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Nybogaard - her boede
lensgrevens Christine med
deres fælles børn
Af Kjeld Damgaard

Mellem Kvistgaard og Humlebæk ligger proprietærgården
Nybogaard, som mange i dag kender som hjemsted for
»Simons Golf«. Den har igennem 200 år stort set kun haft
»ikke-landmænd« som ejere, men der var dog undtagelser, og
en af dem var den senere konsejlspræsident, lensgreve Ludvig
Holstein af Holsteinborg.

Vi må tro, at den unge lensgreve på
Holsteinborg på Sydsjælland havde
svære kvaler i februar 1844. Da fik
han nemlig besked om, at hans el
skede Christine havde født en datter.

Problemet var imidlertid, at Christi
ne og han ikke var gift, og heller ik
ke havde udsigt til at blive det. Chri
stine var nemlig datter af mølleren i
Rude ved Holsteinborg - og selvom

en møller absolut var en respektabel
mand i lokalsamfundet, så var hans
datter ikke et passende parti for en
lensgreve, der havde arvet et af lan
dets større godser.

Christine og Ludvig
Da møllerægteparret i Rude, Maren
Nielsdatter og Claus Hansen, i 1816
fik deres første barn, datteren Chri
stine, stod der ingen steder skrevet,
at hun skulle få en noget usædvan
lig karriere for den tids kvinder.
Præcis hvordan og hvor lensgreve
Ludvig og Christine har mødt hin
anden kender vi ikke til, men Lud
vig Holstein-Holsteinborg var tid
ligt kendt som en human og socialt
indstillet godsejer, der kerede sig om
de folk, der var tilknyttet godset.
Med hensyn til den et år yngre Chri
stine kerede han sig tilsyneladende
en hel del. I vinteren 1843-44 viste
det sig i alle fald, at hun var blevet
gravid, og i denne tilstand blev hun
sendt væk - således som den tids
moral forlangte det.

Nybogaards hovedbygning fotograferet omkring 1904 - før bygningen fik sit nuværende udseende.
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Hun kom til at bo hos kgl. skov
foged A. Chr. Hansen på Lystrup
lund i Uvelse Sogn i Nordsjælland.
Her fødte hun en rask og sund dat
ter, der fik navnet Louise Sophie
Caroline Hansen. Præsten i Uvelse
skrev i kirkebogen, at moderen var
jomfru Christine Sophie Hansen.
Det tekniske problem, der ligger i,
hvorledes moderen kunne kaldes en
jomfru, lader vi ligge her, men det
var i sig selv en lidt usædvanlig be
nævnelse - normalt blev en ugift
moder nemlig benævnt fruentim

mer. Derimod var der intet usæd
vanligt i, at præsten indførte i kirke
bogen, hvem der var udlagt til bar
nefader. I dette tilfælde var navnet
Styrmand Emmanuel Hansen i
Odense. Om denne person nogen
sinde har eksisteret vides ikke, men
hans karriere som fader blev også
ganske kort - kun 9 dage!
Lensgreven går til bekendelse
Den 3. marts 1844 erklærede lens
greve Ludvig Holstein af Holsteinborg sig nemlig som fader til barnet,

Nybogaards hovedbygning som den så ud i marts 2000. (Foto: Kjeld Damgaard).

og i samme skrivelse erklærede han
at ville afholde alle udgifter til bar
nets opdragelse således, at det hver
ken kom til at ligge Holsteinborg el
ler Uvelse sogne til last.
Præsten måtte derpå strege styr
manden som barnefader, men nu
havde Ludvig Holstein-Holsteinborg jo et problem - hvad skulle han
gøre ved moderen og barnet?
Løsningen kom først året efter, da
han i september 1845 købte en pas
sende gård til Christine og deres fæl
les datter, Louise. Gården var Ris-

naturfænomen på arealet - i dette
tilfælde den høj, den kom til at lig
ge på: Rishøjgaarden. Også andre
navne anvendtes i disse år: Lundegaard og Vintappergaard, men ingen
af disse synes at have været anvendt
særligt længe.
I løbet af 1800-tallet anvendtes of
tere og oftere navnet »Nybogaard« sikkert fordi der altid har været pre
stige i at opkalde den største gård i
byen efter byens navn. Og størst blev
gården tilsyneladende ret hurtigt.
Da ejendommen brandtaxeredes i
1811 lå stuehuset mod syd, var i to
etager, stråtækt og med kvist ud mod
haven. De tre andre længer var alle
i mur- og egebindingsværk og alle
med stråtag.

Lensgreve Ludvig Holstein-Holsteinborg (1815-92), købte i 1845 Nybogaarden til sin kæreste
og deres fælles barn. Dette portræt er malet, da Holstein-Holsteinborg var noget ældre, og hæn
ger nu i Folketingets Samtaleværelse på Christiansborg. (Malet af H.C. Ventore efter originalt
maleri af P.S. Krøyer).

højgaarden eller Nybogaard, som
den skiftevis kaldtes i de år.

Rishøjgaarden
Denne ejendom var allerede da en af
de mange store gårde i Nordsjæl
land, som siden de store jordrefor
mer i slutningen af 1700-tallet hav
de været ejet af ikke-landmænd.
Gården var en af landsbyen Nybos

fire gårde - de samme fire gårde, der
kan spores tilbage til 1688, hvor de
alle var lige store i hartkorn. En
såkaldt stjerneudskiftning i Nybo
betød, at alle gårdene kunne blive
liggende i selve landsbyen, og så ha
ve deres tildelte jord liggende i en
vifte ud fra gården. Alligevel flytte
des den ene af gårdene ud fra byen
efter få år. Gården fik navn efter et

»Bolig udenfor bondestanden«
1 forbindelse med den daværende
ejers død i 1825 findes en forteg
nelse over dennes indbo, og heraf
fremgår også, at beboerne var uden
for bondestanden. Det bekræftes
yderligere af ejerlisten, der indledes
med den første ejer i 1793, den engelskfødte købmand, Arthur Howden fra Helsingør. Betegnelsen
»købmand« dækkede i virkelighe
den over en anden erhvervsbe
tegnelse, nemlig skibsklarerer. På
grund af Øresundstolden, lå alle
passerende skibe i Øresund jo stille
i kortere eller længere tid ud for Hel
singør. Helsingørs mange skibskla
rerer-firmaer benyttede så lejlighe
den til at handle med disse skibe. I
sine sidste år var Howden i kom
pagniskab med John og Frederic
Mullens samt George Knox - og fir
maet »Mullens, Howden & Knox«
havde kontor i Strandgade mellem
Brostræde og Bramstræde.
Næste ejer af Nybogaard var også
en helsingoransk købmand, hvoref
ter gården handledes en del. Fra
1821 til 1836 havde ejerne alle mi
litærrang, bl.a. oberstløjtnant, sejl-,
flag- og compasmager Johan Philip
Weilbach fra Usserød Fabrik. Han
var »fabriqeur og entrepreneur« for
tilvirkningen ved »De Usserødske
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Luftfotografi af Nybogaard - set fra øst - omkring 1970. Gården var da i landbrugsmæssig drift, men ikke alle gårdens bygninger, der for fleres
vedkommende stammer fra eller er ombyggede i starten af 1900-tallet, anvendtes længere til deres oprindelige formål. Øverst i billedet skimtes
Ladehøjgaard, som igennem to perioder er blevet drevet sammen med Nybogaard. (Foto i Niels Hofman-Bangs eje).

Manufacturer« - det, der senere blev
kendt som Den Militære Klædefa
brik i Usserød.
Han solgte gården til premierløjt
nant Henrik von Helsdingen, som
efter kun to år på gården i 1832 an
tages at være draget ud til en af de
danske kolonier, nemlig de danske
besiddelser i Bengalen. Her havde
Danmark dengang en række mindre
handelsloger, bl.a. i Serampore hvor
et universitet var blevet grundlagt
under Frederik VI. I disse danske be
siddelser døde i alle fald en Henrik
von Helsdingen i 1840, efter nogle
måneder i forvejen at have mistet si
ne tre børn af en »grasserende Hals
syge«!
De første landmænd
Først i 1836 kom en landmand til
gården, nemlig Hans Christian Jør
gensen. Fra denne handel findes
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en oversigt over gårdens besætning:
17 køer, kvier og kalve, 4 heste, 5
svin, 1 andrik, 5 ænder, 1 hane og 12
høns.
At gården var herskabelig, frem
går også af en beskrivelse fra sam
me periode. Stuehuset var nu grund
muret, teglhængt og i 2 etager. Efter
yderligere nogle handler, overtoges
gården i 1845 af lensgreven fra Holsteinborg. Gårdbestyrerinde blev
Christine. Men ikke nok med det:
Hendes lillesøster Marie kom også
til gården og derudover blev hendes
bror, Hans, forvalter, så nu gik det
godt for møllerens børn fra Rude.
Lensgreven atter på banen...
Og lensgreven havde tilsyneladende
ikke glemt sin Christine. Den 30.
marts 1846 fødte Christine igen en
datter, og atter erkendte lensgreve
Holstein-Holsteinborg at være bar

nefaderen. Barnet kom til at hedde
Henriette Christine Hansen. For at få
efternavnet Holstein, skulle foræl
drene være lovformeligt gift. Og det
var umuligt.
Ludvig Holstein-Holsteinborg æg
tede i stedet i 1850 Mimi Zahrtmann, og netop i de år indledtes
hans politiske karriere, der i 1870
kronedes med at han blev konsej Ispræsident, datidens betegnelse
for statsminister. I 1876 blev han
overkammerherre, men samme år
døde hans hustru. Hans andet ægte
skab i 1878 vakte stor uvilje og
førte til, at han måtte nedlægge
hvervet som overkammerherre. I det
hele taget ser det ud til, at han ikke
havde særligt held på det ægteska
belige område. Christine ægtede se
nere forpagter Hans Johan Andrea
sen Weishaupt, som også adoptere
de den yngste datter.

Denne vogn er bygget af vognfabrikørfirmaet Fife i Lille Strandstræde i København til C.F.Tietgen. Den helt korrekte betegnelse for en sådan vogn er en Grand Coupé eller 3/4 Coupé, men
normalt dog kaldet en karet. Da Tietgens enke døde i 1917 på Strødam ved Hillerød, købte
Lizzie og Valdemar Hansen vognen, og dermed kom den tilbage til Fife-familien. Her blev den
brugt til bryllupper, barnedåb m.v. Netop en sådan begivenhed ses her i 1939, hvor brorsønnen
Wilhelm Hansen blev gift med Karen Rojkjær. Billedet er taget på Nybogaard.
(Foto i Danmarks Tekniske Museums arkiv, Helsingør).

Nabogårdene opkøbes
I 1853 solgte Holstein Nybogaard til
en anden politiker, landmåler Adolph
Fleischer, der forøgede gårdens til

liggende ved at købe og nedlægge
Blankhøjgaarden i Toelt. 11881 blev
tilliggendet yderligere forøget ved
opkøb af Strikkergaarden og endnu

Portbygningen set fra gårdspladsen. Indkørslen til hovedbygningen sker jo fra selve Kongeve
jen, og altså gennem denne portbygning, som her er fotograferet i 1983. (Foto: Per Topp).

en gård i Toelt, og disse blev nu slået
sammen til en ejendom. Senere op
købte daværende ejer, Hans Jør
gensen, også en gård i Øverste Torp,
hvorefter det samlede areal i 1907
bestod af 150 tdr. Id. Gårdens be
sætning var nu forøget ganske bety
deligt, nemlig til 55 køer, 20 kvier
og kalve, 8 heste og 10 plage og føl.
Hans Jørgensen havde købt går
den af Holger Olsen, dog på den spe
cielle måde, at de mageskiftede, så
ledes at Hans Olsen overtog Hans
Jørgensens gård, Petersborggaard i
Birkerød for 40.000 kr, medens
Hans Jørgensen måtte bøde 100.000
kr for Nybogaarden.
Da L. Buchwald i 1912 overtog
gården, ombyggede han hovedbyg
ningen. Der byggedes en fuld 2. eta
ge på og de to sidefløje blev tilføjet.
Den følgende ejer, direktør Axel
Piesner, satte også sit præg på huset,
idet han indrettede loftsetagen i
norsk bjælkehytte-stil.

Lizzie og Valdemar Hansen
Fra 1919 satte Lizzie og Valdemar
Hansen deres præg på ejendommen.
Valdemar Hansen var søn af en tøm
rermester, men fik en handelsud
dannelse, drev grosserervirksom
hed, og avancerede hurtigt til leder
jobs.
Allerede som 36-årig i 1906, blev
han direktør for De forenede Glas
værker - en post han beholdt til
1949. Derudover var han medlem af
Sø- og Handelsretten og havde en
lang række tillidsposter i ind- og ud
land.
Allerede året efter overtagelsen
købte de nabogården i Nybo, Ladehøjgaard. Men Lizzie og Valdemar
Hansen drev ikke selv gården. Det
gjorde derimod bestyreren, Jørgen
Olsen i hele 47 år, frem til 1967. I
1937 købtes endnu en gård, nemlig
Kvistgaard Hovedgaard. Driften af
denne proprietærgård, blev imidler
tid overladt til brodersønnen Wil
helm Hansen, der boede her indtil
Kvistgaard Hovedgaard atter blev
solgt fra i 1957.
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Lizzie og Valdemar Hansen fotograferet ved
Nybogaarden i 1950. (Foto i Niels HofmanBangs eje).

Valdemar Hansen blev i øvrigt i
slutningen af 1940’erne tvunget til
at sælge Ladehøjgaard, hvilket
skyldtes, at det blev vurderet at gård
en blev drevet sammen med Nybo
gaard. Det var ikke tilladt dengang
- man ønskede ikke, at en penge
stærk ejer skulle kunne opkøbe de
gårde, som mindre bemidlede land
mænd så ikke kunne overtage.
Efter Valdemar Hansens død i
1951 beholdt Lizzie Hansen Nybo
gaard indtil sin død i 1971. Lizzie
Hansens var ud af den kendte vognmagerslægt Fife, som fra 1796 byg
gede bl.a. kongehusets kareter. En af
firmaets kareter - oprindeligt byg
get til C.F. Tietgen, ejedes af Lizzie
Hansen. Den forærede hun i 1966
Teknisk Museum i Helsingør, hvor
den indgår som en af museets flot
teste enkeltattraktioner. Også den
flotte mørkegrønne, åbne Chryslerårgang 1932 - som chaufføren

Arendt Petersen, passede og plejede
frem til 1966, står nu på Teknisk
Museum.

Ny æra indledes
Lizzie Hansens slægtning, Esther
Hofman-Bang og hendes mand, pro
fessor Niels Hofman-Bang, blev de
nye ejere og beboere på Nybogaard,
men i 1987 solgte de til den nu
værende ejer, Arne Simonsen, der ef
ter få år indledte en helt ny æra på
den gamle gård: Omdannelsen til en
eksklusiv golfbane - »Simons Golf«.
Markerne vest for Kongevejen er
sammen med Ladehøjgaards tilstø
dende jorder nu udlagt til golfbaner,
der tiltrækker verdensnavne inden
for golfsporten. Ladehøjgaards byg
ninger danner nu rammen om de ak
tiviteter, der hører til selve golfspil
let, medens Nybogaards bygninger
er omdannet til hotel, festlokaler
m.v.

De to bemærkelsesværdige bygninger, med de karakteristiske pyramidetage, danner et værdigt indgangsparti til avlsgården fra Nybovejen. De to
huse stammer fra begyndelsen af 1900-tallet, men er ikke lige gamle. (Foto: Lars Johannessen, 2000).
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Da Helsingør var Danmarks
vinbjerg
Af Kenno Pedersen

Vin er blevet en særdeles populær drik i Danmark, men har den
egentlig ikke altid været det? Museumsinspektør Kenno Pedersen
kan i hvert fald konstatere, at det har været tilfældet i den kosmo
politiske sundtoldstad Helsingør. Og bag Kronborgs tykke mure
har danske konger som Frederik den Anden og Christian den
Fjerde nydt den gode vin, som deres kongelige toldere bragte
dem i mere end rigelige mængder.
Med klart blik for de muligheder der
netop lå i at beherske forbindel
sesvejen mellem Østersøen og
Vestersøen, havde kong Erik Vil af
Pommern i slutningen af 1420’erne
pålagt alle handelsskibe, der passe
rede gennem de kongelige, danske
farvande en bælttold - den såkaldte
Øresundstold. Opkrævningen af
denne told blev henlagt til Helsingør.

Da handelsskibene ved opkræv
ningen af Øresundstolden var tvun
get til at ankre op på Helsingørs
rhed, faldt det naturligt, at de ved
samme lejlighed også købte lev
nedsmidler, fik frisk ferskvand og
hvad der i øvrigt kunne være fornø
dent til et skibs videre færd. Der blev
selvfølgelig også handlet den mod
satte vej, og ligeledes indbyrdes

Med de mange skibe, der ankrede op på Helsingørs rhed for at betale Øresundstold, har der
været overordentligt livligt langs Strandgaden og på skibbroerne. Denne stemningsfulde
tegning af byens vandfront med Kronborg i baggrunden på Frederik den Andens tid er helt fri
fantasi, men giver trods sine mangler, en fornemmelse af, hvor let en adgang byen havde til vin
og andre spændende varer. (Tegning af Gerhard Heilmann 1904).

mellem handelsskibene. Vin var en
af de varer, der blev omsat på dette
»sundmarked«, hvor kongen var re
præsenteret ved sin tolder eller en
særlig vinkyndig.
Rigshofmester Eske Bille bliver
således i 1548 anmodet om »at for
skikke min herres kældersvend til
Helsingør, når skib kommer med
vin, at han udtager Kongelig Maje
stæt nogen god velsmagende vin, refaell, musktelle, romenij og anden
god vin, som han ved min herre tje
ner«. 11551 udtrykker Christian den
Tredje endvidere ønsket om, at man
straks skaffer ham en god og for
standig karl, som vintapper. Kongen
ønsker at købe den bedste rhinskvin,
man kan få, og han ønsker, at told
vinen og den købte vin tilsammen
udgør mindst 150-160 ammer. Én
amme indeholdt 154 liter.
Antagelig af erfaring om, hvad de
dybe kældre i Helsingør rummede af
vine, kunne søhelten Søren Norby
på et spørgsmål om hvilke vinbjer
ge man havde i Danmark, give kej
ser Karl den Femte det fyndige svar:
»Helsingør, bedre end noget i ver
den«.
Kongerne og vinen
Med Øresundstoldens indførelse,
begyndte den regelmæssige vinfor
syning for Danmarks - eller rettere
kongen af Danmarks - vedkom
mende. Oprindelig var Øresundstol
den en simpel skibstold, som under
den dansk-svenske Syvårskrig
(1563-70) blev lavet om til en laste
told for snart at blive ændret til en
værditold. Heri lå selvfølgelig den
fristelse nær for skipperne at søge at
slippe billigt igennem ved at angive
varens værdi for lavt. Men som en
høg svævede tolderen over flokken.
Han havde overblikket og gjorde
brug af kongens hævdvundne købs
ret. Med hensyn til vinen, sluttede
han gerne fra afsenderen og adres
sen, til vinens godhed, og slog så
stundom ned og beslaglagde til opgiven pris ofte varer af langt større
værdi.
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Helsingørs borgere har ved Øresundstolden været forvent med fremmede skibe og deres spæn
dende varer. Vin var blot noget af det, der omsattes på dette særegne »sundmarked«.
(Maleri fra 1600-årene på Københavns Bymuseum).

Kongens tolder i Helsingør sørge
de ligeledes for opkrævningen af en
særlig vintold på
af vinens værdi
- de såkaldte »30 penge«. I stedet for
kontant betaling var kongens tolder,
eventuelt i samråd med en særlig
vinkyndig, berettiget til at udtage
vin. På denne vis holdtes kongens
vinkælder altid ypperligt forsynet,
og hyppigt drak man ved hoffet,
hvad der var bestemt til fjerne Østersøegne og ukendte fyrster. Mod slut
ningen af 1500-årene blev det et al
mindeligt galanteri fra den danske
konges side at lade vin til fyrster ved
Østersøen passere toldfrit.
Det var betydelige mængder vin,
kongens tolder i Helsingør kunne
sende op på slottet Krogen, som fra
1577 kom til at hedde Kronborg.
Her måtte Frederik den Anden og se
nere Christian den Fjerde således la
de indrette særlige vinkældre. Fre
derik den Anden lod i 1578 en kæl
der på 11 x 34 meter udgrave under
Kronborgs sydfløj. En pæn størrel
se på en vinkælder, som da også var
nødvendig. Allerede i 1579 kan kon
gen i forbindelse med et fyrstemøde
i Odense nemlig uden videre rekvi
rere 300 ammer Rhinskvin fra den
nye vinkælder på Kronborg.
Den kongelig vinkælder forsyne
12

des ikke blot ved toldvinen og hvad
der løbende kunne erhverves på
»sundmarkedet«, men tillige ved ind
købsrejser som den, Christian den
Fjerde foranstaltede i 1605-06, hvor
indkøbene omfattede henved 150
foder vin eller 185.400 flasker.
Der blev drukket megen vin ved
hoffet. Fra sommeren 1588 indtil ef

teråret 1591 blev der alene af rhinsk
vin drukket 7200 potter om måne
den, hvilket svarer til et dagligt for
brug af 240 potter.
Medens Frederik den Anden un
der den såkaldte Nordiske Syvårs
Krig sad på Krogen Slot og surmu
lede over at Rigsrådet ikke ville la
de ham deltage, slog han jævnligt
gækken løs og holdt drikkelag til
daggry. Det kan derfor heller ikke
undre, at kongen fik en tidlig død.
Han blev kun 54 år. Den tidligere
slotspræst Anders Sørensen Vedel
sagde i sin ligtale over Frederik den
Anden: ».. at vor Nådigherre vel
kunne havde levet mangen god dag
endnu, hvis han kunne have holdt sig
fra den skadelige drik ...«.
Det danske hof havde imidlertid et
betydeligt forbrug selv efter at Fre
derik den Anden’s muntre hof var
opløst og den stille tid begyndt, der
varede indtil Christian den Fjerde
blev myndig og kunne genoptage
tråden. Christian den Fjerdes tørst
var enorm. Det siges, at det var un
der hans første Englandsrejse i 1606
at mundheldet »drunk as a dåne« op
stod.

Skipper Gotschalk Macs af Lübeck må den 6. juni 1676 pænt erlægge øresundstold i Helsingør
for sin last af vin og andre varer på sin hjemtur fra Bordeaux. (Helsingør Kommunes Museer).

Vinen i dagligdagen
Vin var endnu på denne tid for al
muen en næsten ukendt drik. Selv
blandt borgerstanden og størstepar
ten af adelen blev vin regnet som
festdrik. Imidlertid var man i byer
ne godt på vej til at udvide dette sid
ste begreb, så at det ikke blot beteg
nede virkelige festligheder, men og
så mindre sammenkomster.
Vanskeligheden ved at opbevare
vin i mindre partier hæmmede på af
gørende vis udbredelsen og forbru
get af vin. Havde man ikke råd til at
købe og på en gang uddrikke et »ok
sehoved« en »pibe« eller en »am
me«, hvilken sidste var det mindste
mål for vin på fad og rummede 160
potter, så måtte man finde sig i
ulemperne ved at havde vinen ståen
de udsat for luften. Opbevaring af
vin på flaske var kendt på denne tid,
men var ikke særlig almindeligt.
Overhovedet blev brugen at glas
flasker først almindelig i 1700-årene, hvor korkproppen dukker op.
Indtil da gjorde man brug af nogle
vældige kander forsynet med låg og
tud, velegnede både til at tappe i,
skænke af og skærme hvad der blev
tilbage i kanden mod luft og støv.
Heri lå fremdeles grunden til det
syn, der var så almindeligt i datidens
gader: bud, der hver med sin tude
kande i hånden sendtes af sted efter
»en pot vin eller otte«, når en gæst
var kommet til huse.
Alle styrede de sammesteds hen,
til byens vinkælder. Thi når vinen
skulle tappes fra fadet, kunne man
kun vente at få den god, hvor som
her en hel bys søgning hver dag lod
nye fade blive anstukket, og intet fik
lov til halvfyldt at stå og dovne.
Indtægten fra byens vinkælder,
der i reglen lå i tilknytning til rådhu
set, udgjorde i øvrigt en del af borg
mesterens og rådmændenes em
bedsindtægter. Den kunne så, som i
Helsingør i 1576, være overdraget et
kompagni, hvor den mand, der blev
antaget til kældermester og vintap
per, som løn fik »andel i fortjenesten
ligesom en anden, der tillægger sine

Der blev drukket megen vin på Kronborg, ingen tvivl om det, og det kunne have været spænd
ende om disse drikkegilder var blevet foreviget ved tegning eller maleri. Vi må nøjes med dette
tyske kobberstik fra Thesaurus Philo-Politicus’ bog fra 1624 med illustrationer af forskellige
tyske mundheld. Her har nogle mennesker netop afsluttet måltidet, og vinen har måske flydt i
rigelige mængder. I hvert fald går den ene fra bordet uden at sige tak for mad.
(Helsingør Kommunes Museer).

penge, dog at han intet skal lægge
til«. Som hans hovedpligter anføres:
når et fad er udløbet, da straks at

gøre regnskab derfor; ikke at befat
te sig med »plumperi« eller uret mål,
så at gæsterne får grund til klage; og

Frederik den Andens store, hvælvede vinkælder på Kronborg står i dag tom, men én gang om
året fyldes den med liflige vine i forbindelse med en vinfestival arrangeret af Helsingør Vin
museumsforening. (Foto 1999).
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endelig ikke at udborge vin til no
gen, som der kan være tvivl om at få
betaling af.
Med sigende navne som »Vin
fadet« og »Vinkanden« har en ræk
ke steder i sundtoldens Helsingør
stået til rådighed for byens borgere
og de mange fremmede, hvad enten
det var for at læske ganen eller købe
vin pottevis. Antallet af vintappere
og vinhandlere med egne kældre,
hvor der kunne tappes vin i pottetal
og i øvrigt skænkes for borgerfolk,
høje og lave, men også for søfolk,
er ganske uvist. Men de havde god
søgning. Helsingør var overfyldt
af fremmede søfolk, håndværkere
og andet godtfolk, der lod pengene
rulle og øllet og vinen flyde. Byens
magistrat tjente vel herved, idet
kongen i 1577 havde tillagt denne
en skat på 1 mark af hvert fad vin,
som blev indført, og 2 skilling af
1 tønde øl, som blev indført fra
fremmede steder, mens det stedlige
øl kun blev belagt med en afgift
på 1 skilling.

Helsingoranerne drak krydret,
ufortyndet vin
1600-årenes første halvdel var på
mange måder en overdådig og bom
bastisk tid. Det var en tid, der var
højtravende, overspændt, svulmen
de og barok. En tid, der ikke sådan
lod sig begrænse for meget i sin ud
foldelse åndeligt eller materielt.
Dette kom tillige til udtryk ved den
stærkt forøgede indførsel af vin.
De fleste af datidens vine kunne
ikke holde sig frisk i mere end ét til
to år. Ved at tilsætte brændevin, kun
ne vinen holde sig længere, og kun
ne samtidig bedre klare transporten.
Spanske, franske og rhinskvine
har været de almindeligst forekom
mende vine. Kun en ringe del af dis
se vine blev oprindelig nydt ublan
det. Enhver, der formåede det, »for
bedrede« dem ved iblanding af
krydderier. I Danmark drak man
desuden vinen ufortyndet, i Frank
rig fortyndede man den med vand.
Da den franske gesandt Claude de
14

På dette træsnit fra 1555 er der vist tale om
et regulært drikkegilde. I hvert fald synes
manden i forgrunden ikke at kunne lade sig
nøje med vinen på bordet.
(Olaus Magnus: Historia de Gentibus Septentionalibus, Rom 1555).

Mesmes, grev d'Avaus besøgte
Christian den Fjerde i anledning af
brylluppet for hans søn »den Ud
valgte Prins« i 1634, forlangte gre
ven i god forståelse med kongen en
1/2 tønde frisk vand leveret fra Hel
singør. Kildevandet kom sikkert fra
»Hestekilden« ved Helsingør, hvor
gesandten og hans ledsagere boede
et stykke tid inden ankomsten til
København.
Efter dansk smag gjaldt det ikke
om at fortynde vinen, man ville hel
lere søde, varme og forstærke den i
så høj grad, at det blev en helt anden
drik, nemlig »Lutendrank«, som i
mangt og meget kunne minde om
den bekendte julegløgg. Til 8 potter
vin kunne man da bruge 8 lod af
blandede, afkogte krydderier som
kardemomme, ingefær, sukat og pa
radiskorn - samt to pund sukker.
Den simpleste måde at forbedre
vinen på, var ved blot at iblande hon
ning eller sukker, sådan som fru Godenius beskriver det i forbindelse
med bespisningen i handelshusets
tilhørende skipperstue: »Vin og suk
ker behager de selv at besørge, og
hver middag skal min tjener bringe
ind i contoiret eller boden den overblevne vin«.

Jo mere almindelig nydelsen af
vin blev, des mere voksede også fa
ren for, at den skulle blive forfalsket.
Inden udgangen af 1500-årene,
synes denne virksomhed at have
været i fuld gang i Norden. En tysk
rejsende i Sverige klager over, at
rhinskvinen her er betydelig spædet
med vand. 1 Danmark fulgte man en
anden fremgangsmåde, idet man
temmeligt åbenlyst af fransk eller
spansk vin, ved tilsætninger lavede
den mere efterspurgte rhinskvin. År
1585 udstedte Frederik den Anden
et strengt forbud mod al denne blan
ding og forfalskning. Den straf,
hvormed der truedes, var meget be
tydelig. Hvo, der overbevistes om at
falbyde vin, som ikke virkelig var,
hvad den udgav sig for, skulle have
ikke blot den forfalskede vin, men
hele sit vinlager forbudt.
Vin fra Bordeaux og ubillig
konkurrence
1600-årenes sidste halvdel fore
kommer generelt at have været en
økonomisk trængt periode. Evinde
lig lyder i alle tilfælde borgmester og
råds jamren over sundtoldstadens og
borgernes håbløse økonomiske for
hold. Her tænkte man først og frem
mest på toldklareringen og hele det
forretningsliv, der stod i afhængig
hed heraf.
På grund af Danmarks neutrale
stilling i den Phalziske arvefølge
krig, der udspillede sig i årene 168897, oplevede Helsingør en forbi
gående handelstravlhed. Det er i
denne periode, Helsingørs rigeste
købmand, den franske konsul Jacob
Hansen, skaber sin formue. Hande
len går især til Bordeaux, hvortil der
føres korn, tømmer, jern, kobber, og
hvorfra der hjemføres vin, eddike,
sirup og brændevin (d.e.cognac). I
årenene 1690-94 udruster Jacob
Hansen ikke mindre end 11 skibe.
Han var imidlertid ikke den eneste i
Helsingør, der på dette tidspunkt har
skibe i langfart på Bordeaux og an
dre vinområder. En række kolleger
gør ham følgeskab, ligesom der blev

etableret forskellige kompagniska
ber af skippere samt andre borgere.
Alt i alt henved 30 skibe var i fart på
det fremmede. Et omfang den helsingørske handelsflåde aldrig siden
opnåede. Knapt 25 år senere omfat
ter den helsingørske skibsfart alene
apothekerens ene jagt.
De store mængder vin kom imid
lertid til Helsingør med fremmede
skibe for snart efter på ny at gå
søværts. Helsingør havde i 1729 fået
etableret et frilager, men allerede
året efter inddrog den enevældige
regering bevillingen, hvorved byen
mistede muligheden for billig op
lagring af »de fire species«: Vin,
brændevin, tobak og salt.
Vinhandlerne i Helsingør var ramt
af ubillig konkurrence fra skippere
og »fremmede« købmænd, der efter
gældende bestemmelser kun måtte
sælge deres varer i hele laster, men
desuagtet solgte i tønde, potte- og
alenmål til høj og lav i byen. Sådan
var det, og sådan havde det stort set
altid været. Hertil havde Helsingørs
kræmmere konkurrence fra en del
fremmede, som tid efter anden op
holdt sig i byen uden at være egent
lig bosiddende, endsige borgere,
men som gæster eller »liggere«.

Vinbyen i 1700 årene
Mere ordnede forhold fik kræm
merne i Helsingør, da de i 1744 fik
deres laug. Udover de 8 »grund
læggere«, havde lauget 13 indmel
delser de først to år. Herefter fulgte
frem til slutningen af 1770erne 1 -5
nye indmeldelser årligt.
På den ene side kæmpede Kræmmerlauget en brav kamp for at få
indlemmet en række af skibsklare
rerne og andre veletablerede hand
lende, hvor det især holdt hårdt med
englænderne, og på den anden side
var man også yderst restriktiv.
Eksempelvis da commerceråd Frie
drich Chr. Wurmbs i 1777 søgte om
optagelse. Flertallet fandt ikke, at
han havde gjort tilstrækkeligt »rede
og rigtighed« for sin adkomst, men
en kongelig resolution dekreterede

hans optagelse i lauget. Wurmbs,
der var indvandret fra Tyskland via
Hamborg, blev imidlertid accepteret
i lauget, hvor han fik en fremtræ
dende stilling blandt vinhandlerne,
hvoraf der omkring 1780 var seksotte med egne lagerkældre, vinkyper
og udskænkning.
Vinhandler Chr. Wurmbs havde
sin forretning i Stengade 49-51. En
bevaret prisliste fra 1780 viser, at
hans unge søde Bordeauxvin koste
de 30 rigsdaler pr. oksehoved, gam
mel fransk vin af bedste kvalitet 40
rdl, bedste rød Médoc 60 rdl. og bed
ste Margaux 60-90 rdl. Blandt vine
fra Languedoc var den dyreste rød
Hermitage, 110 rdl. Frontignac 70
rdl. Af rinskvine havde firmaet sik
ret sig af den berømte årgang 1748,
der kostede 9 mark flasken. Et oxehoved mellemgod rhinskvin regnes
til 90 rdl. og champagner til 5-6
mark flasken. Rød og hvid Bour
gogne er sat til 3-4 mark flasken.
Den på den tid meget yndede Constantiavin kostede ikke mindre end
14 mark pr. flaske og ungamsk vin
i halve flasker 12 mark. Af dessert
vin forekommer Canarie-sekt og
Samos. Prisen for »ekstra stærk
Cognac« var 100 rdl. for et okseho
ved.

De helsingørske vintappere og
vinhandlere
Endskønt der i Helsingør stedse har
været mange om at udbyde vin i stort
og småt, optræder vintappere og vin
handlere kun yderst sporadisk og

Til 1700-årenes bybille
de har hørt små butiks
skilte. Også vinhandler
ne lod sig bemærke,
som ved denne fine lille
figur til N. Randrups
forretning i Kongensga
de, der er dateret i 1739.
(Tegning af Poul FriisJensen 1924).

tilfældigt i det historiske kildemate
riale. En Herman Vintapper nævnes
således første gang i 1574. I 1576
betaler vedkommende 3 mark i leje
af en ældre bod på byens daværen
de torv, der lå mellem St. Olai kirke
og Stengade. En Anders Vintapper
optræder i 1621 i forbindelse med at
vedkommende af Christian den
Fjerde får privilegium på en teglgård
syd for Helsingør.
Der har aldrig eksisteret et selv
stændigt vinhandlerlaug i byen, vel
fordi de fleste drev deres vinhandel
eller vintapperi i forbindelse med
anden virksomhed. I en opgørelse
fra 1704 over Helsingørs nærings
drivende, får vi lidt at vide om hvem,
der handler med vin: Eksempelvis
Peter Jansen Juffer, der »logerer
skippere, tapper øl og vin-varer og
brygger til skibsfornødenhed« i
Strandgade 85, og tre huse længere
henne i gaden tappede den unge
skibsreder og købmand J.D. Burghoff i tilknytning til sit octroyeret
værtshus »øl, vin og brændevin og
brygger til skibsfornødenhed«. Na
boen i nummer 93 handlede med
»vinsorter i gros og småt mål« for
uden sit købmandsskab udi »salt,
hør, hamp, humle, jern, fiskevarer
og desligeste«. I Stengade 76 havde
vintapper Ej lert Tschierning sin ge
schæft og i nummer 68 træffes vin
tapper Johan Dow. Overfor, i num
mer 63, drev købmand Frederik Ja
cobsen handel med »klæde-, silke-,
urte- og nürnbergerkram, sælger og
vin, brændevin og eddike item
trævarer samt andet mere«. Længe
re henne på Stengade boede toldin
spektør Joh. Fr. Meyer, som fra sin
ejendom i nummer 48 »handler med
vin så(vel) i gros som i pottemål«.
Så fremdeles kunne man fortsætte
rundt i byen og finde næringsdri
vende som på en eller måde var en
gageret med vin.
Hovedparten var af fremmed her
komst som den tyskfødte Johan
Adam Späth, der i 1730 kom til
Helsingør, hvor han etablerede sig
som gæstgiver og vinhandler. Af
15

samme herkomst var Johan Christian
Sprunck, der 1748 blev optaget i
kræmmerlauget som vinhandler og
faßbinder (bødker). Når Helsingør i
anden halvdel af 1700-årene omta
les som et »lille England«, var det et
resultat af en massiv tilstrømning af
englændere, der havde sat sig tungt
på skibsklareringsvirksomheden og
den dermed nært forbundne handel,
der i vid udstrækning også omfatte
de vin. Thomas Baildon var oprin
delig værtshusholder og herbergerer
for fremmede skippere, samt for
handler af kinesiske varer, men etab
lerede i 1757 en vin- og brænde
vinshandel, der udviklede sig til en
af de betydeligste i byen. Bordeauxvine var den afgørende forretning
for William Brown, der var kommet
til Danmark i 1749 og tjente sig fra
dreng op i Fenwicks og Godenius'
handelshuse, for i 1754 at etablere
sig som selvstændig. En yngre bro
der David havde allerede et par år før
løst borgerskab som vinhandler.
Et dansk indslag i den
helsingørske vinhandel
I Kræmmerlauget var det en stående
klage, at de fremmede drog det me
ste af søhandelen til sig, mens dan
skerne måtte nøjes med den almin
delige byhandel, som ikke var for
givtig. Blandt de mange fremmede i
kræmmerlaugets protokol dukker
dog også danske navne op. En af de
mest markante var Elias Petersen,
der blev optaget i 1749. I 1751 ind
ledte han et samarbejde med David
Fenwick om en fælles Négoce med
vine, brændevin og udenlandske va
rer, som de foreskrev. Kompagni
skabet opløstes snart, og Fenwick
fik alene privilegium på en vinog brændevinsforretning, hvor Carl
Frederik Godenius senere optages
som kompagnon.
Som dansk skibsklarerer fandt
han det nødvendigt med lidt aktiv re
klame for sin forretning. Han op
fandt det særlige helsingørske er
hverv brokaperi med rekom
mandører, der trængtes om nyan-
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I 1846-47 indretter købmand og skibsklarerer K. E Marstrand sin skibsprovianteringsforretning
og kontorvirksomhed i en nyopført ejendom i Strandgade 71. Marstrand havde grundlagt sin
forretning i 1833 og vin var en af hans store varegrupper. Det var normalt, at byens store vin
handlere lod trykke deres egne etiketter, og her spillede design’et ingen nævneværdig rolle,
blot kunden kunne skelne St. Croix-rommen og den hollandske Genever fra den gode franske
rødvin, da alt var tappet fra fadene i samme slags bouteiller. Her er gengivet et par vinetiketter
fra Marstrands forretning, og de er vel fra ca. 1860. Han har fået en stabel etiketter fra vin
firmaet Cantenac, antagelig sammen med vinen, og har kunnet vælge at forsyne flaskerne med
de originale etiketter eller med hans egne. (Helsingør Kommunes Museer).

komne skippere på skibbroerne og i
Strandgade for at lokke dem til de
respektive huse. Han lod desuden et
»ordentligt skilt« hænge op over
porten til sin forretning i Strand
gade 91, hvor han indrettede øverste
etage til skipperhotel. Handelsbo
den lå i stueetagen sammen med
værtshuset, hvor han skænkede vin
i »både pægle og buteljer«. Konkur
renterne indgav en lang klage over
al denne foretagsomhed, som snart
blev en del af det helsingørske han
delsliv.

Økonomisk og socialt tilhørte vin
handlerne i den kosmopolitiske
sundtoldstad det solide og gedigne
borgerskab med nære kontakter til
udlandet. Havde vedkommende
oven i købet borgerskab som skibs
klarerer, var chancen for at blive
konsul temmelig stor. 11 af 35 skibs
klarerere havde i 1850 titel af kon
sul. Fire var lønnede og resten var
honorære konsuler, men var efter in
ternationale overenskomster fritaget
for alle borgerpligter og skattebe
talinger.

Når kældrene i Helsingør
skulle tømmes
Der blev mellem år og dag holdt
mange vinauktioner i Helsingør. Of
te var det hjemforskrevne ladninger,
der søgtes realiseret med det samme,
eller det var ladninger, der skulle op
i Østersøen, navnlig til Petersborg,
og som på grund af havari oplossedes i Helsingør og solgtes ved auk
tion for afsenderens eller modtage
rens regning. Til disse auktioner
kom der købere, ikke blot fra
København, men fra både Sverige
og provinserne.
Helsingør havde ry for gode og
billige vine, et ry, der holdt sig læn
ge efter sundtoldens tid. »Unnas
Sherry« var endnu landskendt om
kring 1. verdenskrig. Det kan da hel
ler ikke nægtes, at der lå megen og
god vin samlet i de helsingørske
kældre. Fine gamle mærker kom for
dagen, når et af de gamle firmaer
ved dødsfald eller ved fallit, frivillig
eller ufrivillig, måtte realisere sit la
ger. Da den engelske vicekonsul
William Chapman på grund af bort
rejse solgte sit meget smagfulde ind
bo, solgtes også hans vine, der
iblandt 800 flasker meget fin Port,
500 flasker anden Port, 400 flasker
fineste Madeira, hver flaske for
synet med Chapmans segl. Ved
auktionen i 1856 efter A.C. v. Meh
rens fallitbo solgtes meget fin Port
og Madeira, der havde ligget i kæl
deren siden 1814. Der kunne være
tale om ganske omfattende vinkæl
dre. Firmaet Thalbitzer havde om
kring 1800 oplagret for henved
30.000 rdl. vin i forskellige pakhuse
i Helsingør.
Vinforbruget i Helsingør
Selv om de færreste havde vin i kæl
deren, var de billige sorter dog ret
udbredte. Måske endda for meget.
»Man har fået smag på franske,
spanske, rhinske, ungarske og itali
enske vine samt hitsige likører«
skriver redaktøren af Helsingørs
Adresse-Contors Nye Efterretnin
ger, der udkom i årene 1769-70, Em-

Simon Unnas vinhandel
er i dag en af Helsingørs
velrenommerede forret
ninger. Simon Unna hav
de ellers en velfungerende
hose- og klædekræmmerforretning, men da skræd
derne efter 1857 selv
overtog forhandlingen af
stoffer, valgte den ældste
søn Arnold at etablere en
vinhandel i stedet, og den
fik til huse i den nu ned
revne ejendom »Skibet«
mellem Havnegade,
Brostræde og Strandgade,
og herfra stammer dette
fotografi, hvor man ser
den velassortcrede vin
kælder. Efter nedrivnin
gen af »Skibet« i
1940’erne flytter vinhan
delen over i vingrosserer
Søren Chr. Mathiesens
ejendom Strandgade 75,
hvor den stadig findes.
(Fotografi 1910. Helsin
gør Kommunes Museer).

manuel Balling og fortsætter: »Der
drikkes mere end det dobbelte af før.
Vin er ikke længere herrens drik
alene, men også tjenerens. Ved høj
tidelige forsamlinger undser man
sig ved at traktere tjenere og kuske
med fransk brændevin. Gives der ik
ke rødvin overalt, da roses gildet ik
ke. Dansk kornbrændevin er ikke
længere god nok for håndværks
manden...«
Det er meget muligt, at der blev
drukket mere vin i købmændenes og
skibsklarerernes huse end i andre
velstående borgerhjem i Helsingør.
De drev jo i mange tilfælde vinhan
del ved siden af deres anden virk
somhed og havde således velassorterede vinkældre til rådighed. Det
har selvfølgelig frydet disse vinkæl
derejere, ved særlig lejlighed at kun

ne hente en god flaske frem og ny
de den sammen med et par nære ven
ner, der havde forstand på sligt. Ved
festlige sammenkomster sparedes
der sikkert ikke på mosten, men der
udover gik det ikke, fortæller Mar
tinus Galschiøt i sine erindringer fra
Helsingør omkring midten af forri
ge århundrede ( 1800-årene). Måske
var der »to eller tre, om hvem det
hed sig, at de »drak«, og om en en
kelt, at han i sit bagkontor af be
kvemmelighedshensyn altid havde
liggende et anstukket anker sherry
for at have vinen ved hånde, når han
skulle byde en skipper velkommen
eller selv trængte til en opstrammer;
og det var ikke snapseglas, han drak
af; hans anseelse blev derved noget
betinget, selv om hans hæderlighed
og elskværdighed var uomtvistet«.
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Friheden
Af Tormod Hessel
I den hyggelige landsby Høsterkøb højt hævet over Sjælsø ligger
landstedet med det specielle navn »Friheden«. Stedet har i de se
nere år været under voldsom forvandling, idet de oprindelige byg
ninger er nedrevet til fordel for ny moderne arkitektur. Arkivar
Tormod Hessel fortæller her om Friheden og nogle af de menne
sker, der har ejet, levet i, eller besøgt stedet.

I 1935 udkom en bog, »Syv fanta
stiske Fortællinger« af forfatteren
Karen Blixen. Karen Blixen skriver

selv, at bogen delvis er tænkt og
skrevet i Afrika, og at den er en
dansk emigrants fantasier over dan

ske temaer. Et af de steder, som Ka
ren Blixen mindes og inspireres af,
er Friheden. Derfor har den ene af
de syv fortællinger »Digteren« hen
lagt hele sin handling til og omkring
Friheden, en ca. 120 tønder land stor
proprietærgård i landsbyen Høster
køb ved Birkerød.
At stedet Friheden, som fik sit
navn allerede i 1780’erne, stod pren
tet i Karen Blixens hukommelse,
selv medens hun levede og arbejde
de i Kenya, kan ikke undre folk, der
har kendt og oplevet Frihedens
smukke park med den prægtige
hovedbygning, der lå som en hvid
perle hævet over parken. En statelig
hovedbygning, der set fra alle sider
var smukt placeret og i harmoni med
gårdens avlsbygninger, hvilket da
også fik Birkerød Byråd til i 1989 at
registrere Friheden som en beva-

Friheden, som de fleste i dag husker den, set fra Kongevejen med den smukke hvide hovedbygning og avlsgården liggende som perler hævet over
parken. Friheden havde en sjælden harmoni mellem landskab, planter og bygninger. (Udateret fotografi i Birkerød Lokalhistoriske Arkiv).
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ringsværdig ejendom, en afgørelse,
som faldt helt i tråd med Karen
Blixens beskrivelser og æstetiske
holdning.

Friheden som fæstegård
Hørsholm Gods, som bestod af sog
nene Karlebo, Bloustrød og Birke
rød (Hørsholm var til 1790 en del af
Birkerød sogn), har siden 1391, da
Dronning Margrethe overtog god
set, været i kronens eje i lange peri
oder. I 1700-tallet var godset endda
dronningers private ejendom. Dette
betød, at de små gårde i landsbyer
som Høsterkøb var fæstegårde, som
dronningen kunne fæste til den, hun
mente fortjente en sådan, ligesom
dronningen kunne fratage en fæster
sin gård, hvis hun ikke skønnede,
han fortjente den. Denne ret fraskri
ver dronning Sophie Magdalene sig
i 1761, da hun som den første gods
besidder her i landet, lader gårdene
under Hørsholm Gods overgå til ar
vefæste. Det betyder, at retten til at
fæste en gård gik videre i slægten så
længe, der var arvinger.
Friheden i privat eje
I 1765 opkøber Johan Philip Schra
der to gårde i Høsterkøb og samler
dem til én gård. Formodentlig er det
arvefæsteretten til de to gårde,
Schrader køber. Den gård, Schrader
har samlet i 1765, bliver i 1769 købt
af dronningens skovrider, Christen
Møller, og derefter bliver den fri
gjort fra landsbyfællesskabet, og
dens jorder bliver samlet i ét sam
menhængende stykke. Efter kun 10
år sælger Christen Møller gården til
kammmerherre Ludvig von Linstow, hofmester hos Christian den
Sjettes søster, prinsesse Charlotte
Amalie og senere generalpostdirektør.
Et par år efter at von Linstow har
overtaget gården, kræver skovud
skiftningen i 1781, at gården afstår
noget af sin jord til de kongelige
skove. Måske er det grunden til, at
Ludvig von Linstow opkøber en
gård mere i Høsterkøb, samt nogle

Topografisk kort tegnet 1930 over området omkring Høsterkøb, der ikke lader nogen i tvivl om,
hvor Friheden ligger. Nederst til venstre ses en del af Rude Skov, hvorigennem den snorlige
Kongevej mellem Hørsholm og Rudersdal løber. Til højre ses en del af landsbyen Sandbjerg.
(Udsnit af Geodætisk Instituts Turistkort 1946).

skovbevoksede områder, og lægger
det hele ind under sin gård. Samti
dig forbedrer han ejendommens
bygninger.

Friheden får sit navn
Til den sidste udvidelse hører et
mindre skovområde, som fra gam
mel tid blev kaldt Friheden. Dette
navn overfører von Linstow til hele
gården, som siden har heddet Frihe
den. I 1793, efter at Ludvig von Lin
stow er død, sælges gården til Johan
Friedrich von Passow. 1 det omfat
tende skøde nævnes bl.a.: »to frugt-

Postament med Charlotte Amalie's mono
gram fra 1780'erne må være rejst i parken af
Ludwig von Linstow, da han er den ejer, som
havde tilknytning til denne kongesøster.
Postamentet har stået i parken siden von Linstows dage og kan have haft en fortid som
»vejsten«.
(Foto Tormod Hessel 2000).
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To søjler står, hvor den gamle allé møder Kongevejen. Det var formodentlig den oprindelige hovedindkørsel til Friheden, fra dengang besøgende
ankom ad Kongevejen og i hestevogne. Alléen blev anlagt i den gamle sognevejs spor. (Foto Tormod Hessel 2000).

og køkkenhaver med deri værende
lysthus, bænke, statuer og postamenter«. Endvidere nævnes »en
grundmuret bygning, Ludvigsborg
kaldet« med have, husmandsbolig
og jord, »samt den ejendom, som
hofskriver Brandrup for tiden bebo
er«, bestående af en hovedbygning
og skur med have. Desuden omtales
to husmandsboliger ved Kongeve
jen. Friheden er allerede, da von
Passow overtager den, en proprie
tærgård i landsbyen Høsterkøb. Me
get tyder på, at den oprindelige sog
nevej fra Høsterkøb til Sandbjerg er
løbet ned mellem gårdens bygninger
og har krydset Kongevejen, hvor
Sandbjergvej/Alléen fra Friheden
mødes. På gamle kort omtales dette
kryds »gammel led«, medens Kon
gevej skrydset ved Høsterkøb Kirke
benævnes »ny led«. Flytningen af
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krydset eller anlæg af en parallel
vej til sognevejen må være foretaget
før 1764, da den nye og offentligt
tilgængelige Kongevej anlægges,
uden at der opsættes led ved sogne
vejene.

Friheden bliver »flygtningeasyl«
Medens von Passow er ejer af Fri
heden, ankommer en svensker, en
»politisk flygtning« til sognet. Den
ne flygtning bruger navnet Frederik
Classon, og han beskrives af Knud
Lyne Rahbek som et fint, ædelt og
kristent menneske, en matematiker,
digter, musiker, hjemme i de nyere
sprog og en flittig agerdyrker.
Hørsholmpræsten Claus Paveis,
senere biskop i Bergen, er ikke min
dre begejstret for denne flygtning,
som han beskriver: »... var måske
det allerinteressanteste menneske,

jeg i mit liv har kendt. Det var Grev
Clas Frederik Horn, en af hovedmændene ved Gustav den Tredies
drab, forvist fra Sverige, som nu bo
ende her under navnet Classon ... da
han ... flyttede til Ludvigsborg, var
han mig endnu så nær, at vejen til
ham var en behagelig spadsere-tur«.
(Gustav den Tredie var en svensk
konge, der blev myrdet ved et ma
skebal i Stockholm marts 1792).
At Passow kunne finde bolig til
Grev Horn i den lille bygning, Lud
vigsborg, som von Linstow i
1780’erne havde ladet opføre på Fri
hedensjord i Høsterkøb kan ikke un
dre, da Grev Horn også blev venligt
modtaget af den danske udenrigs
minister A.P Bernstorfif.
Senere bliver Horn dog udvist fra
Danmark efter krav fra det svenske
hof.

1798 tilkøber von Passow et styk
ke jord, kaldet Fruehøj, fra Brådebækgården, og i januar 1802 modta
ger han nogle jagtrettigheder som
erstatning for de 78 risbøge, som
blev fældet, da de stod i vejen for te
legrafen. I 1808 frasælger von Pas
sow Ludvigsborg til privat bolig. Ef
ter nogle år bliver Ludvigsborg købt
af Birkerød Sogneforstanderskab,
der i 1864 indretter en skole, Høster
køb Skole, i bygningen.
I sommeren 1808 sælger von Pas
sow Friheden og Brandrups hus til
Ludvig Grandjean, som kun behol
der gården et årstid, før den sælges
videre til en skibskaptajn Amond
Amondsen, som også kun har går
den et årstid, før den afhændes, og
således fortsætter det, så Friheden
på få år når at have en række ejere,
hvoraf ingen har landbruget som ho
vedindtægtskilde.
Friheden som »kunstnerasyl«
Den 2. juli 1817 købes gården af Pe
ter Christian Møller, som i 1825 får
lov til at sammenlægge sine to går
de under Friheden. Medens PC.
Møller ejer gården, bliver den et fri
sted for mange kunstnere, som mød
tes der til festlige sammenkomster.
Det fortælles også, at når de unge
kunststuderende boede på Friheden,
strejfede de omkring med deres skit
seblokke i den smukke natur med
det kuperede terræn. De fandt moti
ver i Rude Skov, ved Sjælsø og vel
også i Frihedens store park. Ofte ar
bejdede de på samme motiv, så de
kunne sammenligne og lære af hin
anden. Det fortælles, at også H.C.
Andersen var blandt de mange
kunstnere, som besøgte det hyggeli
ge hjem på Friheden.
Peter Christian og Ane Kirstine
Møller var gæstfrie og kunstinteres
serede mennesker, men måske har
det også betydet meget, at deres søn,
Henrik Flindt Møller, da han stude
rede på kunstakademiet, delte
værelse med Hermann Wilhelm Bis
sen, den senere så berømte billed
hugger.

Ludvigsborg blev bygget af Ludvig von Linstow i 1780’erne og er måske oprindeligt tænkt som
et stort og velindrettet aftægtshus for ham selv. Da han imidlertid dør, medens han er aktiv på
Friheden, bliver Ludvigsborg aldrig til et aftægtshus, men til gengæld bliver huset asyl for en
politisk flygtning og senere skole for Birkerøds østsogn.
(Ældre fotografi på postkort i Birkerød Lokalhistoriske Arkiv).

H.W. Bissen kom meget på Frihe
den, og af breve han skriver, kan vi
se, at det ikke kun er den smukke na
tur omkring Friheden, der har beta
get ham. Han skriver også om det
varme og hyggelige hjem og ikke
mindst om Henrik Møllers lille
søster, Hedevig Emilie kaldet »Mi
le«, som kun var omkring 15 år, da
han som studerende kom på Frihe
den; men hun var stadig og altid i
hans tanker. I den 10 års periode,
Bissen første gang arbejdede i Itali
en, blev tilrejsende udfrittet om fa
milien Møller og om Mile. Han skri
ver et sted:»... særdeles glæder det
mig, at Mile har udviklet sig til en

I 1826 satte billedhugger H.W. Bissen denne
sten over sin svigerfar, Peter Christian Møl
ler, på kirkegården ved Birkerød Kirke. På
trods af loven fra 1986 om beskyttelse af
gravminder, blev stenen for få år siden stillet
bort til »hjørnet for overflødige gravminder«.
(Foto Tormod Hessel 2000).
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Den hovedbygning som Weber opfører efter branden i 1854, ses her fra havesiden. Billedet er taget få år efter, at bygningen er opført, og det viser
en symmetrisk bygning, som trods en senere forlængelse mod nord var genkendelig helt til nedrivningen i 1998.
(Birkerød Lokalhistoriske Arkiv).

brav pige. Hendes friske naturlighed
begejstrede mig mangen gang, og
jeg tilstår, at jeg engang holdt meget
af hende eller rettere sagt holder me
get af hende endnu. Hils hende på
det hjerteligste og sig hende, at jeg
ret snart skal besøge hende på Fri
heden.« Senere skriver Bissen:
»...der i hjertets inderste krog sid
der en lille heks, der med magisk
tryllekraft synes at trække mig til det
kære hjem«. Bissens betagelse af
Mile er så stor, at han trods store ar
bejdsopgaver i Rom rejser hjem i
1834, og allerede andendagen efter
sin hjemkomst til Danmark frier han
til og forlover sig med Mile, som se
nere bliver ham en god ægtefælle og
støtte.
Efter P.C. Møllers død i 1826 fort
sætter enken gårdens drift, men væl
ger efter 6 år at afhænde ejen
dommen til sønnen Henrik Møller.
Henrik Møller foretager flere mage
skifter med naboerne og køber en
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del af en gård, nr. 2, i Ubberød. Til
syneladende bor han ikke selv på
gården, da han har udlejet boligen til
Juliane Marie og Marius Wilhelm
Gyldenkrone, som i sommeren 1831
får deres 2 mdr. gamle datter døbt i
Birkerød Kirke.

Et »pligthus«
1 1843 sælger Henrik Møller den
samlede ejendom Friheden til Fre
derik Gustav Thomsen med forbe
hold af Brandrups hus og 10 td. land.
Dette forbehold er Møller nødt til at
tage, da hofskriver Brandrups gam
le hus er et pligthus. Indenrigsmini
steriet tinglyser i 1833 en resolution
om, at en sådan ejendom, der klas
sificeres som pligthus, ikke må ned
lægges, uden at en anden opføres.
Resolutionen skulle sikre, at folk ik
ke flyttede fra land til by på grund
af boligmangel på landet. Efter få år
opkøber Thomsen resten af gård nr.
2 i Ubberød og får tilladelse til at

lægge hele denne gård sammen med
Friheden, før han i sommeren 1852
sælger Friheden til Johan Heinrich
Diederich Weber, som er søn af di
striktslæge Weber i Usserød.
Weber ønsker at få ophævet Møl
lers forbehold omkring Brandrups
hus og de tilhørende 10 tønder land
og mageskifter ved at afstå 11 td.
land af Ubberød-marken og 3 td.
land af Braadebæk-marken. Der
efter flytter han pligthusforpligtigel
sen over på en allerede eksisterende
ejendom i Ubberød. Denne ejen
dom, Frihedslyst, bliver i foråret
1894 afhændet til »Foreningen til
Oprettelse af Landbrugskolonier for
fattige Børn«, som opretter et børne
hjem på ejendommen.
Branden i 1854
I 1854 må Weber genopbygge gård
en herunder også hovedbygningen
efter en stor brand. Da gården på
dette tidspunkt havde nået en anse

lig størrelse, vælger Weber at bygge
den smukke herskabelige bolig, der
kendetegnede Friheden, til den blev
nedrevet i 1998. En yngre broder,
Theodor, bliver forvalter på Frihe
den og hjælper med gårdens drift, og
da både Theodor og Johan Weber er
ugifte, flytter deres moder og søstre
efter faderens død ind og tager sig af
husholdningen.
Johan Weber deltager meget aktivt
i egnens liv og opnår mange til
lidsposter, bl.a. sidder han i ledelsen
af Hørsholm Distrikts økonomiske
Selskab (HDØS), som efter stiftel
sen i 1861 hurtigt blev egnens frem
meste »forening«. HDØS havde fra
starten i 1861 til formål at støtte eg
nen kulturelt og økonomisk, og end
nu i dag er det en levende »forening«
med samme formålsparagraf. I de
cember 1864 stiller Weber op ved
valget til Birkerøds sogneforstanderskab (byråd). Han bliver den 22.
december s.å. valgt ind, og den 26.
december, kun 4 dage efter, bliver
han valgt til formand (borgmester).
Theodor dør meget ung i 1868, og
Johan Weber mærker også, at hel
bredet begynder at svigte. Derfor
sælger han Friheden den 1. april
1874 og dør nogle få måneder efter
kun 46 år gammel.
Den nye ejer af Friheden, Dr. Hen
rik Sigvard Lund, er nevø til Peter og
Søren Kierkegaard, så biskop Peter
Kierkegaard (død 1888) har utvivl
somt besøgt sin nevø på Friheden og
vandret rundt i den omkring 15 td.
land store park med tilhørende skov.
Under Søren Kierkegaards be
gravelse fra Assistens Kirkegård i
1855 forårsager Henrik Lund stor
opstandelse, da han protesterer mod,
at begravelsen foregår som en kir
kelig handling. Henrik Lund må da
også efter dom i en efterfølgende
retssag betale en bøde og må samti
dig give stiftprovst Thryde en und
skyldning for sin opførsel.

Ved Høsterkøbvejens indkørsel til hovedbygningen lå en portnerbolig. I forbindelse med denne
portnerbolig fandtes en lille, spændende bygning, hvori der var hønsehus og dueslag. Beplant
ningen gav Frihedens hovedindkørsel en grøn ramme.
(Postkort fra 1915 i Birkerød Lokalhistoriske Arkiv).

mand med andet hovederhverv end
landbrug. Fabrikant Gustav Kähler
er teglværksmand, og han flytter til
egnen, fordi han er gået i kompagni
med to forretningsfolk, som har
overtaget Birkerøds største tegl

værk, Store Værk, og derfor mang
ler en fagmand indenfor dette om
råde.
At Kähler er en dygtig fagmand
inden for teglproduktion, er der in
gen tvivl om, og han har da også sue-

Gårdspladsen på Friheden med Webers gamle hovedbygning efter at den omkring århundrede
skiftet er blevet forlænget mod nord. En senere ejer havde planer om en tilsvarende udvidelse
mod syd for at skabe symmetri omkring indgangspartiet. Den manglende symmetri var i 1998
kommunens begrundelse for at give en nedrivningstilladelse på den erklærede »bevaringsvær
dige ejendom«. (Postkort i Birkerød Lokalhistoriske Arkiv(.

En teglværksmand flytter ind
Traditionen tro er den ejer, som i
1888 overtager Friheden, også en
23

Det nye Friheden ligger, set fra Kongevejen, som en tung, grå symmetrisk firkant i en park, der i dag virker næsten nøgen og bar. Slutresultatet på
et halvfærdigt hus i en halvfærdig park er vanskelig at forestille sig, men måske vil en tættere beplantning og en lysere farve på huset mildne me
get. (Foto Tormod Hessel 2000).

ces med »Store Værk« i Birkerød.
Kähler arbejdede selv med og hav
de allerede, da han i 1855 købte et
teglværk ved Korsør sat sig grundigt
ind i produktionens detaljer og selv
arbejdet med som teglbrænder. Tegl
værket ved Korsør havde han i løbet
af nogle år moderniseret med sidste
nyt indenfor dampkraft og med en
ringovn. I Kählers erindringer, som
han i 1902 skriver på Friheden, for
tæller han om denne, Danmarks
første ringovn, og den »brugsfor
ening«, som han åbner for teglvær
kets arbejdere.
Efter Kählers død sælger hans
dødsbo i 1914 Friheden til professor
Fritz Levy, som ejer den til sin død
9 år senere, hvorefter den overgår til
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grosserer L. Westerby, som sælger
til direktør Jacob Kjerulff, hvis en
ke sælger til Ole Noring Olsen.
Alle de mange ejere, vi gennem
årene har mødt på Friheden, har
værnet om dette historiske sted og
bevaret den smukke hovedbygning i
den seværdige park. Det er også det
te spændende kulturmiljø, som in
spirerede de mange unge kunstnere
i Møllers tid og senere Karen Blixen, medens hun sad under ækvators
brændende sol.
I 1940’erne udstykkes jorderne
øst for Kongevejen. Det er ho
vedsageligt de tilkøbte jorder fra
Ubberød ejerlav og lidt jord ned
mod Braade-bækgaard. Ubberødjorderne overføres uden ændringer i

sit matrikelnummer til Høsterkøb
ejerlav.

Den sørgelige slutning
Desværre viser gårdens nuværende
ejer ikke den store pietetsfølelse.
Friheden er tilsyneladende købt ale
ne for at nedbryde og slutte histo
rien.
Det er endnu i skrivende stund
umuligt at se, hvad der kommer i ste
det, og naturligvis skal man være
varsom med at bedømme halvfær
digt arbejde, selv om det har stået på
i to år. Men det byggeri, som indtil
videre er synligt, kan dog på ingen
måde stå mål med den gamle nu ned
revne hovedbygning og park og vil
næppe inspirere nogen kunstner.

Så ti dog hund, med den evige
gøen!
Af Lone Hvass

H.V Kaalunds klassiske værk Fabler for Børn med J.T Lundbyes
dejlige tegninger var indtil for få år siden kendt af ethvert barn.
Lige siden de første gang udkom i 1840 og frem til 1960’erne
hørte de til noget af den mest elskede oplæsning for børn. Det er
første vers i fablen »hunden på Stranden« der har givet titlen på
denne artikel. At fablen havde bund i virkeligheden, handler
historien her om.

Hans Vilhelm Kaalund havde lige
fra barnsben været grebet af natu
ren. Som voksen prøvede han kræf
ter med billedhuggerkunsten, deref
ter malerkunsten, men blev snart
kendt for sine digte. Efter at have
deltaget i 3-årskrigen i 1845-48,
prøvede han forskelligt; en overgang
var han huslærer, senere blev han
teglværksbestyrer i Sletten, senere

telegrafist og overlærer på Vridsløselille fængsel. Sammen med ung
domsvennen J.T. Lundbye, der var
ligeså betaget af det nordsjælland
ske landskab og dyreliv, udgav de i
1845 Fabler for Børn med Kaalunds
tekst og Lundbyes tegninger, og
sammen fik de skabt en bog for
børn, der blev læst og læst og elsket
af mange generationer.

Fablerne indeholder »et halv
hundrede billeder« der rørende,
sjovt men også meget grumt og rea
listisk fortæller om dyrelivet set med
børns øjne. Imidlertid er det ikke det
litterære syn på fablerne, som der
her skal fortælles om. Derimod om
de mange husdyr og især hundene.
På tegningerne og i teksten genfin
der vi nemlig 1800-årenes elskede
hunderacer, moppen, pudlen, læn
kehunden og skibshunden. Hør blot
den stakkels skibshunds historie:
»Så ti dog hund, med den evige gøen!«
Hunden:
»Ak, ser du ej skibet derude på søen?
Min herre, kaptajnen har glemt mig i land,
nu må jeg vel løbe og klage ved strand.«
- Så løb den og jamred i nætter og dage,
den ville ej eede og drikke tage.
Til fremmede lande gik skibets vej:
den fattige hund man ænsede ej,
Den døde af kummer og fik sin grav
i tangen teet ved det våde hav.
Mig synes den havde så vel fortjent
for sin troskab et hædrende gravmonument

At den ulykkelige historie skyldes
hændelser, som Kaalund eller Lund
bye begge har set og oplevet i Hel
singør er ganske sandsynligt, begge
kunstnere holdt jo af Øresunds
kysten og begge har ofte opholdt sig
omkring eller i Helsingør. Den hi
storiske virkelighed var den, at der i
Helsingør vitterlig var mange herre
løse hunde. De fleste andre købstæ
der havde også store problemer med
omstrejfende hunde, men måske var
problemet netop særlig stort i Hel
singør fordi mange søfolk, når de
lagde ind til Helsingør for at betale
sundtold og proviantere, benyttede
sig af lejligheden til at skaffe sig af
med deres gamle eller syge hund.
Sømændenes liv var farefuldt og
fyldt af overtro og det betød ulykke
at drukne sin hund. Derfor var det en
let måde at komme af med den på,
når man lagde til i sundtoldbyen og
så måske håbede at den kunne klare
sig selv.
Omstrejfende hunde var derfor
ikke noget nyt i 1700- og 1800-årene. Helt tilbage i 1500-årene havde
man problemet, også den gang op25

Maleren Wilhelm Marstrand malede i 1832 en gadescene i Hundedagene, hvor hundefangeren
med stort net forsøger at få sin fangst. En ældre herre synes at have samlet flere forskellige
hunde. En stor puddel, en jagthund samt en lille rottehund (pincher?) bliver holdt i snor, mens
han krampagtigt med endnu en hund i favnen, en hvid spids, forsøger at undgå det store net.
(Statens Museum for Kunst).

trådte hundene i meget stort antal i
byens gadeliv, både de herreløse,
men også de løse hunde. 1 1556 har
det tilsyneladende været almindeligt
med hunde i kirken for det forbydes
samme år at tage hunde med derind.
Mestermanden fik befaling »at
ihjelslaa alle Hunde som han kan
finde løbende løse paa Gaden og in
gen spare ej hellere tage Stikpenge
derfor saafremt han ej vil straffes«.
Derefter begyndte en hård tid for
de stakkels dyr. Men der var også
dengang mange folk, der holdt af
hunde, idet det blev påbudt at »in
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gen maa overfalde Mestermanden
Rasmus, naar han slaar Hunde, ef
tersom det er vedtaget af menige
Mand, at ingen Hunde skal stedes
paa Gaden. Hvi som ham gjør Over
last mere end Band, Hug eller Slag
han staa derfor til Rette.« Fra 1578
får mestermanden 4 skilling for hver
løs hund han slår ihjel, og nu synes
det at have hjulpet med de løse hun
de i byen, for allerede samme år
dræbes kun 52 hunde, men nogle år
senere i 1583 er man igen helt oppe
på 160. At mestermanden måske har
været lidt for nidkær med sit arbej

de, tyder det på året efter i 1584,
hvor han får 8 sk. for hver hund han
ihjelslår og hundejeren skal selv be
tale pengene. Man pålægger ham »at
han ikke slaar i nogen Mands Hus,
men hvis nogen Hunde er og de ind
løber udi husene og af dem udi hu
sene er forsvares at de ej vil lade
dem ud«. Sagt med andre ord, me
stermanden må ikke gå ind i huse
ne, men løse hunde der løber ind og
ud bør fanges uanset ejeren forsøger
at holde på dem. I 1598 dræbes der
50 løse hunde, som mestermanden
får udbetalt penge for. Det befales
endnu engang at ingen må gøre bød
len overlast, når han slår hunde ihjel.
Af og til klager også befalings
manden Jørgen Urne og kongen selv
over de mange løse hunde, men det
er nærmest fordi en del af dem løber
ud på kongens vildtbane og jager dy
rene. I 1573 lader man »alle Hunde,
Borgerne have her i byen, dræbe«,
med mindre de er bundne, fordi de
gør skade på vildtet. På bønderhun
de og hyrdehunde blev det ene for
ben afhugget. På den måde hindre
de man hunden i den store jagt, men
kunne alligevel bruge den til at dri
ve får og kreaturer sammen. Med
hensyn til hunde i vildtbanen og i
byens skove, så var det i 1783 pålagt
hyrden at anskaffe sig »2 smaae Bin
de Hunde som dog bør lemmes paa
een af Forfødderne eftersom det er i
Vildtbanen.« At helsingoranerne
også holdt af andre firbenede ven
ner ses af en notits fra 1568 hvor der
klages over at nogen i byen opføder
unge ræve, binder dem med bastsimer, og slipper dem løs så de gør
skade. Det forbydes at nogen holder
eller føder sådanne »Bæster, andre
til skade under Straf at undgjælde«.
Efter at have set lidt tilbage i by
ens historie, fremstår det klart at der
altid har været problemer med her
reløse hunde. 200 år senere forlyder
det stadig, at der er mange omstrej
fende hunde. Da der både fra forst
væsenet og fra byøvrighedens side
blev klaget derover, idet flere af hun
dene havde angrebet både menne-

Den forste protokol fra 1824-29 over Helsingørs hunde. Protokollerne, der for Helsingørs ved
kommende omfatter 10 bind, blev ført over byens afgiftspligtige hunde. Kun de hunde, der hør
te til på Helsingørs overdrevsjorder var afgiftsfrie, og dem blev der i 1890-91 også ført en for
tegnelse over. I 1870 vedtog byrådet at sætte afgiften for et hundetegn op fra 1 rigsdaler til 3
rigsdaler, hvilket var billigere end København, der forlangte 5 rigsdaler for et hundetegn.
Landsarkivet for Sjælland.
(Foto Lars Bjørn Madsen 2000).

sker og dyr, åbnede man om efter
året et almindeligt felttog mod dem,
og udførelsen af det, overdrog man
til natmanden og hans folk. Følgen
blev, at der i løbet af kort tid dræb
tes 102 herreløse hunde. Men bry
derierne var endnu ikke slut. Selv ef
ter at dyrene var slået ihjel, skulle
omkostningerne betales, men da der
ingen ejermænd meldte sig, måtte
byen efter mange indvendinger ud
rede 12 rigsdaler til natmanden. I
København blev der i 1801 nedslået
815 hunde. Senere foranstaltes der
kun jagt på de herreløse hunde i
»hundedagene«, i hvert fald i Hel
singør. Hundedagene regnes fra den
23. juli til den 23. august, opkaldt ef
ter Sirius, den klareste stjerne i bil
ledet, den store hund. Ifølge Helsingør-historikeren Laurits Petersen
skulle de herreløse hunde på et se
nere tidspunkt kun være jagtet i
»hundedagene«. Man mente at hun
dene i hundedage var tilbøjelige til
at blive gale. Et øjenvidne beretter i
1798: »Jeg som ikke troede, at det
væmmelige Syn, at see Hunde nedslaaes paa Gaden af Natmændenes
Folk [kaldet hunderakkeren] blev
fori Aar Øjenvidne til, at en Hund

paa den i Hundedagene brugelige
Maade, nedslaaet af et Menneske«.
Så meget om de stakkels herreløse
og løse hunde, hvortil Kaalunds
»fattige« skibshund hører. Når man
læser videre i Kaalund og Lundbyes
fabler dukker flere af borgerskabets
hunde op, og når man samtidig gen
nemgår byens bevarede hundeproto
koller, der i dag befinder sig i Lands
arkivet for Sjælland, finder vi frem
til, hvilken slags hunde de gode bor
gere holdt for 175 år siden. Men in
den vi ser på de enkelte racer og de
res ejermænd, så lige et par ord om
hundeprotokollerne. Årsagen til de
res opståen, skyldes en plakat af 29.
oktober 1824, hvor det påbydes, at
alle hunde i de danske købstæder
skal anmeldes til politimesteren in
den året er omme. Helsingørs hun
deprotokoller repræsenterer en af de
få købstæder i landet, der har beva
ret et ubrudt forløb på 100 år, nem
lig fra 1824- 1923.
Hundene skulle have hundetegn,
og det kostede 1 rigsbankdaler i sølv
eller kunne betales i sedler til poli
tikassen. Når hundene var anmeldt
og der var betalt for dem, blev de
indført i protokollen. Netop i Hel

singør har politiet været meget
nøjagtige og beskrevet hundene
præcist ved race, farve, størrelse og
coupering, hvilket gør det muligt at
adskille de enkelte racer. Nogle af
hunderacerne får vi på den måde
mulighed for at føre meget længere
tilbage i tid end man hidtil har reg
net med. Hundeprotokollerne for
tæller ikke alene kulturhistorie, men
de fortæller også socialhistorie. Sagt
med andre ord: »Som hund så her
re«, idet man ofte kan gætte sig til
hvilken borger, der har den ene eller
anden slags hund. Ind imellem er der
dog også plads til overraskelser.
Tager vi nu selve året 1824, nær
mere betegnet onsdag den 6. de
cember, må 50 borgere have stået i
kø for at få betalt og påskrevet deres
hund eller hunde hos politimesteren
på rådhuset i Stengade. 1 Strandgade
94 hos den i byen så bekendte skibsklarerfamilie Lundwall, holder ma
dammen to helt ægte mopper af
hvert køn. De hedder begge to slet
og ret Moppe; ikke særlig fantasi
fuldt skulle man mene, men selvføl
gelig praktisk når man skal kalde
på dem. Hos naboen, købmand
W. Chapmann (junior), holdes der
også flere hunde, nemlig 3 rotte
hunde. De hedder Nette, Arien og
Trim. Henne i nr. 79 hos apotekeren
Jens Steenberg har man en sort
grønlandsk ulvehund, der lyder nav
net Grønland, og samme familie har
også en sortbrun køter med »afhug
get hale«, som hedder Hundemand.
Den engelske købmand John W.
Good i Strandgade 86 holder en
sort/grå spids med afhugget øren og
hale med navnet Tjans, og hos den
kendte familie Thalbitzer (Grand
mamas errindringer) har man en
afart af en »mønde« der lyder nav
net Præsto. Et godt navn til en lyn
hurtig hund, der sandsynligvis blev
brugt til at løbe harer eller ræve op
under jagten. Hos den engelske kon
sul Fenwick holder man en puddel.
Nede i den anden ende af Strand
gade holder man kun én hund. Ma
dam Gradman i nr. 145 har en gård27

hund, der hedder Paspaa. Ingen tvivl
om, hvilken funktion den har haft i
huset! I nr. 370 bor brændevins
brænder Erlandsen med familie, og
deres ejendom vogtes trofast af læn
kehunden Baldrian, som er en hvid
puddel. Ikke umiddelbart den hun
derace, vi ville forbinde med en
vagthund. Gi' hals, når der var uved

kommende i gården, har den dog
sikkert været god til. I byens hoved
gade Stengade bor grosserer Isaac
Joelson, og han er måske en ivrig
jæger; i hvert fald holdes jagthunden
Valliant, og hos den engelske køb
mand Edward Brown i Stengade 39
holdes der en engelsk rottehund kal
det Tater. Hos kammerråden Johan

Bissekræmmeren
og hans hund tegnet
af Lundbye til fab
len af samme navn.
Hunden er nok en
dogge eller boxer.
Bag den ses en af
tidens helmilepæle
af norsk marmor,
der kunne stedfæste
motivet til en af
Nordsjællands kon
geveje, måske Fre
densborgvejen ved
Vejenbrødvej.
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Weise holdes en »engelsk vand
hund« kaldet Juno. Sandsynligvis er
der tale om en spaniel, da de er me
get glade for vand og var almindeli
ge hos det engelske borgerskab i
1700-årene. Det var også dem, der
stod model til de fine engelske por
celænshunde, der blev hjemtaget
som souvenir af søfolkene.
Længere nede, blandt borgerska
bets rangklasse, finder vi også i
Bjergegade No. 215 hos lysestøber
Bryan en »engelsk vandhund«.
Måske har englænderne i byen im
porteret deres hunde fra deres hjem
land. Hos den berømte kaperkaptajn
og færgemand Jens Lind, der i
1820’erne bor i Brøndstræde (den
nuværende Set. Olaigade), har man
en rødbrun moppeagtig race med
sorte sokker og sort snude. Også
spækhøkeren Thue Jensen har en
moppe.
Det er blot nogle få eksempler på
hunde i guldalderens Helsingør. De
mest afholdte hunde var mopperne,
rottehundene (kan være en slags
pincher) og pudlerne. Interssant er
det med pudlerne. Almindeligvis re
gistreredes den »almindelige« pud
del for første gang i Danmark i 1891,
idet dansk hundestambog blev op
rettet det år. Men der er også hønse
hunde, jagthunde, en stor mængde
køtere (gadekryds?), dogge, buldogge, engelske bulbider, gravhun
de eller taxhunde som de hed på
gammelt dansk. En stor del af mop
perne har afskårne øren og afhugget
hale.
Hovedparten af hundene har
været brugshunde eksempelvis
vagthunde, de store store og små
pudler, men også mopperne og de
mange køtere. Der var hunde til rot
tefangst (rottehundene); jagthun
dene er formodentlig en retriever
type, samt vandhundene (spanieller)
mynder, og gravhundene. Trækhun
dene har været spidserne, de grøn
landske hunde samt buldoggene og
boxerne.
Puddelen, som vi måske i dag op
fatter som en skødehund, var før i ti-

den en brugshund idet den nok fun
gerede både som vagthund og tro
følgesvend. Hos den berømte fær
gemandsfamilie Peter Bache havde
man en nøddebrun puddel, som
fulgte Bache overalt, måske også i
færgebåden. Og den mest berømte
af alle færgemændene Lars Bache
havde en hvid puddel, der hed Dia
na.
Hundenes navne er en hel historie
for sig, men vi skal blot nævne nog
le fra den første protokols tid 1824
- 1825. Det mest elskede hundenavn
var dengang Perle og Tyrk. Tyrk var
et godt gammelt hundenavn. Chri
stian den Fjerdes dronning Anna
Cathrine havde en mops der hed
Tyrk, og den fik sit portræt malet og
hænger i dag på Rosenborg slot. Og
så kong Frederik den Syvendes Bro
holmer hed Tyrk. Ingen tvivl om det;
der var store traditioner ved navnet
Tyrk. Protokollen byder også på et
stort udvalg af franske, engelske og
latinske navne. Cartouche, Morine,
Tyrre Baldine, Belline, Chylock,
Tjans, Laps, Bulder, Soliman, Azur,
Gravmand osv. Topscorerne er og bli
ver imidlertid Tyrk, Perle og Moppe.
Men til slut tilbage til Kaalunds og
Lundbyes Dyrefabler. Hunden ved
stranden har Lundbye illustreret
med en hønsehund; også den kunne
være en vandhund. Lundbyes illu
stration til fablen Køreturen er en
moppe:
Drengen:
Du moppe, er prins, og jeg er din kusk;
I hatten jeg har en persilledusk,
så kører vi ud i byen, skal du viide;
den dejligste sabel jeg har ved min side;
du sidder i kassen som i en karet«Da skulle man moppes ansigt set.
Spadille alt noget til årene var;
han tænkte: Gid pokker være din nar!
Som kusken smurte på hestene kæk,
sig listede moppen sagte væk;
men drengen kørte omkring på pladsen,
han troede, at moppen sad i kassen.

Her er moppen en lille kløgtig
hund, der ganske sikkert var hurtigt
opfattende og lærenem. I fablen
Slagsmålet er det puddelen og gade
hunden der slås.
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Der var registreret 280 hunde i Helsingør, da J. E Møller malede sit maleri af udsigten over Helsingør fra balkonen ved Marienlyst Slot omkring
1860. Børnenes leg med hunden indtager en central plads i maleriet, der her er gengivet i et udsnit.
(Helsingør Kommunes Museer).

Puddelen:
Jeg er klippet, jeg er umådelig fin,
afvejen, du sinuskede gadesvin!
jeg har knebelsbarter, som hvermand ser,
jeg er standsperson, jeg er officer,men Trofast svarer igen: Så skam,
mig synes, du ligner et påskelam!
Det kunne pudelen ikke tåle,Først monne de lidt hinanden måle,
så rendte Trofast pudlen omkuld
og napped af den en stor tot uld.
Ej! råbte han, da den satte farten,
mig synes, du glemte knebelsbarten!

Et øjebliksbillede af den trofaste
køter og vagthunden i slagsmål med
den fint klippede puddel, der jo nok
blev holdt af det bedre borgerskab, i
hvert fald af både færgemænd, slag

tere og vognmænd. Endnu en fabel
hedder simpelhen Puddelhunden.
Også den er blevet klippet og den
fryser »så tænderne slår tappenstreg
i munden på den«. I øvrigt var pudlerne ikke ensfarvede som i dag,
men havde flere farver, som vogn
mand Christoffer Hansen i Stjerne
gades pudel, der var sort med hvidt
bryst og afhugget hale. I fablen Bis
sekræmmeren og hans hund, er det
den store dogge eller boxer, som er
spændt for bissekræmmerens kærre.
Kaalund og Lundbyes fabler er et
øjebliksbillede af hunderacerne i
guldalderens Sundtoldby. 1 det hele
taget elskede guldaldermalerne ved

Puddelhunden tegnet af Johan Thomas Lundbye.
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næsten alle deres motiver at placere
en hund et eller andet sted i billedet.
I dagligstuen, på gaden eller mar
ken.
Lad os afrunde denne beskrivelse
af hundelivet i Helsingør med J.F.
Møllers maleri af terrassen bag Ma
rienlyst Slot fra 1860, hvor børnene
leger med deres bedste ven angive
ligt en hvid puddel, eller er det en
moppe?

Til juletræ på Fredensborg
Slot i 1861
Af Eva Holm-Nielsen

Da Frederiksborg Slot brændte i 1859, måtte Frederik den Sy
vende og grevinde Danner flytte til Fredensborg Slot, hvor der i
1861 blev fejret kongelig jul for første gang, og det gik særdeles
livligt til. Det ved vi, takket være grevinde Danners selskabsdame
Sophie Arntz, hvis breve denne artikels forfatter har haft lejlighed
til at læse.

1 de år Frederik den Syvende og
grevinde Danner boede regelmæs
sigt på Frederiksborg Slot, var årets
højdepunkt for en stadig større kreds
af Hillerøds borgere og deres fami
lier juletræsfesten på slottet. Den
første blev holdt 1. juledag 1850, og
det var et sandt eventyr for dem, der
deltog. Der blev serveret eksotiske
lækkerier, fine franske konfekter,
blodappelsiner m.v., delikatesser,
som mange kun kendte af navn.
Man dansede til ledsagelse af forte
piano, og børnene fik kostelige
gaver i form af spændende legetøj.
En fik f.eks. en gammeldags kuk
kasse, der var til at trække ud som
en harmonika, og som viste hele
panoramaer.

Fredensborg Slot ved vintertide. (Tegnet af arkitekturmaleren J.Th. Hansen 1895).
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Juletræsfesterne fortsatte op gen
nem 1850’erne, men den 17. de
cember 1859 brændte Frederiksborg
Slot, hvilket satte et punktum for
festlighederne. Sorgen over tabet af
Frederiksborg Slot blev i visse kred
se vendt til et voldsomt angreb på
grevinden, så parret trak sig væk fra
offentligheden og opholdt sig en tid
mest på Jægerspris.
I december 1861 flyttede kongen
og grevinde Danner imidlertid ind
på Fredensborg Slot. Juletraditionen
fra Hillerød blev genoptaget, og det
kom samtidig til et gensyn imellem
Hillerøds borgere og hoffets herrer
og damer.
Det var første gang, at der blev fej
ret kongelig jul på Fredensborg Slot.
Grevinde Danners selskabsdame,
Sophie Arntz, har efterladt sig en
snakkesalig beretning om julen på
En af gaverne fra Frederik den Syvende til
grevinde Danner juleaften 1861 var denne
sølvstatuette udført af Julius Diderichsen.
(Kong Frederik den Syvendes Stiftelse på
Jægerspris. Foto: Weiss & Wichmann).

Frederik den Syvende med grevinde Danner på sin højre - og Sophie Arntz på sin venstre side.
Bag dem ses kongens adjudanter, fra venstre J.P. Trap, J.H. Fensmark, F.A. Moltke og R.W.
Crawford Meason de la Laing, iført den såkaldte »Frederiksborguniform«, som var en særlig
hofuniform, hvortil der blev båret dolk. (Fotografi fra 1858. Kong Frederik den Syvendes Stif
telse på Jægerspris).
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Fredensborg Slot i 1861. I et brev
dateret den 19. december til brode
ren, kammerråd Georg Arntz, der
indtil 1856 var praktiserende læge i
Hillerød, skriver hun: »Vi er nu paa
Fredensborg, det heslige Huul som
jeg alletider har afskyet.« Hun love
de ham at skrive igen efter 2. jule
dag, hvor der skulle være selskab for
Frederiksborgenserne, deres fælles
gamle omgangskreds, »og saa skal
jeg sige og fortælle hvad jeg veed.«
Først lige efter nytår 1862 fik hun
tid til at sende sin beretning, som er
præget af en vis blaserthed:
»Juuleaften vare vi nede til Juuletræ som saa miserabelt ud. Knapt
oplyst og ingen Bonbon [konfekt],
intet som var værd at røre ved.«
Det var som om juletræet afspejlede
den triste stemning, som alle be
fandt sig i, fordi de savnede Frede
riksborg Slot.
Gaver manglede der dog ikke.
Grevinde Danner gav kongen en
pels, som Sophie Arntz »havde haft
æren af« at købe. Den havde kostet
375 rigsdaler og var af »russiske
skunks«, som ifølge Sophie Arntz
var næsten lige så fornemt pelsværk
som zobel. Desuden fik han en del
antikke våben.
Sophie Arntz var meget begejstret
for kongens gave til grevinden. Det
var en rytterstatuette i sølv, der fore
stillede grevinden, og som var en
pendant til den, der fandtes af kon
gen. Hesten var forsynet med mør
ke, runde pletter, så den lignede en
skimmel. Ridedragtens nederdel var
mat, hvidt sølv, medens trøjen var
mat forgyldt, kraven og strudsefje
ren var hvide og huen mat guld, for
tæller Sophie Arntz. Desuden fik
grevinden to gedigne sølvvaser.
Sophie Arntz havde broderet et
tæppe til grevinde Danner, medens
grevindens anden selskabsdame,
Sophie Dreyer, gav hende en puf.
Af kongen fik frk. Dreyer en brev
presser af gult marmor med en
pen indlagt øverst, indfattet i guld,
og af grevinden desuden en dejlig
moirékjole.

Frederik den Syvende og grevinde Danner på kanetur i det snedækkede landskab omkring Frederiksborg Slot.
(Tegning af Edward Young, 1853. Kong Frederik den Syvendes Stiftelse på Jægerspris).

Selv fik Sophie Arntz af kongen
et armbånd »som en Slavelænke til
at lukke med Henge laas« og - stor
sindet og karakteristisk - af grev
inde Danner en smuk kjole fra Pa
ris, med brune og grønne buketter
på ganske lys bund. Af kammerherre
P.H.C. Smidth fik hun en skrive
mappe til rejsebrug, og af kammer
herre F.E. Blücher en skrivebords
stage.
Kavalererne fik efter hendes me
ning noget værre ragelse. De to jour
havende adjudanter, kaptajn P.J.
Malling og kammerherre Smidth,
fik henholdsvis en sølle cigarkasse
uden cigarer og en bronzestage,
»som kun i et velforsynet Huus kan

bruges til Kiøkenstage«. Kammer
junkeren, Georg v. Schøller, fik
manchetknapper med hestehoveder
i emalje; kammerherre F.A. Moltke
et skrivetøj af træ; kammerherre
Henrik Berregaard en jetonkasse,
»som var det bedste«, og hofmarskal
Carl Løvenskiold en brun terrakot
tavase dekoreret med en kvinde, »alt
rædsomt stykt«.
Var juleaften lidt trist, blev 2. ju
ledag imidlertid livlig. Kongen gav
en stor fest for omegnen, omtrent
ligesom på Frederiksborg Slot.
»Mange af de gamle Gjæster, der
havde deltaget i Juleglæderne paa
det kjære gamle Slot, vare ogsaa indbudne til Julefesten paa det nye Slot,

saaledes navnlig ogsaa jeg og de
øvrige Cavalerer«, skriver kabinets
sekretær J.P. Trap i sine erindringer.
Sophie Arntz fortæller, at post
mester Frederik Rieper - han ejede
ejendommen »Posen« for enden af
Byskriverstræde i Hillerød, hvor
hendes bror Georg Arntz havde
boet med sin familie - deltog med
fire af sine børn: »Louise [...] fik
en smuk Skrivemappe, Bine en lil
le Æske med lugtende Wande, lille
Helene en Hylle med Tintøi, hvor
[er] det et yndigt Barn, de andre
to er slet ikke kjønne, og Frits kan
Du tænke Dig ham temmelig styk
med et Par forfærdelige Bakkenbar
der.«
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Slotsforvalter G.S. Gyllicli med sin datter
Gustave.
(Fotografi fra ca. 1860. Det kongelige
Bibliotek).

Blandt gæsterne fra Hillerød næv
nes en række prominente borgere
med familie: amtmand J.S. Schulin,
amtsforvalter H.G.F. Lerche, rektor
H.M. Flemmer fra Den lærde Skole
samt grevinde Caroline Baudissin,
der kom med sønnen Otto, men der
var naturligvis mange flere, »ja kort
sagt alle.« Hillerøds byfoged, Niels
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Peter Arboe var ledsaget af sine døt
re og svigersønner, der begge var of
ficerer i Livgarden: Sophus H.O.
Bauditz og C.F. v. Holten, som hav
de været chef for Frederik den Sy
vendes adjudantstab og af eftertiden
huskes for sine morsomme, men
skamløse erindringer fra hoffet.
Endvidere var hofmarskallen der
med kone og to børn.
Schulins morede sig glimrende,
skriver hun. Deres døtre havde
meldt afbud, og grevinde Schulin
gjorde mange undskyldninger, idet
hun håbede, de en anden gang »kun
de havde den Ære.« Hun åbnede bal
let med kongen i en polonaise, og
grevinde Danner dansede ud med
grev Schulin. Sophie Arntz kom i
tanke om, da hun og grevinde Schu
lin ved julefesten 4 år tidligere hav
de siddet sammen under spisningen
og tabte en skål rødkål ned i fadet,
som stod mellem dem, »lee maatte
man ikke og det var temlig svert at
lade være.«
Apotekeren, Frederik Wengel fra
Frederiksborg Apotek, var den mest
underholdende af gæsterne. Han var
tilsyneladende lettere beruset, da
han ankom, og han begyndte straks
at byde pebermyntepastiller rundt
både til kongen, grevinde Danner,
grevinde Schulin og hofmarskalinden. Det var nemlig hans foretrukne
middel i en sådan situation. Han
nåede aldrig at få sat låget på dåsen
igen, og efter souperen var han så
fuld, at det ikke var nok med peber
mynter, så han fortsatte med Hoffmannsdråber, en blanding af æter og

ren alkohol, som var et kendt mid
del mod kvalme og svimmelhed.
Kongen sad i en vinduesniche, og
da han ikke ville have flere peber
mynter, trak apotekeren sukker op af
lommen, og hvad enten kongen vil
le det eller ej, måtte han tage dråber
ne, »men han bliver heller aldrig me
re sagt til«, forsikrede Sophie Arntz
om apotekeren. »Du kan hvist see
ham dødbleg med stive Øine med
den aabne P[ebermynte] Daase i den
ene og Flasken i den anden Haand.«
Dagen efter juletræsfesten betro
ede Sophie Arntz’ kammerjomfru
hende, at en af de ansatte havde sagt,
at to af gæsterne fra Hillerød vist var
»lidt gale.« Den ene var naturligvis
apotekeren. Den anden var Frede
riksborg Slots slotsforvalter, G.S.
Gyllichs 18-årige datter Gustave.
Hun må vel siges at have opført sig
uanstændigt, for når hun dansede,
»lettede hun op saa man saa meget
mere end man skulle see«. Sophie
Arntz var for så vidt enig, men
tilføjede: »Gustave Gyllich var vir
kelig smuk den aften, og saa nyde
lig ud, livlig og net, men Kjolen var
for lang og Crenolinen noget ubøje
lig, saa naar hun lettede op for at
kunde dandse saa man undertiden til
Knæerne, men godt så hun ud.«
»Her var i Alt 125.« Sådan slutter
Sophie Arntz sin beretning om jule
træsfesten, som begyndte kl. 8 og
sluttede omkring kl. 1. Da Frederiksborgensernes hjemtur til Hillerød
tog det meste af et par timer, blev det
sent, før de kunne gå til ro efter en
på alle måder begivenhedsrig aften.

Vilhelm Bergsøe i Hellebæk
Af Erik Trolle

Et ophold i Hellebæk blev den direkte årsag til at Vilhelm Bergsøe
skrev den store bogsucces »Fra Piazza del Popolo«. År efter år
vendte han tilbage til egnen omkring Hellebæk.

Jørgen Vilhelm Bergsøe blev født
den 8. februar 1835. Hans første
barndomshjem var den gamle Kgl.
porcelænsfabrik på Købmagergade,
hvor hans far var administrator. Ef
ter studentereksamen i 1854 kastede
han sig over zoologistudiet. I skolen
havde Bergsøe knyttet venskab med
Valentin Lunding hvis fader var ble
vet kommandant på Kronborg. Tal
rige ferier blev tilbragt på Kronborg
med ture i omegnen. »Stedet gem
mer nogle af mit sommerlivs bedste
minder«, skriver Bergsøe i sine erin
dringer.
Den nære forbindelse til Kron
borg viser sig senere i novellen
»Schimmelmanns hest« fra 1872,
hvor en natlig køretur fra Hellebæk
til Kronborg udløser mystiske begi
venheder.
På sine ture i omegnen oplever
Bergsøe at en driftig hotelvært op
stiller en vejtromle som Hamlets
grav. Han beretter at Sarah Bern
hardt mange år senere er på stedet,
hvor hun under tårer knuser sit
champagneglas mod den gamle vejtromle. Her er fantasien løbet af med
Bergsøe, idet Sarah Bernhardt i sine
erindringer beskriver episoden såle
des: »Den såkaldte Hamlets Grav
med sin lave, grimme søjle gjorde et
bedrøveligt indtryk. Jeg drak et glas
vand fra Ophelias Kilde; bagefter
slog hr. Fallesen glasset itu«. Et lil

le eksempel på den livfulde fantasi,
som gjorde Bergsøe til en spænden
de forfatter, men en ikke alt for påli
delig erindrer.

En skæbnesvanger studietur
I foråret 1862 tog han til Hellebæk
for at studere i naturen. »Hellebæk
var dengang halvt geværfabrik,
halvt fiskerleje med en befolkning,
der kunne rose sig af aldrig at have
set en Københavner endsige en

Vilhelm Bergsøe.

Københavnsk naturforsker. Jeg vak
te derfor en vis opsigt, da jeg steg af
hos toldkontrolløren for at spørge
om logi«. Bergsøe fik logi, og under
sit ophold oplever han optoget og
maj festen på Pinsebakken i Hammermølleskoven. Han hører histo-

Toldkontrollørboligen i Hellebæk, hvor Vilhelm Bergsøe var indlogeret i 1862.
(Foto ca. 1880. Erik Trolles samling).
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sen Bergsøe til København med or
dene: »Ja, nu ser det virkelig ikke vi
dere godt ud«.
Efter et længere sygeleje i Køben
havn kommer Bergsøe så meget til
hægterne, at han kan tage på rekre
ationsrejse til Italien, og det er her
han inspireres til sin store roman fra
1866 »Fra Piazza del Popolo«.
Bergsøe var i begyndelsen af den
opfattelse, at hans smerter skyldtes
den megen brug af mikroskop. I vir
keligheden var det en begyndende
iritisbetændelse i øjets regnbuehin
de med følgende sammenvoksnin
ger til linsen.
En sygdom der fulgte forfatteren
resten aflivet, og som gjorde, at han
måtte opgive sin videnskabelige
karriere. Inden blev det dog til en
doktorgrad i form af en afhandling
om oldenborrens naturhistorie, og
endelig kom i 1881 hans kendte po
pulærvidenskabelige bog »Fra Mark
og Skov«.

Moldenhawer og grev Schimmelmann foran træhesten med Chr. Molbech, Vilhelm Bergsøe,
Lange-Müller og Jonas Collin. (Tegning i Punch 1882).

rier om ture til søs efter smuglere,
om Schimmelmanns hest og meget
mere; noget han senere bruger i si
ne fortællinger.
En eftermiddag er Bergsøe som
sædvanlig i Teglstrup Hegn. Han har
gjort gode opdagelser og er nu opstemt på vej til sit logi: »Jeg van
drede gennem det lyngbeklædte
krat, frem mod den synkende sol,
der som en ildrød kugle gik ned i
blålig dis med en strålepragt, som
næsten blændede mit øje. Pludselig
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følte jeg i det venstre øje et stik, der
kom med en sådan styrke, at jeg var
nær ved at skrige«.
Det lykkedes Bergsøe at komme
tilbage til kontrolløren hvor han pla
get af smerter tilbringer en rædselsnat. Næste morgen tilkaldes den
stedlige læge dr. Mathiesen, der ik
ke mener, der er andet i vejen end
lidt træk i øjet, som kan kureres med
lidt lunkent vand og et par igler.
Endnu en rædselsnat gennemleves
og næste morgen sender dr. Mathie

Blev nægtet adgang til Hellebæk
I en lang årrække vendte Vilhelm
Bergsøe tilbage til Nordsjælland
som sommergæst. De første år ind
logerede han sig hos en fisker i Skotterup, men efterhånden som land
liggerlivet tog til, flyttede han læn
gere mod nord.
I 1882 finder vi ham i et af fi
skerhusene i Aalsgaard. Sammen
med andre landliggere, fører han en
skarp fejde i »Dagbladet« mod den
stridbare, koleriske administrator af
Det Schimmelmannske Fideikommis Vilhelm August Daniel Mol
denhawer. Sagen drejer sig om en
yngre læge, der havde nedsat sig i
området på opfordring af nogle
landliggere. Da der i forvejen er en
ældre læge ansat af Fideikommiset,
forlanger Moldenhawer at den nye
læge skal betale 2400 kr om året til
denne. Dette forlangende bliver
imidlertid ikke opfyldt, ligesom et
forbud mod at praktisere bliver af
vist med det resultat, at Molden
hawer forbyder den unge læge at
færdes på Fideikommisets område.

Striden giver genlyd landet over,
og for sin støtte til den nye læge
modtager Vilhelm Bergsøe følgende
brev:
Hellebæk, 19 Aug. 1882
Da Hr. Doktoren under 18de ds. har
navngivet Dem som Medindsender
af den i Dagbladet af 9de ds optag
ne fremstilling af striden mellem
læge Lund og Det Schimmelmannske Fideikommis, så forbydes det
Dem herved uden nødvendighed el
ler dertil erhvervet hjemmel at fær
des på Det Schimmelmannske Fidei
kommis tilhørende Skove, Jorde og
ikke offentlige Veje og Stier i Helle
bæk og A alsgaard.
For Det Schimmelmannske Fidei
kommis -Arvingerne
Moldenhawer
Administrator

Om forbudet har fået Bergsøe til
at henlægge sine ture til stierne læn
gere mod nord vides ikke, men i
hans senere produktion finder vi
digtet »Odinshøj« gengivet i Illu
streret Familie Journal 1885.
I digtets indledning hedder det:
Odinshøj? - hvilket underligt Navn!
- har Odin da hersket her,
hvor det søgrønne Sund ruller sin
Bølge mod Land?
Har disse stormslagne Træer, har
disse krybende Pile
Prydet det Hlioskjalf, som nu hviler
i tidernes Nat?
Familiens sommerlogi flytter og
så længere nordpå til Frøken Drey
ers Pensionat »Thalassa«, Nordre
Strandvej 246. Senere rykkes op på
skænten til Fugmann der ejer pen
sionatet »Elleborg«.
I august 1895 skriver Vilhelm Berg
søe digtet »Fra Elleborgs Terrasse«.
Digtet slutter:
Og ude på Bølgernes stribede Blaa
De brede Latinersejl atter gaa Det er Napolis Golf, der blinker
Ak, daarende Syner svinde I maaOgdog - jeg kan Eder godtforstaa;
Thi skjønnest, næst Napolis Vande,
Straaler Elleborgs Strande.

Det herlige udsigtspunkt Odinshøj, 41 m. over havet, var et yndet udflugtssted, bl.a. for eventyr
digteren H.C. Andersen. På Bergsøes tid har stedet set ud som på denne tegning fra 1863 gengi
vet på et postkort fra 1917. Det lille skur er forlængst væk, men udsigten fra den fredede høj er
stadig lige prægtig.
(Erik Trolles samling).

I ungkarlen og filosoffen Frederik Fugmanns pensionat »Elleborg« på kystskrænten 37 meter
over Øresund, boede Bergsøe i sommeren 1895, og han priste stedet højt i sit digt »Fra Elle
borgs Terrasse«. Det tårnprydede Elleborg, der blev opført i 1887, er forlængst nedrevet. Her er
bygningen fotograferet fra markerne på den anden side af den nuværende Odinshøjvej.
(Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forenings samling).
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Strandvejen var den rene idyl på Bergsøes tid. Landliggerne kunne uden frygt for biler tage deres nye transportmiddel, cyklen, i brug til udflugter
ne i omegnen. Her har fotografen foreviget livet udenfor familien Collins villa »Ellekilde« omkring 1890.
(Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forenings samling).

Blandt de mange landliggere, der
på denne tid var i Hellebæk-området
kan nævnes skuespilleren Phister,
skuespillerparret Anna og Emil Po
ulsen, familien Collin, kendt for de
res forbindelse til H.C. Andersen,
digteren Chr. Molbech, maleren
Carl Bloch, likørfabrikant Peter
Heering og endelig forfatteren Ernst
v.d. Recke, der boede nærmest
Hornbæk Plantage. I plantagen gik
Vilhelm Bergsøe ofte lange ture
med Recke, og sønnen Paul Bergsøe
omtaler disse ture i sine erindringer
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»De tre Vinduer«:
»Det var på en tid da spiritistiske
fænomener begyndte at interessere
for alvor. Far var meget nøgtern over
for spiritisme som han blot betrag
tede som en blanding af humbug,
bedrag og selvsuggestion, men
Recke var ivrig og fortalte om nog
le seancer:

»Jeg havde en lang samtale med
Shakespeare,
Talte han Engelsk?
Selvfølgelig!«

Efter nogle somre på Elleborg gik
det endnu længere mod nord til
Hornbæk. Her var endnu ikke så
overrendt, og mange gode dage blev
tilbragt i et af lejets fiskerhuse. Den
sidste sommer i Hornbæk blev i året
1896.
Derefter søgte familien mere fred
og ro, og fandt det på Rudbjerggaard ved Nakskov.
Lige til sin død i 1911 mindedes
Vilhelm Bergsøe det Nordsjælland,
som kom til at betyde så meget for
ham.

Et lerstampet hus fortæller sin
historie
Af Palle Mosegaard

Når man køber et gammelt hus »med sjæl«, som ejendomsmæg
lerne ynder at kalde det, er det i regelen såre lidt, sælger egentlig
kan fortælle om husets historie. Hvis man imidlertid vil ofre den
tid det tager, kan man få næsten alt at vide. Man kan få væggene
til at tale. Med udgangspunkt i sit eget hus på Nørredamsvej 58
i Fredensborg, fortæller forfatteren her om det store arbejde
hermed.
Det var tilfældigt, vi fik øje på det
gamle hvide længehus for enden af
den lille grusvej. Den førte engang
forbi huset og over jernbanen, og før
dens tid - bare forbi. Bag døren i
plankeværket en stor skrånende ha
ve domineret af et oldgammelt æb
letræ, hvis tykke grene strakte sig
over en omfangsrig hul stamme.
Ejeren ville udstykke og selv byg
ge nyt, så det gamle hus, have, æb
letræ og udhus i sort bindingsværk
kom til salg.

»Man skal holde af gamle huse.«
var hans venlige advarsel om, hvad
der ventede os. Pænt sagt men for
sent. Vi VAR faldet for det gamle
hus på den strålende sommerdag,
det endelig blev forevist. Vi kom fra
et moderne parcelhus og trængte til
et hus med sjæl, og det var der - mas
ser af sjæl - og masser af arbejde.

»Hvor gammelt er huset.« spurg
te vi - og fik svaret, at det nok var
mere end hundrede år.
»Det skal vi nu nok finde ud af.«,
sagde vi, men kunne se tvivlen om
vores evner i sælgers øjne.
Det tog da også nogen tid at finde
ud af, at huset er fra 1834.
Første trin bagud i husets historie
var tinglysningskontoret i Helsingør
og de næste trin var Landsarkivet på
Jagtvej i København. Samtidig fik vi
heldigvis i tide talt med en mand fra
1910, som boede hele sit liv her ved
vejen. Så nu kender vi til alle sytten
ejere gennem tiden, før vi kom til i
1977.
Der skal lidt held til for at finde
noget mere end tørre kendsgernin
ger i de gamle protokoller, og det
held havde vi, da vi nåede tilbage til
den 29. januar 1888 i husets histo
rie. En Marie Sophie Nielsen fik på
det tidspunkt tinglæst adkomst til
ejendommen efter afdøde, forhen
værende gårdmand Niels Hansen af

Tegning af Gerd Mosegaard.
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Nørredam på grundlag af en udskrift
fra skifteretten for Kronborg østre
Birk af 21. oktober 1885.
Vi kunne se af »Skøde- og Pante
brevsprotokollen,«, at vurderingsmænd i en fremlagt erklæring af 16.
Oktober 1885 havde sat ejendom
men til 2.000,00 kr. Men der var in
gen detaljer om huset kun..... og så
2.000,00 kr.. Det samme i skifteret
tens protokol. Så bad vi om at se do
kumenter fra skifteretten i Kronborg
østre Birk for året 1885.
Arkivpakkens størrelse gav ikke
meget håb, da vi fik den udleveret,
men et omslag viste sig at være en
guldgrube af oplysninger omkring
huset og navnlig dets ejer nr. 5,

Niels Hansen. Han købte huset i
1875 og efterlod det til sin hushol
derske Marie Sophie Nielsen, da han
døde som 70 årig i 1885.
Blandt godbidderne var:
A) Den første lejekontrakt af 8. No
vember 1834 til Peder Jørgensen
tinglæst 25. September 1844,
gældende for 99 år og med på
tegninger om overdragelser af
rettighederne gennem flere led
senest den 11. August 1875 til
Niels Hansen - ejer nr. 5.
B) Vurderingsmændenes erklæring
af 16. Oktober 1885 med beskri
velse og opmålinger af hus og ud
hus i forbindelse med vurderin
gen for skifteretten.

Det fremgik af de mange papirer,
at en strid mellem afdøde Niels Han
sen’s arvinger om et testamente fra
1883, var grunden til, at dokumen
terne havnede i skifteretten og der
med i Landsarkivet.
Mere om det senere.
Det var først ved hjælp af leje
kontrakten A) det kunne lægges fast,
at husmand Peder Jørgensen, den
gang 28 år og gift med den 5 år æl
dre Ellen Kirstine Nielsdatter, ikke
kun lejede en »Huusplads« for 99 år
men også byggede huset. Det be
kræftes yderligere, da hans enke
solgte ejendommen med »den derpå
af min mand opførte bygning.« til
ejer nr. 3 den 27. Juli 1867.
Vurderingsmændenes erklæring
B) afløste prikkerne i protokollerne
og gav den savnede beskrivelse af
huset, som det var fredag den 16.
Oktober 1885. De udvendige mål i
alen omregnet til meter svarer til hu
sets og udhusets udvendige mål som
i dag. ( 15,70 x 6,90 meter og 8,16 x
5,02 meter.) Det fremgår videre, at
stuehuset er »opført af stampet Ler
og tildels Grundmur, murede over
gavle, Tegltag. Det er indrettet i 6
Fag til Entre, 2 Stuer, 2 Sovekamre
og 2 Kjøkkener. Der er Bræddegulv
undtagen i Kjøkkenerne og Bræd
deloft overalt samt 2 Kakkelovne. I
4 mindre Fag er indrettet til Lo og
Tørvehus.«
Udhuset er »opført af Naaletræ
Bindingsværk og muret med brænd
te sten. Straatag. Indrettet til Vogn
port, Stald og Foderlo.«
Der er stadig dele af bindingsvær
ket fra dengang.
I 1834 havde det nybyggede stue
hus nok stråtag, men da jernbanen
mellem Hillerød og Helsingør åbne
de i 1864 blev det antagelig skiftet
til tegltag på grund af brandfaren fra
damplokomotivernes gnister. DSB
gav tilskud til faste tage til ejen
domme langs banen. Fra engang før
1968 har huset haft eternittag.
Nu i år 2000 er lofterne pudsede
men uden stuk, og noget atypisk for
et gammelt landhus er lofthøjden

2,60 meter. I 1885 var der brædde
lofter, men lofthøjden angives ikke.
Siden dengang er huset bygget 4-5
skifter mursten højere. Det kunne
ses i gavlmuren, da den på grund af
omfattende hussvampeskade helt ud
i stråene i det stampede 1er blev re
vet delvist ned. I samme mur var re
ster af staldvinduer, og det passer
med beskrivelsen fra 1885.
Det er til at se det, når man lige
ved det. Den uregelmæssige mur på
køkkensiden er af stampet 1er. Mur
tykkelsen er ca. 50 cm målt gennem
et hul boret til et el-kabel. Første bo
ring mislykkedes på grund af de sto
re syldsten, som er delvis funda
ment.
Pletvis er andre fragmenter fra hu
sets historie dukket op i vor tid. I
flæng kan nævnes: Et bundt papir
tapet i 8 - skriver otte -lag på en so
lid bjælke mellem etagerne. Ældste
lag tapet måske fra omkring 1900.
Stemplede mursten: »G DITHMER«
på den ene side og »KLOSTER MOSEGAARD« på den anden. Lavet på
G. Dithmer’s teglværk »Klostermosegaard« ved Helsingør mellem
1846 og 1916. Et skibsagtigt gelæn
der af messing omkring trappe på 1.
sal. Sat af en maskinmester, ejer nr.
11 (1915-22). Et stempel fra et ma
skinsnedkeri på Vodroffsvej 59,
Kjøbenhavn V på inderside af vin
duesramme i køkken.
Men lad os nu se på nogen af de
glimt af liv, vi har samlet om de
mange mennesker, der har passeret
gennem huset i de sidste 166 år. Helt
frem til 1968 var der to lejligheder.
I 1936 boede en gartnerimedhjæl
per i »Stuelejligheden til venstre«
for en »aarlig leje af 240,00 Kr.« og
i 1968 var lejeren i den samme klam
me nordøstlige ende af huset en
gammel malkepige, som sparede på
kakkelovnen og holdt varmen med
tøj i lag på lag på lag. I en anden pe
riode havde en hestehandler lejet sig
ind både i huset og udhuset. Han
havde 6 heste ad gangen i stalden.
En sommerdag i tresserne bad en
gammel mand ejer nr. 17 om lov til

Stemplede mursten fra teglværket KLOSTER MOSEGAARD ved Georg F. Dithmer. Fremstil
let mellem 1846 og 1916.

Tapetrester fra genbrugte bjælker mellem etagerne.
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at gense haven og blev naturligvis
budt indenfor. »Næh, står det der
endnu.«, udbrød han rørt, da han så
det ældgamle æbletræ, »Det har jeg
klatret i som barn.« Lidt hurtig ho
vedregning førte til at træet må være
fra 1880’erne.
I 1977 havde en gammel, enøjet,
sort hankat med knækket hale ikke
fået at vide af sin ejer, at også den
var flyttet til det nybyggede nabo
hus, så uanset hvilken af husets 3
yderdøre man åbnede stod katten
dér og ville ind. Ingen argumenter
hjalp, den smuttede ind i sit gamle
hjem og stillede sig afventende ved
køleskabet. Efter nogle dage på den
måde blev den med en duftende
røget sild - sådan lige udenfor ræk

Et kig ind i den gamle mur med hussvampeskade.
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kevidde - fulgt over til ejer nr. 17, og
katten må jo have forstået, for den
blev der.
På den måde kom den sidste »le
jer« ud af huset.
Ja - jo, så var der allikerne, men
det blev klaret med »Isokærn«, da de
nu ikke lod sig ryge ud.
Ejer nr. 12 (1922-23) en enke kal
det »Nordmanden« vakte lokal op
sigt ved at have lys tændt hos høns
ene i udhuset i håb om flere æg.
Ejer nr. 14(1926-31 ) var ca. 60 år,
da han købte huset. Han havde været
politibetjent og været i Canada. Han
sørgede en del, da hans grønlandske
hund døde ude på jernbanen. Han ar
bejdede på »Asminderød Savværk«.
En lejer på den tid var en svensk for

henværende godsejer. Endda så for
henværende, at han var fiskehandler.
Ejer nr. 16 (1936-68) købte sam
men med huset en mælkerute for
»Fredensborg Mejeri«. Han døde
1966 og hans enke beholdt huset
frem til 1968. Hun blev ret fortørnet
over, at ejer nr. 17 straks efter købet
malede »hendes« nye blå hoveddør
sort, og huskede det stadig næsten
90 år gammel, da hun 21 år senere
var på en lille visit her i huset og kom
med en syrlig bemærkning om det.
Ejerne nr. 10 (1902-15) omtaltes
som frøknerne Tipperup. De var
kommunelærerinder og måske kaldt
frøkner af den grund. De gav
3.800,00 kr. for huset med en kon
tant udbetaling på 1.200,00 kr.
Man aner, at sælger måske var
uden ny bolig, for han skrev ved sal
get under på at »DetTøj, som jeg har
staaende i Udhuset er jeg pligtig at
bortflytte på Anfordring eller taale,
at det sætteS ud af Huset«. Det næv
nes, at huset har 4 kakkelovne, 2
komfurer og 2 indmurede kedler.
Med i købet følger en flagstang, en
trillebør samt tov og vinde til brønd
en. Der var brønd inde i huset. Så
sent som i 1968 fandt ejer nr. 17 en
opfyldt brønd under gulvet i det nu
værende fyrrum.
Frøknerne Tipperup havde i fe
bruar 1902 før huskøbet oprettet
gensidigt testamente, så de kunne
arve hinanden uden skifterettens
mellemkomst. De boede dengang på
Christianshavn i Overgaden oven
Vandet. Hvordan frøknerne - den
ene af dem fraskilt - så levede i åre
ne der kom, vides ikke, men den
gamle mand ved grusvejen husker,
at han højest 5 år gammel oplevede,
at hans egen mor var så sød at lange
en friskbagt pandekage med syltetøj
ud gennem køkkenvinduet til en ung
pige ansat hos frøknerne.
Imidlertid døde den fraskilte af
frøknerne den 8. juni 1915 og den
anden solgte i kraft af det gensidige
testamente allerede en måned efter
huset til maskinmesteren (Ejer nr.
11, 1915-22).

Han var selv på rejse med »Damp
skibet Rolf af Kjobenhavn« men
havde givet sin hustru fuldmagt til at
handle på hans vegne.
Men nu tilbage til striden mellem
arvingerne i 1885-1888 efter ejer nr.
5, forhenværende gårdejer Niels
Hansen. Hans husholderske måtte i
skifteretten blandt andet føre en
slags bevis for, at hun havde med
bragt eget sengetøj til huset.
Både det omstridte testamente og
en officiel beskrivelse af en »Regi
strering og Vurderingsforretning i
Boet efter fhv. Gaardejer N. Han
sen.« lå blandt dokumenterne i om
slaget på Landsarkivet.
Registreringen foregik den 31.
August 1885 og var en alvorlig sag
med ialt 8 deltagere. Trods årstiden
var det ikke en varm sensommerdag
tværtimod. Det var overskyet, kraf
tigt blæsende fra sydvest og regn af
og til. Temperaturen var ikke over 13
grader Celsius. Stemningen på ste
det svarede måske til vejret.
Skifteforvalteren, Overauditør
Moltke, var der ikke selv men hav
de sendt konstitueret Fuldmægtig P.
BUHL, og han havde vidnerne Seebach og Jensen med sig.
Afdødes søn, HANS JENSEN
NIELSEN, deltog både som livsar
ving og som værge for afdødes
umyndige datterdatter på 10 år. Han
oplyste, at afdødes hustru Maren
Jensdatter var død i Uvelse i 1868
eller 1869.
To svigersønner NIELS NIEL
SEN og ANDERS HANSEN var der
også.
De myndige arvinger havde Over
retssagfører RAASHOU med som
deres støtte. Set med vore dages øjne
virker det forkert, at det var afdødes
svigersønner, der mødte op som
livsarvinger. Afdødes døtre de
egentlige livsarvinger omtales slet
ikke.
Husholdersken MARIE SOPHIE
NIELSEN deltog. Hun var 35 år og
ugift. Hendes datter NIELSINE Jo
hanne Marie HANSEN på 11 år kan
også have været tilstede.

Sidste side af registreringen i dødsboet den 31. august 1885.

I henhold til et testamente, afdøde
Niels Hansen fik noteret 7. Juni
1883, skulle husholdersken arve
2.000,00 Kr. udredt af boet senest
1/2 år efter hans død, men hvis hun
døde før Niels Hansen, skulle hen
des dengang 9 år gamle, datter arve
som hendes mor.

Da registreringsforretningen be
gyndte oplyste Fuldmægtig P.
BUHL, at skifteretten fra afdødes
søn havde modtaget en sparekasse
bog og nogle obligationer fundet i
afdødes gemmer.
Derpå omtaler Fuldmægtigen bå
de det ovennævnte testamente om de
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2000,00 Kr. og et testamente fra
1879, som betød, at husholderske
MARIE SOPHIE NIELSEN også
arvede huset og forskellige indbo
genstande. Livsarvingerne har nok
ikke klappet i hænderne af begejst
ring.
Man registrerer herefter diverse
værdier og papirer. Desuden kon
tant 450 Kr. og 55 øre lagt til side af
afdøde til begravelsesudgifter. Søn
nen fik beløbet men skulle aflægge

Vinterstemning i haven.

regnskab til boet senere. Der ligger
da også den slags regninger i om
slaget på Landsarkivet.
Den følgende registrering af ind
bo af enhver slags er så detaljeret, at
man næsten kan følge med i, at alle
otte går fra rum til rum mens der flit
tigt skrives ned. Man begynder et
sted, hvor der er:
»1 Sopha med rødt Betræk 20 Kr.«
»1 Fyrretræs Spisebord
6 Kr.«
»1 rødmalet Klædeskab
15 Kr.«

Fra registreringen skal i øvrigt kun
nævnes eksempler i flæng for at il
lustrere den meget tankevækkende
mangfoldighed:
»1 8 Dages Uhr
15 Kr.«
»2 Par uldne Under2 Kr.«
benklæder
»2 Nattrøjer, 2 Brystpuder 1 Kr.«
»2 Vanter, Seler Muffediser 1 Kr.«
4 Kr.«
»1 Partie Tørv«
10 Kr.«
»1 Gris
150 Kr.«
»1 Rejsefjedervogn
4 Kr.«
»1 Jernseng
125 Kr.«
» 1 rød Ko
1 Kr.«
»3 Par Manchetter, 1 Flip

Efter denne meget lange registrering
følger bemærkning om et får og et
lam tilhørende boet, som sønnen har
hos sig og vurderer til 50 Kr., og som
vil blive bragt tilstede.
Sluttelig tilsiges alle arvingerne til
skiftesamling den 9. September
1885 kl. 10 på Birkekontoret i Fre
densborg.
Der skulle dog gå helt hen til 29.
Januar 1888 før husholdersken fik
tinglæst sin ret til huset på Nørredam. Forhåbentlig fik hun sine
2.000,00 Kr. noget tidligere.
Der mangler endnu mange detal
jer om huset, så vi søger videre - og
skal måske finde.
44

Helsingør-rektor foregreb
Darwin’s udviklingslære
Af Bent Jørgensen
Den norske skolemand, filosof og politiker Niels Treschow er i
dag kun kendt af de færreste. Men i sin samtid var han højt anset,
og i en halv snes år var han en markant rektor for Helsingør
Latinskole.

Da den engelske naturforsker Char
les Darwin i midten af 1800 tallet
fremsatte sin evolutionsteori, og i en
række værker - specielt »Arternes
Oprindelse« - fastslog, at menne
sket ikke havde nogen enestående
eller »guddommelig« status i natu
ren, blev det med ét slag anledning
til en omvurdering - ikke bare af na
turvidenskaben, men af det samlede
verdenssyn.
Begejstringen var stor hos natur
forskerne, men i teologiske kredse
var forargelsen desto større. Tanken
om, at mennesket nedstammede fra
aberne, var jo i åbenlys modstrid med
Det Gamle Testamentes beretning
om skabelsen. Men Darwins teorier
var videnskabeligt velunderbyggede
og vanskelige at modargumentere
sagligt, og på forbavsende kort tid
var darwinismen anerkendt som et
faktum af de fleste. Det er fejlagtigt
at tro, at Charles Darwin var den
første til at fremsætte det nye epo
kegørende syn på udviklingslæren.
Allerede flere af oldtidens græske
filosoffer - blandt andet Empedokles og Epikur - havde fostret lig
nende tanker om en langsomt frem
adskridende evolution, og i årtierne
før Darwin var der mange, der be
skæftigede sig med emnet - dog
mest ud fra et teoretisk, filosofisk
syn og ikke - som Darwin - strengt
naturvidenskabeligt.
En af dem, der på bemærkelses

værdig vis kom til at foregribe Dar
wins hovedtanker var den norske fi
losof Niels Treschow. Hans navn er
ukendt for de fleste i dag, men i sam
tiden var han anerkendt som en af
Norges store kulturpersonligheder både skolemand, filosof og politiker.
Og så havde han et interessant »lo
kalt« mellemspil - som rektor for
Latinskolen i Helsingør.
Men først lidt om selve manden
Niels Treschow:
Han blev født i Drammen i 1751
og rejste senere til København, hvor
han tog studentereksamen, magi
stergrad i filosofi og en teologisk
doktorgrad. Tilbage i Norge blev
han konrektor i Trondheim i årene
1774 til 1780, og så gik turen igen
til Danmark, hvor han i 1780-89
var rektor for Helsingør Latin
skole. Hans skolegerning fortsatte
som rektor ved Katedralskolen i
Christiania (Oslo), og i 1803 blev
han udnævnt til professor i filo
sofi ved Københavns Universitet.
Da det samme fagområde blev op
rettet ved det nye Universitet i Chri
stiania, blev han den første profes
sor her, og samtidig gik han aktivt
ind i politik.
Han var deltager i Eidsvoldforsamlingen og blev udnævnt til kir
ke- og undervisningsminister i Karl
Johans første norske regering - et
job han bestred til 1825. Han helli
gede sig filosofiske studier i de ef-

Filosoffen, skolemanden og politikeren Niels
Treschow.

terfølgende år og døde i 1833. Men
allerede i tiden som professor i
København i starten af 1800-årene
beskæftigede Treschow sig med ud
viklingsteorien. I den videnskabeli
ge afhandling »Elementer til histo
riens Philosophie« fra 1811, skriver
han blandt andet at »Alle landdyr er
efter min mening udsprunget af
sødyr, efter at de først som nogle af
slægten Phoca (som sælerne til
hører), har været en slags amfi
bier... Rimeligvis må menneskets
stamfædre engang som landdyr ha
ve været til, førend de iførte sig den
hele menneskets skikkelse, de nu
bærer, og i denne tilstand være kom
met abernes slægt meget nærmere.«
Senere i samme afhandling hed
der det blandt andet: »I moders liv
er barnet på de første trin af sin til
værelse intet mere end en slags blød
dyr. .. I urtiden var formentlig intet
dyr noget mere, medens alle gemtes
i havets af sol og luft befrugtede mo
derskød. Spørges derimod om men
neskets umiddelbare herkomst fra
noget lavere dyr, så gives der abear
ter som Pongo og Orangutang, der
gives måske også noget andet dyr,
hvoraf den store Linné tog anled
ning til i sit system at indføre et nat
menneske, om hvilket man snarere
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I den underste etage af Karmeliterklostrets vestfløj havde Helsingør Latinskole til huse i mere
end 250 år. (Helsingør Kommunes Museer).

kunne falde på den formodning at
mennesket af et sådant kan ned
stamme.«
Også i andre værker - blandt an
det »Gives der noget begreb eller
nogen idé om enslige ting« fra 1807,
beskæftiger Treschow sig med ud
viklingstanken og på bemærkelses
værdig vis lykkes det ham at ind
passe tidens mest avancerede natur
videnskabelige ideer i et eget filo
sofisk system.
Tankemæssigt står han ikke meget
tilbage for Darwin. Når det allige
vel blev Darwin, som skabte det sto
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re gennembrud for udviklingslæren,
så skyldes det, at han på overbevi
sende måde var i stand til at under
bygge idéerne med videnskabelige
fakta.
Men som det fremgår, var Niels
Treschow altså ingen hvemsomhelst, og en personlighed, som nok
er værd at mindes, når historien om
Helsingør Latinskole skal skrives.
Paradoksalt nok er det jo næsten
udelukkende rektor Meisling, der
huskes, når talen er om Latinskolen
i Helsingør - og det er ikke primært
for Meislings egne kvaliteter som

skolemand, men for hans rolle i H.C.
Andersens »Fornedrelsens år« i Hel
singør.
Vi ved ikke meget om Niels Tre
schow som skolemand i Helsingør.
Dog krydser hans veje i Helsingørtiden en anden af tidens store ånds
personers.
Det magede sig nemlig sådan, at
filosoffen Henrich Steffens var elev
i Latinskolen i Helsingør i de år,
hvor Treschow var dens rektor. Stef
fens husker de fleste i dag som man
den, der gennem en lang natlig sam
tale inspirerede Oehlenschlåger til
digtet »Guldhornene« og dermed
kan man vel fastslå, at Steffens fik
afgørende betydning for romantik
kens indførelse i Danmark.
I sine erindringer fortæller Stef
fens et par steder kort om Niels Tre
schow: »Rektoren var i disciplenes
øjne et næsten mystisk væsen. Jeg
havde altid betragtet ham blot langt
fra med den mest grænseløse
ærbødighed. Kun i de højtidelige ti
mer ved den offentlige prøve, som
han personligt foretog, var han trådt
mig nærmere. I den sidste havde han
udmærket mig med ros.«
Sammen med denne ros skulle
Steffens belønnes med en boggave,
men det glemte Treschow åbenbart,
og Steffens beretter derefter, hvor
dan han ængsteligt vover sig op på
rektors kontor for at spørge til flids
præmien: »Han klappede mig på
kinden, og efter at han havde spurgt
om mit navn, trøstede han mig og
gav mig tilladelse til undertiden at
besøge ham. Denne tilladelse kunne
være blevet mig meget vigtig, men
jeg kunne kun lidet benytte den.
Jeg erindrer, at jeg har besøgt ham
een eller to gange, og denne virke
lig dybsindige mand, der selv i sin
høje alder vidste at gøre sig bekendt,
ja endda fortrolig med den speku
lative retning i Tyskland, forstod
at nedlade sig til den elleve eller
tolv år gamle dreng. Det var første
gang her, at noget, der lignede en
levende ånd, trådte mig i møde af
historien.«

Treschows og Steffens’ veje skul
le mødes igen nogle år senere. Efter
et studieophold i Tyskland var Hen
rich Steffens vendt tilbage til Dan
mark, og i 1802 indledte han sin be
rømte og skelsættende filosofiske
forelæsningsrække på Ehlers Kolle
gium i København. Forelæsninger
ne vakte begejstring, men også mod
stand, og da Steffens efterfølgende
søgte det ledige professorat i filoso
fi ved Københavns Universitet, fik
han afslag. Embedet gik i stedet til
Niels Treschow! Men tilbage til La
tinskolen i Helsingør. Som sagt ved
vi ikke meget om Treschows rektor
periode, men ud fra Steffens’ erin
dringer må vi formode, at han var
forud for sin tid og hævet over den
»kadaverdisciplin«, som ellers præ
gede skolerne dengang. Steffens be
retter konkret om et tilfælde, hvor
rektor Treschow personligt greb ind,
da en lærer var ved at prygle en elev
fra de mindste klasser.
Helsingør lærde skole, eller La
tinskolen, hører vi første gang om i
forbindelse med et gavebrev fra
kong Christian den Tredje, som i
1541 giver tilladelse til, at skolen be
nytter lokaler i Karmeliterklostret i
Helsingør. Her havde skolen til hu
se i klostrets vestfløj helt frem til
1807, da den flyttede til bygningen
i Kongensgade 12, hvor H.C. An
dersen havde sin skolegang. For året
1686 er der overleveret regnskaber
og oplysninger om Latinskolen. Vi
ved herfra, at der foruden rektor var
tilknyttet fem lærere eller »hørere«,
som datidens betegnelse var. Både
lærere og elever fik deres underhold
på skolen.
Regnskaberne viser, at der i det
pågældende år var indtægter på 402
rigsdaler, 1 mark og 4 skilling.
Hertil kom et beløb, som skolen
kunne tjene ved, at eleverne bidrog
med latinsk eller dansk sang ved be
gravelser. For latinsk sang betaltes
10 rigsdaler. Dansk sang var kun
takseret til 4 rigsdaler. Latinskole
drengene bidrog også i mange år til
skolens drift gennem tiggeri, der

Interiør fra den tidligere Latinskole i Karmel iterklostrets vestfløj, malet af Morten Jepsen
(1826-1903). I dag benyttes lokalerne til kirkekontor. (Helsingør Kommunes Museer).

blev anset for helt legalt. Selvom
skolen på denne måde kunne skaffe
sig indtægter, slog det åbenbart ikke
til, for i 1748 klager rektor over »de
jammerligste forhold i skolens in
dre«, og det hedder videre, at »den
ne skole er så ussel og fattig på in
ventarium for lærerne, som jeg ikke
tror, nogen skole i begge riger. Ingen
kollega har til sine kamre så meget
som en ovn, endsige et sengested el
ler bord ej heller bænk.«
Undervisningen i Latinskolen har
nok ikke været så forskellig fra den,
der foregik i andre tilsvarende sko
ler. Henrik Steffens fortæller kort
herom i sine erindringer: »Der blev
her i klassen ikke drevet andet end
latinsk grammatik, Eutropius’ udtog
af Florus’ romerske historie blev
oversat, en latinsk oversættelse af
Luthers katekismus måtte vi lære
udenad, også noget græsk blev der,
hvis jeg ikke husker fejl, drevet, dog
lærte vi næppe mer end at kende det
græske alfabet. Noget slags foredrag
eller oplysning fandt slet ikke sted.«
Det skal bemærkes, at Steffens her
tænker på undervisningen i de yng
ste klasser. Det kan have været an
derledes - og bedre - i de højere
klasser, hvor rektor selv fungerede

som lærer. Om selve indretningen af
skolen fortæller Steffens også: »Ind
retningen af skolestuens lokale hav
de noget sælsomt. En stor kælder
agtig lav hvælving blev i midten
båret af en kort plump søjle. Ved
denne søjle var hvælvingen delt i fi
re dele. Til venstre stod parallelt, no
get fra hinanden to brunmalede bor
de, på begge sider besat med bænke
og i midten en stol for læreren. På
højre side af søjlen var den samme
indretning for den anden klasse og
til venstre bag søjlen for den tredje.
Til højre - lige over for denne klas
se - var pladsen tom. En stor kak
kelovn udfyldte den kun tildels.«
I årene efter skolens flytning til
Kongensgade, og efter rektor Meislings embedsperiode, kommer der
svære tiden for Helsingør Latinsko
le. Elevtallet går tilbage på nogle få
år fra 50 til bare tre elever, og i 1839
besluttes det at lukke skolen helt. Fi
re år senere oprettes dog Helsingør
højere Realskole, som senere om
dannes til Helsingør Latin og Real
skole - forløberen for det senere
Helsingør Gymnasium.

Men det er en ganske anden histo
rie.
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Om maleren Thomas Fearnley
og hans billeder fra Helsingør
Af Poul Ipsen
Forsiden er i år prydet af et vinterbillede malet af den norske
landskabsmaler Thomas Fearnley i 1833. Interessant er det, at
kunstneren har skildret selvsamme motiv en lun sommerdag.
Kunsthistorikeren Poul Ipsen har set nærmere på de to malerier og
fortæller her historien.
Thomas Fearnley.
(Litografi af F.S. Hanfstaengl 1832).

På forsidebilledet ser vi Helsingør,
som byen må have set ud ved vin
tertide engang i 1800-tallets første
herdedel. Indhyllet i en kappe af sne
ligger byen og ligesom skutter sig i
den frostklare luft, som var den gået
i hi for vinteren, nu hvor isen, som
vi kan se, har barrikaderet havnen og
givet byens ellers så turbulente han
delsverden en uønsket, men måske
tiltrængt hvile. Der er god, gammel
dansk julestemning over billedet, og
det er da også, som det skal vise sig,
blevet til ved juletid.
Maleren har skildret udsigten over
byen set fra sydvest fra et bakke
drag, som nu er dækket af villa
kvarterer, men som dengang, bille
det blev malet, var ubeboet og op
fyldt af græsgange afvekslende med
krat og spredte trægrupper. I det
fjerne genkender vi byens karakte
ristiske silhouet, dengang som nu,
domineret af det prægtige Kronborg
slot, minutiøst gengivet, omend
med en kvist for meget på taget
af vestfløjen. Med sikker hånd skil
dres byens snedækkede tage, over
hvilke Set. Olai kirkes tårn rejser
sig, kullet som det måtte stå i godt
150 år, siden stormen i 1737 gjorde
det af med det smukke spir »Hel
singørs Jomfru«, som kirken fik
i 1615.
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Til venstre afslutter kunstneren
bybilledet med to af byens karakte
ristiske møller; stubmøllen, og dens
afløser den hollandske mølle med
sine mægtige vinger og bevægelige
møllehat. Den vi ser, er byens første
af sin slags, den var opført på stej
lepladsen overfor svingelen ved ind
kørslen til byen.
Syd for byen genkender vi højde
draget kaldet Valdemarsbakken eller
Borrevold, et voldsted, nu gennem
skåret af kystbanen, men som stadig
gemmer rester af det middelalder
lige Flynderborg, der blev afbrændt
tillige med hele Helsingør ved Erik
Præstehaders angreb på byen i 1289.
Fra Toppen af Borrevold rejser en
større bygning sin tunge silhouet.
Dengang en ankersmedie, men
oprindelig opført som herskabs
bolig. Siden kom Huset, der des
værre forlængst er nedrevet, påny til
ære og værdighed, da det i 1860’er
ne overtages af Prinsesse Augusta af
Hessen og fik navnet »Villa Au
gusta«.
Næsten skjult af snelaget anes
sporet af den gamle Borupgaardvej,
der fra billedets forgrund fører os
frem mod byen, og ser man godt ef
ter, dukker omridset af en lillebitte
person frem, der møjsommeligt ba
ner sig vej gennem snedriverne .

Mens detaljernes ægthed hidtil
ikke har kunnet bestrides, fore
kommer bevoksningen i forgrun
dens venstre side mere urealistisk;
der har næppe vokset skov på det
te sted.
Formentlig er der tale om frimo
dige tilføjelser til motivet, hvor
kunstneren ønsker at forstærke
billedets lineære system og føre be
tragterens blik uhindret mod bille
dets centrale motiv, byen og slottet,
fremhævet af lysskæret fra den lave
vintersol.
Kunstneren har med den frie be
handling af motivet tillige ønsket at
tilføre billedet en vis stemnings
skabende dimension ved at frem
hæve forgrundens gamle egetræ,
hvis krogede og halvt udgåede gren
bygning skal vidne om forfald og
forkrænkelighed, en stemning, der
forstærkes af den halvrådne, liggen
de egestamme, der, som et yderli
gere »Memento«, advarende lader
grenstumpen pege i retning mod by
en. Et dystert indslag, som dog mild
nes af forjættelsen i den tidlige for
middags sollys, der kommende fra
øst er ved at gennembryde rimtågen
i mellemgrundens tætte bevoksning,
mens myriader af iskrystaller glim
ter i træerne, som var det stjerner på
himlen.

Helsingør set fra syd en sen
sommerdag.
Maleri af Thomas Fearnley 1833.
(Thorvaldsens Museum).

Billedet, som i dag findes på
Thorvaldsens museum i Køben
havn, har åbenbart optaget maleren
eller måske hans mæcen, for han har
malet det hele engang til, men anden
gang er landskabet forvandlet. Be
friet for sin tunge snekappe oplever
vi motivet ved midsommertid, hvor
eftermiddagssolens stråler kaster
lange skygger og fremhæver, hvad
vinterbilledet blot antyder.
Samtidig gentages i sommerversi
onen det symbolladede udsagn, men
nu hvilende i et skær af blidt vemod.
At sommeren vel ikke er på hæld,
men nok er ved at kulminere, lader
maleren fremgå af et lille indslag i
billedets mellemgrund, hvor han
skildrer høhøsten. Høet, stakket i
sirlige bunker, bliver læsset på vogn,
mens høstfolkene med deres lange
river renser marken for de sidste
strå.
Den gamle eg bærer stadig løv,
men de tørre, krogede grene, taler et
stærkere forgængelighedens sprog
end før, hvor sneen mildnede kontu
rernes skarphed. Mens solen i vin
terbilledet var ved at bryde frem, er

den nu på tilbagetog. I et tiltagende
skylag er endnu åbninger til den blå
himmel, men solstrejfene bliver
færre og lyset har fået den metalli
ske klang, der varsler uvejr.
Thomas Fearnley havde lært fa
gets grundbegreber på Akademiet
i København, som han imidler
tid forlod i 1823 for at forsætte ud
dannelsen hos professor Fahlkrantz
i Stockholm. Vinteren 1827 tilbrag
te han igen i København, nært knyt
tet til kredsen om Eckersberg, hvis
klare klassicisme og geometriske
disciplin en tid optog ham, men
aldrig nåede at sætte væsentlige spor
i hans udtryksform.
Fearnley forlod snart Danmark,
men inden da nåede han at udstille
på Charlottenborg, hvor han fik ros
af Høyen for: »En brilliant Behand
ling og Kraft og Friskhed i Farven«,
men også dadel, for enkelte steder
»at have ofret Sandheden til Fordel
for for en vis »Effect«. (Niels Lau
rits Høyens skrifter I. s. 81.)
I Norge, hvor Fearnley var vokset
op, havde han mødt den lidt ældre
maler J.C. Dahl, hvis friske male

riske facon og virkelighedstro na
turskildring af »Fjell og Foss«, tid
ligt havde fæstnet sig i hans sind.
Derfor var Fearnleys mål Dresden
med byens navnkundige kunstaka
demi, hvor Dahl som professor un
derviste en betydelig elevskare af
fortrinsvis tyske og skandinaviske
kunstnere.
Den unge Fearnley blev ikke blot
Dahis elev, men de blev nære ven
ner, og i Dahis hjem traf Fearnley
andre kunstnere, der skulle få be
tydning for ham. I første række ma
leren Caspar David Friedrich, hvis
egenartede og symbolladede land
skabskunst, Fearnley allerede havde
lært at kende i København, hvor
Friedrich i sine unge år havde besøgt
kunstakademiet.
Fearnleys besøg i Dresden kom til
at vare halvandet år, i hvilken peri
ode han tilegnede sig Dahis natur
nære landskabsstil, ofte tilsat detal
jer, tillært ved omgangen med Frie
drich. Karakteristisk for mange af
Fearnleys billeder blev den effekt
fulde forgrund, netop den »Effect«,
som Høyen havde advaret ham
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imod, som kunne bestå i skæbne
tungt mørke eller forrevne himle,
hvor uvejret lurer, eller i det skarpe,
hvide højlys på udgåede træers kro
gede grenværk, til ihukommelse om
altings forgængelighed, som vi så i
billederne fra Helsingør. Ofte virk
ninger, han havde studeret i Fried
richs skitsebøger, og som blev hans
billeders sikre kendetegn.
Fearnleys næste mål var Mün
chen, det andet store kunstcenter i
Tyskland i 18OO-tallets første halv
del. Her traf han kunstnerkammera
ter fra tiden i København, og i deres
kreds fandt han snart sin plads. Her
mødtes i muntert samvær på ølstu
erne malere som Sonne, Küchler,
holsteneren Louis Gurlitt og mange
andre og ikke mindst Vilhelm
Bendz, der blev Fearnleys ven. På
Bendz’ store billede fra Fincks Kaf
fehus, der regnes for hans hoved
værk (malet 1832), finder vi da og
så Fearnleys trivelige skikkelse helt
fremme i forgrunden .
I München vakte Fearnleys land
skabsbilleder med deres friske natu
ralisme og romantiske motivverden
fra norske fjelde, danske strande el
ler bayerske alper, stor begejstring
hos et købelystent publikum, og ik
ke mindst bidrog byens betydende
kunstforening til malerens ry ved
indkøb af billeder, der siden blev ud
loddet til medlemmerne, og det var
ikke ubetydelige beløb, man havde
til rådighed.
Ledsaget af Bendz og et par andre
malere fra kredsen rejste Fearnley i
september 1832 fra München over
Alperne til Italien og ankom efter
lange ophold bl.a. i Firenze til Rom
kort før jul 1832. Blandt mylderet af
skandinaviske kunstnere fandt han
hurtigt sammen med danske kunst
nere, først og fremmest Thorvald
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sen, i hvis kreds han traf digteren
Ludvig Bødtcher og H.C. Andersen
foruden en række af de malere, bil
ledhuggere og arkitekter, hvis navne
blev synonyme med en periode, be
tegnet som den danske guldalder.
Fearnley lod sig imidlertid ikke
påvirke af den eckersbergske skoles
lærdomme, som de danske stipendi
ater docerede for ham. Han interes
serede sig ikke, som sine danske
kolleger, for folkelivsbilleder eller
genremaleri. I stedet malede han
fortsat landskabsbilleder om end ik
ke helt i den dahleske maner.
I Fearnleys italienske landskaber
møder man nu ofte en ruin eller en
stump arkitektur, som uundværlige
led i komposition og stemningsleje
på samme måde som det krogede
egetræ i vores billeder fra Helsingør.
»Som Dahl har sin birkestamme,
som kunstnermærke«, bemærker en
norsk kunsthistoriker, »har Fearnley
gerne en forvredet og knudret ege
stamme som billedets balance
punkt«.
Sine naturindtryk gennemarbej
dede Fearnley i atelieret, hvor han
kunne ændre og tilføje, til han hav
de gengivet netop den stemning, han
havde oplevet i mødet med motivet.
Friluftsmaleriet, som de andre
kunstnere dyrkede efter Eckersbergs
anvisning, blev aldrig Fearnleys sag.
Trods forskelle i opfattelsen af
kunstneriske problemer var Fearn
ley velanskrevet blandt de danske
kunstnere, hvor han brillerede med
sin munterhed og slagfærdighed og
gerne deltog i deres lukulliske fest
ligheder.
Da julen 1832 nærmede sig, ene
des man om at samles hos Fearnley,
der sammen med et par tyske kunst
nere delte en lejlighed, der kunne
rumme de mange gæster, hvori

blandt naturligvis Thorvaldsen,
Ludvig Bødtcher og H.C Andersen
befandt sig. Blandt de mange andre
gæster var også arkitekten Gotlieb
Bindelsbølls broder, teologen S.
Bindesbøll, hvem vi skylder den
første skriftlige omtale af Thomas
Fearnleys ophold i Rom.
Efter hvad samme Bindelsbøll
fortæller i et brev til hjemmet, hvor
først julefesten refereres, havde han
bemærket to landskaber fra Helsin
gør, som Fearnley havde anlagt. Det
ene var et vinterbillede, mens det an
det med samme motiv var gengivet
ved sommertid.
Begge vore billeder, nu på Thor
valdsens museum, er altså ikke, som
man måske ville tro, malet foran
motivet, men i Rom ved årsskiftet
1832-33. Fra Rom skrev Fearnley til
J.C. Dahl, at han agtede at blive i det
gode, italienske klima, hvor han i al
behagelighed kunne male nordiske
billeder med »vore barske, stormen
de Høstdage uden i mindste Maade
at blive generet ved dem.«(cit. eft.
Ejner Johansen,«Danske malere i
München. «Kbhvn. 1997.)
At Fearnleys to malerier allerede
var indgået i Thorvaldsens romerske
samling ved årsskiftet 1833-34, be
kræftes af den tyske billedhugger
Johannes Scholls dagbog, hvori den
ne efter sit besøg den 4. januar 1834
i Thorvaldsens samling opsummerer
indtrykkene, blandt hvilke følgende
skal citeres: »Femley, 2 Landschaf
ten, diesselben Gegenstände im
Winter und Sommer.« (Johannes
Scholl, Tagebuch 1834-42).
Fearnley kom ikke mere til Dan
mark; han døde 39 år gammel i
München 1842, men nåede at mani
festere sig i sit hjemland, hvor han i
dag regnes blandt sin tids største
norske malere.

Læs nyhederne mens de stadig er nyheder. Om morgenen på vej til
arbejde for eksempel. Så kan du jo gå mere i dybden, når du kører hjem
igen. Tager du toget, kan du altid følge med. Selvom det går stærkt.

I toget er tiden din egen

DS

