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FORORD
Museumsforeningen var Aarets Hovedbegiven
hed Afsløringen af Mindestenen for Søren Kier
kegaard. I Forvejen var der paa Museumsforeningens
Initiativ blevet nedsat en Komité, som bestod af
følgende: Professor, Dr. pliil. Vilh. Andersen, Redak
tør Carl Behrens, Professor, Dr. pliil. Frithiof Brandt,
Skipper Carl Bæk, Gilleleje, Skipper C. Frithiof Carl
sen, Gilleleje, Arkivar i Dansk Folkemindesamling
Hans Ellekilde, Redaktør K. I. Eskelund, Professor,
Dr. theol. Ed. Geismar, Dyrlæge O. Hardt, Gilleleje,
Forfatterforeningens Formand, Højesteretssagfører,
Dr. jur. Hartvig Jacobsen, Professor, Dr. phil. Victor
Kuhr, Overbibliotekar H. O. Lange, Professor, Dr.
med. & Monrad, Købmand C. Nees, Gilleleje, Stift
amtmand, Kammerherre Oxholm, Forfatteren Helge
Rode, Provst K. E. Ræbild, Nødebo, Sognepræst
E. Steenvinkel, Søborg, Kommunelærer Terslin, Gille
leje, Komitéens Formand, Sognepræst Thorsen, Gille
leje, Rektor Torsting, Ordrup, og Læge Hj. Vilstrup,
Gilleleje.
De fornødne Midler blev bragt til Veje. Stenen,
der opgravedes ved Rødkilde, blev skænket af Direk
tør S. Rosenblum, Rødkilde. Arkitekt Holger Jacobsen
tegnede Indskriften. Stenhugger Hans Andersen, Helor

F

7

singe, indhuggede Inskriptionen Entreprenør Viggo
Andersen, Gilleleje, og hans Folk havde den vanske
lige Opgave at transportere den ca. 9 Tons store
Sten paa Plads. — 5. Juni Kl. 3 afsløredes Stenen
paa Gilbjerghoved; Bestyrelsen for Frk. Schneiders
Børnehjem, der ejer Arealet, havde velvilligst givet
Tilladelse til Stenens Anbringelse.
Professor, Dr. theol. Ed. Geismar holdt Afslørings
talen, som gengives i nærværende Bog; derefter talte
Arkivar Hans Ellekilde, Dansk Folkemindesamling.
Denne Tale meddeles ikke her, da Arkivaren i for
rige Aarbog har skrevet en længere Afhandling om
Søren Kierkegaard.
Derefter talte Kommunelærer H. C. Terslin, der
bl. a. rettede en Tak til Bidragyderne (blandt disse
kan nævnes Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag,
Gads Boghandel og Frederiksborg Amts Spare- og
Laanekasse). Og han takkede alle, som havde ydet
Assistance til Sagens Gennemførelse. Sluttelig talte
Direktør L. G. Dalhoff, som lovede paa Børnehjem
mets Vegne at værne om Mindestenen. Trods det
daarlige Vejr var der mødt ca. 300 Mennesker til Af
sløringsfesten, til hvilken Forfatteren Helge Rode
havde sendt en telegrafisk Hilsen.

Som sædvanlig udsender vi et Aarsskrift. Det er
vort Haab, at ogsaa denne Bog maa finde Vej til de
mange, som elsker Gilleleje, og som interesserer sig
for vort Arbejde. Vi takker Forfatterne, som velvil
ligst har ydet Bidrag til dette Aars Bog, ligesom vi
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retter en ærbødig Tak til Søborg—Gilleleje Sogneraad, Frederiksborg Amts Spare- og Laanekasse,
Nordsjællands Bank og Gilleleje Brugsforening, der
atter i Aar ved at yde økonomisk Støtte har gjort
det muligt at udsende en Aarbog.

Museumsforeningen, Gilleleje i December 1985.
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Mindestenen paa Gilbjerg for Søren Kierkegaard.
(Foto : O Hardt).

Indskrift: Søren Kierkegaard 1813 — 1833.
Hvad er Sandhed andet
end en Leven for en Idee?
Gilleleje, i. August 1833.
Rejst 1933 paa Kierkegaards Yndlingssted.

PROFESSOR, DR. THEOL., EDV. GEISMAR:

TALE
VED AFSLØRINGEN AF MINDESTENEN
FOR SØREN KIERKEGAARD
PAA GILBJERG 5. JULI 1935.

i afslører idag denne Mindesten for Søren Kierke
gaard, fordi det var her, han en Sommer for
100 Aar siden fandt sig selv i Naturens store En
somhed, Ansigt til Ansigt med dette Hav, som en
hver Dansk elsker. Her fik hans Liv første Gang
den Stemning, den Vending, den Viljesimpuls, den
Erkendelsesretning, der blev afgørende for hele hans
Liv. Vi vil, i Overensstemmelse med hans Dagbogs
optegnelser, fremhæve fire Træk ved dette Gennem
brud.
Han vidste af talrige Erfaringer, at „et Liv, der
ikke er kommen paa det rene med sig selv, maa nød
vendigvis vise en ujævn Sideoverflade frem“. Han
drillede sine Omgivelser, stødte sammen med dem,
blev bitter paa dem. Men alt dette rensede de store
Naturomgivelser ham for. Han „styrkedes til at gribe
Tingene anderledes an, til at tilstaa, hvor ofte han
selv havde begaaet Misgreb, til at tilgive andre“.
Han aandede ud fra alt det smaalige, hans Sjæl
aabnedes, hans Sind udvidedes. han var ikke længer
Verdens Midtpunkt, men en enkelt sammen med de
mange i Fortiden og i Samtiden. Det skulde blive
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hans Livs dybeste Tragedie, at hans Opgave hindrede
ham i stadig at opleve denne Enhed med Mennesker.
Men dette udvidede stod i Forbindelse med det
andet. „Da følte jeg paa een Gang, hvor stor og hvor
ringe jeg er“. Netop det har Havet Mulighed for:
gennem det ophøjede at føre et Menneske derhen,
hvor et Møde mod Gud finder Sted i Sjælens Løn
kammer, hvor Stolthed og Ydmyghed venlig forener
sig. Denne Havets Tale om Storhed og Ringhed forstaar enhver.
Men hvad der gør Kierkegaard til Kierkegaard,
er, at denne Naturstemning fremkalder en Omlæg
gelse af hele hans Erkendelsesliv. Intet er saa ejen
dommeligt for Gillelejeoptegnelserne som denne alt
beherskende Bevidsthed om, hvor lidet frugtbar og
hvor lidet central den Erkendelse er, som vi Menne
sker har af de mange Ting, af det, vi kalder det
objektive, det, vi kan faa noget at vide om paa en
saadan Maade, at vort Indre lades uforandret der
ved. I Modsætning til hele denne Erkendelse, som
ogsaa vor Tid er saa stolt af, staar for Kierkegaard
en Art af Erkendelse, som et Menneske ikke kan eje
uden paa den Maade, at det, han erkender, giver
hans Liv dets Grundretning, dets Livsindstilling, en
Erkendelse, der er eet med en Viljesretning. Og denne
Erkendelse er et Menneske uendelig betydningsful
dere end den anden. Det er Tænkeren Kierkegaards
Opgave at sige Verden dette. Og hvor trænger Ver
den ikke til at forstaa det. Han har endnu ikke faaet
det sagt. Endnu tror man, at objektiv Viden kan give
et Menneskes Vilje dens Grundretning, dens Livsind
stilling. Men Sandhed er: en Leven for en Idé.
Og disse tre Ting: det at glemme det lave og
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smaalige, det at føle paa een Gang, hvor stor og
hvor ringe man er, det at forstaa, hvor den betyd
ningsfulde Erkendelse ligger, alt dette forenedes hos
ham i at give hans Sind Forstaaelsen af, at det
gjaldt at søge Gud og at finde ham, som han siger:
„for at grunde mine Tankeudviklinger paa noget,
som hænger sammen med min Eksistenses dybeste
Rod, hvorigennem jeg saa at sige er indvokset det
guddommelige, hænger fast dermed, om saa hele
Verden styrter sammen!“
Disse fire Ting blev Grundmotiverne i hans Liv,
skar dybere og dybere ind, alt som Gud blev ham
overmægtig, blev den eneste Virkelighed. Og under
denne Udvikling sprudlede det frem med Livstanker,
med plastiske Skikkelser, med Opfyldelsen af en
Livsopgave, der forekom ham betydningsfuld, med
et Mesterskab i at forme det danske Sprog melodisk
og rytmisk, men ogsaa saaledes, at man ikke kunde
læse det hurtigt og overfladisk uden at trænge ind
i det Liv, som udtryktes i dette melodiske, plastiske
Sprog.
Vi vil følge eet af Grundmotiverne. „Da følte jeg
paa een Gang, hvor stor og hvor ringe jeg er“. Der
kom Brydningsaar med et rigt Indhold, som berigede
hans senere Digtning og Tænkning, men ogsaa gjorde
ham til en Pøniterende for Livstid. Der var en dyb
Fortvivlelse, som afbrødes af en pludselig Glæde i
Guds evige tilgivende Kærlighed. Men denne Tilgi
velsens Glæde kunde ikke tages med ind i et Ægte
skab. Fra denne Utroskab imod et givet Løfte sprang
en dyb Sorg frem, men der brød ogsaa et digterisk
Væld frem med en overvældende Ustandselighed.
Men hele denne aandelige Rigdom lagde Gud Beslag
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paa: han skulde holde ordentlig paa Pennen, skrive
hvert Ord nøjagtig uden at kende det næste, for at
han med denne Produktion kunde tjene Gud, og da
fik han ofte langt større Glæde af Lydighedsforhol
det til Gud end at den rige Produktionsevne. Under
denne Gerning følte han ofte, hvor stor og hvor
ringe han var.
Saa kom der en Tid, da han anede, at Gud for
ham havde den Opgave at vække en Kristenhed, der
sov, beroliget ved Præsterne, Og han indviede sig
dertil ved et Skriftemaal. Den lange 'Skriftetale har
vi. I den giver han Udtryk for Forskellen mellem
Naturens romantiske Stilhed og Skriftemaalets al
vorsfulde Stilhed, naar man bliver gennemsigtig for
Evigheden. Naturen kan ligesom lukke Hjertet op
og bevæge til at tale med den. Men mere kan den
ikke. Det hedder her om Havet:
„Havet er som den Vise sig selv nok, hvad enten
det ligger, ja som et Barn og morer sig med sig
selv i sagte Krusning, lig Barnet, der spiller paa sin
Mund eller det i Middagsstunden som en halvslum
rende nydende Tænker ligger og ser sig om efter
alt, eller det i Natten dybt grunder over sit eget
Væsen, hvad enten det i dyb Underfundighed gør
sig til intet for at iagttage, eller det raser i egen
Lidenskab: Havet har den dybe Grund, det ved nok,
hvad det ved; det ved altid den, der har den dybe
Grund, men det har ingen Medviden“.
Naar derimod Hjertet under Skriftemaalet søger
at blive gennemsigtigt for Gud, da betænker det, at
Hjertets Renhed er at ville eet, at ville det gode, og
at ville det i Sandhed, og da forstaar det, at med
Hjertets Renhed er det som med Havet. Havet lig-
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ger der dybt og rent og gennemsigtigt og spejler
Himlen. Saaledes kan ogsaa Havet tale til Menneske
hjertet. Det ligner i sin Dybde og Renhed dens
Hjerte, der kun vil eet. „Som Havet gengiver Him
lens Højde i sin rene Dybde, saaledes gengiver Hjer
tet, naar det er stille, dybt gennemsigtigt, det godes
himmelske Højhed i sin rene Dybde.
Saaledes taler ogsaa Havet om Hjertets Renhed.
Og den, det taler til, føler sin Afstand fra Evighe
den, da føler Barnet, som skrifter ved Stranden,
paa een Gang hvor stor og hvor ringe det er. Og
alt samler sig i Bønnen:
„O, du, som giver baade at begynde og at fuld
komme, du give Sejr paa Nødens Dag, at hvad der
ikke lykkedes den i Ønsket brændende, ikke den i
Forsættet besluttede, at det dog maatte lykkes den
i Angeren bedrøvede: kun at ville eet“. Det er en
Uddybelse af Gillelejemottoet : Da følte jeg paa een
Gang, hvor stor og hvor ringe jeg er.
Men som han fulgte sin Vej, blev et Ideal levende
for ham fra den første Kristenhed, det: tilnærmel
sesvist at lide, som han led i denne Verden, at følge
den korsfæstede efter i hans Lidelser, baade de in
dre Lidelser og de ydre. Og Idealet dømte ham selv
og lærte ham at henfly til Naaden. Paa en ny og
inderligere Maade følte han paa een Gang, hvor stor
og hvor ringe han var. Derfor bruger han som Motto
for det Skrift, i hvilket han for sin Samtid’ aflægger
sit Livs Regnskab for sin Virken, et Vers af Ter
stegen :
„Ved Troen er du stor og rig,
du ejer Gud og Himmerig,
ved Troen er du lav og arm,
du raaber: Herre, dig forbarm“.

„Wer glaubet, der ist gross und reich,
er hat Gott und das Himmelreich;
wer glaubet, der ist klein und arm,
er schreitt nur: Herr, dich erbarm".
Men den bestaaende Kristenhed havde en Kristen
dom, som hverken havde Rigdommen eller Fattig
dommen. Den sov — beroliget. Overfor den ejede
han tilsidst kun Dommens Tale. Derfor døde han
som den ensomme, hindret i at leve i den Fred, den
Enhed med Mennesker, som var hans Lykke under
Gillelejeopholdet.
Og dog er der et Sted i hans Forfatterskab, hvor
denne Enhed med Menneskene behersker alt og alle
Motiverne, vi kender fra Gilleleje, virker sammen i
Harmoni. Det er i 1851, hvor han i Forordet til
nogle Taler lægger hele sit Forfatterskab for Regi
nes Fod. Som Grundtvig oplyser, hvad han forstaar
ved Folkelighed ved at sætte en Tankestreg: FolkeLighed, det at ligne sit Folk, saaledes oplyser Kier
kegaard, hvad sand Menneskelighed er ved at sætte
en Tankestreg: Menneske—Lighed.
Det er Menneskelighedens Ide eller Menneske-Lig
hedens Ide, at ubetinget ethvert Menneske er Gud
lige nær. Elsket af ham. Forskellige kan de være i
Maaden, hvorpaa de betænker det eller ikke betæn
ker det. Men maaske „er det Ligheden mellem os
Mennesker, at ingen af os ret tænker paa, at han
er elsket“.
Og paa det Sted vender han sig saa til det dan
ske Folk, overrækker alle sine Skrifter til det Folk,
„hvis Sprog jeg med sønlig Hengivenhed og med
næsten kvindelig Forelskelse er stolt af at have den
Ære at skrive, dog ogsaa fortrøstende mig til, at det
heller ikke skal have Skam af, at jeg har skrevet det“.
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Og saa afslører vi da denne Mindesten. Den skal
staa her for at hjælpe den enkelte, der dvæler her,
ind i den Kærlighedens Gerning at erindre en afdød.
Og naar een af dette Folk dvæler her, da skal han
mindes een af vort Lands største Sønner og hans
Forstaaelse af, hvad Storhed er. Og naar en Udlæn
ding kommer til dette Sted for at mindes den Mand,
der er berømt trindt om Lande, da skal han mindes,
hvad Menneske-Lighed efter hans Forstaaelse af. Og
gaar vi maaske ind i Tider, der bliver haarde, fordi
man glemmer Menneske-Ligheden, da skal denne
haarde Sten hjælpe til, at det, der var hans Livs
Ide, dog ikke skal glemmes paa Jorden.

*
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AXEL KJERULF:

GILLELEJE FØR OG NU
NOGLE SPREDTE ERINDRINGER FRA MIN BARNDOMS
SOMMERBY

er en tvivlsom Fornøjelse, at være bleven saa
gammel, saa man ligefrem faar Opfordring til
at skrive sine Erindringer! Naar jeg alligevel ikke
har kunnet modstaa Hr. Lærer Terslins venlige Hen
vendelse, skyldes det dels en gammel Kærlighed til
Gilleleje, hvor jeg oplevede min 1 Aars Fødselsdag
— i Sommer netop for 50 Aar siden — dels en sta
dig ny Ærgrelse over, at Gilleleje synes mig at for
sømme Chancen for at blive det, den fortjener at
være: den dejligste Sommerby.
At Ærgrelsen trods alt har været noget mindre
end Kærligheden, fremgaar bl. a. af et lille lavt ly
serødt Hus med en sort Skorsten, der siden 1928
har ligget paa Nordre Strandvej. Men alligevel: hvad
man holder af, kan man nu ikke lade være at gnave
over og ønske sig bedre, det holder ligesom Liv i
Følelserne, og her er jo en kærkommen Anledning
til baade at glæde sig over det svundne, som man
kan huske, og samtidig lufte Misfornøjelsen med det
nye, der sletikke morer en „gammel Gillelejer“.
Jeg tilstaar ærligt, at noget af det, der morer mig
mindst, er den sædvanlige Rynken paa Næsen ad
Gilleleje, med paafølgende Henrykkelsesudbrud om
skiftevis Hornbæk og Tisvilde. Her er ingen Skov,
et
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og sikken* en Strand, med Sten og Tang i Stedet for
Sand! Saadan siges der, og det er temmelig forgæ
ves, at vi der ved bedre Besked, himler op om den
friske Blæst, den sunde Luft og det salte Vand, for
tæller om den storslaaede, frie Natur paa Bakkerne
ved Gilbjerg og Nakkehoved, og forsøger at beskrive
den vidunderlige vide Udsigt ind over Land, det
skønneste Syn af Nordsjælland, man kan tænke sig.
For har man faaet lokket saadan en forstokket lo
kalpatriotisk Hornbækker eller Tisvildeboer paa en
Biltur op til Gilleleje, saa sætter han Bremserne i
og gør Holdt paa Hovedgaden, midt imellem Hotel
lets haabløse Ruin af en Rejsestald og Kroens Ba
stard af straatækt Længe og 2 Etagers Hjørnehus.
Og naar han saa spørger, om man synes, at det er
kønt — ja, saa bliver man Svar skyldig, og har
hverken Mod eller Mandshjerte til at hindre ham i
at give Bilen Gas, og farte til Herlighederne i Tis
vilde eller Hornbæk.
Nej, det med det Stykke Hovedgade fra Broen og
til Bager Larsen, Gillelejes Centrum, for enhver Pas
sant og Ankommende Byens Kendingssted og Bo
mærke — det er saa pinende galt og forsømt som
det vel kan være, Gilleleje By og Borgere til ubo
delig Skade!
Hvad der skulde gøres, og hvordan det med lidt
Forstand, og ikke altfor store økonomiske Ofre,
kunde forbedres — det er en anden Historie, som
maa vente lidt, for nu ser jeg for mig mine Drengeaars Gilleleje, samme Stykke Vej udenfor den skønne
gamle Krolænge, den store, øde Marehalmsmark med
Grusvejen ned til Stranden (hvor nu Hotellet lig
ger), spærret af et Markled, hvor vi hver Formiddag
2’
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stod og Ventede paa Posten, der kom med Dagvog
nen fra Græsted. Den Idyl kan man ikke faa tilbage,
ønsker det heller ikke, men der er jo ogsaa andre
Udveje, som ikke gaar paa tværs af Udviklingen.
Selvfølgelig var Gilleleje den Gang — i Midten af
80-erne — noget helt andet. Det lille Fiskerleje sam
lede sig østpaa med sine lave, hvide Huse klemt
hyggeligt sammen omkring Kirken, selve Byen endte
faktisk her ved Broen og Kroen. Vest paa løb den
smalle, sandede Landevej videre til Raageleje og
Græsted, øde mellem tørre, vindblæste Græsmarker,
hvor der kun fandtes et Par enkelte Huse, „Poppel
hytten", som nu ligger paa Svend Henriksensvej, og
Philips Hus paa Strandvejen. Det varede længe, før
end „Vesterbro" blev bebygget, rigtig Fart i dette
Nybyggerkvarter kom der først, efter at Badehotel
let var rejst, og tilflyttede Haandværkere slog sig
ned her. Som yderste Forpost mod Vest laa Karet
magerens „Strandborg" lige ved Begyndelsen til
Gilbjergstien. hvor Signe Hansens Mand, Kælderstu
ens Forpagter, havde fremtryllet en rigtig Have,
den Gang en Seværdighed i Gilleleje, der udover
selve Krohaven ved Aaen og Fabers Have ved det
gamle Nakkehoved Fyr ikke havde anden Beplant
ning end nogle spredte, forpjuskede Popler.
Her var aabent og frit — og velsignet landligt.
Københavnernes Landliggeri var jo den Gang heller
ikke rigtig begyndt, strakte sig i hvert Fald ikke
saa langt ud som til det afsides liggende Fiskerleje
paa Sjællands Nordspids.
Mine Forældre var nogle af de allerførste, som i
Sommeren 1885 fandt ud til Gilleleje, og logerede
sig ind paa Kroen. Det var vor Huslæge, Dr. Lykke,
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der havde opsporet dette øde, ukendte Sted, og an
befalet Luften og Vandet som gavnlig for min fireaarige Søster Else, der havde vist Tegn til Kirtel
svaghed. Endnu ikke fyldt et Aar blev jeg naturlig
vis taget med, og naar jeg trøstigt siden har kunnet
slide paa et forholdsvis godt Helbred, har jeg nok
Gilleleje at takke derfor.
Min første Erindring fra Gilleleje knytter sig til
en Gaas. Man har fortalt mig, at Familien spiste
paa Kroen, men boede hos Philip, og jeg kan aldrig
møde gamle Philip, der nu de mange Aar efter ligner
sig selv, omend han er bleven noget kroget af at
gaa og slæbe paa Fiskekasserne, uden at jeg ser for
mig hans lille Stue med en mægtig Træseng, som jeg
fuldstændig druknede i under en lyserød Kæmpedyne.
Men det var nu Gaasen, der gjorde det stærkeste Ind
tryk paa mig. Man anbragte nemlig Ungen midt ude
paa Græsmarken, hvor jeg — inden jeg endnu kunde
gaa — kravlede rundt mellem Gæssene, som hver Fi
skerfamilie den Gang havde et Par Stykker af. Som
Børn er, skulde jeg naturligvis ogsaa have fat i,
hvad der kom indenfor min Rækkevidde, og hver
Gang en Gaas nysgerrigt nærmede sig det lille Men
neskekravl, greb jeg med hvinende Henrykkelse fat
i et Gaaseben, indtil en Gase satte sig til Modværge,
baskede sig fri, og hele Gaaseflokken hvæsende vral
tede ind paa den højtvrælende Unge.
Nu er Gæssene gaaet al Kødets Gang, d. v. s. spiste,
men deres Sildesmug gjorde dem til en daarlig Salgs
vare; der blev efterhaanden ogsaa for megen Uro
og Trafik paa Stejlepladserne, saa Gillelejerne opgav
dem. Sammen med den landlige Idyl forsvandt Gæs
sene som karakteristiske Træk i Billedet af Gilleleje
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Nogle Aar frem i Tiden — i Begyndelsen af 90erne — havde ogsaa jeg forladt Gæssene og den
kravlende Forbindelse med Jorden, og begyndte som
tobenet Væsen at opdage den Verden, der hed Gille
leje. Jeg har dog aldrig siden helt forglemt den bit
tersøde Lugt af soltørret Græs og Malurt, der var
min spæde Barndoms første Sansning. Den Dag i
Dag fornemmer jeg Duften, og føler — paa Vej fra
Badet — som kære Mindelser det knastørre, prik
kende Straa under de bare Fodsaaler.
Og saa Strandgruset i Krogaarden! Den skridende,
bløde Fornemmelse af rullende Smaasten, rislende og
raslende for hvert Fodtrin — det kan komme over
mig som et pludseligt Svind af et halvthundred Aar,
naar jeg gamle Menneske uforvarende træder paa
saadan en Grusplet et eller andet Sted i Byen. For
i selve Krogaarden findes det ikke mere, her er fa
ret frem med den utroligste Mangel paa Respekt for
det, der én Gang var saare skønt.
Kroen laa som en stor Bondegaard med sine lave,
hvidkalkede, straatækte Længer, selve Gaardspladsen
med Strandgruset syntes mig uendelig stor, men
uforglemmelig i sin Ro og Hygge, med det store
Lindetræ i Hjørnet — det staar der endnu! — og
ovre ved Ladeporten Heste-Rundgangen, der trak
Tærskeværket inde i Loen. Her var jo Avlsgaard,
en stor Bedrift, et Vidunder for os Børn med Heste,
Køer og Grise, Hø og Hakkelse og en duftende Mød
ding — og saa Krohaven, en sval og skyggegrøn
Park med ludende Træer ned over Aaen, hvor vi i
en fladbundet Baad roede paa Eventyr mellem Si
vene helt op til Søborg. Og dybest inde i Krohaven
lysnede det ud mod et Stykke Gartneri med Køk-
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kenurter, Bær og Frugt, et forbudt, men derfor just
særlig søgt Territorium, hvor unge Gartner Møller
residerede, en køn og frisk Fyr, fra hvis lille ge
skæftige Person der stod et Brus af skingrende Mun
terhed.
Midt i al denne Herlighed gik en lang, knoklet,
sortskægget og sortklædt Mand, Købmand Hansen
omkring, Ejeren af Kroen. Ogsaa Stemmen var sort,
en usandsynlig blød og dyb Basstemme. Men der
var Lys i de mørke Øjne, og midt i det sorte Skæg
lyste Tænderne hvidt i et rart Smil. En mærkelig
Mand, indesluttet og menneskesky, indremissionsk
skummel at se til, men en Filosof, der sad Nætter
igennem inde paa „Kontoret“ og læste Schopenhauer,
og — naar han troede ingen hørte det — satte sig
til det gamle taffelformede Klaver i Spisestuen og
sang Schubert med sin blide Bas. Krovært var han
mindst af alt, og naar min runde og gemytlige Far
med hvid Kasket paa trillede muntert rundt i Krogaarden, tog Gæsterne ham for Værten — medens
Købmand Hansen gemte sig. Heller ikke i Købmands
boden viste han sig gerne. Butiken laa, hvor nu
Kælderstuen senere er indrettet, en „blandet Land
handel“ med alle mulige Herligheder, duftende af
Tovværk og Krydderier. Her holdt mange af de
gamle Fiskere til, hang op ad Disken, sad paa Tov
ruller og skraaede — og fik en Slat 01 og en Snaps
af Ankeret, der stod fremme til gratis Udskænkning
for Stamgæster og Kunder. Købmanden selv var her
aldrig, han kunde ikke rigtig med Gillelejerne, som
han ikke forstod, og som ikke heller forstod ham.
En besynderlig Blanding var han af Hjælpsom
hed og nok saa haardhændet Forretningssans. Han
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købte jo Jord op til billig Penge af Fiskerne, som
siden med Bitterhed saa ham sælge igen med Profit!
At „sorte Hansen“ en skønne Dag gik hen og gif
tede sig med en ung og ladylike Københavnerinde,
der var Landliggergæst paa Kroen, gjorde ikke Sa
gen bedre, men den unge Frue fik med Fremsyn
og Energi gjort sin Kro-Mand til Hotelvært, og paa
den øde Strandmark rejste sig et stort og flot Bade
hotel.
Men ogsaa det er en anden Historie, og et altfor
langt Spring frem i Tiden. Foreløbig var Gilleleje
uberørt af alle saadanne moderne Anfægtelser, godt
garderet mod altfor stor en Landligger-Invasion ved
den lykkelige Omstændighed, at Gribskovbanen stop
pede op i Græsted. Magen til Bane kan et nutidigt
Lyntogsbarn ikke drømme sig til. G. D. S. betød ikke
for ingenting Gribskov Damp-Sporvogn. „Toget“
bestod af to ældgamle rystende Vogne af en for
historisk Type, forspændt, et Fabeldyr af et Loko
motiv, der hvæsede og prustede ildsprudende SodSkyer ud af et himmelhøjt Skorstensrør. Vidunder
ligst af alt var den eneste første Klasses Kupé, en
„Salon“ i luvslidt højrødt Plyds med Lænestole i
hvert Hjørne. Gennem usandsynligt smalle Gennem
gangs-Skydedøre klemte Konduktøren sig frem fra
Kupé til Kupé. Det var trange Tider den Gang.
Gribskovtoget havde en usalig Tilbøjelighed til at
fortryde, hver Gang det havde stønnet sig en lille
halv Mil frem gennem Skoven, for det gav sig
altid til at køre baglæns efter en saadan Anstren
gelse. Ligedan saa saare det havde faaet hvilet sig
et Kvarterstid ved en Stationsbygning, fik det et
pludseligt Anfald af Livsglæde, gav sig til hvine og
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Udenfor Svend Lukke"s, senere Julius Svendsens „Gillelejehuset”. Fra venstre Fru
Charles Kjerulf og Fru Erna Juel Hansen (Holger Drachmanns Søster), Axel Kjerulf
som Dreng, Frk. Gerda Juel Hansen og yderst til højre Fru Gunvar Kjerulf gift
med Ch. K.’s Broder, Kontorchef A. Kjerulf Herren med den hvide Kasket, som staar
bagved. Den anden Herre med Straahatten er Redaktør Carl Behrens. Fot. omtr. 1895.

Billedet til venstre er fotograferet 1889 i Krohaven. Købmand Hansen har Axel Kjerulf
paa Skødet, og den lille Pige er Else Kjerulf. Til højre en Gillelejefiskerpige mellem
Gæs paa Strandmarken. Fot. i Midten af 8o’erne.

Beboelseslangen i den gamle Gilleleje Kro, set fra Gaarden. Paa Banken sidder Køb
mand Hansens Frue, født Sødring, med sin lille Pige; bagved staar Købmanden ved
Siden af Charles Kjerulf Fotografi fra Midten af 9 o’erne.

Fotografi fra Slutningen af 8oerne af Havnevej.

rutschede den modsatte Vej af den, man ellers haabede at komme frem ad. Min Familie, vel anbragt
i den fløjelsrøde „Salon“, kom engang paa denne
Eventyrfart til Gilleleje til at køre sammen med en
ældre distingueret Herre, der sad tavs i sit Hjørne
og læste Avis. Far var irriteret over de ustandse
lige Rangeringer og Forsinkelser, Mor utaalmodig,
min Søster uvorn, Pigen muggen — medens jeg,
Purken, ene af hele Selskabet morede mig dejligt.
Længe havde jeg hørt paa alle Beklagelserne med
de ustandselige Udbrud „Hvorfor i Alverden kører
vi nu igen tilbage“, da jeg pludselig med vigtig
Mine prikkede min Far paa Maven og sagde: „Ved
Du hvad, Far, jeg tror, det er fordi, de har glemt
Lokomotivet“.
Da kunde den ældre pæne Herre i Hjørnet ikke
holde sig længere. Han lo, saa Taarerne trillede
ham ned af Kinderne, og sagde: „Det er den skrap
peste Kritik, jeg endnu har hørt af min stakkels
Jernbane, min Dreng“. Og henvendt til min Far:
„Mit Navn er Oberst Brummer, jeg er desværre For
mand for Gribskovbanens Bestyrelse!“
Vel ankommen til Græsted, blev man saa omladet
i Dagvognen, der holdt udenfor Stationsbygningen,
en lille aaben Charabanc med kneben Plads til tre
tynde Mennesker paa hver Sidebænk, og en syvende
Person paa Bukken ved Siden af Kusken. „Personen“
var som Regel min Ringhed, der med Aarene fik
Privilegium paa denne Æresplads midt imellem stramtduftende Læder-Posttasker. Hvad er en kilometer
slugende Bil mod vor Barndoms Skumplefart paa
Dagvogn! Dejligt var det, hvor langsomt det end
gik, og Feber havde man i Blodet, en brusende

Længsel mod Gentagelsen af Sommerferie-Eventyret.
Og hvad kan lignes ved den Spænding, hvormed vi
nærmede os Gilleleje, Svinget ad Landevejen ved
„Sommerlyst“, og saa Hestens taalmodige Skridtgang
op ad den sidste Bakke med det pludselige Udsyn
over Byen og Havet. Paa Tælling kom et jublende
Udbrud, det evigt nye Møde med det kære og kendte,
der forjættede gamle Glæders Genopstandelse: Vand,
Sand, Land, Synet af selve Sommeren.
Det var Barndommens sorgløse Aar. Vi vendte be
standig tilbage til de smaa Fiskerstuer hos Philip
eller i „Poppelhytten“, og en af de første Somre
her havde vi til Nabo daværende Borgmester H. N.
Hansen, den senere Konferensraad, Københavns kloge
og myndige Skole-Borgmester, der laa paa Landet
her med sin elskelige Frue; Det gamle Ægtepar havde
faaet en Forkærlighed for mig, og deres Godhed for
mig fire-fem Aars Knægt gav sig det for dem gan
ske naturlige Udslag i Udfoldelsen af en praktisk
Pædagogik. Den gamle strenge Borgmester, som jeg
kun mindes som det mildeste og muntreste, lærte
mig saamænd Alfabetet. Det morede ham sikkert
mindst lige saa meget som mig, for han havde nu
sin egen Metode. Jeg husker, at jeg lod Borgmeste
rens Lajrdom gaa videre til min Far med disse Ord :
„Far, ved Du, hvordan et AT er? Det er saadan som
jeg ligger i Sengen med Armene op om Hovedet og
det ene Ben strakt frem!“
Han var ikke saa dum en Pædagog, den Borg
mester. At han hver eneste Morgen fik mig frivil
ligt over til sig til Alfabet-Lektionen tyder jo paa,
at han forstod Børn — og saa forsødede Borgmesterinden endda det Hele med Syltetøj og Choko26

lade. Hun var ogsaa klog. Mit demokratiske Hjerte
krymper sig ved at mindes det Misbrug, jeg gjorde
af en lille Legekammerat, jeg havde i den barbenede
Fiskerdreng Anders, der havde knyttet sig til mig
med en rørende Hengivenhed, og beundrede mig
ubehersket, ikke mindst fordi jeg var Indehaver af
en Legevogn. Hver Morgen stillede Anders udenfor
Døren med den elskede Legevogn, jeg satte mig op,
og han trak mig den fem Minutters Vej over til
Borgmesteren. Han var lykkelig, og jeg var modby
delig opfyldt af Herremandsfornemmelser. Mange
Aar senere, da jeg som nygift søgte tilbage til Gil
leleje om Sommeren, gik min Kone og jeg ind i et
lille Fiskerhus paa Strandvejen for at leje for Som
meren. Der var saa rent og pynteligt og hyggeligt,
og Værtsfolkene saa flinke. Vi lejede, og jeg nævnte
mit Navn — ja, det ved jeg, sagde Manden. Vi har jo
da leget sammen. Det var Anders, mine Drengeaars
stilfærdige og rørende Kammerat, nu Fisker Anders
Rasmussen, som iøvrigt senere opgav Søen for at
blive Tjener paa Kro og Hotel.
Efterhaanden kom der flere og flere Landliggere
til Gilleleje, navnlig Kunstnere og Skuespillere søgte
til Kroen, hvor vi ogsaa senere kom til at bo igen
nem mange Aar i de to store Værelser i Hjørnet ud
mod Aaen.
Dagens Højdepunkt var Familiens Vandgang. Den
foregik paa en noget anden Maade end nu. Man
hentede Nøglen til Badehuset, eller rettere Badehu
sene, for der var to, et for Herrer og et for Damer,
i behørig Afstand fra hinanden, og saa drog man ad
den lange Grusvej over Marken ned til Stranden. De
to Badehuse var nogle skumle Kasser, lugtende af
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Mennesker og Saltvand, staaende et Stykke ude i
Vandet, og med slimede Trappetrin ned til et „Bas
sin“, en bræddeindhegnet Firkant, yderligere skær
met med Sækkelærred. Badedragter var en ukendt
Luksus, og i sin Nøgenhed havde man anstændigvis
at holde sig indenfor „Bassinet“. Uforstaaeligt, at for
nuftige Mennesker fandt sig i den Indspærring. Hvor
langt friere og friskere er ikke Badelivet nu!
Men Overgangen var vanskelig fra det gamle til
det nye, der især markeredes ved Opførelsen af Ba
dehotellet i 1896, samtidig med at Gribskovbanen
førtes igennem til Gilleleje og Byen fik fast Læge.
Det vendte helt op og ned paa Fiskerlejet, der i de
første Aar derefter havde vanskeligt ved at finde
sig selv. Købmand Hansen, og navnlig hans Frue,
gjorde virkelig en storstilet Indsats, drømte vistnok
endda om mere, da de kaldte Pensionatsbygningen
ved Stranden for „Alfa“, og omend ikke tænkte at
komme hele det græske Alfabet igennem, i hvert
Fald havde planlagt endnu en Bygning „Beta“, der
dog aldrig blev rejst. „Alfa“-Mærket findes endnu
som en Reminiscens i Rester af Hotellets Porcellæn
og Spisestole.
Stort skulde det være og stort blev det, noget i
Retning af et Trouville, hvilket understregedes af
Nedrivningen af de gamle Badehuse, Anskaffelsen af
Badevogne paa Hjul og Strandkurve. Med Badevog
nene fulgte ogsaa Paabud om Badetøj. Plakater for
kyndte saaledes, at Herrerne i det mindste skulde
bære Badebukser. Min Far, der efterhaanden var
bleven nok saa korpulent, var i høj Grad generet af
disse Badebukser, navnlig da han aldrig kunde faa
et tilstrækkeligt stort Nummer, og havde et evigt
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Besvær med at holde dem fast om Maven. Irriteret,
men lovlydig hængte han saa Badebukserne om Hal
sen og gik i Bølgerne. Han skulde jo blot bære Ba
debukserne!
Der fulgte nu Aar, hvor Købmand Hansen og hans
Frue, der jo ikke var Fagfolk, kæmpede en haard
Kamp for at holde Hotellet oppe. Til sidst blev det
solgt — og for kun faa Aar siden gik den gamle
Gilleleje-Købmand i sin Grav som en fattig Mand.
Til sin Død var han Filosof, og mon ikke selv de
bitreste Gillelejere vil erkende, at med „sorte Han
senes Forretnings-Evne var det kun saa som saa.
Da Hotellet blev bygget, flyttede mine Forældre
til „Grønland“, og lejede nu gennem mange Aar
„Gillelejehuset“ af gamle Svend Larsen, Svend Lukke
eller Svend Gillelejer, som han kaldtes, og som for
resten nu var gaaet paa Aftægt for at overlade Hu
set til Sønnen Julius Svendsen, den brave, stoute,
gemytlige Fisker, en storartet Mand, som saa altfor
tidligt døde sidste Aar. Her havde vi vort Sommer
hjem hos gamle Svend, prægtige Julius og hans flinke
Kone Olivia, som han lige havde hentet som Brud
ovre paa den anden Side Sundet. Her boede senere
Forfatteren Anders W. Holm, indtil han selv byggede
Hus, og her har nu Overlæge Kissmeyer Sommer ef
ter Sommer tilbragt Ferierne. De holder ved, Gæ
sterne i Gillelejehuset, for der aander en saadan
stille, trofast, uforanderlig Stemning af Fred og Ro
i disse lave Stuer. Den Dag i Dag ligner Havestuen
sig selv fra mine Drengeaar, de samme Møbler paa
samme Pladser, de samme Billeder paa Væggene.
Kun én Ting savner jeg, som i sin Tid gjorde et
uudsletteligt Indtryk paa mig: der stod paa en Hjør-
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nehylde en lille Gipsbuste af Estrup — omgivet af
Østersskaller. En fin Hentydning til Provisorieaarenes
Ministerier!
Her i Gillelejehusets lille Blomsterhave startede
jeg i drengeivrig Foretagssomhed „Gilleleje DrengeSangforening“. Jeg tror nok, vi sloges mere end vi
sang, men dermed var ogsaa det væsentligste Formaal sket Fyldest, og jeg mindes endnu den aarlige
Generalforsamling paa min Fødselsdag, hvor alle Fi
skerdrenge-Sangforeningsmedlemmerne gav Møde til
Chokolade med Kager fra Nygaard-Madsen. Belært
af tidligere Aars Erfaring, havde min Moder en
Fødselsdag, som jeg særlig mindes, anskaffet et Hav
af Kager. Vi sad en Snes Drenge bænkede om Cho
koladebordet i Lysthuset, og der var gjort vældigt
Indhug paa Kagerne. Men endnu bugnede Fadene og
min Mor var flittig med Opfordringer til at spise
mere. Efterhaanden gik dog den ene efter den anden
i Staa. Kun den allermindste af Fiskerdrengene, en
lille tynd Fyr, kløede ustandseligt paa og proppede
den ene Kage i Munden efter den anden. Mor saa
Drengens Appetit, og bød ham venligt mere. Efter
haanden højrød i Kinderne og med Øjnene stive i
Hovedet svælgede Drengen langsomt, men troligt den
ene Bolle efter den anden. „En til?“ spurgte min
Mor, der var helt hypnotiseret af Ungens Umætte
lighed. Og for hver Gang hun forundret og næsten
ængsteligt bød ham endnu en Kage, langede han
med sin lille solbrændte Næve ud efter Fadet —
indtil han pludselig stak i at stortude. Endelig
fik vi ud af det elendige Barn, at han havde faaet
Besked med hjemmefra paa at sige pænt „Ja Tak“,
hver Gang han blev budt, og saa havde han jo ikke
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turdet sige Nej, skønt han tilsidst var ved at kvæles.
Ak, det er mange Aar siden, kun ubetydelige Smaating, men hvor staar det stadig levende i Erindrin
gen! — Hvor husker jeg ikke ogsaa Barber Leonhard,
der tillige var Postmester og havde „Brevsamlings
sted“ i det nu nylig nedrevne Udhus paa Hovedga
den ved Aaen, hvor Glarmesteren senere rykkede
ind. Her mødte Landliggerne op for selv at hente
deres Post, der jo ellers først flere Timer senere
naaede dem, naar Fru Leonhard fik slæbt den bug
nende fyldte, altfor tunge Postlædertaske rundt i
hele Byen. Det irriterede Leonhard grusomt at skulle
sortere Brevdyngerne, medens de lattermilde og
uvorne Badegæster stod og raabte op omkring ham.
Og endnu mere nervøs blev han, naar han fra Post
huset skævede over til Barberstuen paa Hjørnet, og
saa Kunderne staa utaalmodigt og vente paa Trappe
stenen. Værst var det dog i August under Sildefisket,
som Leonhard havde en Passion for at deltage i. Han
løb lige fra Sildebaaden hjem til Butiken, sæbede i
en Fart Kunden ind i Ansigtet, og mere end een
gammel Gilleleje-Badegæst mindes med rædselblandet
Munterhed den uforfalskede Sildeduft, naar Barberen
tog ham ved Næsen. Glemt er heller ikke Festen til
Fordel for en ny Muddermaskine i Havnen, som
blev holdt kort efter Hotellets Aabning. En gammel
Fiskerbaad „Marie“ blev paa Ruller transporteret af
en Snes Gillelejere fra Havnen gennem Gaderne ned
til Hotellet, og under lystig Opsang „La’ rulle Marie“
anbragt paa Festpladsen som Midtpunkt i en hel
Gøgler-Teltby, Jeg hører endnu Købmand Jacobsens
gneldende Stemme midt i Virvaret. Her fik denne
gode Gilleleje-Borger sin Debut som Festarrangør
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og lagde Grunden til sin mangeaarige utrættelige
Virksomhed som Strandbåkke-Formand.
Nu er de døde og borte, Svend Lukke, Julius,
Leonhard og hans slidsomme Postkone — nu ser jeg
kun fra Drengeaarenes Gilleleje Laurids Pedersen,
Nygaard Madsen, Gartner Møller, Murermester Peter
Andreasen og hans stoute Strandfoged-Far, jo og saa
gamle Fisker Clausen med Sønnen Carl, min Lege
kammerat, der ogsaa var svært forliebt i min Lege
vogn. Han er senere kommet anderledes godt op at
køre som Fragtmand med egen Kæmpebil.
Der kom Aar med Verdenskrig ude og GullaschTider hjemme, som ogsaa naaede op til Gilleleje og
gjorde sit Hærværk der. Mangt og meget forandrede
sig — ikke alt til sin Fordel —, og Gilleleje voksede
sig stor, fik Bebyggelse baade østpaa og vestpaa i
en Udstrækning, som man den Gang næppe havde
drømt om. Og Gillelejerne selv blev anderledes end
før. Den, der efter Aars Forløb vendte tilbage til
sin Barndoms Sommerby, mødte vel stadig Venlighed
hos de gamle Bekendte fra svundne Tider, men
maatte altfor ofte hos de fleste af Byens Folk savne
den ligefremme Forstaaelse af fælles Sindelag til
Gavn for Gilleleje.
Det hændte for nogle Aar siden, at min Kone og
jeg paa en Orientrejse traf en dansk Herre, der
præsenterede sig som Hr. Gransgaard-Christensen,
Indehaveren af Johansens kendte Bog-Antikvariat i
Fiolstræde. Det var en solhed Majdag i Athen, me
dens vi arbejdede os op ad Højderne til det under
skønne Akropolis. Varmen laa som en Dyne over os
og vi var alle mer eller mindre opløste. Hr. Grans
gaard-Christensen sagde da pludselig: „De kan sik-
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Da Gæsterne i. Pinsedag 1896 stormede det nyaabnede Gilleleje Badehotel, som ikke var forberedt paa at bespise saa mange. Tegning
fra „Blæksprutten” af Alfred Schmidt, som venligst har overladt Aarbogen Reproduktionsretten.

Et smukt og karakteristisk Billede fra det gamle Gilleleje, hvor man ser Fiskere og
Fiskerkoner skylle Garn i Aaen ved Havnebroen. Ved Sommertid skyllede Konerne
ogsaa Vasketøjet paa dette Sted.

kert ikke huske mig, det er nu ogsaa saa mange
Aar siden, men jeg har truffet Dem i Gilleleje, da
De var en fjorten—femten Aar. Jeg havde den Gang
slaaet mig ned som purung Boghandler i Gilleleje
— i Butiken ved Siden af Bryggeriet — og det
gjorde et uudsletteligt Indtryk paa mig, at den før
ste Bogbestilling, jeg fik, var fra Dem, en halvvoksen
Dreng, der bad mig skaffe — hurtigst muligt —
Schack Staffeldts Digte. De fik den, men det blev
vist ogsaa mit eneste Bogsalg den Sommer.“
Paa Vej til Akropolis stod det hele lyslevende for
mig, Gilleleje hin Sommerdag, da Revy-Direktøren
Vilhelm Petersen havde givet mig den uhyre Sum
af 10 Kr. i Fødselsdagsgave, som øjeblikkelig skulde
omsættes i Schack Staffeldt. Revy-Pengene blev kon
verteret i Digte, og særlig ét mindes jeg, læst og
lært udenad paa Havnemolen en Aften, da Solen
gik ned:
Rose i en Vase af Lazur,
som af Solens Bølgegrav frem stiger,
hvergang fra den sørgende Natur
hendes Ven til andre Verdner viger!
Jeg citerede de skønne Verslinier, var atter drenge
sentimental paa Gillelejes Mole — nej, nu var vi jo
paa Akropolis, en Vidunderverden af Skønhed, der
henrykkede os alle, det hele Rejseselskab, som skifte
vis brød ud i Begejstring over det dejlige Syn.
Ikke mindst henrevet var min Kone. Et lille Øje
blik efter sagde hun, og hun har nu en henrivende
naturlig Maade at udtrykke sig paa: —
Hvor er her dog skønt! Men det er der forresten
ogsaa i Gilleleje. Og saa kan jeg bedre li’ Luften
ved Kattegat.
Og hun har evig Ret.

*
3
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POUL CHRISTIAN PEDERSEN:

MIN FØRSTE GRØNLANDSTUR.
1862'"'

var 15 Aar gammel. Min Lyst stod til Søen,
og da jeg havde hørt, at en Kaptajn Seistrup
ved den „Grønlandske Handel“ var en god Mand,
saa kørte jeg en Dag med min Farbroder til Køben
havn med et Læs Fisk. Vi havde 20 01 store Rød
spætter løse i Vognen og kørte hjemmefra om Afte
nen Kl. 6. Det var om Vinteren, saa det var mørkt,
da vi tog hjemmefra, og vi naaede først Gammel
Strand den næste Dags Morgen Kl. 6. Det var jo
ikke den rene Morskab at køre den lange Vej paa
aaben Vogn en Vinternat; nu gaar det anderledes
let, baade med Bil og Jernbane; jeg maatte for
Eksempel gaa op ad alle Bakkerne, og var dog glad
for, at jeg kunde faa Lov til at køre med. For mig
gjaldt det blot om at naa frem. Naa, efter Ankom
sten til København, fik jeg mig en Kop Kaffe og
begav mig saa paa Vej ud paa Christianshavn, hvor
Kaptajn Seistrup boede. Jeg ringede paa Klokken;
der blev lukket op med et „Hvad vil du?“ „Ja,
jeg vil blot spørge, om jeg kunde komme med Deres
Mand til Grønland som Kahytsdreng“, sagde jeg.
„Der staar en ved den anden Dør, han vil ogsaa
med, og syv har her været i Forvejen. De, som

J

eg

*) Forfatterens Skrivemaade er saa vidt muligt bevaret (Red.).
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Fhv. Fisker Poul Christian Pedersen, Gilleleje.
(Foto: O. Hardt).

kommer fra Kontoret*) er jo nærmest til at komme
med", svarede Fruen.
„Aa, jeg vilde saa gerne med Deres Mand", sagde
jeg igen. „Hvorfor vil du saa gerne sejle med ham?"
spurgte Fruen. „Jo, jeg havde da hørt, at han var
saadan en god og prægtig Mand". „Naa, ja, men
min Mand er ikke hjemme; kom du Klokken 10,
saa er han nok kommet". „Tak", sagde jeg og gik;
men præcis Klokken 10 stillede jeg atter hos Kap
tajnen og ringede paa. Jeg kom saa ind, og Kap
tajnen sagde: „Naa, du vil nok gerne ud at sejle
med mig, og siden du har rost mig saadan, saa skal
du komme med". Men saa tog Fruen Ordet og
sagde: „Det er mig, som har talt din Sag. Det er
jo en stor Glæde for mig, at min Mand er saa god,
og derfor vil jeg sige, Gud hjælpe dig, hvis du ikke
opfører dig til min Mands Tilfredshed, for saa faar
du med mig at bestille; thi det er mig, som har
hyret dig!"
Vi drak saa et Glas Vin, og jeg modtog min Or
dre fra Fruen, idet hun udleverede mig Dækketøjet:
„Du reder nok min Mands Køje; for det gør han
ikke selv; ligeledes skal du svare til det, som du
modtager af mig". Det var særlig 12 Sølvskeer, der
kostede en Specie (4 Kr.) Stykket, som Fruen var
bange for. „Det skal jeg nok sørge for", sagde jeg,
og saa var den Sag i Orden, og glad var jeg. Jeg
tog saa straks hjem til Gilleleje; for Grønlandsrej
sen skulde først foregaa næste Foraar.

Den 7. Marts 1862 mødte jeg saa om Bord i „Hval
fisken"; saaledes hed den Brig, jeg skulde med. I For
vejen havde jeg faaet mig en Skibskiste og faaet
*) Grønlandske Handelskontor.
3*
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mit Køjetøj i Orden. Jeg begyndte straks mit Ar
bejde i Kahytten, og der var nok at gaa igennem.
Jeg skulde gøre Kahyt og seks Kamre rene, og det
grundigt med Sæbevand og Børste. Da jeg var fær
dig med det, skulde jeg hjem til Fru Seistrup og
hente Dækketøj og Kaptajnens Tøj. Der var en
Mængde Ting, bl. a. Masser af Strømper og Fodtøj. —
Lasten var imidlertid blevet stuvet om Bord, og vi
var klar til at sejle.
En Søndag Morgen blev vi slæbt ud paa Reden,
hvor vi saa skulde ligge et Par Dage for at surre
alting fast og sætte Skamfiling op.
Kaptajnens Frue var med ude paa Reden, hvorfra
hun blev sat i Land hver Aften til Trods for, at
hun bad saa bønligt sin Mand om Lov til at blive
om Bord om Natten; men der hjalp ingen kære Mor,
i Land maatte hun.
Jeg havde selvfølgelig travlt med at varte op,
idet vi ogsaa havde et nygift Ægtepar med som
Passagerer i Kahytten: en sød ung Kone, men hen
des Mand var haard; hun anede ikke, hvad det vilde
sige at være i Grønland om Vinteren, særlig paa
den nordligste Udliggerplads, 8 Mil fra Kolonien,
og saa ingen kærlig Mand at have!
Hver Morgen stod Kaptajnens Frue og vinkede
til os, og vi hentede hende om Bord, og saa blev
der Liv i Kahytten. Vi levede godt og fik et Glas
Vin og Konfekt om Eftermiddagen.
Saa kom Afskedstimen, da vi skulde sejle, og vor
kære Frue maatte tage Afsked med sin Mand. Det
var jo ikke første Gang, hun maatte forlade ham;
hun sagde: „Det er saa yndigt at have en Sømand
til Mand ; for hver Gang han kommer hjem, er det,
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som vi havde Bryllup paany". — Vi lettede saa
Anker, Sejlene blev sat, og fremad stævnede vi mod
Grønlands barske Kyst. „Hvalen" frydede sig; den
var nu kommet ud af den „trannede Grav" og skulde
nu vaske sin Krop i det rene, salte og kolde Vand.
Vagterne blev sat, og Kaptajnen fik Styrbordsvagt.
Jeg var fri for Vagt, saa jeg kunde sove hele Natten,
hvad jeg nok kunde trænge til, da jeg havde haft
nok at gøre hele Dagen. Øresund og Kattegat for
svandt hurtigt, da vi havde haft Læsejlene oppe
for at forcere Rejsen saa meget som muligt. I Nord
søen blev „Hvalfisken" rigtig vasket, idet Søen rej
ste sig, og vi fik Storm af Nord-Vest. Sejlene slog
paa Stængerne, som skulde de flænges, og „Hvalen"
rullede, som den var gal. Jeg fik rigtignok travlt;
for mine Tallerkener, Fade og Kopper begyndte og
saa at røre paa sig, saa jeg fik nok at gøre med
at faa alting stuvet af Vejen og surret fast. Om
Aftenen, efter at vi havde spist, blev Stormen saa
haard, at alle Mand maatte i Arbejde. Skibet smed
sig paa Siden, saa vi maatte alle skynde os med at
faa bjærget Sejlene og give dem Stumperne „for at
holde den paa Benene", som Kaptajnen kaldte det.
Jeg maatte selvfølgelig ogsaa hjælpe til med at tage
Roret. Det var jeg ikke glad for, da det kneb for
mig at holde det. Jeg blev løftet op og ned fra Dækket,
saa jeg ventede at blive kastet op i Luften. Jeg
sagde til Kaptajnen, at jeg ikke kunde holde det.
Han trøstede og hjalp mig. Efterhaanden stilnede
Vejret, og jeg blev løst af. Frivagten og jeg krøb
straks til Køjs, jeg hos min Sengekammerat, Kokken.
Vi laa nemlig sammen i en Tomandskøje.
Næste Morgen var Vejret bedret saa meget, at vi
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kunde løse Reb og sejle frem mod Maalet, som var
Nordgrønland, Kolonierne Godhavn, Umanak, Prøven
og Upernivik.
„Hvalfisken" sejlede støt mod Nord; Vejret var
godt. Det Mandskab, der havde fri, spillede Dam,
medens Kaptajnen saa til; han røg paa en stor, krum
Pibe. Naar han smed den bag Vandfadene, og jeg
hørte den falde, var jeg der straks og tog den med
ned, hvor jeg stoppede og tændte den. Jeg dam
pede den rigtig op og rakte Kaptajnen den. Jeg
maatte ikke ryge i Lukafet og egentlig heller ikke
tænde Kaptajnens Pibe. Jeg skulde gaa til Kokken
og faa en Glød paa den; men jeg blev behandlet,
som var jeg Kaptajnens Søn, saa det gjorde ikke
noget, hvis jeg røg lidt paa hans Pibe. —
Drengene maatte ellers altid spise bagefter; men
jeg skulde staa ved Siden af Kaptajnen, som altid
sørgede godt for mig; jeg vilde dog helst have spist
bagefter; det havde jo været mere frit.
Naa, Tiden gik hurtigt; jeg havde nok at bestille
i Kahytten, hvor den unge Frue ofte sludrede med
mig, naar hendes Mand var paa Dækket. Om Afte
nen serverede jeg bl. a. Toddy. Hvis Vejret var
godt, spadserede saa Kaptajnen og Passagererne paa
Dækket om Aftenen, medens jeg havde travlt med
at rydde op og stuve af Vejen. Da var Dagens Ar
bejde forbi, og jeg kunde gaa til Køjs, dog først
efter, at jeg havde faaet Kaptajnens Tilladelse. Det
kunde ske, at denne Tilladelse kom sent; for naar
Kaptajnen først var kommet i livlig Passiar og gik
med Piben i Munden, var han rigtig i sit Es, og
saa glemte han mig. Jeg spadserede dog med, men
i Læ. Naar det saa varede for længe, Klokken
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kunde somme Tider blive ti, gik jeg over til Luvart
og hen foran Kaptajnen. „Naa, Poul, jeg har vist
glemt dig; har du stuvet alting af Vejen?0 „Javel,
Hr. Kaptajn!0 „Naa, saa se at komme til Køjs!° —
Vor anden Styrmand var en Drengehader; han
vidste ikke, paa hvad Maade han skulde plage Dren
gene. Naar jeg var kommet til Køjs, og han kunde
tænke, at jeg sov, skulde han nok se efter, om der
var noget, jeg havde glemt.
Det skete engang, at jeg havde glemt Suppeterrinen,
som jeg, da jeg var i Færd med at bære Servicen ned,
havde sat fra mig under Storbaaden; jeg kunde
nemlig ikke bære den sammen med Tallerkenerne.
Saa var anden Styrmand der: „Poul, har du stu
vet alting af Vejen?0 I Søvne svarede jeg: „Ja, jeg
har!° „Vil du saa se at komme op, og det i en
Fart°. Der hjalp ingen, kære Mor, af Sted maatte
jeg efter Suppeterrinen. —
Hver Morgen, naar Vejret var nogenlunde, skulde
vi spule Dæk. Vi havde vor Baksebom, som brugtes
til at hale Underlæsejlene ud i. Den brugte vi til
at hejse Vand op med. Det var en kold Post at
skulle staa og hejse Vand op; Tovenden var drivvaad, idet den laa i Vand paa Dækket. Naar man
hejste Vand op, løb det op ad Armen; det var meget
ubehageligt, særlig naar man kom lige op fra den
varme Køje. Jeg prøvede da ogsaa paa at luske
ned i Kahytten, hvor jeg havde Arbejde nok; men
anden Styrmand skulde nok finde mig, og jeg maatte
atter op til Jobsposten. Jeg klagede saa til Kap
tajnen, der fritog mig for det Arbejde, hvilket rig
tig frydede mig; paa den Maade fik jeg lidt Hævn
over Styrmanden.
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Ja, saa naaede vi ud paa det store Atlanterhav,
og vi nærmede os Davisstrædet. En Morgen, da jeg
kom op paa Dækket, var der en Matros, som sagde:
„Der skal du se Skt. Croix!“ Jeg stirrede og stir
rede, men blev snart klar over, at det var et stort
Isbjerg, som havde forvildet sig sydpaa. Pludselig
faldt der et Stykke af Bjerget, der derved kom til
at rulle frem og tilbage, indtil det atter kom i Lige
vægt; det varede for Resten temmelig længe. —
Det gik nu strygende op ad Strædet med en fin
Brise. En Morgen opdagedes Is forude, hvad der
foraarsagede, at vi i flere Dage maatte sejle langs
Iskanten, uden at vi kunde komme igennem, og det
blæste op til Storm, saa vi ikke kunde krydse os
fra Isen; en Mand blev beordret op til Udkik paa
Bramraaen for at finde en Aabning i Isen, som vi
kunde sejle igennem; thi hvis vi kom ind i Isen,
vilde vi blive knust. Vor Kaptajn vred sine Hænder
og sagde, at hvis det var Vestisen, saa kom vi al
drig ud af den; for den strækker sig helt over til
Amerikas Kyst. Vi løb for Stumperne, og der var
saa glat Vand som i en Havn; men det var svært
at parere klar af de store Isflager; vi turde ikke
røre dem med den Fart vi løb; det vilde være det
samme som vor Undergang. Men lige til Aften blev
vi klar af Isen, hvad vi alle jo var meget glade for.
Uden for Isen laa der et stort Isbjerg. Den Gamle
spekulerede paa at fortøje til det; men han turde
alligevel ikke. Vagten holdt skarpt Udkik hele Nat
ten, for at vi ikke skulde blive omringet af Isen.
Men vi saa ingen Is den Nat, saa Vagten kunde
purres ud med Ordene „Godt Vejr og gode Veje“. —
Faa Dage efter fik vi Land i Sigte; jeg kunde
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ikke straks se noget ; men ved at kikke op mod Sky
erne, fik jeg Øje paa Fjeldtoppene over Skyerne.
Dagen efter fik vi den grønlandske Lods om Bord.
Det morede mig for første Gang at se en saadan
skindklædt lille Mand. Kaptajnen sagde: „Poul, giv
Lodsen en Beskøjt!“ og det fik han. Det var en
rigtig Lækkerbidsken for ham. —
Naar det første Skib kommer til Kolonien, faar
alle Børnene fri fra Skole; der bliver raabt „Umirsvit!" (Skibet kommer). I de Dage afhang Grøn
lændernes Eksistens af, om de kunde faa frisk For
syning af Proviant.
Jeg spejdede efter Byen; men den synede ikke
stort: en Købmandsbolig, Inspektørbolig og et Bød
kerværksted, Resten var grønlandske Hytter, som
næsten gik ud i eet med Landskabet, der var sne
dækket. —
Vi begyndte saa at losse vor kostbare Last, som
vi maatte ro i Land i vor Storbaad. Vore Passage
rer forlod os efter en bevæget Afsked og gik om
Bord i Briggen „Peru“, der var klar til at sejle
til Upernivik. Søndag Eftermiddag fik vi Landlov;
vi skulde more os og røre Benene. Matroserne tog
en Fjerding Kaffe og brunt Sukker med i Land. Vi
gik ind i en Hytte, den eneste med Rejsning paa.
Der boede en gammel Nordmand, som var gift med
en Grønlænderinde ; de var meget gamle og sagde
ikke et Ord til os. De havde 4 Børn, to Drenge og
to smukke Piger. Den ene hed Tabita og tjente hos
Inspektøren; den anden tjente hos Købmanden og
hed Nikoline. Vi skulde saa hen i Bødkerværkstedet,
hvor der skulde danses. Der var Cementgulv og det
tog godt paa Støvlesaalerne. Pigerne stillede straks
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i deres fine Nationaldragter, og smilende Ansigter
havde baade gamle og unge. Der var ingen Stole,
saa Konerne lagde sig (med deres smaa Børn i Ryg
poserne) paa Gulvet langs Væggen. Som de laa der,
lignede de i Halvmørket nogle store Tudser.
Musikken bestod af Harmonika og Tromme, og
denne bestod af en Fjerding med et Skind spændt
over. Dansen gik lystigt, vi dansede blandt andet
„Apanik-pingersut“ (Reel) til henimod Kl, 10, da vi
sluttede, hvis vi ikke skulde komme til at gaa paa
bare Ben; thi Cementen sled som sagt haardt paa
Saalerne. Vi gik saa med hjem til Nordmandens og
drak Kaffe, og da der var knapt om Stole, maatte
vi sidde paa Briksen. De gamle laa bag om Briksen,
og hvad de tænkte, ved jeg ikke; men vi opførte
os i alle Tilfælde pænt. Efter Kaffen fik vi os en
Passiar, til vi skulde om Bord. — Matroserne havde
ladet deres bedste Tøj blive i København; men jeg
havde mit Konfirmationstøj paa, saa Pigerne sagde:
„Pena-kork ajunga-lak“ (Kahytsdrengen er pæn og
god).
Ofte kom Grønlænderne om Bord, hvor de fik en
Beskøjt, hvad de var meget glade for; de var alle
saa barnlige.
En Dag kom der en Grønlænder om Bord med
røget Laks til Kaptajnen, som sagde, at jeg skulde
give ham et Par Beskøjter. Jeg havde hørt, at de
kaldte ham „Røget Laks“. Jeg sagde da: „Vær’s god,
„Røget Laks!“ Han svarede meget godmodigt: „Du
ikke sige „røget Laks"; andre Grønlændere kalder
mig „Røget Laks“. Jeg kaldte ham aldrig „Røget
Laks“ mere. Han var saa god og rar; det var for
Resten alle de ægte Grønlændere. —
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Da vi var færdig med at losse, hvad vi skulde,
i Godhavn, sendte Inspektøren os til Ritenbenk i
Diskobugten, hvortil Købmanden skulde forflyttes.
Hans Tjenestepige Nikoline var med, og hun hjalp
mig med at pudse Knive og Gafler. Det var jo
meget rart; men hvad der ikke var det bare Grin:
Nikoline skulde staa ved Siden af mig ved Bordet.
Der vankede til os af Spøg, saa min Borddame flyg
tede; men jeg holdt ud. Den Dag behøvede vi ingen
Underholdning ved Bordet. —
Nikoline og jeg var ellers gode Venner, saa længe
vi havde godt Vejr. Men da Vinden friskede op,
saa „Hvalfisken0 begyndte at røre sig, var Frøkenen
færdig; det kunde hun ikke taale. En Morgen, da
jeg skulde bruge min Dveil (Svaber) og Viskestykket,
der var en Kabbeltejn*), saa havde hun brugt den
til at tørre det op, som de vrede Havguder havde
krævet. Det kunde endda gaa an med Dveilén; men
Kabbeltejnen, som jeg brugte til Knive og Gafler (!)
Det kunde jeg ikke staa for; det gjorde rigtignok et
dybt Skaar i Kærligheden. —
Hver Morgen gav jeg mine Passagerer Kaffe paa
Køjen; 2. Styrmand misundte mig den Fornøjelse,
og en Morgen kom han og sagde, at jeg skulde gaa
til mit Arbejde, saa skulde han nok give Nikoline
Kaffen. Det kunde jeg ikke lide; han plejede jo
ellers ikke at hjælpe mig. Jeg holdt mig ogsaa i
Nærheden af ham, at han ikke skulde drille Nikoline
for meget. — For øvrigt gik Rejsen godt; jeg passede
mit Arbejde, hvortil, som før sagt, ogsaa hørte at
stoppe Kaptajnens Pibe, naar han lod den falde bag
Vandfadene. —
*) Kabbeltejn er opplydset (optrævlet) Tovvaörk.
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Otte Dage efter lossede vi den nye Købmand i
Land. Til Trods for, at jeg havde passet ham godt,
udeblev Drikkepengene. — —
Derfra fortsatte vi Rejsen til Umanak; vi havde
godt Vejr, saa den ene Dag gik som den anden, men
med skarpt Udkik efter Isen, som var vor Skræk
i de Farvande. Da vi naaede Fjorden, havde Isen
ikke forladt denne, saa vi maatte ligge fortøjet ved
Indløbet i tre Dage. Da kom endelig Vinden og førte
Isen ud, saa vi kunde sejle ind, helt op til Klipperne,
som Isen i tusinde Aar havde slebet helt glatte.
Inde paa Fjældene gik Pigerne og sang „Marken
er mejet“ paa Dansk; der var rigtignok Glæde over
vor Ankomst! Første Søndag derefter kom Kateke
ten om Bord og bad os til Gudstjeneste paa Dansk;
alle, som vilde, kunde gaa i Land, med Undtagelse
af Kokken, der skulde lave Mad.
Der var et pænt Kor af grønlandske Piger, som
sang godt. Paa Stedet var der en Dansker, som var
gift med en Grønlænderinde og havde voksne Børn ;
men vi maatte skamme os over en saadan Lands
mand. Han kom tit om Bord for at faa en Snaps
Brændevin.
Efter endt Losning var vi klar til at sejle videre,
men blev omringet af en Mængde smaa Isbjerge,
saa vi ikke kunde røre os i flere Dage, og vi kom
ikke engang til at se Byen. Heldigvis skiftede Strøm
men, saa vi snart kunde sejle til Upernivik. Vi skulde
først have været til Prøven. Men da det var saa
sent paa Aaret, undlod vi det. Vi kunde gaa derind
med vor Storbaad med nogen Last, og Resten kunde
Koloniens Baad tage. En Dag, da vi laa og krydsede,
var der et meget stort Isbjerg, som vi skulde passere
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i Læ af. Kaptajnen mente, vi var tilstrækkeligt langt
fra det; men vi fik andet at vide, da vi var ud for
det. Thi det blev blikstille, saa Sejlene faldt til Stæn
gerne, og „Hvalfisken“ var ikke til at drive frem.
Kaptajnen havde ikke tænkt sig, at Isbjerget stod
paa Grund paa 100 Favne Vand, og da Strømmen
bar paa Bjerget, drev vi lige ned mod det. Det var
meget farligt; thi hvis det kælvede, vilde det knuse
os. Der blev rigtignok Travlhed. Alle Mand paa Dæk !
I en Fart satte vi to Baade ud til at bugsere os for
at komme klar af Isbjerget. Om Bord var kun Kap
tajnen og jeg. Vi havde en lang Aare til at styre
med, som vi stak mellem „Pullerterne“ agter, og saa
sled vi i det og kom ogsaa klar. — Kaptajnen fik
igen Ild paa Piben og gav mig Ordre til at give
Folkene en ekstra Snaps. Efter nogle Dages Forløb
var vi i Upernivik, hvor Kateketen kom om Bord
for at bede os til Gudstjeneste. Efter endt Gudstje
neste, som foregik om Formiddagen, skyndte vi os
den temmelig lange Vej fra Byen til Havnen og om
Bord. Men Sangkorets smukke Piger fulgte med; det
fik de dog ingen Glæde af; for paa Halvvejen ind
hentede Kateketen dem og jog dem tilbage som en
Flok Vildt til stor Morskab for os andre. Efter endt
Losning begyndte vi paa Ladningen, som hovedsa
gelig bestod af Tran. Da vi var færdige til at sejle
næste Morgen, kom der 8 engelske Hvalfangerbaade
med 8 Mand i hver Baad, ialt 64 Mand, som vilde
med hjem. Deres Skib var blevet skruet ned af Isen.
De havde trukket Baadene over Isen og sejlet, naar
der var aabent Vand. Det var, som sagt, sent paa
Aaret; vi maatte losse en Del af Ladningen for at
faa Plads til saa mange Mennesker, og vi skulde nu
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have mere Proviant og Vand om Bord; det skulde
vi have fra Kolonien, som i Forvejen ikke havde
for megen Proviant. Kaptajnen vidste ikke, hvad
han skulde gøre. Englænderne tilbød at ville nøjes
med halv Ration og have det halve Mandskab un
der Dæk ad Gangen. De fik saa Lov til at komme
med, og vi fik travlt med at losse og indtage Pro
viant og Vand til saa mange Munde, og der blev
sendt Baad til Prøven for at faa lidt Proviant, da
vi ikke kunde tage alt her fra Kolonien. Kaptajnen
og Doktoren fik jeg ned i Kahytten; det var dyg
tige og flinke Mænd.
Saa sejlede vi da af Sted og skulde anløbe God
havn for at faa mere Proviant og samtidig tage
Inspektør Olrik og hans Tjenestepige Tabita med
hjem.
Saa snart vi havde forladt Godhavn og var kom
met ud i Strædet, fik vi en svær Storm af N. V.
Hele Vagten blev sat paa Udkik, da vi var bange
for den gamle Is. Vi lod „Hvalfisken" løbe, saa stærkt
den kunde. Den vred sig svært og var ikke god at
styre, men vi slap dog vel ud af Strædet. Jeg maatte
spænde Slingrebrædderne paa Bordet for at holde
„Skaffegrejerne" paa det. Til at hjælpe mig havde
jeg et Par engelske Drenge. De pudsede Knivene og
Gaflerne og fik til Gengæld to Snapse i Stedet for
een. Det gik for sig paa den Maade: Jeg stod sur
ret fast til Styrbords Naglebænk og skænkede i Glas
set, og Englænderne gik rundt om Storbaaden een
Gang, medens de, som hjalp mig, gik to Gange. —
Det tog til med Kulingen og vi lænsede af Sted.
Vi gjorde alle Sejlene fast og maatte dreje under,
og et svækket Brigsejl var hele Sejlføringen. „Hval-
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fisken“ laa helt paa Siden med Lønningen under
Vandet. Stormen var haard, og vi drev tre—fire Mil
i Vagten. Vi duvede svært og tog en Mængde Vand
over os. Begge Kaptajner var hele Tiden paa Dæk
ket, passiarede og røg ustandseligt. Doktoren blev
nede i Kahytten og sludrede med mig. Han fortalte,
hvad han havde døjet paa Turen: Efter at deres
Skib var blevet skruet fast i Isen, var alle Baadene
blevet sat ud paa Isen et godt Stykke fra Skibet;
det halve Mandskab var ved Baadene, naar det an
det halve var til Køjs. — Skibet var blevet skruet ned
paa faa Minutter; derefter havde de trukket Baadene,
snart i Vand og snart paa Isen, mens Doktoren var
blevet siddende i en af Baadene og frøs som en
Lænkehund.
Stormen vedvarede, og vi vilde prøve paa at lænse
for den bare Rigning. Men det vilde Engelskmændene
ikke være med til: skulde vi lænse, maatte vi sætte
rebet Fok ud; det gjorde vi saa og bar af. Anden
Styrmand kom saa ned for at skrive Vagten af. In
spektøren var krøbet til Køjs, og jeg havde travlt
med at stuve alting fast. Da kom der en Sø, som
„Hvalfisken“ ikke kunde løbe fra. Den fyldte Dæk
ket med saa meget Vand, det kunde rumme. En Dør
ned til Kahytten stod aaben, og Vandet styrtede ned.
Vi vilde op, men det var umuligt. Passagererne kom
ud af Køjerne og op i Sofaen med Hænderne spændte
om Slingrebrædderne, medens alt, hvad der var løst
i Kahytten, flød fra den ene Side til den anden.
Oppe paa Dækket havde de travlt med at slaa Løn
ningen i Stykker, for at Vandet kunde komme hur
tigere ud; thi Lænseportene var for smaa til saa
store Mængder Vand paa een Gang.
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Nu var gode Raad dyre; vi turde ikke lænse mere.
Begge Kaptajner raadslog: det vilde være den visse
Undergang, hvis vi løb med den Fart ind i en
Braadsø. Fokken blev gjort fast, og Sejstrup sagde,
at nu skulde „Hvalen“ faa Lov til at lege. Det gik
godt; men der vankede ingen Toddy den Aften; thi
Ilden var slukket i Kabyssen, og Kokken havde været
over Bord, saa han maatte til Køjs. Da der var blevet
ryddet paa Dækket, gik vi i Lag med at tømme Ka
hytten for Vand, og saa til Køjs efter den drøje
Omgang! — — —
Dagene gik nu, den ene som den anden. Vi nær
mede os nu Orkney-Øerne, og en Aften krøb den
engelske Kaptajn op i Storriggen og opdagede et
Fyr over Læ Kranbjælke; det skulde vi til Luvart
for; det var vanskeligt, da vi laa paa Siden og uden
Sejl. Englænderen sagde, at vi hellere maatte sejle
i Graven end „drive“. „Kan den holde til at sejle
med?“ „Ja,“ svarede vor Kaptajn, „bare vi kan holde
den paa Benene.“ Der blev saa purret ud; Sejlene
blev sat, og De kan tro, „Hvalfisken“ tumlede sig.
Nu gjaldt det Liv eller Død! Alle Mand var agter,
hvor de ligefrem bed sig fast i Naglebænken, medens
„Hvalen“ smed sig paa Siden, som vilde den vælte
alting over Bord. Jeg havde ikke hørt, at der var
blevet purret ud, men vaagnede ved, at jeg laa paa
Skibssiden. Jeg kaldte paa Peter, Kokken; men der
var ingen Kok. Lampen var slukket, og Vandet styr
tede ned ad „Kappen“. Jeg krøb da paa Siden op
Trappen og raabte; men ingen svarede. De var jo
alle agter. Jeg sparkede Døren op; det var nu blevet
Dag, og jeg krøb saa i Læ af Storbaaden. Der fik
Kaptajnen Øje paa mig og raabte: „Der er Drengen,
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se at faa fat i ham!" Jeg kom saa ned i Kahytten,
men vilde hellere være blevet paa Dækket og have
set paa den Sejlads. Jeg kunde imidlertid følge den,
naar jeg stod paa Kahytstrappen med Døren paa
Klem. Hvor „Hvalfisken" dog tumlede sig! Men vi
klarede os stolt, takket være vort gode, solide Skib
og vore dygtige Kaptajner. Der var ikke en Mand
paa Dækket af alle vore engelske Passagerer; de
kom kun op, naar Vejret var godt.
Vi var imidlertid kommet ind i Nordsøen, hvor
Søen ikke var slet saa haard. Det var Meningen, at
Englænderne skulde have været i Land i Leerwick.
Men det kom de ikke; det blæste for meget. De blev
vrede og ønskede os endnu haardere Vejr. Deres
Kaptajn blev meget vred og sagde, at nu skulde de
ingen Snaps have mere, og de fik heller ingen.
Da vi havde sejlet en Vagt eller to, fik vi en
Sejler uden Rigning at se i Læ. Styrmamden mente,
at det var en spansk Fisker, som havde lagt Masterne
ned. Men den engelske Kaptajn sagde, at vi maatte
se, hvad det var. Vi bar saa af, og det viste sig at
være en engelsk Skonnert, som Søen brød over, som
om det var et Skær. Folkene, syv Mand, havde surret
sig fast til Storbommen. Vi løb til Luvart af ham,
og Kaptajnen raabte i Raaber til ham, hvorledes de
skulde forholde sig. De havde endnu deres Storbaad.
Vi sejlede saa frem og lagde os i Læ af ham, saa
nær som muligt. De satte saa Baaden ud (det var
let, for Lønningen var slaaet i Stykker) og roede
væk; de forsvandt engang imellem for os, naar de
kom ned i de dybe Bølgedale. Paa Siden af os kom
de dog til Slut. Baaden knustes i det samme; men
Folkene hagede sig fast i Røstjernene paa „Hvalfi4
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sken." Vi halede dem om Bord og fortsatte Rejsen.
Jeg fik saaledes en Kaptajn til i Kahytten, men
klarede den ellers godt. Værst var det om Morgenen,
naar Inspektøren skulde gurgle sin Hals paa Køjen,
og jeg skulde staa og holde „Kammertjeneren" for
ham, medens Kaptajnen sad i Sofaen og drak Kaffe.
Det passede sig ikke rigtigt; men det var jo „Kon
gen fra Nordgrønland", saa Kaptajnen turde ikke
sige noget. Tabita krøb godt til Side, at hun ikke
skulde faa noget af Indholdet ned over sig.
Naar det var godt Vejr, og Passagererne var paa
Dækket, maatte jeg skaffe Æg og Kognak til Tabita,
og vi fik os en Toddy sammen.
Endelig naaede vi København med vor kostbare
Last; vi fik hver et Pund Sterling og Kaptajnen en
fin Kikkert i Dusør af den engelske Regering.
Tabita maatte nu i en Kjole i Stedet for sit grøn
landske Tøj, og vi blev sat i Land; jeg fik fat i en
Droske og kørte hende til hendes nye Hjem i Bred
gade; jeg tog atter om Bord, og næste Dag blev vi
bugseret ind i Trangraven, hvor „Hvalfisken" skulde
losse sin Ladning af Tran, Skind, Fjer og Dun. Jeg
bar saa hjem til Fru Seistrup alt det, som jeg havde
modtaget, paa nær en Sølvske, som var blevet borte.
Fruen sagde, at jeg skulde blive fri for at betale den,
fordi jeg havde været saa flink. Hun sagde: „Du
skal vel med min Mand til næste Aar? Men saa skal
du være Ungmand; og dertil svarede jeg ja.
Da Lasten var udlosset, blev vi afmønstret; Hyren
var for mit Vedkommende 8 Rigsdaler.
Jeg rejste saa hjem til Gilleleje for Vinteren.
Se det var min første Rejse, og det skulde ikke
blive den sidste.

5° ’

Og hermed vil jeg slutte med mit fulde Navn:
Poul Chr, Pedersen,
Jeg er nu i mit 83. Aar, da jeg skriver dette*) (1928).

#

*) Fisker Poul Pedersen er født paa Gilleleje 22.-8. 1846 og fylder saaledes
90 Aar i 1936.
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NICOLINE NIELSEN:

FRA HEDSBJERG
var i Aaret i 1835 Pernille Andersdatter satte
sig i Armstolen ved Bilæggerovnen. Hendes 3
Børn, den femtenaarige Hans, den syvaarige Stine
og den lille fireaarige Nille var i Stuen sammen
med deres Moder.
De to smaa Piger sad i Skumringstimen paa det
sandstrøede Lergulv og legede med deres Pinde og
Klude, som de med kvindelig Snilde omdannede til
fine Dukker. Sønnen Hans sad paa Gaasebænken og
saa paa sin Moder.
Pernille lod Strikkepindene gaa, alt imens hun
talte til sine Børn.
„Nu er vor Far død — gamle Niels Reielsen —
og nu vil jeg især bede dig, min Søn, være mig be
hjælpelig. I to Smaatøser er jo for unge til at være
mig til nogen Nytte endnu; men vor Far og jeg
har, før han døde, bestemmet, hvordan det skal være.
Vi har bestemmet, at du, min Søn Hans som den
ældste skal have Gaarden her, „Rishøj“.
Saa har vi tænkt, at naar Stine bliver voksen og
gift, vil jeg bygge en Gaard til hende paa noget af
den Jord her, der ligger udyrket hen.
Naar en lille Tid er gaaet, og Niels godt og vel
er blevet kold i Jorden, vil jeg tage Stine og den
lille Nille med mig op paa Hedsbjerggaarden.
Jeg har faaet Tilbud fra Lars Nielsen (kaldet Lars
et

D
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Hedsbjerg) om at komme derop og passe hans gamle,
udlevne Kone; saa skulde det vel gaa underligt til,
om ikke jeg fik Pladsen der efter hende, naar hun
er død. Saa kan jeg maaske opleve, at i tre Børn
faar hver sin Gaard i Hedsbjerg“.
Pernille glemte dog ikke lige straks Niels Reielsen.
Der gik tre Aar.
Da hendes Søn Hans Nielsen, altid kaldet Hans
Reielsen, var atten Aar overtog han Rishøjgaard.
Han maatte svare sin Moder stor Aftægt (80 Rdl.),
skønt der intet var at svare af — saa godt som.
Niels Reielsen havde faaet Arvefæste og Skødebrev
udstedt i „Vor kongelige Residensstad Kjøbenhavn“
d. 17. December 1834 paa Gaarden „Rishøj“ i Hetzbjerg By, Søborg Sogn.
Hans Nielsens Skøde paa Rishøjgaard blev udstedt
d. 23. Maj 1838, og samme Sommer blev der udfær
diget en Panteobligation, dateret 24. Juli 1838, til et
Beløb af 200 Rdl., som Hans Nielsen fik igennem en
Hr. Kløeker i Esrum, og denne igen fra en Hans
Jørgen Jensen i Stenstrup. Beløbet blev dog allerede
tilbagebetalt 1842.
Hans Nielsen var altsaa ung til at være Gaardmand. Han saa sig da ogsaa om efter en Kone til
at hjælpe sig.
Paa Kragehøj gaarden i Nabobyen Bregnerød gik
der en ung, køn og dygtig Pige.
I de Tider var det ikke saa let at komme et Stykke
Vej som nu om Dage; men Kærlighed var den Gang
som nu opfindsom.
Hans lavede sig et Par meget høje Stylter. Naar
han stod paa dem, kunde han se Birthe nede i Breg
nerød. Han svingede med sin Hue og Birthe med
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sit Hovedklæde. Følgen blev et Frieri.
De holdt Bryllup d. 25. Februar 1842 i Søborg
Kirke og blev viede af Pastor Raaschou, der senere
blev Hans Nielsens gode Ven, som han altid saa op
til og omtalte med stor Respekt.
Hans Nielsen var nu 22 Aar (f. d. 17. Marts 1820).
Hans Hustru, Birthe Jørgensdatter, var otte Aar
ældre (f. d. 8. Oktober 1812).
Aarene gik for de to unge Mennesker med Slid
og Nøjsomhed.
Børn kom der ogsaa til. Hvert andet Aar fik de
en Pige. Dette gentog sig fem Gange. Den sidste
Pige, som ved Fødselen blev døbt Ane, døde, og
havde paa et hængende Haar nær taget Moderen
med sig.
Man sagde, Hans Nielsen hentede Jordemoderen
og Doktoren, i Esbønderup, paa ringere end tre
Kvarter. Det var næsten Bilfart. Men Hans Nielsen
havde ogsaa smaa, rappe Frederiksborgheste, som
blev passet godt. — Men han forlangte ogsaa, at
de skulde kunne løbe stærkt paa de lange Ture, han
siden hen kørte fra Gilleleje til København med
Rødspætter.
En Vinter var han saaledes inde i København 21
Gange med Fisk. Han fik for hvert Læs, saa vidt
jeg ved, 4 Rigsdaler i Kørepenge.
En Søndag i Sommeren 1850 gik Hans og Birthe
i Marken og saa paa Rugens spinkle Vipper saavel
som det lave Byg og Havre.
De fulgtes ad, Ager op og Ager ned. Det var fat
tigt og smaat det hele.
Birthe gik og grundede. Endelig kom det: „Hør
Hans! Frederik d. 7., vor kære Konge, er jo kommet
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herud for at grave efter Oldsager paa Søborg Slot.
Tror du ikke, Hans, at du kunde grave nogle af de
Kæmpehøje ud, der ligger paa vor Mark? De ligger
os jo kun i Vejen“!
Hans svarede: „Ja det har jeg ogsaa selv tænkt
paa. Jeg er jo, begyndt saa smaat at tage noget Jord
og Sten til at fylde i nogle af Vandhullerne. Som du
ved, har jeg omtrent faaet fyldt baade Stenkæret og
Kringlemose herude i Nordvest“.
„Jeg er ikke saa glad,“ fortsatte Hans, „ved at
grave de Høje ud. Det er Begravelser, og de døde,
synes jeg, skal have Fred. Man vil ogsaa nødig i
Kast med baade Nisser og Trolde. Paa Kirkebondegaarden i Alme siger man jo, at Nisserne tærsker,
og meget andet Arbejde udføres om Natten. JDet vil
jeg nødig udsætte mig for. Hellere vil jeg selv gøre
Arbejdet end have Nisserne til det, selv om (som
man siger deroppe paa den Gaard i Alme) det gi
ver Penge i Skæppevis til Kirkebonden“.
Birthe gik og tænkte sit over Tingene. Saa sagde
hun: „Hos vor Nabo i Bregnerød, Peder Christoffersen,
har de jo gravet ned i Højen og taget, hvad der laa,
og nu hopper vore Børn om Søndagen paa den store
Overliggersten.
Min Broder, Hans Jørgensen, har jo ogsaa gravet
i „Rokkeshøj“, og der er ingen Ulykke sket hverken
for dem eller for deres to Døtre. — Ja, Ane er jo
rejst hjemmefra som Bondekone paa Toftegaard i
Koldsbæk; men Laurine gaar da høj og rank der
hjemme hos sin Far og Mor“. —
Da Hans Nielsen og Birthe hin Sommersøndag 1850
stod paa Hedsbjerget lige Vest for Hedsbjerggaarden,
hvor hans Moder og Søster boede, svarede det Stykke
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Land, der tilhørte Hans og Birthe, og som laa lige
mod Syd, godt til sit Navn, „Hedsbjerg“, eller som
det den Gang kaldtes, „Hetzbjerg“. Det var kun Gejl
(Lyng), der blomstrede mellem Kæmpehøjene.
Da Hans Nielsen overtog Gaarden, var der ca. 100
Td. Land, og der var kun een Ko.
Hans og Birthe fulgtes nu ned ad Hedsbjerget til
deres Hjem.
Kort Tid efter begyndte Hans Nielsen for Alvor
at grave ud paa Højene. Han gravede en Høj ud ret
Øst for Gaarden, 100 Favne borte, ved Skellet ind
til hans Søster Stines Ejendom. Der indenfor laa
to Høje, en større og en mindre. De blev først
udgravet saa sent som sidst i 90erne og Fylden
kørt n^d i en Mose 50 Favne Syd for Højen.
Hans Nielsen gjorde sig snart færdig og fortsatte
med de øvrige. — Der var ni Kæmpehøje paa hans
Mark, som blev udgravede og sløjfede fra først i
50erne til midt i 60erne.
Imidlertid var Børnene blevet voksne. De var
født i 40erne. Sønner fik de aldrig; saa maatte Døt
rene gøre Karlearbejde. Især de to ældste maatte
hjælpe at læsse og køre Jord til at fylde i alle de
sumpede Huller.
Den forarmede Gaard trængte til Forbedring paa
alle Omraader, hvad ogsaa i Tidens Løb lykkedes
for de to stræbsomme Mennesker.
Pernille Andersdatter havde, mens hun sad Enke,
ladet opføre en Længe i Aaret 1836. Manden, som
byggede den, hed Peder Jensen og var fra Bregne
rød. Til ham maatte hun afstaa 15 Td. Land Jord,
fordi han byggede den Længe. Penge at betale med
fandtes ikke.
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Denne Længe i Vest blev nytækket i 1848, og
Taget laa til Julestormen i 1902, da det meste fløj
af i Nattens Løb. Længen ligger der endnu.
Hans Nielsen byggede en Staldlænge i Nord midt
i 50erne paa Opfyldning fra Gravhøjene og af Sten
fra Søborg Slot. Den staar der ogsaa 1935.
Men i mange Aar, efter at denne Længe var byg
get til Stald for Køer og Heste, var der kun Uheld
med Besætningen.
Køerne laa om Morgenen og var kommet over
hinanden i Baasene og kvalt i Bindslerne. Lige
saadan gik det Hestene. De kunde om Aftenen
være raske og om Morgenen ligge og være døde i
Stalden.
Og en Laage i den vestre Længe, som vendte ud
mod det Sted, hvor der var sløjfet to Høje, kunde al
drig staa lukket. Den kunde, selv om det var lunt Vejr,
midt om Natten blive smækket op med stort Rabalder.
Da de gravede i de to Høje, som laa lige op til
Gaardens Have mod Vest, havde den ene af de to
mindste Døtre været ude i Højen om Dagen og taget
nogle Urner, Potter, som de kaldtes, hvori der var
brændte Ben. Hun vilde bruge Potterne som Legetøj.
Men da hun om Aftenen sammen med sin mindste
Søster skulde i Seng i Slagbænken og stod og redte
denne, saa hun pludselig en Mandsling med rød Top
hue skyde sig op mellem Bænken og Væggen og
hjælpe hende med at pusle i Sengehalmen. Da han
havde staaet der et Øjeblik, forsvandt han, som han
var kommet, mellem Bænken og Væggen. — Som
gammel Kone forsikrede hun, at hvad hun havde
set som Barn, ikke var et Foster af Fantasien, men
var virkeligt.
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Samme Pige havde hørt, at man ikke maatte om
tale den Slags Syner, før et Døgn var gaaet, og hun
havde Omtanke nok til at tie. Men hendes Moder
havde dog vist alligevel anet Uraad. Thi næste Dag
blev den lille Hanne beordret til at sætte Potterne
ud i Højen, hvor hun havde taget dem. Og Fade
ren gravede dem ned, hvor de var taget; saa blev
der Fred fra den Kant/) — Han fortalte som
gammel Mand, at han godt kunde huske Stedet,
hvor Urnerne var nedgravet. Og hans Dattersøn pla
gede ham for at faa det at vide. „Nej, aldrig!“ sagde
Hans Nielsen; han havde faaet nok af at forstyrre
Gravfreden.
Det gik saa galt med Spøgeriet, at Hans Nielsen
til sidst maatte rejse til den kendte af Gillelejerne
søgte Doktor Bülow. Han var meget anset som Læge
og som en Slags Troldmand og boede et Stykke
Nord for Helsingborg. Bülow kom og saa paa Sa
gerne paa Rishøjgaard. Birthe vilde vise ham til
Rette; men han sagde: „Behøves ikke; det ved jeg
selv!“. Det hjalp noget, men ikke helt, at han havde
været der.
Hans Nielsen bestemte sig da til at køre efter den
kloge Kone fra Kratmøllen ved Slangerup. Hun kom
og gik frem og tilbage i Kostalden, vred sine Hæn
der og mumlede nogle Formularer; saa hjalp det.
Og siden var der ikke større Uheld paa Gaarden end
paa andre Bøndergaarde.
Der laa en Høj Nordøst for Rishøjgaard, c. 50 Fv.
fra Landevejen, der som nu gaar fra Bregnerød til
Munkerup. Denne Høj havde Hans Nielsen flere
*) Denne Beretning supplerer Sagnet om samme Høj i „Fra det gamle
Gilleleje" 1933. S. 79 (Red.).
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Gange prøvet at udgrave; men hver Gang var han
blevet syg. Hans Nabo, Lars Petersen, som blev
kaldet Lars Heje, fordi han var født paa Blaksheide
(Stedet har altid været kaldt Heied og Indehaveren
Heiemanden), sagde mange Gange til Hans: „Du faar,
Fanden tordne mig, aldrig gravet den Høj ud; den
kommer du til at lade være i Fred.“ Og det kom til
at passe; thi hver Gang, Hans Nielsen atter prøvede
derpaa, blev han syg. — Saa sent som i 1910 prøvede
en ny Ejer at grave i denne Høj. Der var utallige
smaa Flintesten og tillige Sten paa Størrelse som et
Mandshoved; de kunde blive ved at tage Sten, og
lige mange var der. Men ogsaa han blev snart fær
dig. Hans Svigerfader havde i Forvejen advaret ham;
men han havde ikke villet rette sig derefter. Nu blev
han pludselig syg, og hans Køer begyndte at kaste
Kalv, hvorfor han skyndsomst fik kørt Vognene bort
fra Højen. Og den er aldrig senere blevet helt ud
gravet. Maaske staar en gammel Vikingehøvdings
Guldskrin i Bunden af Højen, og den er muligvis
ikke født endnu, som skal løfte Skatten!
Hans Nielsen havde engang et mærkeligt Syn. En
Høstaften sidst i 50erne kom han gaaende fra Sogne
møde i Søborg. Da han kom 50 Fv. Vest for sin
Gaard, tæt ved den Dam, der endnu ligger der, saa
han ligesom en høj Taageskikkelse. Han troede først,
det var hans Kone, Birthe, der var gaaet ham i Møde.
Men pludselig forandrede Synet sig : Han saa nu paa
Dammens stille Vand en Hare komme hastigt svøm
mende, efterfulgt af en Snes Vildællinger, der alle
bed hinanden i Halen. Et Øjeblik! saa var Synet
væk. Hans Nielsen forsikrede, at han virkelig havde
haft denne Oplevelse. Og han var altid ædru og klar.
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Ja saadanne Beretninger har vi faaet overleveret
fra vore Forfædre. Man kan dømme om dem, hvad
man vil. Men alt tyder paa, at der er noget bag For
hænget, og at man skal lade de døde have Fred.
De store Masser af Sten, som Hans Nielsen kørte
fra de ni Kæmpehøje, blev anvendt hjemme ved
Gaarden. Han værnede Hjemmet for Byge og Blæst
ved at sætte et Stengærde rundt om. Disse herlige
gamle Stengærder! Er der noget smukkere Hegn end
et saadant Gærde! Gærdesmutterne holdt til der — vi
havde i Hundrdevis af dem — og om Sommeraftenerne sang de derfra deres hyggelige Kvit-vit!
Men nu er de fleste af Gærderne slaaet i Skærver og
slidt op paa Sognets Landeveje. Saadan er det ogsaa
gaaet den Længe, Hans Nielsen byggede lidt Nord for
Gaarden. Han havde slæbt de store Sten sammen, stab
let dem op og klistret dem sammen med Ler. Han
sagde ofte siden, at Sommeren 1864, da han byggede
Stenhuset, var den strengeste, han havde haft. Sten
huset var blevet indrettet til Faarehus i den ene
Ende, Tørvehus i den anden, og i Midten var der et
Rum til Arbejdsvogne og til de primitive Avlsredskaber.
Men det saavel som Stengærderne er nu borte.
For Resten var Staldlængen, som han byggede i
50erne, ikke alene blevet til ved at tage Opfyldningen
fra Kæmpehøjene. Nej, det kom ham til pas, at han
fik Lov til at hente Sten paa Søborg Slot til 4 Sk.
Læsset. Og Rishøjgaard, saavel som andre af Sognets
Gaarde nød godt af dette gode Tilbud. Landets Fader,
den folkekære Frederik den Syvende, var i Somme
ren 1850 ude med sine Hestgardere for at grave
efter Oldsager paa Søborg. Og han havde sin Hustru,
Grevinde Danner, med.

Hans Nielsen fortalte ofte, at han havde set Kon
gen og Grevinden paa Slotsruinen. Men især dvælede
han ved, at han mange Gang havde set Kongen ride
alene til Stranden ad en Markvej, der gik over Rishøjgaards Jorder og forbi det Sted, hvor nu Firhøj
Station ligger. Kongen red paa sin lille graa Skimmel,
stadig opmuntrende den ved at sige højt „Sjup! Sjup!“
Det var altsaa ikke alene Kæmpehøjene, der blev
øvet Vandalisme imod, men ogsaa mod det gamle Slot.
Men naar Kongen gik foran, var det ikke til at undre
sig over, at det gik, som det gik. Slottet blev revet
endnu mere ned, end det i Forvejen var. Og Vold
gravene blev fyldt med den udtrillede Jord og de
fundne Sager slæbt bort, hid og did. Saaledes laa
der endnu i 90erne paa en Gaard i Søborg By Balustre m. m. inde i en Lade.
Kunde Stenene tale, vilde de nok sige som saa:
„Vi har kendt bedre Dage. Vi har huset Konger og
Hertuger, hørt Jagthorn gjalde over Vindebroen. —
Nu skal vi staa og lune for dumme Kvæg!" — —
Men vi er alle underkastede Forkrænkelighedens Lov ;
det gælder Menneskene, som det gælder Stenene fra
Søborg Slot og fra Vikingernes Begravelse i vore
gamle Høje.-----Nu vil vi gøre et Spring frem i Tiden til 1886.
Pernillle Andersdatter, som i mange Aar havde re
geret paa Hedsbjerggaard, var død, mæt af Dage, 3.
Apr. 1878, og hendes yngste Datter, den føromtalte
Nille, der 16. Maj 1868 var blevet gift med Hans
Madsen i Strand Esbønderup, var ogsaa død, Nytaarsdag 1880.
Enhver, der kender Hedsbjerg, ved, at der lige
Nord for Hedsbjerggaarden ligger en meget smuk
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Høj, som er undgaaet at blive udgravet. Vi kalder
den Hedsbjerghøjen. For Resten ligger der Nordvest
for denne en anden Høj, som heller ikke er bortgravet, men derimod jævnet ud til en Flade, hvor
der hvert Aar dyrkes Kartofler. Mange Fold yder
den magre Jord dog vist ikke, da den er fuld af Flinte
sten. Og længere i Nordvest laa atter to Høje, nær
hinanden, paa Passebækgaardens Mark. Højene var me
get store og for Størstedelen bevokset med Blaabær og Enebærris. Desværre har disse to Høje senere
maattet dele Skæbne med Rishøjgaards Høje. Men
Hedsbjerghøjen blev altsaa skaanet. Det var General
Bahnson, som i 1884 var blevet Krigsminister, Skyld
i. Som bekendt var han meget virksom for at for
bedre Landets Forsvar; det var jo under hans Regimé, Forterne ved København blev til. Men ogsaa
ude i Landet tænkte han paa Forsvar. Adskillige
Steder købte Staten de gamle Kæmpehøje, Og for
100 Kr. solgte Hans Madsen paa Hedsbjerggaarden
den omtalte Høj til Staten. — Tre Mand blev sendt
ud fra Krigsministeriet, en Løjtnant og to menige.
Løjtnanten boede paa Rishøjgaard, de menige hen
holdsvis paa Stenhøjgaarden og Hedsbjerggaarden.
De var her i otte Dage og satte en Sten paa Højen,
og paa Stenen anbragtes et Mærke af Træ. Disse
Mærker saas paa adskillige Høje. De var brede til
Enderne og smalle paa Midten, hvorfor man spø
gende kaldte dem Bahnsons Korsetter. Tidens Tand
har forlængst tilintetgjort dem.
Hedsbjerghøjen er et af Egnens smukkeste Ud
sigtspunkter. Hans Madsen sagde altid med Stolthed,
at han fra den kunde tælle syv Kirketaarne og
elleve Vindmøller, ligesom han kunde se, hvad Folk
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bestilte i fem Sogne. Og mod Nord kunde der i de
Tider tælles op til hundrede Sejlere i Sundet. Hans
Madsen holdt af at nyde Udsigten, og han gav sig
god Tid til det.
Hvad enten man staar her en Sommermorgen, naar
Solen staar lys og gylden over Svenskekysten, eller
man staar her en Eftermiddag, naar Solen falder
hen over Kuliens Klipper, bliver man betaget.
Forfatteren til Afhandlingen er Fru Nicoline Nielsen, Odderholm, Søborg.
Hendes Moder: Karen Marie Hansdatter (f. 30. Dec. 1844, død 14. Febr.
1909, Rishøjgaard) var Datter af ovennævnte Hans Nielsen.
Hvad Stednavnet Hedsbjerg angaar, siger Stednavneudvalget („Frede
riksborg Amts Stednavne"), at Forstavelsen kan være dannet af Dyrenav
net Hest, hvor <’et er udfaldet. — Men det er snarere ligesom Stednavnet
Heied dannet af Ordet Hede, Hedebjerg, som da bliver til Hedsbjerg. —
Dermed stemmer ogsaa Fru N. Nielsens førnævnte Vidnesbyrd samt Op
lysningen om, at der har vokset Lyng paa Hedsbjerg, hvad tillige andre
meddeler. H. P. Larsens Moder, Stine (f. paa Hedsbjerg 1849, død smst.
1932), sagde, at Ordet betød Hedebjerg, „fordi der i gammel Tid voksede
Gejl (Lyng) der".
(Red.).

H. C. TERSLIN:

ISAACUS MAURITIUS GILDELEIANUS.
LATINDIGTEREN, MAGISTER, REKTOR OG KANNIK
ISAK MAURITSEN FRA GILLELEJE.

ældre literaturhistoriske Værker omtales en — af

I de fleste nu ukendt — men i sin Tid kendt og
skattet Latindigter, Isak Mauritsen, som virkede paa
Frederik II.s Tid.
Efter lærde Mænds Skik latiniserede han sit Navn,
og — hvad der dengang var almindeligt — optog
han sin Fødebys Navn i sit. Isaacus Mauritius Gildeleianus er altsaa Isak M. fra Gilleleje.
Gilleleje var dengang, i 1500’erne, et stort Fisker
leje.
Vi ved ikke, hvornaar Isak M. fødtes, og vi ken
der intet til hans Slægt. Var han af Fiskerfamilie?
eller var hans Fader Embedsmand paa Gilleleje? Vi
ved det ikke.
Isak M. nævnes, saa vidt man kan se, første Gang
i Aaret 1558, da Kannik i Roskilde, Jens Jørgensen,
betænker ham i sit Testamente.
Isak M. fortæller selv, at den, som især har hjul
pet ham frem til Studering, var Magister Niels Niel
sen, Kolding, der 1559 udnævntes til Hofpræst.
Efter Tidens Skik studerede Isak M. ikke alene
herhjemme, men færdedes i mange Aar paa Studie
rejser til fremmede Universiteter, vistnok tillige som
Hovmester for unge Adelssønner.
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Saaledes træffer vi ham c. 1560—61 som stude
rende i Rostock. Her optraadte han første Gang of
fentligt som Latindigter. 1561 udkom i Rostock hans
„Helsing ora illustrata carmine gratulatorio“ (et Digt
til Helsingørs Pris).
Samme Aar udgav Isak Mauritsens medstuderende
i Rostock, Rasmus Augustinus, et Digt om Johannes
Døber. Bag i Bogen findes et latinsk Digt af Isak
Mauritsen. Nævnte Augustinus blev siden Præst i
Køge og Provst i Ramsø Herred, og han betegnes
af den lærde Lyskander som en dygtig Teolog, Præst
og Digter.
1562 studerede Isak M. ved Københavns Univer
sitet og boede hos Professor Klaus Skovbo. Ifølge
et Kongebrev, dateret Frederiksborg 19-3-1562, fik
Isak M. — rimeligvis paa Anbefaling af førnævnte
Hofpræst Niels Nielsen — kongelig Understøttelse
til sine Studier, og det ses, at Pengene skulde ud
betales til hans Vært.
1563 udkom i København Isak Mauritsens latinske
Digt „om den anden Person i Guddommen og om
Guds Søns fire største Fortjenester.“*)
1568 træffer vi Isak M. i Strasburg. Fra Studie
tiden der haves en græsk Ode, et Digt af ham, skre
vet i hans medstuderende, Kannik Morten Knudsens
Stambog og beregnet for dem, som vilde skrive i
nævnte Bog. Det var dengang almindeligt, at stude
rende paa Rejser til fremmede Universiteter medtog
en Stambog, i hvilken medstuderende og Professorer
skrev. Stambogen blev saaledes et Minde fra Studie
tiden.
•) Kommunelærer K. Nemming, Gilleleje, har oversat Digtenes Titler.

5
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Isak M. var vistnok hjemme igen i 1570. Dette Aar
udkom hans Digt om den meget højtidelige Handling,
ved hvilken Magister Paul Matthisen, lærd Filosof,
from Teolog, mageløs Lærer etc., blev Doktor i den
hellige Teologi.
Isak M. var derefter atter paa Rejse, vistnok hans
længste, til Italien. November 1573 finder vi ham
immatriculeret sammen med Brødrene Hans og Knud
Rud og Hans og Morten Barnekov ved Universitet i
Padua.
I Suhms Fortegnelse over Danske, som har stude
ret i Padua, staar følgende: Isaac Mauritius Danus
Nov. 1573 scolæ Lundesis in Dania rector obiit 1581.
Paa en af sine Rejser blev Isak M. Magister.
1574 udkom i København hans Bryllupsdigt til
Ære for „den berømte Mand“, Henrik Gyldenstjerne
de Aagaard, og hans Brud, Marta Rud.
Efter endte Studier træffer vi 1576 Isak M. hjemme
igen, dennegang vist for bestandig. Juni samme Aar
skrev han et Sørgedigt over den unge, udmærkede
Professor i Medicin, og Læge, Dr. Jac. Pratensis (el
ler de Pré), der til almindelig Sorg døde efter en
heftig Blodstyrtning, som ramte ham, mens han stod
paa Katederet. Isak M.s meget smukke Digt over
ham indeholder tillige en Beretning om flere danske
Videnskabsmænds Rejser til Italien paaKristianllls Tid.
Professor Pratensis havde ligesom Isak Mauritsen
studeret i Padua (immatriculeret 1566), hvor han
vistnok tog Doktorgraden; han blev Professor ved
Københavns Universitet 1571.
Isak Mauritsens digteriske Evner, og hans aarelange
Studeringer, der afsluttedes med Magistergraden,
gjorde ham kvalificeret til et Embede.
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Og allerede ved Hjemkomsten 1576 udnævntes han
til Rektor ved Domskolen (Katedralskolen) i Lund;
den var Nordens ældste offentlige Skole, idet den
grundedes allerede i 11. Aarhundrede.
Ifølge Kirkeordinansen af 1537 bestod Skolens
Lærerpersonale af Rektor og 5 Lærere, og der var
5 Klasser.
Efter Reformationens Indførelse var Rektorembe
det blevet mindre godt økonomisk, idet en Del af
Skolens Gods var blevet inddraget sammen med det
biskoppelige Kirkegods. Men saavel Kristian III som
Frederik II forbedrede Embedet betydeligt ved at
tillægge det forskellige Indtægtsposter, f. Eks. i 1561
Kronens Korntiende af 40 skaanske Sogne, som det
hedder „til Skolemesteren og 12 fattige Disciple“.
Desuden fik Rektorerne Bierhverv i Form af Vi
kariater, Embeder ved Domkirken.
Samtidig med sin Udnævnelse til Rektor udnævn
tes Isak M. (22. Maj 1576) til Kannik i Lund, d. v. s.
Medlem af Domkapitlet.
Og 12. Juni 1579 fik han Kongebrev med Løfte
paa det først ledige Vikariat ved Domkirken. Et
saadant Vikariat opnaaede han dog først 14. Febr.
1583; det hed „St. Hans Evangelist“ ved St. Jo
hannes’ Alter i Domkirken.
I Middelalderen spillede Vikariater en stor Rolle,
idet de højere katolske gejstlige kunde have flere
Embeder paa een Gang, hvis Indtægter de nød, men
som de ikke kunde passe, hvorfor de for en mindre
Løn holdt Vikarer til Varetagelse af disse Embeder.
Isak Mauritsens Hustru hed Christine Gans, der
døde 21. April 1583, hvilket ses af den lat. Grav5*

*7

skrift, han satte over hende (og sig selv) i Lunds
Domkirke.
Gravskriften lyder saaledes*):
„Livets fornemste Kilde er Hjertet, og den fornem
ste Plads i mit Hjerte indtager Treenigheden.
Magister Isak Mauritsen,
Kannik i Lund.
I denne Grav er det jordiske Legeme stedet til.
Hvile. Det aandelige skal opstaa paa den yderste
Dag.
Dersom du spørger: hvis? da vid, at det var Chri
stine Gans’es, som nærede dette Haab og denne
fromme Tro. Og idet du ser, at Manden i Graven
er forenet med Hustruen, da skal du vide, at vi
sjæleligt set var forenede ved Haab og Tro.
O, Gud, som var vor Sjæls eneste Haab og Tro,
foren os to, som følte os saa tæt knyttede til hin
anden, med dig til evig Tid !
Til Ære for hans Hustru, Christine Gans, som
døde 21. April 1583. M. M. F.“
„M. M. F.“ skal rimeligvis betyde: Magister Mau
ritius fecit (d. v. s. har digtet dette).
Isak M. døde i Begyndelsen af 1585, thi 5. Marts
s. A. fik en Henrik Dringelberg kgl. Brev paa et
Vikariat i Lunds Domkirke, „St. Johannes Evange
lists Alter“, som var ledigt „efter Mester Isaks Død“.
Han begravedes i Lunds Domkirke.
Af Kilder til denne Artikel skal nævnes: Personalhist.
Tidsskr. I Rk. 6, Lyskanders Levned (ved Rørdam), Kirkehist. Saml. III og V, Ny kirkel. Saml. III, Bricka: Dsk.
biogr. Lexikon, Nyerups Literaturlexikon, Pastor Garde:
Efterretn. om Søborg—Gilleleje Præstekald (Manuskript) og
Rietz: Skånska skolvæsendets historia, Lund 1848.
*) Oversættelsen skyldes cand. mag. A. Hartel, Nellerupgaard, Gilleleje.
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ANNONCER

EVALD ANDERSEN

A. Eltang

Manufaktur,

Købmand

Trikotage

Gilleleje
Telf. 2

Telf. 212

K. E. Kristensen
Chr. Sørensens Eft.

Og Skotøj

Telefon 103
Gilleleje

Alle nye
Bøger føres altid paa Lager.

Isenkram - Udstyr - Støbegods

Vesterbros Boghandel

Glas & Porcelæn

Knud Poulsen

TELF. GILLELEJE 111

Julek a ff en

Telefon Gilleleje 194

Gilleleje Skrædder- og
Herreekviperings
forretning

MARTIN HANSEN

H. P. SØRENSEN

Telefon 19

Gilleleje.

Gilleleje

Telf. 108,

Telf. 108

SPIRELLA EKSPERTERNE
FRU OG

FRK. MANDAL

GILLELEJE

Skibsproviantforretning

Demonstr.

og

Maaltagning

af det individuelle Korset

ved Havnen
1

CARL OLSEN

Stationsvej,

SPIRELLA

Tlf. Gilleleje 12

Ring og aftal Tid
TELEFON GILLELEJE 181

Besøg

GILLELEJE KRO
efter Omforandringen
Telefon 107

Ny Vært

Telefon

14

ALB. G. NIELSEN
Blikkenslager og Skiferdækker
Autoriseret Vand- og Gasmester
L. Pedersens Vej, Gilleleje, Telefon 176

Installatør af W. C. og Badeanlæg

Brdr. C. og F. Petersens

M urermester

MASKINFABRIK

JØRGEN PETERSEN
SOMMERLYST
Telt. Gilleleje 177

Havnen — Gilleleje — Telefon 136
Specia I itet:

Motorreparation

Alle Maskiner for Fiskeri

Alt By g n i n g s a r b e j d e udføres

Gilleleje Missionshotel

Automobil udlejes

ved Havnen

TELEFON 40, GILLELEJE

TELEFON 129
P. LAUR. NIELSEN

Pensionærer modtages hele Aaret
Centralvarme
Murermester

LAUR. ANDERSEN

Vesterbrogade
(ved Blaabjergbakke)

AARBOGEN 1934

Svend Henriksens Vej
Gilleleje. Telefon 121
Alt Murerarbejde udføres.
Tilbud gives paa alt Murerarbejde.

Enkelte Eksempi.
kan endnu faas

TØMRERMESTER 1PETER ANDERSEN
GILLELEJE
TELEFON 105
Alt Tømrer- og Snedkerarbejde udføres

Fiskesalgsforeningen

Gilleleje
fører altid friske og førsteklasses

Varer i forskellige Fiskesorter.

JØRGEN L. NIELSEN
TØMRER- OG SNEDKERMESTER
MASKINSNEDKERI
Vandværksvej.

Telf. Gilleleje 175.

Specialitet: Sommerhuse og Vandbygningsarbejder.

VILH. PEDERSEN

Fest- og Brudegaver
Moderne Ure
Stort Udvalg

Urmager og Guldsmed
Grammofon- og Fotohandel
Eget Atelier for Amatørarbejde

Fra April 1936 flytter vi ind i det grønne
Hus, Vesterbrogade.
Telefon Gilleleje 87.

C. NEES
KØBMANDSHANDEL
„Østerstrand“, Gilleleje
Telefon 57
Eneforhandler for Gilleleje og Omegn af Br as ilko-Kaffe.
Sommerlejligheder anvises gratis.

Varerne bringes overalt.

Handelsgartner

OLAF MØLLER
Frugt
Stationsvej.

Grønt — Blomster
Telefon Gilleleje 20

Otto Tellers Bogtrykkeri
Carolinevej 3, Hellerup
Telefon Helrup 376 og 373

Vi anbefaler os med Tryk

ning af.

Reklamer af enhver Art
Uge- og Maanedsblade
Regnskaber

Regninger
Fest- og Begravelsessange

etc.
•
Bogen »Fra det gamle Gilleleje«
er i de tre sidste Aar trykt i
vort Bogtrykkeri.

•
Alt Arbejde, stort som smaat,
udføres
hurtigt og samvittighedsfuldt.

Telf. Helrup

Museet,
som aabnedes 1934, er et Folkemuseum, der
navnlig indeholder Genstande fra Fiskerlejet, men
tillige Landbogenstande fra Omegnen samt Genstande
fra Gilleleje-Egnens Oldtid og Middelalder.
I Museets Aarbøger skildres Egnens Arkæologi,
Historie, Folkeminder og Folkemaal. Man støtter
Arbejdet ved at skænke Genstande til Museet, ved
at indsamle Folkeminder og ved at indmelde sig
som Medlem af Foreningen; udensognsboende kan
blive Medlemmer. Betænk Foreningen i Testamente!
Museet, der er indrettet paa Kommuneskolen, trænger
til egen Bygning.
Bestyrelsen bestaar i 1935 af følgende:
Boghandler Paludan Andersen, Redaktør Carl Beh
rens, Skipper Carl Bæk (Næstformand), Skipper Carl
Frithiof-Carlsen, Dyrlæge O. Hardt (Sekretær), Køb
mand C. Nees (Kasserer), Fru N. Nielsen, Odderholm,
Søborg pr. Græsted, Skipper P. A. Petersen og Kom
munelærer H. C. Terslin (Formand).
Foreningens Telefon : Gilleleje 192, Postkonto 44302.
useumsforeningen stiftedes 1929.
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