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FORORD

Fiskerne langs Danmarks kyster udgjorde et mere fribårent og raskere
befolkningselement end den fortrykte bondestand. Hornbæk fiskerne
var i denne henseende typiske for befolkningen i de mange lejer langs
Sundkysten. Den henlevede en upåagtet tilværelse fjernt fra hoved
stadens opmærksomhed, indtil landliggerne, der gennem forrige år
hundrede trængte længere og længere op langs kysten, også lokkedes
af Hornbæks dengang afsides uberørthed, som snart derefter blom
strede op til ferielandet fremfor noget andet.
Fræk af Hornbæks historie er tidligere behandlet, således især de
kirkelige forhold af Hans Ellekilde (1937) og kunstnernes Hornbæk
af Kai Flor (1940), men disse bøger er nu næsten uopdrivelige. Det er
hensigten med denne bog at give en mere samlet redegørelse for Horn
bæks udvikling og historiske minder, og forhåbentlig kan den også
bidrage til at styrke de bestræbelser, der udfoldes for at værne og
pleje det særlige hornbækske miljø.
Det noget omfattende noteapparat skal ikke blot tjene som doku
mentation, men kan forhåbentlig også vejlede særligt interesserede til
yderlig fordybelse i de berørte emner.
Karl Rønne.

LANDSKAB OG NATURFORHOLD

FARVANDE

Fra Øresunds nordkyst ser man mellem Gillebjerghoveds kystklinter og
Kuliens klippesilhuet ud over Kattegat, en udsigt hvis skønhed kunstnere
gentagne gange har sidestillet med bugten ved Neapel.
Navnet Kattegat er som mange søfartsudtryk af hollandsk oprindelse givet
farvandet engang i det 17. årh. Navnet betegner en snæver og vanskelig pas
sage, altså her: et farligt og vanskeligt farvand, hvad en mængde forlis, kæn
tringer og drukneulykker også vidner om. Før i tiden betegnedes Kattegat og
Skagerak under ét ved Norges- eller Jyllandshavet. Navnet Sundet har sprog
lig sammenhæng med »at svømme«, altså et smalt farvand, man kan svømme
over. Forstavelsen øre betød oprindeligt »gruset strandbred«, hvorved der vel
især sigtes til kysten ved Helsingør. Således betyder Øresund egentlig noget i
retning af »det smalle farvand ved den grusede strandbred«.
På denne grusede strandbred har flere fiskerlejer fundet fodfæste omkr.
1500, deriblandt Hornbæk, hvis naturomgivelser her skal nærmere omtales som
forudsætning for menneskelig udfoldelse og kulturliv, der siden har trivedes
her.

BRUDLINJEN UNDER ØRESUND

Står man ved Hornbæks Øresundskyst, må man undre sig over den ejen
dommelige forskel, der er mellem det »unge« sjællandske istidslandskab på
denne side af Sundet og de ærværdige grundfjeldsformationer på den anden.
Denne påfaldende forskel skyldes en brudlinje mellem jordlagene ude under
Øresund opstået i en fjern jordperiode, en forskydning i lodret retning, et så
kaldt »spring«, sikkert på flere kilometer, hvorved den store forskel mellem
landskabsformerne på de to sider af Øresund er opstået.1 Denne brudlinje
strækker sig helt fra Oslofjorden, gennem Øresund, hvis form den har været
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med til at danne,2 og over mod Bornholm. Lignende brudlinjer i undergrunden
er kendt mange steder på jorden, og de er gerne udgangspunkter for jord
skælv. Der er da også fra denne brudlinje udgået mindre jordrystelser i vor
tid, således et i 1904, der benævnes »det skandinaviske jordskælv«, og et andet
den 1. november 1930, men heldigvis synes jordlagene her stort set forlængst
at have bragt sig i ligevægt.

STENALDERENS KYSTLINJE

Også på anden måde er der sket jordskorpebevægelser i Nordsjælland. Hæv
ninger og sænkninger af landet satte ind efter istiden og medførte, at land
skabet omkring det nuværende Hornbæk under den dybeste landsænkning i
ældre stenalder, for ca. 6000 år siden, lå 7-8 m under den nuværende kyst
linje.3 Nordsjællands kyst var i denne periode ret stærkt indskåret, og ved
Hornbæk dannede havet en vig, hvoraf søen og dens forlængelse mod syd,
Hottemosen, udgjorde en del. En dybere indskæring dannede havet ved Pandehaveådalen ved Villingebæk. Senere satte landhævningen ind, og Hornbæk sø
afsnøredes fra havet.4 Med sin dybde kan den dog ikke betragtes som blot
rester af en vig, men må have sin oprindelse som en istidsdannelse. Søens øst
lige del med Hottemosen og dens forlængelse mod syd menes udgravet af en
istidsflod fra nord, en tunneldal, som har ført smeltevand fra en nordfra kom
mende gletsjer ind til en flod, der ved den tid gennemstrømmede Pandehaveådalen.5 Den hævede havbund danner nu nye lave kyststrækninger foran den
gamle kystlinje, som stadig lader sig spore. Således træder stenalderhavets
kystklinter tydeligt frem på hele strækningen fra Helsingør til Hornbæk som
stejle skrænter, der hæver sig bag det ret smalle forland, hvor Strandvejen nu
er anlagt på den tidligere havbund.
Lidt før man når Hornbæk forsvinder denne skrænt, dens sidste højdepunkt
er »Lysthusbakken« 21 m over havet i plantagen. Stenalderhavets kystlinje
svinger herfra ind i landet og kan atter spores i skrænterne omkring Hornbæk
sø. Som egentlig kystskrænt træder den atter frem omkring Villingebæk ved 7.
Tangvej, den tidligere Femhøje. Hele den lave kyststrækning fra Lysthus
bakken og hertil med fiskerlejet og Horneby Sand er hævet havbund. Den
ustabile sandgrund bevirkede da også, at en af de første større bygninger i
Hornbæk, skolen fra 1911, snart begyndte at synke og slå revner, så en
underbygning måtte rette op på skævheden.6 De senere års tunge byggeri har
gjort en egentlig pilotering nødvendig i det skridende sandunderlag.
8

Udsigt over Hornbæk fra Bretagncbakkcn kort efter århundredeskiftet (Det kgl. Bibliotek).

HORNEBYÅSEN

Disse landhævninger og -sænkninger var fremkaldt af den sidste nedisning over
Danmark med dens afsmeltning, hvorved isens last af sten, grus og 1er aflejredes over landskabet. Blandt disse moræneaflejringer er der ved Hornbæk
strand fundet en kindtand af fortidselefanten mammuthen, et minde om den
arktiske dyreverden, der har levet ved isstrømmens udspring, sandsynligvis
Østersøområdet.7 Under den sidste afsmeltning blev landskabet bag Hornbæk
dannet som en jævn moræneflade, hvorover Horneby-åsen hæver sig. Det er
en 2 km lang, sammenhængende bakkeryg, der i retningen vest-øst oprindeligt
gik fra egnen lige syd for Horneby over til Saunte, hvorfra en række småtoppe fortsætter den endnu et stykke mod øst.8 Ved grusgravning er dens ud
seende blevet noget forstyrret, men det er i 1946-47 lykkedes at gennemføre
en fredning af dens østlige del, navnlig p. gr. a. dens geologiske interesse.9 Om
denne åsdannelse hersker der blandt forskerne nogen tvivl. Den kan efter sin
indre opbygning og ved sin placering i landskabet enten opfattes som en
egentlig ås dannet af en smeltevandsflod under en isstrøm fra sydøst,10 eller
kan betragtes som en randmorænevold afsat af en istunge fra nordøst.11 Et
mindre udpræget bakkedrag sydpå, Havreholm ås, volder ganske lignende pro
blemer.
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SANDFLUGTEN OG DENS BEKÆMPELSE

Næsten hele det nordlige Sjælland har i middelalderen været skovdækket,
hvorved landet har været beskyttet mod havets og vindens ødelæggelser. Så
ledes bredte sig mellem Helsingør og Esrum en vidtstrakt skov, som kaldtes
Ørved.12 Men som følge af den hensynsløse skovhugst i 15-1600-tallet satte
sandflugten ind, så store arealer imod vest omkring Tisvilde ganske simpelt
blev katastroferamt. Også helt hen til egnen om Hornbæk greb ulykken om
sig. Et fiskerleje mellem Hornbæk og Ellekilde, Rævelejet, forgik således i sand
omkr. 1660. Rævelejet omtales i lensregnskaberne 1582-83, og i 1588-89 om
fattede det 5 fiskerhuse, sidste gang det nævnes er i jordebogen 1661. Endnu
omkr. 1940 viste stedet, hvor det havde ligget, spor af tidligere bebyggelse, og
egnshistorisk forening for Hellebæk-Ålsgårde har siden med Nationalmuseets
tilladelse foretaget en udgravning ved overlærer C. O. Hildinge, Hellebæk, på
stedet og fundet lejets rester omkring 200 m vest for vejkrydset Sandagerhusvej-Ndr. Strandvej.13 En folkelig overlevering, om at beboerne fra Rævelejet
skulle være udvandret og have grundlagt Rågeleje, savner enhver sandsynlig*
hed.
Kort efter 1700 greb myndighederne ind over for sandflugten, og i en
kommissionsberetning fra 1720 hedder det om Hornbæk: »Hvad skade sand
flugten har tilføjet flere gårdmænd i Hornbæk, som har klaget over jords og
grunds ødelæggelse af flyvesand, beregner conducteuren at være en afgang i
hartkorn på 2V2 tdr., siden den ej alene har ødelagt overdrevet og kålhaugerne,
men endog bestrød en del af deres jorder«.14 Der er altså tale om en skatte
lettelse til de skadelidte. Hvor nærgående problemet da var, viser også kirke
regnskaberne i Hornbæk. I årene 1713-18 må der regelmæssigt betales for at
»kaste flyvesand fra kirkens gærde«.15 Det omtalte overdrev omfattede den
gang strækningen mellem Hornbæk og Dronningemølle bl. a. det nuværende
Horneby Sand. Det var så sandhærget, at der var »liden eller slet ingen græs
ning«. Også Ellekilde og Saunte fik skattemoderation, da »nogle huse næsten
er under sandet«. Vestpå så det endnu værre ud, og allerede Villingebæk
fiskerleje var næsten »undergået af sand«.16 Længere mod vest var ulykkerne
endnu større, og her toges kampen først op under ledelse af tyskeren J. U
Röhl og amtmand v. Gram. Risgærders rejsning, hjælmesåning og -plantning,
1er- og tangdækning af sandarealerne var våbnene, man tog i brug, og i 1736
fik Röhl ordre til også at efterse strækningerne fra Gilleleje til Hammermølle
(Hellebæk), det såkaldte »Helsingør Flyvesand«. I efteråret 1740 kunne man
tage fat på sanddæmpningen her. Når løse sandbanker var indhegnede og bragt
i ro ved tangdækning, blev de efterhånden beplantet med marehalm, dog måtte
et sådant »indelukke« holdes under stadig opsigt af »sandvogtere«, og hyrder
10

Syd for Hornbæk strakte sig Tikøb store overdrev - der var også et mindre. Det var Sjæl
lands største og nåede fra Esrom sø og Plejelt, over Saunte og hen imod Helsingør. Det
bar rester af den gamle vidtstrakte Ørved skov, men en indberetning fra 1758 meddeler, at
lyngen hersker »i Overflødighed«. Udsigt over Esrom sø med Tikøb store overdrev i for
grunden. Tegning af Jens Juel (1745-1802). (Kobberstiksamlingen).

overvåge at kreaturer og vildt ikke afbed den spæde afgrøde. Bønderne måtte
bjerge tang, så man havde forråd deraf i beredskab, der blev bygget sandvogterhuse og ansat sandvogtere, således Hornbæk sandhus 1739,17 men resul
tatet svarede ikke til forventningerne. Et forslag 1750 viser, at man anså skov
plantning for det mest effektive middel. Det gik ud på, at man skulle ind
drage overdrevene til indhegnet fredskov, men det ansås dog for et for hårdt
indgreb i bøndernes næring. Det indrømmes, at overdrevene i Tikøb sogn, hvor
til Hornbæk hørte, var temmelig meget begroet med lyng, hvis grønne toppe
dog om vinteren gav foder for bondens udgangsøg og får, så kun overdrev,
som bønderne ikke ville komme til at savne i deres næring, måtte inddrages
til skovplantning. I enkelte tilfælde blev der givet bønderne erstatning ved den
slags inddragelser, således for »et indelukke, Klosterris kaldet«,16 der i 1751
blev dem frataget til opelskning af ung skov, men først med forstordningen
1792 skabtes grundlag for plantagerne langs nordkysten.18 Fra dette år beskri
ver en sagkyndig tilstanden omkring Hornbæk således: »På Hornbæk overdrev
(strækningen mellem Hornbæk og Villingebæk bl. a. det nuværende Horneby
Sand og Kildekrog) findes adskillige ubestrøede (utilsåede) flyvesandpletter,
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men den vigtigste strækning er langs havet, som går henimod Hornbæk, da
flyvesandet af samme kan ryge ind i byen. Denne sandstrækning er på de
fleste steder belagt med små stene, fra hvilke vinden har bortført sanden og
drevet ind på overdrevet«. De hidtidige bestræbelser underkendes, og det fore
slås nu, at man planter »klittag, især hen imod Hornbæk, for at sætte denne
by i sikkerhed«.14
Øst for Hornbæk beskrives forholdene ved samme tid således: »Sandindeluk
ket ved Hornbæk strækker sig i søkanten (strandkanten) fra Hornbæk til
Ålsgård og støder mod landsiden på Hornbæks, Stenstrups, Sandtegårds og
Skibstrups grunde og er indhegnet med et stendige. Bemeldte indelukke inde
holder megen flyvesand, noget birke- og elleskov, en del enebær og nogen hede.
En strandklitte går fra Hornbæk hen til Ellekildehus, som er begroet med
klittag, der er vel fredet, står i frodig vækst og standser sandet, der bestandigt
opskylles fra havet. Dernæst findes en lang og smal sandklitte, som har sin
oprindelse ved Hornbæk, går mod øster forbi Hornbæks og Stenstrups grund
hen til Sandtegårds jorder. Denne klitte er begroet med klittag. Man finder
også nogle hasselbuske og enebær. På den nordlige side vokser noget el og
birk«.14
Det her beskrevne »indelukke« svarer meget godt til den nuværende Horn
bæk plantage, det findes også indtegnet på Videnskabernes selskabs kort fra
1777. Den omtalte lange, smalle klit kan endnu følges som en langstrakt bakke
fra den sydlige del af den nye kirkegård, hvor en urnekirkegård i 1965 er
anlagt,19 langs plantagens sydkant og hen forbi skovfogedhuset.
Det bestemtes da 1793 at opelske skov af skovfyr og birk på dette flyve
sand, og plantører ansattes under skovrider Stockmarr, der forestod kampen
mod sandflugten ved Tisvilde og Hornbæk 1793-98.20 Da vildtet formodedes
at ødelægge den spæde bevoksning, afholdtes den 14. og 21. august 1794 et
par store klapjagter ved Hornbæk. Faren kan dog ikke have været overhæn
gende, kun ét stykke råvildt blev nedlagt.14
Ved et syn i 1818 meddeles, at »Hornbæk fyrreplantage er i god tilstand,
263 tdr. land er bevokset med skov«. Her omtales også Horneby Sand vest
for byen som værende »i god fred«, men flyvesandet nåede helt hen til byen,
hvor det bekæmpedes med tangdække, men også tangen tilsandede hurtigt,
så »sandet ved Hornbæk tiltrænger 300 læs tang«.14 Et minde om disse tang
transporter er bevaret i navnet 3. Tangvej, men oprindelig har A. R. Friisvej
heddet l.21 og Lærkevej 2. Tangvej. Ved Villingebæk er endnu navnet bevaret
i 7. Tangvej.
Sandflugtsloven af 29. marts 1861 omhandler bl. a. beplantede arealers over
gang til statsejendom,22 hvorved formentlig stejlepladserne i Hornbæk, Østre
og Vestre Stejlebakke, er overgået til staten. Man tog efter 1864 fat på be
plantningen af de indkøbte arealer på Horneby Sand,23 og »den lille plan
tage« fra Hornbæk over Kildekrog mod Villingebæk tog form. Sandflugtens
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Sandagerhusvejen gennem Hornbæk plantage skærer sig tydeligt gennem den gamle klit
række, som strækker sig fra den nye kirkegård og langs plantagens sydkant. Gotfred Chri
stensens maleri fra 1917 viser den gamle hulvej.
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ødelæggende rasen over Sjællands nordkyst var endelig tøjlet, og snart over
gik sandflugtsbekæmpelsen ved lov til kommuner og lodsejere.

Carl Locher: Tangbjergning, Hornbæk, tegning 1885. (Den historiske samling i Espergærde).

STRANDBREDDEN VEST FOR HAVNEN

Endnu et ejendommeligt naturområde, hvor menneskets indgriben har været
medvirkende, skal nævnes. Det er den brede forstrand med klitdannelser vest
for Hornbæk havn. Strandbredden er opstået som en - utilsigtet - følge af
havnebyggeriet, der griber forstyrrende ind i den af strøm og bølgeslag frem
kaldte transport af ophvirvlet sand langs kysten fra vest mod øst. På havnens
vestside finder sandet ly, og en tilsanding finder sted, så kystlinjen rykker
længere og længere ud i takt med havneudvidelserne, og den dejligste strand
bred er opstået ud for Hornbæk.24

SOMMERBEBYGGELSEN.

Beplantningerne langs kysten og strandens høje badekvalitet lokkede fra 1880erne det langs Øresundskysten fremrykkende bourgeoisi til Hornbæk, og et
omfattende villabyggeri begyndte, snart fulgt op af sommerpensionater og
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badehoteller. I det 20. årh. er en demokratisering af denne bebyggelse sat ind,
og store fritidshusområder er vokset op som velstandssamfundets reaktion mod
arbejdslivets opslidende mekanisering og storbydannelsens naturforladthed.
Her byder den hævede havbund, de beplantede flyvesandsområder og den ind
vundne strandbred på fortrinlige muligheder, som i løbet af de sidste 100 år
fuldstændigt har ændret den oprindelige bebyggelse og dens beboeres leve
vilkår.

FISKERLEJET OPSTÅR. Tiden indtil omkr. 1500.
OLDTID
Hornbækegnens oldtidsbebyggelse belyses ikke ved fund af bopladser, sådanne
fund er endnu ikke gjort, måske på grund af tilsanding. I Pandehaveådalen
ved Villingebæk er udgravet en rig boplads fra jægerstenalderen (før 2500
f. Kr.),1 så man kan formode, at disse stenalderjægere også har strejfet om i
de tilstødende egne.

Dysse i plantagen lige vest for Sandagerhusvejs udmunding i Strandvejen tegnet 1877 til
Nationalmuseet af A. P. Madsen (1822-1911). Bag en af dyssens randsten er gjort et stort
depotfund fra bronzealderen. (Nationalmuseet).
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Kun gravminder og enkelte løsfund belyser ellers den tidligere bebyggelse.
Fra skovene omkring Hornbæk kendes flere stengrave, og en del må antages
at være forsvundet.2 En stensætning i plantagen benævnes fra gammel tid
»Offerstenen«, men den er uden tvivl en noget forstyrret stengrav. En mindre
langdysse med stenkreds findes lidt vest for vejkrydset Sandagerhusvej-Nrd.
Strandvej i plantagen. Desuden er der i beretninger fra Nationalmuseet nævnt
yderligere »langs Strandvejen 3-4 tvivlsomme gravhøje«.3 Disse stengrave giver
fingerpeg om en stenalderbebyggelse fra bondestenalderen (efter 2500 f. Kr.),
omend den nok har været spredt. Det der har lokket til bosætning, er den vig,
som stenalderhavet dengang dannede ved Hornbæk.3

Dybt inde i plantagen finder man stensætningen »Offerstenen«, en noget forstyrret stcnaldergrav.

Et par fund fra Hornbæk af nogle særegne stenøkser,4 som er typiske for
stridsøkse- eller enkeltgravsfolket indvandret omkr. 2000 f. Kr., viser, at dette
folk også har fundet vej hertil. På Horneby fælled er gjort et samlet fund af
25 flinteøkser, sandsynligvis gemt væk af en flinthandler, som ikke har fået
lejlighed til at vende tilbage til gemmestedet. Dette depot sættes i forbindelse
med et andet fremmedelement, som gør sig gældende i stenalderens Danmark,
det grubekeramiske folk, som antages at være indvandret fra den skandinaviske
halvø. De søgte flint her i Danmark, hvor det fandtes i så rigelig mængde, at
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Flinten blev i stenalderen en eftertragtet vare for flintfattige områder i Skandinavien. En
flinthandler har efterladt sig dette depot af 25 tyknakkede, uslebnc økser på Horneby fælled
nedgravet ved bredden af en datidig sø. Det er halvfabrikata beregnet til endelig udformning.
Af ukendte grunde er flinthandleren blevet forhindret i at hente depotet. (Nationalmuseet).

det blev en eksportartikel. Fra slutningen af stenalderen, dolktiden (1500 f.
kr.), kendes en fin dolk fra Hornbæk, typisk for denne periode, vistnok en
efterligning af de allerede da kendte metalvåben.
En tydelig bebyggelse spores også i broncealderen (1500-400 f. Kr.) ved
flere høje og enkeltfund. I plantagen findes en halv snes høje, både flere storkuplede, som henføres til ældre broncealder, og en del flade, ret uanselige høje
fra yngre boncealder.2 På Horneby mark og ved Kildekrog findes endnu be
varet et par stykker, hertil kommer Femhøje ved Villingebæk med en hel
samling høje. Fra langdyssen i Hornbæk plantage kendes et stort broncealderfund, gjort bag en af dyssens randsten.5 Det omfatter en snes, dels itubrudte,
dels ufærdige broncesager, der synes at udgøre en broncesmeds efterladte depot,
det betydeligste oldtidsfund fra Hornbæk. Et broncesmykke, et såkaldt hængekar, fra samme tid er desuden fundet ved Hornbæk. Bebyggelsen i bronce
alderen synes isoleret fra den samtidige mere samlede indlandsbebyggelse og
menes derfor at have været baseret på tilførsler fra havet.6
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Bag cn randsten ved dyssen i plantagen er fundet denne samling itubrudte bronzegenstande.
Alt tyder på, at en bronzesmed her har efterladt et hastigt hengemt depot. Blandt genstandene
ses rester af kornsegle, celte (økser) og snoede hals- og armringe. (Nationalmuseet).

Fra jernalderen (efter 400 f. Kr.) kendes fra Hornbæk kun et fund af en
ambolt. I det hele synes Nordsjælland i denne periode at have spillet en
underordnet rolle i forhold til det øvrige Sjælland, og hele den nordøstlige del
er fattig på jernalderfund.2

MIDDELALDEREN

Også ved overgangen til middelalderen var Nordsjælland meget tyndt befolket,
og den ældst kendte beskrivelse af Norden hos Adam af Bremen (omkr. 1075)
fortæller, at »Sjælland har overflod af korn - dog ligger det nordlige øde«.7
Den udstrakte skov mellem Helsingør og Esrum, Ørved, betegnes på denne
tid som »kongelev«, kongens ejendom, ligesom andre ubebyggede områder.8 På
rydninger i denne skov opstod i tiden efter år 1000 små landsbysamfund, der
i dag røber sig ved deres endelse på -rød, -holt eller -tved,9 det gælder byer
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som Horserød, Plejlt (egt. Plægi-holt) og Saunte (egt. San-tved). At Nord
sjælland har været tyndt befolket, skønnes også af inddelingen i herreder og
sogne, som må henføres til førkristen tid. Herrederne er her mere omfattende
end i det øvrige land, og Tikøb sogn, hvortil Hornbæk i gamle dage hørte,
var blandt de mest vidtstrakte i landet med spredt bebyggelse og store folke
tomme områder.10 Nogen bebyggelse har der således næppe været ved Hornbæk
i disse fjerne tider.

FISKERBEFOLKNINGEN OPSTÅR

Det ældste vidnesbyrd om interesse for et mere etableret fiskeri på Sjællands
nordkyst er et kongeligt brev af 28.-11. 1449 til Esrom kloster; det tillader
abbeden, at »bygge in haffn oc nogle alegarde wet stranden, ther som (hvor)
forescreffne closters grwnd skiwder uppa stranden«.11 Hermed overlader kon
gen altså noget af sin strandret til klosteret, som får tilladelse til at bygge en
havn og nogle ålegårde, hvor klosterets grund skyder ud til stranden. Hvor
denne havn skulle ligge kan ikke ses, for klosteret rådede over næsten hele
nordkysten, men det fremgår, at et egentligt, fast saltvandsfiskeri var ved at
tage form i modsætning til det mere sæsonbetonede.
Først Erum klosters skatteliste fra 1497 giver oplysninger om en bebyggelse
i Hornbæk, på dette tidspunkt nævnes ingen andre fiskerlejer på nordkysten,
men alle de omliggende landsbyers skat opregnes i landbrugsprodukter: Haffreholm: eet kar smør i sommerskat, vinterskat: een feedh oxe. Det samme an
sættes Horneby til, men Bytterup og Plegholt (Plejlt) ansættes til »1 quartale
butteri« (smør) i sommerskat og »Two fede øxen« om vinteren. Kun for Horn
bæks vedkommende sker ansættelsen i fiskeriprodukter således: »Oleff Beyendsens gard giffuer 1 tønne fisk til landgilde oc hwer aff the andre garde V2
tønne fysk«.11 Om der udover nogle skatskyldige gårde, hvorfra der også må
være drevet fiskeri, har eksisteret et fiskerleje af jordløse husbeboere, der ikke
er sat i landgilde, kan ikke ses, men det er i al fald snart efter opstået. De
tidligere sæsonprægede tilstrømninger til Øresunds sildemarked afløstes netop i
disse år af en fastboende befolkning, som søgte sin hovednæring gennem fiske
riet, og fiskerlejerne på begge sider af Sundet dukker op i årene omkring
1500.12
I regnskaberne for Kronborg len opføres fra denne tid i en ny rubrik
»fiskere«: et selvstændigt fiskerierhverv med afsætningsmuligheder i de større
bydannelser - Helsingør og København - er opstået. Denne nye fisker-
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Kr. Zahrtmann (1843-1917): Hornbækfisker, 1873. Det karakterfulde fysiognomi har tyde
ligt fængslet kunstneren. (Privateje).

befolkning kom til at danne grundlaget for mandskabet til den danske flåde
gennem de følgende århundreder, og med sine psykologiske og åndelige ejen
dommeligheder og med sine særprægede mands- og kvindetyper af selvstændig
kulturel værdi har denne befolkningsgruppe - ikke mindst i Hornbæk - virket
som en frisk inspiration for vor digter- og malerkunst.
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BEBYGGELSESNAVNET HORNBÆK

Allerede i et Esrumbrev fra omkr. 1173 træffes betegnelsen Hornisbeck™ men
kun som betegnelse for bækken, ikke for en bebyggelse. Samtidig omtales også
Hornisau (Hornesø). Den ældste landsby i området Horneby kan måske op
fattes som moderby for bondebyen Hornbæk bag lejet. Endelig træffes for
stavelsen horn- i et nu forsvundet bebyggelsesnavn Hornsøholm (eller Hornessøholm, der kan tyde på et navn Horn-næs). Navnet kendes fra tiden omkr.
1580 og er muligvis et tidligere navn for Holmegård.9

Fotoudsnit af rytterdistriktkort over Nordsjælland 1720 ved A. Chr. Willar. Det viser et
»horn« ved Villingebæk, der nok kan have givet navn til Hornbækken og dermed til
bebyggelsen ved dens udløb. På senere kort er »hornet« bortskyllet af havet (Det kgl.
Bibliotek).

Bemærkelsesværdig er her forstavelsen horn-. I forbindelsen Horns Herred
betegner den øjensynlig et fremspring i landet, en halvø, men ved Hornbæk
er intet tilsvarende, som kunne berettige til denne navneforbindelse. Imidlertid
findes der på kort fra omkr. 1720 på kysten ud for Villingebæk aftegnet et
så tydeligt fremspringende »horn«, at det næppe kan skyldes en unøjagtighed
af korttegneren. Dette fremspring, der betegnes Villingebækhage, kan før i
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tiden have været mere udpræget, hvad et navn Videlinghovit (Villingehoved)
fra 1173 kunne tyde på. Fremspringet findes ikke på kort efter 1764, og det
må antages i mellemtiden at være nedbrudt af havet. Men i dette fremspring
kunne man da søge oprindelsen til stednavnet Hornbæk, bækken ved frem
springet på kysten. Det er så siden overført til bebyggelsen ved bækudløbet.
Der kan dog også nævnes andre muligheder for navnets opståen. Hornet
kan være landområdet mellem de to bækudløb, eller de to bækudløb kan være
opfattet som to horn. Endelig kan det også nævnes, at ordet horn i gammel
nordisk sprogbrug kan betyde »hjørne« eller »afkrog« og her måske blot hen
tyde til bækkens afsides beliggenhed.14
Man kan således næppe nå til nogen entydig opfattelse af Hornbæknavnets
oprindelse.

SVINGENDE KONJUNKTURER. Tiden omkr. 1500-1800.

Af et par breve bevaret fra begyndelsen af 1500-tallet fremgår det, at Horn
bæk dannede grænsen for de helsingørske privilegier. Lensmanden på Krogen
(Kronborg) pålægger således 20. januar 1514 St. Gertrudsgildet i Helsingør, en
godgørende sammenslutning, at optage og begrave døde ilanddrevne (strand
vaskere) på kysten mellem Nivå og Hornbæk, og derefter holde messe over de
døde; til gengæld måtte gildebrødrene beholde de dødes ejendele.1 Ved et
privilegium af 7. marts 1516 forbeholdes det Helsingør at indlade brænde fra
kysten mellem Humlebæk og Hornbæk,2 men af brevene fremgår det ikke, om
det blot er selve bækken, der tales om, eller om der tænkes på den bebyggelse,
der var ved at opstå ved den.

KONGELIG BESKYTTELSE

Først et kongeligt beskærmelsesbrev (protectorium) af Christian III fra 1535
benævner Hornbæk som et fiskerleje. Det lyder ganske kort: »Paa Huormbek
fiskerleye 1 protectorium.«3 Blandt de mange beskærmelsesbreve, som kongen
udstedte omkring Københavns indtagelse 1536, nævnes også »Gilleide i Siøborg leen itt protectorium«.3 Det får stå hen, hvad der i den højspændte situa-
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tion omkring Grevefejdens afslutning og reformationens indførelse kan have
draget majestætens opmærksomhed mod de ubetydelige fiskerlejer på Sjællands
nordkyst og fået ham til at yde dem en særlig beskyttelse. Noget nærmere
herom får man ikke at vide, men her dukker for første gang Hornbæk fisker
leje altså op i historiens lys.

OPSVINGET I 1580’ERNE

En nedgang for fiskerlejerne på nordkysten i 1560’erne synes afløst af et nyt
opsving i 1580’erne,4 men det må have trukket urolige og flygtige elementer
til egnen. Helsingør følte sig i disse år plaget af »allehånde løse folk, kæltrin
ger og skorstensfejere«. Der nævnes 1576 tre »snaphaner og små tyve«,
som »talede ram-jydsk« og »en liden kumpan fra Lørup på Fyn«.5 I et
åbent brev af 24. december 1580 skriver Frederik II, at det går uskikkeligt
til på Gilleleje og andre fiskerlejer på Frederiksborg og Kronborg len. Manddrabere og andre »landløbere«, som for deres misgerninger rømmer did, købe
sig part i et hus, så der somme steder er 2-3 ildsteder i et hus, og uden
skovfogedens tilladelse hugger i skoven, skønt der ikke svares mere end 1 td.
fisk i landgilde (svarende til ét ildsted). Lensmandens samtykke skal fordres,
før nogen må købe hus på fiskerlejerne.6

HORNBÆK VED 1588
Det ældste skattemandtal for Kronborg len 1588-89 viser da også for alle
fiskerlejer en højst sammensat befolkning. Her er Hornbæk ingen undtagelse.
Blandt de 21 fiskere, der da beboede lejet, nævnes en Jens Jyde, en Laurids
Jyde og en Peter Flansen Skåning. Desuden omtales Jens Bødicher (bødker)
blandt stedets håndværkere, og ikke mindre end tre skræddere, men formentlig
er her »Skrædder« en familiebetegnelse mere end en erhvervsbetegnelse.7
Disse 21 husfæller i Hornbæk - vel sammen med omboende folk fra Ræve
lejet, Ellekilde, Boderne, Ålsgård og Horneby - opnår tilsagn fra Frederik II
om, at der må bygges en kirke i Flornbæk med kongelig støtte, og kort efter
kongens død den 4. april 1588 bekræfter formynderregeringen for barnekongen Christian IV, at der skal »byggis en Capeli vid Huornbeck efter salig
och hoylofflig Kong. Majst. Befaling« med et kongeligt bidrag af 50 rigs
daler. Derefter rejstes den første kirke i Hornbæk som en annekskirke til
Tikøb.7
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Som mange andre kirkebyggerier i vort land har også dette affødt folkelige
sagndannelser. Et af sagnene lyder således: Da Hornbæk kirke skulle bygges,
var der uenighed mellem fiskere og bønder om, hvor den skulle ligge. Bøn
derne ville have, at den skulle ligge mellem Borsholm og Hornbæk ved
Havrevang, men fiskerne ville have den i Hornbæk, for bønderne havde hest
og vogn, så de kunne køre til kirke. Til sidst blev man enige om, at kirken
skulle ligge i Hornbæk, mod at fiskerne sejlede stenene hjem til den i deres
både. Når fiskerne nu sejlede til teglværket for at laste sten, havde de altid
god vind, men når de sejlede tilbage, havde vinden vendt sig, så de også havde
medvind på hjemvejen.8

NEDGANG OMKRING 1600
Opblomstringen, der satte frugt i Hornbæks første kirkebyggeri, blev kun
kortvarig. Omkring 1600 sætter en nedgang ind over hele nordkysten, og 1610
viser lensregnskaberne, at der på Hornbæk var ikke mindre end 11 huse, som
ikke kunne betale fuld landgilde, halvdelen af beboerne var altså ramt af
dyrtid og fattigdom.4 De trange tider på nordkysten fortsatte i de følgende år
tier, hvad enten årsagen skal søges i svigtende fiskebestand, i den begyndende
sandflugt eller i den almindelige nedgang, som fulgte i de idelige kriges køl
vand.

NYT OPSVING
Først efter 1660’erne spores en ny fremgang på Hornbæk, men da er rigtig
nok også kirken fra 1588 »i Storm oc U-Veier neder falden«. I 1671 havde
man »opbygt en liden Kircke igien paa det samme Sted, som den forige
hafuer Staaet«.9 Efter den her citerede klage til kongen pålægges det Tikøbpræsten atter at betjene Hornbæk som annekskirke mod passende betaling
bl. a. i en afgift af sildefiskeriet.
I 1680’erne fortsættes fremgangen for Hornbæk, hvorfra sildefiskeriet »søges
under Landene«, snart under Sjællands og snart under Skånes og Hallands
kyster,4 men nu siger præsten »tak for sidst« i en klage 1692 til biskoppen
over Hornbækfiskernes karrighed: »Når silden går til, sker det, at en del
(Hornbækfiskere) går bort med deres sild og lander på fremmede steder, hvor
silden sælges dyrest, og giver mig deraf ingen afgift. Og om de end kommer
til vort land med deres sild, giver de mig dog ganske lidet«. En retssag synes
at have udviklet sig mellem Hornbækkerne og deres sognepræst, og først med
en ny præsts tiltræden er forholdene faldet i lave.9
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Hornbæk kirke, maleri af C. Hornung Jensen omkr. 1910. (Den historiske samling i
Espergærde).

PESTÅRET 1711

Snart efter rammes store dele af nordkysten af en alvorlig ulykke. På en
afslidt gravsten uden for Hornbæk kirke kunne man endnu for få år siden
læse det skæbnesvangre år 1711,10 et minde om de dødsofre, som dette år,
peståret, krævede. Pesten var brudt ud i Helsingør allerede om vinteren 1710,11
og den 24. april 171112 ramte den også Hornbæk og nogle dage senere flere
andre byer i Tikøb sogn. Drastiske karantæneforanstaltninger blev sat i værk.
Helsingør by og hele Tikøb sogn fra Egebæk til Villingebæk blev afspærret
fra omverdenen med en sluttet soldaterkæde med ordre til at nedskyde en
hver, der søgte at bryde blokaden.12 Pesten lod sig dog ikke standse, men
hærgede snart hovedstaden, således også den kongelige flåde, hvorfra det med
deltes, at Hornbækkeren, Bjørn Nielsen var død af pest.13 Imod årets slutning
ebbede pesten ud, og »Helsingør indespærring« blev ophævet i december må
ned. Taknemmelighed synes at have opfyldt sindene i Hornbæk, i al fald med
deler kirkeregnskabet for 1712, at kirkens blok indeholdt et usædvanligt stort
beløb, da den blev åbnet.11 Ulykken satte den folkelige fantasi i bevægelse, og
det fortaltes siden, at pesten havde raset så stærkt, at hele befolkningen uddøde
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i Hornbæk, som siden blev befolket fra Skåne.14 Noget rigtigt kan der være i
det, en ny opgang for fiskeriet ved midten af 1700-tallet medførte i al fald
en ny indvandring til Hornbæk-Ålsgård-området fra Skåne, så den satte sig
spor rent sprogligt, hvad også dialektforskningen har eftervist i et særligt
Hornbæk-Ålsgård-mål med »skånsk artikulationsbasis« uden stød. Dets op
ståen skulle skyldes de intime erhvervs- og ægteskabsforbindelser over Sun
det.15 De blev først egentligt afbrudt med »koleraårene« i begyndelsen af
1830’rne.16 En epidemi i Sverrig førte atter til effektiv militær bevogtning af
Sjællands kyster, så forbindelsen ikke siden blev så livlig som før.

DEN ÆLDSTE SKOLE

Den jævne landbefolknings horisont rakte ikke meget uden for sognegrænsen.
Kystbefolkningen havde ikke alene et større udsyn, men kom også videre om
kring både som sø- og handelsfolk. Flåden stillede også større krav til sit mand
skab end landmilitsen gjorde. En forordning af 1735 krævede, at det indrulle
rede sømilitære mandskab ikke alene skulle have været »til Guds Bord«, men
også ved læsning have erhvervet sig kendskab til sakramentets annammelse og
edens betydning, den troskabsed, som flådens mandskab måtte aflægge til
kongen. De kunne ellers idømmes nogle dages fængsel på vand og brød, så det
var i beboernes velforståede interesse at sørge for, at i al fald drengene fik
nødtørftige skolekundskaber.
Af kirkebogen fremgår det da også, at Hornbæk allerede 1712 havde en
privat skole, hvor Christian Lundgreen »informerer Børn paa Lejet«. Man har
således næppe søgt »den kongelige skole«, rytterskolen i Borsholm, som rejstes
ved 1722, men først fra omkr. 1740 er der sikre efterretninger om en »ekstraskole« i Hornbæk beliggende ved kirken.17

HORNBÆK VED 1743

I august 1743 besvarer præsten i Tikøb, Rasmus Garboe, en forespørgsel fra
amtmand von Gram om »de mærkværdigste ting i Tikiøb og Hornbech
sogne«.18 Som naturligt er, giver pastor Garboe Hornbæk nye kirke en særlig
omtale omtrent således: »På Hornbæk leye, som ej alene består af gudfrygtige,
men endog gavmilde mennesker, har deres forfædre efter kongelig tilladelse
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på egen bekostning først ladet bygge et kapel (1588), hvilket for sin brøstfældighed efter vor allernådigste arveherre og konges kong Christian den
Sjettes priselige omhu 1737 var blevet forandret til en smuk, grundmuret kirke,
som blev indviet den 19. søndag efter Trinitatis (27. oktober 1737) med
profetens ord om Jerusalems andet tempel: »Det sidste huses herlighed skal
være større end det førstes«.

Endnu pryder Christian VI’s navnetræk og årstallet 1737 vindfløjen over
kirkens spir.
I præstens redegørelse nævnes ikke, at man hermed havde rejst den tredie
kirke på den gamle plads, idet den bindingsværkskirke, som den nye afløste,
var rejst i 1671.19
I de nærmest følgende år kan man gennem kirkeregnskaberne følge kirkens
afsluttende udsmykning og dens inventarforøgelse, hvoriblandt der er ikke så
få gaver fra fiskerne, således tårnslaguret 1754, prædikestolen malet og for
gyldt 1760 og dåbshimlen fra 1780.20
Præstens indberetning fra 1743 oplyser yderligere om Hornbæk: »Fiskerne
på Hornbech Leye bevarer deres forfædres gavmildhed imod deres Guds hus,
at når Gud velsigner deres garn, nedlægger de hver en liden gave til tempelen,
som beløber sig af dem til en smuk summa årligen, foruden det, de fattige
fra landet omkring, som hver morgen møder ved deres både, når de kommer i
land, bliver skikkeligen betænkte af de fiske, vor Herre giver dem. Fiskerne
på dette leye besejler alle provinderne for at erhverve brødet. Leyet er temme
lig stort, men fiskerne og bønderne ved Hornbech har den ulejlighed, at et
slags flye-sand har overgået leyet og taget temmeligt overhånd på markerne
omkring.

Når himlen vil give sin velsignelse af vandet, fanges der foruden allehånde
fisk, sild og torsk året igennem, om sommeren de skønne tunger, skrubber,
ørretter, pigvar, sletvar, taskekrabber, strandcarusser, stenbidere, hvidlinge,
kabbelis (?) og makreel, og ved havbredden ved visse vinde samles af de
unge, som derpå er udlærte, en del rav, småt og stort.

Iblandt de træer, som her findes i skoven, er og et eneste grannetræ i Saunte
by, som er af den højde, at det er en efterretning for fiskerne. Bønderne,
som bor ved strandbredden, véd at betjene sig af tangen, som de ager op om
foråret og ligger i bunker og gøder deres jord med om efteråret.
Blandt de adskillige søer, som findes her i sognet, er også Horneby sø,
hvoraf fiskes karusser og giedder.18
Endelig tilføjes: I vårtiden hentes en del sæd i Odsherred, som af fiskerne
med deres både føres did såvel for bønderne til udsæd som for dem selv til
føde.«21
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C. W. Eckersberg: Redningsdåden ved Hornbæk 1774. Maleri 1806. (I privat
eje). Der kendes flere behandlinger af dette motiv fra kunstnerens hånd.

STRANDINGEN DEN 19. NOVEMBER 1774

Den 19. november 1774 hærgedes »Sjællandske Vallen«, som man dengang
kaldte kyststrækningen fra Helsingør til Gilleleje, af en pludseligt påkom
mende, voldsom storm, som førte til i al fald fire strandinger på denne kyst.22
Ved Nakkehoved strandede om eftermiddagen et hollandsk skib, hvis for
komne mandskab Gillelejefiskerne reddede og bragte i hus, ved Hulerød stran
dede en svensk galease, hvorfra besætningen selv bragte sig i land. En halv mil
fra Kronborg satte en skipper sit fartøj på stranden så heldigt, at både skib og
ladning reddedes, og ud for Femhøje ved Villingebæk strandede en engelsk
»sloop« ført af Thomas Brown, der som den eneste af den 6 mand store
besætning blev reddet i land af fiskere fra Hornbæk.
Denne sidste dåd er siden - uden i sig selv at være meget bemærkelses
værdig - blevet den mest kendte bjergning i vort land, idet den er blevet
besunget i Johs. Ewalds drama »Fiskerne«, der krones med vor national
hymne »Kong Christian stod ved høien Mast«.
Den der første gang rettede sin opmærksomhed netop mod denne dåd, var
den danske godsejer Chr. S. Piessen,23 som den 24. februar 1775 oprettede et
gavebrev, hvorefter fem Hornbækfiskere modtog en livrente hver på 25 rdl.
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Således tænkte en samtidig illu
strator sig begivenhederne ved
den berømte redningsdåd 1774.
Den reddede Tomas (kaptajn
Brown) støttet af to fisker
koner. Fra J. Ewald: Samtlige
Skrifter 1780-91. Stik af D.
Chodowiecki.

årligt.24 Dette gavebrev medvirkede til, at strandingen ved Femhøje fandt ud
førlig omtale i værket »Store og gode Handlinger af Danske, Norske og
Holstenere«, s. 48-51, udgivet 1777 af Ove Malling, der vel ønskede således
at give bogen et aktuelt tilsnit.25 Skildringen herfra gav Ewald stoffet til sit
syngespil »Fiskerne«, som opførtes første gang på Det kongelige Teater 30.
januar 1780.26 Ewalds digtning har så yderligere inspireret Eckersberg til hans
to gengivelser fra 1806 og 1830 af redningsdåden.
Året efter døde Ewald, og ved sørgehøjtideligheden for ham opførtes »Fi
skerne« atter på nationalscenen. Den gamle Tikøbpræst R. Garboe skriver i
denne anledning til en ven: »Jeg fornemmer, min gamle Sogne-Mand og Ven
J. Ewald er død, begravet og ligesom cannoniseret; i Kirken var et stort
Følge i sort, paa Comoedien blev han af Musis beklapt og ophøyet. Hornbechs Leyes »Fiskere« blev i hans Død oplivet. Han var stor Poet, men
ikke Prophet, dog havde han hellige Tanker om Gud«.28
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Begivenheden har siden affødt en hel litterær strid,29 især om hvem der var
de egentlige redningsmænd. Trods ihærdige forskninger i arkiverne er der ikke
fremdraget overbevisende argumenter mod gavebrevets fremstilling, og så
længe eftertiden ikke står med rimelige modbeviser, må man gå ud fra, at
samtiden har været bedst underrettet. Med mindeankerets rejsning på Hornbæk
havn 193030 er striden bragt til afslutning, ved at man med inskription har
hædret alle de otte implicerede fiskere, skønt kun de fem af dem er betænkt
i Piessens gavebrev.
Her anføres de otte redningsmænd med de få data, som kirkebog og mand
talslister rummer om dem.
Først de tre, som den 22. november 1774 beedigede justitsprotokollens be
retning om forliset til birkeskriver Rehfeldt på Dronningemode:31
Husmand (her husbeboer) og fisker Arvid Olsen, født 1739 i Vil
lingebæk, død 17-11.1811 i Hornbæk. (Det spøger i Arveds gyde
ved kroen, siger folkeoverleveringen).
Ole Pedersen Pii, født 1739 i Hornbæk, fisker og skipper, gift med
Bodil Olsdatter (død 5-3.1833). Fra dem stammer den mangfoldige
Pii-slægt på Hornbæk. Han døde 6-1.1818. Ole Piis vej er opkaldt
efter ham, men han boede ved sin død på den nuværende Havnevej.
Gårdmand og enroulleret fisker Peder Eriksen, født 1741 på gården,
der senere hed Ewaldsminde, død 9-6.1819.
Hertil kommer så de fem, der hædredes med Piessens livrente:
Anders Jensen, født 1744, husmand, gift 1770 med Ane Jensdatter
(født 1749), datteren Johanne Andersdatter, født 1774.
Peder Jensen, født 1748, husmand, gift 1774, død 23-1.1804.
Svend Nielsen Bache, født 1750, søn af Niels Bache (født 1717).
Jens Larsen, født 1755, gift med Bente Mogensdatter (død 10-10.
1828), han kaldtes som gammel »Fatter Lassen«.
Svend Pedersen, født 1756, kaldtes som gammel »Svinte Per«. Ved
hans død 14-1.1828 oplyser kirkebogen: Den sidste blandt de fem af
Ewald besungne fiskere i Hornbæk.

RUSSERVINTEREN 1780

Til fortællingerne om strandinger ved Hornbæk hører også beretningen om
den store russiske fregat, som 1780, i »russervinteren«, strandede ved Horn
bæk. Mange russiske matroser blev reddet i land, men redningsarbejdet kræ
vede også sine ofre blandt Hornbækkerne, Jens Kaptajn og Julius Brygger
druknede under bjergningen.32

30

Romansk krucifiks fra Hornbæk kirke. Det er fra tidlig middelalder, men først erhvervet til
kirken omkr. 1780. Efter sigende skal det været drevet i land fra den i 1780 strandede
russiske fregat. 1885 blev det på grund af sin store sjældenhed indkrævet til Nationalmuseet,
hvor det nu findes. (Nationalmuseet).
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Mange af de russiske orlogsgaster døde dog af koldbrand og blev begravet
for sig selv på kirkegården ved kirken i »russerhullet« i det yderste sydøstre
hjørne, hvor senere strandvaskere blev begravet.33 Blandt de omkomne var
også en tyrk, der ikke kunne begraves i kristen jord, men blev jordet i en høj
ude på Horneby fælled, den fik navnet Tyrkerhøjen. Her voksede der siden
dejlige røde bær, men man måtte ikke plukke af dem, man skulle lade tyrken
beholde sine bær.34
Sagn fra Hornbæk henfører også et romansk krucifix fra tidlig middelalder
i Hornbæk kirke til det strandede russiske krigsskib, hvorfra det skal være
drevet i land. Krucifixet omtales ikke i kirkeregnskaberne før 1779-80, så det
må i alle tilfælde være kommet til kirken efter det år. Det mærkelige krucifix
blev 1885 p.gr.a. sin store sjældenhed indkrævet til Nationalmuseet, hvor det
nu kan ses.35

HORNBÆK LODSSELSKAB 1798.

Hornbækkerne havde adskillige andre erhvervsmuligheder end fiskeriet. Så
ledes meddeler en indskrift på dåbshimlen over døbefonten i kirken, at den
er »bekostet af de af Hornbechs og Aalsgaards Indvaanere, som levere Steen
til Cronborg, mallet i Hornbech Krohuus d. 17. Novb. 1780«. Blandt deres
andre indtægter må det også nævnes, at de som »kendtmænd« fra gammel tid
har vejledet skibstrafikken fra Kattegat ind i Øresund mod en vis betaling.36
Denne ret til lodsning beholdt fiskerne fra Gilleleje og Hornbæk også, da
Helsingør i 1778 fik sit »privilegerede Lots-Selskab«, dog gjaldt den kun til
Helsingør red og skulle ske »efter billig Accord« (mod rimelig betaling).
Men med efteråret 1797 skete en ændring i disse forhold, da den store
ostindiefarer »Cronborg«, som efter veloverstået fart var for indgående til
København med en rig ladning, strandede ved Gilleleje under lodsning af
Gillelejefiskeren Svend Hansen.37 Grunden, hvor den forliste, kaldte Hornbækfiskerne siden »Svend Hansens grund«. Dette store tab for skibsfarten gav
søofficereren Poul Løwenørn, der var »overlods i Danmark« og stod i spidsen
for lodsvæsenet, anledning til at kræve egentlige lodserier oprettet i Gilleleje
og Hornbæk med ansatte lodser, der var eksaminerede og edfæstede.
Fiskerne på de to lejer blev nu opfordret til at melde sig til den nye
tjeneste, men her stod man tøvende over for nyordningen, som måtte betyde
en forringelse af de hidtidige forhold, hvor fiskerne frit kunne påtage sig
belejlige lodsninger uden forpligtelse og uden indgreb i fiskeriet, som fortsat
måtte blive deres hovederhverv. Der meldte sig derfor ingen til den nye an
sættelse.
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Denne afvisende holdning besvarede overlodsen med en trussel om indkal
delse af de uvillige fiskere til flåden. Det havde ikke den ønskede virkning
i Hornbæk, hvor stadig ingen meldte sig, men i løbet af et par dage meldte
sig fra Gilleleje 21 »anstændige og anseelige folk mellem 20 og 30 år«, der
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De første lodser i Hornbæk. Først efter at de syv fiskere havde været tvangsudskrevet til
flåden, gik hornbækkerne ind i lodstjenesten, som dog snart blev et attrået erhverv.

inddeltes i tre bådselskaber, eksamineredes og toges i ed. Men Hornbæk skulle
med af hensyn til »en frugtbar kappestrid« om lodstjenesten mellem de to
lejer, og indkaldelserne på Hornbæk blev nu iværksat. Det fremkaldte snart
det ønskede resultat. Ved en skrivelse fra vagtskibet ved København den 15.
maj 1798 melder 8 indkaldte fra Hornbæk sig til den faste lodstjeneste mod,
»at vi kunne nyde frihed fra at fare med Hans Majestæts skibe«. Ved overlodsens mellemkomst slap de otte fiskere for videre tjeneste, fire andre meldte
sig i Hornbæk, og der oprettedes to bådselskaber på seks mand hver. De
underkastedes eksamination i Helsingør i farvandskundskab, kendskab til
strøm- og vejrforhold og til skibssejl, takkelage, manøvrering, ankring, letning
m.v., og Poul Løwenørn tog selv til Hornbæk for at tage de tolv fiskere
i ed bl. a. om hverken mundtligt eller skriftligt for uvedkommende at åben
bare farvandets beskaffenhed eller mærker. Brud på eden straffedes på liv,
ære og formue alt efter sagens beskaffenhed,38 og den 17. september 1798
foreligger »Præsentationsliste for det Hornbechske Baade- eller Lods-Selskab«.
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Mads Nielsen, der var medunderskriver på brevet den 15. maj, er ikke
blevet lods, og en anden fra Hornbæk er blevet antaget i hans sted.
Endelig kunne hele ordningen få sit kongelige stempel ved resolution af 29.
oktober 1798. Der fastsattes nøje bestemmelser om grænser og takster for
lodsningen, og alle danske og norske skibe, der ønskede lods, blev forpligtede
til at bruge disse danske lodser og ikke fremmede (svenske) fiskere.
Man kunne nu fra Hornbæk se lodsbåden gå ud med lodsflag (hvidt flag
med ordet »Pilot« påmalet, den øverste fjerdedel som almindeligt dansk flag),
eller lodsbåden lå ude ved indsejlingen til Sundet for at oppasse trafikken,
men hvis der ikke var lods til stede, havde de andre fiskere stadig lov til at
påtage sig lodsning efter egen overenskomst.

UNDER SØKRIGEN 1807-14

HORNBÆK VED 1800

Af Hornbæk fiskerleje omkr. 1800 kan man på grundlag af beskrivelser og
beretninger fra det 18.årh.’s sidste halvdel danne sig et vist indtryk.
Lejet sammenlignes med en »liden Kiøbstad med endeel murede og teilhængte Huse«.1 I 1763 omfattede det 46 hele og halve fæstehusbeboere og
to indsiddere.2 Omkr. 1800 var der henved 80 huse på lejet;3 det må tages
som udtryk for, at disse år for Hornbæk - såvel som for det øvrige land har betegnet en opgangstid.
Fra 1764 hedder det: »Fiskeriet på strandkanten er her fast bedre end
andetsteds i denne provintz, særdeles ved Hornbæk, Snekkersten og Gilleleye,
hvor torsk, ål, sild, tunger og andre flyndere fanges i stor mængde og sælges
med stor fordel til Helsingør og andetsteds«. Fiskeriet drives ved små selska
ber, hver på 4 mand om en båd.1 Senere nævnes 6-7 mand i bådselskaberne,
hvad der vel også må tages som udtryk for fremgang. Ved Hornbæk drives
fiskeriet med 22 både, hvoraf 15 betegnes som jagter, der også bruges i fragt
fart for Helsingørs borgere.2 Der fragtedes korn fra Odsherred og fedevarer,
smør og fisk mellem Jylland og København. Endelig nævnes der »Kiøbmandskab med de skippere, som for modvind ofte må lægge sig derud for«3 (i Hornbækbugten), det såkaldte kadrejeri.4
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Sømands Hvile på hjørnet af Havnevej og Øresundsvej var oprindeligt som her trefløjet. En
del måtte vige pladsen for vejudvidelse. Her efter gammel tegning af ukendt kunstner med
årstallet 1800. »Stokken« yderst til højre ses her i den ældst kendte gengivelse, den blev
senere et af de yndede motiver for kunstnerne. (Privateje).

Fiskeri, fragtfart og købmandskab var hovederhverv, lidt havebrug og hus
dyrhold, et par får eller et svin, har de beskedne jordlodder ved husene vel
også muliggjort. Lodseriet gav en god biindtægt til fiskere, som turde påtage
sig lodsningen Sundet ind til Helsingør red. Stenfiskeri beskæftigede også en
del fiskere til havnebyggeri rundt om. Mere svingende og usikre indkomster
skyldtes vragbjergning og ankeroptagning.3
Alle fiskere var opført i en rulle med henblik på orlogsflåden, de var enroullerede, og årligt fandt hårdhændede og vilkårlige udskrivninger sted til
tjenesten.5
Det hedder om fiskerne ved Hornbæk, at de »er alle hurtige søfolk, bequemme både til lands og til vands«,6 de vanskelige landingsforhold på den
åbne kyst uden havn eller moler krævede da også sin mand. Landing og sø
sætning var farlig både for helbred og liv, idet bådmandskabet måtte i søen,
hver gang fartøjet skulle over revlen. Sørgelige ulykker indtraf da også. Dette
vidner f. eks. tikøbpræstens nytårsprædiken i 1802 om, som blev solgt »til
bedste for de fra Hornbæk Leie i stormen 3. nov. 1801 omkomne syv mænds
efterladte enker og børn«.7
Hornbæk fiskerleje lå i de tider ud til stranden, indeklemt mellem de to
bækudløb, Vestre og Østre Bæk, og afgrænset mod syd af den sandede lande
vej til Helsingør. På den anden side vejen lå bondebyen Hornbæk bestående af
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fire gårde, der allerede før 1780 var blevet udskiftet.8 Mod vest nåede Horn
bæk overdrev helt til Villingebæk med sine øde hede- og flyvesandsstrækninger,
som bestandigt måtte bekæmpes både af bondeby og fiskerleje. Mod øst var
sandet bragt i ro, og det store beplantningsarbejde med Hornbæk plantage
påbegyndt i 1793 var heldigt afsluttet.

KRIGSUDBRUDDET 1807

Det fortaltes på nordkysten, at der i vinteren 1801 havde vist sig en vældig
mængde linjeskibe i Øresund, men da man roede hen til dem, var der ingenting.
Det var et varsel om den engelske flåde, som kom om foråret.9 Krigsudbrud
det 1807 kom uvarslet, men man har fra Hornbæk strand på nært hold kunnet
følge, både da den engelske flåde først i august løb ind i Sundet på vej mod
København, og da den ranede danske søkrigsmagt blev bortført i oktober
samme år.
En lille episode ved krigsudbruddet fik tilknytning til Hornbæk. På Foged
gården i Tisvilde var »Foged-Hans« død 1795, og hans enke Pernille Johansdatter fra Hornbæk giftede sig 1797 med sin ungdomsven fra fødebyen Ole
Nielsen, som overtog Fogedgården. Straks ved krigsudbruddet rejste Ole Niel
sen efter opfordring af major Tscherning, Frederiksværk, til Hellebæk Gevær
fabrik for herfra at overføre geværer til det danske landeværn, som stod ved
Køge, hvor englændernes landgang syd for København fandt sted. Geværerne
var imidlertid bragt i sikkerhed på Kronborg, hvis kommandant Stricker dog
overlod Ole Nielsen 2000 stk. geværer. Det var nu planen med Hornbækfartøjer at føre disse våben ind i Isefjorden og over Roskilde til hæren ved
Køge, men netop som afsendelsen af fartøjerne fra Hornbæk var i fuld gang,
fik Ole Nielsen besked om, at aktionen var afblæst efter landeværnets ulykke
lige nederlag ved Køge den 17. august, hvorved Københavns indeslutning fuld
byrdedes.10
At man tog levende del i begivenhederne viser også dette træk: Den 11.
november 1807 indtraf der ilbud fra Hornbæk til Helsingør med melding om
et mistænkeligt fartøj, der under indsejling til Sundet p.gr.a. modvind krydsede
ud for Hornbæk. Det var den engelske brig »Susanna« på 200 tons, armeret
med 4 kanoner, den bragte forsyninger til den engelske eskadre i Øresund ud
for Helsingborg. En tidligere færgejolle, udrustet som kaperbåd, »Den sorte
Ravn« under skipper Isak Petersen, stod snart af sted mod Hornbækbugten,
hvor »Susanna« imidlertid havde kastet anker. Den blev fuldstændigt over36

Forside til Tikøbpræstens prædiken efter søulykken i 1801.
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rumplet. Før den kunne gøre brug af kanonerne, var kaperen langs siden, og
dens mandskab entrede den klar til at bruge huggerter og pistoler. Mandskabet
blev ført under dæk og Dannebrog hejst på toppen, hilst af glade råb fra de
talrige tilskuere inde på lejet. Hornbækfiskerne blev hurtigt hyret til at hjælpe
med at føre »Susanna« i sikkerhed, for fjenden var allerede på vej til undsæt
ning, og snart strøg fiskerbåde, kaper og prise for vinden forbi Nakkehoved
langs kysten ind i den sikre Isefjord, hvor fjenden ikke turde følge. Samme
aften nåede man Holbæk, hvor briggen blev solgt for 3500 rdl., og ladningen
indbragte 30.000 rdl.11

EPISODEN DEN 22. MARTS 1808

I marts 1808 indgik Hornbæk atter som en lille brik i det store krigsspil. Det
blev mindet ved en højtidelighed i kirken den 20. december 1809, da kirke
skibet »Frederik VI« atter blev »henbragt til kirken og sammesteds ophængt
under sang og kanoners affyring«, som det hedder i præstens beretning. Kapel
lan Fangel, Tikøb, talte derefter og lod senere talen trykke. Heri omtaler han
bl. a. den »bekendte dåd i det sidst forbigangne år«.12 Han hentyder hermed
til, at syv Hornbækkere den 22. marts 1808 sejlede i åben båd af sted mod
Store Bælt efter linjeskibet »Prins Christian Frederik«, for at advare om, at
engelske krigsskibe var ved at optage forfølgelsen af dette for vor flåde så
kostbare skib.13 Det lykkedes ikke at advare skibets fører, kaptajn Jessen, som
efter en hæderfuld kamp ved Sjællands Odde om aftenen den 22. marts måtte
opgive sit skib, men Hornbækkernes indsats blev belønnet, idet deres »dåd,
der i så høj grad vandt alles fortjente bifald, at Hs. Majestæt endogså lod til
stille enhver af de deltagende en kugleriffel og et par pistoler som bevis på
sin allerhøjeste tilfredshed«.12
Disse våben er sikkert sendt Hornbæk i forbindelse med en inspektionsrejse,
Frederik VI 1808 foretog fra Helsingør op langs kysten. Herunder besøgte han
også Hornbæk kro, hvis vært, Peter Mogensen, der sammen med krokonen
Kristine havde opvartet majestæten, også modtog en våbensending.14
Navnet Willemoesvej på den slyngede vej gennem lejet skal stamme fra disse
begivenheder. Den folkekære søhelt fra skærtorsdagsslaget på Københavns Red
2. april 1801 skal ved linjeskibets, »Prins Christian Frederik«s, tidligere opankring i Hornbæk bugt i december 1807 have været i land i Hornbæk for at
hente lodser og forhøre om ordrer fra Kronborg og da vakt hornbækkernes
personlige beundring.13 Nu satte han livet til under kampen ved Odden, som
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Løjtnant Peter Willemoës (f. 1783),
helten fra Kongedybet, der satte li
vet til under kampen ved Odden
den 22. marts 1808. Han har givet
navn til den slyngede vej gennem
Hornbæks gamle bydel. (Efter pa
stelmaleri af en ukendt kunstner,
tegnet af Frants Henningsen (18501908).

man fra Hornbæk har fulgt med særlig opmærksomhed. Når det omtalte
kirkeskib i 1809 bar kongens navn, er der sikkert her også tale om en navn
givning i tilslutning til de omhandlede begivenheder. I 1809 fortæller ka
pellan Fangel, at skibet »i mange år havde hængt i kirken«,12 men det kan
ikke have været med kongens navn, da Frederik VI først blev konge i 1808.
Sandsynligvis fik skibet ved indvielsen den 20. december 1809 kongens navn
som tak for de modtagne våben.

KAPERKRIGEN

Disse våben var ikke skænket som prydgenstande, men både for giver og mod
tager tænkt til praktisk brug i den standende kaperkrig, hvor mangelen på vå
ben var følelig.
Efter flådetabet 1807 opmuntredes befolkningen til at udruste og bemande
kaperbåde til opbringelse af fjendtlige skibe i danske farvande, og bidrag til
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opbygning af en ny flåde strømmede ind. Alle søfartssteder deltog med begej
stret patriotisme i kaperkrigens private skærmydsler, der når skib og ladning
indbragtes til auktion kunne give kapergasterne, for slet ikke at tale om redere
og skippere, ganske anselige indtægter. Desuden fulgte offentligheden gennem
aviserne opmærksomt disse plyndringstogter, og mange kaperførere blev yn
dede folkehelte. En kendt skikkelse var således færgemand Lars Bache fra Hel
singør. Jens Lind fra Ålsgård hørte også til disse af folkegunsten ombølgede
eventyrere. En således dyrket kaperfører var også Lars Pedersen Raaber,15 der
vel ikke udgik med sine både fra Hornbæk, men dog var hjemmefødt dér. Be
retningen om hans bedrifter giver et godt billede af kaperkrigens skiftende
gang.

LARS PEDERSEN RAABER

Fra sin fødeby Hornbæk havde han som ganske ung været på fiskeri i Katte
gat og Skagerak. Senere havde han sejlet i fragtfart mellem Sjælland og Kiel,
så hans kendskab til de østlige danske farvande og kyster var indgående. I juli
1808 fik han kommandoen over kaperbåden »Haabet«. Det var en halvdæks
båd udgået fra København med 12 mands besætning udrustet med 2 svingbas
ser (en slags kanoner, der kunne drejes i alle retninger), drægtighed IV2 kommercelæster (ca. 4 tons). Redere var kaptajnerne Henning H. Rønne og Hans
N. Brandt. Allerede i samme måned tog han sin første prise ud af en engelsk
konvoj. I september måned erobrede han under Landskronas kanoner den
svenske fragtbåd »Två Söstra«, en måned senere tog han inde i en svensk havn
endnu en fragtbåd, og den 23. november galeasen »Anna Maria«. Der fulgte
det ene »vovestykke i Tordenskjolds manér« efter det andet, hvorunder han
uden skrupler flere gange satte svensk flag for at gøre fjenden »troskyldig«,
som det hedder i hans efterladte dagbogsberetning.
Ved nytårstid 1809 var han sammen med et par kapere ved at erobre en
hvedelast fra et fjendtligt skib, som var strandet på Hveen, da en svensk
kapergalej »Gedebukken« drev dem på flugt. De søgte ind under kysten ved
Vedbæk, men isen spærrede dem adgangen til land, og kardæsker og musket
kugler regnede ned over de indeklemte kapere. Raaber, som var yderst, vendte
da sin lette båd og satte for fuld fart lige forbi fjenden, der nu optog forføl
gelsen af ham, så de andre kaperbåde fik tid til at arbejde sig ind gennem
isen. Ved den tætte passage forbi galejen var Raaber imidlertid blevet såret,
men netop da han var ved at overgive sig, opdagede han en revne i isen ind
mod land, og det lykkedes ham under endnu en kugleregn at bringe sig i sikker-
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hed ved Vedbæk. Hans sår viste sig temmelig alvorligt, en kugle var trængt
ind i skulderen, og han blev indlagt på Frederiks hospital, hvor kuglen fjer
nedes, men allerede i marts 1809 var han på farten igen med den istandsatte
»Haabet«, og han var stadig fulgt af heldet.
I august 1809 indtraf der en pause i kaperiet, der blev forbudt som et led i
bestræbelserne for at opretholde forsyningerne til Norge, som var næsten af
skåret fra moderlandet, men forbudet ophævedes igen i marts 1810, dog med
den indskrænkning, at en kaperfører skulle have styrmands- eller skipper
eksamen. Så tog Raaber fat på navigationsstudierne, og den 3. nov. læstes i et
Københavnerblad, at »den bekendte, raske kaperfører Lars Pedersen Raaber
er nylig, efter i forvejen at have taget styrmandseksamen, gået til »kaps« med
en båd, han har kaldt »Gedebukken«, som er udrustet af kaptajnerne Kofod og
Rønne. Han havde næppe været otte dage i søen, før han var så heldig at
tage to priser«.
Hans nye båd var større end »Haabet« og udrustet med tre kanoner. Besæt
ningen var blandet, i 1811 bestod den af én vestindianer, tre sjællændere, fire
amerikanere, to svenske og én lybækker. »Gedebukken« fik i 1811 et hjælpe
fartøj knyttet til sig, »Gedebukkens Tender«, også underlagt Raaber. Han var
nu blevet fin på det og kaldte sig kaptajn Robert, men han fortsatte sine
eventyr med mange gode priser resten af krigen.

HORNBÆKS KAPERFØRERE

Flere andre Hornbækkere, mindre ombølget af folkegunsten, førte kaperbåde,
de fleste for fremmede redere, nogle også udrustet på det hjemlige leje, hvor
fra vel en del mandskab er hvervet. Der er tale om mindre både på 10—15
mand med én eller to kanoner. De skal her anføres med deres mest bemærkel
sesværdige bedrifter.16
Båden »Elven« med helsingørske redere førtes af Svend Andersen fra Horn
bæk med 11 mands besætning, den havde ingen kanonudrustning. Den lagde
ud 30. nov. 1807, og året efter i marts snappede den en svensk jagt »Nytte og
Nøje« ud af Höganäs havn. Man havde også besat en svensk galease, men den
måtte opgives, da den sad fast i Isen. »Nytte og Nøje« blev ført til Hornbæk,
hvor dens last af kaffe blev udlosset på stranden. I juli opbragtes det store
bremerske skib »Jongfrauv Elisabeth« (ca. 500 tons), der sejlede på falske
skibspapirer. Skib og last af rød- og hvidvin solgtes ved auktion i København
den 10-11.1808. Endnu en kostbar prise fik han i marts 1809 med »Satisfak-
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Kaperbåden »Venus« af Hornbæk opbragte fregatten »Helvetius« den 21. juni 1809 i far
vandet mellem Helsingør og Kulien. Som det var ret almindeligt er »Helvetius« af skibsportrættøren (formentlig C. Butty) afbildet i to positioner, set mod styrbords side og set
mod agter og bagbords side. Den lille »Venus« ført af kaptajn Jens Andersen Piel (eller Pii?)
ses i midten og Kronborg anes til højre. (Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg).

tion« (ca. 550 tons), der havde sejlet i engelsk konvoj og desuden manglede
papirer til bevis for neutralitet. Den indbragtes til Frederiksværk og solgtes
med ladning af hamp og jern i juni 1809.
Lars Nielsen fra Hornbæk opbragte i april 1808 det prøjsiske skib »Sina
Ferdinanda« på rejse fra London til Riga og amerikaneren »Live Oak« på
falske papirer. Senere førte Lars Nielsen den helsingørske kaper »Rotha« med
15 mands besætning, men uden kanoner. I juli 1810 opbragtes den svenske
brigantine »August Carl«. Prisernes værdi er sjældent oplyst ved dommene,
men sættes her til 138.800 rdlr., så det var anseelige beløb blot en enkelt
heldig kapring kunne indbringe. Sammen med kaperen »Makrellen« deltog
han i en anden ligeså lønnende kapring af briggen »Lydia« (ca. 250 tons).
Peter Andersen, »Store Bjørn«s farfader,17 var også en succesfuld hornbækkaper; navnet på hans båd findes ikke oplyst. Han medvirkede ved Lars
Nielsens opbringelse af »Live Oak« og tilkendtes ved dommen halvdelen af
udbyttet. Den 21. marts 1809 indbragte han det prøjsiske skib »Elisabeth« til
Hornbæk. Det prisedømtes for at have sejlet i engelsk konvoj. I juli s.å. tog
han »Der Delphin«, som prisedømtes, fordi den havde urigtig journalføring.
Et par af hans priser frifandtes ved retten, men i sådanne tilfælde vankede
alligevel ret pæn godtgørelse for opbringelsesomkostninger. Peter Andersen
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Skibsfører Hans Olsen Lind (1747-1844) stod
som 60-årig ud på heldige kapertogter. Blandt
hans mange efterkommere på lejet var også
Drachmanns »Store Bjørn«. (Gilleleje museum).

var også behjælpelig ved opbringeisen af amerikaneren »Helvetius«, der blev
taget af kaperbåden »Venus«, Helsingør, ført af Heinrich Jørgensen, en
hornbækkerlods.18 Han lod mod kaperreglementet, men efter tilladelse fra
dommeren i Esbønderup skibet udlade på grund af dets mistænkelige kurs, der
tydede på, at det søgte beskyttelse i en engelsk konvoj. Dets mærkelige ma
nøvrer findes bevidnet af en rapport fra Nakkehoved telegraf vedlagt sagen.
Den store optiske telegraflinje fra Kronborg telegraftårn til Kiel var forlænget
med en nordgående linje over Bobakke ved Ellekilde til Nakkehoved. De
tjente også som observationsposter for skibsfarten.19 Hermed føjer sig endnu
et træk til billedet af den krigsmæssige situation, der da prægede nordkysten.
Trods sin ejendommelige optræden blev »Helvetius« frifundet af priseretten.
Heinrich Jørgensen fik ganske vist sine omkostninger erstattet, men måtte
bøde 200 rdlr. for uberettiget udlosning. En vis orden prægede kaperiet, så
betegnelsen »legaliseret sørøveri« ikke er ganske rammende.
Senere førtes »Venus« af en anden hornbækker, Jens Christensen, der også
gjorde indhug i den svenske skibsfart. Kaperbåden »Prøven« af Hornbæk
førtes af kaptajn Hans Olsen Lind af Hornbæk. I juni 1810 hjemførte han
den gode prise, den amerikanske fregat »Mary Pike« med 200 tons spansk
salt til en værdi af 42.800 rdlr.18 Fra Hornbæk udgik også kaperen »Store
Bælt« ført og udrustet af kromand Mogens Nielsen. Blandt hans bedrifter
fremhæves det mecklenburgske skib »Spéculant«, der dømtes som god prise
den 29-10.1813. Som fører og reder af »Hævneren« står Jens Pedersen af
Hornbæk ud til kaps med 12 mand og en svingbasse 15. juli 1809. Lykken har
måske ikke stået ham bi, i al fald fører han året efter båden »Maria« for
københavnske redere. Han tog da sammen med en anden kaperbåd amerika
neren »Fisher Ames«; dens værdi udgjorde 76.000 rdlr.
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Endnu tre-fire kaperbåde førtes af hornbækkere. »Nødværge« udgået fra
Hornbæk og ført af Lars Johansen, »Makrellen« ført af Johannes Feddersen
fra Hornbæk for helsingørske redere og den københavnske »Sophus« ført
af Jens Nielsen, Hornbæk. Endelig skal nævnes hornbækkeren Engelbrecht
Petersen, senere helsingørsk lods, der for egen regning førte kaperen »Prøven«.

LEJET UNDER KRIGEN

Allerede 1809 ved kirkeskibsfesten i Hornbæk kirke hedder det om kaperierne, at »dette foretagende faldt så heldigt ud for dem, at de fleste familiers
velstand derved betydeligt forøgedes. Foruden milde gaver, som Hornbæks
goddædige indvånere indsendte til understøttelse for hovedstadens brandlidte,
Norges brave krigere o.s.f., blev også en betydelig sum af dem anvendt til at
forskønne Hornbæks Hs. Majestæt tilhørende kirke med oppudsning, maling,
nye vinduer o.m.m.«12
Også på mere verdslig vis gjorde pengerigeligheden sig gældende, og der
gik længe ry om de gilder, der blev holdt. Ved et bryllup, fortælles det, måtte
bruden i dagens løb vise sig i ni forskellige silkekjoler, for at gæsterne kunne
beundre al hendes herlighed. Der var altså kommet penge til Hornbæk med
krigen, men den satte også sit tunge præg på lejet. Udskrivningen til kongens
tjeneste var byrdefuld, og i det private kaperi deltog selv ældre ivrigt, således
var kaperfører Hans Olsen over 60 rå, da han 1809 tog til kaps.18 Hans
Olsen (1747-1844) førte som flere dengang på nordkysten tilnavnet Lind.
Han havde styrmandseksamen og sejlede før krigen for grev E. Schimmel
mann, Hellebæk. Han ejede en af lejets største grunde.20 Den 28-8.1768 var
han blevet gift med Cathrine Corneliusdatter i Hornbæk kirke. Blandt dette
ægtepars mange efterkommere er Drachmanns »Store Bjørn«, og gennem søn
nen Cornelius Hansen, mangeårig lærer i Gilleleje, stammede et helt lærer
dynasti i Nordsjælland fra dem.21
Der har ikke været mange arbejdsføre mænd på lejet til den daglige dont,
men alligevel ses det, at tre hornbækfiskere i 1811 var beskæftiget med at
levere sten til Humlebæk havnebyggeri mod fritagelse for udkommando til
anden tjeneste.22
Fiskeriet var da også stærkt hæmmet af søkrigsførelsen, og der var stram
mende forordninger om dets indskrænkninger, desuden skulle alle på land
stående både og fartøjer »vel bevogtes af armerede folk«. Dystert var også
forbudet mod kirkeklokkernes ringning til gudstjeneste og mørklægningsbe
stemmelsen, der forbød alle, »der bor ved strandkanten, at have lys tændt om
natten mod søsiden«.11
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Hornbæk var dog ikke udsat for engelske plyndringer som mere isolerede
steder. For at sikre sejladsen langs Sjællands nordkyst var der nemlig ved
Dronningemølle anlagt et søbatteri med tilknyttede kanonbåde til konvoje
ringen, ved Hellebæk var der to batterier med kanonbåde, og desuden var
Helsingør stærkt bevæbnet.11 Men til det sidste mærkedes krigen. Således, med
deler kirkebogen, blev den 15-6.1813 gårdmand Anders Jensen af Hornbæk,
28 år, ihjelskudt på Hornbæk gade af en soldat af Prins Christians regiment,
hvad der så ligger bag dette skuddrama, og den 16.-11. samme år, oplyser
samme kilde, blev Jørgen Larsen af Hornbæk, 24 år, ombord på en kaperbåd
på Malmø red truffet af et fjendtligt skud og døde samme dag på Frederiks
hospital.
Endelig kom fredsslutningen den 14. januar 1814, og ved kongelig befaling
foranstaltedes en måned senere takkegudstjenester for freden i det ganske
rige, og samtidig ophævedes forbudene mod kirkeklokkernes ringning, mod at
sætte »lys i vinduer, som vender mod stranden«, mod strandfiskeri o.s.v.11
Men »det gale pengeår«, statsbankerotten 1813, havde ramt Hornbæk hårdt,
og kaperpengene var svundet betænkeligt ind, mange måtte »slide silke for
armod«, som det hed, de måtte gå i den fordums pragt til daglig, fordi de
ikke havde råd til at købe hverdagstøj. Der var dog blevet bygget en del nye
huse i Hornbæk, og en besøgende kort efter krigen beretter, at »heller ikke
har noget dansk fiskerleje så anseligt et udseende som Hornbæk«.3
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DE FØRSTE ÅRTIER EFTER SØKRIGEN

HORNBÆK BRO

Søkrigen (1807-14) havde ramt fiskeriet hårdt, men Hornbæk synes at have
klaret sig nogenlunde igennem. I al fald mente Lynæsfiskeren Hans Nielsen
Væver det, da han i 1815 tog tjeneste på Hornbæk leje for at lære fiskeri,
inden han vendte hjem og tog initiativet til ophjælpning af det krigsramte
Lynæsfiskeri.1
Hvad der i de år især optog sindene hos fiskerne på nordkysten var havne
spørgsmålet, det gælder ikke mindst Hornbæk. Søsætning og landing foregik
over den åbne, ubeskyttede havstok. Det kunne under ugunstige vejrforhold
være uhyre besværligt og ofte farligt for helbred og liv. Det tog også slemt
på fartøjerne således at blive slæbt hen over strandbreddens grus og sten for
at være i sikkerhed for søen, der i hårdt vej kunne nå helt op til den yderste
husrække. I særligt vanskelige situationer måtte landing på den hjemlige kyst
opgives, og man søgte havn i Helsingør.
I årene op mod 1820 havde fiskerne da også samlet 250 favne sten og
heraf anlagt en 300 fod (ca. 100 m) lang og 15 fod (ca. 5 m) bred bro i en
mod nordøst rettet bue ud i søen.2 Denne »Hornbæk Bro« gav vel nogen
beskyttelse, men søsætning og landing måtte stadig ske over havstokken. I
august 1820 indgav Hornbækfiskerne derfor en ansøgning til kongen om
understøttelse til en bådehavn. Men erfaringerne andetsteds fra - ikke mindst
fra Gilleleje - var ikke opmuntrende, og ansøgningen blev afslået, og 1822
måtte fiskerne overfor myndighederne skriftligt vedgå, at et havnebyggeri
ved Hornbæk »var ganske imod naturen«,3 tilsandingen af Hornbæk Bro må
hurtigt have belært dem derom.

HORNBÆK LEJE

På lejet boede henved 80 familier, enker og ugifte medregnet, 15 af husene
havde noget jordtilliggende, de øvrige kun en lille have. Der var bygget ti
nye huse efter krigen, men bebyggelsen som helhed kan næppe have været så
ringe, da jo Hornbæk siges at have haft et »anseligt udseende« ved den tid.
Husene lå samlet om kirke og kro, og de krogede, sandfyldte gyder havde
samme forløb som i dag.4
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C. Neumann (1833-91): Sildefiskerne fra Hornbæk bringer fangsten ind. Tegningen i Illu
streret Tidende 1867 er et tydeligt forbillede for P. S. Krøyers (1851-1909) mere kendte og
ofte gengivne maleri: Morgen i Hornbæk. Fiskerne kommer i land, 1875. Neumanns hen
kastede tegning har nok så meget smæld i de blafrende sejl og friskhed over vand og himmel.
Krøyers noget friserede folkelivsskikkelser savner Neumanns saglige, realistiske præg.

Lejet rådede over henved 30 fiskerbåde, der ejedes af 22 mand, hvoraf en
enkelt havde fire både; kromand og to lodser var også bådejere. Halvdelen af
bådene var lette (bergenske) joller, som kunne betjenes af et par mand, de
øvrige var lidt større. Bådejerne, der ejede flere både, udlejede dem til andre
fiskere mod part i fangsten. Desuden var der tre jagter, som gik i fragtfart,
den ene i fast fart for toldvæsenet til Anholt.5

ANHOLTFARTEN

Denne fart var fra gammel tid knyttet til Hornbæk, og kun søkrigen havde
midlertidigt sat en stopper for den.6 Efter krigen blev den genoptaget af skip
per Peter Andersen (d.æ.), som med faste mellemrum forsynede Anholt fyr
med brænde og proviant. Han sejlede i denne fart jagten »Danmark«, ind
imellem var der tid til anden fragtfart. Efter hans død 1834 overtog hans
svigersøn både jagt og fart. Det var Anders Jensen, gift med Bente Christine
Pedersdatter (forældre til H. Drachmanns »Store Bjørn«).2
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EN LIDEN SKUDE

Enkelte andre både fra Hornbæk gik også i fragtfart. Det gælder således den
»liden skude«, som St. St. Blicher har gjort kendt ved digtet Søren Kanne,
hvori der står at »fra Hornbæk monne den komme«. Det er jagten »Bente
Marie« af Hornbæk, ført af Ole Jensen Jyde og bemandet med to matroser
Jens Larsen og Rasmus Svendsen. Den var den 15. februar 1835 undervejs
fra Helsingør til Grenå med en last salt. Lidt syd for sit mål strandede den i
storm og snefog, hvorunder Rasmus Svendsen druknede, mens Jens Larsen
reddede sig i land, og skipperen blev reddet, som det er beskrevet i digtet fra
samme år.7
Ole Jensen Jyde var født i Hornbæk 1790 som søn af fisker Jens Nielsen.
Faderen boede endnu i 1818 lige ved Vestre Bæk, hvor stien fører fra Havne
vej til Vestre Stejlebakke (nuv. Oles Bo). Her havde altså skipperen på
»Bente Marie« haft sit barndomshjem. Sandsynligvis er faderen også den
kaperfører, der 1813 sejlede båden »Sophus«. Allerede som tolvårig kom Ole
Jensen Jyde til søs. Han havde mange brødre, som alle var søfolk, men de
blev borte i deres unge alder. Han vendte selv hjem for at blive konfirmeret
i Tikøb, men stod snart til søs igen; under søkrigen havde han været kapergast.
Derefter var han i tolv år »kongelig lods«, indtil han selv fik jagt og sejlede,
mest i Kattegat. Han havde boet mange år i Hornbæk, da han strandede i
1835. Som sine brødre vendte han ikke tilbage til hjembyen, men slog sig ned
i Grenå, hvor han levede til sin død i 1863.8

LIVET PÅ LEJET

Der var ellers i Hornbæk kun få skippere i disse år, de fleste levede som fi
skere. Bønderne på de fire gårde bag lejet fiskede ikke selv, men udredede
»næringer« (sildegarn) til fattige fiskere mod halvparten af deres fangst.
Nærmede tiden sig for fiskernes hjemkomst fra havet, i sildefiskets tid i
morgenstunden, strømmede koner og børn til stranden. Ængsteligt har man
afventet bådenes tilsynekomst og iagttaget deres ofte farefulde færd over
revlen, spændende også om de som tegn på god fangst førte flag på hjem
vejen, som skik var,2 men snart var der brug for alle ledige hænder ved lan
dingen, og fyldte vidiekurve bragtes i land med fangsten, hvor prangere stod
parat til opkøb for at føre fangsten til København. Nogle fiskerkoner fik
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»Stokken« ved kroen, en bænk i vinkelform, var fiskernes faste samlingssted. Man ser også
kirkens blok med billede af Hornbæk kirke, en pengebøsse til kirkelige bidrag. Stokken var
prydet med ilanddrevne skibsnavneskilte og galionsfigurer. Den højt svævende buste bærer
inskriptionen S. Pedro, st. Peter, fiskernes ældgamle skytshelgen, et levn fra en stranding eller
måske endogså fra den katolske tid. Tegning af C. Neumann i Illustreret Tidende 1862.

også læs på deres langbør for at løbe om i det nærmeste opland og falbyde
deres varer, fattigfolks børn fra landet med kurve blev heller ikke overset af
fiskerne.9 Sildefiskeriet og dermed priserne var stærkt svingende fra år til år.
Lige efter søkrigen havde sildefiskeriet været så rigeligt, at fremmede, både
danske og svenske fiskere, blev lokket til Hornbækbugten, men lidt senere
var det næsten ophørt. Hen mod midten af 1830’rne tiltog det igen, og 1837
blev et stort sildeår, men dermed sank også priserne, indtil konsul Thalbitzer
fra Helsingør i 1839 anlagde et sildesalteri i Hornbæk. Fiskerne forpligtede
sig til efter aftalt pris at levere ham halvdelen af deres fangst, mens de frit
kunne forhandle den anden halvdel.10 Sildesalteriet medvirkede til at holde
priserne konstante, også når tilførslerne var rigelige. Overfor de otte fiske
prangere gav det fiskerne et godt kort på hånden, så de derefter med større
tilfredshed kunne drikke lidkøb på kroen inden prangernes lange tur til
hovedstaden.
Var handelen afsluttet udfoldede der sig snart også travlhed på stejleplad
sen mellem strandkanten og husrækken. Her hængtes garn op på stejlerne til
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rensning for »møg« (tang o.L), til tørring og bødning. Her blev de også »bar
kede«, kogt med ege- eller vidiebark, for at hærdes (først senere gik man over
til at tjære dem). På stejlepladsen kunne man også se lange rækker af kuller og
fladfisk hængende til tørre til fiskernes hjemlige forbrug. Også ved tilbered
ningen og tilvirkningen af garn og andre fiskeredskaber var kvinder og børn
behjælpelige.5
Ud for kroen var det berømmelige samlingssted »Stokken«, en bænk i
vinkelform. Her var i et skur, prydet med ilanddrevne skibsnavneskilte og
galionsfigurer, siden omkr. 1700 anbragt kirkens blok med »tvende føre taske
låse«, hvor fiskerne nedlagde deres gave, når Gud velsignede garnene for dem.
En malet og forgyldt tavle forestillende Hornbæk kirke mindede om, hvortil
bidragene var beregnet.11 Her samledes op ad dagen de ældre fiskere, mens de
yngre havde travlt med de forskellige gøremål til søs. Fra Stokken havde man
udsyn over Sundets vældige trafik, der på højdepunkter talte op til 1.000
skibe om ugen og på store dage kunne nå op på 200-300, hvortil kom den
ikke toldpligtige småskibsfart. Var det sydlig eller østlig vind, samledes en
mængde skibe ved indsejlingen til Øresund, hvor de lå og krydsede mod vind
og strøm eller ankrede i Hornbækbugten for at afvente gunstig vind for ind
sejling til fortolding i Helsingør. Der meldes om flåder på over 300 skibe, når
vinden var kontrær.12 Denne sundtrafik var ikke alene et broget skue, der
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kaldte på minder og oplevelser fra sejltiden — mange Hornbækkere havde
som unge faret til søs - den var også en vigtig indtægtskilde for lejet, og fra
Stokken fulgte man spændt de rivaliserende lods- og kadrejerbåde. Lods
søgende skibe gav signal, kadrejerne prajede nyankomne skibe og bød på va
rer, som nok kunne friste oven på en langfart: frisk brød, friske grønsager,
brændevin, kaffe, uldtøj, sæbe o.s.v. Hvis der kastedes en tovende ud blev
skibet entret, mens båden slæbte efter, så længe handelen varede. Det var tiest
en tuskhandel, man byttede de gode varer bort for gods fra rigning og dæk
som tovværk og sejldug, eller for sjældne sager fra lasten, undertiden med
fremmed mønt, der altsammen bagefter måtte omsættes i land.13 Her var kroen
et vigtigt mellemled i handelen.
En ekstrafortjeneste gav det også, når skipperne for at fremme ekspeditio
nen mest muligt ved sundpassagen lod sig sætte i land i Hornbæk og tog med
hest og vogn til toldboden i Helsingør for at bringe skibspapirerne i orden,
så skibet var klar til gennemsejling, så snart vejret tillod det.5 Men her kunne
man nemt træde det privilegerede helsingørske færgelav for nær, som Hornbækfiskeren Ole Jyde14 1821 gjorde det. Han akkorderede med en engelsk
skipper om for to pund sterling at bringe ham frem og tilbage til Helsingør
red. Det bragte ham en proces på halsen fra færgelavet. Han klarede vel fri51

sag, men man vogtede skinsygt på hinanden, og skipperne brugte alle udveje
for at få deres fragt igennem hurtigst muligt.15
Opstod nu en pludselig storm, som de opankrede skibe ikke kunne ride af,
eller meldte sig en gunstig vind for gennemsejling, kunne skipperne blive nødt
til at kappe ankertovet for at få fri manøvrering i det skibsfyldte farvand.
Sådanne forladte ankre, som ofte blev afmærket med bøje med henblik på
senere optagning, skulle man nok bemærke fra Hornbæk, og så snart vejret
atter blev roligt, tog man 2-3 både i fællesskab ud på ankerbjergning, et
besværligt, men ganske indbringende arbejde, enten ankeret senere afsattes til
ejeren, eller det som ikke afmærket kunne videreforhandles til andre skibe,
der altid havde brug for et ekstraanker.16
Enkelte både kunne gennem længere tid være beskæftiget borte fra hjem
kysten med stenfiskeri eller i fragtfart og således være afskåret fra de hygge
lige aftner på kroen. Den lå ud til stranden ved krovejen (nuv. Havnevej).
Det var fra søens folk, den skulle hente sit udkomme og ikke som de fleste an
dre kroer fra landevejstrafikken, der kun sparsomt berørte Hornbæk.17 Den
kan føres tilbage til 1664.18. I beg. 19. årh. var den gulkalkede, stråtækte, tre
længede krobygning ellers ganske omfattende. Her var både købmandsbod,
skibsproviantering, skænkestue, keglebane, gildesal, gæsteværelser og bolig for
gæstgiver og kroejer - som han kaldtes - Niels Christian Pedersen gift med
Anne Pedersdatter fra Hornbæk.19 Her var det sædvanlige samlingssted om af
tenen, hvor man gerne samledes i skænkestuen, som kældersvenden stod for,
eller man fordrev tiden med en pot kegler. Ved højtiderne festede man gerne
på kroen med harmonikamusik og dans, der kunne trække ud til hen på mor
genstunden.
Men nattestilheden kunne undertiden brydes af hornets tuden gennem lejet,
så kaldte det sammen til stranding, og fiskerne samledes på »Tudepladsen«,20
en vejudvidelse, hvor Willemoesvej og Havnevej nu mødes. Redningsmand
skabet måtte ud. Således blev der tudet i hornet 3. juledag 1857 tidligt om
morgenen, da to engelske skibe strandede i nordost snestorm, men selvom de
unge fiskere netop havde været på bal hele natten, gik straks otte i båden, kun
han, der ejede den, holdt sig tilbage, han var gift, men en anden tog hans
plads.21
Det var selvfølgelig skik ikke at modtage betaling for udført redningsdåd,
men ved den følgende bjergning af last og vrag, når vejret var stilnet af, tog
man sig gerne betalt, og vragbjergning var lejlighedsvis en god indtægt.5
Disse bjergninger lededes af strandfogeden,22 et »ben« for en særlig dygtig
og betroet fisker, som årligt skulle aflægge beretning for Kronborg birketing
og fremvise en strandfogedbog over ilanddrevet gods. Dette skulle opbevares
til senere auktion. Hornbæk strandingsdistrikt, som han havde opsyn med,
gik fra Ellekilde hage ved Muldvej (el. Målvej, som det hed i hornbækdialekt)
til Villingebæk strandingsdistrikt, der begyndte ved Bulbakke (el. tilsvarende
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Bålbakke). Begge steder var afmærket med tilhugne sten.23 Der kunne dog
opstå tvivl om, til hvilket distrikt en stranding hørte. Engang afgjordes en
sådan tvist af Hornbæk strandfoged med ordene: »Fokkermasten står på
vort!«24 Langtfra alle år er i strandfogedbogen præget af dramatiske begiven
heder, således rapporterer Hornbæk strandfoged Jens Olsenl815 kun følgende:
»29. april en pibebøje med 16 favne tov bjerget af fisker Lars Johansen, og 15.
sept, en egeklods 3 alen lang uden mærke, ellers intet inddrevet.«22
Strandfogeden stod i nært samarbejde med strandtoldbetjenten, der skulle
tilse, at der ikke landedes toldpligtige varer på kysten, og at smugleri - en
med kadrejeri nærbeslægtet virksomhed — ikke fandt sted. Heri var de fra
1798 ansatte lodser forpligtet til at være ham behjælpelige. Strandtoldbetjen 
ten havde et lille landbrug, en jordlod, at leve af. Toldbetjent Møller kunne
således 1820 anbefale en husmand i Horneby til Landhusholdningsselskabets
belønning, fordi han havde været ham selv og flere behjælpelig med deres
havers beplantning og forædling.25 Strandfogeden lønnedes med del i bjerge
lønnen, strandtoldbetjenten oppebar diæter under strandopsynet. Ved en stran
ding i 1842 lød således strandbetjent Aares regning for diæter og befordring
på 34 rdl.22 26
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Der var også folk på lejet, som ikke direkte hentede deres næring fra havet
Mærkeligt nok nævner matrikelen efter søkrigen nøjagtigt de samme hånd
værkere som mandtallet fra 1588:27 en bødker og tre skræddere, sikkert igen
en slægtsbetegnelse, også slægtsnavnet Jyde genfindes. En smed, Jørgen Mouritzen, kendes fra 173 7,28 efter søkrigen stod Peder Pedersen i smedien ved
Vestre Bæk.29 Han har nok i væsentlig grad været beslagsmed for gårdene bag
lejet, men også uundværlig for fiskerne i meget arbejde, selvom de stort set
var selvhjulpne hvad angår daglige fornødenheder og redskaber. Peder Pe
dersens søn, Hans Pedersen, lod i 1854 opføre en ny smedie (nuv. bank) som
et såkaldt »lerhus«, hvor ydermurene var stampet op i 50 cm’s tykkelse af
soltørret 1er gravet op i grunden, en dengang stærkt anbefalet byggemåde.30
En skomager har sikkert været uundværlig for fiskerne, hvis udgifter til langskaftede søstøvler var så betydelige, at de indgik som en forventet besparelse
ved de forskellige planer og forslag til havnebyggeri, som fra tid til anden
verserer. Han hed i disse år Erland Hansen.29
Den lille landbokommission for Frederiksborg og Kronborg amter af 1784
havde også taget sig levende af skolespørgsmålet, og 1789 forelå en samlet
skoleplan for de to amter, der kom til at danne mønster for den landsomfat
tende skolereform 1814.31

Ved denne tid virkede i Hornbæk gennem mange år skoleholder Friederich
Pilger,32 en indvandret brandenburger og tidligere kommandérsergent.33 Han
synes dog at have virket tilfredsstillende, fra 1801 kaldes han skolelærer, en
betegnelse, der brugtes for lærere ansat efter den nye skoleordning. Det private
skolehus var ifølge en ansøgning fra beboerne i 1770 allerede så brøstfældigt,
at en ny bygning var påkrævet, men trods gentagne fornyede ansøgninger
kunne en ny skole først 1816 tages i brug. Den lå bag skolebakken, hvor også
skolelærerens jordlod på 6-7 tdr. land strakte sig. Den stod uændret til
1891.33 Skolelærer var siden 1821 og mange år fremefter Niels Larsen, født
1794, med lærereksamen fra Jonstrup seminarium, ligesom de fleste lærere i
Nordsjælland. Hans kone Kirstine Svendsen var en datter af skipper Niels
Svendsen fra Hornbæk.29 Biskop Mynsters visitatsnotater om Niels Larsen
lyder 1836: »En indskrænket mand, men arbejdsom og tro, så fremgangen er
god, i hovedregning endog højst udmærket«, et i Mynsters pen smukt vidnes
byrd. Der var da 123 børn i skolen, som alle undervistes af lærer Larsen; man
forhandlede da også om at oprette et par nye skoler i Tikøb kommune, men
de følgende år viser lignende høje elevtal.34

Fra sandflugtens dage, da man havde ansatte »sandvogtere«, som skulle
tilse flyvesandsbeplantningerne, nævnes endnu i 1800-tallet »Hornbæk Sand
hus«,29 men plantagen var nu vokset til, og en skovfogedbolig rejst.35 Skov
foged Eskildsen tilsluttede sig lejets beboere, og han og hans kone nævnes jævn
ligt som faddere ved fiskerfamiliernes barnedåb.29
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Skolen i Hornbæk. Bygningen midtfor er skolehuset fra 1816. Bygningen til venstre opførtes
1881, da skolen blev 2-klassedelt. Skolelodden strakte sig fra bækken i vest og hen til
Sauntevej og fra hovedgaden i nord til en lille eng og sø, hvor banevolden nu går. Bygnin
gerne afløstes 1911 af den da opførte nye skole.

Som et kuriosum kan nævnes, at Hornbæk i disse år talte en artillerist
blandt sine indvånere, idet daglejer Niels Jensen i årene 1822-26 anføres i
kirkebogen som »artillerist«.29 Muligvis har han været tilknyttet Helsingørs
borgerlige artillerikorps, der bestod af frivillige borgere, men også havde løn
nede medhjælpere ansat. Det gav senere anledning til, at den spøgende be
nævnelse »tollerist« blev knyttet til hans efterslægt.37

DEN NYE ALTERTAVLE

I livet på lejet indgik også kirken som et væsentligt led. Søens folk er be
kendt for et både religiøst og nationalt sindelag. Siden indvielsen af kirke
skibet »Frederik VI« i 1809 var kort efter endnu tre andre kirkeskibe blevet
ophængt i kølvandslinje midt ned gennem kirken.38 I 1837, 100-året for kir
kens nyindvielse, besluttedes det, at kirken skulle have en ny altertavle, den
nuværende, der forestiller Kristus og den samaritanske kvinde. Den blev malet
af C. W. Eckersberg (1783-1853), der to gange havde arbejdet med rednings55

Kirkens indre med Eckersbergs alterbillede fra 1837. De statelige kirkeskibe er blevet
vedligeholdt ved tilbagevendende kirkeskibsfester.

motivet fra Ewalds »Fiskerne«. En tvivlsom efterretning vil vide, at Hornbækfiskerne havde håbet, at kunstneren ville gentage motivet »omend i reli
giøs retouche« og blev skuffede over den konventionelle Kristusfigur, der
blev resultatet.39 Altertavlen blev fuldendt den 20. august 1838, så der kan ikke
fæstes lid til den antagelse, at krofolkenes tvillinger, født i oktober måned,
skulle have været Eckersbergs modeller til englehovederne over alterbilledet.40
Andre efterretninger vil vide, at englehovederne skal være portrætter af fisker
drenge på lejet.41 Altertavlen vakte en del opsigt i datidens kunstnerkredse,
men har ikke gjort dybere indtryk på biskop Mynster, der 1844 visiterede
i Hornbæk. I sin visitatsbog skrev han, at Eckersbergs nye altertavle var et
»mådeligt produkt«.34 Med sine klare farver og fulde dagslys er alterbilledet
i al fald et renfærdigt og typisk udtryk for Eckersbergs kunst.
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TIDENS FESTSKIKKE

Det ensformige, stille hjemliv afbrødes af årlige fester med lang tradition
bag sig; nogle kan føres tilbage til førkristen tid, men er siden blevet farvet
og formet efter nye tiders tænkemåde. Den gamle skik at ride sommer i by
for »år og fred« genfindes i Hornbæks pinsefest.42 Med blomstersmykkede
flag drog byens ungdom i optog fra dør til dør for at samle bidrag til deres
gilde om aftenen. Foran hvert hus plantedes flagene, og hele flokken istemte
en vise, hvoraf nogle af versene lød:

Al verdens skaber mild og blid
- hør os som vi bede Vi priser glade årsens tid
- vær os alle nådig Gud med glæde.
Den vinter trang drev ud af land,
lad som’ren blid gå os til gavn.
Velsign fersk og salten vand
med sild og fisk for kvind’ og mand.
Nu ganger vi ad gårde,
vi kommer igen ad åre.43
Det fortaltes, at visen var skrevet af en gammel lærer i Hornbæk, men den
har fælles træk med den ældgamle majvise, som kendes fra hele Sjælland.
Af ældgammel oprindelse er også de helligtrekongers optog, som der berettes
om fra Hornbæk. Tre drenge klædt i hvide skjorter og med rødt tørklæde om
livet og høje papirshatte på hovedet gik helligtrekongersaften rundt i byen
for at samle bidrag til ungdommens gilde. Den ene var malet kulsort i ansig
tet; efter sagnet var den ene af de hellige tre konger neger. En af dem bar på
en stang en papirstjerne, hvori der var anbragt et lys, og foran hvert hus sang
de deres vise om Bethlehemsbarnet:
Godaften, godaften, både mand og kvinde,
husbonden og alt hans husgesinde.
Vi ønsker eder alle lykkeligt nytår,
for alle ulykker Gud eder bevar.
I Bethlehems stald da Kristus blev født,
de hellig tre konger var lystig og glad.
De nejed’ sig og bukked’ med stor attrå,
for de havde fundet et barn dér lå.
Vi ofrer for ham det rødeste skær,
for vi skulle have vor frelser så kær.43
Derefter rakte de bøsser frem til en skærv, inden de gik videre.
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Mindre fromt formede fastelavnsoptoget sig. Sangen ved denne lejlighed
handlede især om de stadige gnidninger mellem ungdommen på lejerne. Hellebækkerne kaldtes »katte« og Villingebækkerne »haner«. Der blev da sunget:

De tvende fjender var kommet i nat,
den ene en hane, den anden en kat.
Og ho’det af hanen vi mægtigen tog,
og katten på flugt vi priseligt jog.
Og vil I ikke tro, at dette er sket,
så kan I få ho’det for øje at se.43
Her fremvistes et afhugget hanehoved, som de pikkede på vinduet med.
Visen sluttede med i et vers at indbyde pigerne til fest og med at bede om
bidrag hertil. Hvad visen ikke nævner er, at de andre lejer også havde deres
øgenavn til hornbækkerne, de kaldtes »rotterne«, og der udkæmpedes langt
op i tiden drabelige slag mellem lejernes ungdom.44
Det var også i mange år skik, at lejets ungdom ved sankthans drog til
Kildekrog og pyntede kong Haagens kilde med blomster og sten. Den sprud
lede frem på strandbredden neden for Femhøje, hvis anseligste høj kaldtes
kong Haagens høj. Om kilden fortaltes følgende: En kvinde i Hornbæk nogle sagde en krokone - som i mange år havde været bundet til sengen af
sygdom, havde i en drøm fået vist et sted på stranden, hvor hun skulle grave.
Hun lod sig da bære ned til stranden, fandt stedet, som hun havde set, og da
man gravede, sprang kilden frem. Ved at bade sig i den blev hun rask.45

SAGN OG OVERTRO

Disse festskikke kendes i noget lignende form flere steder fra. Det samme
gælder også beretninger om de væsener, man opfattede naturen befolket med.
Sønikke var navnet på et stort uhyre, der holdt til i Hornbæk sø,46 og
Bækkemanden boede i Østre Bæk. De viste sig undertiden begge to i heste
skikkelse. Bækkemanden kom således med et skrækkeligt hyl ud af »Jens
Bjørs den urene pil« som en hvid hest, der for gennem lejet hen til Vestre
Bæk og tilbage igen.47 Rædelige gespenster færdedes rundt omkring, når mørket
faldt på, en hovedløs mand gik og vogtede en skat i plantagen,48 to uhyggelige
skikkelser, »den blodløse og den benløse«, stod på lur i de mørke gyder efter
kirkeklokkens sidste bedeslag.49 Over hovedet på vandreren for kong Volmers
vilde jagt fra Gurre til Søborg med ildfnysende heste, halsende hunde, kæde
rasien og bøsseskud.50 Gik man ved stranden om aftenen, kunne det ske, at
strandvaskeren kastede sig på ryggen af én og først forsvandt, når man kom
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Bådeophalinger var et fællesforetagende, som afvikledes med en vis festivitas og et lille
traktement.

ind under det hjemlige tagdryp.51 Ved Troldhøjen blev folk vildfarne og vidste
hverken ud eller ind, men hvis man efterlod et klædningsstykke i nogle buske,
der voksede på højen, var fortryllelsen hævet, eller det hjalp, blot man vendte
vrangen ud på vesten eller en vante.52 Hvor meget man troede på alle disse
væsener, er det i dag vanskeligt at sige noget om, men undertiden har tvivlen
da meldt sig, som da en kone engang havde set Bækkemanden; da hun fortalte
om det, lo folk af hende, men - tilføjes det - hun selv blev altid i den tro,
at det var Bækkemanden, hun havde set.53
Også disse naturvæsener er kendt mange steder fra, men traditionen rum
mer også efterretninger af afgjort lokal oprindelse med rod i Hornbæk. Det
gælder fortællingen om spidsro'dsrenden: Fra kroen til Vestre Bæk gik en
rende med dette navn. Når nogen havde forset sig, skulle de løbe nede i den,
mens fiskerne stod langs renden og slog den dømte med piske. En fisker, der
var blevet far til et barn, ville ikke gifte sig med pigen, han måtte derfor
løbe tre gange spidsrod i kirketiden. Pigen skulle imens gå seks gange aved om
kirken med en ræverumpe bundet bagpå og sidde uden for kirken under guds
tjenesten på den såkaldte smædesten, og alle havde lov til at håne hende og
spytte på hende, men krokonen ynkedes over hende, satte sig ved siden af
hende og trøstede hende.54
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Et gengangersagn har også lokalkolorit og historisk korrekt baggrund: Før
Hornbæk havn blev bygget, måtte fiskerne daglig trække bådene på land. Når
de store både en gang eller to om året skulle på land for at gøres i stand,
samledes alle byens mænd og hjalp til, og bagefter vankede der en dram med
ost og brød. Ved en sådan ophaling sprang en trosse og ramte en mand i
hovedet, så han blev dræbt på stedet. Manden, kaldet Per Tøffelmand, blev
båret hjem til sin kone, Pernille Tøffelmands. Nogle dage senere blev han
begravet, og alle fiskerne fulgte ham til graven og drak gravøl på kroen, hvor
det gik lystigt til. Men Per Tøffelmand fik ingen ro i sin grav. Ved midnatstid
hørte Pernille noget pusle ved døren og gå op ad stigen til loftet. Det gentog
sig flere nætter, så hun tilsidst fik en nabokone til at sove hos sig. Ved midnat
hørte de det ganske rigtigt, ind ad døren, hen til sengen og op på loftet, så
forsvandt det igen, men konerne sov ikke mere den nat. Næste morgen gik de
op på loftet, og der så nabokonen Pers tøj hænge ved skorstenen, hun gik hen
og ledte i det og fandt alle Pers penge, som Pernille ikke havde kunnet finde.
Og nabokonen sagde: »Se så, nu får Per min sæl nok fred i sin grav!«. Siden
den tid kom Per Tøffelmand heller ikke mere.55
Denne række kulturlevn, som takket være folkemindesamlere er blevet be
varet for efterverdenen, kan passende afsluttes med den lokalpatriotiske
ønsketænkning, som kommer til udtryk i »Sibyllens spådom«: Hornbæk skal
blive en købstad og Helsingør et fiskerleje.56
Således levede man på lejet sit eget liv i disse åringer og førte sin upåagtede,
ofte hårde eksistenskamp under afsondrede forhold. Velnok var enkelte
helsingørske velhavere begyndt at »ligge på landet«,57 og hist og her på lejerne
var enkeltværelser og smålejligheder at få til billig pris for sommeren, men
landliggerne var få og fornemme, og deres sommerophold øvede ingen ind
flydelse hverken på den indre eller den ydre tilværelse i Hornbæk. Man fulgte
endnu ganske sine egne veje.
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OPBRUDSÅRENE EFTER MIDTEN AF 1800-TALLET.

KRIGENE 1848-50 OG 1864

Den ret isolerede tilværelse fortsattes i Hornbæk nogen tid efter århundredets
midte, selvom man også her oplevede den nationale spænding, der i disse år
udløstes i de to slesvigske krige, som også mange hornbækkere gjorde med.
En del indkaldte fra Hornbæk var ombord på linjeskibet »Christian VIII«
under dets tab i Eckernførde fjord 4. april 1849. Besætningen nåede at blive
sat i land, før skibet sprang i luften, men blot for at blive ført i fangenskab
i Glückstadt. Blandt dem var Jens Chr. Andersen (1837-77), der har fortalt
om det i efterladte optegnelser.1 Han nævner også Niels Bækker Larsen. Des
uden skal Niels Peter Mogensen og Niels Petersen have været med ombord.2
En særpræget indsats i krigen ydede kaptajn Niels Jensen Pii (1812-1908),
der førte skonnerten »Søridderen« af Helsingør.3 Den blev straks ved krigs
udbruddet af rederne, kaptajn Pii var parthaver, stillet til marinens rådighed,
og udrustet med kanoner bistod den i den følgende tid orlogsskonnerten
»Delfinen« med at opbringe prøjsiske skibe i Kattegat. Senere på året deltog
den i blokaden af Hamborg, men kom snart efter atter i fragtfart, hvorunder
den gik tabt ved stranding på Jyllands vestkyst.4
Den politiske uro fortsatte, og i 1861 var 15 hornbækkere indkaldt, en del
lå på kanonbåd nr. 16 i Tønningen. Det kedsommelige liv her er skildret i
»et rim hjem til Hornbæks piger« af Svend Johansen.5 I 1864 blev det atter
alvor, og indkaldelserne ramte igen. Jens Petersen (f. 2-3.1840) var ombord
på »Tordenskjold«, Peter Andersen (1836-85) på linjeskibet »Frederik VI«.
Peter Nielsen Pii, senere kaptajn, var topgast på admiral Suensons flagskib
»Niels Juel« under Helgolandslaget d. 9-5.1864. Topgasten valgtes blandt et
skibs bedste matroser og havde det daglige opsyn med skibets takkelage. Blandt
andre krigsdeltagere nævnes slagter Niels Poulsen, bådbygger Niels Olsen,
fiskerne Kristian Erlandsen og brødrende Mogens, Niels, Johannes og Erik
Ynsen (egl. Jensen).2
Efter krigen kaldte Peter Andersen i spøg sin båd »Danmark« for »Schwar
zenberg« og Johannes Jensen, kaldet »Stokkepræsten«, der sejlede »Haabet«,
kaldte sin for »Radetzky«, efter to østrigske skruefregatter, som deltog i
Helgolandslaget.6
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I krigens spor hører man om landliggere i Hornbæk, et par krigsinvalider,
som kom sig godt på kroen,7 men snart efter må egentlige badegæster have
søgt til Hornbæk, for fra 18688 ses de første badehuse på stranden og snart
efter også kroværtens badebro.9

JAGTMINDER

Hornbæk lå i udkanten af Frederiksborgs og Fredensborgs kongelige udflugts
områder, men plantagen har i al fald tiltrukket den kongelige jagtinteresse.
Således skal et kongeord af Frederik VII have givet anledning til navnet
»Ørnereden«, som en tid var i brug om den nuværende »Lysthusbakken«. En
gang Frederik VII holdt jagtfrokost her, og vildtet lå til parade nedenfor,
skal han have sagt: »Nu sidder jeg som ørnen på sin rede!«10 Stedet kaldtes
også tidligere »Kaptajnens Bænk«. Efter en natlig stranding mellem Ellekilde
og Hornbæk reddede kaptajnen sig ene mand i land, og - siges det - han slæbte
sig op til denne bænk, hvor man senere fandt ham død.11 Det nuværende
navn »Lysthusbakken« skal hidrøre fra, at senere jagter afsluttedes med, at
det kongelige selskab her lod sig trække op ad skrænten for at holde frokost
på højen.
Blücherstenen ved det af NESA ryddede bælte til højspændingsledninger
ved 9 km stenen lige syd for Strandvejen bærer indskriften: F. v. Blücher 22. Novbr. 1864. Det er et minde af mere privat natur.12 Den nævnte dag af
holdt Christian IX kongejagt i plantagen, og general F. Blücher (1809-71),
der dengang ansås for landets bedste jæger, havde her sin post ikke langt fra
kongen. På vej fra sin post ved jagtens afblæsning faldt han så uheldigt, at
han brækkede benet. Da anden sygdom siden stødte til, blev det hans sidste
jagt, og hans ven skovrider Krogh, Kronborg 1. skovdistrikt, lod stenen rejse
på den store Nimrods sidste post.13 (Under besættelsen fandt tyskerne stenen
med det tyskklingende navn og ville give den en mere værdig placering nede
ved Strandvejen; det blev dog forhindret, men i forbindelse med NESA’s
arbejde skal den være flyttet noget). Stenen er dog vel bevaringsværdig som
et minde om kongejagterne i plantagen.
Et lignende minde, som dog ikke er bevaret, er Kejsertræet, en birk, hvori
den russiske kejser Alexander III (1881-94) har indskåret sit kronede mono
gram A III.14 Det har endnu inden for mands minde kunnet ses, men siden
er barken med navnetrækket afstødt. Birken må søges i området, der kaldes
Kejsermosen.
For botaniske og ornitologiske »jægere« rummer Hornbæk plantage flere
sjældenheder, som den opmærksomme iagttager med interesse herfor kan op
spore.15
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HAVNEN BYGGES 1875

To linjer følges herefter jævnsides i sidste halvdel af det 19. århundrede, dels
lejets udvikling til en mere moderne fiskerby og dels dets overgang til egent
ligt bade- og feriested, de sidste maritime udfoldelser, der i Hornbæks senere
historie overskygges af de mere merkantile.
En mole med en pælerække ud i vandet fra stranden, muligvis en rest af
Hornbæk Bro fra 1820, var al den beskyttelse, der kunne gives fartøjerne
på stranden i Hornbæk, så da havnen i Gilleleje blev åbnet 1870, og Snekker
sten også var begyndt på havnebyggeri, vaktes fornyet interesse i Hornbæk
for den gamle havnesag. Et projekt blev udarbejdet, og man søgte i 1872
Tikøb sogneråd om støtte til det. Fabriksejer Valdemar Culmsee, Havreholm
papirfabrik, stod som financier, og kroejer Mogens Petersen var en drivende
kraft. Sognerådet bevilgede 1.200 rdl. fordelt over årene 1873-75 til Horn
bæk havn.16 Hermed kunne der skrides til udførelsen, som i høj grad på
hvilede fiskerne selv, der var godt vant med stenarbejde fra andet havne
byggeri, men der var brug også for privat støtte, og allerede samme år 1875
som havnen indviedes, afholdtes den første havnefest med basar, kapsejlads,
optræden, vaffelbageri og dans i fakkelbelysning. Såvel fastboende som
sommergæster medvirkede og deltog, og der indsamledes en god sum til hav
nens drift. Siden er havnefester blevet en nødvendig årlig begivenhed.
Den daglige administration overlod man til Lars Kuhlmann, der blev Horn
bæks første havnefoged. Han var anset blandt fiskerne for sin klogskab og
boglærdom, men var ved en rygskade forhindret i at tage praktisk hånd med
ved fiskeriet.17

AF LARS KUHLMANNS OPTEGNELSER

Fra en oldermandsprotokol,18 han sirligt førte gennem mange år, meddeles her
hans »kortfattede Beretning angaaende vore hjemlige Forhold« fra året 1880
(let tillæmpet moderne retskrivning):
»Til at bygge en østre arm til vor havn og begyndelsen til et glacis ved den
nordre mole er anvendt 5240,33 kr. De store udgifter hertil er følgende: til
nedramning af pælene og stenlæmpning er brugt 691 mand a 66 øre pr. dag =
456,06 kr. Købt tømmer fra skovene for 811,36 kr., kørsel 88,80 kr., tømmer
arbejde 480,07 kr., smedens arbejde 318,08 kr.
Sten leveret fra land 36V2 favn à 14 kr = 511 kr. Søsten leveret af vore
egne både 14P/2 favn à 14 kr. og ført med pramme 21 laster à 10 kr.: 2.191
kr.
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Fiskeren Lars Kuhlmann har som Hornbæks
første havnefoged efterladt en fyldig beskri
velse fra sin embedstid i en oldermandsprotokol om fiskeriets udvikling. Blyantsteg
ning af Viggo Johansen (privateje).

Vejret hele forsommeren og lige til 20. sept, har været stadigt og meget godt.
Der har været fem både og har fisket sild i Isefjorden og haft en indtægt af
30 til 38 kr. pr. mand. På Anholt var to både på rødspættefangst med en
indtægt af ca. 14 kr. pr. mand. Makrelfangsten var meget simpel. D. 22. juli
begyndte vi at sætte sildenæringer, som varede til 15. okt. Her fiskedes med
23 både med en besætning af 83 mand, de bedste fangstdage var 4.-5. sept,
begge dagene tilsammen fangedes 2.800 ol sild (1 ol var 80 sild!), 1. okt. ca.
3.000 ol. September måned var indtægten af fiskeriet 19.135 kr. Sildefiskeri
ets samlede udbytte var 31.000 ol sild, betalingen herfor 32.300 kr., gennem
snitsprisen 1,05 kr. pr. ol.
Vejret var hele efteråret uroligt og stormfuldt. 1. novbr. strandede i snefog
og storm af n.ost en tysk skonnert »Anna« af Pappenberg med en ladning
svovlsyre, bjergelønnen var 1/3 af skib og last, som sluttedes af bjergnings
selskaberne Svitzer, som fik 35%, og Bien-selskabet 30% og Hornbækkerne
35 %, som blev en betaling af 6 kr. pr. mand à 105 parter.
8. novbr. om aftenen med norden storm drev en ballastet hollandsk kuf i
land, den blev rigget af, inventariet solgt ved auktion for omtrent 1800 kr.,
skroget 130 kr. Her bestemte øvrigheden bjergelønnen, som varede til 15.febr.,
inden resultatet kom, der var 1/3 af bjergesummen, hvoraf vi fik 4% kr. pr.
mand.
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16. januar begyndte stærk frost, så vi siden den tid har haft stadig is i vore
farvande. Vinterfiskeriet har været aldeles intet, så man fristes til at tro,
fisken er forsvundet på vore fiskestrækninger. Den samlede fortjeneste her
hjemme, på søen og fiskeri fra 9. febr. 1880 til 26. febr. 1881 er 44.315 kr.
til samtlige Hornbækfiskere. Havnens indtægter har været: af fremmede
både, frivillige bidrag og bropenge af forskellige 161.30 kr. Havnekassens
beholdning til at arbejde med i år er 1.954 kr.«
(Årsopgørelsen i februar fandt sted samtidig med oldermandsvalget hver
fastelavns mandag.)

NYE BÅDTYPER

Havnen lettede og begunstigede i høj grad fiskeriet, og der blev nu bygget
kvaser i Hornbæk, en ny, større bådtype, som man takket være havnen
kunne tage i brug. De var indrettet til transport af levende fisk, især rød
spætter fra Anholt, idet de var forsynet med dam, en slags indbygget hytte
fad. Kvaserne gav både større fangster og længere farter.19
Allerede inden århundredskiftet skete et nyt afgørende fremskridt med
kvasernes motorisering. Først blev de blot forsynet med en mindre 2 HK’s
motor til brug ved indhivning af slæbevod, men snart tog man også motor
kraften til hjælp ved fremdriften. I begyndelsen brugtes en påmonteret skrue,
der blev drevet ved udvendigt cykelkædetræk, men efterhånden blev kva
serne forsynet med fast skrueakse gennem agterstavnen og kraftigere motorer,
så de var mindre afhængige af vejret. Et motorværksted på havnen blev
nødvendigt.20
Disse større og flere mindre tekniske forbedringer ændrede i løbet af få år
helt fiskeriets hidtidige vilkår og organisation, velstanden voksede og sø
sikkerheden øgedes, selvom søulykker stadig kunne indtræffe. Således ramtes
Hornbæk af et alvorligt tab, da kvasen »Tordenskjold« i stormen d. 2.-3.
dec. 1898 totalforliste ved Anholt, hvorunder hele besætningen på fire mand
omkom: Niels Andreasen, 48 år, der efterlod sig hustru og syv børn under 18
år, broderen Carl Andreasen, 38 år, der efterlod sig hustru og tre ligeledes
mindreårige børn, Peter Christoffersen, der efterlod sig hustru, men ingen
børn, og den ugifte August Andersen.21 Det lykkedes to andre kuttere fra
Hornbæk, »Fisken« og »Svanen«, med tab af alt grej at nå ind til Helsingør,
Hornbæk kunne ikke anløbes. Også med det mere avancerede udstyr var
havet stadig en farlig arbejdsplads.
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Gammelt fiskerhus nuværende Øresundsvej 24 ud for Lodsensvej, lodskikkerten opbevaredes
under den lille hylde på gavlen. Foto 1889 af kunstfotografen Vianna de Lima.

ET GAMMELT HORNBÆK FORSVINDER

Men med den nye tids frembrud måtte meget gammelt vige, det øgede tempo
tillod ikke, at man kunne holde det i hævd. Det gælder således kirkens blok,
som siden omkr. 1700 havde haft sin plads på stranden. Efter Hornbækfiskernes ønske om, at »den ved stranden anbragte kirkeblok enten måtte
blive borttaget eller skænket til byen«, bevilgedes det 1876, at dens gaver
fremtidigt måtte tilfalde »trængende på fiskerlejet«. Den blev snart efter
»borttaget«.22 Samlingsstedet Stokken bestod vel endnu nogle år længere,
men kort efter 1900 måtte også den gamle bænk vige for kravet om plads for
trafikken på havnen.
Det gamle tudehorns »astmatiske brøl« blev også bragt til tavshed kort efter
havnebyggeriet. Ved istandsættelsen af de større både var der blevet »tudet
sammen« og alle havde deltaget i ophalingen med efterfølgende traktement
af ostemad og dansk brændevin,23 men i 1878 indsendte lærer Nielsen, Horn66

»Ellekildehuset« opkaldt efter familien, der beboede det, lå, hvor senere blikkenslager H. V
Olsen byggede huset Ndr. Strandvej 336. I dets opgang hænger nu dette maleri udført af
malermester Sildorf, Hornbæk. Et andet maleri viser huset set fra stcjlepladsen. Husets ned
rivning skete under Nationalmuseets medvirken. Det er opmagasineret i Frilandsmuseet i
Lyngby.

bæk, byhornet til Dansk Folkemuseum i Lyngby, hvor det nu opbevares. Det
er et såkaldt studehorn, 42 cm langt og forsynet med en kobberplade om den
tynde ende. Dets overflade er fyldt med indridsede initialer og årstal, spæn
dende fra 1791 til 1830.24 Det er vel muligt, at dette horn stammer fra lands
byens fire gårde, og at et andet horn har været anvendt af fiskerne, men der
er ingen tvivl om, at også det i disse år er gået ud af brug.
Også de gamle festskikke forandredes. Den lokale pinsefest gik af brug, og
man drog i stedet til Hammermølleskoven ved Hellebæk, hvor festen 2. og 3,
pinsedag med udspring i våbenfabrikkens svendegilde antog præg af dyrehavs
bakke med gøglere, luftgynger, honningkageboder, kraftprøver, dansebod
osv., som samlede folk fra hele Nordsjælland og fra den anden side af Sun
det.25 Fastelavnsløjerne skiftede også karakter. Børnene samledes til tøndeslag
ning ved en vejudvidelse, hvor nu Lochersvej munder ud i Strandvejen, dren
gene ofte udklædt i pigetøj. Om påsken blev der »trintet grønkogte påskeæg«,
og i plantagen byggede drengene påskehytter, som de holdt hemmelige for
hinanden.23
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»Munkehuset«, nuværende Havnevej 12, har navn efter hornbækfamilien Munk. En ukendt
tegner har her skildret husets indre, der oprindeligt kun bestod af denne store stue og et
enkelt lille kammer. (Privateje).

Hornbæk lodseri, der i 1833 var blevet underkastet nogle ændringer, men i
alt væsentligt var organiseret, som det var sket i 1798, mærkede også den nye
tid. Efterhånden som dampskibsfarten slog igennem, dalede lodsningernes an
tal år for år, og henimod århundredets slutning fandt der kun en enkelt lodsning sted årligt fra Hornbæk lodseri, som derefter nedlagdes 2. marts 1900. De
afskedigede lodser var alle over 60 år, og de beholdt deres lønninger ved lods
væsenet,26 men med lodseriets ophævelse forsvandt et erhverv, som havde ka
stet en vis glans over lejet, og som man med stolthed tro havde udført.

GAMLE »DANMARK«

I 1876 mistede Hornbæk endnu et af sine ærværdige klenodier, idet jagten
»Danmark« blev solgt. Den var bygget i Hornbæk allerede 1809, sandsynlig
vis som kaperbåd; den var i al fald kendt for at være meget velsejlende, og i
dens nedgangskappe stod der: »Danmark jeg heder, paa Søen jeg glider, gen-
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Jagten »Danmark« bygget i Hornbæk 1809, sandsynligvis som kaperbåd. Siden brugtes den
til postfarten fra Hornbæk til Anholt. Dens omtumlede skæbne førte den sidst til Stock
holm, hvor den endte som fiskcudsalg. (Foto af model i Gilleleje museum, bygget af maskin
fabrikant Carl Petersen).

nem jeg jager, Gud mig ledsager«. Den sejlede i mange år på Anholtruten. Den
beskrives som »klinkbygget, sort side med grøn gang og agterspejl«. I 1859
kom dæksbåden »Danmark« til Hornbæk, købt af Peter Andersen (»Store
Bjørn«), og siden den tid hed jagten gerne »Gamle Danmark«. I 1868 overtog
Peter Andersen Anholtfarten med sin dæksbåd under splitflag for postvæsenet
med proviant og post. Under turen, som foregik en gang om måneden, var der
tilsyn med forskellige sømærker. Dermed kom jagten ud af sin gamle fart, og i
1876 blev den så solgt til Gilleleje. Men her kom den til at gøre de nye tider
med, 1885 blev den ombygget til kvase. »Skal gamle Danmark nu være kvase,
så kan hver snottet dreng blive konge«, sagde man, men den siges at være den
første kvase, der brugte snurrevod ved Anholt. Senere kom den til Hel
singør, hvor den 1911 fik motor. I 1918 solgtes den til Stockholm, hvorfra
den sidste efterretning lyder, at den blev anvendt til fiskehal. Man kunne næ
sten have undt gamle »Danmark« et smukkere endeligt, som sin navne dæks
båden »Danmark«, der forliste den 25. nov. 1929 på Fyns nordkyst, men det
skulle altså blive »strådøden« som fiskebutik.27
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I årene omkring 1890 opholdt den brasilianskfødte tysker, Arthur Vianna de Lima, natur
filosof og matematiker, sig som sommergæst i »Sømands Hvile«. Hans fotografier fra Horn
bæk blev udgivet i 4 kunstmapper i Berlin 1890: Nach der Natur. Momentbilder. De vakte
stort bifald i kunstkyndige kredse. Disse mapper har fra Det kgl. Bibliotek forgæves været
eftersøgt, men synes gået tabt. I Hornbæk er bevaret dette samleark med billeder fra det
myldrende liv på havnen og ved stranden, en bådophaling, lodser på udkik o. s. v.
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KUNSTNERNES HORNBÆK

I de samme år som denne udvikling inden for fiskeriet fandt sted henimod
og omkring 1900, foregik Hornbæks overgang til feriested. Ålsgård-Ellekildekysten var ved at være godt befolket i ferietiden, og de som yndede mere
uberørte omgivelser - ikke mindst kunstnere - søgte videre nordpå, og her lå
Hornbæk med kirke, gyder og gader dybt i sand, lejets eneste farbare sidevej
gik ned mod kroen,28 og fra de stråtækte rønner og sandede haver duftede det
»velsignet af gris og fjerkræ og rådden agn«.23 Den primitive livsform og de
afvekslende naturomgivelser bød her en kultiveret overklasse megen idyl at
sværme for, og for kunstnerne blev Hornbæk en forskole for Skagen.
Kunstnerbesøgene går helt tilbage til omkr. 1800,29 men ved 1870 tager de
fart og når deres højdepunkt med den store kunstnersommer 1873,30 da seks
unge malere en skønne morgen følges i toget fra København til Helsingør og
efter at have beset Kronborg tager turen til Hornbæk kro tilfods - kroens
vogn havde dog afhentet deres rejsegods. De slog sig ned hos kroejer Mogens
Petersen (d.y.) og hans svenskfødte hustru Anna Eline f. Malmstrøm, som
var krofolk 1868-1889 i Hornbæks opbrudstid.31 »Stedet er dejligt, og fi
skerne smukke, herlige, elskværdige mennesker, som var glade for det liv, vi
satte på byen«, skrev en af dem hjem. Både natur, befolkning og opvartning
betog dem. To af dem havde allerede før været i Hornbæk og skulle komme
der gennem flere år, Viggo Johansen (1851-1935), der især skildrer Hornbækfolkene i deres stuer, og P. S. Krøyer (1851-1909), som i højere grad maler
dem ved arbejdet og i det fri. Udover deres billeders kunstneriske værdi er der
med dem bevaret en række levende skildringer fra den tids Hornbæk både
hjemme og ude. Hertil kommer en række portrætter, i flere tilfælde af navn
givne hornbækkere, så der fra kunstnernes besøg findes en nuanceret og intim
Hornbækskildring, der er langt mere talende end ord.
Få år efter fandt dette 1870’ernes Hornbæk endnu en skildrer med Holger
Drachmanns »På sømands tro og love« (1877), der fortæller om livet i Fiske
bæk, en let omskrivning af Hornbæk, vel med større kunstnerisk frihed over
for emnet, end malerne kunne tiltage sig. Klassisk er skikkelsen »Store
Bjørn« blevet, hvis model, fisker og postfører Peter Andersen (1836-85) også
Krøyer har gengivet. I Drachmanns billede af - som det noget nedladende
lyder - det skikkelige fiskerleje, træffer man også landliggerne: »De frem
mede kom så nogenlunde af sig selv, herfor indestod det hyggelige gæstgiver
sted, som har anskaffet badehuse. De gamle og midaldrende fiskere begyndte
at spekulere med deres huse og smålejligheder, og byen fik et sving på sig af
opkomst ud over det, som fiskeriet og søen ellers bragte«.32
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Tangkøring, måske endnu en de Lima optagelse.

Hornbæks ry — rent malerisk og kunstnerisk - blev således fastslået i
1870’erne af Krøyer og Drachmann, men mere blivende tilknytning fik Carl
Locher (1851-1915), der kom til Hornbæk få år senere, men blev fastboende
i en lang årrække i »Det hvide Hus« øst for havnen lige ud i stranden. Selvom
også han har efterladt sig en kunstnerisk produktion med levende træk fra
lejet, er det dog hans hjælpsomhed og venlighed, der har skaffet ham en
blivende plads i Hornbæk med navnet Lochersvej. Han var altid rede med råd
og dåd ved udfærdigelse af skrivelser for lejets beboere til myndigheder om
bevillinger og lån.33 Ved kirkeskibsfesten 1891 faldt det naturligt, at han tog
ordet, men også han slog sig senere ned på Skagen, hvor hans grav findes
prydet med en stor sten hentet på Hornbæk strand.
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Kroen, hvor Drachmann og Krøyer holdt til. Den trelængede bygning rummede købmands
bod, skibsproviantering, skænkestue, keglebane, gildcsal, gæsteværelser, stalde o. m. m. Den
måtte senere vige pladsen for det bindingsværksbyggede badehotel, som afløstes af 30’ernes
cementkolos, nu Fysiurgisk Hospital.

P. S. Krøyer: Fiskerne ved stokken, 1875 (s. 74) findes i reproduktion i mange
Hornbækhjem endnu. Siddende fra venstre: Kristoffer Petersen, Hans Nielsen,
Tollerist (efter faderen, der var artillerist), Mogens Pedersen Hul, broderen
Anders, Søren Slettebo (kaldes af nogle Møller Grub), Jens Larsen, kaldet
Mågen, og noget skjult Per Svendsen (Svend til Pers), stående midtfor Jens
Svendsen med tilnavnet kong Haakon og endelig Kristian Korneliussen, kaldet
Spillemand efter faderens bestilling. Hans Nielsen var død 1873, før billedet
blev færdiggjort. Kristian Spillemand og Anders Hul omkom ved en skibs
ulykke i 1889. Følgende velformede digt om Stokken er skrevet af Sofie
Andersen, Hornbæk, gift med Valdemar Andersen, en af Store Bjørns sønner:
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Farvel, farvel, du gamle stok,
nys faldt det sidste bræt,
nu har du stået længe nok
for byen kun en plet.

Hvem tænker vel på minder her,
i vor moderne by!
Væk med det gamle råbes der,
op, plads for al det ny!
I hundreder af år du stod,
du gamle stokkebænk,
hvor fiskerne lidt hvile tog
i læ for storm og stænk.

Var kampen hård for dagligt brød
tit for den djærve flok,
så altid dog lidt skæmt der lød
ved Hornbæk gamle stok.
Og digtere og malere
dig brugte til model.
Men ak, den tid er længst forbi,
du gamle stok, farvel!
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HORNBÆK SOM FERIELAND

HORNBÆK BLIVER BADESTED

Således udfoldede livet sig engang i århundrets begyndelse på Hornbæk strand. (Det kgl.
Bibliotek).

Sammen med kunstnerne - eller i deres spor - søgte en stigende strøm af
landliggere til Hornbæk, hvis beboere i årene omkr. 1900 mere bevidst med
virkede til byens omskabelse til badested. Da Holger Drachmann i 1908 for
stedse lukkede sine øjne på dr. Briinniches klinik på bakken ned mod søen, var
kunstnernes Hornbæk blevet taget i besiddelse af landliggerne. Hornbæk
havde skiftet ansigt.
Vel blev lejets gamle gadeforløb uændret, men en tiltrængt fornyelse af be
byggelsen fandt sted takket være den velstand, som det forbedrede fiskeri
og de mange sommergæster førte med sig, så kun få af de gamle huse er be
varet.1 Tendensen fra de første landliggerår, kendt på hele Øresundskysten,
at indrette udhusene til familiebeboelse for sommermånederne og udleje den
egentlige bolig til landliggerne,2 satte sit præg på nybyggeriet, så der ligefrem
opførtes mini-huse ved siden af beboelsen, små annekser beregnet til sommer-
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Dr. E. Brünniches klinik på bakken ned til søen åbnedes 1905 og blev et søgt kursted,
indtil den i 30’erne ombyggedes til hotel Bretagne. Striden om den attraktive grunds udnyt
telse, »Bretagne-sagen«, synes nu afsluttet. (Det kgl. Bibliotek).

bolig for familien, et træk, der giver denne nye bebyggelse i Hornbæk med
sin rigdom af gavle et livligt særpræg, som endnu er bevaret ved de ældre
huses istandsættelse til feriehuse.
Men byggegrundene var billige og megen bebyggelse »vildtvoksende«, så en
henvendelse fra Hornbæk underskrevet af 25 håndværkere, forretningsfolk og
fiskere og tiltrådt af villaforeningens formand etatsråd P. Bentzon til Tikøb
sogneråd foreslog 1903 et bygningsreglement for kystområderne. Den endelige
byggevedtægt foreligger dog først i 1908, men nye områder blev bebygget,
således østre side af A. R. Friisvej - tidligere 1. Tangvej - senere benævnt
efter frk. Anna Regine Friis’ pensionat. Hertil kom området ned mod søen,
den tidligere Birkehave syd for den nuværende banelinje. På det senere
Kystvej-Skovvej-område skød villaer op som sommerbolig for velstående
Københavnere; den Bentzon-Drachmannske familiekreds havde her været
banebrydende. Dette område af »den lille plantage« henlå som kratskov, og
takket være overretssagfører Plockross, der i 1890’erne havde bygget en del
villaer her, bevaredes det skovmæssige præg i det begyndende villakvarter, en
linje der er fulgt op af senere villabyggere.3
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I april 1905 havde den kendte læge dr. med. Einar Brünniche (1866-1932)
åbnet sin private nerveklinik ved Hornbæk sø. Den nåede snart anseelse også
ud over landets grænser og blev et søgt kursted ikke mindst for forfatter- og
kunstnerpersonligheder fra de nordiske lande. Allerede I okt. 1905 knyttedes
læge Johan Larsen til dr. Brunniches klinik som reservelæge, og et par år efter
overtog han læge A. C. Reiersens lægepraksis i Hornbæk. Han knyttedes også
til prinsesse Margarethes kystsanatorium for børn ved Kildekorg. Disse kur
steder var med til at gøre Hornbæks navn kendt som feriested.33

FORRETNINGSLIVET

Havnevejens udmunding ved havnen før vejudvidelsen. En rest af Stokken ses til venstre.
(Det kgl. Bibliotek).

En lang række forretninger skød samtidig op, begunstiget af denne udvikling,
og en ny bykerne opstod langs den gamle landevej.4 Ældst er nok Niels Jensens
købmandshandel fra 1889. Han kom til byen som mejerist og var gårdmands
søn fra Leedgård i Bistrup, hvorfra han senere tog navn. I 1894 opførtes den
nyligt sløjfede bygning, overtaget 1928 af sønnen William Leedgaard. I 1918
havde familien åbnet en filial i Kildekrog bestyret af sønnen Arthur, og endnu
en søn, Poul, etablerede sig i Hornbæk med en kolonialforretning.
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Hotel »Bondegården«s restaurant engang i 1920’erne. Navnet hidrører fra, at den engang
blev drevet af gæstgiver Bonde. I det store vejkryds ses her genforeningsmonumentet form
givet af Axel Locher. Det har siden måttet vige pladsen for trafikken og har i en mere
beskeden form fået plads på A. R. Friisvej.

I 1899 oprettedes »Tjalken«, udvidet 1901, af forfatteren Alexander Sved
strup, der selv tegnede dens bomærke, den hollandske tjalk, som han opfattede
som en forårsbebuder (i romanen Erik Gudmand). Forretningen bestyredes af
Chr. Poulsen, hvis broder havde en købmandsbutik på selve lejet ved kirken,
medens Sofus Poulsen, en tredie broder, 1905 overtog faderens slagtervirksom
hed, der mere havde været drevet som handelsforetagende på København,5
men nu blev en egentlig slagterforretning.
1907 overtog Harald Pedersen købmandsforretningen på Havnevej, hvor
fra der også blev drevet en del skibsproviantering. I de samme år er også
Johs. Larsens store bageribygning på Havnevej opført,6 oprindeligt med et
søgt konditori med fornem balustrade ud til vejen.
Også specialforretninger dukker op. Frk. Mogensens boghandel i 1905, en
isenkramforretning åbnes samme år af Chr. Sørensen, Helsingør (senere Rye
Madsen), Andreas Nielsen anlagde 1908 et handelsgartneri ud til Strandvejen.
Blikkenslager H. V. Olsens forretning åbnes 1908 (nuv. Hugo Fokdal), og i
1908 fik Hornbæk også eget apotek.

78

Disse livlige handelsaktiviteter, nævnt i flæng, gik hånd i hånd med ud
bygningen af kroen til badehotel og gæstgiveriet Bondegården til hotel, og
anlæggelsen af den lange række af pensionater og hoteller, som særligt i de
nærmest følgende år kom til at sætte deres præg på Hornbæk. Et sandt klondykeliv udfoldede sig i disse år. Alle hænder kom i sving fra børnenes til de
gamles i højsæsonen. En helt ny livsform afløste den hidtidige roligere rytme,
en spidsbelastning af kræfter, ressourser og nerver i sommermånederne afløst
af en afslappelse når feriesæsonen var vel til ende, en rytme, der siden da har
kendetegnet livet i Hornbæk.

TRAFIKFORBINDELSER

Denne eksplosive udvikling af handels- og arbejdslivet står i nøje sammen
hæng med åbningen i 1906 af Helsingør-Hornbæk-banen.7 Hornbæks for
bindelse til omverdenen gik fra gammel tid ad søvejen, derfor var der også
levende forbindelse til »hinsidan«, og endnu i den første landliggertid foregik
der transporter med kuttere fra Nyhavn til Hornbæk af feriegods. Land
forbindelsen måtte naturligt gå over Tikøb, hovedsognets by, eller over Esrum,
hvor en del af amtsadministrationen havde til huse.

Indkørslen til Hornbæk som den tog sig ud omkring 1900. Et stykke af plantagen var 1891
blevet inddraget til kirkegård og omgivet af et lægtehegn med en naturtræsport. I 1915 ind
droges endnu et areal nærmere byen og den hvide kirkegårdsmur blev rejst. (Postkort).
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Gæstgiver Bondes lukkede hestevogn var den foretrukne dagvogn til Helsingør. Den ophørte
med baneanlægget 1906.

Men omkring 1900 var der flere dagvognsforbindelser til Helsingør. Mest
søgt var gæstgiver Bondes lukkede hestevogn med tilslutning til togene Helsingør-København,7 men gårdejer Engelbrecht holdt også en dagvogn. Engelbrechtsgården (tidl. Ellensgård) lå på stationens baneterræn og forsvandt med
baneanlægget 1906. Også gårdejeren på Ewaldsminde, Johannes Nielsen,
»postkøreren«, opretholdt en rute til Hellebæk.32
Fra Helsingør til København havde forbindelsen været opretholdt med
diligence, der midt i 1800-tallet suppleredes med en dampskibsrute i Sundet.
I 1864 åbnedes Nordbanen København-Hillerød-Helsingør og i 1880 Gribskovbanen til Græsted, hvad der gav Hornbæk en nærmere tilknytning mod
Esbønderupkanten, og først i 1897 kom Kystbanen København-Helsingør til.
I 1875 havde fabrikant Culmsee ivret for en stikbane fra Snekkersten over
Bistrup og langs Klosterris hegn til støtte for sin papirfabrik i Havreholm,
men med hans død få år senere sygnede fabrikken hen og dermed banepla
nerne.8 På privatbaneloven 1894 figurerer så banelinjen Helsingør-Hornbæk,
men først i 1904 kort før lovens udløb modtog en kreds af interessenter ene
retsbevillingen på baneanlægget. Landliggerlivet havde da godtgjort banens be
rettigelse. Dens åbning fandt sted 22. maj 1906,7 og en ny vej var skabt for
den stigende strøm af byboere op til sommerlandet, så Hornbæk for alvor
blev, som det hedder i en gammel Hornbæksang, »Danmarks Riviera«.9
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Rutebilen Helsingør-Hornbæk 1920. Den påførte banen en så skarp konkurrence, at banen
i 1922 købte rutebilen og straks derefter nedlagde ruten.

Stationen kort efter banens åbning. Hotel Bondegården prydedes dengang af pavillonanlægget
Alhambra til venstre. (Det kgl. Bibliotek).
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HJEMLIV

Ind imellem de travle sæsoner levede Hornbæk sit eget privatliv, som samlede
sig om kirke, skole og kro. I 1887 havde man fået egen præst, Edw. Sperling,
efter ellers at have været kirkeligt betjent fra Tikøb, ofte ved kapellan. De
lange veje ved præstegangen var dermed forbi. To år senere i 1889 fik Horn
bæk også egen præstegård, idet parcelliststedet ved Hornbæk sø, Søhuset, af
ejeren Jens Søhus, afstodes til præsten for 10.000 kr. Jens Søhus købte gård i
Horneby og overtog snart også sin gamle jord som præstegårdsforpagter.
Præstegårdsjorden er siden tid efter anden bortsolgt for gode penge, som er
tilfaldet sognekaldet.

Niels V. Dorph (1862-1931) Hornbæk havn 1919. Maleri l1 k x 4 m ophængt i National
bankens ekspeditionssal (fra 1917) i Havnegade i København blandt en række billeder, der
skulle illustrere dansk erhvervsliv. Efter nedrivningen af den gamle Nationalbank er billedet
overført til bankens Århusafdeling. Blandt personerne, der alle kan navngives, ses som dreng
forrest den nuværende ejer af fiskehuset på havnen Poul Munk Petersen.

Pastor Sperling nævnes rosende af Holger Drachmann i en ellers ret mis
trøstig skildring af Hornbæk 1893.11 Man aner også i denne omtale et vist
modsætningsforhold mellem præst og menighed, muligvis en genklang af
brydninger, som er gået forud for rejsningen af missionshuset »Salem« på
Vestre Stejlebakke 1902.12 Den lutherske missionsbevægelse, som stod bag
rejsningen, slog på den tid rod i store dele af Nordsjælland, bragt hertil af
svenske lægeprædikanter.13 Bevægelsen har et udpræget pietistisk præg, men
mulige misstemninger har snart fortaget sig, og forholdet til sognemenigheden
har siden været udmærket, så et medlem af menighedsrådet, skomagermester
E. Andersen endog skænkede den lutherske missionsforening grunden til det
nuværende missionshus på A. R. Friisvej.
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Af de mange karnevalsoptrin og tableauer, Hornbæk morede sig med uden for ferie
sæsonen, gjorde dette kineser- og tyrolertableau fra omkring 1920 lykke også uden for den
hjemlige kreds, så de optrædende berejste de nordsjællandske forsamlingssteder med det.

Ved pastor Sperlings død 1911 giver vennen, forfatteren Alex. Svedstrup,
der har haft godt lokalkendskab, et billede af forholdet mellem præst og
menighed. »Fiskerbefolkningen så i deres præst ikke alene deres sjælesørger,
men også en god kammerat... og han kunne være med i et glad lag med sine
sognebørn«.10 Hans efterfølger pastor V. Dankau (1911-28) gjorde en særlig
indsats for Hellebæk ved at udvirke den nuværende kirke rejst til erstatning
for slotskapellet på Hellebækgård. Den indviedes 1920. Fra 1922 udgør
Hellebæk et selvstændigt sogn udskilt fra Hornbæk.10
Et pust fra den store verden kom ind over Hornbæk i disse år med lazaret
lejren i Horserød 1917-20, som den danske stat lod indrette for ca. 1200
syge russiske krigsfanger, hvoraf 58 døde under opholdet. Det var bestemt,
at begravelserne skulle foregå på Hornbæk kirkegård.10 De miserable optog af
kammeraterne, der forbundne eller på krykker ledsagede de døde til graven,
gjorde stærkt indtryk, og folk i Hornbæk sluttede sig til ligtogene. De græsk
katolske prælaters pragtfulde messeklæder og mægtige russerskæg imponerede,
og det fremmedartede ritual omsattes af børnene i kaudervælske rimerier.32
Det centrale mindesmærke afsløredes i 1918 med russiske og danske in
skriptioner og prydet med de særlige russiske korstegn.
Pastor Dankau samlede en Santhalmissionskreds i præstegården med årlige
basarer, en virksomhed hans efterfølger pastor Højrup (1928-60) fortsatte.
Større brydninger på det kirkelige område kendes ikke i Hornbæk.
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Ved kirkeskibsfesten 1914 opgav man den hidtidige ophængning af ski
bene i kølvandsstribe. Samtidg blev de hævet noget. Denne ændring skete af
hensyn til de faneparader, hvormed de stedlige foreninger deltog i begravel
ser.
Skolen havde endnu ved 1900 til huse i den stråtækte bygning fra 1816.
Førstelærer var Laurits Julius Larsen i en lang årrække (1871-1904). Han
var tillige organist og kirkesanger, og han indrettede et børnekor til støtte
for salmesangen.10 En sangforening »Brage«, der påtog sig engagementer også
udensogns, var ligeledes hans værk, men her byggede han videre på en hornbæksk sangtradition, som røber sig i efterretninger om sangaftner på Ewaldsminde omkr. 1860, da ungdommen samledes om håndskrevne sanghefter.15 Et
kunstnerbrev fra Hornbæk 1873 nævner, at malernes kvartetsang af fiskerne
»senere fortsattes på egen hånd«.16 Der var nu til skolen også knyttet en anden
lærer, i tiden 1891-94 var det lærer Hoffmann, gift med lærer Larsens dat
ter. Han blev enelærer i Holmene, da der byggedes skole dér, men ved sviger
faderens død blev Hoffmann førstelærer i Hornbæk, hvor han fik et betyde
ligt virke i mange år (1905-38).17 De gamle klager over det store børnetal var
stadig berettiget, og en privat pogeskole indrettedes for at bibringe de mindste
elever nogle forkundskaber. Omkring århundredeskiftet havde den til huse i
det lille hus ved siden af »Tjalken« (nuv. Ndr. Strandvej 331). Den bar det
mærkelige navn »Pamfusen«, formentlig fordi der krævedes, at børnene skulle
medbringe »pamfusser« (hjemmesko).32 I 1912 blev der på forsvarlige syld
sten rejst en ny skolebygning, og skolegangen ordnedes, så »Pamfusen« kunne
nedlægges. Den nye skole blev også samlingssted for en foredragsforening og
en godt besøgt aftenskole. I 1946 blev der knyttet mellem- og realafdeling til
den med de nødvendigste tilbygninger, og i 1953 fik skolen en tiltrængt ud
videlse på nye arealer på den anden side banelinjen.
En livlig foreningsvirksomhed havde sit tilhold på kroen, der virkede som
forsamlingslokale. Den tidligere kældersvend Peter Nielsen havde i 1889
købt den, og sammen med sin kone Sofie drev han den i en årrække. Søen,
der fra gammel tid tilhørte kroen32 - efter sigende en faddergave fra en gård
mand i Hornby - erhvervedes i hans tid til Hornbæk vandværk. Kroen før
tes videre af Nikolaj Hansen, men senere erhvervedes den af hovedstads
restauratører og blev i nogen grad det københavnske forlystelseslivs forlæn
gede arm, og det meste af foreningslivet i Hornbæk gled over til Bondegården.
Årlige karnevaller med fantasifulde tableauer og dilettantforestillinger huskes
endnu. Skydeselskabet fra 1907 har gennem årene samlet symboliserende
skydeplader, der udgør en smuk minderække over fremtrædende hornbækkere.18
En samlende folkefest fandt sted ved genforeningen i 1920. I vejkrydset
Ndr. Strandvej-Havnevej-Sauntevej rejstes ved samvirken af grundejer- og
borgerforeningen, sangforeningen »Brage«, skydekredsen og fiskeriforeningen
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Hornbæk hovedgade set fra Bondegården omkring 1930.

en anselig sten hvilende på fire store og flere mindre. Den bærer ordene: Vi
er danske - og vi vil vedblive at være danske, et citat af den sønderjyske
politiker Hans Krüger, Bevtoft (1816-81). Mindet skyldes billedhuggeren
Axel Locher, der senere formgav også mindeankeret. På genforeningsdagen
afholdtes festgudstjeneste, hvorefter 2.500 mennesker samledes ved afslørin
gen. Senere nedlagdes kranse på veteranernes grave på de to kirkegårde.
Genforeningsstenen er senere af trafikale grund flyttet til A. R. Friisvej,
hvor den noget ændret indtager en mere beskeden plads end den oprindelige.19

FREM MOD NUTIDEN

Selvom Hornbæk allerede 1913 kaldtes »landets mondæneste badested«,20
var fiskeriet stadig et hovederhverv. Nu opfyldtes stejlebakkerne af fabriks
fremstillede garn, i klitten stod tjæreovnen, og kutterflåden udvidedes. I 1917
erhvervedes tre kuttere fra Gilleleje bådebyggeri: »Vega« til Peter Andersen
(»Peter Skøjter«), »Johanne« til Kristian Bækker Jensen og »Trouville«, op-
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Fiskere ved tjæreovnen i klitten.

kaldt efter badehotellet, til Gudman Jensen.21 Den sidste var en særlig type,
velegnet til snurrevodsfiskeri, en såkaldt »haj«, den gik da også under navnet
»Trouvillehajen«.32
Fiskepladserne fandt man ved simple landkendinger, f. eks. »Muldvej åben,
slottet fremme« angav et sted, hvor der kunne pilkes torsk på 10-12 favne
vand. Når Muldvej, en skovsti i plantagen, fra søen sås i lige sigte, og Kron
borg slot stak frem i øst, var man på positionen.32
Havneløbets dybde var et stadigt problem, sandfangerarmen eller sand
stopperen var allerede bygget i ca. 1/3 af dens længde kort efter havnens
åbning, men i de første årtier af dette århundrede blev den bygget i sin nu
værende længde ca. 270 m.22 Havnemolerne blev fra simple stenhobe med
vaklevorne gangbrætter udbedret gennem årene, og senere omdannet til de
nuværende cementstøbte promenader i takt med den tiltagende lystbådetrafik.
Havnen fik også snart sine mindesmærker. Efter første verdenskrig blev en
hornmine opstillet til indsamling til krigsofrenes efterladte, en afløser af den
gamle blok. Ved en højtidelighed i 1930 afsløredes mindeankeret over red
ningsdåden 19. nov. 1774 med de otte redningsmænds navne, og i 1936, 90året for Drachmanns fødsel, rejstes stenen med portrætrelief i bronce ved J. J.
Bregnø.23
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De gamle kirkeskibsfester holdtes stadig i hævd med søkyndige folk fra
lejet som istandsættere af skibene, så traditionen tilbage fra 1809 endnu i 1914
kunne opretholdes. Ved kirkejubilæet i 1937 kom den atter til fuld udfoldelse
med kong Christian X’s besøg på lejet. Intetsteds har man vistnok haft så
festlige kirkeskibsprocessioner som netop i Hornbæk.24 Ved festen 1962 måtte
man dog overdrage istandsættelsen af skibene til udensogns sagkyndige;
motoriseringen af skibsfarten har gjort kendskabet til sejlskibene til et spe
ciale.25
Samtidig med fiskeriet udvikledes ferielivet stadig i Hornbæk. Sommer
villaerne, der krævede en omfattende tjenerstab, suppleredes snart af en be
gyndende, mere beskeden sommerhusbebyggelse, og fra 1913 drev et interes
sentskab af københavnske sommerhusejere under L. H. Hornemanns initiativ
Hornbæk gasværk, et af de få private i landet.4 Men helt op i 1930’rne var
den foretrukne ferieform endnu landliggernes, at leje sig ind privat for som
mermånederne, eller pensionats- og hotelferien. Den i 1916 udvidede bane
linje til Gilleleje fik senere et rutebilnet til supplement, Idet linjerne HornbækHumlebæk og Hornbæk-Hillerød kom til 1931 og 1932.4 Badehotellets funkis
kolos blev rejst 1935 i forventning om en amerikanisering af ferielivet, men
samtidig slog nye ferievaner igennem, ferielovgivningen og feriepengeordnin
gen gjorde sit hertil; vandrehjemmet på Lochers vej i disse år var et udtryk
derfor.
Denne udvikling standsedes af 2. verdenskrig. Kort efter besættelsen den
9-4.1940 opstilledes et batteri øst for Hornbæk af 4 store kanoner (kaliber
12 cm) til beskyttelse af de omfattende netspærringer, der udlagdes i Sundets
nordlige indsejling mod tysk fjendtlige u-både.26 Betonfundamenter hertil ses
endnu ved stranden. Anlægget udbyggedes med lytte- og observationsposter i
plantagen. Dermed var »flødefronten« oprettet på Nordkysten, den tjente
som rekonvalescens krigen igennem for tropper fra mere udsatte fronter.
Efter 29. august 1943 blev en del danske officerer interneret på badehotel
let.27 Sabotage og »Schalburgtage« ramte også Hornbæk med Bondegårdens og
Bakkebos brande. Hornbækfiskerne deltog i overførelsen af forfulgte til Sverrig; således fandt der i oktober 1943 udskibninger af jøder sted fra stranden
ved Dronningemølle.32 Flygtningene blev båret ud fra kysten til både, der førte
dem ud til ventende Hornbækkuttere. 28
I februar 1945 blev brødkusk Gordon Nielsen fra Hornbæk arresteret af
det stedlige Gestapo, som havde beslaglagt det gamle Trouville. Familien var
aktiv i modstandskampen, og en svoger Tage Andersen, der også var hjemme
hørende i Hornbæk, var kort forinden blevet skudt af tyskerne under aktion
for Holger Danske-gruppen i København. Den dræbte blev bragt til Rets
medicinsk Institut, hvorfra hans lig blev bortført af kammerater og bisat ved
en illegal begravelse i Hornbæk kirke (ikke omtalt i Hornbæks kirkebog).
Gestapo har formentlig fået nys herom. Det førte til svogerens arrestation, og
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30*ernes drøm om en amerikanisering af ferielivet i Hornbæk gav anledning bl. a. til dette
projekt, et svømmestadion på Hornbæk strand. Det blev dog på papiret.

under ukendte omstændigheder blev han kort efter dræbt og først efter be
frielsen fundet begravet i klitterne.29
Et minde om disse og andre ofre for krigen 1940-45 fra Hornbæk er rejst
på den gamle kirkegård ved kirken.
Efter besættelsestiden meldte udlængselen sig med camping- og charterrejser
sydpå. Det øvede en massiv konkurrence på de traditionelle ferieformer,
pensionaternes storhedstid var forbi, Bondegården og Bakkebo blev ikke gen
opbygget til deres gamle formål, og da senere Sandagerhus og Friis pensionat
nedbrændte, blev heller ikke de genopbygget. Badehotellet blev 1952 over
taget af vanførefonden og indrettet til hospital til efterbehandling af polio
ramte efter de store epidemier. Senere modtog det patienter, der har lammel
ser efter andre lidelser, og revalideringsarbejdet udføres i træningssal og svøm
mebassin og ved elektro- og ergoterapi. For indlagte børn er der indrettet en
lille børnehave og en skole. Hospitalet omfatter ca. 100 patienter og 165
ansatte.
I 1963 nedbrændte hotel Trouville med tragiske tab af menneskeliv; det
blev få år senere genopført. Det drives nu også med selskabslokaler og kursus
faciliteter.
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To, der som kunstnere har medvirket til Hornbæks berømmelse, Holger Drachmann som
digter og Stig Lommer (1907-1976) som teaterdirektør i Hornbæk fra 1935. Hornbæk-revyen
turnerede landet rundt efter sæsonen og bragte Hornbæknavnet vidt omkring.

Hotel Bretagne, der indrettedes efter en udvidelse i den tidligere dr. Briinniches klinik på den østre søskrænt med sine »50 moderne, eksklusive værel
ser« kunne ikke svare regning, og den store bygning stod i nogle år tom, hvor
under den både i det ydre og det indre forfaldt stærkt. Et borgerinitiativ fra
Hornbæk for en kommunal erhvervelse af komplekset til »kulturhus« i 1976
synes ikke at nyde politisk medvind.
Endnu 1952 var der i Hornbæk otte fiskerfartøjer på 5-15 br.t. med motor
og tre mindre både,31 men siden da har fiskeriet været i stadig tilbagegang og
drives nu kun som bierhverv og hobby. Hornbæks historie som fiskerleje,
begyndt omkr. 1500, synes udløbet, og havnen, der kun er 100 år og bygget
som fiskerihavn, har udviklet sig til sejlsportscenter for en af de nye ferie
former, ferie til søs. De planer, der er udkastet om havnens udvidelse med
flere moler mod øst, peger på en fremtid som marina i international stil.
Ferielivets demokratisering er siden fortsat, begunstiget af week-end-ordningen og den voksende velstand. Omfattende fritidshusområder bredte sig i
Hornbæks opland, både mod øst omkring Saunte og vestpå mod Kildekrog,
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så der er opstået en sammenhængende bebyggelse med Hornbæk som service
center, et af hovedstadens fremskudte rekreative områder, der rummer store
fritidsfaciliteter: den fortrinlige strandbred, den afvekslende plantage, den
idylliske søsti, havnens pulserende trafik, en stedlig befolkning, der er kendt
for sin venlighed og hjælpsomhed. Men Hornbæk er også kendt som et sted
med en fortid og med en række historiske minder, alt i alt et miljø, der vel
fra mange sider værnes om, men som tillige trues fra flere hold og derfor for
drer stadig pleje og beskyttelse, så også vore børnebørn må kunne glæde sig ved
det.
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DAMPTÆRSKEMASKINEN
Ebba Nielsen, Allerød

Nogle af de mest spændende dage, jeg husker fra min barndom, var, når
nabogårdene skulle tærske. Plejlenes og tærskeomgangenes tid var forbi, og
gårdmændene havde sluttet sig sammen og i fællesskab købt et tærskeværk og
et lokomobil til at trække det. Der var efterhånden tre af den slags maskiner,
den store, den lille og så den, som husmændene havde købt; den var den
mindste. Enhver var forpligtet til at bruge den maskine, han havde part i, og
til at betale, hvad det nu kostede pr. time at have den i arbejde. Det var
en selvfølge, da han jo også hæftede for sin del af underskuddet, hvis den
ikke kunne svare sig. Andre, der ikke havde andel i maskineriet, kunne leje
den, men til en anden timepris.
Man begyndte hos den, der var først færdig med høsten, og derfra fortsatte
man til den næste, dog sådan, at man, hvis det var muligt, tog den, der lå
nærmest. Det var ingen lille affære at flytte det tunge maskineri ad de smal
sporede sandede veje mellem gårdene på Halsnæs. Alle vi småunger fra de lave
huse under bakkerne var på benene, når det rygtedes, at nu kom tærskeværket.
Vi løb det i møde og stod på volden, i sikker og respektfuld afstand, og så på
det vældige optog.
Først kom lokomobilet, det mægtige sorte skrog med stempler og stænger og
cylindre, det enorme drivhjul og den høje skorsten, der rakte helt op i himlen.
Stod man i vinden, lugtede det så sjovt varmt af damp og olie. Der var
spændt fire heste for, og det var de allerstærkeste, man havde kunnet finde,
for sådan et lokomobil var så helt ubeskriveligt tungt, og hestene satte hovene
i den bløde vej og trak til, så sveden stod i skumflager fra flankerne. Til at
begynde med havde de været skræmt fra vid og sans af det store, sorte uhyre,
de skulle spændes for, og de havde sprunget og danset og hvinet, men bidsel,
liner og den stærke hånd, der holdt dem, stemmen de kendte og pisken over
ryggen, havde sat dem i skik, og nu var det bare at lægge alle kræfter i og
trække.
Det næste optog var tærskeværket. Det var vel knap så tungt, men det
var stort og højt, og der var altid fare for, at det kunne vælte på den smalle
vej. Der var også fire heste for, og de havde været lige så bange og nervøse
for dette store skrummel, som de andre for lokomobilet. Dets raslen og klap
ren med lemme og sold fik dem til at klippe med ørerne og springe i skag
lerne, men pisken lærte også dem, at det var klogest at lægge sig i selen og
trække.
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Den sidste afdeling var skrammelvognen. Det var en stor fastvogn med to
heste for, heste, der gik ganske almindeligt, og som ikke havde noget at være
nervøse for. Skrammelvognen var læsset med alt det løse grej, der hørte til
maskinerne. Der var de store træflager, som brugtes til afskærmning om
kring lokomobilet, og der var store, sorte værktøjskasser med tænger og
skruenøgler, oliedunke og smørekander og bunker af sværtet tvist; der var
vandkar og kulskovle og skrabere til fyret og de tunge træklodser til at
spænde på hjulene, så maskinerne stod helt fast, når de var i gang. Alligevel
kunne der blive plads til nogle unger, hvis det var en venlig fyr, der kørte.
De, der ikke kom med på læsset, stak over markerne, så de kunne være ved
gården, når maskinerne kom, for så var der noget at se på.
Lokomobilet skulle stå ude på den flade mark, men det store tærskeværk
skulle ind imellem stakkene, der sært nok altid var sat for tæt ved hinanden,
så der knapt var plads. Hestene blev igen nervøse og ville ikke ind i den
smalle smøge mellem de høje stakke, de stejlede og hvinede, og kuskene
rykkede i linerne, svirpede med pisken og galede op om disse forbandede
krikker, der skavede sig, som om de aldrig havde set en sædstak før. Når så
endelig tærskeværket stod inde, hvor det skulle, sådan at man kunne få negene
på bordet fra alle fire stakke, kunne man spænde fra og få hestene bort.
Hestene for lokomobilet var ikke færdige endnu, for det skulle stå nøje i
forhold til tærskeværket, så det måtte gerne rykkes frem og tilbage og vel
til siden også, for stod det ikke helt lige, ville drivremmen stadig springe af
og stoppe arbejdet.
Når maskinerne stod, hvor de skulle, og hestene var trukket væk, be
gyndte arbejdet med at »stille maskineriet op«, som det hed. Først skulle
træklodserne spændes omkring hjulene, så de ikke kunne rokke sig under gan
gen, og der skulle sættes læskærme op og fyldes vand i karrene og sættes sold
på plads. Alt dette arbejde påhvilede det faste mandskab, der bestod af to
mand, fyrbøderen og ilæggeren. De to var fast ansat for sæsonen, de fulgte
maskinen hele tiden og havde ansvaret for, at alt var i orden og kunne køre
hver dag fra seks morgen til seks aften. De mødte op om morgenen før
Fanden fik sko på. Fyrbøderen satte fyret i gang, skovlede kul på og skrabede
aske og slagger ud. Han gik rundt med en stor smørekande med en lang tud og
smurte de utallige stempler, hjul og lejer, der om lidt skulle sættes igang, mens
ilæggeren gik rundt med sin smørekande og smurte hjul og lejer på tærske
værket og satte de rigtige sold i til den sædsort, de skulle tærske først. Når
arbejdet var i gang, stod han på »bordet« øverst oppe på maskinen og fodrede
den med neg, og da havde fyrbøderen også ansvaret for tærskeværket.
Der var mange andre folk i arbejde ved en tærskning, men det var de løst
ansatte, bare for dagen, og ellers gårdens egne folk. Der var først de to mand
i stakken; de stak negene op på bordet, og på bordet var der en pige til at
tage imod dem og skære båndet over, som de var bundet sammen med. Hun
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Tærskearbejdc på Højskolegården ved Frederiksborg Højskole ca. 1915. Højskolegården lå
på arealet, hvor Älholmskolen er opført.

lagde dem hen til ilæggeren, der stod parat. Han spredte stråene let med hæn
derne og førte dem så lige ned i åbningen, hvor slaglen piskede rundt; den
greb stråene og sendte dem videre ned gennem maskinen. Når det var det
største tærskeværk, måtte der to piger til at skære bånd, for det kunne tage
et helt neg ad gangen, uden at det skulle spredes først.
Nede på pladsen var der et par mand til »at bære sække«, som det hed. De
passede sækkene, der hang på kroge og samlede det aftærskede korn; de tog
de fyldte sække og hængte tomme på krogene, og ikke mindst bar de de fyldte
væk. Som regel skulle sæden bæres op ad en stejl trappe, og hver sæk vejede
100 kg. Det var fint at »bære sække«, for det var kun stærke folk, der
kunne klare dette arbejde. Desuden var der to-tre eller flere til at »bære halm«
afhængigt af hvor langt, der var at bære og hvor svær sæden var, hvor
meget halm den gav. Oppe på stænget var der så een til at tage imod halmen
og een til at stuve den ind under hanebåndene. Skulle den sættes i stak, var
det de samme til det arbejde. Det var også fint at være ham, »der satte stak«,
for det var ikke alle og enhver, der kunne sætte en halmstak, så den ikke tog
vand i vinterens løb.
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Så var der de to, der bar avner; det var gerne tjenestedrengen og lillepigen,
der havde den tjans, og det var ikke særligt fint. Under maskinen, der jo stod
kilet ind mellem stakkene, sad soldene, der sigtede avner og emter fra, og der
var ikke meget plads til at røre sig på, man måtte ligge på knæ og rage avnerne
op i et dækken bredt ud på jorden, mens støvet stod i en sky omkring en. Når
man trak dækkenet ud, fik det knyttet sammen i en bylt og slynget den på
nakken, var man sort som en morian, rød i øjnene og grimet af sved. Vi
unger grinede ad dem og sagde vittigheder til den dag, vi var vokset til og
turen kom til os.

Et tærskeselskab var altid i godt humør, jeg husker da ikke andet. Der var
altid brændevin og øl ude i stakkene, så man kunne få skyllet støvet af halsen,
når man trængte til det. Nogle trængte ret tit, så humøret blev ikke ringere
efter som dagen gik. Halmbærerne havde vi unger mest sjov med, for deres
arbejde var ikke så strengt. De havde deres reb med et øje i den ene ende; øjet
satte de på en krog på risten under halmrysteren, der spyttede den aftærskede
halm ud. De havde så bare at stå og holde i den anden ende af rebet, til det
var fyldt op, så tog de øjet af krogen, snørede halmknippet sammen og
slyngede det på nakken. Mens det blev båret væk, stod næste mand parat og
hægtede sit reb på krogen. Det var selvfølgelig vældigt sjov at blive fanget og
mere eller mindre bundet ind i sådan et halmknippe og båret, hvis man var
meget dristig, helt op på stænget og stuvet ind under tagspærene. Alle de
mere eller mindre døde mus, der rystedes ud på soldene, kunne der også laves
grin med, der var altid en eller anden, der ikke kunne lide mus.
Maden på disse tærskedage spillede en stor rolle. Den var altid bedre end
den, folkene var vant til i det daglige både i hjemmene og på gårdene. Der var
altid nerver på i køkkenet, for man vidste, at der blev talt om maden, og at
der blev sammenlignet fra sted til sted, og ingen gårdmandskone brød sig om
at stå tilbage. Der blev alligevel ikke den store variation, hønsegården var så
nær, og nogle høns eller kyllinger i gryden mærkedes ikke på pengepungen.
Dog hønsekødsuppe kan være så forskellig og melbollerne ikke mindre, så
der var noget at snakke om alligevel, men de år, min far var fyrbøder ved
tærskeværket, ville han ikke se hønsekødsuppe på bordet hjemme resten af
året.

Morgenkaffen skulle stå på bordet klokken halvseks, og efterhånden som
mandskabet ankom, gik de lige ind og tog for sig, og de var klar til at gå ud
klokken seks, når fyrbøderen trak i snoren til dampfløjten, og dens hvæsende
hvin meldte, at så var det nu, man tog fat. Kullene flammede i fyret, stemp
lerne begyndte at gå op og ned, og det store drivhjul satte langsomt i gang, og
den brede drivrem begyndte at glide, og et øjeblik efter larmede det store
tærskeværk i tomgang. Der kom folk i stakken, og de forkede neg op på bor
det, pigen var klar med kniven, og ilæggerens hænder fejede kornet ned i det
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rumlende gab. Igen og igen, uden ophør, uden at rette ryggen, mens støv,
kerner og stråstumper stod i en sky op fra maskinen. Ilæggeren havde gerne
støvbriller på, men ikke pigen, der skar bånd. Musene pilede hende om benene
eller peb i maskinen, når de ikke kom ud af neget i tide, og sveden randt.
Endelig hvinede fløjten igen, det var frokosttid. Maskinen gik langsomt i
stå, og alle skyndte sig ned fra arbejdspladsen og ilede mod folkestuen. Til
morgenkaffen havde man fået rugbrød, sigtebrød og smør, som man selv
smurte på. Nu, da klokken var halvti, stod den på kogt salt sild og stuvede
kartofler, brød med pølse og ost, som man også selv smurte, og der var selvføl
gelig øl og snaps til. Fyrbøderen og ilæggeren var altid de første ved bordet, og
maden skulle stå der, når de kom. De spiste meget hurtigt, rejste sig med den
sidste bid i munden og skyndte sig ud til maskinerne for at smøre og fyre og
efterse remme og sold. Præcis en halv time efter, at maskinerne var stoppet,
hvinede fløjten igen, og tærskeværket ramlede i tomgang, til negene igen gled
i deres jævne strøm gennem maskineriet.
Så gik ræset igen til klokken var halv-ét, så var der middag og en times
pause, og denne gang kunne selv fyrbøderen og ilæggeren få et lille hvil, hvis
der da ikke var et eller andet galt, der skulle ordnes, inden man tog fat igen.
Men ellers gassede man sig i halmen i en stille krog, til fløjtens hvinen igen
kaldte dem til live, og de søvndrukne kravlede op på deres pladser og be
begyndte sliddet igen.
Midt på eftermiddagen hvinede fløjten igen, så var der kaffepause, og
man fik et kvarters hvil. Kaffen blev gerne bragt ud på tærskepladsen, og
der var hjemmebagt kage eller varme æbleskiver til. Vi unger havde strenge
ordrer hjemmefra om at holde os af vejen, når der skulle spises. »I skal ikke
stå og hænge på«, hed det, så når der blev fløjtet, gjorde vi os usynlige, så
meget mere som vores mor gerne hjalp til i køkkenet eller skar bånd, så hun
holdt øje med os. Med eftermiddagskaffen var det lidt anderledes, der reddede
vi os gerne et stykke kage eller et par æbleskiver, og det var da vidunderligt.
Derefter gik arbejdet for fuldt drøn til midaften. Dette måltid var ved
arbejdstids slut klokken seks, men lå ellers ikke så fast; var der en stak, som
man var ved at være slut med, gjorde man den færdig for at blive fri for at
dække den til natten, og maden måtte vente. Ingen mukkede, man blev ved,
så længe maskinen gik. Ligeså hvis der var mulighed for at blive helt færdig på
stedet; så kørte man til det sidste neg var gået gennem maskinen og flyttede
så til næste sted lige efter aftensmaden. Man brugte helst aftentimerne til at
flytte i, og for fyrbøderens og ilæggerens vedkommende det meste af natten;
tærskningen kunne så begynde det nye sted klokken seks næste morgen, og
den nye arbejdsdag var hel og ubeskåret.
Det var stadig de to faste folk, der havde ansvaret, og det var dem, der
bestemte tiden. Når de brugte så meget af natten til flytning, som de gjorde,
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var det ikke så meget for at tjene mere (jeg aner desværre ikke, hvad sådan
en tærskesæson kunne give i kroner og ører), men for at nå omgangen rundt
og blive færdige, før det blev for langt hen på året, og dagene blev korte.
For os unger var flytningen lige så spændende som ankomsten, særlig hvis
der skulle flyttes så langt væk, så fyrbøderen skulle »slippe dampen«, som
det hed. Var det en lang eller bare en særlig vanskelig vej, lokomobilet skulle
transporteres, var det for farligt at køre med ilden i fyret og dampen på ked
len. Så blev alt det kogende vand lukket ud på marken, før hestene blev
spændt for, ellers lod man det blive på og sparede både kul og arbejde. Når
det kogende vand strømmede ud, stod der en hvid sky af hed og fugtig damp
op i luften. Vi unger løb frem og tilbage gennem skyen, så tæt til varmen,
som man nu var dristig til.
Så kom de med hestene, der igen skulle spændes for, og under råb og svir
pende piske bevægede det tunge maskineri sig frem over ageren. Vi børn stod
igen på volden og så efter det; to, tre dage havde det varet, og nu var det
forbi, hvis det ikke var nabogården, der skulle flyttes hen til, for så skulle
vi da der hen i morgen.
Inde i folkestuen havde midaftensmaden stået på bordet fra klokken seks,
men det var tør mad, så det gjorde ikke ret meget. Hos os gav min mor dem
stuvet hvidkål og frikadeller, husker jeg, men det har været en halv snes år
senere, efter 1910, da vi selv fik jord. Folkene gav gerne en hånd med ved
flytningen, læssede skrammelvognen og skubbede på maskinerne, til hestene fik
dem igang og trukket ud på plan vej. Hvornår fyrbøderen og ilæggeren spiste,
ved jeg ikke, men de har nok bare snuppet sig en skorpe i et øjebliks ventetid,
længe har de ikke været inde, for de havde ansvaret, og der var meget, der
kunne gå galt. De gik altid ved siden af deres maskine, støttede gerne ved
den med hånden, som om de kunne holde den tilbage, hvis den skulle vælte.
Men det øvrige mandskab satte sig godt tilrette, nu var der ingen fløjte, der
hvinede, arbejdet var gjort. Det var ofte langt over madtid, så man tog for
sig af pølse og ostemad, og var snaps og øl så rigeligt, som det burde være,
nu bonden havde fået sin sæd tærsket og båret på loftet, halmen på stænget
og avnerne gemt op oven på svinehusloftet, var humøret højt og stemningen
steg. Timerne gik, en historie eller en vittighed kunne de fleste rive af sig, og
en sang kunne man også, og kunne man synge, var det godt, men ellers gjorde
man det alligevel, og det var næsten det allerbedste. Den, der kun kunne
»snakke en vise«, som man sagde, var mærkelig nok den, der bedst kunne
teksten, og det var gerne den vise, der gjorde sig bedst. Det var tit nat, når
man gik hjem, dødtræt, møgbeskidt, i højt humør, småsyngende og ikke helt
sikker på benene. - Fyrbøderen og ilæggeren gik også hjem ud på natten til sit.
De var helt sikre på benene, og jeg tror ikke de sang, de havde travlt med at
komme hjem i seng ; før fire skulle de op igen, og klokken seks skulle »dampen
være oppe«, maskineriet i gang, og der var lang vej at gå.
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LANDLIGGERE
Ebba Nielsen, Allerød

I årene før århundredskiftet var det blevet mode at flytte på landet om
sommeren. Det begyndte med, at det velhavende borgerskab i byen købte sig
grunde og byggede sommervillaer op langs Øresundskysten. Senere fandt de
mindre formående ud af at leje lejligheder hos den lokale befolkning eller leje
sig ind på de utallige hoteller og pensionater, der skød op som paddehatte
langs kysten.
Efterhånden blev det ikke blot sundkysten, der blev besat, men som moden
tog fart, var det kysten hele vejen nord om Sjælland, alle fiskerlejerne fra
Helsingør til Hundested og Lynæs. Københavnerne lagde beslag på alle beboe
lige rum, først på hotellerne, dernæst i pensionaterne, og da der blev optaget,
lejede de sig ind hos fiskerne og andre, der havde et rum at afse for en tid.
Alle var mere end ivrige, for alle ville gerne have del i de kontanter, der nu
så pludselig kom til egnen. Man overlod de fremmede sine stuer og sine senge
og flyttede selv ud i huggehuset, vaskehuset eller op på loftet eller hvor i
himmelens navn, der var en krog, hvor man kunne anbringe sin halmmadras
og ligge bare nogenlunde udstrakt og med tag over hovedet. Mange af gæ
sterne, der boede sådan hos private, spiste på pensionaterne, men til andre
lejede man også køkkenet ud, og så lavde man selv mad på et petroleums
apparat stående på vaskebænken eller på låget over gruekedlen. Alle gener
kunne overvindes ved tanken på pengene, man havde i hånden den dag, det
var overstået, penge som alle havde så hårdt brug for.
Landliggeriet tog til, og da der blev overfyldt ude ved kysten, bredte det
sig ind i landet. Vi boede den gang, ca. 1905, på Melby Præstelod. Det var et
ret isoleret sted, hvortil der kun førte smalle veje med sandede hjulspor, som
de få gårdmænd brugte, når de kørte til mølle eller til købmanden. Den meste
trafik var gående, utallige stier trak genveje over bakkerne og engene, og dem
benyttede man. Jeg husker ikke nogen, der havde en cykel, og en bil havde jeg
da aldrig set. Men også til os kom københavnerne, og det var virkeligt helt
utroligt, og for os småunger var det et eventyr. Så pænt som de var klædt på
- de måtte være helt ustyrligt rige. Og sådan som de snakkede. De snakkede
»fint«, sagde de store, men man skulle ikke prøve på at snakke ligesådan,
for så blev man til grin.
Det begyndte med at ejeren af den største gård i vort byområde lavede pen
sionat. Det var en enke, der drev gården sammen med en voksen søn og datter.
Det har nok været datteren, der fandt på det. Hun var en stovt og dygtig
pige, rar og venlig. Hvad uddannelse, hun havde, ved jeg ikke, men mod til
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at tage fat har hun i alt fald haft. Der blev indrettet værelser i det store stue
hus, indkøbt senge og sengetøj, servanter og servantestel, håndklæder og duge,
og der blev lavet spisestue i den store øverstestue, og så blev der averteret.
Og gæsterne kom, ja, der kom mange flere, end gården kunne tage, og så
gjorde man, som ude i lejerne, man lejede stuerne i de små huse under bak
kerne. Nu gik det os præstelodder, som det var gået liselejerne og hele befolk
ningen ude ved kysten: vi flyttede ud af vore stuer og overlod vore senge til de
fremmede. Hos os boede vi i flere måneder i et lille rum, til daglig kaldet »hul
let«; der havde mor sildetønden og sulekarret stående, og der var lerstampet
gulv. Der sov vi i en gammel slagbænk med halm i bunden og på en halm
madras på gulvet. Når vi skulle ud, måtte vi gennem vinduet, for døren gik
ind til stuen, og det gik jo ikke an at forstyrre gæsterne, især ikke om morge
nen. Pensionatet udlånte senge og nye vattæpper til stuerne, de lejede; det var
jernsenge til at slå sammen, og der var tangmadrasser til. Vattæpperne var så
kønne, røde eller grønne med blomster og blade. Lagener og håndklæder skulle
mor selv lægge til, vaske og skifte, hvergang der kom nye lejere. Men også hos
os var de penge, mor fik ind, mere end velkomne, og alt det andet småulemper i forhold til dem.
Alle på den måde udstationerede gæster hørte altså stadig til på gården, og
de skulle have deres måltider der, men det hændte jævnligt, at en og anden fik
lokket mor til at servere morgenkaffen; så var de fri for at gå den kilometer,
der var op over bakken til pensionatet. Kunne mor afse tid til det, gjorde hun
det gerne og tog den halvtredsøre med, som hun fik for kaffen. Jeg mener, at
mor fik halvtredsøre for en seng pr. nat, men jeg er ikke sikker, for det var
jo mange penge, så måske har det været for et helt værelse.
Alligevel har det nok været den aller billigste form for at »ligge på landet«.
Komfort var der jo slet ikke tale om. Stuerne var såmænd ikke så små, men
tit blev der stillet så mange senge ind, som der bare kunne stå, det var ofte
familier med børn og unge, der gerne ville bo samme sted og så tog forholdene,
som de kunne blive. Der var et enkelt vaskestativ, gik det højt en servante
med vaskefad og vandkande, en underkop til sæbestykket, et vandglas og et
håndklæde på sømmet ved siden af. Renligheden var det lidt forskelligt med,
man snakkede om Marens brudelagen, der ikke havde set vask siden den gang.
Vort hus hed »Hotel Høkassen«, fordi mine forældres dobbeltseng, som også
var lejet ud, var med langhalm i bunden. Men ellers var det nok ikke så
værst, for mors gæster kom igen det ene år efter det andet og gik hellere vejen
til gården for at spise, end de ville bo der, selv om der var plads.
En gene ved at bo på Præstelodden og vel den, der har kortet prisen af,
var den, at der var så langt til vandet. Selv om de tog stien, der skar genvej
ned over engene til Støberledet, var der langt, videre ad vejen og ud gennem
plantagen, en times gang skal der nok være. Men alligevel gik de, de ivrigste
to gange daglig. Jeg kan se dem for mig vandre i større og mindre grupper
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bærende på deres store bylter af badetøj. Det var ikke bikinier og lette nylon
kimonoer, man havde dengang, men solide tunge ting af bomuld og frotté. Og
jeg kan se dem for mig komme tilbage igen, røde i ansigterne af varmen, skol
det af solen, asende op over bakken, hastende for at nå hjem til spisetid, om
det nu var middag eller aftensmad, sultne og tørstige efter badeturen og den
lange vandring. Äh nej, de har nok ikke været så velhavende, som vi troede,
disse københavnere, de har nok måttet spare sammen for at kunne holde denne
ferie, for at kunne sige: »Åh jo, vi har ligget på landet - ved kysten, i nær
heden af Liseleje«.
Vi børn havde store dage. Vi sprang for dem, hentede en bog, herren havde
glemt på bakken eller et sjal, damen havde lagt hjemme på sengen, og så
hændte det, at der faldt en bid chokolade af eller en femøre. Om lørdagen var
vi svært på tæerne, for så var der gerne gæster, der skulle rejse, og nye, der
skulle komme. Der var noget at se på, når de før afrejsen stillede i gården med
alt deres habengut, kufferter og kurve og badetøjsbylter, stokke og paraplyer
og bundter af lyng, evighedsblomster og bakkegræs, som de skulle have med
hjem til vaserne til pynt. Alting fik man jo ikke set, for vi havde strenge or
dre til at holde os usynlige, og mor, der på de store dage altid hjalp til i
køkkenet, havde lange øjne, og så hun et glimt af os, var hun ikke til at
spøge med.
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Det var altid den store nye charabanc, manden kørte med, og han havde de
fine køreheste for, spændt i seletøjet med sølvbeslaget. Han var skam godt
kørende, manden. Hestene var utålmodige, og det var ikke uden bravat inden
gæsterne og alt deres kram var læsset på vognen. Og når manden så var kom
met i sædet og havde fat i tømmerne, var der altid en, der havde glemt noget,
som skulle hentes, og så piskede pigen afsted, og hestene stampede i stenbroen
og prustede, og manden så på uret, for de skulle nå toget i Frederiksværk i
rette tid til at få gæsterne og alle pakkenillikerne sendt afsted og modtage de
nye, der ankom.
Var der nok at se på ved afrejsen, så var det alligevel det fejreste syn, når
charabancen kom tilbage med alle de nye. Vi stod ude i indkørselen og vin
kede, når de kom. Manden knaldede med pisken, og hestene sparkede frem
med forbenene, krummede halsen og sprang, så sølvbeslagene raslede. Vognen
var helt fuld af fine, lysklædte mennesker. Herrer i hvidt eller helt lyst tøj
med blå striber, de havde gule støvler på og stråhatte med stribede bånd om
kring, og så havde de handsker. Damerne var i hvide molskjoler med blonder
og mellemværker eller i lækre bløde, blomstrede musselins kjoler med flæser
og livbånd med en stor sløjfe og lange ender helt ned til jorden. De havde
skam også handsker på, og hatte med slør og blomster, og så havde de para
soller, der var af det bare blondeværk. Nogen parasoller var af det blankeste
lyserøde silke; de lyste helt rødt på ansigtet, det så så pænt ud.
Herrerne stod ved trinene og tog damerne i hånden, for at de ikke skulle
falde, og når de trådte ned på trinet, løftede de op i kjolen, så man så, at de
havde bitte små fødder i lange hvide støvler, der var snøret helt op under
kjolen, eller de havde gule støvler, der var knappet. Der var aldrig lige så
meget habengut, når gæster kom, som når de rejste, kun fine kufferter og ta
sker og så stokke og paraplyer i et tæppe med en rejserem om, og de skulle
jo heller ikke nå toget, så der var mere ro, og vi havde god tid til at se det
hele; bare mor ikke fik øje på os, var der ingen andre, der tog sig noget af os.
Og landliggeriet bredte sig. Da de andre gårde så, hvor godt det gik, ville
de også være med, og i løbet af et par år var der tre pensionater mere på
stedet, foruden gården, der begyndte. De var i noget mindre stil, for forhol
dene var ikke så store, og når jeg tænker tilbage på den tid, er det mig en
gåde, hvordan disse ulærde koner har klaret mad og renlighed under de små,
primitive forhold til det hus fuldt af gæster, som de vitterligt havde somme
ren igennem. Kokkenerne var med brændekomfur, brøndvand i en spand,
trævask med en tud til afløb ud i gården, og til køling af maden et flueskab,
der hang ude på nordgavlen. På den store gård havde de en god kold kælder,
men jeg tror ikke, de havde det alle de andre steder.
Alle pensionaterne havde landbrug, og de var selvforsynende med det meste
- grønsager, kartofler, mælk og kød. De havde dyrene, og slagtede selv efter
behov. Grise, kalve, lam og får og ikke mindst høns og kyllinger. Men hvordan
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de har evnet at holde maden frisk i de varme sommerdage, begriber man ikke
i dag. Dog, det gik, der var ikke sygdom blandt gæsterne, og de kom igen år
efter år.
Efter den egentlige ferietid tyndede det ud, der var stadig flere, der rejste end
nye, der kom, og manden kørte ikke mere med charabancen, men bare med
fjedervognen med de to sæder i. Alle gæsterne kunne nu nemt være på pensio
natet, og vi i husene kunne igen bo i vore stuer og sove i vore senge, vi kunne
frit gå ud og ind ad vore døre og skulle ikke krybe ud og ind ad vinduet,
det var nu alligevel rart. Og så fik vi også alle vore legepladser igen; for hele
sommeren havde det jo været sådan, at det var lige meget i hvilken krog, man
kom, oppe på bakken, nede i sandskridtet eller ovre i plantagen, så lå der en
flok københavnere og solede sig, og så kunne vi ikke lege der, men skyndte os
væk. Hvis de ikke rigtig sov, så snakkede de til os, og det var så flovt, for
man vidste aldrig, hvad man skulle svare.
Nu var de rejst alle sammen, der var ingen, der trampede ad stien over en
gene, og der var tomt oppe på bakken og alle de andre steder. Nu skulle vi
heller ikke passe tiden, når vognen skulle køre gæster til toget eller stå og
vente på, at den kom tilbage, nu kunne vi komme igang med alle vore gamle
lege, og det var altså rart. Og en af dagene skulle vi med mor til Frederiks
værk, hun skulle op i sparekassen og have tømt tegnebogen, og så fik vi hver
et ark damebilleder og en pose bolcher til deling.
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ERINDRINGER FRA HELSINGØR
Børge Pontoppidan, Lyngby

Som pensioneret oberst flyttede min fader i foråret 1902 til Helsingør med
sin hustru og sine to yngste sønner, Ove på 15 og mig på 11.
Vi kom fra en bolig på en herregård i Jylland (Moesgård), og det var en
stor overgang for os nu at høre til i en lejlighed på 1. sal, Nygade 8, lige over
for kirkegården, men dog med en stor, gammel have til.
Genboskabet til kirkegården generede ikke, tværtimod var det interessant at
betragte klargørelsen af ligvognen, når den skulle anvendes, og hestene iførtes
sorte skaberakker og kusken høj, sort hat.
Min broder og jeg blev puttet i Helsingør Latin- og Realskole, som blev
styret med fast, men retfærdig hånd af rektor, professor Krüger, som boede i
den gamle jernbanestation lige ved skolen.
Fast normal skoletid om sommeren fra 8-2, om vinteren fra 9-3. 5 minutter
før »time« blev porten til legepladsen lukket af skoleinspektøren, »Hr.«
Piesner, hvorefter eleverne stillede op i lange rækker med front mod skolen
og blev gennet ind i bygningen efterhånden.
Dog havde eleverne i 5. og 6. klasse det privilegium at gå op selv, ligesom
de havde lov til at »blive oppe« i frikvartererne - modsat eleverne i de andre
klasser.
Efter min opfattelse udmærkede skolen sig ved en fortrinlig disciplin og
en fortræffelig lærerstab, som det måske kan have interesse at høre lidt spredte
erindringer om.
Først og fremmest »Professoren«, som var en middelstor og særdeles myndig
herre med et lille fipskæg.
Han underviste kun i de øverste klasser og kun i matematik og mekanisk
fysik og havde en ganske speciel undervisningsteknik, klar, præcis og logisk,
frigjort fra bogens bogstav og med en glimrende virkning på eleverne. Dette
kunne udløse den pudsige situation, at professoren, når en elev under en eksa
mination kom med et ord eller et udtryk, hentet fra stoffet i lærebogen, men
endnu ikke benyttet af Professoren, kunne udbryde om pågældende ord:
»Hvad er det for noget?«
Professoren var særdeles afholdt og respekteret og var medlem af opgave
kommissionen og kendte således alle detailler i indholdet af de spændende,
forseglede konvolutter, som optrådte ved starten af de skriftlige eksaminer.
Havde man forset sig, mødte Professoren op i klassen og kaldte en op til
katederet, hvorefter han trak sin vielsesring af og anbragte den der, tog fat i
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ens højre øre og plantede en velrettet og hård lussing på den venstre kind. Og
det hjalp.
Det blev dengang ikke fulgt op af vrede pædagogers læserbreve eller protes
ter, demonstrationstog eller strejker.
I alvorligere tilfælde fik man besked på at komme ned på Professorens kon
tor, hvor sagen blev afgjort på en mere dyster baggrund.
Hr. Piesner, som underviste i historie, sørgede for, at der var ro og orden
på legepladsen. Han imponerede ved at benytte 2 par briller samtidigt, det
ene uden på det andet.
Hr. Lindegaard underviste i fysik og matematik. Han var en meget impo
sant herre, der optrådte i lang frakke, høj hat og stok. Han holdt meget af at
fortælle om sine rejser, bl. a. til Schweiz (noget af et særsyn dengang), og når
vi skrev for langt nede på tavlen, kommanderede han: »Højt op på Rüttli,
der’ meget mer’ gemytlig!«
Hr. Nancke var en meget lille mand og af ubetydeligt udseende, men han
havde dog godt fat i os. Han underviste i tysk og havde den meget mor
somme vane, at han i sine læsebøger opnoterede særlig fornøjelige oversættel
ser, som fremkom fra mindre dygtige elevers side (f. eks. edderkop, oversat
som Eitertasse). Navnlig samlingen af oversættelser den modsatte vej var
uimodståelig morsom.
Hr. Asmund (tidligere Jensen) underviste i dansk, oldnordisk og engelsk.
Han var noget distrait, hvilket f. eks. kunne benyttes til at overbevise ham
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om, at afleveringen af de danske stile var blevet udsat i 8 dage . . . Hans ind
bydelse til eleverne i 5. og 6. klasse om at komme ud til ham i hans villa over
for Snekkersten station for at granske stjernehimmel m. v., blev meget værd
sat.
Hr. Weile stod for naturhistorie og geografi og havde et meget stort korpus,
hvilket prægede hans stemme. Han var meget påskønnet for sine botaniserture, når det var rigtigt godt vejr en dag, og hvor vi så analyserede vejkanter
og marker, undertiden helt ud til Rønnebærallé, hvor der lå et mystisk gam
melt hus, der hed Pesthuset, som sagdes at have virket under pesten.
Hr. Thomsen var en spinkel og sirlig person, som må have haft usædvan
lige evner m.h.t. undervisning. Navnlig hans undervisning i fransk var ene
stående, hans fastklæbning på hjernen af de uregelmæssige franske verbers
bøjning og meget andet sidder der undnu og har været - og er endnu - til
uvurderlig nytte under mine senere rejser i udlandet og ved al fransk korre
spondance og stiller senere undervisning i skygge. Så vidt jeg ved, endte hr.
Thomsen som rektor ved Statsskolen i Lyngby.
Hr. Hansen var en meget stilfærdig og afholdt tegnelærer.
Hver sommer var vi på skoleskovtur, lange ture til skov og strand, hvor
den lange række af charabanc’s, fyldt med hurraråbende ungdom, vakte me
gen opmærksomhed.
Studentereksamen blev naturligvis taget fra Helsingør - nu højere Almen
skole.
Vi var 5, 2 sproglige (Niels Frederik Hansen, senere mangeårig landsrets
sagfører i Helsingør) og frk. Ingeborg Nielsen (senere Elving) og 3 matema
tiske (Frants Nilsson, Larsenius Jacobsen og jeg selv). Ved translokationen
fejrede Professoren sit 25 års jubilæum og blev hædret ved borgmesterens over
rækkelse af ridderkorset.
Vi 3 fejrede eksamen med bl. a. at køre (på cykel) til Hulerød badehotel og
charmere de tilstedeværende (mest ældre) badegæster. Der var forøvrigt
mange gamle studenter fra skolen.
Middagen, vi fik, bestod af helleflynder, kylling og is, alt det, vi ville have,
og kostede kr. 2,00. Den tilhørende rødvin kostede kr. 0,65. Festen endte
nogenlunde fugtigt for fleres vedkommende, og ved ankomsten til Helsingør
kl. 4,30 spiste vi wienerbrød hos Poggenborg (bageren på Axeltorvet).
I 1904 købte min fader et parcelliststed på 14 tdr. land, beliggende mellem
Nyrup Hegn og Teglstrup Hegn. Han byggede en dejlig hovedbygning og 2
avlsbygninger. Her blev drevet rigtigt landbrug med 4 køer, svin, høns og 2
røde Frederiksborgheste, som vi drenge red meget på.
Når vi kørte til Helsingør i vogn, benyttede vi helst Gurrevejen for at
undgå at møde biler, som hestene godt kunne blive meget skræmte for. Disse
måtte nemlig ikke køre på Gurrevejen og var iøvrigt ret sjældne, der står et
sted i min dagbog fra den tid: »Så et automobil«.
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Landbruget blev drevet meget intensivt (rug - kartofler - havre - roer havre med udlæg af græs) af min fader personligt med hjælp af en fast karl
og en husmand fra omegnen. Inde havde vi 2 piger, den ene, stuepigen, mal
kede tillige og var iøvrigt datter af den tidligere ejer.
Her førte vi et herligt »herregårdsliv«, som for mit vedkommende blev
udvidet med et pragtfuldt jægerliv gennem min jævnaldrende kammerat
Poul Hintz, der var søn af skovrideren på 1. Kronborg Skovdistrikt. Også
på skovridergården »Valdemarslund« i Gurre (nu Alkoholikerhjem) kom
jeg gennem sønnen Viggo Falkenberg. Det var spændende, når man en lys
sommernat cyklede hjem herfra, mens rørdrummen slog nede i engene ved
Gurre Sø, om man så mødte kong Volmer — eller endda Tove.
Forbindelsen med Helsingør opretholdtes ved cykel eller til fods, og der
var altid noget spændende i Helsingør - også i dens omegn, som når man
f. eks. fik lov til at sejle med landliggernes både.
Jeg husker således modtagelsen engang af kejserinde Dagmar (og vistnok
også kejser Nicolaus) på Søndre Mole, sat i land fra »Polarstjernen« og mod
taget af kong Christian IX, i lyseblå russisk kosakuniform. Så gik turen vi
dere til Fredensborg.
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Der var megen selskabelighed for os unge. Man blev bedt til bal hos tegl
værksejer Brammer på Nøjsomhed teglværk, hos fabrikant Schlegels, dr.
Teisens, fabr. Brüels m. fl. og kom foruden med de unge fra disse familier
sammen med en masse piger, som iøvrigt var samlet i de 2 skoler, frk. Jespersens og frk. Andersens, ja, hvem skal man nævne: Inger Lichtenberg, Mary
Rosenberg, Agnethe Tryde, Carmen Otterstrøm, Harriet Fricke, Mary Brünnich, Inger Høyrup, Karin Nilsson og Tvede’rne, alle omsværmede og be
undrede, og mange gode kammerater havde man der, jeg mindes Frants
Nilsson, Alexander Stuhlmann, Ivar Fog, Knud Harbou, Jonas Wolf, Erik
Raabye, John Lindenberg, Tage og Svend Briiel, Harry Wright, Kai Bech,
Svend Völkersen, Ove Nielsen, Ernst Wibroe, Georg Petersen, Ove Andersen,
Sofus Nielsen og Hans Kirch.
Mine teaterbesøg startede i Helsingør vistnok i 1903. Man opførte Scherlock Holmes. Stærkt indtryk gjorde et dystert kælderværelse, hvor man ved
et håndsving henne ved skrivebordet kunne få indgangsdøren til at gå op og i.
Af andre gode - og spredte - minder fra Helsingør kan fremhæves den
meget fornøjelige skøjteløbning om vinteren, dels på midterste voldgrav (Skøj
teløberforeningen), dels på Kronborg Ladegård, hvor forfatteren Peter Kron
borg residerede, og skoleballet på Hotel Øresund ... I denne forbindelse min
des jeg også danseøvelserne lørdag aften hos frkn. Puls og Price.
Endvidere regimentsmusikkens musiceren, dels foran de højere officeres boli
ger, dels på voldene på Kronborg og i slotsgården.
Hos konditor Møller holdt vi meget til. Vi spiste lagkage og prøvede lyk
ken på et spilleapparat.
Det havde en særlig tiltrækning for mig, idet fru Agnes Møller havde væ
ret i huset hos mine forældre i København, da jeg blev født.
Politik havde vi jo ikke megen forstand på, men jeg husker røret om
folketingsvalget et af de første år, vi boede her (1903?). Man stemte i kom
muneskolen, lige bag ved vores have, og der var stærke taler, og vi hørte dem
råbe og synge. På melodien af »Kejseren af Kinesiens Land . . . .« gentog man
ustandseligt omkvædet: »På’en, på’en, på’en igen, stem på Chr. Rasmussen«,
som blev valgt med stort flertal. Så hørte man om hans modkandidat, over
retssagfører (?) Cohen: »Har De ikke set den lille Cohn - han er aldrig blevet
set af no’en«, efter en aktuel revyvise, tror jeg.
Et af de første år blev min fader fuglekonge ved fugleskydningen i Hel
singør kgl. priv. Skydeselskab, og hans skive blev hængt op i selskabets smukke
lokaler. Det blev jo beundret, når jeg som elev i 5. og 6. klasse var med til
ballerne og senere som gæst var med til fest.
Jeg husker morgenen efter Christian IX’s død (30/1 1906), da vi stod samlede
foran skolen for at »gå op«, at Professoren blottede hovedet (og alle vi andre
også) og sagde: »Kongen er død. Vi kan ikke arbejde i dag, men går stille
hjem og samles igen i morgen«.
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Efter kongens død blev der - som skik var - dekreteret landesorg i et vist
tidsrum, i hvilket »folk«, når de var »påklædt«, gik med dæmpede farver, sort
slips og sort armbind om venstre arm (også til uniform) for herrenes vedkom
mende.
For damernes vedkommende i de højeste rangklasser var foreskrevet en
lille hættelignende hat, der endte bagud i et sort slør ned ad nakken, fortil
med en lille snip i sort crepe ned i panden.
På hjemvejen fra skolen den nævnte dag hørte jeg lærken synge, men det var
jo også lige før Kyndelmisse.
Endelig husker jeg klart den aften, hornbæk-fiskerne i fakkeltog førte Hol
ger Drachmanns kiste gennem Helsingør, det var overordentligt stemnings
fuldt.
Endvidere husker jeg, når reden var belagt med sejlskibe, der afventede
magsvejr for at fortsætte ud i Kattegat, og her var både fuldrigger, bark,
brig, skonnert, galease osv., og lodsbåden livede op med sin brede, røde stribe
over storsejlet.
Jeg husker gudstjenesten i Kronborg Slotskirke juleaften (vistnok pastor
Levinsen). Der var lur-blæsning til salmerne, og den store lygte midt i slots
gården var tændt.
Jeg husker tobakshandler Obels butik på Stengade, hvor chefen, som altid
stod i forretningen, gerne modtog byens borgere i sit baglokale - vel nok til
en lille drink og en sludder.
Endvidere flagbatteriet på Kronborg, hvor vi drenge holdt af at opholde
os, overvære salutten på Kongens fødselsdag (8. april) og ved passage af
krigsskibe og få lov til at se i den store kikkert, hvad klokken var på råd
huset i Helsingborg.
Der var jo altid skildvagt på Flagbatteriet, og der kom i sæsonen mange
turister. En af disse tilbød engang vagten en »drikkeskilling«, men den sne
dige jyde afviste med benyttelse af instruktionens ord: »Det er ikke tilladt
skildvagten at modtage gaver, men hvad de besøgende måtte efterlade, er han
pligtig at bortfjerne«.
Jeg gad vidst, om de små, her i landet meget sjældne bregner stadig findes
på voldenes murstenssider i enkelte af søbatterierne.
Et lille, mindre charmerende minde synes jeg, skal med. Det var vort møde,
når vi kørte til skole ad Kongevejen, med de vogne, der kørte latrinen fra
Helsingør ud til Vapnagård. Disse vogne kunne iøvrigt - sammen med de
store arbejdsvogne, der uafbrudt kørte mursten fra Klostermosegårds teglværk
til Helsingør, om vinteren bringe Kongevejen i en sådan tilstand af morads,
at man måtte helt ud på en lille sti ved grøften for overhovedet at kunne
komme igennem.
Man kan af ovenstående forstå, at det var en stor oplevelse for mig at
blive indkaldt som rekrut ved 18. bataillon på Kronborg den 14/4 1909. Vi

113

blev indkvarteret en masse sammen i slottets Riddersal, der dengang var delt
ved et vandret indskud i den halve højde. Vi lå i det nederste rum (lige over
kirken) og havde indgang i det store tårn.
Det var ligeledes en stor oplevelse for mig at være chef for det kommando
af gardehusarregimentet, som blev beordret op til forskellig deltagelse i byens
jubilæum 1926, heri ridderspillene på Grønnehave under Johannes Poulsens
ledelse. Desværre måtte jeg selv afbryde min turnering i utide, da mine ben
klæder gik i stykker og kun kunne fortsætte efter at have været hos smeden.
Til et af de strålende aftenselskaber havde Johannes Poulsen medtaget
Charmian London, gift med forfatteren Jack London. Inspireret af en statu
ette af Ulvehunden, anbragt foran hendes kuvert, fremførte maleren, ar
tillerikaptajn Fritz Schrøder, en begejstret hyldest til forfatteren.
Måske har jeg taget for meget med, det er svært at bedømme. Det kommer
jo også an på, hvem der læser dette.
Muligt er der enkelte fejl i navne, muligt er der fejlhuskninger - da beder
jeg om tilgivelse!
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DA HUSENE PÂ SKRÆNTEN BRÆNDTE
Knud Schwalbe, Fredensborg

Det var en stille lun majaften 1904. Man stod lige overfor de lyse nætter, der
ville brede deres kogiende lys over land og by. De gamle huse på skrænten op
mod slotsparken, hvor vi boede, skulle om fire timer omspændes af fortærende
ild. Klokken var vel hen ad halv tolv, da byvægteren på sin runde i Jern
banegade opdagede ild i det første hus på Kejserensvej og med fuld røst flere
gange råbte brand. Mine forældre og mine søskende sov på 1. sal i den lange
bygning med det røde tag, og min fader råbte på mig om at stå op, da det
brændte hos fru Bang. Hurtigt kom jeg i tøjet, og fra mit vindue så jeg røg og
lys henne fra det første hus. Samtidig kom folk løbende, de skulle da overvære
denne natlige forlystelse, det var ikke dem, det gik ud over. Man slog ruder
ind, husene skulle jo alligevel brænde. Skomager Henriksen fra »Bagges
Minde« i Jernbanegade stillede med tre halvvoksne sønner og tilbød fader
hjælp med at redde så meget indbo som muligt. Ilden tog fat og forplantede sig
stadig nærmere vort hus, men behjertede mennesker påtog sig at bære og
slæbe de fleste ting ud i haven, ja selv ude i parken anbragtes mange forskel
lige ting. Der stod køkkentøj, pander og gryder, fade og andet husgeråd. Så
ledes var alle stuer tømt for indbo, selv gardinerne var revet ned og rullet
sammen; noget af det sidste, jeg kom med, var mit dukketeater, som min
fader dog anså for unødvendigt at redde.
Henne på fru Bangs hus rasede ilden, og samtidig slog den over i den mod
sat liggende bygning, frk Hassenfeldts forhenværende pigeskole. Den var
nu lejet ud til tømrer- og bygmester Frandsen, denne familie måtte jo også
hurtigst flygte - hvorhen har jeg ingen anelse om! En tilstødende lav bygning
delte skæbne med alle de andre. Den daværende kommunesekretær Seeger,
som var ven af familien Bang, sprang ind i huset, trods advarende tilråb, og
skar med sin lommekniv 2 malerier ud af rammerne og reddede dem således
fra undergang.
I det mellemste hus, »Bredtfeldts Minde«, hed det, opkaldt efter snedker
mester Bredtfeldt ved slottet, logerede en undergartner ved parken; han nåede
lige ud, da et glødende stykke af stråtaget styrtede ned over hans hoved og
brændte ham slemt i ansigtet. Han fik det råd af meutejægeren Eskildsen at
løbe over i branddammen i parken og køle sig af. Man måtte hjælpe sig, som
man bedst kunne.
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Samme snedkermester Bredtfeldt, en stor og bred mand, glatraget og med
gråsorte bakkenbarter, havde sit værksted i gården. Da jeg var lille dreng,
boede mine forældre i stuen i forhuset, og tit smuttede jeg ind i dette værksted
til en gammel betroet snedker. Langs væggene stod på hylder utallige profil
høvle, som passede til de mange forgyldte lister, der indrammede væggene på
slottet. Tit har jeg set denne snedker høvle de lange lister langs høvlebænken.
Alt var jo håndarbejde dengang. Store bunker af lange høvlspåner og så en
duft af nyhøvlet fyrretræ opfyldte rummet, dertil de mange vinduer med
gammelt spindelvæv med opsamlet støv, og på væggene tegninger og skabe
loner fra udførte arbejder til slottet. Når så mester selv kom og tilså arbejdet,
tog han fra vestelommen en æske, tog en pris snus og nøs ret voldsomt og
sagde: »Prosit«. Det var noget uforklarligt noget.
Blandt den bølgende masse af hujende tilskuere råbtes på sprøjter, men hvor
var de? Jo, der gik bud til slottet for at få de gamle pumpeværker ud fra
sprøjtehuset, og det gik kommandovejen. Først til slotsassistenten Rasmussen,
videre til Svend Sadelmager, som på sine listesko bankede på hos slotsforval
ter Jastrau, som boede på 1. sal i Øster Ottekant, og der, efter nødvendig
parlamenteren, fik udleveret nøglerne til sprøjtehuset. Det var datidens hur
tigste form for samfærdsel. Så var der ivrige mænd som i stedet for heste
trak sprøjten af sted til brandstedet.
På den tid var brandmandskabet nærmest et frivilligt opbud, dog med
pligt til at møde op ved brand. Først var der dem, som var udset til pum
perne, men det var mere tilfældige tilløbere, som af den udvalgte brandmester
blev beordret til det mere arbejdsmæssige. Derefter kom så brandmestrene. De
havde et halvmåneformet blikskilt på brystet, hvorpå stod malet med sort på
hvid bund »Brandmester«, dertil en sort kasket med gul trisse og rød kokarde.
Min fader var udnævnt til sådan en betydende stilling. Han har aldrig
brugt disse genstande, men lod dem ligge mellem andre kasserede ting på
værkstedet; det var noget, han ikke kunne tage sig af. Hvem der egentlig
ledede sådan et virvar af sammenløbne folk, ved jeg ikke, men ved samarbej
dende og modstridende handlinger lykkedes det hen på morgenstunden at få
en sprøjte til at fungere med vand fra den nærliggende bagerdam. Da stod
kun de nøgne mure tilbage.
Føromtalte slotsassistent Lud. Rasmussen kom og tilbød at tage min broder
og mig hjem til sig på slottet, han indså jo den fortvivlede situation, som de
brandlidte stod i. Sådan boede vi omtrent 2 mdr. inden for jernporten. Nu
skulle man tro, at mine forældre under katastrofen var tynget og nedbøjet af
det skete, men de skjulte fortvivlelsen, og med ophøjet ro og myndighed diri
gerede de hjælpende mennesker. Jeg så min moder, trods sorgen, som den læge
datter hun var, med forståelse og stille glæde vise de hjælpende til rette. De
støjende og kåde personer, som trængte ind i de ryddede stuer, jagede min
fader ud, ja, en kåd dreng langede han en bagvendt lussing, så han trimlede
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De tre huse, der blev opført i stedet for de nedbrændte. Forfatterens barndomshjem er huset
til venstre.

hen ad gulvet, for selv om huset brændte, skulle døre, hylder o.s.v. ikke ødelægges.
Den lyse forårsmorgen oprandt og hvilket syn. I haven flød det med
borde, stole og andre møbler af enhver art og rester af andre ting, som be
rigende hænder i mørket havde ladet tilbage. Inde i den rygende undergrund
lå indboet fra 1. sal, som ikke kunne brænde, sammenbøjede jernsenge, for
kullede tæpper o.s.v. Alt lugtede af sod og forbrændt træ. Jeg fandt nogle
halvsmeltede kobbermønter fra min sparegris, jeg i virvaret ikke havde fået
med, men var glad over at have reddet mit nye konfirmationstøj og mine sko
lebøger. I en sidebygning i gården boede vores 17-18 årige pige, og her om
natten sprang jeg hen og bankede på hendes vindue og råbte, at det brændte.
Pigen sprang i sin angst ud i gården i sin bare chemise og løb rundt som en
vild; dette så min fader, og med vrede og store armfagter beordrede han
hende ind for at tage tøj på. Mine duer oppe på loftet havde en grosserer
Spangenberg fra villa Pax i Slotsgade gået op og puttet i en sæk og båret
hjem til sig selv, at de ikke skulle omkomme. Han kom nogle dage senere og
forklarede, som det var, og betalte for dem. Selv kunne jeg ikke tage mig af
dem nu, da jeg boede hos assistenten og skulle hver morgen med toget til
Hillerød for at passe skolen. Senere anbefalede assistenten fader at sende en
ansøgning til kong Christian d. 9. om tilladelse som brandlidte til at bo i en
117

tom lejlighed i røde Længe; han var jo ansat som maler ved slottet. Ansøgnin
gen blev omgående bevilget, og en måned senere flyttede vi så ind i afdøde frk.
Leschlys lejlighed op mod Marmorhaven. Her begyndte så et nyt liv mellem
fremmede mennesker og i andre omgivelser inden for jernporten på slottets
grund.
Naturligvis stillede politiet også ved betjent Hansen, birkedommer Schous
højre hånd, og nogle dage senere blev de brandlidte ejere tilsagt til møde på
tinghuset under birkedommerens ledelse. Det var et omstændeligt forhør. Hver
havde sin forklaring; de viste sig at være meget modstridende, og mødet
endte med, at ingen kunne give en troværdig forklaring, og at ingen vidste
noget, men et nyt møde blev berammet til nogle dage senere, for der måtte og
skulle være en grund. Flere møder blev holdt, stadig med samme resultat. Den
fortvivlede birkedommer måtte hver gang føre det samme til protokols. Man
må kunne læse hele retssagen i den tids retsprotokoller. Den eneste troværdige
forklaring kom fra den grædende fru Bang, det første hus, hvor ilden opstod,
og den lød på, at hun den 4. maj om aftenen var gået op på loftet med et
tændt lys for at se efter, om hendes kat havde fået killinger, og var kommet
for nær til stråtaget. Det var jo en akceptabel forklaring, og den blev ført
til protokollen, og således endte denne retssag uden tiltale.
Om erstatning eller assurance til de skadelidte har jeg ingen kendskab til.
I den efterfølgende tid opstod forskellige steder brande i de gamle huse, og
man frygtede at en pyroman drev sit spil rundt om. Det foranledigede birke
dommeren til lavkomiske foranstaltninger, som at flere af byens borgere
sammen med dommer og fuldmægtige i forening gik rundt om natten for at
spore forbryderen med det resultat i nattens mørke, at de anholdt hinanden.
Disse brande, vist en 6-8 stykker, forblev uopklarede.
Men brandtomten blev bebygget. Min fader opførte det største hus på
bakken. Han leverede selv tegningen og lod arkitekt Hoick i Hillerød ud
arbejde arbejdstegninger. Det blev et hus med loggia, søjler og buer på 1. sal,
et ganske ukendt fænomen i den lille Fredensborg by, og det gav genlyd over
til Jernbanegade, hvor slagter Sørensen byggede om og lavede en bue med
søjler til rækværk, for fru Sørensen ville også have en loggia. Det mellemste
hus blev en misforstået skabning af de gamle borge med takkede gavle og
frontispice. Det tredie hus lå som brandtomt et år, indtil en behjertet tømrer
mester købte grunden og opførte et hus i stil med min faders, dog uden loggia.
Han kom flere gange ind til os, da vort hus var færdigt, og tog mål af vin
duer, døre og tagudhæng, så hans hus fremstod i samme stil. Klunkestil, har
nogen sagt, ja, men de har opfyldt en værdig mission frem for de moderne
cementkolosser, som ødelagde Jernbanegades gamle præg.
Jeg har selv med glæde boet i det sidste i over halvtredssindstyve år. Nu i
1975 lever ingen fra den tid, men husene står endnu som et minde fra en tid,
der var anderledes.
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Karl K. Nielsen viser Bastrup, maj 1976

KARL K. NIELSEN
døde 19. november 1977. I historiske kredse var han kendt landet over som
Kulsvier Karl Nielsen eller Kulsvieren fra Værløse.
Karl Nielsen blev født i Slaglille 14. juni 1904. Han kom til Nordsjælland
i 1930’erne, slog sig først ned i Farum, senere i Kirke Værløse, og fra 1966
til 1977 på Mosegården i Lille Værløse. Her boede han i gårdens gamle stuehus
midt i den lokalhistoriske samling, som var resultatet af den indsats, som er
gjort af Værløse kommunes historiske Forening, hvis formand han var fra
foreningens stiftelse i 1948 til sin død.
Ved Karl Nielsens begravelse udtrykte borgmester Ellgaard, Værløse, sig på
følgende måde om hans betydning: »Vi føler alle, at denne kommune har en
identitet. På listen over dem, vi skal takke for det, står Karl Nielsen blandt
de øverste, hvis ikke øverst«.
I Dansk historisk Fællesforenings oversigt over »Danske historiskere«, 1965,
beskriver Karl Nielsen sit levnedsløb: tjenestekarl, kulsvier, jord- og beton
arbejder. Og det kan tilføjes, at indtil pensionsalderen tjente han til livets
ophold som arbejdsmand.
En væsentlig baggrund for hans historiske interesser nævnes også i oven
nævnte kortfattede selvbiografi, nemlig højskoleophold. Dette højskoleophold
har uden tvivl været af den største betydning for Karl Nielsens selvstudier på
det historiske og arkæologiske område, studier, der gjorde ham til en gudbenådet kender, finder og samler af oldsager og til medlem af Oldskriftselskabet.
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Da interessen for at stifte et museum i Værløse blev vakt i 1948, henvendte
man sig til Karl Nielsen, hvis betydelige, private samling af oldsager
havde påkaldt sig opmærksomheden, og man fik ham til at overtage for
mandskabet i »Historisk Forening for Værløse Kommune«. Dette navn blev
nok valgt i stedet for »museumsforening«, fordi Kulsvieren personligt var
noget skeptisk med hensyn til mulighederne for at få oprettet et museum.
Værløse historiske Forening blev lidt et en folkebevægelse. Medlemstallet
voksede støt, bestyrelsen arbejdede flittigt under Kulsvierens ledelse. Der
blev arrangeret udflugter, aftenskoleundervisning, udgivet årsskrift, og alle
rede i 1952 havde foreningen modtaget så mange museumsgenstande, at »de
historiske samlinger« kunne åbnes i den gamle Rytterskole i Lille Værløse.
Karl Nielsen var foreningens formand, museumsleder, kustode, og han
forestod adskillige arkæologiske udgravninger på egnen i sin fritid. Om ud
gravningerne, den historiske forenings virksomhed og museets udvikling kan
man læse i foreningens årsskrift. Karl Nielsens egne bidrag til skriftet handler
især om ovennævnte emner. De er let læselige, korte, men indholdsrige. Den
betydeligste af udgravningerne er det middelalderlige pottemagerværksted i
Farum Lillevang (se årsskrift 1971).
Museets samlinger voksede støt. Karl Nielsen besad egenskaber, der fik folk
til at aflevere deres klenodier til museet, og som gjorde det let at hverve fri
villige medhjælpere til udgravningerne og museumsarbejdet. Hans besindige,
tillidvækkende, stærke personlighed var sjælen i det arbejde, som - med borg
mesterens ord - har været med til at give københavnerforstaden en identitet.
Museumsplanerne i Værløse tog efterhånden fast form. Fra 1966 fik de
historiske samlinger hjemsted på Mosegården. Museet blev statsanerkendt i
1970, og 14. maj 1977 kunne man indvie nyindrettede museumslokaler på
Mosegården. Karl Nielsen nåede at forestå indretningen og opleve indvielsen
af de nye lokaler, der må betegnes som kronen på hans livsværk, medens han
endnu havde sit helbred.
Allerede forud for indvielsen, nemlig i januar 1976, havde han haft den
store glæde at få tildelt belønningsmedaljen i guld for sin lokalhistoriske ind
sats, en udmærkelse, som han beskedent fremhævede måtte betragtes som en
anerkendelse af det arbejde, som den samlede bestyrelse havde udført.
Værløse hører til Københavns amt, men den inspiration, der udgik fra
Kulsvierens arbejde, kendte ingen amtsgrænser. Han har haft stor betydning
for, at interessen for arkæologi, lokalhistorie og kulturhistorie har bredt sig i
alle lag af befolkningen - også i Frederiksborg amt. Adskillige lokalhistoriske
foreninger og lokalarkiver er blevet stiftet efter en foredragsaften, hvor Kul
svieren fra Værløse har været indbudt som taler - eller skal vi hellere sige som
fortæller. Han kunne nemlig fortælle, så tilhørerne kom til at lytte.
For Karl Nielsen blev museumsarbejdet en væsentlig del af hans liv. Han
ofrede så godt som al sin fritid på museet og foreningen, som var uløseligt
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knyttet sammen, uden at spørge om lønnen. For ham var det løn nok, at han
havde befolkningens tillid, og at gode venner og medhjælpere støttede ham i
arbejdet med at overlevere til eftertiden de museumsgenstande og arkivsager,
man fik betroet, og at de oplysninger, man samlede om egnens historie, fik
plads i årsskriftet. De tilskud, som det offentlige ydede til foreningen og
museet, var for ham ikke penge, man havde krav på, men gaver, der skulle
sikre virksomheden.
Karl K. Nielsen vil blive husket som grundlægger af Værløse Museum
- men skal nekrologen sluttes i hans ånd, skal der samtidig rettes en tak til
hans mange frivillige medarbejdere.
P. Chr. Nielsen.

H.C. TERSLIN 1886-1977
Gilleleje Museums stifter og museumsleder, fhh. overlærer Hans Christian
Terslin, født 14. januar 1886, døde 12. september 1977.
I 1909 fik H. C. Terslin ansættelse ved Gilleleje skole som 2. lærer og fort
satte fra 1920 i Gilleleje kommunale Realskole, hvor han i 1947 blev udnævnt
til overlærer.
Som ung lærer var han meget interesseret i naturen omkring sig, og det
lykkedes ham at gøre sine elever interesseret i samme emne på en tid, hvor
naturhistorie endnu ikke indgik som fag i undervisningen.
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Hans naturhistoriske interesse blev hurtigt kendt i befolkningen, og det var
derfor ganske naturligt, at Gilleleje Borgerforenings bestyrelse i 1929 udpegede
ham som leder af en påtænkt naturhistorisk samling i Gilleleje. Det var en
beskeden begyndelse til Gilleleje Museum, som under hans energiske ledelse og
med hans meget dygtige medarbejder Carl Petersen udvikledes til en større
samling, som har minder fra stenalder til nutid, såvel af naturhistorisk som af
arkæologisk og kulturhistorisk karakter.
I museets årbøger, som H. C. Terslin redigerede, har han med stor kærlighed
til »det gamle Gilleleje« beskrevet dets historie.
Endvidere har han udgivet 19 hefter »Naturhistoriske meddelelser«. Tillige
har han udgivet slægtsbogen: Guvernør over dansk Vestindien Gabriel Milan
og hans efterkommere.
Han foretog mange studierejser i Norge, Sverige og Finland, hvor Lan
studerede havbiologi, fiskerihistorie, etnologi og museumsteknik. I 1935 var
H. C. Terslin formand for komiteen, der rejste mindestenen for Søren Kierke
gaard på Gilbjerghoved.
I 1948 arrangerede han endvidere den dansk-svenske fiskerihistoriske kon
gres i Gilleleje.
H. C. Terslin havde været lærer for flere generationer, og børnene var inter
esserede i at hjælpe ham med indsamling til museet.
Han høstede megen anerkendelse for sit store uegennyttige arbejde for Gille
leje Museum og var udnævnt til Ridder af Dannebrog.
H. C. Terslin er savnet i store kredse, men han har efterladt et uudsletteligt
minde i Gilleleje Museum.
Edith Bæk.

FORENINGSMEDDELELSER
Lørdag den 27. maj 1978 afholdtes udflugt til Slagslunde Skov, Krogenlund
og Stenløse kirke med 80-90 deltagere. Efter udflugten havde Anna Esbech
sørget for kaffebord i Ølstykke Sognecenter, hvor godt 60 deltagere holdt
generalforsamling. Inden mødet mindedes forsamlingen tre af egnens frem
trædende lokalhistorikere: Carl Petersen, Gilleleje, H. C. Terslin, Gilleleje, og
Karl Nielsen, Værløse. I årbøgerne for 1977 og 1978 bringes nekrologer.

Efter forslag fra formanden valgtes
7. Svend Esbech til dirigent.
Generalforsamlingen blev erklæret for lovlig.
2. Årsberetning
a. Formandens beretning.
Sidste års generalforsamlingen fandt sted 2. juli 1977 på Hotel Prinsen i
Fredensborg efter besøg på slottet og i slotshaven.
Jeg omtalte dengang den billedindsamling, som lokalarkiver, egnsmuseer
og biblioteker havde under forberedelse, og som var berammet til oktober
1977. Indsamlingen blev udskudt til april 1978, således som medlemmerne har
kunnet se gennem pressen, plakater m. m. Fra Frederiksborg amtsråd blev
der bevilget 25.000 kr. Det er opmuntrende for lokalhistorien, at amtsrådet
har vist forståelse for billedindsamlingen, som må betegnes som et af de
største fælles tiltag, der har fundet sted i vort amt af den art. Resultatet af
indsamlingen har været tilfredsstillende.
For Frederiksborg Ams historiske Samfund betyder indsamlingen, at det vil
blive lettere at finde gode illustrationer til artiklerne i vore årbøger - og
hvad der ikke er mindre vigtigt: Indsamlingskampagnen har medvirket til at
»vække og nære den historiske sans«, således som der står i vor formåls
paragraf.
Frederiksborg Amts historiske Samfund har ikke deltaget aktivt i kam
pagnen, blot anbefalet, at amtsrådet bevilgede økonomisk støtte.
En sag, som har optaget sindene, i det mindste i Hillerød og omegn, er
planen om at opføre kursushotellet »Scanticon« på Tromlepladsen, nordøst
for slotshaven. I den anledning fremkom mange udtalelser i Frederiksborg
Amts Avis, bl. a. af Jørgen Paulsen, Povl Eller, tidligere og nuværende direk
tører ved Frederiksborgmuseet, slotsgartner Raae og slotsforvalter Lindhardt.
123

Disse udtalelser fremhævede Frederiksborg Slot og Slotshave som nationale
værdier, der ikke måtte »sættes i skygge« af et storhotel. Bestyrelsen havde
en skriftlig drøftelse af sagen, der endte med en henvendelse af 2. januar til
kultur- og miljøministeren, hvori Frederiksborg Amts historiske Samfund tog
afstand fra hotelplanerne. Kopi af skrivelsen blev sendt til Hillerød Byråd.
Fra ministeren har vi fået et venligst svar samt kopi af en orientering, han
har givet i Folketinget. Heri henviser Niels Matthiasen til kommuneplanloven
på følgende måde:

»Det er således Hillerød Byråd, der på grundlag af den offentlige debat og
berørte myndigheders bemærkninger (fredningsstyrelse og planstyrelse) i
første omgang skal tage stilling til planlægningen i området. Jeg går ud fra,
at hensynet til miljøet omkring Frederiksborg Slot vil indtage en central
plads ved sagens behandling i Hillerød kommune«.

Det seneste jeg har set vedr. Scanticonsagen er, at overfredningsnævnet
henviser den til miljøministerens afgørelse.
Dansk historisk Fællesforening, der er en sammenslutning af museer, histo
riske foreninger og arkiver, afholdt årsmøde i Helsingør 26.-28. august 1977
efter indbydelse fra Frederiksborg Amts historiske Samfund. Vi ville gøre
historikere fra hele landet opmærksomme på den bevarende sanering, der har
fundet sted i Helsingør, og som har gjort Helsingør til en endnu smukkere by.
Mødet fandt sted på LO-skolen, og Helsingør by havde arrangeret byvan
dringer for deltagerne. Jeg vil benytte generalforsamlingen til at takke for
det gode samarbejde, vi havde med Helsingørs kulturudvalg.
Efter vort forslag gik historikernes udflugt til Gurre slotsruin, Jagtvej
stjernen i Store Dyrehave, Frederiksborg Slot og Slotshave. Jeg vil gerne
takke alle, der beredvilligt modtog eller vejledte deltagerne, nemlig museums
direktørerne Jørgen Paulsen og Povl Eller, skovfoged U. Bromose, professor
Johan Lange samt vor eget turudvalg ved Rosenkilde og Jarløv.
Johan Lange er professor i havebrugsbotanik og formand for Havebrugs
historisk Selskab. Han foreviste Frederiksborg Slotshave i slotsgartnerens
fravær. Vi kendte ikke dengang til Scanticonplanerne. Ved slotshavens fore
visning blev Dansk historisk Fællesforening bekendt med haven som et ene
stående kulturhistorisk mindesmærke, og styrelsen for DHF har sendt en
udtalelse, der vender sig mod hotelplanerne.
Generalforsamlingen i fjor bevilgede 2.000-4.000 kr. til trykning af en
propagandafolder. Bestyrelsen overlod Tofte, Jellingsø og undertegnede at
udforme folderen efter model fra en folder, udsendt af Præstø Amts historiske
Samfund. Den er udsendt til medlemmerne, biblioteker, lokalarkiver og mu
seer samt til de kommunale kulturudvalg.
Centralbiblioteket i Helsingør påtog sig at sørge for udsendelsen til biblio-
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tekerne, og jeg vil takke overbibliotekar Erik Buch Vestergaard for den hjælp,
vi fik herved.
Udsendelsen fandt især sted i november. Medlemstallet er vokset med ca.
100, formentlig som følge heraf. Folderen blev trykt i 6.000 eksemplarer, og
vi har endnu nogle få hundrede tilbage.
Da vi arbejdede med folderen, fik vi den idé, at vi ville benytte lejligheden
til at fortælle folk, hvor meget lokalhistorie Frederiksborg Amts historiske
Samfund havde produceret siden stiftelsen i 1906. - Det blev til ca. 11.000
sider!
For at slå lidt koldt vand i blodet skal jeg omtale indholdet af et notat,
som vi har fået sendt sammen med et par af vore årbøger. Bøgerne returneres,
fordi vedkommende ikke har plads på hylderne og ingen interesse har i år
bogen. Han tilføjer, at foreningen skulle hedde: »Helsingør og Omegns histo
riske Samfund«, selv om årbogen for 1975 havde en artikel om »Den lille
landbokommission«.
Historisk samfunds nye kasserer er sparekassedirektør S. Riis-Vestergaard,
Sparekassen SDS, Helsingør. Hr. Finn Hansen s. st. hjælper Riis-Vestergaard
med regnskabet og med udsendelsen af årbøger, som nu foregår fra Spare
kassen. Salg af årbøger foregår fra Frederiksborg Slot, og for ekspeditionen
står fru Lindegaard. På historisk samfunds vegne skal jeg rette en hjertelig tak
for såvel hjælpen med regnskab som ekspedition.
Landsretssagfører Åse Gedde er sekretær og modtager indmeldelser, fore
spørgsler og klager. De telefoniske henvendelser besvares ofte af fru
Geddes mor, og vi siger tak herfor.
Til slut skal der rettes en tak for økonomisk støtte fra Kulturministeriet,
Frederiksborg Amtsråd, en del af amtets kommuner, Carl Julius Petersens
Hjælpefond, sparekasserne SDS i Hillerød og Helsingør og Sparekassen
Bikuben.

c. Skriftudvalgets beretning ved H. Ring
Årbog 1977 blev en stor og dyr årbog, men den bragte også de første 8 af
de gamle minder fra vor indsamling. Årbogen er så vidt vi ved blevet godt
modtaget af vore medlemmer. Den fik også overalt i pressen stor og rosende
omtale, flere steder illustreret med billeder fra bogen. I det hele taget har
bogens mange muntre tegninger bidraget til dens succes, hvorfor vi hjerteligst
takker tegneren Verner Münch, Helsingør, for det store arbejde. Måske bliver
en del af denne årbogs indhold kendt viden om i landet, da et af vore store
ugeblade har tanker om at bringe stof fra minderne.
Også på anden måde var årbogen en succes. Den har givet os mange nye
medlemmer, og bogen er så godt som udsolgt, der er p. t. kun 20 stk. igen.
125

Nogle af amtets skoler har købt den som klassesæt til undervisningen i
orientering.
Alt i alt tror skriftudvalget og bestyrelsen, at vi med denne mindeindsam
ling og disse første udgivelser heraf har ramt et område, der er stor interesse
for, og som også opfylder kravet i vore loves § 2 om at være »let læselig«.
Årbogen 1978 kører i øjeblikket i trykkeriets maskiner. Den bliver også en
pæn stor årbog, dog ikke med sidste års sidetal, men på 132 sider.
Hovedartiklen er »Hornbæk i historieklip« af fh. lærer Karl Rønne, Horn
bæk. Samme havde en mindeartikel i 1977-årbogen, nemlig »Sommerminder
fra et hornbækhjem«.
Denne hovedartikel bliver først udgivet i juni d. å. som en særbog på ca.
100 sider. Den vil utvivlsomt opfylde et behov, idet det næsten er 40 år siden,
der sidst er udgivet en bog om Hornbæk, nemlig Kai Flors om Kunstnernes
Hornbæk. Denne nye bog behandler Hornbæk og lejets historie gennem
tiderne. Vi venter os gode resultater af den rigt illustrerede bog.
Vore medlemmer får lidt senere 1978-årbogen, der udover nævnte store
artikel indeholder 4 af de gamle minder.
Derudover bringes 2 nekrologer. Lægger vi så foreningsmeddelelserne til,
når vi op på de omtalte 132 sider.
Planerne for 1979-årbogen er ikke endeligt behandlet af skriftudvalget,
men jeg tror jeg tør sige, at den også vil bringe lødigt og interessant stof, som
vore læesre vil værdsætte.

d. T urudvalgets beretning ved ]. Rosenkilde
2. juli 1977 havde vi efter flere medlemmers ønske arrangeret en tur til
Fredensborg slot. Vejret var strålende, og tilslutningen ud over det alminde
lige, nemlig ca. 200. Slottets indre og kirken blev forevist af den lokale guide,
og parken og haven blev under P. Chr. Nielsens kyndige vejledning en op
levelse ud over det almindelige.
72 af deltagerne gik derpå over på hotel Prinsen til kaffe og generalfor
samling.

Efterårsturen 10. september gik til Skåne.
Deltagerantallet var 70, og turen foretoges i rutebiler, så vi kunne rigtig
nyde det skånske landskabs særprægede karakter. Først besøgte vi Lunds
domkirke, som blev vist frem af den autoriserede guide. Derpå holdt vi
frokostpause under gode forhold. Næste punkt på turen var et besøg i Dalby
kirke, som H. C. Jarløv fremviste, og vi sluttede med et besøg i Øved klosters
store park, som alle beundrede meget. Hjemturen gik ad krogede veje tilbage
til Helsingborg.
Beretningerne blev godkendt.
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3. Regnskabet ved kassereren,
som gjorde rede for det betydelige underskud på driftsregnskabet - stor årbog,
udgift til register for fire år, propagangafolder, nyt kartotek, der gør udsen
delse til medlemmerne lettere.
Regnskabet blev godkendt. Regnskabet findes længere fremme.
4. Medlemskontingentet
Generalforsamlingen vedtog en kontingentforhøjelse på 10 kr. til 50 kr. for
regnskabsåret 1/4 1978-31/3 1979, dvs. for årbog 1978.
Ring meddelte, at særbogen om Hornbæk, der kun er en del af årbog
1978, ville komme til at koste henved 80 kr. i boghandelen.

5. Valg til bestyrelsen
Bestyrelsen genvalgtes, og på forslag fra formanden nyvalgtes overbibliotekar
Erik Buch Vestergaard, Helsingør. (Bestyrelsens sammensætning: se længere
fremme).
6. Til revisorer genvalgtes
arkitekt Asger Schmelling, Humlebæk, og bankkasserer Morten Gad, Farum.

7. Forslag fra medlemmerne
Ingen.
8. Eventuelt
Fra Landbohistorisk Selskab blev der givet meddelelse om »Det nordiske øde
gårdsprojekts 2. publikation: Hornsherredundersøgelsen«. Medlemmerne vil
få sendt tilbud på bogen til favørpris. Bogen blev anbefalet af formanden og
provst K. Tofte, Skibby.
Formanden meddelte, at han efter en tiårig formandsperiode ønskede at
trække sig tilbage fra hvervet. Han takkede medlemmerne for interesse for
Samfundet og kollegerne i bestyrelsen for et godt og gnidningsløst samarbejde.
Tofte rettede en tak til Rosenkilde og Jarløv for de vel tilrettelagte ture og
til formanden for 10 års arbejde for Samfundet. Han tilføjede, at bestyrelsen
forgæves havde opfordret formanden til at fortsætte på posten.
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for slut kl. ca. 18.
Mødet sluttede med en tak fra formanden til dirigenten og forsamlingens
tak til Anna Esbech for medvirken ved tilrettelæggelse af dagens udflugt og
for det smukke kaffebord i sognecentret.

Driftsregnskab
1978

1977

DRIFTSREGNSKAB for perioden 1/4 1977-31/3 1978

Indtægter:

Medlemskontingenter ......................................................................
Tilskud:
Kulturministeriet
.................................................. 3.300,00
Kommuner .............................................................. 5.200,00
Sparekassen SDS .................................................. 3.500,00
Bikuben
.................................................................. 1.000,00
Carl Julius Petersens Hjælpefond ...................... 4.000,00
Andre ..........................................................................................
Salg af årbøger ..............................................................................
Renter ...............................................................................................
Underskud .......................................................................................

26.865,00

24.716,00

2.600,00
8.450,00
3.100,00
17.000,00

16.008,50
2.561,00
25’888’14
88.322,64

2.000,00
2.000,00
13.516,00
3.858,01
4.194,57

64.434,58

Udgifter:
Udsendelse af årbog:
Honorarer ................................................................. 6.325,15
Trykning .................................................................. 57.490,82
Forsendelse ................................................................. 6.404,51
Udarbejdelse af registre..................................................................
Fremstød nye medlemmer
...........................................................
Møder og foredrag...........................................................................
Opkrævning af kontingenter ......................................................
Kontorartikler m. v...........................................................................
Kontingent LokalhistoriskFællesforening .....................................
Gaver ...............................................................................................
Andre udgifter ..............................................................................

70.220,48
3.480,00
3.199,99
4.373,61
3.355,84
781,32
1.100,80
971,15
839,45

88.322,64
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6.700,00
41.697,45
7.901,25
3.743,35
1.392,00
1.031,00

1.969,53

64.434,58

Status
1978

1977

389,78
12.367,44
418,35

Aktiver:

Kassebeholdning ..............................................................................
Sparekassebeholdning ......................................................................
Girobeholdning ..............................................................................
Tilgodehavende kontingenter ......................................................
Tilgodehavende moms ..................................................................

2.986,82

2.007,72
33.104,15
987,66
3.640,00
2.311,00

16.162,39

42.050,53

2.975,30

2.975,30

13.187,09

39.075,23

16.162,39

42.050,53

Passiver:
Hensat til særlige formål ....................
Egenkapital:
Pr. 1/4 1977 ...................................... ...................... 39.075,23
— årets underskud .......................... . ...................... 25.888,14

Helsingør, den 8. maj 1978.
S. Riis-Vestergaard.

Foranstående driftsregnskab og status ha.r vi gennemgået og fundet i overensstemmelse med
foreningens bogføring. Beholdningernes tilstedeværelse har vi konstateret.
Helsingør, den 24. maj 1978.

Asger Schmelling.

Morten H. Gad.
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Bestyrelsen
Formand: Overbibliotekar Erik Buch Vestergaard, Hovedbiblioteket Marien
lyst allé, 3000 Helsingør, tlf. (03) 21 73 00; privat Kongevej 48 d, 3000
Helsingør, tlf. (03) 21 46 04.
Sekretær: Landsretssagfører Aase Gedde, Hostrupsvej 9, 3400 Hilerød, tlf.
(03) 26 27 63.
Kasserer: Sparekassedirektør S. Riis-Vestergaard, Sparekassen SDS, Stengade,
3000 Helsingør, telf. (03) 21 04 94.
Museumsdirektør dr. phil. Povl Eller, Frederiksborg Slot, 3400 Hillerød, telf.
(03) 26 04 39.
Arkivleder Anna Esbech, Ryttervænget 56, 3650 Ølstykke, telf. (03) 17 83 49.
Lektor P. Chr. Nielsen, Folehavevej 21, 2970 Hørsholm, telf. (02) 86 10 49.
Provst K. Tofte, Skibby præstegård, Selsøvej, 4050 Skibby, telf. (03) 32 82 32.
Skriftudvalget: Museumsdirektør dr. phil. Henning Henningsen, Handels- og
Søfartsmuseet, 3000 Helsingør, telf. (03) 21 06 85.
Lektor Ole Jellingsø, Ericavej 134, 2820 Gentofte, telf. (01) 67 13 97.
Lektor H. Ring, Toftemosevej 23, 3100 Hornbæk, telf. (03) 20 25 28.
Auditør, museumsleder Torben Topsøe-Jensen, Sophienbergvej 14, 2960
Rungsted K., telf. (02) 86 38 25.
Turudvalg: Overlærer J. Rosenkilde, Boserupvej 305, 3050 Humlebæk, telf.
(03) 19 03 02.
Forstkandidat H. C. Jarløv, Fuglsangsvej 44, 2830 Virum, telf. (02)
85 02 01.
Indmeldelser sker til sekretæren.
Henvendelser vedrørende årbogen til H. Ring.
Henvendelser vedrørende køb af skrifter til Povl Eller.
Henvendelser vedrørende udflugter til J. Rosenkilde.
Alle henvendelser vedrørende historisk samfund til formanden.
Samfundets giro: Frederiksborg Amts historiske Samfund, 3000 Helsingør,
giro nr. 1 06 32 78.
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LOVE FOR FREDERIKSBORG AMTS HISTORISKE SAMFUND

Vedtaget på generalforsamlingerne 20. februar 1967 og 17. maj 1968

1. Samfundets formål er at vække og nære den historiske sans ved at frem
drage den stedlige historie og værne om de synlige fortidsminder, der
findes i amtet.
2. Formålet søges hovedsagelig nået dels ved udgivelsen af en årbog eller
andre bøger, hvori emner af den lokale historie behandles på en let
læselig måde, dels ved at tilskynde til og mulig fremhjælpe udgivelsen af
større bearbejdelser af historiske emner, der særlig vedrører amtet, samt
ved afholdelse af møder og udflugter.

3. Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Medlemmerne
modtager gratis samfundets årbog.
4. Samfundets bestyrelse består af mindst 7 medlemmer, der vælges af gene
ralforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Generalforsamlingen
vælger tillige 2 revisorer.
5. Til varetagelse af stedlige opgaver kan bestyrelsen vælge et eller flere
medlemmer, der er villige til at virke for samfundets interesser, til repræ
sentanter for dette.
6. På den årlige, ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning
og forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabsåret er
fra 1. april til 31. marts.
7. Generalforsamling indkaldes ved meddelelser i dagbladene eller ved di
rekte indbydelse, der sker mindst 14 dage forud. Forslag, der ønskes
behandlet på generalforsamlingen, indgives til bestyrelsen mindst 8 dage
forinden.

8. En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder,
at der er grund dertil, og skal indkaldes, når mindst 25 medlemmer stiller
skriftligt forlangende derom. Den afholdes efter bestyrelsens bestemmelse.

9. Beslutning om samfundets opløsning og om anvendelsen af samfundets
midler kan træffes på en generalforsamling med to trediedeles majoritet,
hvor mindst en trediedel af medlemmerne har givet møde.
10. Ændringer i lovene skal, for at være gyldige, vedtages på to general
forsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
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