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Der ligger i Grib Skov
et sted Af Søren Kierkegaard
Ottevejskrogen i Grib Skov blev for Søren Kierkegaard et elsket
sted til meditation.
Her formede han sine tanker, og her traf han sine valg.
Skildringen i »Stadier på livets vej« fra 1845 må samtidig
betragtes som et højdepunkt i dansk naturbeskrivelse.

Der ligger i Gribs-Skov et Sted, som
kaldes Otteveiskrogen; kun Den fin
der det, som søger værdeligen, thi in
tet Kort angiver det.
Navnet selv synes ogsaa at inde
holde en Modsigelse, thi hvorledes
kan et Sammenstød af otte Veie danne
en Krog, hvorledes kan det Alfare og
Befarne forliges med det Afsides og
Skjulte?
Og hvad den Eensomme flyer er jo
nævnet blot efter et Sammenstød af 3
Veie: Trivialitet, hvor trivielt maa der
da ikke være ved et Sammenstød af
otte Veie?
Og dog er det saaledes: der er virke
lig otte Veie, men dog meget eensomt;
afsides, skjult, lønligt er man der gan
ske nær ved et Hegn, som hedder
Ulykkes-Hegnet. Modsigelsen i Nav
net gjør da Stedet blot mere eensomt,
som Modsigelse altid gjør eensom.
De otte Veie, den megen Færdsel er
kun en Mulighed, en Mulighed for
Tanken, thi Ingen befarer denne Vei
uden et lille Insekt, der haster tversover lente festinans1; Ingen befarer
den uden hiin flygtige Reisende, der
idelig seer sig om, ikke efter Nogen,
men for at undgaae Ajle, hiin Flygt
ning, der selv i sit Skjulested ikke for
nemmer den Reisendes Længsel efter
Budskab fra Nogen, hiin Flygtning,
hvem kun den dødbringende Kugle
indhenter, der vel forklarer, hvorfor
Hjorten nu blev stille, men ikke hvor

for den var saa urolig; Ingen færdes
paa denne Vei uden Vinden, om hvem
det ikke vides, hvorfra den kommer
eller hvor den farer hen.
Selv Den, der lod sig bedrage af hiin
forføreriske Vinken, hvormed Inde
sluttetheden hist inde fanger efter
Vandringsmanden, selv Den, der
fulgte den snevre Fodsti, som frister
ind i Skovens Indelukke: selv han er
ikke der saa eensom, som man er det
ved de otte Veie, paa hvilke Ingen
reiser.
Otte Veie og ingen Reisende! Det er
jo som var Verden uddød, og den Ef
terlevende bragt i den Forlegenhed, at
der var Ingen til at begrave ham; eller
som var det hele Folkefærd vandret ud
ad de otte Veie og havde glemt Een!
- Er det sandt, hvad Digteren siger:
bene vixit qui bene latuit2, saa har jeg
levet vel, thi min Krog var godt valgt.
Vist er det ogsaa, at Verden og Alt
hvad som derudi befindes aldrig tager
sig bedre ud, end naar det sees fra en
Krog, og man maa liste sig til at see;
vist er det ogsaa, at Alt hvad der er
hørt i Verden og skal høres, lyder lifligst og meest fortryllende hørt fra en
Krog, naar man maa liste sig til at lyt
te.
Saa har jeg da oftere søgt ud til min
Afkrog. Jeg kjendte den før, længe før,
nu har jeg lært ikke at behøve Natten
for at finde Stilhed, thi her er altid
stille, altid skjønt, men skjønnest sy-

Seten tfierteøaarb.
Velkendt blyantstegning af den unge Søren
Kierkegaard

nes det mig nu. naar Høstsolen holder
Midaften og Himien blaaner smæg
tende; naar Skabningen aander efter
Heden, naar Kølingen giver sig løs, og
Engens Blad zittrer vellystigt medens
Skoven vifter; naar Solen tænker paa
Aftenen for at svale sig i Havet, naar
Jorden skikker sig til Hvile og tænker
paa Taksigelsen, naar de før Afskeden
forstaae hinanden i den ømme Sam
mensmelten, der mørkner Skoven og
gjør Engen grønnere.
O venlige Aand, Du, som beboer
disse Steder, hav Tak, at Du altid fre
dede om min Stilhed, hav Tak for hine
Timer tilbragte med Erindringens
Syssel, hav Tak for dit Skjulested,
som jeg kalder mit...
I otte Veie, I førte kun bort fra mig alle
Mennesker, og bragte mig blot mine
egne Tanker tilbage.
Saa vær da hilset nu til Afsked, du
dejlige Skov ...

1 skyndende sig langsomt.

2 den lever vel. som lever godt skjult.
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Ottevej skrogen i Grib Skov.
Et sted - og et begreb!
Af Niels Richter-Friis

Civilingeniør Niels Richter-Friis fra Nødebo har fundet frem til nye
oplysninger om Søren Kierkegaards yndlingsplet i Grib Skov.
Det betyder bl.a., at mange års uenighed om stedets beliggenhed nu
kan afsluttes. Mindestenen er placeret et galt sted!
Derefter følger en beskrivelse af Ottevejskrogens betydning for Søren
Kierkegaard og for hans forfatterskab.
Og gennem en samtale med Anna og Hilbert Jensen, som har boet i
Ottevejs Huset, føres fortællingen op til vore dage.

Danmark for at studere Søren Kierke
gaard, lægger pilgrimsfærden ind til
Rødepæl Stjernen. Ved mindestenen
kan man af og til møde dem, eller man
kan finde deres spor i form af de
mærkværdigste cigaretpakninger fra
alle egne af kloden. For Søren Kierke
gaards forfatterskab er berømt verden
over, og de, som kender hertil ved, at
netop hans oplevelser ved Ottevejskrogen fik afgørende betydning for
hans personlige udvikling og for hans
forfatterskab (herom mere senere).
Så meget desto mærkeligere er det
da, med denne tvivl om stedets rigtige
beliggenhed. Ottevejskrogens ejen
dommelige »modsigelse« bliver da
blot endnu større!
Mindestenens placering

»Der ligger i Gribs-Skov et Sted, som
kaldes Otteveiskrogen, kun Den fin
der det, som søger værdeligen« - så
dan indleder Søren Kierkegaard sin
berømte skildring, som De kan læse i
sin fulde udstrækning på side 5.
Hvor er det mærkeligt, at der stedse
har været og stadigvæk er tvivl om,
hvor det sted har ligger, som Søren

Kierkegaard skrev om. Tvivl om det
nu også var den rigtige placering, man
valgte, da man i 1913 rejste en minde
sten for ham ved Rødepæl Stjernen, i
hjertet af Grib Skov. Hvad var det for
en afkrog, han fra 1835 søgte tilflugt til,
for som ung student at beskæftige sig
med »Erindringens Syssel«?
En del udlændinge, som kommer til

S. H. Petersen's store kobberstik fra Grib Skov. Man kan i baggrunden skimte Esrum Sø.
Skipperhuset og Fredensborg Slot. Stikket hører ikke til de bedste i dansk landskabskunst og kunne
tidligere købes ret billigt.
Men det hang over Søren Kierkegaards skrivepult, og efterhånden som Kierkegaard-interessen er
steget, er det næsten umuligt at opdrive.
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En solrig forårsdag, søndag den 4. maj
1913, fandt afsløringen sted af den
minde-dysse, som pryder forsiden af
dette års udgave af Folk og minder fra
Nordsjælland. Det skete på initiativ af
National Forfatterforening (ideen kom
fra P. A. Rosenberg, som boede i Nø
debo ved Esrum Sø) i forbindelse med
100-årsdagen for Søren Kierkegaards
fødsel, den 5. maj 1813.
Mindst 6-700 mennesker var mødt
op i den lysegrønne skov, beretter
Frederiksborg Amts Avis i sit referat
den næste dag. »De kom med Bane,
pr. Vogn og Cykle såvel som med
Apostelens Heste ud til den ellers så
ensomme Plet i Skoven«, hvis rigtige
navn er Rødepæl Stjernen. Stedet kal
des også for Syvstjernen (men der er
rent faktisk otte veje) eller blot for
Stjernen. Sådanne stjerner (ottevejskryds) findes også andre steder fra
parforcejagtens tid, f.eks. i Store Dy
rehave og i Hareskoven. Rødepæl
Stjernen er det rigtige navn, det sikrer
identiteten. Navnet er sikkert opstået i
forbindelse med de røde pæle til bom
mene. Måske har det også haft betyd
ning, at den lange Pælevej passerer
her. Pælevej fik sit navn, fordi den var
piloteret med pæle ved Stenholt.
Hvorfor National Forfatterforening

Ensom skovvej syd for Ottevejskrogen.

anbragte mindestenen på dette sted,
står slet ikke klart. Den væsentligste
årsag synes at være, at skovrider Lud
vig Bang Brüel mente, at stedet virke
lig var Ottevejskrogen. For, som han
sagde ved afsløringshøjtideligheden:
»I over 100 Aar har min Slægt været
ansat i disse Skove, og vi har aldrig
været i Tvivl om, at her var Stedet,
hvor Kierkegaard færdedes, vi har for
mange Aar siden i vore Hjerter viet
dette Sted til Søren Kierkegaards
Minde«.
Brüel’erne udgør et helt dynasti i
dansk forstvæsen. De indvandrede
syd fra, fra Tyskland, og i flere genera
tioner beklædte de ledende embeder,
ikke mindst i de nordsjællandske sko
ve. Ludvig Bang Brüel var en af disse.
Han var kendt som en meget selv
stændig og enerådig herre. Så det er
nok troligt, at han også i dette tilfælde
handlede på egen hånd.
Den myndighed, som blev spurgt,
og som gav tilladelse til, at man an

bragte mindestenen, var skovrider
Brüel. Og en skovriders mening lytter
man til. Hans ord citeres, navnligt i
Anders Uhrskov’s bøger, men også af
mange andre. Opinionsdannelsen sæt
tes i gang.

Otte veje, men dog meget ensomt

Men skovrider Brüel tog fejl! Afslø
ringen af mindestenen burde i virke
ligheden være sket et andet sted, viser
det sig, når man i dag »søger værdeligen«, nemlig ved den anden stjerne i
Grib Skov, som ligger ca. 2 km sydli
gere - der, hvor Ottevejs Huset lå,
indtil det blev revet ned i juli 1970.
De sikre beviser manglede faktisk
ikke dengang, men det har hverken
skovrider Brüel eller nogen af de 6-700
mennesker åbenbart haft kendskab til.
Ikke så helt få gamle skovkort fra før
1835, hvor Søren Kierkegaard i en al
der af 22 år første gang satte sine ben
på stedet, angiver navnene »Otte Veie

og »Otteveis Huus« på det sted, hvor
Ottevejs Huset lå. Altså har der også
dengang ligget et hus på stedet. Ogjust
derfor opstår fejltagelsen! For på det
sted, som Søren Kierkegaard skildrer,
kan der ikke ligge noget hus. Umuligt,
for Kierkegaard skriver jo om sin af
krog, at der er »meget eensomt, afsi
des, skjult - det er jo, som var Verden
uddød«, skriver han.
Men, hvis man »søger værdeligen«,
viser det sig, at der heller ikke lå noget
hus på stedet dengang. Det var blevet
revet ned en snes år forinden og blev
først genopført i 1850’erne.
På det tidspunkt, hvor Søren
Kierkegaard kom der, var der intet
skovløberhus. På kort fra 1801, 1810
og 1815 er huset aftegnet, men på kort
fra ca. 1820, fra 1834 og 1839 er det
ikke med, og det samme gælder på et
kort fra 1856. Året efter, altså i 1857, er
det der igen; huset blev genopført.
Dette passer som fod i hose med,
hvad Elith Reumert skriver i sin bog:
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»Grib Skov - et Stykke dansk Natur«
fra 1897. Han skriver: »Kort efter, at
Søren Kierkegaard havde udgivet
»Stadier på Livets Vej« (det var i
1845), byggede man et Skovløberhus
ved en af de »otte Veje«, og hans be
geistrede Hymne til Skovensomheden
vilde vel nu være bleven digtet til Pris
for »Syvstjernen«, »Femveje« elleret
af de mangfoldige andre Steder læn
gere inde i Skoven, hvor flere Veje
støder sammen som Radierne i Cen
trum«.
Hvad eftersporingen af disse gamle
kort angår, har jeg fået en helt utrolig
god hjælp fra hr. overassistent Harry
Petersen, som i over 40 år har været
ansat i Skovstyrelsen. Harry Petersen
har sådanne »uopklarede mord« som
sin hobby og er specielt interesseret i
forstvæsenets gamle boliger, herunder
de gamle skovløberhuse i Nordsjæl
land, som han har en meget betydelig
viden om. Harry Petersen har besøgt
Landsarkivet, Rigsarkivet, Det konge
lige Bibliotek, Folketingets Bibliotek,
Matrikeldirektoratet og Stednavne
Udvalget m.fl. Han har bl.a. gennem
gået de mange skovkort, driftsplaner,
finanslovforslag, folketællingslister og
meget andet arkivmateriale forat finde
»noget af interesse«.
Det er, som at lede efter en nål i en
høstak, fortæller han. Endnu mangler
helt nøjagtige oplysninger, f.eks. om
hvornår Ottevejs Huset blev opført
første gang, men det dukker måske op
en dag. Det må have været efter 1760,
for det er ikke angivet på von Lan
gen-kortene. Hvis en eller anden læser
kan fortælle noget i denne forbindelse,
må vedkommende endelig rette hen
vendelse til overassistent Harry Pe
tersen eller til mig.
Men det store arbejde har under alle
omstændigheder ført til en klar påvis
ning af, at der i netop den periode,
hvor Søren Kierkegaard færdedes i
Grib Skov, ikke lå noget Ottevejs Hus.
Det var som sagt nedrevet, sandsyn
ligvis omkring 1815, og Harry Peter
sen mener, at genopførelsen skete
midt i 1850’erne i forbindélse med en
8

Nederste højre hjørne af et kort fra ca. 1850, måske det eneste, som angiver selve navnet:
»Ottevejskrogen«. Der er her tale om navnet på en skovafdeling.
Yderst til højre er kun markeret tre af de otte veje, for kortet slutter her. Målestok: ca. 1:13.000.

lov i 1851 om ændringer af distrikts
inddelinger og statsskovvæsenets ad
ministration.
Mere detektivarbejde

Søren Kierkegaard skriver endvidere,
at »man er ganske nær ved et Hegn,
som hedder Ulykkes Hegnet«.
Harry Petersen har også været på
jagt efter dette navn, men det har des
værre ikke været angivet på nogle af de
mange kort. Derimod er der på et kort
fra 1815 angivet navnet: »Ulykke
Huus«, og på et andet kort fra ca. 1820
læser man: »Ulykkeshusene«. Det er

just ikke det mest behagelige navn, og
beboerne har da nok heller ikke været
særligt tilfredse med det, for på et an
det kort fra 1801 hedder det samme
hus: »Ulke Huset«.
Ulykkes Huset lå ved Landbolyst,
en lille kilometer sydvest for Ottevejs
Huset, ved den nuværende hovedvej
mellem Hillerød og Helsinge. Afstan
den til Rødepæl Stjernen er meget
større, cirka tre kilometer.
Tæt ved Ulykkes Huset lå Ulykkes
Bakken, og i Stednavne Udvalgets
mappe fra Holbo Herred er under
Gadevang Skoledistrikt, Nødebo
Sogn i 1927 optegnet: »Ulykkesbak-

ken - Bakke på Vejen«. (Mere om
Ulykkes Bakken følger senere).
Selvom navnet: »Ulykkes Hegnet«
ikke er fundet, erdet mere end rimeligt
at antage, at det har ligget ved Ulykkes
Huset og Ulykkes Bakken. Atter et
indicium, der taler for, at Ottevejskrogen ligger ved Ottevejs Huset.

Det afgørende bevis

Fra glemselens skuffe er der så dukket
et gammelt kort op, som rydder den
sidste tvivl af vejen! Skovrider O.
Kampmann fandt det i forbindelse
med en oprydning på loftet i Nødebo
Skovskole for nogle år siden.
For første og måske også for eneste
gang er der fundet et kort, som ud
trykkeligt angiver selve navnet:
»Ottevejskrogen«. Det er det kort,
hvoraf et udsnit er afbildet på forrige
side.

Ottevejskrogen er her navnet på en
skovafdeling, der ligger umiddelbart
nordvest for, og som støder op til det
sted, hvor Ottevejs Huset lå. Kortet er
uden tidsangivelse, så jeg fik lov til at
låne det et par dage og viste det til Det
kongelige Biblioteks kort- og billedafdeling, hvor man på baggrund af skrift
og papirkvalitet har dateret det til
cirka 1850. Da Kierkegaard skrev om
sit sted, har har han haft ret i, at »intet
Kort angiver det« for det var jo alle
rede i 1830’erne.
Søren Kierkegaard gjorde med sin
beskrivelse navnet kendt, så i og for
sig er det mærkeligt, at der ikke er
dukket flere end dette ene kort op,
hvor navnet er anført. Men selvom vi
må lade os nøje hermed, er det ende
lige bevis nu fundet! Dokumentati
onen er eentydig, for ved Rødepæl
Stjernen har aldrig ligget noget Ulyk
kes Hus eller nogen Ulykkes Bakke.
Og den skovafdeling, som korttegne
ren har kaldt Ottevejskrogen, lå heller
ikke her.
Forresten skal det bemærkes, at der
findes et tilsvarende navn: »Tyvekro

gen«, som man har i Grib Skov ved
Hillerød, i Freerslev Hegn og i flg.
Harry Petersen også ved Vejlesø i
Holte.
Gåden er løst: Søren Kierkegaards
Ottevejskrog erdet andet sammenstød
af otte veje i Grib Skov, som ligger ca.
2 km. sydligere end Rødepæl Stjernen.

Og skovens folk har ligesom
Kierkegaard brugt navnet dengang
også om selve krydset af de otte veje.
»Vi mødes ved Ottevejskrogen«, har
de sagt. Navne på lokaliteter opstår
hen ad vejen, som Harry Petersen si
ger.
Mindestenen er altså anbragt på et
forkert sted. Men lad den nu blot blive
stående, for i dag ville Kierkegaard
have foretrukket Rødepæl Stjernen,
efter at tre af vejene er blevet asfalte
rede, og der kører biler gennem den før
så stille Ottevejskrog.
Dengang var der virkelig meget stil
le. Hestetransporten mellem stutteriet
i Frederiksborg og skoven foregik kun
få gange om året og sjældent den vej.
Stutterivej var sit navn til trods ikke
trafikåren i denne forbindelse.
I dag er det anderledes, og man kan
ikke sige andet end, at mindestenens
plads i den nu så stille Rødepæl Stjerne
fuldt ud er i Søren Kierkegaards ånd,
jvf. også det tidligere citat fra Elith
Reumert.
Søren Kierkegaard ca. 1845.
Akvarel af P. C. Klæstrup.
Det kongelige Bibliotek.
Fra Søren Kierkegaards håndskrevne
manuskript til skildringen af Ottevejskrogen:
»Der ligger i Gribs-Skov et Sted ...«.
Det kongelige Bibliotek.
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Ottevejskrogens betydning
som et »begreb«
Når man læser om Ottevejskrogen (på
side 5), kan man ikke andet end blive
grebet af beskrivelsen af stemningen,
af stilheden og af modsigelsen i nav
net: »Hvorledes kan et Sammenstød
af otte Veie danne en Krog? - Der er
virkelig otte Veie, men dog meget eensomt - Otte Veie og ingen Reisende!
Det er jo, som var Verden uddød«.
Modsigelsen har pirret Søren Kierke
gaard og gjort inspirationen endnu
større. Selve navnet har betydet meget
for ham. Her var ikke blot stille, som
så mange andre steder i skoven, her
var »super-stille« på grund af de otte
veje. Og det er ligesom om, det ejen
dommelige navn understreger stilhe
den. Det var som skabt til koncentre
ret meditation, til »Erindringens Sys
sel«, som Søren Kierkegaard kalder
det. Alt går op i en højere enhed, en
somheden forstærkes indtil det yder
ste.
Men den. som kender mere indgå
ende til hele Kierkegaards forfatter
skab, vil vide, at der var noget andet
og meget vigtigere knyttet til symbolet
med de otte veje, nemlig valgets situa
tion! For Søren Kierkegaard bestod
livet af en række valg, som var af helt
afgørende betydning for ham.

I forbindelse med de otte veje så
Søren Kierkegaard hele menneskets
situation i et billede. Og sin egen situa
tion! Otte veje - hvilken vej skulle han
vælge?
Da den unge student Søren Kierke
gaard en dag i 1835, under sit Gillejeophold, første gang kom til Ottevejs
krogen , er han blevet grebet ikke alene
af stilheden og af modsigelsen i nav
net, men i endnu højere grad af symbo
let på sin egen valg-situation. For alle
mennesker består livet af en række
valg. For Kierkegaard var nogle af
disse valg af helt afgørende betydning,
og det gjaldt navnligt i tiden op til 1838:
Hvilket fagstudium skulle han væl
ge? - Skulle han studere naturviden
skab, som han havde stor lyst til, eller
skulle han studere teologi? - Skulle
han blive digter eller præst? - Skulle
han vandre ad den religiøse vej eller
ej? - Skulle han bygge sin fremtid på
videnskabelige facts, eller skulle han
vove springet ind i troens rige?
En lang række »enten eller«. Hele
tiden afgørende valg! Ottevejskrogen
har været hans tilflugtssted, når han
skulle tænke over mulighederne i disse
år, indtil han i 1838 endeligt stod fast i
sin tro.
Senere kom der flere valg. I 1840:
Skulle han forlove sigeller ej? — I 1841:
Skulle han hæve forlovelsen eller ej?

Ottevejskrogen 1916. Huset blev revet ned i 1970. Det kongelige Bibliotek.
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Stedet var for Søren Kierkegaard et
symbol på mennesket i en valg-situa
tion. Bestandig på skillevejen. I virke
ligheden en langt større mangfoldig
hed af veje, og man kan kun vælge én
vej ad gangen. Hvilken vej skulle han
vælge? Oplevelsen fra Ottevejskrogen
blev rent ud sagt bestemmende for Sø
ren Kierkegaards valg, afgørende for
hans personlige udvikling og for hans
berømte forfatterskab.
De otte veje og hele stedets ejen
dommelighed blev en slags katalysator
i hans søgen efterlivets mening; hjalp
ham med at vælge sig selv!
Prøv en dag at tage ind til disse ste
der i Grib Skov i Søren Kierkegaards
fodspor og med hans vidunderlige be
skrivelse i erindring. Oplev den stilhed
og ensomhed, der ligesom forstærkes
af det ejendommelige navn: »Otte
vejskrogen«. Og forestil Dem, at her
så at sige opstod inspirationen til en
usædvanlig tænkning og til eet af
Danmarks berømteste forfatterska
ber. Ottevejskrogen var den kilde,
hvor det hele udsprang.

Livet i Ottevejs Huset
og andre steder
Det var rent tilfældigt, at jeg kom i
forbindelse med skovløber Hilbert
Jensen (55 år) og hans mor, fru Anna
Jensen (83 år).
En dag, da jeg gik tur i skoven, kom
jeg i snak med en skovfoged, og jeg
spurgte ham, om han kunne fortælle
noget om Ottevejs Huset. Det kunne
han ikke, men »prøv at spørge Hilbert
Jensen, som bor oppe i Krogdals Hus
et« , sagde han. Det gjorde jeg så, og en
uge senere tog Hilbert mig med op til
sin mor, fru Anna Jensen, som nu bor i
Esbønderup.
Trods sine 83 år er hun en virkelig
frisk dame, fuld af sund humor. Jeg
havde netop erhvervet en ny transpor
tabel båndoptager, og den havde jeg
taget med for en sikkerheds skyld;
hvis jeg ikke kunne nå at skrive det
hele ned.
»Hvad er det for et monstrum, du

har der?«, spurgte Anna (vi blev om
gående dus). Jeg forklarede hende, at
det varen båndoptager, og at hun bare
helt skulle glemme, at jeg havde sat
den i gang. »Nå ja, for min skyld ingen
alarm - når nu bare den ikke begynder
at spille Den glade Enke«, var hendes
omgående replik.
Anna og Hilbert snakkede løs i et
par timer, og her er nogle indtryk fra
deres mange år i skoven.
Hilberts far døde for blot få år siden.
Han hed Alfred Jensen og boede sam
men med Anna og deres fire børn i
Ottevejs Huset fra 1930 til 1964, hvor
Alfred fyldte 70 år. Familien måtte
med sorg flytte, og i juli 1970 blev Ot
tevejs Huset revet ned. Alfreds far var
også skovløber. Han boede i Bakke
Huset i Kagerup og senere i Kommu
nikations Huset, der også forlængst er
revet ned, genopført og revet ned igen.
Alfreds bedstefar, altså Hilberts olde
far var kulsvier, så her er virkelig tale
om en af de slægter, der i generationer

har levet i skoven. Og Hilbert selv
fortsætter denne tradition. Som otte
årig kom han med til Ottevejs Huset.
Senere boede han i ca. 13 år i Gribsø
Hus, denne lille perle af et skovløber
hus, der desværre er blevet revet ned
for nylig, det var i 1976. Hvor var det
synd! Og nu bor Hilbert sammen med
sin kone Bente oppe i Krogsdals Huset
ved Esrum-kanten af Grib Skov.
»Kan du fortælle noget om Ottevejs
Huset«, spurgte jeg Anna.
»Ikke andet end godt«, svarede
hun. »Det var en skøn tid. Vi flyttede
ind i 1930, Alfred arbejdede i skoven.
Han kørte også for »Kulfanden«, som
havde Kagerup Savværk. Jeg havde
fuldt op at gøre med Hilbert og vores
tre andre børn. Og så var der alle dyre
ne, som vi var meget afhængige af; vi
havde hund og kat, og så havde vi køer
og gris, ænder og gæs. Så der var nok
at se til !
Grisen fik brændenælder, så den ko
stede næsten ikke noget at fede op.

Anna og Hilbert Jensen ved Krogdals Huset.
Til højre en af Grib Skov's ældste kæmper:
Krogdals-egen.

Brændenælderne blev overhældt med
kogende vand, og når det så begyndte
at gære, så ville grisen ha’ dem. Den
snaskede også agern, og det var helt
utroligt at se, hvorledes den kunne
spytte skallerne ud, så at den kun fik
kernerne.
Den sidste måned skulle den dog
have kærne, for ellers blev kødet bit
tert af de mange agern. Men en hel
tønde kærne kostede ikke andet end
12-14 kroner, så det var en billig gris.
Gæssene skulle man passe på, de
kunne godt blive blinde. Det var vist
en bestemt slags snegle, de ikke kunne
tåle, eller også var det for megef skov
græs.
Også mælken havde vi hårdt brug
for, og bageren i Nødebo købte mælk,
smør og knapost. Knapost var hele
familiens livret, og det var billigt på
læg. Alfred var helt vild med den, og
det samme var Hilbert«.
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Anna's opskrift på knapost,
hvis De har lyst.

»Når man havde lavet smør, så var der
kærnemælk tilbage, og den blev var
met op, så den skiltes ad. Derefter blev
den hældt op i et stykke lærred, hvor
vallen rendte fra, og der blev nogle
faste klumper tilbage, som så blev lagt
i et fad. Disse blev så æltet sammen
med en lille klat smør, salt, peber og
kommen og rullet til nogle kugler på
størrelse med en lille appelsin. Ostene
blev nu tørrede i fri luft; oppe under
stråtaget uden på huset, det var det
bedste sted. Efter nogle dage blev de
taget ind og æltet en gang til med
endnu en klat smør og lidt fløde. Og så
smagte de noget så vidunderligt, lidt
hen ad roquefort, men meget bedre«.
Og det kan Hilbert skrive under på!
Så var der jagtselskaberne. Dem
kunne Anna nu ikke så godt lide, for
der var for meget arbejde. »Vi havde
dem i otte år i træk, fra 1930 til 1938«,
fortæller hun. »Det skulle have gået på
skift, men de var syge nede i Odder
dams Huset. Prins Gustav var altid
med på jagterne, sammen med sin
chauffør, Holm hed han. Det var et
rykind på over 50 mennesker. De
medbragte selv madpakker, og øl og
snaps kunne købes. Vi havde en ord
ning med købmanden, så han kunne
tage det tilbage, som vi havde købt for
meget. Hele selskabet skulle have kaf
fe, og jeg havde altid selv bagt brød til
kaffen.
Skovrideren og hans gæster sad i
stuehuset, mens klapperne måtte tage
til takke med vaskehuset. Og drengene
fik fri fra skole for at være klappere;
men selv om de fik halvanden krone
for det, var det et utaknemmeligt job.
Man måtte slide for pengene, og var
der først een, der havde set en ræv,
kunne man godt regne med at blive
jaget igennem såten endnu en gang,
indtil ræven var blevet skudt«.
»Stedet blev virkelig kaldt for Otte
vejskrogen«, fortsætter Anna. »Det
var navnet på skovområdet nordvest
for huset, og det var også navnet på
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selve det vejkryds, hvor de otte veje
stødte sammen, så det er rigtigt nok, at
det var her, Søren Kierkegaard holdt
til.«
Der var helt fredeligt. Ingen af ve
jene var dengang asfalterede. De fem
var lukkede med en bom, og de tre
andre var åbne, det var vejene til Hil
lerød, Nødebo og Gadevang. Bom
mene var lukkede om natten, og Al
fred åbnede dem, inden han tog på ar
bejde om morgenen. Når en hestevogn
passerede, var Anna selv bompige, og
i 1930 kostede det en krone at passere ;
men så sent som under sidste krig blev
der opkrævet bompenge.
Ottevejs Huset lå ved et strategisk
vigtigt sted. Og man måtte passe på,
hvem der kom ind i skoven om natten.
Det kunne være krybskytter eller
brændetyve.
Søren Kierkegaard skriver om
Ulykkes Hegnet, og det har nok været
navnet på det skovparti, der lå lige
nord for Ulykkes Bakken, som Anna
tydeligt husker. Ulykkes Bakken var
navnet på den første bakke lige efter
Landbolyst på vejen til Gadevang.
Der skete en masse ulykker her. I
1920-erne var der en smed, der kørte
galt med et par heste ned ad bakken
mod landevejen ved Landbolyst. Han
kørte løbsk, og hestene splintrede se
letøjet.

I skoven skulle være gilde

Alfred var med til at rejse mindestenen
for Søren Kierkegaard den 4. maj
1913, oppe ved Rødepæl Stjernen.
Den blev rejst midt i krydset, og Hil
bert fortæller en morsom historie fra
sin barndom om sin far og de andre
skovarbejdere:
Hver 14. dag afleveredes regnska
ber, og så samledes de gerne deroppe
ved Stjernen og fik en lille en. Hilbert
skulle hente brændevin til dem. Der
var væddemål om, hvem der kunne
springe over mindestenen. Hvis man
ikke kunne, kostede det en omgang øl.
Når Hilbert kom hjem fra skole, gik
han op til Stjernen med kogesild til sin
far. Og så kunne det ske, at der rigtig
var fest deroppe. Så kunne de sidde og
synge og spille takten med elastikken
på madkassen.
Skovrider Rosen sagde altid: »Jeg
skal nok en dag komme bag på jer, for
jeg vil høre, når i rigtig synger og spil
ler sammen«; men de gemte sig, når
han nærmede sig.
»Mindestenen stod så smukt, der i
midten, men senere blev den flyttet til
siden, for en dag væltede den, da de
kom kørende med deres lange kævler.
Så nu er fornøjelsen med at springe
over slut. Og det har man heller ikke
tid til nu om stunder«, siger Hilbert.

Rødepæl Stjernen i Grib Skov ca. 1920 med Søren Kierkegaard’s minde-dysse i midten. Senere blev
den desværre flyttet ind til siden, fordi den stod i vejen.

»Dengang havde man meget bedre tid i
skoven end nu«.
Nær ved Ottevejs Huset ligger Bøn
dernes Tørvemose. Her har Hilbert
været mange gange. »Det var helt utro
ligt, så mange dyr, der røg i mosen«,
fortæller han videre. »Vi fandt deres
gevirer. Dyrene kunne ikke få fat
med benene og komme op igen, og det
var et ynkeligt syn at se et sådant dyr,
der havde ædt, hvad der var af spise
ligt hele vejen rundt om. Vi hjalp
mange dyr op, men de fleste måtte
lade livet i mosen.
Her blev skåret tørv under 1. ver
denskrig, og mange bønder i Nødebo
havde et lod, hvor de kunne skære tørv
i Bøndernes Tørvemose. Det står vist
stadigvæk i servitutterne«. (Og på et
kort fra 1815 står der ligefrem: »Nødeboe Mose«).
»Dengang var der masser af hug
orme i lyngtoppene. Dem morede vi
os med at fange, men man måtte passe
på at holde sig til voldene imellem hul
lerne. Bageren i Nødebo, Nyboe hed
han, havde bestilt hugormeskind til en
tegnebog; men mon han nogensinde
fik den lavet?«.
Gribsø Hus

Fra 1953 boede Hilbert i Gribsø Hus,
dette helt vidunderlige lille skovløber
hus som blev opført i 1913 inde ved
Grib Sø, hvor jernbanen går forbi. I
1976 rev de også det ned. Det var en
stor synd, for det hørte til, ligesom
Ottevejs Huset gjorde det.
Men den slags ordner skovvæsenet i
en håndevending! Man kunne ikke få
nogen af skovens folk til at bo der, og
så har huset ikke længere nogen funk
tion for skoven, for man vil åbenbart
ikke have »fremmede« boende; sådan
har jeg fået det forklaret. Kunne skov
væsenet mon dog ikke leve med dette
problem - om ikke andet, så for vores
skyld?
»Telefon var der, men til gengæld
hverken elektricitet eller rindende
vand. Alligevel var det en pragtfuld
tid«, fortæller Hilbert. »Jeg arbejdede

Gribsø Hus.
Midt i 1976 rev de også det ned.

i skoven og fik »bevilling for kondi
torernæring«, som det så fint hed. For
der var traktørsted ved Gribsø Hus«.
»Men det var nu ikke altid lige lyk
ken«, supplerer hans kone Bente, som
stod for den side af sagen. »Ganske
vist kom der tit en masse mennesker i
week-enden, men så kunne det pludse
lig regne, og der stod jeg. Hverken
hund, kat eller grise gad æde al det
hjemmebag, jeg havde lavet«.
Senere flyttede Hilbert og Bente så
til Krogdals Huset, hvor de bor nu.
Dette hyggelige gamle hus fra 1815 har
de ladet stå. Livet og arbejdet i skoven
fortsætter. På en anden måde end i
oldefars kulsviertid, ganske vist.

Så vær da hilset nu til afsked
Min beretning har været vidtløftig.
Lige fra rent topografiske undersøgel
ser, over en fortolkning af Søren
Kierkegaard til en opskrift på Anna’s
knapost. Godt, at jeg har haft ekspert
bistand. Navnligt må jeg sige tak for

hjælpen til overassistent Harry Peter
sen fra Skovstyrelsen og til sogne
præst Emanuel Skjoldager, formand
for Søren Kierkegaard Selskabet.
Formålet har især været at give læ
seren et indtryk af Ottevejskrogen
som et sted - og som et begreb!
For Anna og Hilbert er skoven ble
vet en del af dem selv. Måske nok på
en anden måde end for Søren Kierke
gaard, men alligevel.
Den vidunderlige Grib Skov er alles.
Enhver kan finde en Ottevejskrog og
gøre den til sin. Som Anna og Hilbert og som Søren Kierkegaard:
»O venlige Aand, Du som beboer
disse Steder, hav Tak, at Du altid fre
dede om min Stilhed, hav Tak for hine
Timer tilbragte med Erindringens
Syssel, hav Tak for Dit Skjulested,
som jeg kalder mit.
Så vær da hilset nu til Afsked, du
dejlige Skov ...«.

13

Da Rungsted fik havn
Af Torben Topsøe-Jensen.

Fiskemes havn blev aldrig den store gevinst for erhvervet, og efter et
halvt hundrede års eksistens måtte den vige for en af landets største
lystbådehavne.

Ud for Rungstedlund omtrent dér,
hvor bebyggelsen sydfra hører op,
breder sig nu Rungsted lystbådehavn med en overdådighed af små gyngende
og rokkende master og med grupper af
lave længer med høje, fremmedartede
tagrygge, der næsten skjuler den før så
vidtstrakte udsigt til det fjerne Kron
borg. Havnen er Øresundskystens
yngste lystbådehavn - foreløbig da indviet for kun tre år siden. Før var her
jo en fiskerihavn, den huskes endnu,
denne mærkelige havn med den lange
tilkørselsbro.
Svære
fødselsveer
havde den haft. Den var den sidst til
Luftfoto af fiskerihavnen.
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komne blandt kystens mange småhav
ne, og den kom kun til at eksistere i
henved et halvt hundrede år.
Drømmen om en havn

Fra ældgammel tid havde befolknin
gen langs Øresundskysten levet af fis
keri. Oprindelig fiskede man vel kun
for at få et tilskud til det daglige ud
komme, men efterhånden blev fiske
riet et egentligt erhverv. Man flyttede
sammen, anskaffede sig større både og
bedre redskaber - og fiskerlejerne op
stod. Et af dem var fiskerlejet ved

Rungsted. Noget stort fiskerleje blev
det aldrig og heller ikke særlig velstå
ende - men alligevel blev det tidligt
kendt viden om, og det skyldtes jo nok
Johannes Ewald. Han boede her i
årene 1773 - 1775 og var den første
digter, der lod sig inspirere af havet.
Hans magtfulde strofer om »det sort
ladne hav« vil aldrig glemmes.
På Ewalds tid var der kun en snes
fiskerfamilier i Rungsted fiskerleje, og
det tal ændrede sig ikke meget i al den
tid, fiskerlejet bestod. Livet i det lille
fiskersamfund gik sin vante gang, men
omkring midten af forrige århundrede
skete der noget, der gav Rungstedfiskerne noget at tænke over: i nabofis
kerlejerne både i nord og i syd be
gyndte de at tænke på at få bygget
fiskerihavne. Der var på det tidspunkt
på hele Øresundskysten kun een havn,
der kunne anvendes af fiskere, og det
var havnen i Humlebæk. Den var an
lagt under krigen 1807 - 1814, ikke til
glæde for fiskerne, men som base for
danske kanonbåde, der skulle operere
i Sundet. Men den blev snart taget i
brug af fiskere, og her kunne man se,
hvilken fordel, det var at have en
havn. Landing af fangsten var let, og
man slap for det tunge arbejde med at
få de svære både slæbt op på stranden,
når vejr og vind krævede det. I
1860’erne lykkedes det for mange af
fiskerlejerne at få planer om bygning af
havne realiseret. Man skaffede selv en
del penge ved indsamlinger, men langt
de fleste fik man som offentlige til
skud, gaver eller lån.
Også Rungstedfiskerne ville gerne
have en havn, men først omkring 1875
kom de frem med ønskerne. Det lyk
kedes dem dog ikke at skabe interesse
for sagen, og da sognerådet i Hørs
holm nægtede at yde noget tilskud til
en havn i Rungsted, måtte fiskerne op
give planen, - men de glemte den ikke.
Det varede da heller ikke mange år, før
det syntes at lysne. Det var denne gang
kaptajn Wilhelm Dinesen, ejeren af
Rungstedlund og senere kendt som
forfatter under pseudonymet Boganis,
der tog initiativet. Han mente, at det

ville være aldeles nødvendigt for fiske
riet på stedet, at der kom en havn. Men
han så også andre goder ved en havn i
Rungsted. Den ville utvivlsomt være
af stor betydning for erhvervslivet i
hele Hørsholmområdet, og den kunne
være til megen nytte for Sunddamper
ne, som på den tid var det hurtigste og
bedste befordringsmiddel mellem Kø
benhavn og Helsingør og de her imel
lem beliggende havne og beboelses
områder. Og endelig var det jo også
værd at tænke på lystsejlerne, som var
begyndt at præge sommerlivet også i
Rungsted. Han lod derfor udarbejde et
overslag, som viste, at havnen kunne
bygges força. 60.000 kr., men trods de
mange gode argumenter for havnen,
lykkedes det heller ikke denne gang at
skabe den nødvendige interesse og til
slutning - og planerne måtte igen læg
ges til side.
Men ønsket om en havn blev ikke
mindre hos fiskerne. Det blev tværti
mod stærkere, og det skyldtes, at mo
tordrevne fiskerbåde omkring år 1900
var begyndt at komme i brug. Sådanne
både var jo større end de hidtil an
vendte og kunne slet ikke bruges i
Rungsted med den lavvandede kyst,
hvor der tilmed var to revler længere
ude, som skulle passeres, før man fra
kysten nåede ud på dybt vand. Og
Rungstedfiskerne mærkede, at de var
ved at komme bagud i konkurrencen.

Havnen bliver til virkelighed
I årene under første verdenskrig skete
der noget, som påny skabte håb hos
fiskerne. Der lå fra gammel tid to høfder ud for Rungsted strand. De var i en
fjern fortid bygget som sikring af den
udsatte kyst mod havets angreb, men
de blev naturligt nok brugt af fiskerne
som landingsmole, når bådene kom
hjem med fangst. Høfderne blev vedli
geholdt på den måde, at staten gratis
leverede de sten og andre materialer,
der skulle bruges, mens fiskerne selv
måtte udføre vedligeholdelsesarbej
det.

Omkring 1850 var staten imidlertid
holdt op med gratis at levere materi
aler, og da fiskerne med deres små
midler ikke kunne klare indkøb af
sten, blev resultatet, at høfderne for
faldt mere og mere. 11915 henvendte
fiskerne sig derfor igen til Hørsholm
sogneråd og bad indtrængende om
hjælp med et beløb, så høfderne igen
kunne blive sat i stand. De mente, at et
tilskud på ca. 15.000 kr. ville være til
strækkeligt. Under de fortsatte drøf
telser mellem fiskere og sogneråd

kunne oplyse at fiskerne selv havde
indsamlet 3000 kr. Ingeniør, etatsråd
N. C. Monberg redegjorde for havneprojektet og fremviste de tegninger,
han på komiteens opfordring havde
udarbejdet. Han havde tænkt sig hav
nen udført som en såkaldt »ø-havn«,
d.v.s. en havn, der er bygget et stykke
ude i vandet og forbundet med land
med en tilkørselsbro, der i dette til
fælde skulle være godt 100 m lang.
Denne ikke almindelige form for havn
var nødvendig her på grund af det lave

Hjuldamperen »Gefion« sprænger snoren ved havneindvielsen.

fandt man frem til, at det ville være
langt bedre for fiskerne og i det hele
taget mere rationelt nu at få den havn,
man så længe havde talt om. Der blev
dannet en komité med fremtrædende
personer i egnen og med repræsentan
ter for fiskerne og sognerådet. Til for
mand fik den apoteker Paul Scheel,
der på det tidspunkt også var formand
for sognerådet.
Komiteen gik straks igang. Et stort
møde blev i juli 1916 indkaldt i den
såkaldte »Cyklistpavillon«, et anneks
til det forlængst forsvundne Rungsted
Badehotel, og her blev de mange
fremmødte præsenteret for havnepla
nerne og opfordret til at give bidrag til
det forestående byggeri. Komiteen

vand ud for kysten. Ingeniør Monberg
mente, at havnen ville kunne bygges
for ca. 300.000 kr., men han fremhæ
vede, at det i »disse unormale tider,
hvor priserne må ændres fra dag til
dag, ikke er muligt at angive tilforlade
lige priser«. Alle på mødet tilsluttede
sig planerne, og da aftenen var gået,
var der tegnet bidrag for 18.000 kr.
Dette beløb steg senere til 100.000 kr.
Da planerne var så langt fremme, hen
vendte man sig til stat og kommune for
at få bidrag herfra. Staten gik ind for
sagen og gav, som praksis var i lig
nende sager, halvdelen af udgifterne
under forudsætning af, at den anden
halvdel også var tilstede, og da Hørs
holm sogneråd og Frederiksborg amts
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råd gav tilsagn om at yde henholdsvis
20.000 og 30.000 kr., var havnebygge
riet sikret.
I efteråret 1918 kunne arbejdet så
omsider gå igang. Men der skulle dog
snart melde sig en række vanskelighe
der. Der var problemer med fred
ningsmyndighederne, som var af den
opfattelse, at »havnen ikke ville være
nogen pryd for stedet«, men dog når
alt kom til alt ikke ville modsætte sig
anlægget. Og ejeren af Rungstedlund,
på hvis strand havnebroen skulle
lande, var ikke begejstret, men var
navnlig betænkelig ved de ulemper,
man mente ville være uundgåelige, når
havnen blev taget i brug. Sidst, men
ikke mindst var der spørgsmål om
økonomien, idet det viste sig, at udgif
terne steg endnu voldsommere, end
man havde frygtet. Alt dette medførte,
at arbejdet i slutningen af 1918 måtte
standse.
Tre år varede det, inden alle vanske
ligheder var ryddet af vejen. Finan
sieringen blev klaret ved, at Hørsholm
sogneråd, hårdt presset, gik med til at
forøge sit tilskud med 180.000 kr. til
200.000 kr. I 1921 kunne arbejdet gen
optages, og i 1923 lå havnen færdig.
Den havde da kostet 560.000 kr.
Fem år var der gået, siden arbejdet var
påbegyndt. Alle vanskeligheder var
blevet overstået, alt besværet glemt -

og nu ville man have en festlig ind
vielse. Den blev fastsat til den 29. juni,
og det blev en festdag, der længe blev
husket i Rungsted. Vejret kunne ikke
være bedre - fra tidlig morgen strålede
solen, og en let brise krusede havover
fladen. Hele det lille samfund og
mange af omegnens beboere og land
liggere mødte op på havnepladsen.
Den og hele den lange tilkørselsbro var
pyntet med grønne grene, og overalt
vajede rød-hvide flag og vimpler og
spraglede signalflag.
Kl. 12 stod sunddamperen »Gefion«
havnen ind og sprængte det rød-hvide
bånd, der var spændt over havnemun
dingen - og tilskuerne brød ud i hurra
råb. De indbudte gæster samledes
foran en tildækket sten, hvor havne
bestyrelsens formand, O. Skovgaard-Petersen, holdt en tale og afslø
rede stenen, en stor granitsten, hvori
var indhugget disse linjer, forfattet af
professor Karl Larsen, der i mange år
havde været en af Rungsteds faste
sommergæster:

Med Støtte fra
Stat, Amt, Kommune og
offervillige Borgere lod
Rungsted Havn A/S i
Aarene 1918 og 1921-23
denne havn bygge,
Almenheden til Gavn og Glæde.

Honoratiores ved havneindvielsen 29. juni 1923.
På billedet ses: Fra venstre. Amtmand Howard Grøn. 2. Kommunelærer Hvilsted, 3. Fru Tryde, 4.
Gross. Melchior. 5. Apoteker Scheel. 6. Minister Slebsager. 7. Fhv. proprietær Jegstrup, 8. Fisker
Jens Jørgensen. 9. Form, for havnebestyrelsen, gross. O. Skovgård-Petersen. 10. Købmand Ole
Hansen.
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Festlighederne fortsatte ombord på
»Gefion«, hvor alle havnens gæster
spiste frokost og holdt taler for hinan
den, alt mens skibet stille og roligt sej
lede rundt om Hven og op i Sundet - og
om aftenen var der folkefest på den
illuminerede havneplads med festfyr
værkeri og på en opstillet estrade
svang man sig i dansen til tonerne fra
et militærorkester.
I knapt 50 år eksisterede fiskerihav
nen. Allerede syv måneder efter ind
vielsen kom den ud for noget i retning
af en katastrofe. Vinteren 1923/24 blev
streng, og Sundet lagde til. En dag i
slutningen af januar satte det ind med
kraftig blæst fra nordvest. Isen langs
kysten brød op, og en mægtig isflage,
der strakte sig fra Nivå og helt til
Rungsted, kom i drift mod syd og pres
sede mod Rungsted havn. Pillerne un
der adgangsbroen kunne ikke modstå
det enorme tryk, pludselig brast de, og
broen blev tvunget flere meter mod
syd og væltet. Skaden var meget bety
delig, og i det meste af 1924 var havnen
næsten ubrugelig. Med store tilskud
fra Frederiksborg amt blev en ny bro
opført inden årets udgang.
Fiskerihavnen i Rungsted blev ikke
den store gevinst for fiskeriet, som
man havde håbet og troet. Måske var
det rette tidspunkt for dens bygning
forpasset. En del betydning fik den
som udskibningshavn for varer og ma
terialer til Hørsholmområdet, men
som årene gik, blev det mere og mere
klart, at det var som lystbådehavn,
den ville have sin værdi. Så stort var
presset af lystbåde, at det i 1960 blev
nødvendigt at foretage en ombygning
for at skaffe mere plads. Det hjalp no
get, men langtfra nok, og man blev klar
over, at en helt ny havn måtte bygges.
I 1972 begyndte man så på bygningen
af den nu eksisterende havn, som var
færdig i 1974. Med plads til over 700
lystfartøjer er den en af landets stør
ste.
Af den gamle havn er der ikke meget
tilbage. Kun mindestenen fra 1923, der
er genopstillet på den nye havn.

Ældgammelt, fornemt
kunsthåndværk
der synger på
allersidste vers Af S. Borella-Hansen.
Borella
De gamle snedkere kunne deres kram og forstod at vælge
deres materialer, hvilket Frederiksborg Slotskirkes inventar
er et fornemt udtryk for

skehænder, var for godt til hans for
herligelse!
Alle tiders største snedkernavn,
Charles Boulle, er knyttet til denne
periode, og den dag i dag står man
nærmest måbende overfor hans arbej
der. Ikke alene aftvinger de beundring
ved kunstnerisk udformning og en helt
eventyrlig idérigdom, men også ved
den rent håndværksmæssige dygtig
hed, hvormed de er udført. Hans ar
bejder står uden sprækker eller andre
alderdomstegn til trods for, at de har
over 300 år på bagen.
Adelsmænd og fyrster stod i kø for
at erhverve hans arbejder, eller for at
få lov til at afgive bestilling på et eller
andet pragtmøbel. Han kunne forlange
næsten, hvad han ville, for sine møbHvert eneste lille blad i dette motiv har været
stillet på højkant i varmt sand, for at opnå en
skyggevirkning, der gør det hele mere levende.
Foto: Det nationalhistoriske Museum på
Frederiksborg Slot.

Fra de ældste tiders kulturer har kun
sten at indlægge prydmønstre i møbler
og andre brugsting været kendt og
skattet. Man udskar ornamenterne i
forskellige træsorter eller ben og rid
sede formerne af på den ting, der
skulle udsmykkes. Derefter blev træet
fjernet i en dybde, der svarede til det
udskårne ornaments tykkelse, hvoref
ter det blev limet fast med harpix eller
asfalt.
Op mod renaissancen, da savmøl
lerne var nået så vidt, at man var i
stand til at skære træ ud i så tynde
plader som finér, toges en helt ny tek
nik i brug. Man lagde to af de tynde
fmérplader, i hver sin farve, ovenpå
hinanden, med den lyseste øverst.
Herpå tegnedes mønstret, og med en
tynd løvsavklinge blev begge plader
gennemskåret på én gang. Man fik
herved et sæt med lys indlægning på
mørk bund og et sæt med mørk ind
lægning på lys bund. De enkelte små
dele samledes som et puslespil og li
medes på papir eller lærred, hvorefter
det, under stort pres, blev limet på
underlaget.
Denne form for udsmykning af møb

ler, panelværk og andet inventar
blomstrede op i det 15. og 16. århund
rede, især i Sydtyskland og Italien.
For nogle måneder siden vistes i fjern
synet en pragtfuld film fra den lille
norditalienske bjergby Urbino, Rafa
els fødeby, hvor fyrsten Frederico da
Montefeltro og hans nærmeste efter
følgere gjorde Urbino til et af Europas
fornemste kulturcentre. Fra det pragt
fulde gamle fyrstepalads vistes hele sa
le, der var overdådigt udstyret med
indlagte paneler, med de skønneste
fantasifulde mønstre i fint afstemte
træsorter.

Nåede højdepunkt
ved Solkongens hof

Sin højeste blomstring nåede denne
kunstart, der nu betegnes som »intar
sia«, ved Solkongen Ludvig den Fjor
tendes hof, hvor alt, hvad der duede i
Europa af kunsthåndværkere, kappe
des om at tilfredsstille monarkens
pragthunger og gøre Versailles til et
symbol på hans magt og vælde. Intet,
der kunne lade sig udføre med menne
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1er. Charles Boulle ville være blevet
hovedrig, hvis han ikke havde haft det
sådan, at han rent ud nægtede at afle
vere de arbejder, der var faldet særlig
godt ud. Dem ville han ikke skille sig af
med, og herved påførte han sig selv så
mange processer, at han nærmest blev
ruineret.
Ingen anden har nået ham i deri
kunst at fylde en stor flade med intar
sia, og hans materialevalg var så eks
klusivt, at ingen før ham havde vovet
at sammensætte en mængde exotiske
træsorter med messing, stål, elfenben
og skildpadde i ét myldrende væld af
ranker, fugle, blomster og frugter.
Det kalder på undren, når man rundt
om i Europas museer ser Boulle-møbler, og man tænker: - Hvordan har han
kunnet udføre alle de pragtmøbler?
Forklaringen er dog den, at hans fire
sønner førte traditionen videre efter
hans død.
Tåler sammenligning
med det bedste i Europa

Her i landet har vi - mig bekendt ikke noget Boulle-møbel, men vi har
noget andet, der tåler sammenligning
med det bedste, der er lavet i Europa
af indlagte arbejder. Det er stolesta
derne i Frederiksborg Slotskirke.
Da Christian IV i begyndelsen af
1600-tallet, medens der endnu var
penge i kassen, skulle udsmykke sit
slotskapel, ville han vise alverden, at
han var kongen af Danmark-Norge og i
stand til at stille noget enestående på
benene. Hos guldsmededynastiet Ja
cob Mores i Hamburg bestilte han
prædikestol og altertavle i massivt
ibenholt, med en overdådighed af or
namentik og store apostelfigurer i
sølv. Midtermotivet i altertavlen er en
korsfæstelsesscene med en vrimmel af
kunstfærdigt udførte figurer i drevet
sølv.
Til udførelse af stolestaderne og den
lukkede kongeloge indkaldtes den
navnkundige snedker Gregers Greuss
og hans dygtige førstemand, Hans
Barchmann. Denne blev selv mester i
18

Det enestående
compeniusorgel stod
heldigvis på
Frederiksberg Slot da
slottet brændte.
Havde det stået i
Slotskirken, hvor det
står nu. var det
rimeligvis blevet
knust da
hvælvingerne
styrtede ned.

1611, og det er ham, der har udført de
pragtfulde intarsiaarbejder på stole
stadernes gavle. Prøv, når De næste
gang kommer i slotskirken, at studere
dem nøjere, for de er et studium værd.
Ikke to af dem er ganske ens, og man
må beundre den fantasirigdom og fag
lige dygtighed, der er at se her.
Den omstændighed, at der ikke er
gået orm i nogen af gavlene, og at in
gen af de tusinder detaljer i mønstre
nes finér er slået fra, vidner om, at de
gamle snedkere kunne deres kram og
forstod at vælge deres materialer. For
at gøre de enkelte blade på rankerne
mere levende brugte man at sætte dem
på højkant i varmt sand, hvorved de
fik en let svidning, der fortonede sig
fint og ligesom gjorde bladene plasti
ske.
I årene 1604-1605 udgav maleren
Vredemann de Vries fra Leyden sit
store tobinds værk med kobberstukne
plancher, tænkt som fortegninger for
kunsthåndværkere.

Værket spredtes over hele Europa,
og at Hans Barchmann har ejet det,
eller kendt det, kan ses i de ovale felter
forneden på gavlene. Her findes per
spektiviske fremstillinger af in- og exteriører, og flere af disse er direkte
gengivelser efter Vredemanns plan
cher.
Et helt enestående stykke snedker
arbejde er også den lukkede kongelo
ge, som er udført i sjældne træsorter,
blandt andet muskattræ. Også dette
pragtstykke er usædvanlig velbevaret
gennem de mere end 350 år.

Materialer tilovers
fra genskabelsen

Indtil begyndelsen af dette århundrede
fandtes adskillige dygtige »decupører« her i landet, men nu er det kun
ganske få, der mestrer kunsten. Det vil
desværre gå også med dette fag, som
det er gået med billedskærerfaget og
mange andre gamle, fine fag.

Efter slottets brand i 1859 blev nogle
af stolestaderne så beskadigede, at der
forestod et stort reparationsarbejde,
og et enkelt blev helt knust, da hvæl
vingerne i kirkens nordlige ende styr
tede ned.
Da arbejdet med genskabelsen af
stolestaderne var færdigt, havde decupørerne en del materialer tilovers,
og det siges at direktør Sadolin fra Sadolin og Holmblad fik en aftale i stand
med håndværkerne. Direktøren var
medlem af komiteen til slottets gen
opbygning, og han aftalte med hånd
værkerne, at de skulle forsyne have
stuen i hans smukke palæ på Amager
med et indlagt panel. Det findes end
nu, og Amagerbanken, som har sit ho
vedsæde i det fine gamle palæ, hæger
om det og viser med stolthed, hvad
man var i stand til at præstere af ind
lagt arbejde for mere end 100 år siden.
Som ved et mirakel bredte ilden sig
ikke til slotskirken, da slottet kom i
brand den 17. december 1859, men da
Riddersalens bjælkelag brændte igen
nem, styrtede de to nordligste hvæl
vinger ned og knuste - foruden de om
talte stolestader - slottets fornemste
rum, Christian IVs lille bedekammer.
Da hvælvene faldt, dræbtes tre hånd
værkere, der fungerede som brandmænd. De ligger i en fællesgrav på Hil
lerød gamle kirkrgård i afdelingen ud
mod Nordre Banevej. På graven blev
sat et særpræget mindesmærke med
forskellige slags værktøj, der havde re
lation til de enkeltes fag.
Både prædikestol og altertavle var
bragt i sikkerhed før de sydlige hvæl
vinger styrtede ned, og et andet af kir
kens klenodier, det berømte Compeniusorgel, stod dengang på Frederiks
berg Slot. Det blev bygget i årene
1609-10 på bestilling af Hertug Ulrich
af Braunschweig. Han var gift med
Christian IVs søster, Elisabeth, og de
skænkede orglet til den danske konge.
Men orglet bærer BraunschweigWolffenbüttels våbenskjold.
Hvad Stradivariusser og Cremonesere
er i violinernes verden, er Compeniusorglet i orglernes, og verdens største

Fra Amagerbanken. Feltet med »interiøret« minder om lignende felter på gavlene til stolestaderne i
Frederiksborg Slotskirke.

orgelspillere er valfartet til Hillerød
for at få lov at spille på det. Selveste
Albert Schweitzer har spillet Bach og
Gluck på det.
Compeniusorglet er enestående
derved, at dets mange hundrede piber
er af træ, i modsætning til andre orgler
med piber af tin. Derved får orglet sin
særprægede træblæserklang.
For mange år siden overværede jeg,
at orgelbygger Frobenius skulle
stemme orglets piber og kunne ved
den lejlighed konstatere, at der var an
vendt mange forskellige træsorter,
også nogle så usædvanlige som æbleog blommetræ. Orgelbyggeren hæv
dede, at de forskellige træsorters kon
sistens og hårdhedsgrad havde stor
indflydelse på klangfylden.
Oprindelig var orglet bygget som
koncertorgel, og det havde sin plads i
Riddersalen, hvor der blev danset til
dets toner.
Takket være den afsides beliggen

hed helt ude over møntporten, var
Audienssalen den eneste af alle slot
tets sale, der slap uskadt fra branden.
Ved branden i 1859 mistede Hillerød
sin kirke, men der blev givet tilladelse
til, at menigheden anvendte den
skønne Audienssal, indtil slotskirken
igen kunne tages i brug. Det skete i
1864, kun fire år efter branden, og
genopbygningen må siges at være en
bedrift af rang, eftersom arkitekt Meldahl fandt det nødvendigt at nedtage
alle hvælvene, og dermed også disses
vidtløftige stukarbejder.
I dag står det hele som et monument
over, hvad dansk håndværk og kunst
håndværk har kunnet præstere både
på Christian IVs tid og i 60-erne i for
rige århundrede.
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Skipperen og jomfruen
i Snekkersten
Af Iørn Piø

Magister Iørn Piø, der er medudgiver at det netop afsluttede
nationale storværk Danmarks gamle Folkeviser I-XII (1853-1976)
fremsætter en teori om, hvorfor kun de nordsjællandske versioner
af den europæiske folkevise Skipperen og Jomfruen ender tragisk.

Gamle nordsjællændere, der sang
visen om skipperen og jomfruen, var
helt overbevist om, at den var sand.
Vel kendte de ikke navnet på den let
sindige jomfru, hendes kloge mor og
den forføriske skipper, men de vidste,
at begivenheden, der lå til grund for
visen, havde fundet sted engang i
Snekkersten. Og de vidste det, fordi
det var noget, de havde hørt af de
ældre på egnen - og de ældre havde
mere autoritet i slige sager end selv
den bedste historielærer.
Visen lød sådan i Snekkersten i mid
ten af forrige århundrede:

/. Skønjomfru hun spørger sin moder om forlov:
»O moder, må jeg ned til stranden at gå«:l:

2. »Ja, gerne må du ned til stranden at gå,
men du ta'r dig i vare for bølgerne de blå.« :/:

3. Skønjomfru hun ganger alt ned til den strand,
:/: da ser hun et skib komme sejlende mod land.
4. »Hvad haver I at sælge om bord på dette skib?«
:/: »O, vi haver vinen at sælge så fin.« :/:
5. »O, haver I vinen at sælge så fin,
så haver jeg penge alt udi mit skrin.« :/:

6. Skønjomfru hun drak vinen, og den smagte sød,
:/: indtil hun sov hen udi skipperens skød.
7. Skipperen han sagde til styrmanden sin:
»Du styrer mig vel skibet så sagtelig fra land?« :l:

8. Og da de vare komne i de vilde bølger blå,
:l: så vågnede skønjomfru i skødet hvor hun lå. :/:
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9. »Gud hjælpe de arme små børnene fem,
.j: jeg lukte mine døre, så rejste jeg fra dem.« :/:

10. »Nej aldrig haver du haft små børnene fem,
:l: og aldrig haver du været moder til dem.« :/:
11. »Gud hjælpe de arme små børnene ni,
:/: jeg lukte mine døre, så gik jeg fra de.« :/:

12. »Ej heller haver du haft små børnene ni,
:l: det kan jeg jo se under øjnene på dig.:/:
13. Og aldrig så kommer du hjem til din moders hus,
:/: før du får dig en datter, der kan skære og sy. :/:
14. Og aldrig så kommer du hjem til din faders hjem,
:/: før du får en søn, der kan sejle dig derhen.« :/:
15. Skønjomfru hun løsner sit guldflagrende hår,
:/: så sprang hun alt ud i de vilde bølger blå. :/:

16. Skip'ren kaster anker, og han lægger bi,
:/: men dejlige skønjomfru lå bleg og var lig. :/:

Alt i denne vise røber, at det er en
gammel folkevise: stilen er fuld af fa
ste udtryk (f.eks. hun ganger alt ned,
bølgerne de blå, lå bleg og var lig) og
varierede gentagelser (f.eks. først om
små børnene fem, så omso børnene
ni); og versemålet er det gængse, som
vi kender fra Agnete og Havmanden,
Germand Gladensvend, Ebbe Skammelsen, Elveskud og alle de andre, for
folkevisens versemål er enten 2-linjet
eller 4-linjet. Og har de 2-linjede viser
ikke et egentligt omkvæd, gentager
man den anden linje i hvert vers.
Man kan også udtrykke det sådan:

Folkemindeforskeren Hans Ellekilde, der hele
sit liv boede i Nordsjælland. Her fotograferet
som student. Det var på den tid. han nedskrev
visen om skipperen ogjomfruen i 1909 efter den
26-årige frk. Betty Jensen i København, der
havde lært den af sin mor. bådebygger
Svendsens kone i Snekkersten. Det er hendes
version af visen, vi har bragt her. Melodien er
nedskrevet i 1911 af Hans Ellekildes kollega i
Dansk Folkemindesamling,
folkemusikforskeren Hakon Grüner-Nielsen
efter Betty Jensens sang. Becifringerne er lavet
af Iørn Piøs kollega i Folkemindesamlingen.
Svend Nielsen. Både tekst og melodi
offentligjorde Ellekilde i Evald Tang
Kristensens Æresbog, som Foreningen
Danmarks Folkeminder udgav et udvalg af
i 1923.
Foto i Dansk Folkemindesamling.

visen om skipperen ogjomfruen er en
historie, der er fortalt på vers i et sprog
og i en stil, der har sine egne ganske
bestemte regler. Den sanger, der var
født og opvokset med denne folkevi
sestil og som havde den i rygmarven,
når han sang de vise-historier han
havde lært, kunne frit og ubesværet
improvisere. Han kunne uddybe visse
passager og gøre andre kortere. Og
han kunne ændre visens og dermed
historiens slutning. Hvis han ville. Og
hvis der var nogen grund til det. Og det
var der i Nordsjælland, når det gjaldt
den gamle historie om skipperen og
jomfruen.
Historien er blevet fortalt igen og
igen af syngende fortællere over hele
Europa, men lad os begynde i Sydsjæl
land. Dér slutter den lykkeligt:

Hun svømmede i dage, hun svømmede i tre,
indtil at hun nå’de hendes faders land.
»Se, nu er jeg kommen i min faders land,
ingen søn haver jeg, som der styre kan.
Se nu er jeg kommen i min moders by,
ingen datter haver jeg som kan skære og sy.«

Og også i Sverige ender historien lyk
keligt:
Och skepparen han segla och sköna jungfrun samm,
skön jungfrun hon kom dock förr i land.
»Och nu är jag kommen på min faders land,
hvar hafver jag den son, som skull’ ro mig til strand?
Och nu är jag kommen i min faders gård,
hvar hafver jag den dotter, som syr med silkes-nål?«

Skön jungfrun satt i sin faders fönster och log,
Ack, lilla vännen min!
Och skepparen han gick ner ved stranden og svor.
När tiden faller in,
det dagas inte än
men det dagas likväl under tiden.

Overalt i Norden og overalt i Europa
ender historien lykkeligt. Undertiden
består det lykkelige i, at pigen bliver
ombord på skibet, idet hun får at vide,
at skipperen ikke er nogen helt almin
delig sømand, men derimod prins af
England eller undertiden kong Vallivan selv. Og så ser hun ingen grund til
at springe i havet! I Spanien f.eks. slut
ter man i Katalonien visen med orde
ne: »thi jeg er kongens søn og arving af
Engeland, og i 7 år har jeg rejst verden
om for at opsøge dig.« Og en jyde, der
kaldte kongen for Valdemar i stedet
for Vallivan, sluttede med at sige, at
»så fandt hun sig godt i det tilsidst.«
Alt ender således i fryd og gammen på den ene eller anden måde - overalt
hvor visen er blevet sunget - blot ikke i
Nordsjælland, og iøvrigt heller ikke et
enkelt sted i Nordvestsjælland, men
det kan være, fordi man dér har lært
visen af en nordsjællænder.
Det store spørgsmål er nu, hvorfor
netop de nordsjællandske visesangere
- uden undtagelse og i modsætning til
alle andre - lader denne europæiske
vise-historie ende tragisk med pigens
selvmord? For at kunne give et rime
ligt svar er det vigtigt at vide, at det
også kun er i Nordsjælland, visesan
gerne udtrykkeligt har sagt, at det er
en sand vise, som man tilmed har kun-

net stedfæste til Snekkersten. Hvis vi
nu stoler på hvad disse gamle nord
sjællændere således har sagt, kan der
næppe være megen tvivl om, at man
har improviseret en ny og sørgelig
slutning på den gamle vise-historie, da
man i Snekkersten hørte om en pige,
der var blevet lokket ombord på et
fremmed skib og som havde druknet
sig da skibet kom ud i rum sø. Meget
tyder på, at det er en sådan virkelig
hændelse, der på denne måde er af
spejlet i visetraditionen. Sangerne har
således i deres viser fastholdt mindet
om en begivenhed, der engang havde
sat sindene i bevægelse, men som nu
forlængst er glemt.
Før begivenheden fandt sted, har
man givet sunget historien, sådan som
man har gjort alle andre steder i Euro
pa, men efter det tragiske selvmord
var det ligesom lidt malplaceret at
synge om, hvordan forlokkelsen endte
i fryd og gammen.
Denne teori gør naturligvis ikke fol
kevisen om skipperen og jomfruen til
en historisk vise. Det er stadig en
gammel eventyrvise, men det at man
har gjort den mere realistisk ved at
give den en tragisk afslutning er et ud

mærket vidnesbyrd om, hvordan fol
keviserne bliver ændret og omformet,
alt efter de skiftende tiders og miljøers
behov. Det er dermed et meget væ
sentligt træk ved hele vor folkevise
tradition, der er blevet belyst med
dette lokale eksempel.
Iøvrigt er den europæiske folkevise
om skipperen og jomfruen ikke stort
ældre end det 17. eller 18. århundrede.
Set i forhold til middelalderen er det
altså en nyere vise, men helt sunget i
den gamle folkevisestil. Det er denne
måde at synge historier på - det er folkevisegenren - der er middelalderlig,
ikke nødvendigvis de enkelte viser. I
hvert århundrede fra og med middel
alderen og til og med forrige århund
rede er der dukket nye historier op,
som er blevet sunget i den gamle stil.
Fordi en vise ser middelalderlig ud,
behøver den altså ikke at være det.
Visen om skipperen og jomfruen er
således ikke en middelalderballade,
men en gammel folkevise er den. Der
for er den også med blandt de 539 viser
der er udgivet - med alle deres varian
ter og med melodier - i værket Dan
marks gamle Folkeviser. Den har nr.
241.
21

Kulsviernes
maler Af Svend Nielsen
Det var ikke altid let at komme kulsvierne nær, men for
maleren Poul Bille-Holst lykkedes det.

Billeder af de nordsjællandske kulsvi
re re og deres verden er fåtallige. Hillerød-fotografen Frede Hansen fik lej
lighed til at foretage nogle optagelser
af milebrænding, da der endnu var ar
bejdende kulsviere på Hillerød Over
drev ved den vej, der nu benævnes
Kulsviervej. Men bortset herfra er det
vanskeligt at finde illustrationsmateri
ale, når der skal berettes om kulsviere.

Muligvis skyldes det, atingen i synder
lig grad har interesseret sig for deres
tilværelse. Dengang, de levede og ar
bejdede med deres sorte håndtering,
var de ikke omfattet af samme interes
se, som det er tilfældet i dag.
Heller ikke har det været let at
komme kulsvierne nær i deres daglig
dag. En fra gammel tid indgroet mistro
mod den øvrighed, som altid var efter

Selvportræt
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dem, når de skaffede sig billigt træ i
skovene, har sikkert medvirket til
også en mistroisk og afvisende hold
ning mod mennesker, de ikke kendte.
Der er netop i spørgsmålet om fotogra
fering eksempler på, at folk, som
nærmede sig dem med et kamera, blev
lovet tærsk, hvis de ikke hurtigt forfø
jede sig bort.
Der var dog en, som vandt deres
tillid og fik lov at forevige dem - male
ren Poul Bille-Holst.
Poul Bille-Holst, der døde i 1959, i
en alder af 65 år, kom som ung til Esbønderup Skovhuse, hvor han indret
tede et kunstnerhjem i »Lillegården«.
Han slog sig ned i Skovhusene i en tid,
hvor der på denne egn stadig blev
brændt trækul i miler. Her mødte Bil
le-Holst det sidste slægtled af aktivt
arbejdende nordsjællandske kulsviere
og nåede at forevige dem, medens tid
var.
Bille-Holst blev ven med kulsvi
erne, og det var forholdsvis let at få
dem til at sidde model enkeltvis. Men
da han ville male en stor farveskitse af
dem, samlet i en gruppe, var det nær
ved at gå galt. Flere af kulsvierne
havde ikke været på talefod i årevis, og
nogle gamle mellemværender skulle
glattes ud, før de kunne være i stue
sammen. Men ved hjælp af sin menne
skekundskab - samt adskillige kasser
øl til mændene, og utallige kopper
kaffe med godt brød til kvinderne lykkedes det lidt efter lidt at få samlet
dem i fordragelighed. Senere malede
han dem enkeltvis i nogle store por
trætter for tilsidst at forme gruppebil
ledet. Dette blev et helhjertet minde
over en markant og usammensat men
nesketype, som har været med til at
præge Nordsjælland i århundreder.
De enkelte billeder kan siges at re
præsentere en sidste epoke i portræt
maleriets historie, men de er også et
stykke nordsjællandsk kulturhistorie,
som det lykkedes Bille-Holst at skildre
og bevare.
Det er henved et halvt hundrede år
siden, kulsvierbilledeme blev skabt. I
1931 var Bille-Holst færdig med det

Store gruppebillede, der præsentere
des på Charlottenborgs efterårsudstil
ling i 1932 sammen med forarbejderne.
Billederne fyldte en hel ovenlyssal og
viste samtidig en kunstner, der inter
esserede sig for andet end det tradi
tionelle. Kunstanmelderne havde
mange rosende ord om samlingen,
men der var ingen køberinteresse, og
billederne kom hjem til »Lillegården«,
hvor de opmagasineredes i en lille an
neksbygning.
Medvirkende til, at billederne
kunne være svære at afsætte, var deres
størrelse. Gruppebilledet på to gange
tre meter og portrætterne, som hver
især var på noget i retning af en kva
dratmeter, egnede sig ikke synderligt
til ophængning i almindelige hjem. Bille-Holst havde en svaghed for at »male
stort«, og det var lykkeligt på sin vis.
Den bevirkede, at portrætsamlingen
forblev intakt. Af den halve snes billeDet store kulsvierbillede, som nu har sin plads i
Kulsvierskolens foyer.

der, den oprindelig omfattede, var kun
solgt et enkelt.
Gode ting skabes ofte ved tilfældig
heder, og det var lidt af en tilfældig
hed, at kulsvierbillederne igen kom
frem i lyset. Et par kunstinteresserede
mennesker fra Hillerød fik i 1971 fær
ten af de opmaganiserede billeder og
fandt, det var tåbeligt, hvis malerierne
skulle gå til grunde i mørket, når de
uden videre var egnet til at komme
frem i lyset til glæde for mange.
At billederne var på vej til den
langsomme ødelæggelse, var der ikke
tvivl om. De havde stået 40 år i det
uopvarmede hus, men portrætterne
havde klaret sig nogenlunde. Værre
med gruppebilledet! Det var pillet af
sin blændramme og fastgjort med teg
nestifter på bagsiden af et andet kæm
pebillede. Men kunne gruppebilledet
reddes?
Kapaciteter som museumsdirektø
rerne Sigurd Schultz, Willumsen-museet i Frederikssund og Jørgen

Paulsen, Frederiksborg Museet, be
sigtigede billederne og sagde god for
disses kunstneriske kvalitet. Jørgen
Paulsen tilbød desuden, at det store
billede kunne blive restaureret i hans
museums konservatorsal, og her blev
det genskabt så fint, at gamle skader
var så at sige usynlige. En køben
havnsk kunsthandler istandsatte por
trætterne.
Men hvor skulle samlingen af kul
svierbilleder finde en blivende plads?
Else Bille-Holst, kunstnerens hustru,
ønskede at skænke det gruppebillede,
der var et af hendes afdøde mands ho
vedværker, til Kulsvierskolen i Hille
rød , og her har billedet i dag en fornem
placering i skolens foyer. Det kultu
relle udvalg i Hillerød var glad for
denne gave, og besluttede samtidig
med modtagelsen af billedet at er
hverve de ni store portrætter, der var
en slags forstudier til gruppebilledet,
men hver for sig spændende billeder af
stærke mennesketyper. Portrætterne

Lille Pløk-Karl

Store Kristian
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har, ligesom det store billede, fundet
en værdig placering. De blev depone
ret i Kulsviergården i Alsønderup og
smykker væggene i forsamlingsgår
dens lille sal.
Om en af gruppebilledets forgrundsfi
gurer, Pløk-Karl, har Bille-Holst for
talt:
- Den sidste i Skovhusene, der
brændte kul, var min nabo, Pløk-Karl.
Han havde sin mileplads lige udenfor
min have. Lille Pløk-Karl havde en
mægtig overkrop og ganske små ben.
Han var enøjet, og hans lille hund, der
lignede ham som en søn, var også
enøjet.
Der er fortalt meget om kulsviernes
vildskab
og
uvorenhed,
men
Pløk-Karl var verdens skikkeligste
mand. Et blidt gemyt, som gerne lod
sig snyde. Han sled som et bæst hele
sit liv og blev fattigere og fattigere.
Han døde i kommunens fattighus.
Som ung var han berømt for at være
den bedste til at høste med le. Han
foragtede slåmaskiner og selvbindere
og fortalte om hvor mange tønder
land, han kunne meje med le. Han
havde mange rekorder på dette felt, og
han var blevet helt skæv af det. Hans
hænder var knudrede på den mærke
ligste måde.
Hvorfor han hed Pløk-Karl, ved jeg
ikke. Der har antagelig været en sko
mager mellem hans forfædre. Egnen
her er så rig på underlige øgenavne:
Kristian-Sidelæns,
Pave-Snabelen,
Boldten, Genikkeren, Kulfanden, Pive-Las, Kloster-Karl, Pinden (hvis
forfædre engang havde lavet tøjrpæle),
Snoge-Las, Karl Danmark osv. Og så
tilføjer Bille-Holst: En del øgenavne
tør jeg ikke nævne, for det er navne på
stridbare og vanskelige mennesker!
Lille Pløk-Karl var kulsvier, og hans
forfædre havde været kulsviere. Han
stablede sin mile sammen på marken
bag mit hus. Sagkyndigt og omstænde
ligt. Veddet blev afbarket og savet i lige
store stykker. Det blev stablet op i en
fordybning i jorden, og stykkerne stil
ledes skråt. Ovenpå blev dynget ris, og
risen blev dækket med græstørv.

Ovenpå det hele blev skovlet jord.
Rundt om milen var der lavet trækhul
ler, og den blev antændt forneden.
Pløk-Karl kunne se på røgens farve,
om milen brændte, som den skulle.
Han hoppede rundt om milen på sine
små ben og tilstoppede trækhuller, el
ler lavede nye, ordnede og regulerede.
Og hans lille hund hoppede med og
kikkede med sit ene, runde øje.
Milen skulle brænde i tre døgn, og
hele tiden skulle den overvåges om
hyggeligt. Kulsvierne skiftedes til at
holde vagt, og der skulle meget bræn
devin til, for at man kune holde sig
vågen. Det var spiritusskatten - mu
ligvis sammen med andre forhold - der
gjorde en ende på kulsvidningen efter
første verdenskrig. Medens kulsvi
erne holdt vagt ved milerne, fortalte
de spøgelseshistorier, krybskyttehi
storier og beretninger om mageløse
kæferter og dejlige slagsmål. Om den
gang, man sloges med »Blegemændene«, som kørte vasketøj fra Esrum Sø
til København. Da havde man en
»femte vognkæp« med i vognen - en
mægtig knippel til brug i slagsmålene
med »Blegemændene«.
Pløk-Karl, der endte sine dage i fat
tighuset, begyndte sin tilværelse i en
fattigdom, der var mindst ligeså hård
som den, han døde i. Pløk-Karl var
bare fire år, da hans far forlod kone og
en stor børneflok. Som seksårig blev
Karl sendt ud med tiggerkurven ad en
bestemt rute, der indledtes i Esbønderup og fortsatte nordpå gennem lands
byerne til Dronningmølle og Hornbæk
- en travetur på et par mil. Kurven var
dækket med et tørklæde, og lille Karl
kunne tit fortælle sin mor, når han kom
hjem, at et og andet sted havde ko
nerne lettet på tørklædet og fra kurven
taget noget, som var bedre end det, de
lagde i den.
Historien om Pløk-Karl siger noget
om, at den romantik, der kredser om
kulsvierne og kulsvierlandet, næppe
har haft noget med den barske virke
lighed at gøre.

Drama ved kysten
for 600 år siden

Af Svend E. Jacobsen

Fundet af »Guldskibet« ved Vejby Strand fortæller om den type
handelsskibe, som kom i brug, da vikingeskibenes tid var forbi

En rig guldskat fik lov at ligge urørt tæt
ved Vejby Strand ved den nordsjæl
landske kyst og på lavt vand i omkring
600 år. 110 guldmønter blev sommeren
1976 fundet af den 16-årige Jesper
Egesø, og skatten og skibet - en kog
ge, der var meget benyttet i hanseaternes søhandel - blev bjerget i to omgan
ge. Mønterne og andre genstande i og
omkring skibet blev taget op af Nati
onalmuseets folk i 1976, og resterne af
koggen blev hævet den 9. juni i år.
De mange mønter har kun kunnet få
lov at ligge urørt, fordi hele besætnin
gen gik ned med skibet, da det kom i
vanskeligheder i
slutningen
af
1300-tallet. I hvert fald har skipperen
taget sin viden om skatten med sig i
døden, og alle forsøg på at redde skibet
har været forgæves. Bjergningen af
skibet viser bl.a., at der er gjort forsøg
på at undgå forliset ved at kaste anker.
Et stykke af ankertovet blev fundet
under skroget - men alt var forgæves.
Ved bjergningen af skibet fandtes
yderligere to mønter, som fortæller, at
skibet har hørt hjemme på den vigtige
handelsrute mellem Østersøen og
Vesteuropa. De to mønter blev fundet
i mastesporet. Her var det en gammel
skik at lægge lykkemønter. Fundet af
de to mønter fortæller også for første
gang, at denne skik har været gængs
allerede i middelalderskibe. Den ene
er en sølvmønt af flamsk oprindelse,
medens den anden er en hulpenning
fra Preussen, fra den anden halvdel af
1300-årene.
Bølgegangen, pæleorm m.m. har
ganske vist ødelagt begge stævne i

koggen. Forenden, der lå nærmest
land, er dog så meget bevaret, at man
kan se, der har været et knæk ved
overgangen fra køl til stævn. Vikinge
skibs-typen har stævne, der rejser sig i
jævn bue fra kølen.
De svære egeplanker i koggen er
også savet ud - ikke kløvet som ved
vikingeskibene. Plankerne på hver
side af kølen ligger med kanterne
sammen, så ydersiden er glat, mens de
andre overlapper hinanden. Fra inder
siden har der været tættet med fåreuld,
der er holdt på plads med lister.
Det peger tydeligt på, at det er vraget
af en kogge. Det er den skibstype,
hanseaterne brugte til den omfattende
søhandel fra omkring år 1200 og et par
århundreder frem.
Skibstypen blev først kendt, da man
i 1962 fandt et næsten fuldstændig be
varet eksemplar af det i Bremens hav
neområde.
Vejby skibet eller »Guldskibet«,
som det hurtigt blev døbt, har været
16-18 meter langt og 5-6 meter bredt.
Formentlig er det lykkedes for eg
nens beboere at bjærge dele af skibets
last i land efter forliset. Vraget lå på
ringe dybde, bare et stenkast fra land,
så det er sandsynligt, at der er bragt en
del af lasten på det tørre.
Blandt fundene i vraget er rester af
tovværk, sejldug og finere tekstiler.
Det sidste fortæller, at skibet har
været på vej fra vest mod øst. Han
delsskibene sejlede fra Vesteuropa
med kostbare forarbejdede ting, som
f.eks. klæde og metalvarer. Varerne
blev derefter solgt i Østersøområdet

En af guldmønterne i nærbillede.

mod sild, træ, voks, pelsvarer og, se
nere i hanseaternes periode, også
korn. Meningen med guldmønterne
har også været, at de skulle omsættes i
disse varer.
De ialt 110 guldmønter, der er fundet,
har en samlet vægt på knap 700 gram.
Næsten alle mønter er engelske. Det
drejer sig om 75 hele, 30 halve og 5
kvarte nobler. De er præget i Edward
Ill’s tid - i tidsrummet 1351-77.
Foruden mønterne blev der bl.a.
fundet et karakteristisk trappeformet
øre til en støbt malmgryde. Sådanne
gryder hører normalt til i 14-1500 åre
ne, men de er altså allerede brugt i
1370’erne. Meget tyder på, at gryde
typen er fremstillet i Østersøbyerne.
Der er ikke fundet bordtøj som spisebrikker, bægre m.m. Det har forment
lig været af træ og er væk. Der er der
imod fundet et par tintallerkener. En
delig har bjærgningen bragt talrige
småstykker af skibets last og udstyr
samt bronze- og kobbersager frem.
Et bjærgningshold på en halv snes
medlemmer tog fat på bjergningsar
bejdet af skibet den 2. maj i år. Løse
dele blev bragt i land lidt efter lidt,
hvorimod resterne af skroget blev hæ
vet i ét stykke.
Opmålingen, og adskillelsen af vra
get vil stå på i et års tid. Vragdelene
gemmes i vandfyldte kasser-indtil der
er mulighed for at få penge til at lade
vraget udstille. Det kan måske ske
sammen med vikingeskibene i Roskil
de.
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Frederik Il’s Frederiksborg
Af Jørgen Paulsen

Christian I Vs prægtige Frederiksborg må ikke fordunkle hans fars
indsats dette sted. Det var dog Frederik II, som ved sine mageskifter
gjorde Nordsjælland til den mest kongelige del af riget. Om det første
Frederiksborg fortælles her af Frederiksborg Museets tidligere direk
tør, som selv har haft sin bolig i en del af dette slot.

I den almindelige bevidsthed regnes
Christian IV som Frederiksborgs byg
herre, - det hedder Christian IV’s
Frederiksborg på linie med Frederik
IPs Kronborg. Dette er heller ikke
uberettiget, eftersom det prægtige
bygningsværk, vi i dag har for øje, for
langt størstedelens vedkommende er
Christian IV’s værk. Imidlertid må det
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ikke fordunkle Frederik IPs indsats på
dette sted. Det var dog ham, der ved
sine mageskifter gjorde Nordsjælland
til den mest kongelige del af riget og
som krone på værket tilbyttede sig
Herluf Trolle og Birgitte Gøje’s ejen
dom Hillerødsholm. Det var ham der
gav det navn efter sig og derved grund
lagde Frederiksborg som kongeslot.

Gennem hele tidsrummet fra 1560,
da dette mageskifte fandt sted, indtil
sin død i 1588 var Frederik II travlt
optaget af byggearbejder på og om
kring sit slot. Da han overtog Hille
rødsholm, havde den gamle herregård,
der kendes helt tilbage til 1200-årene,
lige fået en ny hovedbygning. Herluf
Trolle havde haft en kendt udenlandsk
arkitekt til at hjælpe sig, og der var
ofret meget på at bygge et stateligt og
tidssvarende hus. Dette har sikkert
spillet ind, da kongen søgte efter et
godt sted som bolig midt i det store
jagtdistrikt, han havde samlet sig i
Nordsjælland. Herluf Trolle og Bir
gitte Gøje var ikke særlig glade for at
skulle forlade deres gård. Det er i hvert
fald bemærkelsesværdigt, at Herluf
Trolle, da kongen gav ham ordre til at
udarbejde en fortegnelse over, hvad
der fandtes af adeligt jordegods i
denne egn, som kongen nu ønskede
helt og holdent at gøre til sin, var tem
melig modstræbende. Man fornemmer
tydeligt ægteparrets ulyst ved at skulle

Badstuen, det lille eventyrlsot på grænsen
mellem Indelukket og Lille Dyrehave. Østsiden
af huset, som ses her, er opført i ældre europæisk
middelalderstil. De tre udbygninger har
trappegavle og er udstyret med små
udbygninger til toiletter, eller rettere klosetter,

forlade deres dejlige nye hus for at
overlade det til kongen. Lad så være,
at de blev vel aflagt ved den handel,
der gjorde dem til ejere af Skovkloster
nede ved Næstved, den de herefter
gav navnet Herlufsholm.
Frederik II’s byggevirksomhed på
Frederiksborg kan dokumenteres på
mange forskellige måder. Først og
fremmest har man bevaret en del af de
bygninger, der blev opført i hans tid,
selvom det drejer sig mere om uden
værkerne end om kærnen. Alligevel er
sådanne levn eller monumenter, som
man kan se for sine øjne, og som man
kan tage og føle på, den vigtigste kilde
til sikker viden. Noget andet er de
mange skriftlige vidnesbyrd i datidens
dokumenter, beretninger og breve.
For eksempel kongens egne breve,
der for en stor del findes publiceret i

Kancelliets Brevbøger, som enhver
kan sætte sig hen og læse i. Mere møj
sommeligt er det at gå til arkiverne og
selv finde frem til oplysninger i f.eks.
Rentemesterregnskaber, Øresunds-

toldregnskaber og Frederi ksborgs
Lensregnskaber. Forat kunne læse og
tyde dem må man kende de gamle
skriftformer, og det kan være ret så
svært.

Frederik II’s slot. Set fra sydøst.
Da Christian IV omkring år 1600 havde besluttet at nedrive sit fødehjem for på dets tomt at bygge et
mere moderne og pragtbetonet slot lod han en af sine kunstnere male et stort Frederiksborg-prospekt,
samtidig med at han lod udarbejde en inventarfortegnelse over, hvad der fandtes i de forskellige
bygninger og rum. Tænk, hvor forudseende og værdifuldt for eftertiden!
Foruden at være et prospekt er fremstillingen på mange måder også et folkelivsbillede. Se f.eks. i
forgrunden den unge Christian IV til hest, omgivet af nogle hoffolk med jagthunde og lidt til højre for
dem en jæger i færd med at partere et stykke nedlagt kronvildt. Eller til venstre de badende ved søens
bred, forskellige figurgrupper samt arbejdsvogne ved slotsmøllen, spadserende på vindebroen foran
indgangsportalen, andre ved hestevandingsstedet foran den østre staldlænge, piger ved vaskehusene,
der er bygget på pæle i søen. Vigtigst i vor sammenhæng er naturligvis bygningerne, navnlig dem på
den mellemste og den ydre slotsholm, som blev revet ned. Alt i alt fortjener dette billede et grundigere
og mere indgående studium, end det hidtil har været genstand for.
Maleriet har i sig selv en interessant historie. Det hang oprindelig på Frederiksborg, men findes nu
på Gripsholm slot i Sverige. Under svenskekrigene har den svenske kong Carl X Gustav taget det med
sig som krigsbytte i lighed med bronzefigureme fra Neptunspringvandet i slotsgården, der nu står ved
Drottningsholm slot udenfor Stockholm. På Frederiksborg må man derfor lade sig nøje med kopier af
disse for slottets historie så interessante og vigtige vidnesbyrd. Billedgengivelsen her er udført
efter originalmaleriet på Gripsholm, med tilladelse fra Nationalmuseet, Stockholm. Det blev malet
omkring år 1600 af Joh. Claszen van Vijk og måler 83x185 cm.
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Vi vil her prøve at give et lille udpluk
af, hvad man kan finde sådanne steder
til nærmere belysning af byggevirk
somheden. Endelig er vi i den heldige
situation for Frederiksborgs ved
kommende at have et fortrinligt samti
digt prospekt af slottet, som det så ud,
førend Christian IV påbegyndte ned
rivningen og genopførelsen af det nye
slot. Det er altså Christian IV selv, der
har givet os det bedste kort på hånden,
når det drejer sig om at få noget at vide
om hans far Frederik II’s Frederiks
borg. Mon ikke også det siger noget
om denne konges trofasthed og inter
esse for det sted, hvor han var født.
Maleriet findes nu på Gripsholm slot i
Sverige, hvortil det er kommet som
krigsbytte under Svenskekrigene i
1650’erne, - forresten sammen med et
andet prospekt af Christian IV’s Fre
deriksborg som det så ud i 1650’erne.
Vi skal altså til Gripsholm for at gøre
studier, når vi vil vide noget sikkert
om vort slot.
De bevarede bygninger.

Men nu først de bevarede bygninger!
Det er navnlig bygningspartiet på den
slotsholm, der ligger nærmest ud mod
byen og som derfor kaldes den forre
ste. Det omfatter følgende dele: Indgangsportalen med de to mærkelige
hermefigurer, Vertumnus og Pomona,
der skal symbolisere frugtbarhed dernæst det høje gavlhus i to etager,
der endnu benævnes Herluf Trolles
Tårn og som blev hjemstedet for Hi 11 erøds første latinskole, endvidere ho
vedparten af de lange staldlænger, der
flankerer Staldgaden. De er opført i
flere tempi og rummede oprindelig
foruden stalde også nogle boliger for
slotsfunktionærer. Endelig sidst, men
ikke mindst, de to svære, runde tårne
med de løgformede blytage, som flan
kerer nordsiden af forreste holm. De
er meget særprægede og magen til dem
findes faktisk ikke andre steder i
Danmark. Mellem to markante sand
stensprofilbånd bærer de som et slags
mavebælte i jembogstaver dels Frede
28

rik II’s Valgsprog MEIN HOFF
NUNG ZU GOTT ALLEIN, dels år
stallet 1562. Det østre af disse tårne
var oprindelig bolig for Slotsherren,
som lensmanden dengang kaldtes, det
vestre rummede Skriverstuen, altså
slottets kontor. Sandstensportalen i
triumfbuestil for enden af Staldgaden
er ikke fra Frederik II’s tid, men først
kommet til under Christian VI, således
som både spejlmonogram og årstallet
1736 fortæller. Derimod er de to tunge
jernstivere ved portalens fod, der
skulle forhindre vognes påkørsel, for
synet med Frederik II’s navnetræk og
årstal 1562, altså oprindelige.

Portræt af Frederik II. Malet af Hans Knieper,
kunstneren som førte tilsyn med og lavede
forlæg for den berømte gobelinserie til
Kronborg. Billedet findes på Frederiksborg.
Det her gengivne eret udsnit af maleriet, som er
i hel figur. Kongen er fremstillet både som kriger
og som jæger. Ved hans højre hofte hænger både
krudthorn og jagtdolk. I den forbindelse kan
nævnes, at der for vel nu en snes år siden i Lille
Dyrehave blev fundet et meget fint sølvhæfte til
en jagtdolk, der udmærket kan have været
kongens egen. Som Danefæ blev den indlemmet
i Nationalmuseet, hvor næppe mange lægger
mærke til det fine lille stykke. Det burde i stedet
ligge på Frederiksborg, hvor det ville have sin
særlige betydning som en levende illustration til
dette sted som kongens yndede jagtslot.

På den mellemste slotsholm findes
intet bevaret fra Frederik II’s tid udfor
selve hovedslottet, derimod nok på
den del, hvor nu vejen går, der fører
gennem Møntporten. Det var oprinde
lig en lukket plads og på den side, der
vender bort fra slottet, ligger en lang
toetages længe, kaldet OLDFRUENS
LÆNGE eller FADEBURSLÆN
GEN . Også den er et levn fra Frederik
II’s tid.
Fælles for de bygninger, der er
nævnt her, er, at de alle- hvad bygge
stilen angår - peger tilbage imod mid
delalderlig, hjemlig dansk arkitektur.
Man skulle næsten forsværge, at de er
opført under den samme konge, som
allerede i 1570’erne - altså kun henved
10-15 år senere - begyndte opførelsen
af Kronborg som et monumentalt
pragtværk i moderne renaissancestil.
Dette lod sig selvfølgelig kun gøre ved
hjælp af dygtige udenlandske - neder
landske - arkitekter. Ved Frederiks
borg har Frederik II dog også efterladt
sig et monument, som i stil, men ikke i
format, næsten kan stå mål med det
store slot ved indsejlingen til Øresund
og som skyldes den samme kreds af
arkitekter. Det drejer sig om det lille
eventyrlige lystslot, kaldet BAD
STUEN - der ligger ude på grænsen
mellem Indelukket og Frederik II’s
dyrehave, den der nu kaldes Lille Dy
rehave i modsætning til Store Dyreha
ve, som først blev etableret under
Christian V, d.v.s. omkring 1680’erne.
Egentlig skulle det vel hedde Badstu
ehuset, idet der kun indrettedes et en
kelt badeværelse her ved siden af en
række rum til brug for intime festlige
samvær. Det lille charmerende slot er
et interessant bygningsværk, navnlig
fordi dets fine østside med de tre ud
bygninger er så helt forskellig fra vest
siden, der fremtræder som et med vin
duer noget overlæsset renaissancehus. Hver facade repræsenterer sin
side af 1500-årenes europæiske byg
ningskunst, den tidlige endnu middel
alderligt betonede, og den senere ud
prægede renaissanceagtige. Forbille
det findes i den lille nederlandske by

Mecheln, hvorfra Kronborgs første
bygmester Antonis van Opbergen
stammede.

Hvad de skriftlige kilderfortæller.
Lad det være nok om »monumenter
ne« og lad os herefter vende os til de
oplysninger, vi kan hente frem fra de
skriftlige kilder.
Allerede i november 1560 - nogle
måneder efter at have overtaget Hillerødsholm-gav Frederik II ordre til, at
alle husene på Faurholm, hvor han
havde holdt til før, skulle nedtages og
igen opsættes ved Frederiksborg med
undtagelse af selve ladegården. Sam
tidig beordrede han, at der ved slottet
skulle opføres en kro på et sted, der
var »bekvemt med hensyn til vanding
af heste og i andre måder«. Kroen
skulle omfatte fire længer, rumme en
god bolig til kromanden, 5 eller 6
kamre til fremmede og staldrum til 50
heste. Der blev til den gamle kro ved
Posen.
Et år senere - i november 1561 —
udstedtes ordre til, at der skal gøres
teglovn ved Æbelholt, Esrom og Kro
gen, som Kronborg da endnu hed, og
der skal stryges sten, som man kunne
begynde at brænde straks til foråret og
blive ved dermed hele sommeren
igennem. På det tidspunkt aflagde
Herluf Trolle rapport om, at håndvær
kerne allerede var langt fremme og
med stor flid arbejdede på det nye hus,
som kongen lader bygge ved Frede
riksborg; »-------de skal blive færdig
med det første og det bliver et over
måde skønt hus og kan ikke stå skøn
nere for et bryggers og et stegers«.
1562 skulle blive det helt store byg
geår. Det ses bl.a. af, at selv kongens
farbror, hertug Hans den Ældre, der i
marts bad om at måtte få kalk fra Fre
deriksborg til sine byggeforetagender i
Haderslev, fik afslag med den motive
ring, at kongen selv havde brug for al
den kalk, der kunne skaffes, da han
var igang med at bygge noget »ganske
særligt og stateligt« på Frederiksborg.
Den 13. marts får fogeden på Krogen

følgende ordre fra Frederiksborg: »Da
der fra Skåne med skib skal føres
tømmer, sten og kalk med andet til
bygningen her, skal han befale kro
nens bønder i sognene omkring Nivå
at møde ved stranden med heste og
vogne for at føre de allerede ankomne
mursten, kalk og tømmer hid — «.
Andre skal »dag og nat uspart sende al
den brændte kalk, de har til Frederiks
borg, da der allerede nu mangler kalk
til bygningerne her.«
Tolderen i Helsingør får samtidig
besked på at opkøbe den skifersten,
som kommer til byen, og underrette
kongen derom, der så vil sørge for, at
den bliver ført hid. I oktober 1562 sen
des befaling til lensmanden på Roskildegård om at sende alle de brolæggere,
der findes i Roskilde, hid for at arbejde
for kongen. At det har hast, får man et
levende indtryk af, når det i brevet
rent ud siges, at »kongen vil lade dem
betale for deres arbejde«. Det var altså
ikke almindeligt, idet betaling for så
dant arbejde måtte klares enten af le
nene eller købstæderne. Et par dage
senere fik bønderne i Sømme herred
besked på at møde med deres heste og
vogne ved Frederiksborg slot, når
lensmanden tilsiger dem, for hver at
køre 4 læs brosten og 10 læs sand til
slottet. Da det altsammen vedrører
brolægning må man formode, at selve
det store bygningsforetagende på slot
tet i dette år var ved at være fuldført.
Billedet giver god
forklaring.

Hvad kan det nu have været, der var så
travlt med i 1561 og 1562? Det behøver
man ikke at fundere så længe over, for
de ovenfor omtalte bevarede bygnin
ger giver i hvert fald en del af svaret og
andet kan man finde ud af ved at be
tragte det her gengivne maleri på
Gripsholm. Her ser man på den mel
lemste holm en større bygning med en
rygende skorsten. Det må være det i
Herluf Trolles brev omtalte bryggers
og stegers, altså en køkkenbygning
noget ud over det almindelige. Da de
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runde tårne som nævnt er forsynet
med årstallet 1562, giver de også en del
af svaret, da man må formode, at ho
vedparten af bygningsanlægget på den
forreste holm da var fuldført.
På billedet lægger man vel især
mærke til kirken med det høje spir og
tagrytteren på den mellemste holm.
Også den må være opført i 1562. Lige
før jul får domkapitlet i Roskilde nem
lig følgende brev fra lensmanden: »Da
kongen til kirken på Frederiksborg
slot behøver 4 alterklæder med tilbe
hør og 4 messehagler og erfarer, at
sådanne findes i domkirken, skal det
lade Hans Skovgaard, som kongen har
sendt did, udtage disse ting af kapitlets
og domkirkens smukkeste messerede
og sende dem did.« At Frederik II vir
kelig var til sinds at give sin kirke på
Frederiksborg et værdigt udstyr,
fremgår også af, at lensmanden på Ka
lundborg, Steen Rosensparre, allerede
under 19. maj 1562 fik kvittering for
» 1. St Hansbillede af sølv, 1 trind sølv
skål, 1 lille guldkalk og disk, 3 andre
kalke og diske af sølv og forgyldte, 5
store og små monstranser, de 4 af sølv
og den 5, af kobber, 1 nøddeskal, be
slået med sølv, 1 lille kæde med tavle
ved, 1 kors med en kobberfod og 2
bøger, hvilket han altsammen har an
nammet i Bosjø kloster og nu leveret
ind i kongens kammer på Frederiks
borg slot.« Under 23. november 1562
fik Mads Sejermager (urmager) i
Odense af Rentekammeret betaling for
et urværk til kirken og den 19. januar
1563 mester Anders Orgelmager for et
orgel. Et par måneder senere nævnes i
Øresunds Toldkammerregnskaber en
udgiftspost for 2 lysestager til Frederiksborgs kirke, - de vejede ikke
mindre end 198 pund.
Fra de samme regnskaber anføres
under 1562 udgiftsposter bl.a. hol
landske mursten, tækkekobber fra
Danzig, Enckhuiser tagsten, skifer
sten, vinduesglas og jernkakkelovne.
Endvidere for fisk, sælspæk og vildtbrad, sendt fra Bergen i Norge til de
mange arbejdsfolks bespisning.
I 1564 nævnes bygningen af en ny
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ladegård vest for slottet. Ladegården
må i Herluf Trolles tid have ligget på
det nuværende slotsområde, men så
dan kunne det naturligvis ikke være,
når en konge boede på slottet. Heref
ter kaldtes ladegården på Faurholm
den store og den nye vest for Frede
riksborg den lille ladegård indtil den
med udviklingen af det kongelige Frederiksborgske stutteri fik den oprinde
lige benævnelse Hillerødsholm. Byg
geaktiviteten i 1560’erne synes at have
lakket mod enden i 1568. Da fik i hvert
fald borgmesteren i København ordre
til at indsende en opgørelse over, hvad
han havde leveret til Frederiksborg i
årene 1566-68 af tømmer, lægter,
vognskud, spigere, stangjern, Lüneborg-salt, saltet torsk, ærter, beg, tjæ
re, kalksten m.m. Det har været en
meget blandet forretning!

pund safran, 12 pund nellikker, 48
pund korender og 90 pund kanariesukker, leverede på Frederiksborg
den 16. maj,------ 3 stykker papegøje
grønt engelst (engelsk stof) 4 stykker
grønt engelst, 2 stykker brandgult en
gelst, 1 stykke isprængt engelst dossin
og 23 alen grønt skotsk klæde, leve
rede til forskellige tider på Frederiks
borg, 1 pakke kannvas, indeholdende
300 hollandske alen og 2 tønder pom
me ranser, leverede i København, 200
pommeranser, 2 filthatte med et hatte
bånd af inseguld, 9 lybske alen grønt
skellert, 2 næstede cypreskister, 20
pund ingefær, 1 lille tønde med 47
pund dadler, 6 stykker hårdug, 1 lille
æske med små oblater og 3 stykker
gjøttings, leverede til forskellige tider
på Frederiksborg«. Der blev gjort
hvad man kunne, for at forsøde tilvæ
relsens materielle behov.

Ugift, men ikke afholdende.

Ægtede sin 15 år gamle kusine.

Indtil 1572 levede Frederik II som
ugift. Afholdende var han imidlertid
ikke. Gennem adskillige år havde han
et kærlighedsforhold til en af moderen,
enkedronning Dorotheas kammerjom
fruer, Anne Hardenberg. I grunden
ville han godt have »ophøjet« hende til
dronning, men den unge dame, der var
af adelig familie, kendte sin begræns
ning. Hun afslog klogeligt hans tilbud.
På den tid ville det nok også have væ
ret en betænkelig sag for en konge at
gifte sig udenfor sin stand. Imidlertid
førte han et ret så fornøjeligt og beha
geligt liv på sit elskede slot. Han var
meget selskabeligt anlagt. Af kilderne
ses, at han drog omsorg for, at der altid
var godt med slagtekvæg på slottet, og
fra tolden i Øresund blev der holdt øje
med de skibe, som passerede med god
vin i lasten. I det hele taget var det
mange rare ting ude fra den store ver
den, man kunne få fra de forbisejlende
skibe. Det vidste kongen meget vel at
udnytte. F.eks. fik tolderen Henrik
Mogensen i Helsingør under 28. de
cember 1570 kvittering for følgende
varer, han havde indkøbt for kongens
regning: »------- 12 kurve rosiner, 6

I 1572 ægtede Frederik II sin da 15 år
gamle kusine, prinsesse Sophie af
Mecklenburg. Selv var han 38 år, men
trods aldersforskellen synes det at
være blevet et meget harmonisk og
lykkeligt ægteskab. Straks efter bryl
luppet skete der noget, som viser at
kongen har villet gøre det så godt som
muligt for sin unge dronning på Frede
riksborg. Mads Possementmager får
penge for garnfrynser, som en mecklenburgsk »sølverknægt« lod gøre og
som kom til dronningens seng på Fre
deriksborg. En købmand i Flensborg
får betaling for noget lysegult damask
og noget venetiansk stiksilke, som
»mester Claus Snider udtog og sendte
til Frederiksborg og kom omkring sen
gen i dronningens kammer«. Senere
købtes ved tolden i Helsingør 12 hol
landske stole til dronningens kammer
på Frederiksborg.
Samtidig påbegyndes en ny bygge
periode på slottet. Det ser ud til denne
gang at dreje sig om udvidelser på og i
hovedbygningen, der jo var fra Herluf
Trolles tid. I toldregnskaberne møder
man udgiftsposter til tækkekobber og

støbebly i store mængder. Hos forskel
lige hollandske skippere indkøbes
glasserede astrag (fliser) og i 1575
forekommer en gældspost for »det spir
på det nye hus, som allerede er færdig
gjort«. Endelig omtales indretningen
af »den nye bryllupssal«. Det gamle
hus er blevet mere behageligt og hof
færdigt.
Det er sådan, vi ser det på maleriet
fra ca. 1600. Herudfra kan vi skønne,
at alle grundtræk fra byggetiden
1554-56 endnu var bibeholdt. Det er
tydeligt, at Herluf Trolle og Birgitte
Gøje’s herregård har haft megen lig
hed med Egeskov på Fyn og Lyksborg
slot i Sønderjylland.
Medens vi er ved dette prospekt,
kan vi anføre et par interessante træk
som hestenes vandingsplads ved det
østre runde tårn, og badelivet, som det
udfolder sig ved søbredden mellem
slottet og Posen. I billedets forgrund
ses Christian IV til hest, nogle hoffolk
med jagthunde og en mand i færd med
at partere en fældet hjort. Det minder
os om, at Frederiksborg oprindelig var
at betragte som et jagtslot. Udgangs

punktet for Frederik II var at gøre
dette sted til et eldorado for jagtlivet.
Lad os f.eks. tage et brev, han under
15. februar 1581 sendte til lensman
den, hvori han beordrede denne til at
skrive tilbage, »----- om hvorledes det
har sig med Frederiksborg, om Bad
stuehuset er færdigt ind- og udvendigt,
om den lille stald i Dyrehaven er fær
dig, om der er mange fasaner i Dyre
haven og om den ræv, der er kommet
ind i Dyrehaven, er fanget«. Mellem
det ædle vildt i Dyrehaven var bl.a.
brogede dådyr, som kongen ofte glæ
dede sine slægtninge i udlandet med at
sende som gave. Her var fugleherder,
karpedamme og smerlingdamme, som
også dronningen havde levende inter
esse for.
De skriftlige vidnesbyrd giver også
nærmere oplysninger om Badstuens
opførelse. Den daterer sig til tiden
1580-81 og dens egentlige bygmester
synes at være en mand ved navn Johan
eller Hans Floris. Han vides at være
kommet til Danmark i forbindelse med
afleveringen til Herlufsholm kirke af
Herluf Trolles pragtfulde gravmæle,

der blev udført af den samme kunst
ner, som er mester for Christian Ill’s
gravmæle i Roskilde domkirke, nemlig
Cornelis Floris fra Antwerpen. Hans
Floris har derfor nok været en slægt
ning - måske bror - til den berømte
billedhugger.
Sluttelig skal lige nævnes, at Frede
rik II også lod bygge et par små lyst
slotte, som der nu ikke er levninger af.
Det gælder det første »Sparepenge«,
beliggende på samme sted som Chri
stian IV’s senere opførte lystslot af
samme navn, nemlig ved søbredden i
den nuværende slotspark. Endvidere
»Frydenborg«, beliggende ude i Dy
rehaven i nærheden af det senere Hil
lerød teglværk. Udgravninger for
mange år siden har fastslået dets eksi
stens, men nu huskes det kun gennem
navnet på den vej, der passerer forbi
området.
Jørgen Paulsen på gåtur i Posen - den nye
bypark, han i sin tid som direktør for
Frederiksborg Museet var med til at skaffe
Hillerød. Bag søen, til venstre for det høje
Fangetårnet, ses den del af Frederik Ils
Frederiksborg, som Jørgen Paulsen kredserom i
artiklen.
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Af
Jørgen Klokkestiller’s
liv og levned
Af Kaj Strandberg

Tilblivelsen af historien om Jørgen Klokkestiller er
usædvanlig:
Efter 25 års studier af gamle dokumenter har Kaj Strandberg
fået en viden om mennesker, huse og historiens forløb i
sognene Asminderød - Grønholt og Fredensborg.
Med hjælp af Byarkivet i Fredensborg har Kaj Strandberg
udarbejdet et helt enestående register over ca. 6.000 (!)
mennesker i årene 1682 til ca. 1812. En af disse personer blev
Jørgen Klokkestiller, og hans liv fortæller om sæder og skikke,
levevilkår og kostvaner omkring 1962 til 1745.

Det vakte sorg - men kom ikke som
nogen overraskelse for beboerne i be
byggelsen omkring Fredensborg Slot da Jørgen Larsen, Klokkestiller, luk
kede sine øjne den 17. januar 1745.
Han havde nogen tid forinden i ven
ners overværelse beskikket sit bo.
Hans familie var ikke stærk, 5 børn
havde han ladet begrave på Asminde
rød Kirkegård sammen med sin hu
stru, Maren Hansdatter; hun døde 4.
april 1743.
Men han efterlod en lille datter, In
ger Kirstine, født den 24. april 1738 og
nu fader- og moderløs, 7 år gammel.
Alle i det lille samfund havde vidst,
hvor det bar hen. Også Enkefyrstin
den af Oest-Friesland, Sophie Caroli
ne, havde vist sin barmhjertighed; hun
havde lovet Jørgen at tage sig af den
lille pige. Desværre kunne det først
ske, når hun i maj kom til Fredensborg
på sommerophold. Hun var svigerinde
til Christian den Sjette.
I vinterhalvåret var Slotsforvalter
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Christian Hertz den betydeligste mand
på stedet. Han var fra København,
uddannet på Rosenborg Slot som gart
ner, blev Slotsforvalter i 1729, da hans
forgænger, Johan Kræmer trak sig til
bage og allerede døde året efter. Den
næste i rangen var vel den kgl. Tøm
mermester Johan Bars, som boede i sit
hus ved siden af Store Kro, det, der
siden hen blev til gæstgiverstedet
»Prinsen«. Også han havde mistet sin
kone året før, men hurtigt trøstet sig
igen med Anna Hansdatter Humble.
På Store Kro hed værten Jacob
Friedhof. Hos ham skulle de sørgende
efterladte drikke gravøl, og Menageri
bager Samuel Keller skulle levere fin
brød til hele følget. Han boede i huset
ved Bagerdammen, nu hedder det Jægergaarden.
Jørgens hus lå oppe på skrænten,
med en lille privat indgang til parken.
Hans nabo på den anden side af vejen
(Wiedeveldtsvej) var væver Peder
Andersen. Han havde særligt taget sig

af Jørgen under sygdommen, ligesom
han bistod ved den følgende auktion.
For det fik han 1 mark og 8 skilling, en
rimelig betaling. Han var den eneste af
beboerne, som ikke havde tilknytning
til Slottet. Til gengæld havde han boet
længst på stedet, lige siden han i 1706
havde giftet sig med Une Bendtsdatter, hun var datter af Bendt Svendsen,
en af de tre mænd, som i 1678 kom til
Rogaarden under Østrup, der blev af
løst af slottet Fredensborg i 1722. Selv
var han fra Sattrup i Nordsjælland. På
trods af »Graad og væmodig Jamren«,
som der står i Amtsmand Grams be
retning, blev han i 1734jaget fra hus og
hjem af en ny ankommen vært fra
Store Kro ved navn Christian Manni
che. Denne mand havde fra sin tid som
Billardholder på Kræmmerkompag
niets gæstgiverhus, beliggende lige
overfor Københavns Slot, haft be
kendtskab med »Hr. Ober Hof Mar
chai von Witzleben«, og Peder Væver
måtte flytte. Det skal dog siges, at han
fik 150 Rigsdi. i erstatning og kunne
fæste det stykke jord oppe på skræn
ten, hvor nu ligger tre villaer. Chri
stian Manniche døde i 1737, og Jacob
Friedhof, den omtalte vært, giftede sig
med enken og sov vel nu i sin forgæn
gers forgyldte himmelseng. Måske
kunne han passe den fløyels mandshue
med sølv broderet og vide tiden på
lomme uhret til 16Rgsdl. Nåjeger vel
misundelig, for Jørgen havde ingen ur
og der var jo nok af dem på slottet.
Men hvordan fik han den nøjagtige
tid?

Husene i den lille by
Både Jørgen og Peder Væver kunne
fra deres højde se nedover resten af
den lille bebyggelse. Ret nedenfor lå to
huse, bygget af Marketender Suchov i
1734. De var nu beboet af to mate
rielkuske, Niels Poulsen og Ole Jo
hansen, ved siden af dem, Menageri
bagerens hus fra 1737. De findes også i
dag. Overfor, en lang, dårligt bygget
ejendom, opført af en anden marke-

tender fra slottets byggeperiode, Lars
Esmarch. Forlængst nedrevet og alle
rede 1812 solgt med den forpligtelse.
Men endnu havde Lars Esmarch sin
forretning her; den kunne nok gøre
»Dalen« lidt livlig - som nu hedder
Kronprinsesse vej.
På hjørnet af den gamle Kongevej
(Bagerstræde), som »fører til Asmin
derød«, havde fire materielkuske, Pe
der Pedersen, Søren Hansen, Jens
Hansen og Jens Pedersen deres små
sammenbyggede boliger, bygget 1734
og hver på 5 fag. De var stærkt ombyg
gede, da de brændte i begyndelsen af
dette århundrede, dog er der stadig re
ster i det midterste. Deres skæve gade
linie og det lille torv fortæller, at her
skar bønderne hjørnet af med deres
stive vogne, når de kom fra Asminde
rød til Østrup, for mange, mange år
siden.
På det andet »skarpe« hjørne boede
Vægter Ole Olsen i sit hus fra 1736, og
på den modsatte side af den stilfærdige
begyndelse af »Jernbanegade«, havde
det taget Murermester Sebastian
Schreck to år at bygge en »Kiøbstadbygning«. Senere kendt som Den
gamle Købmandsgaard.
Nu ligger der på deres plads to be
tonklodser og de fortæller ingenting.
Endnu findes Fasanmester Kirschners
pompøse bygning fra 1739, den er i
bindingsværk, men, efter senere tids
mode, dækket med brædder på langs.
Det var beboerne i Jernbanegade,
men lad os gå lidt ned i Bagerstræde.
Bagved Ole Vægter havde Peder
Nielsen, Rustvognskusk hos Enkefyr
stinden, lige fuldført sin drøm af et
hus. Det bestod af hovedhus og udhus
med en lille gårdsplads imellem. Da
pengene senere blev små, solgte han
udhus og jord fra. Derved fremkom
»Passagen«. Engang så fortællende,
idag - tavshed.
Til gengæld ligger der en perle af en
drøm på den anden side, mod Lange
Dam. Her opførte Jonas Johansen,
materielkusk, sit lille stråtækte bin
dingsværk-hus med den buede kvist
over døren, i 1734. Fornemt tilbage-

Jørgen Klokkestillers
hus ca. 1886.
Frederikke Hasscnfeld
havde en velbesøgt
»Pige« skole, hvor
Holger Drachmanns
datter med Polly
Thalbizer. Agnes, var
elev 1890. Frk.
Hassenfeld var veninde
med Holgers kusine på
»Prinsen« og er omtalt i
hans bog »En
Overkomplet«. Huset
brændte natten mellem
4. og 5. Maj 1904.
Foto: Fredensborg
Byarkiv.

Arbejdskusk Peder
Nielsens hus
»Passagen« fra 1743.
Matr. no. 29. Han fik et
stykke jord på 3
betingelser: 1. Der
måtte ikke være træer
på den. 2. Han måtte
ikke bede nogen om
hjælp. 3. Ej heller bede
Enkefyrstinden.
Foto: Forf. Ole Juul.

Jonas Johansens hus
fra 1734.
Vinduer
moderniserede.
Matr. no. 35.
Foto: Forf. Ole Juul.
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trukket fra de andre kuske; nogle af
stolperne er meget svære, øjensynligt
materialer hentet andetsteds. Dette
hus tilhørte senere Materielsmed
Hammer, stamfader til kromanden fra
Asminderød kro, om hvem Steen Ste-
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ensen Blicher har skrevet et digt. Hans
efterkommere er velkendte idag og af
Kontreadmiral Kjølner beskrevet.
Jeg mangler kun at gøre Dem be
kendt med endnu en fast beboer,
Brændehugger Christian Møller, som

byggede i forlængelse af Bars staldhus
i Slotsgade, opført i 1732, og ikke fin
des mere. Og for at gøre husene kom
plet, må jeg også nævne fire huse, som
tilhørte hoffet. Skipperhuset fra 1725 i
Skipperalleen, Fuglefænger Jørgen

Gentz hus i samme allé, senere kaldet
»Zoar«, nedrevet 1901-2. Ved siden af
Store Kro blev bygget et hus til Enke
fyrstindens hofpræst Bluhme, når hun
var på Slottet. Den bekendte Skuespil
ler Olaf Poulsen købte det i 1884, ned
rev det 1893 og byggede den nuvæ
rende villa. Oppe i Jernbanegade, ved
siden af murermesteren, byggedes
1741 en bolig for kapellanen ved slot
tet, men denne valgte et præste-embede i Nørre Nisum fremfor at skæn
des med en sognepræst, han ikke
kunne enes med. Det stod ledigt til
1748, hvor det i forbindelse med en
nyopført Jægergaard blev til »Overjægermester-bolig«. Nu er der købmand
og andre butikker i det.
Frederik den Fjerde tålte ikke nogen
bebyggelse i nærheden af sit fristed for
ham og Anne Sophie Hedvig, Store
Kro og Tømmermester Bars huse var
nødvendige onder. Kongens modvilje
er tydeligt vist, da han nægtede kroen
at få bageovn og bryggers, noget en
hver bondegård havde.
Den første kromand, Niels Holst,
gav op efter 2 år. Den næste, Jens Trellund, indgav straks en ansøgning.
Kongens egenhændige påtegning på
denne siger kort og fyndigt:

» Ville hand Kroen ikke beholdepaa de
hannem allerede bevilgede conditi
oner, saa var der andre nok, som
Kroen paa de samme givne conditi
oner ville antage.«
Frederiksberg 21 December 1725.
sign. Frederick R.

Kroen bestod af to ens huse, lig
gende parallelt overfor hinanden. Ho
vedbygningen brændte 1908, men
staldbygningen fra 1723 ligger på sin
plads. Den blev tidligt ombygget, men
viser tydeligt arkitekten Kriegers for
nemme stil. »Prinsen« blev bygget
1728, dens sydlige del har betydelige
rester tilbage.

Udi Allerdybeste underdanighed

Frederik den Fjerde døde i 1730.
Hans søn, Christian den Sjette, havde
ingen fordomme mod naboer, og alle
rede 1732 kom de første anmodninger
om jord til byggeplads, det var Bræn
dehugger Chr. Møller og Jørgen Klok
kestiller som de første ansøgere. Jør
gens er karakteristisk for datidens
sprogbrug, og er i al sin underdanighed
skrevet således:
»Stormægtigste Monarch
Allernaadigste Arfve Konge og Herre,
Udi Allerdybeste underdanighed for
drister jeg fattige mand mig :/: Som er
Een afDeres Kongelige May'sts Aller
underdanigste og Aller Ringeste un
dersaat, og opvarter ved Klokkerne
Ved Fredensborg
At allerunderda
nigst Tilbeede mig Deres Kongl:
May'sts Priiselige Store Naade og
Barmhiertighed, Saa ieg som alletii
der maa Allerunderdanigst Være, og
Opvarte ved Klokkerne og Værkerne,
motte Allernaadigst nyde en liden
plads hær uden for Slottet, Hvor ieg
sammesteds kunde opsætte mig en li
den Smule Huus, saa ieg kunde være
stedse i Nærværelsen ved Klokker og
Verkener, Som ellers naar ieg skal
have lidet til Nødtørftig ophold, maae
gaae saa Langt til Asminderød, og da
Imidlertiid maae bære stoer frygt For
Verkernes uRigtighed, Tilmed er Huusleye og Andet der for mig fattige
Mand med Kone, der saa meget kostbahr, Saa ieg derover snart maa
komme paa Knæ. Stormægtigste Mo
narch, Allernaadigste Arfve Konge og
Herre, Deres Kongl: May'sts medføde
store Naade og Barmhiertighed mod
mig og Alle Nødtrengende, giør mig

saa Dristig, og giver mig Allerunder
danigst fri adgang til Deres Kongl:
May'sts Høypriiselige Store Naade,
Og Allerunderdanigst trøster mig med
Haab, At Adlerunderdanigst nyde en
liden Smule Jord, hvor paa ieg kunde
opsætte mig et lidet Stuuehuus, Saa
ieg alletiider som ieg bør, kunde være
tilstede Ved Verkerne, Hvilken stoer
Naade mod mig fattige mand, Den Allerhøyste Gud, Deres Kongelige
May'sts med Gandske Kongl: Arfve
Huus Riigeligen Vil belønne, som og
Alletiider uden afladelse skal beedes
af

Stormægtigste Allernaadigste Arfve
Konge og Herres
Allerunderdanigste og allerringeste
undersaat og Kloke opvarere«.
Fredensborg d. 19d<-Juny 1732.Jørgen
Larsen.

Den »allernaadigste« herre kunne
ikke modstå denne bøn, Jørgen fik et
stykke jord, 80 alen langt og 40 alen
bredt, hvorpå han byggede 9 fag hus,
ca. 8-9 meter langt. Efter disse to an
søgere kom de andre, men først 1736
fandt Amtmanden, at de skulle betale
fæstepenge, Jørgen 64 skill, årlig.
En stedmor med fem
ægteskaber
Han blev født på Lerbjerggård i
Langstrup den 22/4 1692 som søn af
bonden Lars Jørgensen og enken efter
Erich Bendtsen, Kirsten Matzdatter.
Hans far var søn af Jørgen Nielsen i
Baastrup, der sammen med sin kone,
Maren Jørgensdatter, forplantede
navnet Jørgen i Asminderød Sogn. En
anden søn var Jørgen Snedker i Hum
lebæk, gift med den bekendte Kroko
ne, Anne, nævnt i Arkitekt Schmellings dejlige bog om Humlebæk.
Jørgen fik i 1698 en stedmor, Anne
Jensdatter, hun nåede at komme igen
nem 5 ægteskaber, hvor den første
mand var født 1667, den sidste 1723.
På grund af dette forhold kunne han
ikke forvente at overtage gården. Jeg
tror han kunne læse og skrive, for i
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Store Kro ca. 1850. Foto: Nationalmuseet, efter tegning af P. Chr. Krøll.

hans opvækst boede der en Peder Sko
lemester i Roland. Denne lille flække
på to gårde, som i Baastrup, har begge
givet bidrag til kommende slægter.
Hans bibliotek var ikke stort, bestod
af to salmebøger, det nye testamente
på dansk, en populær gudelig bog, kal
det »Skattebogen«, og fire små bøger
samt en gammel lægebog. Jeg ved ik
ke, hvornår han tiltrådte sit embede,
sikkert omkring 1728, hvor han den 10.
oktober trolovede sig med Maren
Hansdatter, opholdende sig i Roland.
Hun var 24 år, født i Asminderød den
25 maj 1704, datter af Skræder Hans
Nielsen, Denne skræder-familie var
ikke uden betydning. Jeg finder dem
overalt i sognet; på Eskemosegård i
Danstrup, Skovfoged i Kirkeledshus
o.s.v. Jeg har endogså talt med efter
kommere.
Jørgen og Maren havde længe været
klar over deres følelser, blev »sam
menviede«, så snart lysningen var
overstået, og hun var ingen dårlig kone
at få. Maren medbragte i ægteskabet
36

sin skrædersaks, sit presse- og stryge
jern og andre sygrejer. En skræderdatter voksede dengang op med nål og
tråd i hånden, der var mange sømme,
som selv en lille barnehånd kunne kla
re. Det ses da også af hendes gardero
be, Hovedlin med kniplinger, »Dama
stes Hue med guld Galun indkandtet
og røde taftesbaand«. En »Calemanques« trøje med røde ærmer og snørnål af sølv. Et par »Ageganter« med
kniplinger, hvad det så har været for
nogle. Masser af tørklæder med og
uden frynser, hvide halværmer, røde
og grønne bånd, hvide vanter, blåstri
bet forklæde og - en højrød ulden nat
trøje til de kolde vinternætter. Mest
patetisk virker en ny blåstribet trøje og
en ny blårlærreds særk. Tøj, hun ikke
havde fået brugt; hun døde jo 3 år før
Jørgen, kun 38 år gi.
Lige så sørgeligt virker masser af
børnetøj med og uden kniplinger, blå
barnestrømper, gult barneskørt med
snøreliv og meget andet. På loftet stod
en vugge, den havde været brugt til 6

børn - og nu var kun Inger Kirstine
tilbage.
Nogen tid før han døde, havde han
sammen med Slotsforvalter Hertz,
Materialskriver Horneman, hans svo
ger og Jens Pedersen fra Søholm, gift
med hans yngre søster, Maren Larsdatter et møde. Tilstede var også svo
geren, Skræder Niels Hansen og hans
lille datter. I dette møde blev bestemt,
hvad Inger skulle have med i sin nye
tilværelse. Et fuldstændigt sæt senge
klæder og som gangklæder: lgultaftes
kyse, 1 sort damastes dito, 1 grøn taftes do. 2 »Canifasses« huer, 3 slette
liner, 3 par ærmer, 4 halsklæder, 1
hvidt forklæde, 5 særker, 4 blå forklæ
der, 4 tørklæder, 1 blåstribet Cantus, 2
dito skørter, 1 brun »hverkens« cantus, 1 gråt dito skørt, 1 Cartunskåbe, 1
do. kyse og 1 par halværmer. Så har
jeg vist bevist Jørgens omsorg - og
Marens dygtighed.
Huset fra 1732 blev forlænget i 1743
ved brug af gamle materialer, der var
brug for værelser at udleje, og her flyt-

tede Kleinsmeden Mogens Ibsen
Holm ind. På loftet stod et par vindu
er, en ramme og en gi. dør som rester
fra byggearbejdet. Her var mange an
dre ting. Mit billede af Maren forstær
kes ved synet af en spinderok, 1 lis
pund 11 pund = ca. 1314 kg. færdig
blårgam i nøgler sammen med 2 kg.
hørgarn, også i nøgler. Desuden ufor
arbejdet blår og hør, det meste færdig
for naboen, Peder Væver, at væve til
linned, duge og hvad andet, Maren
kunne ønske. Jeg ønsker, jeg havde
kendt Maren; hun var en værdig part
ner til Jørgen.
Her på loftet er også forråd til vinte
ren. En flæskeskinke på 7Vi kg. (ne
denunder står et flæskekar med saltet
flæsk), her er byggryn, rugmel og
korn, man maler selv mel. I køkkenet
er en dyr kværn med alt tilbehør. Men
her er også sko og en x/i otting med
skofedt. Her er sække, bikube, gi. ki
ster og værktøj for Jørgen at bruge.
Vinfad, ølkar og humle, og en masse
Boutellier, som han nok har fået på
slottet. Eller kan det tænkes, at Enke
fyrstinden har givet ham en flaske vin
af og til? Hun var notorisk en gavmild
dame, hendes kongelige svoger syntes
for gavmild - det var hans penge.
Marens og Jørgens bolig
I skiftet, hvorfra jeg har min viden,
tales kun om Stuen, Stuekammeret,
Køkken og den logerendes Kammer.
Om der har været andre rum, tør jeg
ikke sige. Stuen var møbleret med
rødmalede stole og bord, med kister og
skaber i samme farve. Spejl på væggen
og overalt dekoreret med forskelligt
nips. Et par rigtige porcelænskopper,
stenkrus med låg, en del små »flasker«
og en seng med egestolper og omhæng,
selvfølgelig fuld af sengetøj. Og et sen
gereb med læder. I køkkenet trefod,
ildgaffel, kogekar, bryggekar og en
kobberkedel på 14 pund. I smedens
kammer også seng med indhold. Den
kostede 4 Rgsdl. om året at leje, værel
set kun 8 mark. Her var også bord og
stol, alt rødmalet, gjort af Jørgen selv,

for på loftet står en bøtte med rød ma
ling. Jeg ville gerne i detailler vise Dem
hyggen i huset, men et sted skal jeg
stoppe. Sørgeligt for Maren at forlade
alt dette.
Jørgen får jeg bedst et billede af ved
at beskrive hans klæder. En grøn klæ
des klædning, bestående af kjortel,
vest og bukser med kamelhårsknap
per. Grøn brystdug med 7 tinknapper.
Grønt rejseslag og en pels med hægter.
Som kontrast til alt det grønne, et par
brandgule bajsbukser med 9 knapper.
Knapper spillede en stor rolle, 198 er
nævnt, af tin eller messing og kamel
hår. Kun to af sølv findes, for Jørgen
holdt sig fra ædlere metaller, hans ring
var af messing. Til gengæld var han en
god økonom, efterlod sig sparebøsse
og rede penge til en sum af godt 12
Rgsdl. Nok til at købe 12 »Soesvinaf2
aars alder« som det, der findes i tørveskuret. Herude ligger også 11!4 læs
skovet brænde til den jern-bilæggerovn på to træfødder, som står i stuen,
at der kan blive lunt ved vintertide.
For at fuldende billedet om Jørgens
person må jeg måske nævne, at han
sov med nathue, brugte glarøjne, når
han læste og havde to rageknive. Han
brugte også tobak, for på loftet findes
et »tobaksbret«. Han havde også am
bitioner; i den lille kiste i stuen ligger 2
alen »sølvgalluner«, de skulle måske
syes på den grønne klædning og vise,
han var i kongelig tjeneste. De fem
første børn havde alle imponerende
navne: Anna Sophie efter Frederik
IV’s højtelskede dronning, Christian
Frederik efter de to konger, Caroline
efter enkefyrstinden. Den femte hed
Ulrica Antonette Dorothe. Lille Inger
Kirstine var en undtagelse, men også
den eneste , der levede.
En værdig begravelse

Men nu er Jørgen død, og begravel
sen skal ordnes. Hos degnen Brabrand
bestilles grav at kaste, sang og ringen
med klokker. En »udkiøvlet« egekiste
bestilles hos Lars Madsen i Harritzhøy. Men indtil den kommer, skal liget

iklædes af gode venner, som derefter
går på Store Kro for at mildne sorgen.
Regningen fra Jacob Friedhof lyder så
ledes:

1745 d. 18. Jan.
4. pott: dansk brændevin. (Herrerne.)
1 pot Vin.
(Damerne.)
4pott: fransk brændevin, (begge køn.)
5 pott: dansk brændevin. (Eftersluk
ning.)

Den 21. blev Jørgen begravet, slægt
og venner fulgte ham til graven, bag
efter var der gravøl på kroen:
d. 21. Jan.
1 Tønde gott Øll.
5 pott: dansk brændevin.
1 pot fransk brændevin.
2 pott: dito.
Ialt 6 Rgsdl. 1 Mark. 12 Skill. 5 pot
ter dansk brændevin koster 3 mark 12
skill. Fransk do. er dyr, 1 pot 2 mark.
Bageren Samuel Keller leverede bag
værket:
Ich habe zu gute, von Jørgen Klockestillers begräbels: von brodt 7 Mark 4
skill.
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Jørgen fik en værdig begravelse. 1
tønde øl er 120 potter, men vejen var jo
også lang til Asminderød.
Livet skulle gå videre, plakater blev
udsendt om den forestående auktion,
som blev udført den 3. februar. Huset
blev opbudt med bageovn, bilægger
ovn o.s.v. for vurderingssummen 96
Rgsdl. Buddene begyndte ved 100
Rgsdl., men endte med et bud fra Bir
kedommer Koch på 325. Han bød for
Kleinsmeden Ibsen Holm, Tømmer
mester Bars »Caverede« for ham.
Hele auktionen, løsøre og hus, gav 479
Rgsdl. Når Jørgens årsløn var ca. 40
Rgsdl., forstår man knapt, hvordan
den »fattige« mand kunne samle så
meget på 13 år. Man kendte ikke infla
tion dengang. Med Kleinsmedens køb
af huset indledtes en ny æra som smedie. Vejen derop blev anlagt af efter
følgeren Hans Hansen Lund og fik
navnet »Kleinsmedens Vej«, langt
bedre end »Wiede veldts vej«.
Efter auktionen kom boets fordring
og besvær. Smeden skyldte for leje af
seng og logi, men havde en modreg
ning for udført arbejde ved ombygnin
gen af huset. Han havde gjort nye be
slag til vinduer, rep. gamle, nye
hængsler, kramper til træsko, bånd til

trækar i køkkenet o.s.v. Ligeledes ny
lås og nøgle til gadedøren, låse til køk
kenskabe. Siden Marens død måtte alt
låses, når Jørgen tog Inger med på slot
tet, og pigen skulle have fridag. På
smedens regning kan man se prisen på
5 tom. søm. Disse søm er lavede af ham
til Snedker Bagge i 1748, da han byg
gede sit hus »Bagges Minde« i Jernba
negade. De kostede 1 mark 2 skill, for
50 stk.
Der er flere beskedne regninger i
boet. Kørsel af det skovede brænde,
slagtningen af 3 svin, foretaget af
Skovfoged Niels Hansen i Kirkeledhus o.s.v. Præsten havde en regning
for leveret korn og rug fra sit tiende
forråd samt grav og øvrige tjenester.
Men også fordring på kål, solgt af
Tømmersvenden Peder Larsen hos
Bars. Han byggede senere »Asylet«
på Tinghusvej.

Kraftig kost for små piger
Lad mig ikke trætte Dem yderligere,
men en regning må nævnes. Den blev
indsendt til boet af Jens Pedersen, den
lille Ingers onkel, hvor hun troligt
havde ophold sammen med pigen Jo
hanne Mortensdatter fra januar til maj,

Gæstegiverstedet Prinsen ca. 1890. Holger Drachmanns onkel. Peter Steen, ejede omkring 1860 Bars
gamle ejendom fra 1729. Artiklens forfatter, Kaj Strandberg ejede Prinsen fra 1952 til 1967, og just her
begyndte hans helt usædvanlige interesse for det gamle Fredensborg. Den interesse, der nu 25 år
senere bl.a. har manifesteret sig i et kartotek over 6.000 personer.
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da enkefyrstinden ville sørge for bar
net. Den viser kosten for de to perso
ner i 3 måneder:
Anno 1745 d. 16 Februar haver Jens
Pedersen tilført:
Øll 1 fierding.
brød 23V1 pund,
røget flæsk 13 pd.
salt torsk 2 pd.
Byggryn 3 fierdingkar.
d. 10 Marty:
Øll l fierding.
brød 20 pd.
d. 31 Marty:
Øll l fierding.
brød 24 pd.
røget flæsk 10 pd.
tørfisk 2Vi pd.
byggryn 1 fierdingkar.
d. 18 April:
brød 13 pd.
d. 25 April:
Øll 1 fierding.
Hertil kommer nogle andre udgifter,
et par sko til barnet og jorde-klæder at
toe, henholdsvis 3 mark og 6 skill. Øll
at bære 4 skill. Substitutten Jepp i
Wexeboe for sang over liget 1 mark.
Degnen Brabrand havde ikke megen
stemme.
Tilbage er kun at opgøre boet, når
alt er betalt, 414 Rgsdl. 12 Skill. »Som
formynderne begierde Skifteforvalte
ren vilde hos sig beholde og paa deres
veigne bære omsorg for paa Rente
kunde vorde udsat det første muligt nu
sket kan og lovede at holde Skiftefor
valteren i det øvrige uden Skade og
Krav i alle maader, og altsaa forblev
forbem. børnepenge hos Skifteforval
teren indtil videre«. Alle kreditorerne
skriver under sammen med formyn
dere og embedsmænd. Forretningen
er slut.
For mig er der et spørgsmål tilbage:
Blev den lille Inger på grund af enke
fyrstinden ført op i et højere lag i sam
fundet? Et spørgsmål jeg ofte har lovet
mig selv at forsøge opklaret, men
endnu ikke nået. Indtil da lever jeg
med drømmen om den lille Inger i en
fin dames tilværelse.
Kaj Strandberg.

Holger Drachmann’s skæbneår
Af Godfred Hartmann

Godtfred Hartmann er en trofast skribent til Folk og minder fra Nord
sjælland.
Trods det, at han altid beklager sig, fordi der synes at være tradition
for, at han på årets varmeste dag skal til at skrive til en publikation, der
først udkommer op til julen.
Men, når det som her gælder Holger Drachmann, så er Godfred
Hartmann på hjemmebane. Selvom skjorteærmerne må smøges op på
en varm sommerdag.

Jeg skriver disse linjer på en af sen
sommerens næsten skærende klare
dage. Her neden for mit vindue i Sølv
gade ligger plænerne i Kongens Have.
Nej, ikke med den nattefroststive rim
- men med de fodtrin i duggen, der
afslører havefolkenes slæbende fod
trin hen over det grønne. Asters og
phlox retter sig kun langsomt mod det
lave, kølige sollys. Væden tynger
deres hoveder. Kun en enkelt mor
genduelig løber dyrker sin kondi. Vel
tilfreds udvider han sine lunger med
hælspark op mod en stram tricot.
Selvglæden lyser om kap med hans
sundhed og hans hvidsålede gymna
stiksko. Som en tavs og forundret til
skuer aner jeg mit eget legemlige for
fald. Jeg skulle vel nok af med endnu et
par kilo. Men sundheden har sin pris.
Der er han igen den raske idrætsmand.
Tempoet er sat ned, da han løber langs
alle georginerne. Han forsvinder bag
skurene nede mod Kronprinsessegade
men dukker atter frem ved den lille
pavillon, hvor børnene sidderuden for
Mester Jakelteateret. Når vinden bæ
rer imod, kan jeg høre dem le. Nu lø
ber han i sin ensomhed dernede. Bør

nene er borte-og marionetteateret har
trukket det grønne klæde for livsglæ
den. Hans hvide skosåler arbejder
som stempelslag og forsvinder bag bu
skene ved den lille restaurant. Den
slags motion er blevet så moderne. De
løber også dernede om aftenen, og
stakåndede og forpustede taler de om
deres sundhed. Det er nok for sent for
mig. Spartasko - begrebet fortoner sig
til ungdommens udholdenhedsprøver
i gymnastiksalen, hvor der lugtede
surt af den slatne svaber.

Den 30 årigc Drachmann tegnet på Skagen af
P. S. Krøyer 1876.
Det Kongelige Bibliotek.

Polly Culmsee

*

Men det er jo slet ikke Kongens Have,
jeg ser ned i. Når himlen er »romersk«
som i dag, er mine tanker helt andre
steder henne. Uroligt veksler de fra
syd til nord. Lyset er, som jeg kender
det fra Monte Pincio med pinjer og
soltørre teglsten og okkergule mure,
og langt derude bag kupler og palmer
skyder campagnens blå bjerge ryg som
et stort dyr, der har lagt sig til hvile.
Kulien - der er den igen. Den profil
lader mig aldrig i fred, når lyset er som
i dag. Så er det pludselig Nordsjæl
land, jeg længes efter. Kuliens blåbuk-

Emmy Culmsee
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Når man har de enkelte gårde bag sig, tegner Skolestien sig som den tynde streg, der gennem
generationer har været vejen fra Havreholm til Esrom. Netop fra dette sted stammerdette fotografi fra
sensommeren 77. Som det tydeligt ses, er stien ved at blive udvisket. Grusstriben er borte, fordi ingen
cykler mere eller benytter stien. 1 gamle dage løb den som en lysende kridtstreg hen over
Nordsjællands isse.

1er bag de gule marker ved Esrum og
Plejelt. Landskabet bliver pludselig
stort på toppen af Skolestien, der som
en skilning løber over Nordsjællands
isse fra Havreholm til Esrom. Hal
landsåsen toner i lyse pastelfarver bag
Kulien, der skyder sig ud i Kattegat
som en dybblå forpost. Bag ryggen har
jeg Esrom Sø, der ligesom ærbødigt
har lagt sig til ro bag skrænterne, og
skærmende skove holder dens vand
spejl i ave. Det er som om intimitet og
drama veksler på disse kanter.
Engang var vandringen mellem gule
marker smerteblandet for den enkelte.
Søren Kierkegaard færdedes her, når
han gjorde udflugter til fods fra Gille
leje. Holger Drachmann har gået her
for at søge lægedom for de sår, som
netop denne egn havde givet ham.
Kender De Skolestien? Holger
Drachmann kendte den. Han glemte
nok engang imellem at se over mod
markerne ved Esbønderup og høj
derne foran Nakkehoved, hvor fyrets
lyskegle om aftenen fejede hen over
himlen. Med en urolig skrift skrev han
sine digte på sit værelse i Esrom Kro.
Hans sind var splittet og flosset. For
ham var livet ikke altid let på disse
kanter: »Jeg kunne for længsel ej so
ve.«
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Egnen omkring Fredensborg og
Havreholm blev skæbnesvanger for
den unge Drachmann. Og dog blev net
op disse somre nogle af de rigeste i
hans digtning, selv om sindet har
krympet sig i smerte. Han opholdt sig
ofte hos en kusine, der var gift med
skolelæreren Chr. Hansen i Havre
holm, og naboskabet til den rige papir
fabrikant F. L. Culmsee blev fatalt.
Holger forelskede sig vanligt i døtre
ne, og da han senere bliver gift med
Emmy Culmsee, går han til bekendel
se. »Jeg har egentlig efter tur været
forelsket i alle dine søstre.« Det er dog
en tilståelse - med det var bare ikke
rigtigt. Ikke efter tur. Det skæbnes
vangre var, at Drachmann var forel
sket i søstrene Polly og Emmy på én
gang. To unge piger, der kom ham i
møde på hver sin måde. Polly tiltrak
ham erotisk, og hun skulle mere end én
gang gribe ind i hans skæbne. Emmy
var den blide, der med sin oprigtige
kærlighed søgte at lindre hans smerte.
Måske tog det hele sin begyndelse,
da fabrikanten deklarerer Pollys for
lovelse med forpagter Thalbitzer på
det nærliggende Lottesminde. Ikke
uden dramatisk effekt rejser den føl
somme digter sig fra det festlige bord
og springer resolut ud ad det åbentstå

ende vindue. Sådan handler en følsom
poet. Man må håbe, at den flagrende
kappe har mildnet faldet mod jorden.
Drachmann er håbløst forelsket, og
ingen skal være i tvivl. Sindet er i kog
og gæsterne forbavsede. Kun den
jordnære forpagter bevarer fatningen.
Skuffet vender Drachmann egnen ryg
gen for en tid. Polly sad jo som frue på
Lottesminde og skænkede ham vel
næppe en tanke, og han søger glemsel
på Bornholm og forelsker sig omgå
ende igen. Vilhelmine Erichsen erden
udvalgte, der skal bringe ham på ret
køl. Hun er 16 år, da han træffer hen
de, og malervennen Kristian Zahrtmann er med rette bekymret. Selv om
han gifter sig med sin barnebrud,
glemmer han ikke den kvinde, der fo
retrak en bøvet landmand for en be
rømt kunstner. Polly er ustandselig i
hans tanker. Vilhelmine falmer i hus
moderlige gøremål, og snart er hun
ude af hans liv.
Måske var det kun at vente, at han
opsøger de egne, som han holdt af,
men som samtidig havde givet hans
urolige sind så megen sorg og mod
gang. Det nederlag, han havde mødt
netop her, trækker ham tilbage til
Havreholm og til markerne mellem
havet og søen. »Jeg valgte på må og få
egnen ved Esrom, som jeg har bevaret
hele min kærlighed for. « På må og få er
vel så meget sagt. Drachmann vidste
nøjagtig, hvad han gjorde. Han vendte
tilbage og håbede kun på en forening
med Polly Thalbitzer. Den ro han søg
te, fandt han ikke. I hemmelighed
mødte han Polly, og på skrænterne ned
mod Esrom Sø lagde de planer for
fremtiden, mens forpagteren godli
dende tæller sine fold på markerne og
byder Holger velkommen som hus
vennen i den lyse havestue. Men helt
uden skam er han ikke. Ruelse og an
ger rammer ham, da han i ensomheden
sidder på sit værelse på kroen. Deres
samvær i skoven har haft følger. For
pagteren er glad. Han drømmer ikke
om konens utroskab og husvennens
falskhed. Han ved, at det barn, som
Polly venter, er hans. Fortrøstnings

fuld tilser han sine afgrøder. De ene
ste, der ikke er glade er Polly og
Drachmann. Samvittigheden over
deres forløjede liv rammer dem begge,
og Polly går til bekendelse. Drach
mann væver med skamrøden i kin
derne om andre kvinder og betror sig
til søsteren Emmy. Det var jo hende,
der dansede så godt og som kom ham
kærligt i møde. Kun Thalbitzer beva
rer roen. Han var dog ellers at beklage.
Tænk at gøre proprietæren på Lottes
minde til hanrej! Drachmann må have
følt sig ussel og anet sin uværdige
holdning. Selv Polly vakler. Er han da
kun opfyldt af sig selv? Skænker han
ikke hende og deres barn en tanke? Er
han forløjet og hul, og var det lutter
tomme ord, han sagde, da de sad i det
høje græs på kanten af Esrom Sø?
Hendes tvivl når til Paris, hvor
Drachmann atter søger glemsel. Han
iler hjem, fordi han aner, at hans om
dømme er i fare. Polly må tro ham.
Han bortfører hende til Malmø, og
hændervridende lægger han endnu en
gang planer for deres fremtid. De skal
bo i Paris. Nordsjælland er forbi. Et
nyt liv skal begynde for de tre, når
hans skilsmisse fra Vilhelmine er i or
den. Men det trækker ud, og Polly lig
ger syg i Lund. Drachmann får sin ven
dr. Theorin til at passe hende, mens
han selv tager tilbage til Paris. Man må
sige, at vennen gør, hvad Drachmann
beder ham om. Omsorgen for Polly går
langt ud over det lægelige. Han lader
sig skille og gifter sig med Polly, og da
det alarmerende budskab når til Paris,
iler Holger hjem.
Men Polly er ikke i Lund mere. De
mødes i København, og Drachmann
trygler og besværger - men alt er forbi.
Polly forlader ham for evigt, og søste
ren Emmy træder stille og kærligt ind
på scenen. Var hun ikke den blide
kvinde, han søgte? Hun plejer ham, til
hans sår er lægt, og de gifter sig. Må
ske vil han glemme søsteren en dag.
Måske. Dramaet i Nordsjælland er til
ende.

*

Jeg vil snart derop igen. Det er længe
siden, jeg har gået på Skolestien fra
Havreholm til Esrom. Stien løber nok
nøjagtig som den løb i hans tid. Ellers
er så meget ændret. Culmsee boede
ikke på slottet, som de nu kalder det,
og det var ikke i det hus, Drachmann
sprang ud ad vinduet. Lottesminde er
blevet til en rideskole, og der er høje
fjernsynsantenner, så de kan nå Sve
rige på den anden side af Kulien. Det
er, som om alle spor fra de bevægede
dage er borte. Selv Drachmann blev
borte fra Nordsjælland. De egne hørte

til hans bevægede ungdomsliv. Men
glemme det helt kunne han ikke. Se
nere i livet skriver han til faderen:
»Mange Hilsener fra Gurre og Hel
singør, fra det friske Sund, den
smukke svenske Kyst og Kuliens
blaalige Rygge, fra de stille Indsøer, de
store mørke Skove, de bugnende
Kornmarker, den friske Land- og Sø
luft og de forunderligste lyse og mør
ke, tunge og lette Skyer, kort sagt fra
Alt, som i den fri Natur tiltaler og be
standig vil tiltale Din kærlige og hen
givne Søn, Holger Drachmann«.

Lottesminde

Skolestien mellem
Havreholm og Esrum.

Selv om Drachmann var
havets digter, følte han
sig knyttet til landet bag
strandens hvide klitter. 1
det bakkede landskab, på
Esromgårds store marker
er han standset op. Han
har set ned over søen
kantet af den mørke
Gribskov.
Maleri fra Sandporten af
Vilhelm Groth, 1880.
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Grevinden skulle formildes
før hun afgav færgeretten
Af Eiler Rose

Boghandler Eiler Rose, har som næppe nogen anden, levet helhjertet
med i, hvad der foregik i hjembyen Frederikssund, og registreret
begivenhederne. En af boghandlerens mangesidede lokalhistoriske
interesser har været pontonbroen, som gennem mange årtier lagde ryg
til trafikken over fjorden. Eiler Rose har i sin film »En periode af
Frederikssunds historie« i betydeligt omfang kredset om denne bro, og
her fortæller han dens historie.

Den 26. marts 1862 blev på Hotel Isefjord i Frederikssund holdt et møde,
hvor hovedemnet kort lød »Hvorledes
opførelsen af en bro over fjorden til
Horns Herred kunne fremmes«.
Spørgsmålet om en bro havde ofte
været på tale, men nu kom der endelig
skred i sagen, og en teknisk kyndig,
ingeniør L. A. Petersen blev anmodet
om at foretage undersøgelser samt ud
arbejde forslag og tegninger.
Imidlertid tilhørte færgeretten grev
inde Danner, Jægerspris. Den havde
sig til en fast bro, hvorimod en pon
tonbro kunne anbefales, og Petersen
anslog prisen for en sådan til 54.000
rigsdaler.
Beløbet kunne ikke afskrække, idet
den eksisterende trækfærge, som i
mange år havde klaret forbindelsen
mellem landsdelene, i året 1856 fær
gede 11.000 vogne med hesteforspand
over fjorden. Desuden var færdselen i
stadig stigen.
16. januar 1867 holdtes et nyt møde
om brosagen, hvor man valgte en ko
mité, bestående af prokurater C. A.
Glud (formand) samt købmand H. R.
Lange og byfoged Brix. Komiteen
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søgte på en række møder i Frederiks
sund og Horns Herred at tegne aktier,
og der var god interesse for brosagen,
idet der tegnedes 279 aktier til et sam
let beløb af 27,600 rigsdaler. Ved en
stiftende generalforsamling den 14.
februar var »Aktieselselskabet til Op
førelse af en Bro over Roskilde Fjord
mellem Frederikssund og Horns Her
red« en kendsgerning.
Imidlertid tilhørte færgeretten gre
vinde Danner, Jægerspris. Den havde

lige siden Erik Menveds kongetid 1286-1319 - været tillagt Jægerspris
gods, og broen kunne ikke bygges,
uden at man erhvervede færgeretten.
Der måtte forhandles med grevinden.
Et udvalg skulle søge kontakt med
grevinden, og hertil blev fra Frede
rikssund valgt prokurator Glud og
købmand Hans R. Lange. Fra Horns
Herred blev udpeget to andre perso
ner, hvis navne ikke kan spores.
Om forløbet af mødet med grevinde
Danner i hendes lejlighed i Ny Vester
gade, København fortælles, at grevin
den modtog deputationen venligt og
hørte på dens ønsker, men kunne ikke
give noget endeligt svar. Hun ville
overveje.
Ordføreren, prokurator Glud, der
havde ventet et positivt svar, begik nu
den taktløshed at hentyde til grevin
dens fortid. Grevindens svar var, at
hun rejste sig og forlod selskabet.
Audiensen var forbi!
At det var et slukøret selskab, som
kort derefter holdt råd på Marmorbro
en, er forståeligt. Glud blev stærkt be
brejdet sin taktløshed, og alle var
enige om, at man ikke kunne komme
hjem med den besked, at Glud havde
forløbet sig groft mod grevinden. Man
enedes om påny at søge audiens hos
grevinden, men med Lange som ord
fører - og uden Glud.
Da de igen meldte sig, blev de virke
lig modtaget. Lange beklagede Gluds

Trækfærgen i fart mellem Frederikssund og Hornsherred i baggrunden.

opførsel og har åbenbart været heldig i
sit ordvalg. Resultatet blev, at grevin
den ville overlade broselskabet færge
retten for 25.000 rigsdaler og ikke som tidligere krævet, 70.000 rigsdaler.
Så det var et fint resultat at vende hjem
med.
Den 25. april 1867 blev aftalen be
kræftet, og nu kunne der tages fat på
broens udførelse.
3. juni 1868 var pontonbroen færdig.
Begivenheden markeredes med en
stor fest, der begyndte på selve broen.
Broen fik navnet »Kronprins Frede
riks Bro«, opkaldt efter daværende
kronprins - senere kong Frederik
VIII.
Justistråd Glud holdt åbningstalen
og døbte broen, og for dennes fremtid
talte pastor Olivarius, der også lykøn
skede bestyrelsen med vel udført ger
ning.
Derefter blev broen åbnet, og under
kanonsalut gled et festligt flagsmykket
skib for fulde sejl gennem åbningen.
En til lejligheden sang - af ukendt
forfatter - blev afsunget, og aktionæ
rerne drog, under musikledsagelse, til
Schweizerhuset i Færgelunden for at
deltage i et festmåltid. Ved bordet blev
sunget en sang, forfattet af fru Hen
riette Elsass.
Kronprins Frederiks Bro skulle
fungere straks efter indvielsen, men
ikke være gratis at benytte. For færd
sel over broen var fastsat forskellige
takster.
For vogne var således fire takst
grupper. De større vogne- forspændt
med to heste - måtte betale 32 skilling.
Noget mindre rejsevogne betalte 24
sk. og almindelige arbejdsvogne 16 sk.
- alle med tospand. Enspændervogn
slap med 12 sk. og ridende med det
halve. Gående personer betalte 2 sk.
Heste og kvæg betaltes der 4 sk. for
pr. stk., medens får, svin eller grise
blev sat i takst med gående personer,
altså til 2 sk. På de to første grupper
af vogne måtte der være fire personer
med og på de sidste kun to personer,
kusken medregnet.

Frederikssund
fik et opsving
Porten til Horns Herred blev slået op
på vid gab d. 3 juni 1868. Et stort og
frodigt opland til Frederikssund åb
nede sig for byens driftige erhvervs
folk. Kunderne strømmede til byen venskaber blev knyttet, og har nu gen
nem generationer bevist deres styrke.
Byens driftige købmænd benyttede
datidens primitive samfærdselsmidler
for at komme i kontakt med Horns
Herreds landmænd, håndværkere
o.s.v. Broen gav Frederikssund et op
sving.
Selvfølgelig måtte der som tidligere
nævnt betales broafgift for at komme
over broen, og endelig skulle det pri
vate A/S der jo stod bag ved hele pro
jektet, kunne svare aktionærerne det
lovede udbytte. »Passagepenge for
Færdselen over Kronprins Frederiks
Bro« således lyder teksten på den
gamle pristavle, som var ophængt på
broen og godkendt af Indenrigsmini
steriet den 18. November 1887. Den
gamle pristavle som nu opbevares på

Frederikssund Kommunekontor er et
historisk klenodie.
Bropengene var ikke populære.
Horns Herreds Landboforening var
flere gange gået energisk ind for at få
bropengene afløst og færdselen givet
fri.
Endelig lykkedes det. Den 30. april
1888 overgik Kronprins Frederiks Bro
til Amtet, og de forhadte bropenge op
hævedes.
Broens pontoner, der var bygget af
træ, var ofte ude for hårdt pres. Ikke
mindst vinterstorme og isdrift satte
pontonerne på mangen en hård prøve,
og flere gange sprængtes ankerfortøj
ningerne, så broen førtes i flere afde
linger mod syd.
Brofoged Oluf Jensen kæmpede ofte
en hård kamp for sin kære bro. Den var
for ham som skibskaptajnens skib, in
gen god kaptajn forlod. Han gik ned
med sit skib.
Brofoged Oluf Jensens datter Inga,
der er født (3’ generation på broen) i
det gamle brohus 2. maj 1909 og gift
med den senere brofoged Folmer Møl
ler Thorbro (1937-1967) har jeg for
mået at nedskrive erindringer fra sin
barndom - ungdom og senere som
fruen på Kronprins Frederiks Bro.

Her er så fru Inga Thorbros erindrin
ger:

På Frederikssund Rådhus hænger denne
prisliste for passage over Kronprins Frederiks
Bro, udstedt af Indenrigsministeriet den 18.
november 1887.

Min Farfar, Lars Peder Jensen, var
Søn af Ole Jensen. Ole Lods. Farfar
var Broopsynsmand indtil han om
kom, på Vej hjem fra Kapsejlads i
Svendborg i August 1887, med sin
Sejlbaad »Fanny«. Med ombord var
hans helt unge Søn, Karl, og en anden
ung mand. Der kom aldrig Spor efter
denne Ulykke.
Min Far, Hans Oluf Jensen, født
1868, i den Ejendom, hvor Lauritz
Nielsens Eftf. har til Huse, kom 2 mdr.
gammel til Brohuset. Far var ved
Ulykken i 1887 til Søs med Barkskibet
»Richard« af Nykøbing Sjælland, og
blev kaldt hjem, da Bedstemoder jo
var ene med flere ukonfirmerede Pi
ger.
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Far blev ansat 1888 som Brofoged
under Frederiksborg Amt, indtil han
blev pensioneret 1. Maj 1937, og min
Mand, Maskinmester Folmer Møller
Thorbro blev Brofoged. Han havde
virket som Medhjælper fra December
1936.
Jobbet som Brofoged krævede jo
sin Mand. Broen blev aabnet og luk
ket ved et meget stort Svinghjul der
trak Kæderne op og ned. 1 haardt Vejr
maatte Mor eller en af os Børn med

ned på Pontonen og tage en tørn med
at dreje Svinghjulet, og da Bilernes
Tid kom, kunde vi godt Søndag Aften
være med at pumpe Pontonerne læns,
naar de store Lænsepropper var gået
løse af for stærk og tung Kørsel. Det
var ihvertfald en drøj Tørn til langt ud
på Aftenen for os Piger.
Isgangen var nok den drøjeste Tid.
Helt fra Trækfærgernes Tid fortaltes
at færgefarten maatte indstilles, fordi
Isen vilde skrue Trækfærgen ned. Far

Over Kronprins Frederiks Bro ved Frederikssund i sommeren 1906. Motorvogne måtte ikke køre over
broen ved egen kraft. Bilisten måtte, formedelst en daler, leje kromand Engelbrechts gamle hvide hest,
som blev spændt for bilen. Engelbrecht var kromand på »Bi-lidt«.

Billede fra et »broskifte«, fotograferet af boghandler E. Rose i 1935 lige før indvielsen af den seneste
bro, og medens pontonbroen endnu var intakt.
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fortalte at i Januar 1896 blev der saa
haard en Isgang at Broen blev skaaret i
fem Dele, med fem Pontoner i hver, og
skruet ned. Isen knuste Materiale og
Værkstedshus og skruede op over Ta
get på Brohuset, Ruderne knustes,
vandet piskede ind.
I de strenge Vinterstorme med Is
drift kom Isflagerne i stærk Fart, og
tørnede mod Pontonerne med enorm
Kraft saa de tykke Fortøjningskæder
sprængtes som Glas med et vældigt
Brag. Saa maatte Vagtmandskabet
springe for Livet.
Naar vinden løjede, og Is og Bro laa
langt sønder paa, blev der etableret
Færgefart - med de dejlige Færgejol
ler. Det var betroede Mænd Far havde
til Hjælp, de skulde manøvrere og ro
disse tunge Baade frem og tilbage i
megen Strøm og ofte i mørke Natteti
mer.
Ogsaa Storm og Højvande satte jo
ind, men værst var det vel nok i Ok
tober 1922 og derefter Nytaarsaften.
Da maatte Vagtmandskabet spænde
stærkt Tovværk på tværs af Vejen fordi Strømmen var saa stærk, at de
store stærke Mænd ikke kunde staa
fast. Kl. 10 kom Far ind og sagde, nu
faar vi et glas, og saa maa vi bære alt
ovenpaa, for vandet stiger. Alle vore
Møbler blev baaret op paa Loftet. Kl.
3-4 om Morgenen kom Farind, vi børn
og nogle af Vagtmandskabet sad i
Vagtstuen med Benene oppe paa
Slagbænken, der var over 1 Fod Vand
over alle Gulvene.
Far hentede nu Mad fra Spisekam
meret og Mor smurte Madder til os alle
paa et stort Spækkebrædt hun havde
paa Skødet. Far gik i lange Søstøvler.
Natten igennem stod Vandet som en
Fos igennem Huset. Da vandet Nytaarsmorgen faldt, stod Gulvbræd
derne ret til Vejrs i Stuerne.
I Aug. 1914 fik vi otte gardere ind
kvarteret i vores i forvejen lille Hus,
de fik Vagtstuen. Naar Vagtsoldaten
gik derude paa Broen, kunde det jo ske
at han faldt i søvn med Ryggen mod
Broens Rækværk. »Plut« saa røg Ge
været fra ham ud i vandet. Saafiskede

Far, næsten altid med godt resultat
»Kanonen« op til en glad Soldat.
En gammel Færgekarl har fortalt at
Grevinde Danner naar hun skulde til
Jægerspris blev færget i en særlig
»Færge«, og at Kong Frederik d. 7, da
lod Alterstagerne i O. Draaby Kirke
hente for at illuminere Færgen.
Min Mand og jeg har jo selv oplevet
at faa Besættelse. I min Barndom var
det de danske Gardere, men i 1945 af
Tyskerne. Vi flyttede hvad vi kunde til
Far i »Kahytten«, og gode Naboer til
Far husede vore Møbler.
Det var en skøn Morgen d. 5. Maj da
Brofogeden satte Flaget over sin Bro.
Men det Hus Tyskerne efterlod sig
kan ikke beskrives.
Ny bro i 1935

Pontonbroen gik nu en hård tid i
møde. Den stærkt stigende biltrafik
sled hårdt på broen.
Ofte sprang pontonerne læk.
Ustandselig måtte der repareres. En
ny fast bro var påkrævet og ikke

mindst den stadig tungere trafik bragte
en fornyelse ind i Amtets overvejelser.
Selvom broens svingfag nu blev
drevet ved elektricitet krævede den nu
brøstfældige bro sin mand døgnet
rundt.
Oluf på Broen var ustandselig i akti
vitet og foretog småreparationer.
Når foråret stod for døren glædede
brofogeden sig til tiden hvor lystsej
lerne kom på besøg. Oluf Jensen
kendte dem alle, var deres ven og råd
giver - de unge en streng læremester,
de skulle lære respekt for søen.
Brofogeden var selv en dygtig sejl
sportsmand, i sin dejlige båd »Sølve« har han sejlet vandet tyndt, ikke
blot på Roskilde og Isefjord, men vi
den om.
En stor glæde for den gamle brofo
ged var da Roskilde Sejlklub med F.
N. Olsen i spidsen indbød sejlsportens
folk til fest på Bi-Lidt. Man ville sige
Oluf på Broen tak, og det blev gjort som kun sejlsportskammerater kan
gøre det.
Pontonbroens afløser blev indviet af

Den gamle pontonbro. Til højre brohuset og til
venstre i baggrunden Færgegården.

Kong Christian X 30. oktober 1935.
Kongefamilien var endvidere repræ
senteret af Dronning Alexandrine,
Kronprins Frederik og Kronprinsesse
Ingrid.
De gamle pontoner blev solgt til
Østersskallefabriken, og blev anvendt
som slæbepramme, der transporte
rede østersskaller fra gravemaski
nerne på fjorden til Skallefabriken.

Brofogeder på Kronprins Frederiks
Bro:
Lars Peder Jensen (broopsynsmand)
1868-1887
Hans Oluf Jensen
1888-1937
Folmer Møller Thorbro
1937-1967
1967Niels P. V. Petersen
Filmen om den gamle pontonbro der
er optaget i 1934-35 kan forevises i for
eninger og andre interesserede for
samlinger. Henvendelse til Sparekas
sen SDS Frederikssund.
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Herman Bang glemte aldrig
Marienlyst
Af Erik Trolle
Det gamle hotel fik stor betydning for hans forfatterskab,
og år efter år vendte han tilbage til stedet.

»Kærest for migi verden er Paris, Prag
og Marienlyst«, således skrev Herman
Bang, forfatteren til Håbløse Slægter,
Tine, Ludvigsbakke og mange flere, i
hotellets gyldne bog, og netop Marien
lyst kom da også til at betyde meget for
Herman Bang og hans forfatterskab.
Det var dog ikke helt det Marienlyst
som vi kender i dag, idet det, der den
gang var selve hotellet, er den nuvæ
rende beboelsesejendom »GI. Marien
lyst«, Ndr. Strandvej 2B.
Her var det, i tårnet i dette parkho
tel, at Herman Bang i sommeren 1880
sluttede sin første store roman, Håb
løse Slægter. Han sad i det lille tårn
værelse med den skønne udsigt til Kul
ien og Kronborg og skrev den roman,
som han selv regnede med skulle blive
hans store gennembrud som forfatter.
»De gamle Stuer«

I 1907 mindedes han disse dage på Ma
rienlyst som de lyseste i sit liv - »må
ske fordi de faldt før mit liv begyndte«
hedder det med allusion til beslaglæg
gelsen af Håbløse Slægter. Endvidere
skriver han i dagbogsoptegnelsen »De
gamle Stuer«: »Så er jeg her igen. Idet
gamle tårns kære og gamle stuer, hvor,
mens alt forandres, intet er forandret.
Hvor jeg genfinder den gamle sofa, der
er blevet gul af sod og ælde; stolene,
som stod her i tredive år; og de grå
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vægge, hvor jeg syntes at genkende
selv sømmene fra den gang.
Den gang da disse stuer rummede al
min ungdoms ærgerrighed, dens tro, al
dens vilje og mit første arbejde.
Lænet til dette samme altanens jern,
foran det samme sund, med udsigt til
den samme kyst, drømte og skrev jeg,
da jeg var 20 år.
Når jeg nu om aftenen, slutter Her
man Bang, står lænet til altanen, hvis
jembuer jeg kender så vel, når jeg stir
rer ud mod Sveriges kyst og op mod
Kulien; når parkens damme glimter
gennem løvet som dunkle øjne; når
Kronborgs fyr skifter og blinker på sin
vante vis; når sundet nynner sin bøl
geslagsang, der er gammel som havet;
når et enkelt skridt dør hen i gangene
ved min fod - da syntes jeg, at alt endnu
er det samme og slet intet der er for
andret.«

Marienlyst og menneskene
inspirerede ham
Så smukt mindedes Herman Bang Ma
rienlyst, og år efter år vendte han da
også tilbage til stedet, hvor han følte
sig veltilpas, nød konversationen og
kendte naturligvis alle »historierne«
både de sande og dem, han digtede
videre på.
Man bor så tæt op ad hinanden,
hedder det i en af føljetonerne, man

kan konversere fra altan til altan og
man kan ikke undgå at høre, hvad der
bliver sagt i lejligheden ved siden af.
Væggene er altid tynde i sådanne
sommerhoteller. Her traf han menne
sker og det var mennesker der inspire
rede ham.
Men også naturen heroppe betød
meget for Herman Bang. Om denne
skriver han: »Nordeuropa har intet
skønnere badested. Sundet er intet
steds herligere end her hvor alverdens
flag passerer revy. Badene er forfri
skende, luften ren. Hvad jeg sætter
pris på er ikke maden ved table d’hôte,
der forresten er fortrinlig, men egnen,
den hele stemning over alt her ved Ma
rienlyst«.
Han levede livet, når han var på Ma
rienlyst, fest fulgte på fest med køre
ture ind over land, sang og musik i de
lyse sommeraftener ved sundet. Alt
sammen noget vi genfinder i hans vær
ker.
Havde ikke altid råd til
at bo mondænt

Tilværelsen på Marienlyst havde dog
også sine tragikomiske sider, for i vir
keligheden havde han ikke altid råd til
at bo her. Gang på gang kneb det med
at betale, og han prøvede da på de
mærkeligste måder at skaffe penge. I
breve til hans forlægger kan læses: »I
onsdags blev alt mig frastjålet, 100 kr.
ud af min skuffe«. Tre uger senere:
»Jeg kæmper i dette øjeblik for livet og
må afsted på kurophold. Kan ikke for
lade Marienlyst, før jeg har betalt kr.
400. De får dette brev kl. 5. Betænk
Dem til kl. 7 og telegrafer så.«

Fik også tid til andet
end at skrive
I juli 1890 skrev Herman Bang den
kendte og filmatiserede novelle »Les
quatre diables« på Marienlyst. I 1904
udkommer romanen »Mikåel«, som
ligeledes er skrevet i tårnet på Marien
lyst, ligesom en række mindre noveller
så dagens lys her.

Han fik dog også tid til andet end at
skrive. Således beretter »Politiken« i
1905, om et garden party holdt til vel
gørende formål og arrangeret af Her
man Bang. I artiklen hedder det:
»Herman Bang gik omkrig i salen og
æggede med stilfulde håndbevægelser
folk til at drikke en masse te. Senere
sælger han fra den yders te bod, næsten
helt uden for Nationernes Alle, pro
spektkort fra Hamlets grav og forsy
ner dem med egen håndskrift for 25
øre. Han ses skænke vand fra Ofelias
kilde for 5 øre glasset.«
I teatersalen på Marienlyst var han
behjælpelig med opsætning af stykker,
bla. en lille monolog »Efter ballet«.
Ifølge et referat i Helsingør Dagblad
var bagatellen skrevet i et naturligt og
formskønt sprog, hvilket erdet eneste
man ved om dette lille stykke, som er
gået tabt.

gættede sig til hvers skæbne. Han hu
skede det gamle tårn, dets stuer, par
kens damme, sundet og Kronborgs
fyr.
I et af hans sidste breve fra Ameri
ka, kort før hans død 29. januar 1912,

stod der med hans lille fine skrift: »Vi
mødes som sædvanlig i juni på Marien
lyst« ...

Det gamle Marienlyst Parkhotel. hvor Herman
Bang boede og digtede i tårnet.

Den første gæst

Om hans store foretagsomhed og glæ
den for Marienlyst fortæller den davæ
rende direktør Anders Jensen til en
avis. »En af de første og en af de mest
interesserede gæster var Herman
Bang. Han kom inden vi fik lukket op
om sommeren. Han var næsten med til
at tælle dækketøjet, så ivrig var han,
og det er ham, der har æren af det
smukke palmearrangement i forhal
len. Han boede de første år oppe i tår
net, senere flyttede han ned i en villa i
Nationernes Alle, og der holdt han
små dameselskaber om aftenen. Næ
ste dag kom han for at fortælle os,
hvad hver dame havde haft på. Han
var så glad når de havde pyntet sig.
Om aftenen satte han sig tit på konto
ret for at spise sit smørrebrød, og der
drøftede han praktiske forhold med
min kone, de to var så gode venner«.

Marienlyst Hotelpark på den tid. Herman Bang var fast sommergæst på hotellet.

En sidste hilsen
Herman Bang glemte aldrig Marien
lyst, stedet hvor han mødte mange af
de mennesker vi genfinder i hans vær
ker. Her lyttede han til deres tale og
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Den blinde krigsinvalid
Af Georg Nordkild

Georg Nordkild er det nordsjællandske folkelivs digter.
Barndomsminder fra egnen nord for Gribskov, hvor han var født
og voksede op, og træk fra de mange år, han færdedes i den store
Gribskov, gav motiverne til hans bøger, som har haft en
taknemmelig læserskare ikke mindst i den nordsjællandske
landsdel. Ingen anden har som Georg Nordkild formået at
trænge ind i befolkningens tankesæt og daglige tilværelse i denne
egn, og mange efterlyser nye udgaver af hans bøger, som
forlængst er udsolgt fra forlag og boghandeler.
Den Nordkild-novelle, »Folk og Minder fra Nordsjælland«
kan bringe her, har ikke tidligere været trykt. Den fandtes
mellem nogle håndskrevne manuskripter, som aldrig nåede
frem til hans læsere, inden han døde i 1964. Den kan
præsenteres ved venlig imødekommenhed fra Georg
Nordkilds søn, borgmester Holger Nordkild, Søllerød.

Verdens herligste musik kom fra
den blinde krigsinvalids hus i mosen.
Det skete nogle gange i løbet af som
meren, at han rullede lirekassen ud af
huset og drejede toner ud fra dybet af
den vidunderlige kasse, som for en sy vårs dreng rummede en skønhedens
verden, der ikke havde det ringeste
tilfælles med den, han ellers kendte.
For drengen at se kastede musikkken
også noget forsonende over en blind
mands triste tilværelse.
Aftentågen lå lavt over mosen. Kun
skorstenen og det halve af taget på
krigsinvalidens hus ragede op over tå
gen. Havde ikke huset ligget på en lille
forhøjning, var det blevet helt borte i
tågehavet.
Som en mærkelig disharmoni fra
denne verden blandede frøernes for
kølede kvækken sig i musikken. De lå i
tørvegravene og ville ligesom demon
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strere, at også de havde noget at byde
på.
Sommeraftenens fred favnede mo
sen og dens omgivelser. Solen var gået
ned i et luerødt bælte bag skoven, og
den blinde drejede »Kongernes Kon
ge, ene Du kan« ud af kassen. Derefter
fulgte »I natten klam og kold« og ende
lig »Dengang, jeg drog afsted«.
Far sad på savbukken uden for hu
set, mor på huggeblokken og jeg, en
syvårs purk, var så betaget af den
overjordiske stemning, at jeg ikke san
sede at flytte mig fra det sted, hvor jeg
havde stillet mig med ryggen mod et
gammelt piletræ. Det stod jeg som
fastgroet med åben mund og åbne ører
og tog mod alt det, der strømmede til
ude fra den tågede eventyrverden.
Den mand måtte være lykkelig, som
kunne dreje himlens salighed ned på
jorden, men dagen efter så jeg ham

Det sidste billede, der ertaget af Georg Nordkild
inden hans død i 1964.

trække ud fra mosehuset med lirekas
sen. Måske var det alligevel ikke så
morsomt at være blind. Han gik så
usikkert, holdende sig til kassens
håndtag, medens hans lille datter søgte
frem til de mest farbare vejspor. Da de
kom nærmere, så jeg hans soldater
mæssige påklædning: Hue med blank
skygge og kokarde og blå våbenfrak
ke, dog uden blanke knapper.
Jeg så også hans lukkede øjne.
Gammel kriger, invalid og lirekasse.
De tre ting hørte altså sammen. Kunne
den sidste bøde for de to første?
Næppe! Det fik jeg en fornemmelse
af, når jeg hørte far i aftenskumringen
fortælle, hvordan den blindes liv i krig,
og senere i fred, formede sig.
Han var blevet flyttet fra lasarettet i
Flensborg til Garnisionssygehuset i
København, hvor lægerne muligvis
kunne redde hans syn. Han kom dertil
som halvblind, men et par måneder
senere stavrede han derfra som helt
blind. Han blev ført til Kultorvet, hvor
der var mulighed for at finde en kul
svier fra hans nordsjællandske egn, så
han kunne age med til sit hjem.
Det blev Bendt Kulsvier, han kom
til at køre med, og hvad der var at se på
turen, fortalte kulsvieren om med den
overbærende medlidenhed, hvormed

man trøster et barn, der er kommet
bort fra sine forældre.
- Se der, Jens Pæsen... nå det er
sandt, du kan jo ingenting se. Fælt os
se, det skulle gå dig så uheldigt. Jeg
takker Vorherre for mit goe syn. Men
ne .. hva ded var, jeg ville sie: - Kan
du se - nå ded er jo osse sandt... men
deryde bav stendyssen går en mand
med såkurven på maven, og Stine Per
Nilens i Bomhuset har sengetøjet yde
til soling. Der er alligeveller meget at
fryde sig over i Guds natur, når en har
sit goe syn i behold. Tror du inte, hvis
du fik et par goe glarøjne, at du så
allenfals kunne komme til og skimte
lidt?
- Det er synsnerverne, som er spo
leret, svarede Jens.
- Åh skidt, du skal se, de kommer
nok i lave igen, når du er hjemme hos
Panille og får en go forplejning og noen
goe snapse til. Der var jo ham Fidus-Frederik, han hade gået og fået en
stær på det ene øje. Sofie i Truntehu
set rådede ham til at ta op til Helene
Kilde og vaske øjet, og fanerne om inte
stæren fløj ad helvede til to dave etter,
og han har aldrig set den siden. Ded
sier han da. Er ded løgn, hva han sier,
er ded osse løgn, hva jeg sier. Se, Fre
derik han tog ded med humør og sad
inte og hang sådan med næbet, som du
gør, Jens Pæsen. Osse den gang, han
kun kunne se med ded ene øje. For han
sae: - Åh, hva for pokker. Een kan jo

inte engang få alt ded, een kan se med
eet øje!
Bendt Kulsvier sludrede videre:
- Ser du, Jens! Nuved jeg inte,
hvordan ded skal skiljere sig, når vi
kommer nør til Tyskehuset, for så skal
du jo gå ad Gydevejen, og jeg kører
lige yd etter nesen. Kan du retterere
dig alene hjem. Tror du?
- Hvordan skulle jeg kunne det. Jeg
som ikke kan gå ti skridt uden ledsa
gelse.
- Næe, ded kan du vel inte. Ded var
osse fælt, ded skulle gå dig sådan,
Jens. Du er jo faktisk ikke bedder stil
let end et barn i vuggen, eller allenfals i
gangvogn. Men jeg siger, du skal være

glad og vigtig af din krigsmedalje.
Desuden får du vel osse invalitpension, og du kan vel osse få lov at spille på
lirumkasse.
- Det har jeg allerede ministeriets
tilladelse til, men hvor får jeg resten af
pengene til at købe lirekassen for?
- Resten, sier du?
- Jeg er blevet bevilget 50 rigsdaler
til hjælp.
- Så er du jo godt kørende, Jens. På
to hjul med musik i kassen!
Bendt sad og spyttede ned på vejen,
mens nogle dønninger gik i hans sind.
Endelig kom det ud, og med et slag
på sidekammeratens skulder betroede
han den blinde: - Jeg vil låne dig 10
rigsdaler til hjælp til spillekassen. Jeg
skal nemligen sige dig, Jens Pæsen, at
der er ingen musik på denne Guds
grønne jord, der lyder så nydeligt som
fra en lirumkasse. Menne .. så skal der
osse være en kukker i kassen!
Ved Tyskehuset traf de en mand,
som skulle ad Gydevejen. Jens hagede
sig til hans arm. Han stødte fødderne
mod de runde sten i jordvejen og ind
sugede de kendte lugte fra milerne,
møddingerne og arnestedernes tørverøg.
Endelig trådte han over tærsklen til
sit hjem og lod sig dumpe ned på lågki
sten inden for døren. Det var en ynk at
se Jens i det hjem, hvor han før færde
des så sikkert. Nu vovede han sig ikke
længere ud, end han stadig kunne være
nær kisten.
Panille gik hen til ham, tog hans
hånd og spurgte, om han slet ikke
kunne se hende, eller om han bare
kendte hende på røsten.
Joe, røsten kendte han godtnok,
men sin kone kunne han ikke se. Dat
teren, den tolvårige Adele, var nær
mest lidt angst for faderen, så forand
ret, han var blevet. Indfalden var han,
og hænderne rystede på ham. Lang
somt nærmede hun sig ham. Hun rakte
ham nølende hånden, men trak sig ha
stigt tilbage, da han ville lægge sin arm
om hende.
- Vil du inte kendes ved din far, tøs,
skræppede Panille op.

Adele havde ellers i dette øjeblik
mest lyst til at falde sin far om halsen,
men gik i stedet udenfor og gemte sig
under hyldebusken og hulkede højt
over det, som var overgået hendes far,
medens hun lukkede øjnene for at
prøve hvor forfærdeligt, det måtte
være at blive blind.
Dagene blev lange og trælse for den
blinde mand. Dag efter dag sad han
blot med hænderne på stolens armlæn.
Det hændte, han for op i ubændigt ra
seri for derefter at falde hen i en til
stand af sløvhed.
Fra en cigarfabrik fik han et bundt
tobaksblade, så han kunne øve sig i at
rulle cigarer. Halte-Christen inde fra
landsbyen kom ud i mosehuset for at
lære ham kunsten. Men det gik kun
langsomt, og især faldt det ham van
skeligt at sætte spids på de brune røg
pinde. Det hændte, at han i irritation
smed det hele hen ad gulvet og erklæ
rede, at det ikke var et arbejde for et
voksent mandfolk, der i to år havde
bakset med kanoner.
Og hvor blev lirekassen af? For flere
uger siden var det første afdrag sendt
til firmaet Petersen & Stenstrup, men
kassen udeblev stadig.
Endelig kom der besked om, at spil
leværket kunne afhentes i landsbyen,
hvortil det var kommet med fragtman
den fra hovedstaden. Panille blev helt
altereret ved tanken om, at de skulle
have musik i huset. Det blev jo noget
lignende som i kirken med orgelvær
ket, eller som hos præstens med forte
pianoet. Hun hægede sig med guld
nakken og den grønne hvergarns, in
den hun drog fra huset sammen med
Adele for at hente det trehjulede ora
torium. Hen mod aften rullede det hen
over stenpikningen foran huset, blødt
gyngende på sit fjedrende understel.
Farverigt beskrev Panille dets flotte
udseende og forklarede indgående
glansbillets betydning på forsiden,
med fæstningsvolden og de tapre kri
gere ved kanonerne.
Adele studerede nøje den trykte vej
ledning, der, sammen med nogle genAfsluttes side 50 nederst

49

Erik Gribsø
Redaktør Erik Gribsø, der i 1941
skabte »Jul i Nordsjælland«, døde den
4. august i en alder af 62 år.
Erik Gribsø havde ikke sin varme
interesse for Nordsjælland og lands
delens lokalhistorie fra fremmede.
Han var søn af den ansete lokalhisto
riker Erland Gribsø, og far og søn for
mede i samarbejde en lang række ind
holdsrige og læseværdige årgange af
»Jul i Nordsjælland«. Efter faderens
død for nogle år siden videreførte
Erik Gribsø julehæftet alene, indtil
han i januar i fjor overdrog rettighe
derne til den nuværende udgiver. Han
var dog dets ansvarshavende redaktør
for det første »Folk og Minder fra
Nordsjælland«, som udsendtes i fjor.
Erik Gribsø var journalist i Hillerød
i adskillige år, hvorefter han kom til
Berlingske, men tilknytningen til
Nordsjælland slap han aldrig, og i sine
sidste år kom han igen til at bo i den
landsdel, hvis historie og mennesker
optog ham så stærkt. Det er dens lo

Den blinde
krigsinvalid
Afsluttet fra side 49

nemhullede zinkplader, lå gemt i kas
sens hulrum. Til alt held var der alle
rede sat en plade på, og Panille fik
lirket håndtaget i forbindelse med aks
len.
- Nu kommer det an på, om du kan
bruge svinget og få den til at sige no
get, bemærkede Panille, idet hun tryk
kede ham svinget i hånden.
- Du må hellere først probere. Det er
jo dig, der har haft alt besværet, sva
rede Jens. Det var ligesom, han ikke
turde tage ansvaret for resultatet.
- Vist ikke nej. Det er jo din spille,
og det er dig, som skal bruge den.
- Må jeg ikke? spurgte Adele.
- Du holder grabberne hos dig selv,
tøs!
- Det er mig, der har læst papiret og
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kalhistorie, han har kredset om i næ
sten al sin udadvendte skribentvirk
somhed - i dagbladskronikker, artik
ler, noveller og hørespil. Et godt og
værdifuldt forfatterskab med megen
indsigt i de gode gamle dage, som han
holdt så meget af. Men »Jul i Nordsjæl
land« var hans hjertebarn, som han
kælede for med hele sin dybe viden om

landsdelen og dens befolknings sær
præg. Han samlede mundheld og anek
doter i hundredvis og bragte dem som
»skæmtesprog« i julehæftet, men for
stod også at samle en kreds af gode
lokalhistoriske skribenter om sig,
hvad der bidrog til at gøre »Jul i Nord
sjælland« til en kær julegæst i mange
nordsjællandske hjem.

Erik Gribsø i gang med
Folk og minder fra
Nordsjælland på en af de
varmeste juli-dage i 1976.
Inspireret af juledug og
nisser på bordet samt
julestjerner i vinduet - og
fødderne i iskoldt vand!

ved, hvordan man skal dreje. Du kan
jo selv læse, hvad her står.
Adele rakte moderen vejledningen.
En knaldende lussing var svaret. Pa
nille var ikke stiv i læsning.
Mens Adele tudede, satte Jens svin
get i bevægelse, langsomt og prøven
de. Resultatet var nogle ynkelige,
drævende hyl, der langt overgik Ade
les. Gennem gråden fik hun hulket
frem, at faderen drejede for langsomt.
- Så probér du da, tøs hvis du er så
meget klogere.
Jens satte sig på kistelåget for at af
vente, hvad det kunne blive til. Panille
foldede hænderne over sin toppede
mave og hældede på hovedet i spændt
forventning, og Adele satte spillevær
ket i gang, medens de sidste tårer løb
ned ad hendes kinder.
Adele kunne!
Se, det var noget helt andet. Den
lille stue fyldtes med tonerne fra »Ak,

du lieber Augustin«, og de var nær ved
at sprænge det lille rum. Følelser af en
ukendt og kildrende art overvældede i
den grad den ellers mandhaftige Panil
le, så hun måtte lade sig dumpe ned i
stolen ved bilæggeren. Der sad hun
med blanke øjne og snøftende næse,
og Jens strøg sig gentagne gange med
trøjeærmet over panden, alt imens den
spinkle tøsearm drejede håndsvinget i
samme hastige tempo, som når hun i
sin tid drejede slibesten for faderen.
Et udfriende suk lettede Panille for
de indre følelser, hun de seneste mi
nutter havde været bjergtaget af, og
hun gik hen og strøg Adele over håret,
idet hun sagde: - Du kan vel nok spille,
Adele! Og Jens supplerede fra kistelå
get denne anerkendelse med at sige: Det lader til, at hun har geni for de
dele. Med Guds hjælp kan hun blive
mig en god hjælper.
Og det blev hun!

