal
være eneberettigede til en sådan udskænkning.
Men tilbage til den gamle kro. Endnu mens den styredes af den entre
prenante Hans Meyer, skete der ildsvåde på bygningerne, vistnok i vin
teren 1593-94, da der den 28. januar 1594 gives ordre til, at de huse i
den gamle kro, som er brændt, skal genopføres med så ringe bekostning
som muligt. Året efter får Hans Meyer en afløser i Hans Palhuusen, i
hvem det er fristende at se den samme mand, som under den i brevet
forskrevne form Hans »Pulsessen« har haft den nye kro før Melchior
Kok; er det rigtigt, har han fulgt Hans Meyers eksempel og foretrukket
den gamle kro for den nye. 26. april 1595 udstedes Hans Palhuusens forleningsbrev på den gamle kro med omtrent de samme rettigheder som
forgængernes, blot at fiskeriet ikke mere er i Tjæreby sø, men i Arresø.
Han skal være forpligtet til at holde kroen forsynet med kamre og senge
til kongens sekretærer og kancelliskrivere i det danske og tyske kancelli,
så de fremfor andre kan have deres logementer og værelser der, når de
kommer til slottet. Han skal skaffe dem og de fremmede og andre, der
gæster kroen nødtørftig underholdning med mad og øl »det godt er« til
en rimelig pris, så ingen skal have noget at klage over. I hans tid ind
træffer så kroningen og de deraf følgende nys omtalte store besøg af
fremmede, som giver næring både til de tre retmæssige kromænd og
mange andre borgere, men hele dette røre er overstået i 1599, da der den
29. januar 1599 udstedes et nyt forleningsbrev til Hans Palhuusen på den
gamle kro »således som den tidligere Kromand Hans Meyer har haft den
i Værge uden Afgift«. Det er muligt, at den nye kro allerede på dette
tidspunkt er ophørt at eksistere; den tredie, den i selve Hillerød, nævnes
ikke efter 1597, og den korte, hektiske periode med de tre kroer er da
forbi.
Kun en enkelt gang endnu stilles vi over for vanskeligheder m. h. t.
den »gamle« og den »nye« kro, nemlig da den tidligere kromand i Lun
degården ved Kronborg Ventzel Boel den 18. oktober 1606 får den
nye (!) kro ved Frederiksborg med al den ager og eng, som ligger dertil,
og som den forrige kromand Hans Palhuusen har haft dertil, kvit og
frit. Hvis vi heller ikke denne gang skal ty til den forklaring, at det
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Resens prospekt af Hillerød ca. 1680. Kroen består af fire sammenbyggede fløje og ligger frit
mellem byen og slottet

drejer sig om en skrivefejl, må ordet »nye« betyde, at kroen er nyistand
sat hvad bygningerne angår, måske delvis nyopført. I så fald har beteg
nelsen »ny« og »gammel« byttet betydning efter den nye kros nedlæg
gelse, hvilket vil forklare, at der i 1600 nævnes en vis Hans Mule »kro
mand i den gamle kro ved Frederiksborg«, som har ejet et hus i Hel
singør. Han kan have været den sidste indehaver af den kro, som i sin
levetid kaldtes den »nye«, men nu efter sin nedlæggelse er blevet den
gamle i forhold til den ombyggede og foryngede, oprindelige kongelige
kro. At denne nu er den eneste på pladsen, fremgår i hvert fald klart af
Ventzel Boels forleningsbrev, hvori det udtrykkeligt siges, at ingen an
dre i Hillerød, Ølskøb og andensteds omkring Frederiksborg må ud
tappe øl eller vin udover det, som de behøver til deres egen husholdning.
Det er første gang en kromand får eneret på krohold ved Frederiksborg,
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og den kro privilegiet er knyttet til, er Frederik II’s oprindelige konge
lige kro.

DEN GAMLE KRO HAR ENERET FRA 1606
Desværre er vore kilder ret sparsomme netop i tidsrummet 1600-1620,
da Frederiksborg slot opførtes i sin nuværende skikkelse og mange
mennesker af alle samfundsklasser for kortere eller længere tid har taget
ophold i slottets nærhed. At kroen i disse år ikke har kunnet rumme alle
tilrejsende, slutter vi os til af et kongebrev fra 3. marts 1613, hvorved
det pålægges beboerne i Hillerød at bygge staldrum og andre nødtørftige
værelser, som godtfolk kan logere udi. Til gengæld tildeler kongen dem
jord, antagelig »Byens Vang«, som strakte sig fra Bak'kegade og Langes
vej over mod Teglgaardssøen.
Om den kongelige kro foreligger der i denne periode ingen specielle
oplysninger, og vi håber da for Ventzel Boel, at han har levet lykkelig
og vel på sin kro. Omkring 1620, da hans tid som kromand var forbi,
ejede han også en gård i Hillerød, den nuværende Bagergård, Slotsgade
1. Hans efterfølger Peder Mortensen får forleningsbrev på kroen den
23. september 1620, og da hans rettigheder og forpligtelser er noget ud
førligere formuleret, er der grund til at referere enkeltheder fra hans
forleningsbrev: Han må årlig få 200 læs ved af kronens skove efter ud
visning af lensmanden, foder til 2 heste og 2 køer og fri olden til sine
egne hjemmefødte svin i kronens skove til slottet, når der er olden. Han
skal have fri vogne til det øl og vin, han kan bruge i kroen, dog må han
ikke sælge øl i tøndetal eller vin i ametal uden for kroen. Kongen vil
sørge for, at han for en rimelig pris får det flæsk, fisk, salt og andet, som
han har brug for til udspisningen. Ingen andre, enten i Hillerød, Ølskøb
eller omkring slottet, må udtappe øl eller vin ud over deres egen hus
holdnings behov, medmindre de har eller senere får særlig kongelig be
villing derpå. Peder Mortensen skal til gengæld være forpligtet til at
holde kroen med senge og kamre for kongens hoftjenere både i gården
og kancelliet og for deres medhavende folk, og med hø, havre og stråfo
der til hestene, hvis de forlanger det, så at de fremfor andre skal have
deres logementer og værelser i kroen, medens de ligger her. Han skal
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skaffe dem og de fremmede og andre, der gæster kroen, god redelighed
med mad og øl, hø, havre og stråfoder til en rimelig betaling, så ingen
med billighed skal have noget at klage over.
I Peder Mortensens tid lod kongen foretage nogle mindre reparations
arbejder og forbedringer ved krobygningen, hvis vedligeholdelse jo ikke
påhvilede kromanden. Blandt Christian IV’s breve findes en antegning
til et regnskab over murerarbejde, forelagt kongen den 2. oktober 1623
af hans betroede mand på Frederiksborg, fiskemesteren Johan Bøgvad.
I regnskabet står der om mureren: »Nok haver han arbejdet udi den
gamle Kro: Først muret 3 Hemmeligheder af Brandmur udi Jorden, og
over Jorden mellem Stænger (d. v. s. af bindingsværk), og dennem afdønniket (d. v. s. pudset og kalket) inden udi. For hvert 6 Daler, er 18
Daler.« Den kongelige bygherre vedføjer en af sine karakteristiske
randbemærkninger: »Naar der bliver sat hos, hvormange tavl det er,
saa kan dertil svares.« Samme år, 1. november, sørges der også for in
ventar til kroen, idet Christian IV under nævnte dato skriver: »Der
staar nogle Sengesteder paa Ibstrup (det senere Jægersborg), hvoraf 4 af
de sletteste skal lægges paa en Rustvogn og forskikkes til Kroen for Fre
deriksborg og leveres Kromanden sammesteds.« Det tyder ikke på, at
kongen har ønsket kroen udstyret med megen luksus.
Andre efterretninger om kroen haves ikke fra Peder Mortensens tid;
der er måske fulgt en stille periode efter slottets fuldendelse og som
følge af de optrækkende krigerske forviklinger. Peder Mortensen måtte
i hvert fald 1625 forlade kroen med gæld, og så sent som i 1635, ti år
efter hans fratræden, måtte kongen inddrive 400 kurantdaler hos apote
keren Johannes Hiibner, der var gået i kaution for Peder Kromand ved
Frederiksborg.
Peder Mortensen fungerede kun i fem år, og der fulgte en række ejer
skifter. 8. maj 1625 får Rasmus Melkiorsen udstedt et forleningsbrev,
der er ganske enslydende med Peder Mortensens fra 1620. Det udvides
24. december 1627 med en indskærpelse af, at ingen andre end han eller
de, hvem kroen er bevilget, må »herbergerere« fremmede folk; kommer
der så mange, at de ikke kan logere i kroen, skal de indkvarteres af
hoffoureren i andre logementer. Samme dag får lensmanden Frederik
Urne pålæg om at påse, at kromandens privilegier respekteres. Rasmus
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Melkiorsen, der måske kan have været en søn af den Melchior Kok, som i
sin tid havde den nye kro, gik senere over i slottets tjeneste og efterfulg
tes 29. december 1630 af Iver Pedersen, som imidlertid afløstes efter få
måneders forløb.

FIRE MÆND OVERTAGER KROEN I 1631
Den 22. marts 1631 udstedte kongen forleningsbrev til et konsortium
på fire mand: ridefogden Hendrik Nielsen, gartneren Hendrik Herman
sen, slotsfogden Hans Pedersen og endelig Christen Madsen, der kom til
at fungere som kromand.
Det nye forleningsbrevs ordlyd er, med visse ændringer, overensstem
mende med Peder Mortensens fra 1620. Nyt er det, at kromanden må
få vin fra kongens kælder på slottet for det køb, for hvilket den er ind
købt, så at han kan udtappe noget i kroen. Af det mere komplicerede
ejerforhold følger også, at det nøjere fastsættes, at en af de fire mænd
selv skal bo i kroen og have sit tilhold der som vært. Som nævnt blev
det Christen Madsen, der formentlig har kunnet basere hele sin eksistens
på kroen, uden at vi dog ved noget om, hvorledes han har ordnet sig
med sine medejere. Der siges, at værten i kroen skal have den, ligesom
hans formand har haft den. Men en væsentlig ændring i forholdet er det,
at kongen ikke længere vil bekoste bygningernes vedligeholdelse, det
skal de fire mænd selv gøre, og de skal påse, at det går skikkeligt til i
kroen.
I næsten tyve år omtales nu Christen Madsen som kromand i den
gamle kro, men nogen ubetinget eneret på krohold har ikke kunnet
håndhæves, så meget desto mindre som der jo var taget det forbehold
ved kongebrevet i 1627, at hoffoureren kunne indkvartere kongens gæ
ster hos andre borgere, når der var så mange, at de ikke kunne logere i
kroen. Der er således intet påfaldende i, at vi gang på gang hører om
gæster, der har boet andre steder end på kroen. I nogle tilfælde drejer det
sig om folk som selve slotsfogden Hans Pedersen, der endog selv var
medejer af kroen; han og hans hustru har til forskellige tider bespist
kongens staldmester og edelknaber, kurfyrstinden af Sachsens kammer-
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Kroens nabogrunde 1662. Slotsgade kaldes Stenbro till Schlotet. Den mellemste af de tre grunde
forneden er Carl Reuters og betegnes som Mit Eget; breden er 3 8 al. Mellem denne og søen ses
den omstridte »kvadratplads« betegnet dite begier ieg at dige ud; med denne udvidelse Bliffer
sa min Egen platz udi Lengden 148. »Linden«s hjørnegrund er betegnet dif begier ieg som er en
öde platz 40 al. og påtværs udi Lengden 52, hvorved der gøres indgreb i Kroens kaffe indtil den
punkterede linie dein garn el skantz. Det afskårne stykke er betegnet dit begier ieg. Skitsens
forhold er unøjagtige, men målangivelserne korrekte. Tegning i rigsarkivet

junker og andre. Kroen har dog nok været det normale sted at tage ind;
her bor 5.-11. januar 1633 den polske gesandt von Donhoffs folk, og
12. april 1641 ankom en fyrste af Mecklenborg med et følge på 16 per
soner. Mærkeligere forekommer det os, at skarpretteren fra Helsingør
har sit faste logemente på den kongelige kro, når han (indtil Hillerød
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fik sin egen skarpretter) er hentet hertil for at røgte sit hverv. Ud fra
datidens synspunkt har dog ingen ærlig borger i sit hjem kunnet huse en
mand med en så uærlig bestilling, hvorfor den kongelige kro har måttet
indrette ham et bøddelkammer, hvor han vel helt har kunnet afsondres
fra de øvrige gæster.
Christen Madsen i kroen synes at have været en ganske vel anset
mand. Da forvaltningen af fattigmidlerne i 1646 overgik fra sognepræ
sten til fire »dannemænd«, der skulle føre regnskab med de indkomne
penge samt undersøge, om de folk, der ønskede at indskrives i de fatti
ges tal, var virkeligt trængende, blev kromanden ganske naturligt med
lem af dette socialudvalg; tilfældigvis ved vi nemlig, at en del af fattig
midlerne indkom ved almisser, som nedlagdes i en på kroen opstillet
bøsse. Få år senere døde Christen Madsen; i 1649 nævnes hans enke,
Maren salig Christen Madsens, og samme år, 6. juli 1649, betales der
»førlov«, datidens arveafgift, for den afdøde kromand.

KROEN MISTER SIN JORD I 1649
Christen Madsen var nok ingen energisk administrator, eller han har
ikke fundet det umagen værd at udnytte kroens jordtilliggende. Som
tidligere omtalt havde allerede Kong Frederik II lagt en vang til den
kongelige kro, højst sandsynligt den, der ved kromanden Ventzel Boels
død i 1624 kaldes for »Ventzels Vang«. Den hørte stadig under kroen,
men i Christen Madsens tid, den 22. november 1642, bortforpagtedes
Kromandsvangen af den nye lensmand, Hans Ulrik Gyldenløve, til
slotsskriveren Christoffer Hansen på hans livstid; det kunne næppe have
været gennemført, hvis kromanden havde interesseret sig for sagen og
villet hævde sin ret. Efter Christen Madsens død i 1649, kunne slotsskri
veren vel frygte, at en ny og mere energisk kromand kunne kræve Kro
mandsvangen tilbage og slotsskriverens livsbrev derpå omstødt som ulov
ligt; der var jo i 1648 også kommet en ny konge; men 22. december 1649
ses han at have fået ejendomsskøde på Kromandsvangen. Samme dag
forelå et benådningsbrev for en ny kromand, Christoffer Jensen Spydstrup og hans hustru på kroen »kvit og fri og med al ejendom, som no-
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gen Tid der tilligget haver og ved hans Formands Forsømmelse derfra
kan være afsondret«. Dette benådningsbrev, som skal omtales senere, er
imidlertid næppe trådt i kraft, og Christoffer Hansen har fået lov at
beholde kroens jord; men i sin grav fik altså den afdøde kromand en
kongelig irettesættelse, fordi det var ved hans forsømmelse, den blev »af
sondret«.
Denne ældre Kromandsvang strakte sig sydpå fra det gamle tinghus,
der lå på hjørnet af Møllestræde, og terrænet gennemskæres i dag pålangs
af færdselsåren Nordstensvej-Hostrupsvej samt af Frederiksværkbanens
tidligere banelegeme. Vangen må have været helt eller delvis indhegnet,
idet der flere gange i de foregående år nævntes en port for Krovangen
ved tinghuset.

KROENS BLOMSTRING I 1650’ERNE
Christoffer Spydstrup synes ikke at have villet overtage kroen uden
jordtilliggende; han omtales i hvert fald ikke i de følgende år, og vi må
regne med, at kroens daglige drift har været overladt til andre; disse var
ingen ringere end hofmaleren Karel van Manders søster Maria van
Mander og hendes mand Bernt van Halberstadt. Det er navne med in
ternational klang. Vi mærker nu, at Hillerød gennem trekvart århun
drede har været residensby, og at et mere borgerligt element er ved at
sætte sit præg på den forhenværende bondeby. Rundhåndet havde
Christian IV givet sine trofaste tjenere ejendomsbreve på jord omkring
slottet. Slotsskriveren Christoffer Hansen, der som nævnt kom i besid
delse af den gamle Kromandsvang, ejede tillige størstedelen af den nu
værende Slotsgades vestside fra Torvet til Møllestræde, og de kommende
to århundreder træffer vi gang på gang blandt Hillerøds grundejere
navne på mere velstillede københavnere, som enten har slået sig ned i
anseelige selvbyggede gårde i Hillerød eller sat deres penge i jordejen
dom her. Også Bernt van Halberstadt havde tilknytning til hoftjenernes
kreds. Hans fader var den velstående hillerødkøbmand Andreas van
Halberstadt, der havde været i kongens tjeneste, hvor han første gang
nævnes i 1619, men senere havde »faaet Skade« og i 1631 fik tilladelse
til at nedsætte sig i Hillerød med livsvarig fritagelse for kongelig skat og
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tynge. Han døde 1649, samme år som sønnen og svigerdatteren overtog
det daglige styre i kroen. Maria van Mander kunne videreføre betyde
lige slægtstraditioner som værtinde. Hendes moder havde med stor vindskibelighed drevet handel i København, og hendes broder hofmaleren
modtog efter kongens anvisning mange fornemme gæster i sin navn
kundige gård på Østergade i København. Intet under at den kongelige
kro ved Frederiksborg i det kommende årti nåede højdepunktet i an
seelse. En række af betydelige personer nævnes som kroens gæster: Mel
lem 12. december 1649 og 29. juli 1650 staldmesteren Hugo Liitzow, i
1651 fyrstinden af Sulzbach. I 1651 leverer kroen også 200 »passe
Glas« i kongens vinkælder til opvartning for dronningens broder. 23.26. juni 1652 kommer landgreven af Hessen-Homburg og samme år en
vendisk gesandt, 27. december 1654 atter landgreven af Hessen-Hom
burg og 17. oktober 1656 de hollandske ambassadører og admiral Obdam, der med deres følge på een dag fortærer for 58 rigsdaler 4 mark.
Betegnende for datidens spise- og drikkevaner er regningen for hollæn
dernes besøg i 1656, for hvilket Maria van Mander kvitterer den 10.
april 1658. Den gengives her i oversættelse efter den gebrokne tysk-hol
landske original:
Anno 1656 den 17. Oktober har de Herrer Ambassadører fra Holland
og Herr Admiral van Obdam samt deres medfølgende Suite hos mig
fortæret som følger:
Først ved Herrernes Bord 10 Personer, 2 Maaltider,
hver Person 2 Mark er
6 Rdl. 4 mrk.
Ved de unge Adelsmænds Bord 12 Personer, 3 Maal
tider, hver Person l1/2 Mark er
9 Rdl.
Tjenerne og Kuskene 19 Personer, 3 Maaltider,
hver Person P/2 Mark er
14 Rdl.
74 Kander Franskvin å 14 Skilling:
lO^Rdl.
6 Potter fransk Brændevin å 2V2 mrk.:
2 Rdl.
31 »schepet Huner« (?) å P/2 mrk.:
7 Rdl.
For Hø, Straa og Staldrum til 22 Heste:
4 Rdl.
For 01, som de har drukket mellem Maaltiderne:
2 Rdl.
10. April 1658
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Summa: 58 Rdl. 4 mrk.
Marya van Mander.

Omsætning og overskud kan vel også læses ud af det bidrag på een
daler, som ifølge Hillerød bys almissebog blev skænket til de fattige
husarme af Bernt van Halberstadt og hans hustru Maricke Korsdatter
(Karlsdatter) van Mander den 1. januar 1651. En daler lyder ikke af så
meget, men beløbet må jævnføres med de 10 mark og 15 skilling, der
på samme tid afleveredes fra de fattiges bøsse i Frederiksborg kro.
Bernt van Halberstadt døde 1658, og kort efter fik Hillerød et uvel
komment besøg af svenskerne. Under den første svenskekrig kom fjen
den ganske vist ikke til byen før den 18. februar 1658, samme dag som
freden sluttedes, men allerede 3.-5. marts kom Kong Karl Gustav på
officielt besøg, hvilket medførte stor indkvartering. Det er muligt, at
kroen kan have høstet nogen fordel heraf, men både den og byen måtte
lide meget, da svenskerne vendte tilbage som fjender i oktober. Da der
den følgende sommer holdtes synsforretning over slottet og de konge
lige bygninger, nævntes Kongelig Majestæts Kro blandt de bygninger,
som var meget brøstfældige efter svenskebesøget.

KROEN OG DENS NABOER I 1662
Om selve kroen og dens forhold hører vi nu intet i nogle år. Maria
van Mander omtales ikke mere, og 1667 nævnes Christoffer Spydstrup
som kromand. Selv om vi fra de nærmest foregående år intet kender til
kroens indre forhold, kender vi dog fra samme periode en sag, der be
lyser dens rent ydre livsbetingelser. Dens beliggenhed på den store øde
plads mellem byen og slottet havde hidtil været uantastet. Resens kort
nogle år senere viser, at det varede mange år, før bebyggelsen i Slotsgade
nåede hen til det nuværende Byskriverstræde. Her havde Christian IV
i 1646 overladt slottets maler Jacob Adolf en byggegrund med have
ned mod søen, men dens nøjagtige beliggenhed kendes ikke. Derimod
kendes nøje beliggenheden af kroens nærmeste nabogrund, den tidligere
slotsforvalter Carl Reuters Plads, fra en lille grov, men med nøjagtige
målangivelser forsynet skitse, der er bilagt Carl Reuters ansøgning af
5. juni 1662 om at måtte få yderligere et grundstykke 40 alen langs
»Stenbroen« og 52 alen ned imod kroen, hvilket ville gøre et indhug i
3
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dennes grund, hvis afgrænsning åbenbart er blevet udvisket derved, at
der under krigen har været anlagt en skanse mellem Slotsgade og kroen,
et stykke ind på dennes område. Desuden begærer Carl Reuter 36 x 38
alen jord ved siden af kroens have og mellem hans egen have og søen,
der, som skitsen viser, dengang gik meget længere op end tilfældet er i
dag. En sammenligning mellem denne gamle skitse og et moderne op
målingskort viser, at Carl Reuters ejendom har strakt sig over samme
facadelængde langs Slotsgade som Landobankens ejendom i dag, og at
det grundstykke på 36 x 38 alen, som Carl Reuter i 1662 ønskede lagt til
sin ejendom, må svare til en »kvadratplads« på 40 x 40 alen, som ved
salget af krobygningen i 1732 lå ved krohavens sydøstside og hørte til
denne. Selvom Carl Reuter i 1662 fik skøde på dette stykke jord og på
den ønskede hjørnegrund (nu gæstgivergården »Linden«), kan han ikke
have beholdt det, eftersom kvadratpladsen i 1732 hørte til kroen, og
»Linden«s nuværende hjørnegrund dengang stadig lå øde. Carl Reuter
havde i 1662 fået denne tildelt på den betingelse, at han ville opføre en
»god og tjenlig« bygning derpå, og denne betingelse er åbenbart ikke
blevet opfyldt.
Kroens frie beliggenhed blev altså reddet for denne gang, men hele
sagen har for os i dag den betydning, at den vedføjede kortskitse giver
os et godt indblik i grundforholdene omkring den gamle kro, et indblik
uden hvilket det ville have været meget vanskeligt at udnytte målan
givelserne i opmålingsbeskrivelsen 1732, som senere vil blive behandlet.

CHRISTOFFER SPYDSTRUP, KROMAND
OG EMBEDSMAND
Det er muligt, at Christoffer Spydstrup selv har boet i kroen under
denne sag, og at det er ham, som senere har fået reddet den omtalte
»kvadratplads« ind under kroens område. Han kan meget vel have
boet i Hillerød, selv om det vides, at han i 1665 blev ejer af en bygge
grund ved Klerkegade i København. Efter Christian V’s tronbestigelse
i 1670 var han en af kongens betroede mænd på Frederiksborg og hørte i
årene 1671-75 til den lille, faste kreds af hoftjenere, der får en penge34

gave hvert nytår. Beløbet er for hans vedkommende 40 daler og ca.
hvert andet år et lignende beløb ekstra til en klædning. Hans embeds
forretninger har været knyttet til den jagtglade Christian V’s omsorg
for forstvæsenet. I sommeren 1670 får han tre gange med et par måne
ders mellemrum 30 daler i rejsepenge, og 2. december samme år 200
daler »for den nye Vej«, antagelig en af de kongelige jagtveje i Store
Dyrehave. I oktober 1674 får han også godtgjort et udlæg »til Havre
kierne, som Dyrene bekom ved Frederiksborg forgangen Vinter«. For
100 daler materialer den 16. maj 1670 er vel bestemt til den førnævnte
vej, og 51 daler til et »Stakitværk« 30. september 1673 kan også være
bestemt til skovene, hvorimod 30 daler »til hans Logemente« den 7. april
1670 og 6 daler i drikkepenge til »Frederiksborg Spistrups Piger« den
6. august 1673 må ses i forbindelse med hans krovirksomhed.
Nogen uklarhed råder der unægtelig over Christoffer Spydstrups for
hold til den kongelige kro. Den 4. marts 1670 bekræfter Christian V
sin faders benådningsbrev af 22. december 1649, som her citeres med
fuld ordlyd, men iøvrigt ikke findes indført under kronens skøder i
1649. Det har muligvis dengang kun foreligger i koncept og er ikke
blevet underskrevet, fordi det som nævnt var lykkedes slotsskriveren at
få skøde på Kromandsvangen netop samme dato, 22. december 1649,
som Christoffer Spydstrups benådningsbrev på kroen »med al Ejendom,
som . . . ved hans Formands Forsømmelse derfra kan være afsondret«
skulle have været udstedt. Den jordløse kro er da under en eller anden
form blevet overtaget af Bernt van Halberstadt og Maria van Mander,
som har drevet den indtil svenskekrigen. Derefter er den blevet over
taget af Christoffer Spydstrup, i hvert fald før 1667, da han nævnes
første gang som kromand. Men ved Christian V’s bekræftelse af benåd
ningsbrevet i 1670 er der kommet orden i sagerne, og kroen får erstat
ning for den mistede Kromandsvang, idet Christian V’s bekræftelses
brev fortsætter: »Derhos haver vi forundt ham og hans Hustru en Vang
beliggende uden for Hillerød, kaldes Bysvang«. I et dokument fra 1680
beskrives den således: »En stor Vang liggende ved Hillerød paa Lande
vejen til Kjøbenhavn ved Teglgaarden, kaldes Byens Vang, hvilken
Vang Hillerød Indvaanere tilforn har haft i Brug imod Kongelig
Majestæts Hofstat at logere og nu er ved K. M.s Benaadningsbrev for36

undt Salig Christoffer Spydstrup og hans Hustru, som efter Indvaanernes Angivende skal være ved 24 Pund Sæd. Derhos skal ogsaa være et
Stykke Engjord bevilget, kaldes Tranemose paa 10 Læs Hø«.

VIBEKE I KROEN
Christoffer Spydstrup døde i begyndelsen af 1675. Den 3. marts gav
kongen en vis Niels Nielsen den betydelige sum af 80 rigsdaler til be
gravelsen; det er en højt skattet tjener, kongen således har vist den sid
ste ære. Spydstrups hustru Vibeke gav tre pund voks som bidrag til to
vokslys, der blev antændt 12. marts. Christoffer Spydstrup har muligvis
været mere skovrider end kromand, og der er næppe meget forkert ved
at antage, at hans hustru, på samme måde som tidligere den driftige og
erfarne Maria van Mander, har været den egentlige leder af kroen.
Vibeke Christoffer Spydstrups fortsætter da også efter mandens død og
nævnes sidste gang 1683, da hun får besked om at holde de rejsende be
kendt med forbudet mod færdsel gennem Dyrehaven. Det store jordtilliggende har hun sikkert ikke forsømt, og den tidligere Byens Vang fik
efter hende navnet »Vibekevang«. Den nuværende Vibekevej ligger in
den for dens område. Spydstrup og hans hustru nævnes i 1674 som ejere
af 10 våninger, hvori boede »nogle forarmede Stakler«. I 1704 ejedes de
af sønnen, magister Niels Christoffersen Spydstrup, og kaldtes »Spyd
strups Række« eller blot »Rækken«; ved pesten 1711, som kun ramte
Hillerød i ringe omfang, døde her i byen kun »10-12 gemene fattige
Folk, som boede i nogle smaa sammenbyggede Steder, der kaldtes Spyd
strups Huse«. De menes at have ligget i lille Kannikegade på det nuvæ
rende posthus’ grund; at Spydstrup har haft ejendom i dette nabolag
fremgår i hvert fald deraf, at Vibeke Christoffer Spydstrups den 29.
marts 1682 skænkede byen et lille hus her; det skulle benyttes som
arresthus, men forfaldt og var i 1744 uanvendeligt til formålet.
Fra Vibeke Spydstrups tid er vi så heldige at besidde et inventarium
over den kongelige kro, men vi skal ikke ud fra opregningen af det ret
tarvelige bohave drage nogen slutninger om kroens faktiske udstyr.
Krofolkene havde virksomheden i forpagtning og udstyrede den selv,
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men som det altid vil være tilfældet i offentlige bygninger, fandtes der
også forskelligt inventar, som fulgte med fra ejer til ejer. Måske har der
endnu i 1680 eksisteret nogle af de »sletteste« sengesteder, som i 1623
bragtes fra Ibstrup til Frederiksborg Kro. Større interesse har inventa
riet ved at nævne nogle af de væsentligere rum i krobygningerne, der
gennemgås således:
I den liden Vinterstue: 1 Jern Kakkelovn, 1 Fyrre Sengested med Him
mel, 2 Fyrre Bænke.
I Cammerset indenfor: 1 Fyrre Sengested, 1 Ege Skive.
I Kiøkkenet: 1 gammel Fyrre Skive, 2 gamle Fyrre Bænke.
I Cammerset inden ved Kiøkkenet: 1 gammel Fyrre Bænk.
I Bøddel Cammerset: 3 Fyrre Sengesteder uden Himmel, de 2 ubrugelige.
I Jørgen Rasches Cammer: 1 Fyrre Sengested uden Himmel.
Paa Salen: 1 gammel Fyrre Skive, 1 Fyrre Sengested med Himmel, 1
Fyrre Bænk.
I Brøggerset: 1 Brygger Kiedel paa 4 Tønder, gammel og ubrugelig.
I Hofmesters Stue: 1 gammel Fyrre Skive ubrugelig.
I Cammerset for Hofmesters Stue: 1 Fyrre Skive, 3 Fyrre Sengesteder
uden Himmel, 1 stakket Fyrrebænk.
I Mælke Cammerset: 1 Fyrrebænk.
I den nye Stue: 1 Fyrre Skive, 1 lang Fyrrebænk.
I Stalden: 1 gammelt Sengested, ubrugelig.
Nok i Kjælderen og paa Cammers erne: 11 Stykker af 2 Jern-Kakkel
ovne, ubrugelig.

KROMÆNDENE OG DERES MODSTANDERE
EFTER 1694
Vibeke Spydstrups dødsår er ikke oplyst; måske har hun som enke
drevet kroen i sin førnævnte søns navn. Til trods for sin studerede stand
findes han omtalt som kroforpagter; han var 1686-87 hører ved Frede
riksborg Latinskole, derefter personel kapellan og fra 1695 sognepræst i
Helsinge. Hans moder er vel død før 1694, idet Christian V den 7. april
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dette år ved åbent brev bevilgede Kongens Kro ved Frederiksborg til
Christian Berthelsen og hans hustru eller efter begge deres død til hans
søn Frederik Christian Berthelsen og hans hustru. Der tilsiges dem de
sædvanlige begunstigelser samt brugsretten til Byens Vang. Efter konge
skiftet 1699 fornyer Frederik IV bevillingen den 20. marts 1700. I 1703
nævnes en Frederik Christian Holst som kromand; noget bevillingsbrev
til ham er ikke fundet, og den mulighed kan ikke udelukkes, at han er
identisk med Christian Berthelsens søn, der skulle have kroen efter sine
forældres død og jo hed Frederik Christian til fornavn.
Den 11. juni 1692 havde en hæftig ildebrand lagt en stor del af Hil
lerød by i aske, men skånet kroen, der lå noget for sig selv, og hvis be
tydning for indkvartering af slottets gæster må være steget efter bran
den. Endnu i det første årti efter Frederik IV’s tronbestigelse får man da
også det indtryk, at kroen har spillet en rolle. Hoffet opholdt sig hver
sommer på Frederiksborg, hvilket bl. a. medførte et stærkt øget behov
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for køretøjer. Sådanne kunne ikke stilles til rådighed af Hillerøds fat
tige, jordløse borgere, men måtte udskrives hos bønderne. Kromanden
Frederik Christian Holst har åbenbart haft øje for dette problem, og i
1707 sluttedes der akkord med ham om at skaffe gode vogne og heste
til at føre folk og bagage mellem København og Frederiksborg, så længe
hoffet var på slottet. Om vi heri skal se et udslag af foretagsomhed fra
kromandens side, er vel noget usikkert, men foretagsomhed kunne nok
blive nødvendig, idet der var ved at gro et privat initiativ frem i Hille
rød. Vi møder fra begyndelsen af det 18. århundrede enkelte hillerødborgere, som rager frem ved deres forholdsvise velstand og blik for de
forretningsmæssige muligheder, som lå gemt i Hillerøds aldrig helt
officielt fastslåede købstadsrettigheder. Disse mænd var ikke, som de
mere fremstående hillerødborgere i det foregående århundrede, en
Johan Bøgvad eller en Hans Pedersen, udgået af hoftjenernes kreds,
men havde kun egen driftighed at bygge på. For sådanne mænd kan en
priviligeret kro med stort afgiftsfrit jordtilliggende meget vel tænkes at
have været en torn i øjet: Hvis kromanden var dygtig, var han en far
lig og i kraft af sit privilegium næsten uimodståelig konkurrent; var
han passiv eller uduelig, blev hans privilegium en urimelighed. Vi ser da
også fra århundredets begyndelse enkelte forsøg på at komme kroprivi
legiet tillivs. Kongens bly tækker, Frederik Asmussen, havde 1698-99
opført en ejendom der, hvor nu hotel Leidersdorff ligger, lige over for
slottet. 1705 ansøgte han kongen om fritagelse for konsumptionsafgift
samt tilladelse til at sælge øl og dansk brændevin i pottevis ud af huset.
Tilladelsen blev ganske vist ikke givet, men da ejendommen i 1723 var
blevet erhvervet af tobaksspinder Jakob Abel, skabtes her i den følgende
tid en gæstgivergård, der forblev i slægten Abels eje, indtil V. Leiders
dorff købte den i 1877.
I mere direkte forhold til den gamle kongelige kro kom købmand
Claus Ebbesen, en søn af købmand Ebbe Jensen i Slangerup. Claus Eb
besen var en mand »i hvis Person alt Borgmesterskab i en lang Række
af Aar var samlet, og hvis Navn man finder næsten paa ethvert Blad i
hin Tids Optegnelser«. Den udvikling, som førte til den kongelige kros
nedlæggelse i 1732, blev båret frem af mænd som Jacob Abel og Claus
Ebbesen, og de havde på deres side en så mægtig forbundsfælle som
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amtmanden, Fridrich von Gramm. Denne var ingen tilhænger af at
anbefale krobevillinger, men indstillede dog til kongen i 1719, at der
gaves beværterbevilling til en gammel staldbetjent, som boede ved Løn
gangsporten, og indstillingen motiveredes med, at det var for dyrt for
staldfolkene at spise på den kongelige kro.
Frederik IV’s dronning Louise var den sidste, som regelmæssigt holdt
hof på Frederiksborg slot, og efter hendes død den 15. marts 1721 af
sluttedes Frederiksborgs glansperiode og Hillerøds tid som residensby i
sommerhalvåret. Efter den store nordiske krigs afslutning i 1720 tog
Frederik IV fat på at udbygge Fredensborg til sommerresidens, og Hil
lerød måtte tabe i offentlig betydning. Med det formindskede besøg af
fremmede synes også kroen at være sygnet hen. Frederik Christian Holst
var imidlertid død, og privilegiet var overtaget af hans hustru, der gif
tede sig med Simon Trojel} den sidste der har virket som kromand i den
gamle bygning. Privilegiet var imidlertid ikke hans, men konens, og be
givenhederne umiddelbart efter hendes død viser, at stærke kræfter var
i gang for at bevæge kongen til at ophæve kroprivilegiet.

KROENS NEDLÆGGELSE I 1732
Kuglerne var støbt og skytset rettet mod den kongelige kro. Da kro
konen var død i 1732, afsendtes følgende skrivelse fra amtmand Gramm
til kongen den 24. maj 1732: »I disse Dage er ved Døden afgangen Anne
Salig Friderich Christian Holstes, som beboede den Priviligerede Kro
her for Slottet, ved hvilket Dødsfald de Stedet allernaadigst meddelte
Friheder og andre tillagte Herligheder, som bemeldte Anne Sal: Holstes
hendes Livstid allernaadigst var bevilget, nu ophører. Og som kroen
findes i slet Stand, ihvorvel hun var forbunden samme at vedligeholde,
men formedelst at det Høj-Kongelige Herskab i 10 å 12 Aars Tid ikke
har resideret her paa Slottet, var Næringen saa ganske aftagen, og Til
standen saa slet, at hun hverken kunde eller havde Evne, noget paa Ste
det at bekoste, men allene har levet af en Kroen tillagt liden Vang uden
for Hillerød By. Saa har jeg ved denne Forandring understaaet mig
Deres Majestæt allerunderdanigst at foredrage følgende Poster: 1. At de
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denne Kro hidindtil forundte Privilegier ganske ophæves. . . . Thi som
den alene var tilladt at sælge og falholde alle Slags Vine, fremmed
Brændevin og 01, ihvorvel faa Gæster søgte derind, eftersom de blev
ikkun slet accomoderede, har dog Byens Næring temmelig været ind
skrænket . . . Byen ligger lige saa belejlig for Slottet, og deri findes en
Del skikkelige Huse saaledes indrettet, at de meget vel kan logere Frem
mede ... og bestræbe sig paa at gøre deres bedste for at tiltrække sig
Næring«.
Post 2 i amtmand Gramms skrivelse omhandler krobygningen, van
gen og brændedeputatet på 30 læs brænde og 6 læs »Giærdsel og Stave«,
som altsammen hjemfalder til kongen. Derpå fortsættes under post 3:
»Men som det er bekendt, at denne Vang har ligget under Hillerød By
tilforn, men i Salig og Højlovlig Ihukommelse Kong Friderich den
Tredies Tid er bleven daværende Kroens Beboer Christopher Spydstrup
allernaadigst forundt, hvilket Byen den Tid ikke agtede, eftersom den
da var i Velstand, og saa længe Ladegaarden var under Forpagtning,
altid kunde faa Jord nok for en billig Pris at leje; Men siden, da den
tvende Gange med Ildsvaade er bleven hjemsøgt, det Kongelige Her
skab, hvoraf den havde sin meste Næring, har absenteret sig Slottet, og
Ladegaarden bleven udlagt til Græsning og Høbjergning for det kon
gelige Stutteri, er den geraaden i meget armelig og elendig Tilstand, thi
selv har den slet ingen Jord«. Amtmanden foreslår derfor, at Krovangen,
der delvis omfattede de senere såkaldte »Vognmandsjorder«, tildels
lægges til byen »med lige Frihed, som den Kroen har været underlagt«,
og for restens vedkommende deles mellem by fogden og 10 å 12 visse
mænd, »hvilke kunne udgøre et Vognmandslaug, og altid skulde være
forbunden at holde hver et Par gode Heste med Vogn til at befordre
Rejsende, som var meget nyttig, thi hidindtil har der ofte været Mangel
paa Fragtvogne til at befordre, saavel fra Hoffet som Fremmede, naar
Deres Kongelige Majestæter om Sommeren paa Fredensborg residerede«.
Post 4 omhandler bygningen, der foreslås solgt til den højestbydende,
hvorefter den nye ejer i fremtiden skal svare »ald Bye og borgerlig
Tynge, som en anden Borger i Byen«. Under post 5 foreslås det, at
brændedeputatet fordeles mellem Hillerød Hospital, hospitalskirurgen
hr. Schmaltz og slottets snedker.
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I omtrent ordret overensstemmelse med amtmand Gramms indstilling
udfærdiges under 20. juni den kongelige resolution, hvorved kroprivile
giet ophæves, brændedeputatet fordeles som foreslået, vangen tillægges
byfogden og vognmandslauget, samt at bygningen bortsælges ved of
fentlig auktion. 5. juli foretages der syns- og vurderingsforretning på
ejendommen; bygningerne erklæres kassable, og den samlede værdi sæt
tes til ialt 450 rdl.; ved auktionen den 25. juli måtte køberen, Claus
Ebbesen, der selv havde været en af de fire vurderingsmænd, dog byde
1005 rdl. for at få den tilslået. 29. august 1732 approberer kongen resul
tatet af auktionen.

TILBAGEBLIK
Efter 172 års eksistens var den kongelige kro ved Frederiksborg op
hørt at bestå som sådan. Dens udvikling afspejler både direkte og in
direkte Hillerød bys vækst: De første kromænd fik ret udstrakte han
delsprivilegier, idet Hillerød ikke tidligere havde haft nogen købmand.
Da disse privilegier synes at være bortfaldet allerede i Frederik II’s tid,
tør vi måske deraf slutte, at andre købmænd har nedsat sig omkring
Frederiksborg, og at kroholdet havde taget et sådant omfang, at kro
manden var fuldt optaget deraf. I samme retning peger oprettelsen af
den »nye kro«, der som ovenfor omtalt bestod i sidste fjerdedel af det
16. århundrede. Uberettiget krohold er også blevet drevet, og som mod
vægt herimod har indehaveren af den kongelige kro siden 1606 eneret
på krovirksomhed med de nødvendige modifikationer, når kongen har
særlig mange gæster.
I over 100 år var kromanden som regel en af kongens betroede mænd.
Christoffer Spydstrup og hans hustru Vibeke synes at have været det
sidste kromandspar af denne type og som sådanne at have nydt almin
delig anseelse. De sidste privilegieindehavere, Christian Berthelsen og
Frederik Christian Holst, har derimod måttet kæmpe mod stadigt vok
sende vanskeligheder, der har været en naturlig følge af Frederiksborg
slots dalende betydning som residens. En fornem og priviligeret konge
lig kro har nu været mindre påkrævet end et passende antal gæstgiver
steder for almindelige mennesker. Hillerød er ikke mere kongens, men
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borgernes by, og den humane og vidtskuende amtmand Gramm har ind
set dette, da han tilrådede kroprivilegiets ophævelse. At han ikke har
været blind for de uovervindelige vanskeligheder, som tårnede sig op
for de sidste kroindehavere, fremgår af en sammenligning mellem hans
ovenfor citerede indstilling til kongen og den form, hvorunder den af
sluttede sag indførtes i amtmandens kopibog den 5. august 1732:
». . . at den nu ved Døden afgangne Beboer har anvendt al sin Formue
til at holde Stedet vedlige, indtil i de sidste 12 Aars Tid, da Næringen
formedelst det høj kongelige Herskabs absence her fra Slottet, har været
saa ringe, at hun knap har kunnet haft det tørre Brød . . . men intet til
at vedligeholde Stedet, i hvilken Tid nogen Brøstfældighed paa Bygnin
gen, som tillige var gammel, har tilvokset«. Denne bygnings videre
skæbne vil blive fulgt i det følgende afsnit.

2. AFSNIT
DEN GAMLE KRO I PRIVATEJE
1732-1956

BYGNINGERNE OG GRUNDEN I 1732
Claus Ebbesen har næppe købt den gamle kro for selv at bo i den som
den var. Han ejede en gård på Torvet, men kan naturligvis have følt
sig tiltrukket af den frit beliggende ejendom nærmere slottet, hvor en ny
gård ville kunne rejses i fornem afsondrethed og understrege sin ejers
position. Han har i hvert fald selv været med til at taksere bygningerne
som kassable, men hvilke hans planer end kan have været, så må deres
gennemførelse være blevet påvirket af den store ildsvåde, der ramte Hil
lerød i 1733. Den af branden følgende boligmangel har udelukket en
hver tanke om nedrivning af de få ejendomme, som ilden havde skånet,
og Claus Ebbesen har i stedet foretaget reparationer på de gamle kro
bygninger for at gøre dem egnede til beboelse. Deres tilstand fik derved
fornyet interesse, og i 1734 rejstes der erstatningskrav for »Fæld« (for
ringelse som følge af forsømmelse) imod Simon Trojel, der havde været
gift med den afdøde krokone. Amtmand Gramm indberettede sagen til
kongen, der ønskede en taksering foretaget. Simon Trojel erklærede, at
hans hustrus første mand, altså Fr. Chr. Holst, havde forbedret byg
ningen ved opførelse af en »Lude« eller halvtags-udbygning, og at dette
måtte kunne opveje kravet om fæld. Det hele kom til at hvile på et skøn,
idet Claus Ebbesen, da taxeringen for fæld foretoges, allerede havde
»forandret og omgjort« bygningerne, hvorfor amtmanden jugerede en
værdiforringelse på 71 rdl. Først da alle disse problemer er afviklet, ud
stedes skødet på ejendommen til Claus Ebbesen den 30. juli 1734.
Først nu kan vi danne os et nøjere billede af kroens bygninger og
område. Den nye ejer, Claus Ebbesen var, som nævnt, selv en af de fire
vurderingsmænd, der før auktionen foretog den befalede synsforretning;
de tre andre var tobaksspinder Jacob Abel, Hans Hansen Sylvest og
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Hans Jørgen Tømmermester. Deres indberetning af 5. juli 1732 beskri
ver den gamle kro således:

1. Befindes Grundens Bredde, som vender til Broen, der løber fra
Slottet: 148 Alen.
2. Ved den vestre Side deraf findes Havepladsen: 43 Alens Bredde
og i Længde til Søen: 105 Alen, og den østre Side 64 Alens Bredde i
Dybde til Søen: 238 Alen.
3. Bredden ved Søen den første Part er: 43 Alen.
4. Og dernæst langs med Søen til Vaskerstedet: 150 Alen.
5. En liden Haveplads ved den østre Side for Enden af Jost Jørgen
sens Have er i Kvadrat: 40 Alen.
6. Dybden ud med Jost Jørgensens Haveplads og ned til den næst
benævnte Kvadratplads: 90 Alen.
Paa denne Grund er tvende Fiskedamme, en Del Frugttræer, Linde
og Pil og ungefær midt i Pladsen er Bygningen, som bestaar af 4 Læng
der, ganske og aldeles brøstfældig:
1ste Længde, som vender i Sønder, bestaar af 18 Fag Hus, 2 Loft højt
Bindingsværk, som er indrettet til Værelser.
2den, den vestre Længde: 22 Fag, som er Staldrum og Fæhus.
3die, nordre Længde: 16 Fag, de 5 til Port og Remise, de 11 til Lo og
Lade, med den vedhæftet 13 Fag Lude, som vender til Haven.
4de eller østre Længde er 15 Fag to Loft højt, en Lude til Haven 4 Fag,
1 Ditto til Gaarden 5 Fag. Et Tilsats inde i Gaarden 3 Fag, to Loft
højt alt Bindingsværk. Som er indrettet til Køkken og Bryggers og
Logementer, og 2de Kældre under Huset, og som al Bygningen er
ikke at repareres, casseres. Bemeldte Plads, som ved Alenmaal som
før ermeldt befindes, anses af Værdi:
100 Rdl.
og Materialerne, som er i Bygningen:
350 Rdl.

Ialt 450 Rdl.
Denne Forretning vi med vores Hænders Underskrivelse hermed teste
rer, og ærbare og velvise Hr. Byfoged Jens Michelsen overleveret.
Det er en meget vanskelig sag at fortolke en sådan beskrivelse kor-
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Gennem århundreder har slottet og kroen været genboer. Tegning af J. Th. Lundbye ga. 1840,
da bassinet i haven endnu eksisterede. Frederiksborgmuseet

rekt. Den første vanskelighed, som dog let overvindes, er, at retningen
»Øst-Vest« betegner henholdsvis tilhøjre og til venstre for portindkørs
len, altså i virkeligheden snarest syd-nord; som oftest er beskrivelserne
i den følgende tid mere korrekte på dette punkt. Men der er nok af an
dre vanskeligheder: 1. Grundbredden 148 alen forekommer for stor, men
4

Den gamle kro
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kommer til at passe, hvis vi måler fra skellet mod Landbobankens nu
værende ejendom (matr. nr. 36) og følger grænsen af den gamle kros
område langs det knæk, den slår langs højre side af Byskriverstræde.
På denne måde bringer de 148 alen os nøjagtigt til grænsen mellem
firmaet Melskens og Sparekassens nuværende grundstykker, og hertil
nåede oprindeligt kroens område. 2. Breddeangivelserne på »Haveplad
sen«, henholdsvis 43 alen mod vest og 64 alen mod øst, kan ikke med
sikkerhed indlægges på et moderne opmålingskort og har måske angivet
to dengang særligt indhegnede havestykker. Længde- og dybdeangivel
serne til søen er også påfaldende ved at være 238 alen på østsiden og
kun 105 på vestsiden. Målt fra kroens afgrænsning på slotsgadesiden
ville angivelserne føre til, at haven på østsiden (længst fra slottet) skulle
have stukket en lang odde ud i søen, men nærmest slottet kun være nået
halvvejs fra huset til den nuværende søbred. Dette er en hypothese,
som kun kunne støttes eller afkræftes ved undersøgelser af søbunden,
idet spidsen af en sådan odde måtte være blevet bortgravet og betydelige
opfyldninger foretaget på den side af haven, der vender mod slottet. De
238 alen passer derimod næsten nøjagtigt med den nuværende afstand
fra søbredden i krohaven og op til Slotsgade, mens man med de 105
alen kun når op til det skel, der nu adskiller den gamle krohave fra
firmaet Melskens grund. 3.-4. 43 + 150 alen passer så nogenlunde med
den rektangulære halvøs nuværende bredde. 5. »Kvadratpladsen« på
40 x 40 alen tør formentlig identificeres med de 36 x 38 alen, som Carl
Reuter i 1662 ønskede lagt til sin grund. Nu, i 1732, da den hører til
kroen, kan den have haft en særlig indhegning, og kroens område kan
have fortsat uden for den til søbredden. Kvadratpladsens beliggenhed
kan da fastlægges ved hjælp af skitsen til Carl Reuters ansøgning fra
1662. 6. De 90 alen »ud med Jost Jørgensens Haveplads« kan passe
meget godt med afstanden fra kvadratpladsen til bagsiden af det hus,
som dengang må have ligget, hvor Landbobankens ejendom senere blev
opført. Fiskedammene er forsvundet, men et stort bassin midt i haven
eksisterede endnu i 19. århundredes første halvdel og har levnet sig
spor i den nuværende haves lave, fugtige del ud for hovedbygningen.
Samtidigt med, at Claus Ebbesen fik skøde på den gamle kro den 30.
juli 1734, udstedtes der et skøde til ham på et stykke af »det uden for
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Frederiksborg Slots Kro . . . imellem Havens Plankeværk og Stenbroen
eller Vejen til Slottet beliggende Jordsmon« strækkende sig 106 alen fra
kroens indkørsel ned mod slottet, hvilket svarer til afstanden fra »Lin
den« langs Fisketorvet og til Sparekassen. Fra samme dato skriver sig
et skøde til Jost Jørgensen på 41 alen P/2 kvarter, svarende til »Linden«s nuværende facadelængde. Ejerne af disse to grundstykker skal
forpligte sig til at opføre gode forsvarlige købstadsbygninger derpå
»inden for en fastsat Tid, hvis denne Koncession ikke skal annulleres«.
Denne betingelse overholdtes, hvilket blev skelsættende i den gamle kros
historie, idet dens senere indelukkede beliggenhed hidrører fra denne
udstykning. Da Carl Reuter i 1662 fik »Linden«s grund, blev den ikke
bebygget, og der er netop vidnesbyrd om, at den kongelige kro ikke
måtte lukkes inde af anden bebyggelse. I 1715, da »Linden«s grund
ejedes af en enke ved navn Gertrud Salig Tidemands, opførtes der her et
plankeværk, som dækkede udsigten til kroen med dens statelige indkør
sel, en port »med Krone og Zirat« og berøvede den noget af dens fortov;
herover klagede krofolkene, og Frederik IV befalede plankeværket
fjernet, efter at han personlig havde taget forholdene i øjesyn. Efter
salget i 1732 er såvel kronen og ziratet som den kongelige beskyttelse
borte, og pladsen foran kroen bebygges.

EJERSKIFTER 1740 OG 1752
Det vides ikke med sikkerhed, om Claus Ebbesen selv har beboet den
gamle kro. Noget tyder herpå, idet der nemlig, da han atter sælger
gården i 1740, i beskrivelsen af forskellige til ejendommen hørende
havestykker også tales om »min Have«. Målangivelserne i skødet fra
1740 udmærker sig iøvrigt ved at være lige så svære at tolke som i
1732, idet det åbenbart slet ikke har været tilsigtet at give nogen fuld
stændig opmåling, men blot nogle afstande, som hist og her kunne give
anledning til tvivl. Opfattet på denne måde kan de fleste af de i skødet
angivne mål lægges ind på et moderne kort, og det viser sig da bl. a., at
afstanden fra nordlængen - til venstre i gården - og til havegærdet nu er
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blevet væsentlig smallere end i 1732. Det er altså i Claus Ebbesens ejer
tid, kroens have har mistet det firkantede stykke, der den dag i dag
gør indsnit i grunden og hører til Melskens ejendom.
Hvad selve bygningerne angår, angives portfløjen og sydfløjen (hvor
med i dette tilfælde menes bygningen til højre i gården) at have samme
antal fag som i 1732. I portfløjen bor kirurgen hr. Schmaltz, og her er
en jernkakkelovn samt et gammelt guldlæders overtræk i den øverste
stue. I 1732 angaves begge disse bygninger at være på to etager, og da
der denne gang intet siges om højden, er det sandsynligt, at de er blevet
gjort en etage lavere ved Claus Ebbesens hovedreparation i 1732-34.
Fra denne ombygning må gesimsen under portbygningens tagskæg
stamme. Den er på gårdsiden i en simpel, retvinklet profil, på yder
siden derimod trukket i en smuk barokprofil, der har paralleller på
andre af byens huse, som kan føres tilbage til perioden efter branden
1733. At terrænet mellem kroen og Slotsgade nu er bebygget fremgår
af den passus, at der skal være »fri Tilkørsel lige fra Algaden ad den
liden Gade, som er dertil, ligesom af Alders Tid har været og endnu er«.
Den mand, som i 1740 købte den gamle kro af Claus Ebbesen, var
forvalteren ved Frederiksborg rytterdistrikt Hans Jørgen Dahl, en præ
stesøn fra Faarevejle og svigersøn af stutmesteren Anton Frederik
Schåffer i Frederiksborg. Som teoretisk og praktisk landmand skabte
han sig senere et navn, men hans tilknytning til Hillerød blev for kort
til, at det kunne få nogen betydning for byen. Hans sønnesøn, sprog
manden F. P. J. Dahl var 1818-1840 overlærer ved Frederiksborg lærde
skole. H. J. Dahl købte den gamle kro for at få tag over hovedet, og
Claus Ebbesen afstod gården til ham på meget lempelige vilkår, idet
600 rdl. af den samlede købesum på 800 rdl. blev stående i ejendommen
til 5 pct. rente. Allerede i 1745 udnævntes Dahl til regimentsskriver over
Københavns amts rytterdistrikt og flyttede til Farum, hvor han senere
boede på Kollekolle. Den gamle kro i Hillerød skilte han sig først af
med efter Claus Ebbesens død i 1748. Den nye ejer, byfoged Jens Lottrup, kan have beboet gården som lejer siden Dahis udnævnelse til regi
mentsskriver i 1745. Han havde været fuldmægtig hos amtmand von
Gramm og ansattes 1746 som medhjælper hos den 74-årige byfoged
Jens Michelsen, ved hvis død 1750 han selv blev byfoged og birkedom52

Byskriverstræde set mod den gamle kro. Bygningerne tilvenstre blev nedrevet 1936

mer. 27. januar 1752 tilskødede H. J. Dahl ham den gamle kro for
800 rdl.
Grundbeskrivelsen ved ejerskiftet i 1752 er enslydende med den fra
1740 og giver os kun den nye oplysning, at staldlængen tilvenstre i går
den nu er forkortet til 14 fag. I 1732 var den på 22 fag, og ændringen
kan være foretaget allerede i Claus Ebbesens tid, idet tallet står blankt
i beskrivelsen 1740. Der er gyldenlæders tapet i fire stuer i portlængen,
som stadig er den egentlige beboelsesfløj.

BYFOGED JENS LOTTRUP
Med Jens Lottrup fik Hillerød en embedsmand med større handle
kraft end den lille by var vant til. Byfogedembedet var beskedent, og da
en del af den hidtidige Krovang i 1732 blev tillagt byfogeden, begrun-
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dedes det med hans fattigdom. Jens Lottrups forgænger havde haft så
trange kår, at der 1737 måtte gøres eksekution hos ham, for at han
kunne udrede fattigkassens midler, som han skulle svare til. Med Jens
Lottrup kom alt i en anden gænge. Han tilhørte en efter de lokale for
hold velstående familie; broderen Johan Frederik Lottrup, der var bir
kedommer over Kronborg Birk, ejede flere ejendomme i Hillerød, deri
blandt Slotsmøllen, og Jens Lottrup havde selv forpagtet den såkaldte
Lille Jægergaards Vang, som han fik lov at beholde i fæste på livstid,
selv da amtsforvalter Jacob Lowson i 1758 fik gavebrev på vangen
sammen med den i 1733 nedbrændte Jægergaards byggeplads, på hvil
ken han opførte den anseelige bygning på hjørnet af Møllestræde, som
nu ejes af købmand Viggo Andersen.
Byfoged Jens Lottrups navn mødes gang på gang i byens annaler, og
den gamle kro blev i hans tid et sted af betydning. Som andre handle
kraftige mænd har også han haft fjender og misundere: En december
morgen i 1764 fandt han følgende opslag på sin gård:

PLACAT
tag afskeed, thi inden faa dage skal din gaard staa i Brand,
om lycken vil føye det.
Denne trusel foranledigede, at borgerne i lang tid holdt vagt ved
byfogedgården. Luften omkring den gamle kro har på sådanne tider
svirret af drama, men Kiplings ord: Truet mand lever lange fandt her
sin bekræftelse, idet Jens Lottrup først døde i året 1800, 82 år gammel.
Gården brændte heller ikke og står der endnu.
Han har ikke ladet sin gård forfalde; brandtaksationen i 1781 viser,
at der er foretaget forbedringer og udvidelser. Gården beskrives her
således:

1. Et Forhus bestaaende af 18 Fag Mur og Bindingsværk,
teglhængt til Gaden, rørtagt til Gaarden, indrettet til Værel
ser og Køkken, å Fag 40 Rdl.
2. Et Tværhus bestaaende af 12 Fag Mur og Bindings
værk, teglhængt til begge Sider med 4 Fag Kvist til begge
Sider indrettet til Værelser, å Fag 30 Rdl.
3. Et Tværhus bestaaende af 10 Fag Mur og Bindings-
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720 Rdl.

360 Rdl.

Udsnit af opmålingskort 1818. Tegnet af stykjunker von Schmidten. Nationalmuseet

værk, teglhængt til begge Sider, indrettet til Vognremise og
Materialhus med 2 Fag Kvist til den ene Side, å Fag 20 Rdl.
4. En Sidebygning i Nord bestaaende af 14 Fag Mur og
Bindingsværk indrettet til Kamre, Bryggers og Bagers, rør
tagt paa begge Sider, å Fag 20 Rdl.
5. En Sidebygning i Nord bestaaende af 14 Fag Mur og
Bindingsværk, rørtagt paa begge Sider, indrettet til Stalde,
å Fag 20 Rdl.
6. En Lude ved Forhuset i den nordre Ende bestaaende af
4 Fag Halvstensmur og Bindingsværk, teglhængt, indrettet
til Materialhus, å Fag 10 Rdl.
7. En Havestue tilbygget Forhuset i den søndre Ende be
staaende af 3 Fag Mur og Bindingsværk, teglhængt overalt,
å Fag 20 Rdl.

200 Rdl.

300 Rdl.

280 Rdl.

40 Rdl.

60 Rdl.

Ialt 1960 Rdl.
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Kun otte andre private ejendomme i selve Hillerød by har højere
vurdering, kun nr. 2 og nr. 32 væsentligt højere (henholdsvis 3780 og
4280 rdl.), mens til sammenligning Sandviggårds bygninger kun sættes
til 2340 rdl.
Sammenligner vi denne beskrivelse med de tidligere, ser vi, at forhu
set (1.) har samme antal fag, nemlig 18, som i 1732, 1740 og 1752, men
at der er føjet både en »Lude« eller halvtagsbygning (6.) og en have
stue (7.) til. De to fløje tilvenstre og tilhøjre i gården (5. og 4.) har også
de samme 14 og 15 fag som i 1752, mens fløjen mod haven, der tid
ligere havde 16 fag, nu må svare til de to »Tværhuse« (2. og 3.) på hen
holdsvis 12 fag til beboelse og 10 fag til vognremise og materialhus. At
fløjen mod søen nu er blevet taget ind til beboelse er begyndelsen til
den udvikling, som førte til, at den efterhånden blev ejendommens
hovedbygning.
Om gårdens beboere har vi oplysninger i folketællingerne 1772 og
1787. Førstnævnte anfører kun ægteparrene og viser dermed, at by
foged Lottrup og hans hustru har beboet hele ejendommen. I 1787 får
vi at vide, at hustruen hedder Ide Deichmann og er 80 år, mens Jens
Lottrup selv er 69. De er barnløse, men har en betydelig husstand: hus
jomfru, to tjenestepiger, skriverkarl Christian Ludvig Rosted, 22 år,
samt en tjenestekarl. Der er også to logerende, Georg Friderich Junghans og prokurator Johan Conrad Feldt, der muligvis har beboet væ
relserne i fløjen mod søen.

NYE EJERE
Før sin død havde Jens Lottrup gjort testamente den 27. maj 1799.
Hans navn er derved blevet knyttet til Byfoged Jens Lottrups Legat
for to fattige enker i Hillerød (nuværende kapital 431 kroner 68 øre!).
Sine jordejendomme i Hillerød testamenterede han til sin svoger, fhv.
taksatør ved toldvæsenet Søren Schade; de omfattede 1) den såkaldte
gamle slotskro med tilliggende frugt- og køkkenhave samt lod i byens
overdrev, 2) nr. 129 Bistrups huse kaldet (vist identiske med de gamle
»Spydstrups Huse«), 3) nr. 153 Rektors Vang med derpå stående bleg-
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hus. Søren Schade og hans hustru Maria Lottrup må straks have tiltrådt
arven; ved folketællingen 1801 bor de i den gamle kro, henholdsvis 66
og 67 år gamle, med tre voksne ugifte døtre. De holder to karle og en
pige og har desuden en logerende. Endnu en husstand har hjemme i
gården, en enkefru Wilson med tre små børn og to tjenestepiger samt
en 47-årig enke og en logerende, Johan Christian Jørgensen, der angives
at være »Liberi-Betjent«, måske et af de på denne tid fåtallige vidnes
byrd om det kongelige slots nærhed.
Allerede i 1802 solgte Søren Schade den gamle kro for 7000 rdl. til
filosoffen Søren Kierkegaards fader, købmand Michael Pedersen Kierkegaard og dennes svoger Mads Nielsen Royen. 31. januar 1805 afhænder
Kierkegaard sin andel til svogeren for 5000 rdl., og 4. juni 1806 solgte
Royen ejendommen til konsumptionskasserer Caspar Frédéric Le Sage
de Fontenay, dog uden »Rektors Vang« (utvivlsomt identisk med »Ble-
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gevangen«), på hvilken omkring samme tid Petersborggaard blev opført.
Da Søren Kierkegaard blev født i 1813, var familien forlængst flyttet
til København, og der er således ikke på grundlag af vore kilder nogen
mulighed for at knytte nogen forbindelse mellem den berømte filosof
og den gamle kro, hvor familien næppe nogensinde har boet; faderen
ejede en anden gård i Hillerød, hvor den senere biskop P. C. Kierkegaard
blev født i 1805.
Familien Kierkegaards tilknytning til Hillerød falder i en periode, da
den gamle kro gik fra hånd til hånd, men da konsumptionskasserer
Fontenay købte den i 1806, fik den påny en ejer, der tog den i besiddelse
og boede der resten af sit liv. Samtidig med købet afhændede han sin
gård i Hillerød (nr. 171) til M. N. Royen for 1000 rdl.; den var »belig
gende mellem Hr. Martin Abels paa den ene og den saakaldede konge
lige Skovridergaard i Frederiksborg paa den anden Side«. Royen og
Fontenay foretog altså et mageskifte.

»DE TREDIVE TYRANNER«
Familien Fontenay hørte til den kreds af honette folk af adel og
højere embedsstand, som i første halvdel af det 19. århundrede var med
til at danne et lokalt aristokrati i Hillerød og nærmeste omegn. Uden
just at kende så meget til enkeltheder kan vi glimtvis fange og fastholde
lidt af den stilfærdige forfinelse, som kunne trives i de danske provins
byer i denne økonomisk fattige, men kulturelt så rige tidsalder. Natur
sansen var vågnet allerede i det 18. århundrede og havde præget land
adelens levevis. Sværmeri og ynde kom på mode, og det blev mondænt
at kunne trække sig tilbage til mindre landejendomme i naturskønne
omgivelser. Efter århundredskiftet 1800 fik disse kredse et tilskud af
borgerlige familier, og i næste slægtled gik ikke så få sønner af adelige
familier den studerende vej, medens døtrene ægtede borgerligt fødte embedsmænd. Kammerherre Lerche på »Carlsberg«, familierne Dahlerup,
Rottwit, Fontenay og flere andre har sammen med embedsmændene og
nogle enkelte officersfamilier hævdet et dannelsesniveau, som også satte
sit præg på de mere stedfaste købmandsfamilier. Den senere berømte
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filolog og politiker /. N. Madvig, der som latinskoleelev boede hos
hospitalsforstander Dahlerup i årene 1817-20, fortæller mange år se
nere i sine livserindringer om »de tredive Tyranner«, et navn, der netop
kom i brug i Madvigs skoletid som betegnelse for »den Kreds af smukke
eller dog tækkelige og tiltrækkende unge Piger af bedre Familier, der i
hine Aar udmærkede Frederiksborg og oplivede dets Baller og dets
Spadseregange«. Fontenays mange døtre har sikkert hørt til »Tyran
nerne«, og skønt den fattige skolediscipel måtte nøjes med sværmeri på
afstand, har vel den gamle kro med haven ned til søen fæstnet sig i
hans bevidsthed som et hjemsted for idyl og skønhed.
Der findes et opmålingskort fra 1818, som giver en forestilling om
haven og huset; dette er angivet som fire sammenbyggede fløje, mens
der i haven er et stort firkantet bassin; det har åbenbart afløst de i tid
ligere skødebeskrivelser omtalte fiskedamme.

BYSKRIVER KINCH OG TYRANNERNES
EFTERKOMMERE
Konsumptionskasserer Fontenay døde i 1829, og den gamle kro kom
til offentlig auktion. Til den første auktion, der var berammet til 21.
september, var der imidlertid slet ingen mødt, og først ved 3. auktion
den 28. september opnåedes et bud på 1500 rdl. fra handelsmand
Alexander Rossini, medens en tilliggende vang, Blytækkervangen, blev
tilslået en af Fontenays sønner for 890 rdl. sedler. Endelig ved den fjerde
auktion den 9. november købte Rossini gården for 2715 rdl. Rossini
havde budt i en andens sted; den virkelige køber var ejeren af nr. 11,
den nuværende Landbobanks ejendom, købmand Christoffer Sølling,
der synes at have købt den gamle kro på spekulation og kort efter ud
lejede den til byskriver Otto Peter Kinch, der aldrig blev stedets ejer,
men boede der i 20 år eller mere. Mindet om ham er bevaret i gadenav
net Byskriverstræde.
Byskriver Kinch var født i København 31. januar 1785 som søn af
overretsprokurator, kancelliråd Frederik Suhm Kinch. Han blev stu
dent 1803, cand. jur. 1806 og havde en række ansættelser under Danske
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Kancelli, indtil han i 1815 blev byfoged, byskriver og birkedommer i
Vordingborg, hvorfra han kom til Hillerød. Hans udnævnelse til by- og
skifteskriver her er dateret 21. juli 1830, men han må være tiltrådt året
i forvejen, da han medvirkede ved auktionen over den gamle kro i 1829.
Ved folketællingen 1834 bebor han den som lejer. Hans hustru Frede
rikke, født Brøgger, er født 1787 i Kerteminde, datter af told- og kon
sumptionsinspektør, kammerråd Jacob Brøgger. Deres ældste søn, Jacob
Frederik Kinch, var i 1834 17 år gammel og elev i latinskolens ældste
klasse. Han blev senere filolog og overlærer ved Ribe Kathedralskole.
Han blev kendt som historiker; hans søn igen var arkæologen K. F.
Kinch. Af folketællingen fremgår endvidere, at to unge slægtninge, la
tinskoleelev Otto Peter Thygesen og hans ældre søster Erasmine Thygesen lever i familien som byskriverens plejebørn. Blandt husstandens
øvrige medlemmer mærker vi os byskriverens fuldmægtig, exam. jur.
Frederik Rieper, 30 år gammel. Med de to tjenestepiger bliver det ialt
11 personer. Det er muligt, at de har boet i længen mod søen, som nu
har været hovedbygning. I så fald må vi anbringe de andre to husstande
i portlængen. Det er i 1834 enkefru Christine Elisabeth Vosbein, enke
efter kaptajn Vosbein, der havde ejet skedevandsfabrikken i Hillerød;
denne bestyres nu af hendes søn, den senere boghandler i Hillerød Johan
Julius Vosbein, som bor hos moderen. Den tredie husstand består af
pensioneret major og konsumptionsbetjent Henning Henningsen, hans
voksne datter og en tjenestepige. Ved folketællingen 1840 er de to sidst
nævnte familier afløst af praktiserende læge, krigsassessor Georg Arnold
Arntz og adjunkt Carl Ludvig Jensen. Begge disse havde stærk lokal
tilknytning til Nordsjælland. Adjunkt Jensen var lærersøn fra Vejby og
student fra Frederiksborg, hans hustru født i Hillerød som datter af
apoteker Schumacher. Dr. Arntz’ fader havde som husarofficer garniso
neret i byen, og sønnen var student fra skolen. I 1836 ægtede han en
broderdatter af kammerherre Lerche på »Carlsberg«, Louise Lerche, dat
ter af oberstløjtnant i husarerne Ferdinand Lerche (død 1834 i Hille
rød). Hendes moder var datter af tidligere amtmand over Frederiksborg
amt Henrik von Levetzau, og mon ikke fru Arntz også har været en af
»de tredive Tyranner«? Hendes ældre søster var i 1828 blevet gift med
R. C. Ulstrup, der stammede fra Frederiksværk og blev land- og by60

foged på Island, hvor hans hustru døde i barselseng 1830. I 1836 døde
også landfoged Ulstrup, og hans lille datter Hedvig Louise Ulstrup fik
sit hjem hos dr. Arntz i den gamle kro ved Frederiksborg.
Det gælder muligvis flere danske provinsbyer, men forekommer at

Byskriver O. P. Kinch, der beboede den gamle kro ca.
1830-1852 og efter hvem Byskriverstræde fik navn.
Lithografi

være særlig typisk for Hillerød, at de, som er født og opvokset i byen,
vender tilbage og bosætter sig her. Den dag i dag kan der påpeges
eksempler herpå, og mange flere kan hentes i den kreds af mennesker,
som i forrige århundrede havde tilknytning til den gamle kro. Det er et
stort kompleks af slægt- og svogerskaber, af hvilke flere kan føres til
bage til amtmand Levetzaus fire døtre, som i årene før og efter 1800
ægtede fire brødre Lerche. Den ældste blev gift med lensgreve Christian
Lerche til Lerchenborg, nr. to med den førnævnte oberstløjtnant Ferdi
nand Lerche, hvis tre døtre var fru Ulstrup, fru Arntz og den ugifte
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frøken Charlotte Lerche, hvem vi senere skal træffe blandt beboerne i
den gamle kro. Deres ældste broder, Henrik Lerche, blev gift med en
datter af amtmand Arctander i Frederiksborg og var fra 1842 konsump
tionsinspektør i Hillerød, hvor hans søn, kammerjunker Ferdinand
Lerche senere nedsatte sig som overretssagfører. En tredie datter af amt
mand Levetzau blev 1801 gift med kammerherre Lerche på »Carlsberg«;
deres fire døtre tør sikkert regnes til »Tyrannerne«, men ingen af dem
fik gennem deres ægteskab nogen senere tilknytning til Hillerød. Der
imod var Henrik Lerche, som 1855-1884 var amtsforvalter i Hillerød,
søn af den fjerde frk. Levetzau i hendes første ægteskab med søofficeren
Flemming Lerche.

FULDMÆGTIG RIEPERS EJERTID
Foreløbig blev det dog den mere borgerlige embedsstand, der kom til
at eje og præge den gamle kro. Købmand Sølling solgte den ved skøde af
28. oktober 1841 for 4250 rdl. sølv til byskriver Kinchs fuldmægtig,
exam. jur. Frederik Rieper. Til gården hørte da »3 Haver, Vænge og
Lod paa ca. 5 Tdr. Land i Byens Overdrev«. Fra salget blev undtaget
det stykke jord eller have, som købmand Sølling havde »indtaget« og
henlagt til haven til sin gård nr. 11 i Hillerød; det er blevet fraskilt ved
et plankeværk, hvis vedligeholdelse i fremtiden overtages af de to na
boejendommes ejere med halvdelen hver. Med denne udskilning i
1830’erne afsluttes endelig den sag, som Carl Reuter havde rejst, da han
i 1662 søgte at erhverve de 36 x 38 alen jord mellem sin have og søen.
Kroen havde nu i næsten to århundreder hævdet ejendomsretten til denne
»Kvadratplads«; ved at komme i besiddelse af den gamle kro og hele
området blev endelig købmand Sølling i stand til at skaffe jord til
Landbobankens nuværende smukke have ned til søen. Som man let kan
konstatere på stedet, udgør den sydkanten af den rektangulære halvø,
som indtil da var en naturlig helhed og hørte til den gamle kro.
Om bygningens tilstand i 1841 får vi oplysninger gennem følgende
passus i købekontrakten: »Det paa Gaardens sydvestre Længe værende
Straa- eller Rørtag aftages og hele Længen lægtes og teglhænges samt et
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Stykke Fodtræ indlægges ind imod Gaarden i den Del af Længen, som
for Tiden bebos af Dr. Arntz, alt for Sælgerens Regning, ligesom og de
øvrige heraf flydende Reparationer er Køberen uvedkommende, ligele
des opføres en forsvarlig Gavl i den østre Længes søndre Ende, og et
Stykke Fodtræ fra denne Længes nordre Gavl forbi Gangdøren indlæg
ges, ligesom ogsaa en ny Sparre i Kvisten paa denne Bygning isættes . . .
Endelig understryges og efterses Tagene, for saa vidt dette ikke er sket,
uden Udgift for Køberen«. Når vi har fundet ud af, hvad angivelserne
af verdenshjørnerne denne gang betegner, kan der ikke være tvivl om, at
den først omtalte sydvestre længe er den gamle portlænge, hvor dr.
Arntz havde sin bolig. Ved brandtaksationen i 1781 var den tækket
med rør til gårdsiden og teglhængt på den anden side; i 1841 får den
altså helt tegltag. Gavlen i den »østre Længes søndre Ende« må være
den gavl af hovedbygningen, der vender mod Torvet. Det fremgår, at
denne bygning har haft en kvist, hvilket stemmer godt med dens ud
seende på et lille maleri med udsigt mod byen fra slottets jægerbakketårn. Den gamle kro fremtræder her som en ret anseelig gul gavlbyg
ning med kvist. Denne hovedbygning kan være opført allerede i Fontenays tid.
Den nye ejer, fuldmægtig Frederik Rieper, var født 1840 i Gislev på
Fyn. Han tog dansk juridisk eksamen og havde en årrække været fuld
mægtig hos byskriveren, da han blev byskrivergårdens ejer. Kort efter
ægtede han Helene Margrethe Wedel, datter af provst Wedel i Helsinge.
Ved folketællingen i 1845 har de to små børn. Det er muligt, at de straks
er flyttet over i sølængen, som nu var hovedbygning, og hvor de i hvert
fald senere hen boede. Måske er dog familien Kinch blevet boende her
til den gamle byskrivers død i 1852. Byskriver Kinch var til sin død en
afholdt og bundhæderlig embedsmand af den gamle skole, »en brav og
retskaffen Mand, der kom enhver imøde med Velvilje«. Han indtrådte
1848 i direktionen for den i 1842 stiftede Frederiksborg Amts Spare- og
Laanekasse i en for denne meget vanskelig periode; det tilskrives hans
faste optræden, at der bragtes orden i forholdene. Mindet om »gamle
Kinch« bevaredes i pudsige anekdoter, der viser ham som en stilfærdig
mand, som delte sin tid mellem embedsforretninger, brændehugning og
anden havesyssel. Man vil gerne tænke sig ham færdes i den have, hvoraf
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en lille del ses i forgrunden af den tegning, Johan Thomas Lundbye ud
førte ved et besøg i Hillerød, vistnok i oktober 1841, og som viser
slottet set fra haven ved den gamle kro. Køerne græsser fredeligt i ha
ven, mens vandet og svanerne i forgrunden viser, at bassinet eksisterede
endnu på dette tidspunkt.
Byskriver Kinch døde i november 1852, og hans enke boede senere i
forhuset, medens fuldmægtig Rieper med sin stadig voksende børneflok
havde hovedbygningen. Han udnævntes i 1856 til postmester, og den
gamle kro var derefter i en kort årrække posthus. På et bykort fra 1859
er Byskriverstræde derfor angivet som »Posthusstræde«, men navnet
groede ikke fast, da postmester Rieper i 1861 solgte ejendommen til
amtmand Schulin. Navnet Byskriverstræde har hævdet sig siden.

BEBOERE I FREDERIK VII’s TID
Vi er nu inde i Kong Frederik VIFs tid, og Frederiksborg slot er atter
blevet residensslot. Allerede ved Christian VlITs kroning i 1840 havde
byen været skueplads for en begivenhed, der bragte dens navn på alles
læber. Byskriver Kinch udnævntes til kancelliråd ved denne lejlighed,
ligesom flere andre af byens embedsmænd benådedes med ordner eller
titler. Efter tronskiftet 1848 blev det disse embedsmænd, som mest di
rekte følte hoffets nærhed og blev indbudt til den folkekære konges be
rømmelige gæstebud - på Fantasiøen i Præstevangen og andre steder i
omegnen. Blandt den gamle kros beboere har flere kunnet være med:
Foruden byskriver Kinch også Frederik Rieper, som var blevet kancelli
råd endnu før sin udnævnelse til postmester i 1856, ligeledes dr. Arntz,
der nu var kammerråd og tilmed adeligt gift. Fruerne var dog sjældent
med, når familiefædrene kørte til taffels, men de havde deres at passe.
Selskabelighed og hverdagsarbejde nødvendiggjorde, at hver husstand
holdt mindst to tjenestepiger, og mange mennesker havde tilhuse i hver
gård. Ved folketællingen 1855 bor der således ikke færre end 28 perso
ner i den gamle kro: I baghuset, d. v. s. hovedbygningen mod søen, kan
celliråd Rieper og hans frue med fem børn i alderen 13 til 2 år, to tje
nestepiger, husjomfru, fire latinskoledisciple og en indkvarteret dragon.
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I forhuset, den gamle portbygning, lægen kammerråd Arntz, nu enke
mand. Hans svigerinde frøken Charlotte Julie Mathilde Lerche styrer
huset for ham og har til hjælp både husjomfru og tjenestepige. Dr. Arntz
har en datter på 18 år, en søn på 13 og en datter på 8 år, og de har tre
latinskoledisciple i huset. I forhuset bor også kancellirådinde Kinch med
sin voksne datter og en tjenestepige.
Blandt disse mange mennesker udgør latinskoledisciplene en kategori
for sig. Samfærdselsforholdene gjorde det nødvendigt, at alle udenbys
elever måtte indlogeres hos familier i Hillerød. De har været en livfuld
tilsætning til husenes egne, langtfra små, børneflokke og har vel også
medført et højst velkomment tilskud til de beskedne embedsindtægter.
Blandt de latinskoledrenge der således i tidsrummet 1840-60 for kortere
eller længere tid har været hjemmehørende i den gamle kro, møder vi
adskillige gode navne af den nordsjællandske embeds- og proprietær
klasse og enkelte, hvis senere virke satte sig dybere spor. Der er de tre
sønner af pastor Helms i Nøddebo: Den senere pastor Jacob Helms bor
i 1840 hos byskriver Kinch, hvor han må have lært Kinchs tidligere om
talte søn, historikeren Jacob Kinch at kende. Da Jacob Helms som ung
theologisk kandidat blev adjunkt i Ribe i 1850, havde Jacob Kinch væ
ret knyttet til skolen i tre år; de blev begge historikere med udgangs
punkt i Ribe by og stifts rige minder. Skolemanden og digteren Johannes
Helms bor hos Kinch i 1845 sammen med Frederik Stuckenberg, der
blev en foregangsmand i dansk fængselsforsorg; hans søn var digteren
Viggo Stuckenberg. Den tredie broder, Henrik Steffens Helms, senere
skolebestyrer, boede i 1855 hos dr. Arntz. Hos Rieper bor i 1850 bl. a.
en søn af skovrider Staffeldt, August Staffeldt, senere assistent i finans
ministeriet; sammen med ham bor Ludvig Ulrich, senere forpagter under
Bregentved, han er søn af skovrider ]. S. Ulrich i Lyngby; hos Kinch
bor samtidig August Raaschou, senere overretssagfører i Hillerød, søn
af præsten i Søborg, samt den førnævnte Henrik Helms, der i 1855, ef
ter Kinchs død, er i huset hos dr. Arntz, hos hvem han bor sammen med
den senere øjenlæge Gulstad, søn af kontorchef Gulstad i Helsingør;
hans kusine, Marie Gulstad, ægtede senere overretssagfører Ferdinand
Lerche i Hillerød. Hos Rieper bor i 1855 to sønner af skovrider Landsperg på Arresødal og sammen med dem Thomas Nicolai Topp Nielsen,
5

Den gamle kro
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søn af pastor Nielsen i Ramløse; han døde i 1876 som sagfører i Hille
rød, hvor han var gået i kompagni med den førnævnte August Raaschou.

KROEN SOM AMTMANDSGÅRD
NY HOVEDBYGNING 1862
En helt nye epoke i den gamle kros historie blev indledet, da postme
ster Rieper i 1861 solgte den til den nye amtmand, lensgreve Johan
Sigismund Schulin. Herved kom den gamle ejendom op i en højere
rangklasse og blev ombygget i overensstemmelse med de krav, som en
mere herskabelig livsførelse stillede. Fra gammel tid havde lensmænd og
amtmænd boet inden for selve slottets område, men denne tradition
blev brudt ved amtmand H. S. Knuths afgang i 1855; Frederik VII øn
skede at benytte amtmandsboligen som aftrædelsesværelser ved kortere
besøg, og den nye amtmand, højesteretsadvokat C. E. Rottwitt, der for
øvrigt var født og opvokset i Hillerød, købte derfor generalinde Bardenfleths gård på Torvet, den hvori snedkermester Borella-Hansen nu
driver sin virksomhed. Ved Rottwitts pludselige død i februar 1860 var
forholdene for så vidt ændrede, som slottets hovedbygning var ødelagt
ved branden i december 1859, men den tidligere amtmandsbolig var
ikke derfor blevet disponibel og kan vel heller ikke have virket tiltræk
kende med det brandhærgede slot som nærmeste nabo. Amtmand Schulin
måtte derfor ligesom sin forgænger selv indrette sig en bolig, og hans
valg faldt på den gamle kro, der både lå centralt og fornemt tilbage
trukket. Købekontrakten af 21. december 1861 mellem amtmanden og
postmesteren oplyser, at gården har 21 kakkelovne og 3 kogeindretnin
ger. Sælgeren og lejerne må blive boende til april flyttedag 1862. Købe
summen er 13.000 rdl.
Amtmand Schulin tog straks fat på forbedring og ombygning. Hoved
bygningen og sydvestfløjen tilhøjre i gården blev nedrevet og nyopført
i røde mursten med prydelser af cement. Arbejdet gik hurtigt fra hån
den, da årstallet 1862 står i vindfløjen. Det skete i en periode, hvor
mange arkitekter dagligt færdedes i Hillerød. Slottets genopførelse var i
1860 blevet overdraget kongelig bygningsinspektør Ferdinand Meldahl,
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der som hjælpere og konduktører benyttede en række yngre arkitekter,
blandt hvilke Christian Zwingmann spillede en vis rolle. Han var som i
det hele taget Meldahl og hans kreds europæisk orienteret og arbejdede
helst i nær tilslutning til ældre stilarter. Både før og efter sin tilknyt-

Amtmand, lensgreve Johan Sigismund Schulin.
Lithografi efter fotografi

ning til slotsbyggeriet på Frederiksborg restaurerede og ombyggede han
herregårde; i Nordsjælland satte hans virksomhed sig spor ved opførel
sen af Hørsholm apotek i 1866 og Strødams oprindelige hovedbygning i
1875. En af han første selvstændige opgaver i Hillerød må have været
den nye hovedbygning til den gamle kro, der naturligt nok for en ar
kitekt af Zwingmanns støbning blev stærkt præget af byens domineren
de arkitektoniske mindesmærke, Frederiksborg. Forbilledet er dog ikke
Christian IV’s hollandske renæssance, men slottets ældre udbygninger,
navnlig fadeburslængen, der utvivlsomt har inspireret den gamle kros
5
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Hovedbygningens nordende og det gamle brændehus

hovedbygning og sydvestre sidefløj; den gamle portbygning og brænde
huset til venstre i gården blev derimod stående. Tilvenstre for porten,
hvor gennem tiderne byfoged, byskriver og postmester havde haft kon
tor, blev der nu lokaler for amtets højeste administration; når man træ
der ind i gangen, mødes øjet endnu af ordet »Contoir«, skrevet på en
gammel dør fra det 18. århundrede. Forbedringerne i bygningerne kan
læses ud af brandvurderingerne, der fra 11. 430 rdl. i Riepers tid stiger
til 27. 490 i løbet af en snes år.

ET GAMMELT HERSKABSHJEM
Den gamle kro var nu herskabshus og vedblev at være det til vore da
ge. Amtmand Schulin ejede Frederiksdal ved Furesøen, men han boede
med sin familie i Hillerød. Folketællingen 1870 oplyser, at husstanden
er på tolv personer: Greven og grevinden, født Zeuthen, deres tre tildels
voksne børn og syv tjenestefolk, nemlig tjener, kusk, gårdskarl, hushol-
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Baron Wcdells tjenestefolk ca. 1900. Tjeneren, kokkepigen, vaskepigen, husholdersken, linned
jomfruen Trine Nielsen og stuepigen. Pigerne bar sorte fløjlshuer med røde eller lyseblå
silkebånd. Kjolerne var sorte til stads, lyse bomuldskjoler til daglig. Til tjenerens liberi hørte
rød vest

derske, kammerjomfru, stuepige og kokkepige. I 1876 fortæller skatte
ligningen, at der nu er to tjenere, af hvilke den ældste, den 40-årige
Anders Nielsen, får en årsløn på 400 kr., hvoraf han svarer en skat på
5,25 kroner.
Amtmand Schulin tog sin afsked i 1880 og efterfulgtes som amtmand
af sin svigersøn, baron Wilhelm Ferdinand Wedell-Wedellsborg, der fik
bolig i slottets amtmandsfløj. Kort efter sin afsked afgik amtmand
Schulin ved døden, og ved skøde af 7. februar 1886 afhændede grevin
den den gamle kro, der nu i daglig tale altid kaldtes »Posen«, til den nye
amtmands broder, forhenværende overførster på Vallø baron Frederik
]uhus W edell-W edellsborg, der som broder til Schulins svigersøn havde
nær tilknytning til den hidtidige ejers slægtskreds. Baron Wedell var en
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ældre mand med voksne døtre, da familien flyttede til Hillerød, men
dog skulle det vare 70 år, før et nyt ejerskifte fandt sted, idet datteren,
baronesse Louise Wedell-Wedellsborg, først døde i 1955, 93V2 år gam
mel. Der var ialt seks døtre, af hvilke den ældste var gift med land
skabsmaler Ludvig Kabell, medens de fem andre boede hos forældrene.
Deres moder, født baronesse Holck, døde i 1891, men hjemmet videreførtes i en herskabelig stil, der vel ikke tåler sammenligning med egent
ligt herregårdsliv - »Posen« er jo kun en rummelig villa med gode udenomskvemmeligheder - men dog har ligget på et niveau, der ikke var al
mindeligt blandt en lille provinsbys embedsmænd. Set med vor tids øjne
repræsenterer det en leveform, der er ved at gå over i historien. Det er
derfor værdt at lytte til den 81-årige frk. Trine Nielsen, der i slutningen
af 1890’erne kom i tjeneste hos baronen som linnedjomfru.
»Vi var seks faste tjenestefolk: tjeneren, husholdersken, kokkepigen,
stuepigen, vaskepigen og linnedjomfruen. Tjeneren var i min første tid
en ældre mand, Niels, som havde været hos baronens i adskillige år. Han
havde sit kammer lige over køkkenet, hvorfra han let kunne tilkaldes
To af pigerne boede ved rullestuen tilvenstre i porten. Klokken syv
præcis mødte vi alle til morgenmad i borgerstuen. Derefter arbejdede vi
til frokosttid klokken ti; frokosten bestod i smurt smørrebrød. Klokken
eet fik vi middagsmad, to gode borgerlige retter, hvorefter der kunne
blive tid til et lille hvil inden kaffen klokken to. Så varede arbejdsdagen
til aftensmaden klokken syv. Herskabet spiste til middag klokken fem,
så i køkkenet var der travlhed fra morgen til aften; der var da også
som oftest en opvaskerpige til hjælp for kokkepigen og husholdersken.
Til storvask var der vaskekone, men der var altid nok for os at gøre
med linned og dækketøj. De mange kakkelovne blev passet af tjeneren
og stuepigen; der fy redes altid med brænde, som vi havde en mand eller
kone til at bære ind. Der var også havemand og et par ekstra mænd til
brændehugning. Baronen holdt ikke hest og vogn, så af husdyr havde
vi kun høns, hunde og katte.
Det lyder af så meget med den lange arbejdstid, men jeg synes nu, vi
havde det bedre dengang end de unge nutildags. Alt skulle gå på klokke
slet, men vi havde hver vort at passe og var ikke forjagede, som de er
nu. Min løn var 75 kroner halvårlig og der var ikke megen tid til at gå
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ud, men v-i kom godt ud af det sammen, og herskabet var altid venlige
imod os. Juleaften samlede de os alle til juletræ i dagligstuen, måske
enkelte af os kunne få lidt fri til at tage hjem, hvis det ikke var for
langt væk.
Da baronen blev enkemand, var han flyttet over i portbygningen til
højre for porten, så i min tid beboede baronesserne hovedbygningen. Så
længe baronen levede, dyrkedes der lidt selskabelighed, men efter hans
død blev husførelsen indskrænket; der blev således ikke mere holdt tje
ner og vaskepige, og efterhånden var der vist kun 2-3 piger. Selv var
jeg også borte en halv snes år, men senere kom jeg tilbage og blev lige
til baronessens død i fjor.
Der skete ikke store forandringer i de mange år. Alting vedblev at gå
præcist og punktligt, og intet måtte forfalde. Da to store træer ved søen
blæste om, lod baronessen hængepile plante i stedet, og de er jo efter
hånden blevet store. I de senere år fik vi et par gode kokskakkelovne,
der jo er nemmere at passe end brændeovnene.«
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NUTID OG FREMTID
Efter baron Wedelis død i 1901 arvede de tre af døtrene, baronesserne
Louise, Fernanda og ElisabethW edell-Wedellsborg, i fællesskab »Posen«,
og ved baronesse Fernandas død i 1924 arvede baronesse Louise hendes

Baronesse Louise Wedell-Wcdellsborg.
Fotografi fra 193 3

trediedel i henhold til et mellem de to søstre oprettet gensidigt testa
mente. Den tredie søster var imidlertid blevet gift med fabrikejer Adolph
Rich, og ved hendes død overgik hendes trediedel til »Fabrikejer Adolph
Rich og Hustru Elisabeth Rich f. Wedell-Wedellsborgs Legat«.
Som ejerinde af de to trediedele og som den længstlevende af baron
Wedelis arvinger kom baronesse Louise Wedell-Wedellsborg til at træffe
de testamentariske bestemmelser, der førte til, at Frederiksborgmuseet i
1956 erhvervede »Posen« og dermed en afgørende indflydelse på dens

72

fremtidige skæbne. Hvorledes denne end vil forme sig, bør det ikke
glemmes, at stedet ved sin udviklingshistorie som offentlig og privat
ejendom, som det kongelige slots ældste og nærmeste nabo, ved den
smukke have og bygningernes oprindelige placering må bevare en sær
stilling blandt Hillerøds huse, et sted, hvor mindet om fortiden kan leve
og bevares for eftertiden.

EFTERSKRIFT
Ved udsendelse af denne bog er jeg glad ved at have medvirket til at
sprede kendskabet til det ældste Hillerøds tilblivelses historie. Navnlig
bogens første del forekommer mig interessant, fordi den anskueliggør
vanskeligheden for det nystiftede købstadagtige bysamfund og fordi
den levendegør omskiftelserne for kroejendommen. Hvad man kunne
ønske sig mere er blot adgang til kilder med livfulde skildringer af de
festlige og dramatiske tildragelser, om hvilke »Posen« må have dannet
rammen i sin 170 årige historie som kro. Men sådant kildemateriale er
ikke tilgængeligt.
Anden del tilhører i højere grad privatlivet, men antyder et tiltalende
billede af kultur og borgerlig fremdrift.
Jeg takker museumsinspektør H. D. Schepelern for det store og dyg
tige arbejde med at samle og bearbejde stoffet og derigennem bevare et
stykke af Hillerøds kulturhistorie.
I glæden over et langt åremåls virke i vor hyggelige og driftige by,
byen med det smukkeste bygningsværk, mit øje endnu har mødt, som
det centrale i både by og slotssogn, er det mit oprigtige ønske, at mod
tageren kan deltage i glæden ved læsningen af bogen.
Hillerød, den 18. juni 1956.
Rud. Pallesen

KILDER OG HENVISNINGER
Forkortelser:
D.B.L. = Dansk biografisk Leksikon.
Fr.borg Amt = Fra Frederiksborg Amt, udg. af Fr.borg amts hi
storiske samfund 1906 ff.
K.B. = Kancelliets Brevbøger.
Kr.Sk. = Kronens Skøder.
LA. — Landsarkivet for Sjælland.
RA. — Rigsarkivet.
Seeger I og II = Seeger: Fra Kulsvierlandet I, 1929, II, 1931.
St. = Meddelelse fra dr. phil. Jan Steenberg.
Wivel = Underholdende Læsning Nr. 1-41, Følgeblad til »Dagblad
for Frederiksborg Amt«, 8. Januar-14. Oktober 1868.
Til kroens historie i tidsrummet 1560-1631 er så godt som alle oplysninger
hentet fra K.B., som derfor ikke anføres i henvisningerne i hvert enkelt til
fælde. Særlige henvisninger til folketællingerne 1772, 1801, 1834, 1840, 1845,
1850, 1855, 1860 og 1870 (RA.) er ligeledes udeladt. Hvor ingen kilde næv
nes, hidrører oplysningen som regel fra Hillerødbogen 1948. Ældre kilder
citeres i teksten med normaliseret retskrivning; en undtagelse er gjort i billed
teksten s. 29.

Indledning
S. 9-10. I spørgsmålet om Hillerøds oprindelige isolerede beliggenhed har jeg
fulgt den af Wivel nr. 1 og Steenberg i Hillerødbogen s. 333 f. fremsatte op
fattelse. s. 10. Kroens oprettelse: K.B. 15. 12. 1560. s. 11. Den gengivne
akvarel ejes af frk. Trine Nielsen, Hillerød, s. 12. Reguleringsplaner for Fiske
torvet: Nordsjællands Socialdemokrat 29. 5. 1947; den lokale dagspresse 9. 9.
-12. 10. 1955, 17. 12.-19. 12. 1955; Frederiksborg Amtstidende 14. 1. 1956
(tegning); den lokale dagspresse 14. 5.-17. 5. 1956. Portbygningens alder:
Hugo Matthiessen i »Hillerød By«, 1924, s. 151 ff.

Den kongeligt priviligerede kro og dens kromænd 1560-1732
S. 18. Rasmus Villumsen: Sundbo: Frederikssund og Slangerups Historie I
s. 47. s. 23. Et inventarium over den nye kro er aftrykt i Fr.borg Amt 1909
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s. 23 f. s. 27. Reparationsarbejder 1623: Christian IV’s egenhændige Breve
20. 10. og 1. 11. 1623. s. 28. Christen Madsen i kroen: RA. Lensregnskab for
Frederiksborg len 1640-41, bilag 17 f, 1649-50 indtægt: Førlov; LA. Hillerød
almissebog 31. 3. 1646 s. 172 f, 1649-50 s. 198. (St.) s. 29. Tegningen tidligere
gengivet i Fr.borg Amt 1947, s. 19. Den polske gesandts besøg: Christian IV’s
egenhændige breve 10. 1. 1633. s. 30. Kromandsvangen: RA. Rentemesterregnskaber 1622-23 II, udg. fol. 178 a. Lensregnskab for Frederiksborg len 163334, bilag 176 og 81; 1642-43, indtægt: jord og eng bortlejet; 1643-44, indtægt:
forpagtning af Faurholm etc. (St.). Christoffer Hansens skøde: Kr.Sk. 22. 12.
1649; jvf. Hillerødbogen s. 360. s. 31 Bernt van Halberstadt og Maria van
Mander: RA. Lensregnskab for Frederiksborg len 1650-51, bilag 77; 1651-52,
bilag 76-77; 1652-53, bilag 77; 1654-55, bilag 20. (St.) s. 32. De hollandske
gesandters besøg: RA. Lensregnskab for Frederiksborg len 1657-58, bilag 11
(St.) Det virker mærkeligt på nutidslæsere, at sammentællingerne i regningen
er unøjagtige: Der er ingen tvivl om, at 1 rdl. regnes for 6 mark, men de en
kelte poster er rundet betydeligt nedad; til gengæld er hovedsammentællingen,
som skulle give 55 rdl. 1 mrk., rundet ganske godt opad. s. 33. LA. Hillerød
bys almissebog 1651-52, s. 227. (St.) Kroens tilstand efter svenskekrigen: F. R.
Friis: Samlinger til dansk Kunsthistorie s. 269 ff. Carl Reuters ansøgning:
RA. Indlæg og koncepter til sjællandske tegneiser ad 14. juli 1662. jvf. Steenberg, Fr.borg Amt 1949 s. 18. 5. 34. Spydstrups grund i Klerkegade: Køben
havns Diplomatarium III, s. 624. s. 36. Udbetalinger til Spydstrup: Marquard, Kgl. kammerregnskaber (navneregistret under »Spistrup«). Spydstrup
og Halberstadt: RA. Rentekammeret, div. sager vedr. Kbh. og Fr.borg amter
1673-1835, bilag D. (St.). s. 37. Spydstrups død: LA. Hillerød kirkeregnskab
1674-75 s. 255, 256, 261 (St.). Spydstrups Række: Seeger I, s. 11-12, 85. s. 38.
Inventariet 1680: RA. Fr.borg amts jordebogsregnskab 1680 s. 79-81 (ud
skrevet fra originalen efter henvisning fra St.) s. 39. Chr. Berthelsen: Kr.Sk.
7. 4. 1694; RA. Rentekammeret, sjæll. stifts kontor, kgl. resolutioner 1730-32,
ad res. 20. 6. 1732 (nr. 10). s. 40. Fr. Chr Holst: Seeger I, s. 11-12, 19. Abels
gæstgivergård: Anders Uhrskov: Hotel Leidersdorff i Hillerød 1878-1953,
Hillerød 1953, s. 10 f. Claus Ebbesen: Wivel nr. 3; Fr.borg Amt 1921 s. 7 f.;
Seeger II, s. 11; Sundbo: Frederikssund og Slangerups Historie I, s. 216. s. 41.
Beværterbevilling 1719: Seeger I, s. 11. Kroens nedlæggelse: LA. GI. Frederiks
borg og Kronborg amter, kopibog for erklæringer og breve til kollegierne
1731-37, s. 108 f., 289 f. (St.) RA. Rentekammeret, sjæll. stifts kontor, kgl. re
solutioner 1730-32, 24. maj 1732 med bilag ad res. 20. 6. 1732, nr. 10. Heri
grundbeskrivelse. Jvf. Kr.Sk. V, 87. s. 44. Vignetten med Frederik IV’s krone
og zirat er tegnet af B. Juel Weber.

Den gamle kro i privateje 1732-1956
S. 47. Claus Ebbesens gård på torvet: Kr.Sk. IV, s. 86, 404. s. 31. Gertrud
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Salig Tidemands: Seeger I, s. 11-12. Ejerskifter 1740 og 1752: LA. Hillerød
skøde- og panteprotokol 1712-43 blad 475 f.; 1743-69 s. 192. s. 52. H. J.
Dahl: D.B.L. jvf. Sundbo: Frederikssund og Slangerups Historie II, s. 179,
190. s. 53. Jens Lottrup: Seeger II, s. 33, 53, 65. s. 54. Eksekution hos by
fogden: Fr.borg Amt 1906, s. 111 f. Lowsons gård: Kr.Sk. V, s. 450 f. Brand
taksation 1781: LA. Sjæll. stiftamt brandtaksation 1781, Hillerød købstad; i
brandtaksation 1736 mangler Hillerød, s. 56-57. Ejerskifter 1802-06: LA. Hil
lerød skøde- og panteprotokol 1802-08 blad 2 (blad 1 og 3 mangler), 298,
473-75. s. 55. Familien Kierkegaard: Det er næppe rigtigt, når det hos Wivel
nr. 4 meddeles, at P. C. Kierkegaard er født »her i Hillerød paa Grev Schulins Gaard«, og i hvert fald galt at han er født 1807 »medens Engellænderne
ødelagde Kjøbenhavn, som hans Forældre itide havde forladt«. Hvis familien
i 1807 har taget ophold i den gamle kro, har det ikke været som ejere, men
som gæster hos Fontenay. s. 59. De 30 tyranner: Livserindringer af J. N.
Madvig, Kbh. 1887 s. 64-66. Auktionen 1829: LA. Hillerød skøde- og pante
protokol 1828-29 blad 435. s. 61. Familierne Levetzau og Lerche: Stamtavler
i Danmarks Adels Aarbog VII og LI. s. 62. Salget 1841: LA. Hillerød skødeog panteprotokol 1841-42 blad 220-221. s. 63. Byskriver Kinch: Wivel nr. 3;
Fr.borg Amts Spare- og Laanekasse, 1942, s. 163. s. 65. Om Jacob Kinch,
K. F. Kinch, Jacob og Johs. Helms samt Fr. Stuckenberg: D.B.L. s. 66. Salget
1861: LA. Hillerød skøde- og panteprotokol 1866-67 blad 569-70. s. 67.
Chr. Zwingmann: Weilbachs Kunstnerleksikon, 3. Udg., III, s. 593 f. s. 69.
Skatteligningen 1876: Meddelelse fra fhv. overbibliotekar Anders Uhrskov.
5. 72 f. Hillerød skøde- og panteprotokol ca. 1886 ff. på dommerkontoret i
Hillerød.
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