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Maarum er en naturlig, alkalisk mine
ralvand, direkte fra statens kilde i Gribskov.
Maarum er syreneutraliserende, og hvad mine
ralindholdet angår, ligger den langt over de fle
ste naturlige mineralvande, idet Maarum inde
holder over 1000 mg natriumbicarbonat foruden
andre nyttige mineraler pr. liter. Maarum er god

for tørsten. God til at blande. God »dagen derpå«.
God for maven.
Og den er god, når kalorierne er ved at
ta’ overhånd.
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Omslaget:
Gammel Skæremølle Bro blev »fundet« for cirka 20 år
siden under en lille, smal grusvej, der ligger lidt nord for
den øst-vestgående bivej fra Fredensborgvejen til Lang
strup. Dateringen af broen er usikker. Muligvis er den
opført omkring 1600. Under alle omstændigheder er den en
af de ældste bevarede broer - hvis ikke den ældste i Dan
mark. Læs mere herom i den indledende artikel på side 5.
Foto: Niels Richter-Friis.

Upåagtede små
mesterværker
Af Kirsten-Elizabeth Høgsbro

Nordsjælland er rig på smukke gamle brokonstruktioner,
hvoraf GI. Skæremølle Bro over Langstrup Å er den ældste.

Når man færdes ad de nordsjæl
landske veje - det gælder såvel mo
torvejene som de mere ydmyge bi
veje - er der så utroligt mange og
forskelligartede oplevelsesmulig
heder. Det nordsjællandske land
skab er fyldt med så velbekendte
herligheder, ikke mindst af kultur
historisk art, at det synes næsten
utænkeligt, at det skulle være mu
ligt af føje nye detaljer til det i
forvejen kendte idylliske land
skabsbillede. Og dog er det ikke
desto mindre en kendsgerning, at
der findes mange hidtil så godt som
skjulte levn fra fortiden, og det
endda mindesmærker, som i sig
selv er en fryd for øjet.
Under den nuværende moderne
vejbane, overset af de fleste, ligger
der mange steder i Nordsjælland
nogle små glæder og venter på de
vejfarende, som, når de passerer et
vandløb, giver sig tid til at standse
op en kort stund, bevæger sig ned
ad skråningen for dér at tage en
smuk gammel brokonstruktion i
øjesyn.
Nordsjælland, der er så rig på
arkitektoniske mesterværker, har
også når det drejer sig om smukke
gamle brokonstruktioner, forran
gen som den egn, hvor der findes
det største antal bevaret. Vel også
nok den del af landet, hvor de mest

imponerende broer blev opført i
det hele taget.
Det ældste broanlæg i Nordsjæl
land, ja, måske i Danmark, ligger
ved GI. Skæremølle, som er afbil
det på omslaget. Indtil for ca. 20 år
siden lå den lille buebro, opført af
fint tilhugne granitstenskvadre,
gemt og glemt på en ydmyg bivej
langt fra større veje.
Ved en tilfældighed blev en vej
ingeniør opmærksom på broen,
som trængte til istandsættelse. Han
henvendte sig til Nationalmuseet,
med hvis bistand den gamle bro
blev gennemgribende restaureret.
Kyndige forskere anslog, at GI.
Skæremølle Bro var opført enten i
Frederik d. 2.’s eller Christian d.
4.’s tid. Nogle af de tilhugne kvad
resten, som buebroen hvilede på,
stammede efter alt at dømme fra
Frederiksborg Slots overskudsla
ger. Netop de enorme byggeaktivi
teter, som fandt sted i disse kon
gers tid, ikke mindst i Nordsjæl
land, motiverede nødvendigheden
af en solid muret bro ved GI. Skæ
remølle, hvor den gamle alfarvej
fra Øresund til Frederiksborg pas
serede Langstrup Å. De tunge
transporter af byggematerialer
hentet ved Dagelykke strand, kræ
vede et bedre vejnet og dermed
også bedre og mere stabile broer. -

Det kan dog bemærkes, at en en
kelt forsker har den opfattelse, at
nok er det rimeligt at antage, at
broen ved GI. Skæremølle er op
ført som en konsekvens af slots
byggerierne, men disse storstilede
og ambitiøse kongelige entrepriser
betød en så alvorlig belastning af
vejene og også broerne, at det ef
ter deres afslutning blev nødven
digt at udbedre de opkørte veje, og
at udskifte de nedslidte broer. Alle
synes enige om, at GI. Skæremøl
le Bro må dateres til omkr. 1600.
Det ejendommelige er blot, at de
skriftlige kilder - og her tænkes
først og fremmest på breve fra cen
traladministrationen og lenene og
disses regnskaber - tier herom.
Det forekommer desto mere be
synderligt, når man tager i betragt
ning, hvor mange skrivelser der
udgik fra de centrale og lokale
myndigheder om opførelse eller
istandsættelse af broer, iøvrigt på
få undtagelser nær altid broer af
træ. Blandt undtagelserne er i 1616
»alle små broer i Krogen (d.v.s.
Kronborg) len«, som Christian d.
4. giver lensmanden besked om
skal opføres af mursten og kalk, i
særdeleshed broen i Nivå, hvorom
der tidligere er givet ordre. Af
lensregnskaberne fremgår det, at
såvel broen i Nivå som den i Hum
lebæk blev opført af mursten; men
ingen andre broer er nævnt. I hvert
fald er der ikke aflagt regnskab for
dem.
Der kan måske være grund til at
sætte et spørgsmålstegn ved date
ringen af GI. Skæremølle Bro, som
hidrørende fra omkring 1600. Ind
til for få år siden var det god latin
at antage, at de to bekendte Hærvejs-broer (Povlsbro og Gejlåbro)
stammede fra middelalderen. Nye
re tids arkivalske undersøgelser
har imidlertid vist, at begge disse
to broer er fra første halvdel af
1800-tallet, og langt fra har den æl
de som tidligere postuleret. De nu
værende broer af sten har afløst
5

Hesselrød Bro ligger
400 m nord for
Hesselrød, på det
sted, hvor Nivå Å
krydser Kongevejen
mellem Hørsholm og
Fredensborg.
Til daglig suser
bilerne over broen
uden at ane, hvad
der skjuler sig neden
under. Men stop op
en dag ved åen og tag
det prægtige
bygningsværk
nærmere i øjesyn.

ældre broer af træ. Det samme gæl
der et par ældre hvælvede små bro
konstruktioner i Sønderjylland.
Kaster man et blik over Sundet til
Sverige, er det tankevækkende, at
broer af tilsvarende type som den
ved GI. Skæremølle, d.v.s. tøndehvælvede granitstensbroer, opført
af tilhugne kampesten, stammer
fra sidste halvdel af 1800-tallet.
Tidligere var såvel i Sønderjylland
(og i det øvrige Danmark) som i
Sverige broer udelukkende bygget
af træ.
Et par andre steder, også lidt fra
alfarvej, findes der i Nordsjælland
nogle små hvælvede kampestens
broer. Øst for Slangerup ved Krat
gården ligger Kratmølle Bro, en
smuk, velvedligeholdt brokon
struktion af uvis ælde. Det kan an
befales, når man er på vej til Råge
leje i nærheden af Blidstrup, da at
følge vejen mod Unnerup. En lille
stenbuebro over Koidsbækken kan
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give den opmærksomme en stille
glæde. Også den er hemmeligheds
fuld hvad alder angår; men det vil
måske ikke være urealistisk at da
tere den til begyndelsen af forrige
århundrede.
En gammel bro af en helt anden
type, nemlig en såkaldt stenplankebro findes også i Nordsjælland.
Det er Gerebro, opført i 1771 årstallet er indhugget på granit
stensoverliggeren. Stenplankebroen afspejler helt klart en ældre
konstruktion af træ, som den for
mentlig har afløst, på samme måde
som den nuværende Immervad
bro, opført 1776, afløste den gamle
træplankebro på stedet. Det er
med beklagelse, man må oplyse, at
Gerebro desværre har fået en tilfø
jelse af cement i 1919. Men kom
mer man nordfra ad Frederikssund
- Roskilde landevejen, har man et
smukt kig til den gamle bro, som
med tilhørende vejdæmning ligger

på en nedlagt vejstrækning ca. 100
meter øst for nuværende landevej.
Opførelsen af broer og vedlige
holdelse af dem har igennem år
hundreder været og er stadig et
problem. Ovenfor er nævnt, at så
godt som alle vejbroer langt op i
tiden ja, omtrent til begyndelsen af
forrige århundrede var opført af
træ. Vi har kendskab til nogle en
kelte broer fra middelalderen, som
har været opført af sten. I Nord
sjælland véd vi, at der ved Værebro, lidt øst for Roskilde Fjord, har
været en stenbygget bro. Det for
tæller Saxo. Hvornår den gik til
grunde og hvordan véd vi ikke.
Men erindringen om, at der her i
fordums tid lå en kostbar bro, op
ført af fint tilhugne sten, holdt sig
op i 1700-tallet.
Om andre stenbyggede broer fra
middelalder og renaissance i Nord
sjælland har vi ingen viden. Hvis
der har eksisteret sådanne anlæg,
er de gået til grunde uden at have
efterladt sig synlige levn eller, som
det er tilfældet med Værebro,
overlevet i eftermælet. Det er en
kendsgerning, at de broer, som
igen og igen skal bringes i forsvar
lig stand, er af træ overalt; også på
vejene mellem de kongelige slotte.
Man kunne have forventet, at de
omfattende byggerier omkring
1600, hvor opførelsen af flere
hundrede slotte og herregårde be
slaglagde landets ressourcer måske
til skade for samtiden, men unæg
telig til fryd og øjenlyst for efterti
den, at disse byggerier da havde
udløst, at vejbroer af en vis betyd
ning blev opført af sten. Men det
blev altså ikke tilfældet, når man
ser bort fra ganske få undtagelser.
Heriblandt måske den omtalte GI.
Skæremølle Bro.
Det er også et bevis på, hvor
naturligt det var, at landevejsbroer
skulle opføres af træ, når den
kendte ejer til Krogerup, Frederik
Rostgaard, i 1735 bekostede opfø
relsen af en træbro i Humlebæk.

Donse Bro er en af de smukkeste i Nordsjælland. Den ligger 800 m syd for Brønsholm for enden af en
lille blind vej, der er blevet afsnøret fra hovedvejene til Helsingør og Fredensborg.
De fire granitkvadre, som kun sjældent ses bevaret ved andre broer, kaldes »isrygge«. De forhindrer
drivis, grene og kvas i at sætte sig fast i selve gennemløbet og stoppe for strømmen.

Skønt det efter alt at dømme har
været en ret beskeden konstruk
tion, fandt han ikke desto mindre
anledning nok til at sætte et varigt
minde (af sten) til erindring om sin
gerning. I et gærde ved alléen op til
sin ejendom indsatte han en min
deplade, af hvis latinske indskrift
det fremgår, at han og hans hustru,
ikke af pligt men til bekvemmelig
hed for offentligheden havde ladet
bygge den nærliggende bro af træ.
Broen, der formentlig har set ud
som den, Rawert tegnede i 1849,
er forlængst væk. Idag er vandlø
bet rørlagt, og kun mindepladen i
det bestandige materiale fortæller
os om Rostgaards samfundsnyttige
virke. Det samme gør andre min
desten og små monumenter, som
han så gavmildt lod drysse ud på
egnen omkring Krogerup.

I løbet af 1700-tallet blev det
mere og mere klart, at såvel vej
nettet i almindelighed som broerne
i særdeleshed var højst utilfreds
stillende for en moderne centrali
stisk enevældig stat, hvor kommu
nikationen mellem rigets hoved
stad og de fjerneste egne måtte
prioriteres højt. 11761 besluttedes,
at alle rigets provinser skulle forsy
nes med nye og moderne veje. Det
var et stort og ambitiøst projekt,
den danske administration dermed
gav sig i kast med. Måske også for
stort. Det var i hvert fald klart, at
der måtte hentes teknisk »know
how« udefra, hvis opgaven skulle
løses.
Fra Frankrig, der var det føren
de land på så godt som alle områ
der, ikke mindst når det drejede
sig om de skønne og praktiske kun

ster, indkaldtes Jean Marmillod.
Han var elev af den førende vej- og
brobygger Jean Robert Perronnet,
som ledede »l’ecole des ponts et
chaussees«. Fra nyudgivne stan
dardværker og ikke mindst fra ar
bejdet i det franske vejbygnings
kontor var Jean Marmillod fuldt
fortrolig med datidens moderne
vejbyggeri, både i teori og praksis.
Yderligere havde han suppleret sin
viden i faget med et ophold i Eng
land. Der var således ingen tvivl
om, at han var vel rustet til at brin
ge Danmark på rette vej.
De første veje, som blev anlagt
efter de af Jean Marmillod udstuk
ne retningslinier var kongevejene
og hovedlandevejene. Der skulle
gå mere end 150 år, førend de sid
ste var anlagt i rigets mest afsides
provinser. Til de nye snorlige veje
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hørte også nye brokonstruktioner.
Og denne gang lod man det ikke
blive af træ. I forordningen om ve
je fra 1793 står der udtrykkeligt, at
alle hovedveje skal forsynes med
broer af sten. De første veje, som
blev bygget, var kongevejene i
Nordsjælland. Og til disse tegnede
Marmillod broanlæg. Et blik i det
franske pragtværk, udgivet i 1756
af Robert Pitrou, »Receuil de dif
ferent project a l’Architecture de
charpente et artes concernant la
construction de ponts« viser tyde
ligt slægtskab mellem de franske
forbilleder og de danske vejbroer
fra 1770’erne.
Der er ingen tvivl om, at Jean
Marmillod og hans danske kolleger
har haft disse planer liggende foran
sig, da de gav udkast til de danske
landevejsbroer. Der er næsten tale
om direkte kopiering.
En nådig skæbne har villet, at de
smukkeste af disse broer endnu er
bevaret, stort set intakt.
Der er Usserødbro - skærmet af
den i nyere tid ovenpå anlagte me
terhøje vejdæmning. Ikke langt
herfra ligger Donsebro, en af de
smukkeste broer i Nordsjælland.
Et firkantet felt i brystværnet vir
ker nøgent og ligesom venter på at
få en indskrift, som det må have
været planlagt. Donsebro hører til
de efterhånden ikke helt få broan
læg, som har fået særlig optimale
vilkår at overleve under. Den er
ikke blevet direkte berørt af vejud
videlse eller vejforlægning. Den
nuværende
vejforlægning
har
tværtimod været til gavn for broen,
der idag med en lille stump vej
strækning ligger som en blind vej,
en lille afsnøret detalje. Smuk at
skue og ikke længere truet af tra
fikken og dens destruerende føl
gesvende.
I brug er derimod stadig to an
dre af kongevejsbroerne mellem
Hørsholm og Fredensborg, nemlig
Hesselrød Bro over Nivå og Ebbe
køb Bro over Langstrup Å. Den af
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landevejsbroerne, som måske præ
senterer sig allersmukkest i lands
kabet er Jellebro under den gamle
landevej mellem Usserød og Hel
singør. Den er opført i 1787. Fra
den nye motorvej er der et over
måde fint udsyn til den elegante,
lette bro, der med sin flade bue og
velproportionerede sidefløje er af
fin æstetisk virkning. Dertil kom
mer, at den som en af de få gamle
broer har fået lov til at beholde de
oprindelige
vejafmærkningssten
ved vejkanten. De små granitsten
er skiftevis hvid- og rødmalede, og
indbyrdes forbundet med en jern
kæde. Ellers er der en kedelig ten
dens til, desværre overalt i landet,
at fjerne de gamle rækværk eller
afmærkningssten, og erstatte dem
med moderne autoværn, som ikke
er klædeligt for de gamle broer.
Alle de ovenfor nævnte broer
har været genstand for en omfat
tende restaurering for nogle år si
den. Der er absolut grund til at
fremhæve Frederiksborg amtsvej
væsen, som har vist stor forståelse
for netop disse bygværker, og ofret
betydelige summer på at bevare de
synlige vidnesbyrd om forgængenes tekniske og kunstneriske
formåen.
Det er bemærkelsesværdigt, at
»modellen« så at sige kom til at
leve så længe. Endnu i midten af
1800-tallet blev hovedlandevejs
broerne i Jylland opført som tro
kopier af de broer, Marmillod gav
tegning til i begyndelsen af
1760’erne, og mange af dem er be
varet endnu, stort set intakte.
Først med fremkomsten af nye
bygningsmaterialer ændrede bro
konstruktionerne sig for alvor.
Desværre også deres holdbarhed.
Det er uhyggeligt, men også tan
kevækkende, at læse i en børnebog
om broer, udgivet på forlaget Se
sam i 1978, »at mange af de broer,
der bygges idag, kun er beregnet til
at skulle holde nogle få år. Når de
bliver gamle, bliver det så dyrt at

reparere dem, at det er billigere at
bygge en ny bro«.
Mon ikke der er tale om en ef
terrationalisering?
Der er i hvert fald tale om et
radikalt brud med en århundred ja årtusind lang tradition for, at en
bro er et af bygningskunstens for
nemste bygværker, et strålende be
vis på, at mennesker kunne over
vinde naturlige forhindringer som
floder og afgrunde, og forbinde
områder, som ellers var adskilte.
Det var ikke tilfældigt, at der siden
antikkens dage også har været
tradtition for, at den der tog initia
tiv til og bekostede opførelse af en
bro, også sørgede for, at eftertiden
blev mindet om hans navn. Enten
ved opsætning af en plade med in
skription eller direkte at hugge
indskriften - navn og årstal - i sel
ve bygværket. Ældst bevaret er
Ponte Fabricio, opført år 62 f.Kr.
Fra vikingetiden blev i Skandinavi
en runesten opstillet ved gamle
brosteder, og det fremgår af de
kortfattede tekster, hvem der var
bygherren. Senere hen gennem
middelalderen blev det betragtet
som en hellig handling at opføre en
bro. Så hellig, at det gav aflad for
bygherren. Således blev hans vej
lettere, ikke alene i livet, men også
til dødsriget.
Det kan vel tænkes, at nogle af
vor tids brobyggere ikke får aflad
for deres bygværker.
Men lad ikke dystre tanker om
fremtidig dom få os til at glemme
at sende venlige tanker til de bro
byggere, som for 150-200 år siden
lod opføre solide broer af granit
sten. Broer, som viste sig at være i
stand ikke blot til at klare den tra
fik, som man kendte, og som de
var beregnet på at kunne bære,
men også en aldeles ukendt og
uforudsigelig krævende trafik. Dis
se broer var ikke alene nyttige, og
er nyttige den dag i dag, men de er
desuden et værdifuldt æstetisk ele
ment i vort landskab.

Den ægteskabelige
tragedie på Frederiksborg
Af Godfred Hartmann

I 1628 kom det til endeligt brud mellem Christian IV og
Kirsten Munk. Men hun blev i hans tanker til det sidste.

Oppe i Indelukket ved Frederiks
borg slot ligger der en mærkelig
sten. På forkanten er der indhug
get årstallet 1628 og Chr. I Vs kro
nede monogram. Stenen er flad,
og foroven er der hugget et sæde i
den. Når skolebørn ser den, når de
med deres lærer er på den årlige
kulturelle Odyssé, forklarer han
dem måske, at på den sten sad
kongen, når han skulle udbetale
løn til sine håndværkere. Andre
fortæller vist også, at kongen stod
op på den sten for lettere at stige til
hest når han med fru Kirsten Munk
ville ride i skovene nord for slottet.
Men sandt at sige forholder det sig
noget anderledes med den berøm
te sten - og det ved snart Gud og
hvermand. Ja, selv skolebørn kni
ber forsorent det ene øje i, når en
rødmende skolefrøken forsøger at
få de små til at løbe med limpin
den. Stenen er et håndgribeligt ud
tryk for en såret ægtemands har
me, et monument over et ægteska
beligt forlis, der pinte kongen re
sten af livet og som han jævnligt
vender tilbage til. Da krigslykken

forlod ham, og da han i sin alder
dom måtte se i øjnene at Sverige
nu var stormagten i Norden, var

det et hårdt slag for ham. Da Kir
sten Munk bedrog ham, og han be
skæmmet måtte sætte hanrejens
bredskyggede hat på sit hoved og
blev til grin for adelen, og hans
egne børn vendte sig fra ham, ja,
så var det et endnu hårdere slag.
Det kom han ganske enkelt aldrig
over.
Vi ved ikke, hvor kongen i 1615
har truffet Kirsten Munk. Vi ved
bare, at han straks blev betaget af
hende. Ja, mere end det - den mid
aldrende mand blev forelsket i en
ung pige på 17 år.
Kongen var alene, og det egnede
han sig mindst af alt til. Hans dron
ning, Anne Cathrine af Branden
burg, var død - og uden at fornær
me ham har han nu nok taget sig
det dødsfald forholdsvis let. Hun

Karel van Manders pompøse ryttcrbillede af
Christian IV. Det var sådan, man helst skulle se
ham. I røg og damp, med draget sværd og i
harnisk, og med de flygtende fjender i
baggrunden. Frederiksborg.
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var blodløs og veg sammenlignet
med ham. Holberg skriver, at hun
var from og god, men det er de ord
man fæstner på forlængst afdøde
dronninger, når der ikke er andet
at skrive om dem. Midlertidigt
havde han muntret sig med et par
borgerlige piger, og hans små
eventyr havde båret frugt i to små
Gyldenløver. Ikke underligt, om
hans privatliv vækker rigsrådets
bekymring. »Kongen af Danmark
er sjældent ædru, og han ligger
med kvindfolk hver nat.« De uden
landske gesandter sender deres
indberetninger hjem om tilstande
ne ved hoffet - og kongens om
dømme i Europa er langt fra det
bedste. Også hans gamle moder,
dronning Sofie af Mecklenburg, er
bekymret. Og med rette. Hun før
er et stilfærdigt liv nede på slottet i
Nykøbing Falster, men følger med
et vågent øje sønnens omtumlede
tilværelse, at han døddrukken gik
gennem gaderne ved nattetide.
Christian må giftes igen. Dette her
må hollde op, og der er mange små
tyske prinsesser, der drømmer om
at blive dronning af Danmark.
Men Christian vil ikke have en
kedsommelig tysk prinsesse. Det

havde han prøvet. Christian vil ha
ve Kirsten Munk, for hun havde alt
det, som han havde brug for.
Oppe på Frederiksborg slot
hænger Jacob van Doordts store
billede af hende. Hun er en moden
kvinde på 25 år og har allerede
bragt fem børn til verden. Men vi
er ikke i tvivl om, at hun endnu er i
stand til at besnære kongen. Hans
oprigtige kærlighed til hende var
langt fra brændt ud.
Allerede ved sit første møde
med Christian har hun gjort et
dybt indtryk på ham. Han er forel
sket som en yngling og kalder hen
de »Hjertens allerkæreste Muus.«
Han er som en kurrende due på
frierfødder. Hun var rank og knej
sende, stolt og munter på én gang,
men navnlig var kun koket og for
førisk. Selvom hun var stor af krop
og ikke uden en vis fylde, dansede
hun med lidenskab, og med en
stærkt erotisk udstråling holdt hun
kongen fangen fra det øjeblik han
så hende. Han indså, at han ville
blive lykkelig med hende. »Mit
hjerte er i dit«, skrev han til hende.
Og han mente det.
Men Kirsten Munk var ikke den
kvinde, som rigsrådet og hans

Den famøse sten i indelukket ved Frederiksborg Slot. Et monument over hans ægteskabelige forlis
nedlagt på hans befaling - morgenen efter den dramatiske Mortensaften 1628, hvor Kirsten Munk tor
stedse spærrede ham vejen til hendes sengekammer.
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gamle moder helst så ved Christi
ans side. Selvom hun tilhørte den
gamle danske adel, var hun langt
fra værdig til dronningetitlen. Hun
var datter af Ludvig Munk til Nørlund, en rå og brutal adelsmand
der endte som lensmand i Norge,
og den rige godssamler Ellen
Marsvin der i langt højere grad in
teresserede sig for sin store formue
og sine udstrakte jorder end for sit
eneste barn Kirsten. Først da hun
træffer kongen, vågner hun op.
Hun øjner den store forretning,
men er samtidig dybt bekymret.
Hun kender sin egen datters let
sind, men hun kendte også den
kvindekære konges flygtighed.
Hun vidste at Kirstens børn ville
blive frillebørn og uden rettighe
der. Snu og beregnende indser den
kloge Ellen Marsvin, at nu gælder
det om at vinde kongen, mens han
endnu går på frierfødder.
Scenen er Frederiksborg slot.
Det var kongens foretrukne op
holdssted. Han var født der, og
han havde selv opført det slot, der i
pragt langt overgik det hus, som
faderen havde byttet sig til med
Herluf Trolle. Frederiksborg bar
hans, som Rosenborg var hans, når
han var i København. Og Frede
riksborg skulle blive rammen om
hans manddoms største lykke og
senere om hans dybeste smerte og
had. Han ønskede at knytte sig til
Kirsten i ægteskab - uden kirkelig
vielse og uden et bryllup med kon
gelig pragt. Han var forelsket og
han havde valgt sig Kirsten »med
hvilken jeg vil leve og dø så ingen
skal os adskille«. Det må være
nok. Men det var ikke nok for El
len Marsvin. Hun var vant til at
købslå og ville have orden i papi
rerne. Hvor blev kontrakten af?
Hun opholder sig med Kirsten på
slottet. Hun er afventende, men
spærrer vejen for kongen til Kir
stens sengekammer. Sladderen
går, og i køkken og fadebur har
madsvende og pigerne fniset af

Kirsten Munk med fire af sine børn. Til højre i billedet Anna Cathrine, Sophie Elisabeth og Leonora
Christina. På bordet Valdemar Christian. Gruppebilledet kunne tyde på et hyggeligt familieliv, hvad
der dog langtfra var tilfældet. Maleri af Jacob van Doordt ca. 1623. Privateje.

deres elskovssyge husbond. Chri
stian kommer idelig med ømme
forsikringer, men intet bindende.
Tonen mellem kongen og Ellen
Marsvin bliver mere åben: »De si
ger, at når Kirsten har fået et barn
eller to, da skal hun have sin frihed
igen.« Så er det nok. Den 23.
august 1615 udsteder Christian et
juridisk bindende brev, hvori han
lover at leve med Kirsten »som en
ægte staldbroder«, og oven i det et
af kronens len på livstid.
Men det haster ikke. Ellen over
vejer, selvom det lysner. Først i
november svarer hun Christian.
Hun indser, at nogen kirkelig
vielse bliver det ikke til, og den
kongelige pragt må hun tænke sig
til. Hun vogter over Kirstens dyd i
den ene fløj, og kongen er som en

olm tyr i den anden. »Enhver som
kender mig kan betænke mig kan
betænke at det var mig ulideligt og
ganske umuligt at tåle«. Et sidste
kongeligt brev løser knuden - men
næppe til Ellens fulde tilfredshed.
Lettet skriver Christian på årets
sidste dag til den kommende svi
gersøn Hannibal Sehested: »Den
31. Decembris komb Jomfrue Kyrsten Munck til mig udi Ægteskab«.
Gang på gang understreges det,
at Kirsten er jomfru. Da hun først
fik smag for samlivets glæder tænd
tes der en lidenskab i hende, som
blev skæbnesvanger både for Chri
stian og for Kirsten Munk.
Allerede i 1625 havde hun truffet
Otto Ludvig, Rhingreve af Salm.
Han var som rytterofficer trådt i
dansk tjeneste, og Kirsten blev

straks betaget af det flotte mand
folk, der gjorde hende sin opvart
ning. Kongen var i Tyskland. Let
sindigt havde han blandet sig i Kej
serkrigen kun med det formål at
holde Sverige borte fra herredøm
met over Østersøen. Det gik ham
kun dårligt, og da han falder med
hesten ved Hameln og pådrager sig
kvæstelser i hovedet er han ikke
mere sig selv. Kirsten besøger ham
og træffer atter Rhingreven. Hun
ser kun alt for tydeligt, at hendes
fremtid vil være ved en syg gammel
mands side. Christians kærlighed
er langt fra så brændende som før.
Og han er forandret. Han er opfa
rende og hidsig, og i det næste
øjeblik nedsunken i dyb melanko
li. Hans politiske stjerne står lavt.
Christian er taberen i det store eu
ropæiske magtspil.
Kirsten er ung. Ingen har nogen
sinde vist hende den ømhed og
kærlighed hun higer efter. Hun vil
ikke resten af sit liv sidde ved en
syg mands side, selvom han er kon
ge af Danmark. Hun vil leve videre
- hun er ung - og hun er forelsket.
Måske for første gang i sit liv.
Christian må klare sig, som han
kan. Nu gælder det kun Rhingre
ven. Kirsten er ikke i tvivl. Hvad
kunne hun tabe? Adelen foragtede
hende. Hun var og blev kongens
frille, men førte sig som en dron
ning, og for lige som at hæve hende
op fra almindeligheden gør Christi
an hende til grevinde af Slesvig og
Holsten og befaler, at hun og hen
des børn skal nævnes i kirkebøn
nen. Men lige meget hjælper det.
Kirsten har forlængst taget sit parti
- og truffet sit valg.
Stemningen har været trykket på
Frederiksborg. Kirsten er pirrelig
og grov over for børnene, og alene
det har fået kongen til at slå i bor
det. De har grædt og holdt sig for
ørerne, når hun i hidsighed har ka
stet de store brændestykker ind i
kaminen, så gnisterne er føget om
ørerne på de forskræmte børn. De
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har råbt og skreget i munden på
hinanden, og Kirsten tåler ikke
længere synet af de børn, »selvom
hun havde udstået stor fare ved at
bringe dem til verden«. Men Kir
sten er atter gravid. I enrum tæller
hun på fingrene. Det samme gør
Christian. Han kan ikke være far
til det barn, som Kirsten venter
sig. Har han ikke beviser nok? Har
hun ikke ligget i Rhingrevens
seng? Har hun ikke skåret vore lin
klæder i sønder, uanset at vi selv
for linklæder havde mangel, og
gemte hun sig ikke i Rosenborg
have med Rhingreven den selv
samme dag vi bar vor søn Frederik
Christian til graven?
Men Kirsten vender det døve
øre til. Hun tilsidesætter alle forsigtighedshensyn, da hun i Nord
sjælland stiger af vognen og efter
lader jomfruerne ved vejen. Som
den naturligste ting af verden går
hun med Rhingreven ind i krattet
»hvor de blev en rum tid. . . Da de
kom ud fra skoven, satte de sig
igen i vognen og kørte fod for fod
ad København til.«
Mortensaften 1628 kommer det
til det endelige brud. Det er, som
om Christian netop har glædet sig
til at være sammen med prins Chri
stian og hertug Ulrik på Frederiks
borg. Men kongen bliver skuffet,
for i sit brev til Ellen Marsvin læg
ger han ikke skjul på, at nu vil han
ikke tåle flere ydmygelser fra Kir
stens side. »Da vi nu Mortensaften
gik til bords og skulle være lystige,
sad fru Kirsten og surmulede og
ville hverken se til prinsen eller
hertugen, og så var det lag øde
lagt«. Man fornemmer, at en fami
liemiddag er gået i vasken, og skuf
felsen og vreden stiger til had, da
Kirsten lukker døren »mellem os
og lagde de to tyske jomfruer og
nogle kvindfolk tværs for døren, så
ingen kunne komme igennem,
hvorfor til evig Gedächtnis jeg
straks om morgenen lod nedlægge
en temmelig stor kampesten på ve
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jen, når man går bagud til den li
den ladegård, hvilken sten findes
der endnu, der med årstallet påhugget og et sæde gjort deri«.
Et minde om en ægtemands fal
lit. Måske smiler vi lidt, men ste
nen vækker medynk for dem
begge.
»Drag du kun hvorhen du vil«.
Forholdet mellem de to har længe
været isnende koldt. Kirsten er i
sindssygens grænseland. Hun er
gravid og i tvivl om barnefaderen.
Det er Christian langt fra; »Det
drejer sig om hvor fru Kirsten var
40 uger førens hun føder det

barn«. Men Christian er konge
over Danmark og kæmper med sig
selv for at bevare værdigheden.
Det har Kirsten forlængst opgivet.
Hun gør alt for at blive sit barn kvit
- hun lader en badskærer slå sig
under fodsålerne for at fremkalde
en abort. Hun korresponderer
med en sortekunstner i Hamburg
for at få ham til at forhekse kon
gen, og i sin fortvivlelse får hun
kongens læge til at blande giftpul
ver, som hun uset kan lade falde
ned i kongens bæger. Kirsten ha
der Christian og vil ham til livs. Vi
kender det kun fra kongens nota

Ellen Marsvin som uden skrupler forøgede sin formue ved datteren. Kirsten Munks ægteskab med
Christian. Listig og snu støttede hun, omend modvilligt, den datter, der ofte forbitrede kongens liv.
Maleri af Karel van Mander, 1648. Frederiksborg.

ter, så beviserne mangler. Ovre på
Ellensborg sidder moderen Ellen
Marsvin og er dybt bekymret. Hun
skammer sig over datteren - men
hun så også knivskarpt, at alle hen
des forretninger med kronen var i
fare. For hende har det økonomi
ske tab ved et opløst ægteskab ve
jet lige så tungt som vreden over
en letsindig datters opførsel.
Den 1. september 1629 nedkom
mer Kirsten med en datter, der i
dåben får navnet Dorothea Elisa
beth. Christian går i enrum og tæn
ker sig om. Han følger spillets reg
ler for at undgå hanrejens bred
skyggede hat - og vedgår for en
stund at han er fader til barnet.
Men længe varer det ikke, inden
han åbenlyst taler om »Fru Kir
stens horeri«, og barnet - ja, hen
de kalder han »Paradisfuglen« el
ler »Horeungen«. Det kommer
ganske an på Christians lune og
humør. Forholdet har været ulide
ligt, og i begyndelsen af året 1630
anmoder hun kongen om at få lov
til at drage bort til sin moder. »Der
bliver hun intet velkommen« er
kongens iskolde svar.
»Den 16. januar drog jeg med
stor hjertens bedrøvelse fra Frede
riksborg så Gud husvale mig for sin
store barmhjertigheds skyld«. 32
år gammel rejser en ung kvinde
bort fra al sin værdighed der lå mo
deren så stærkt på sinde. En falmet
skønhed, som ikke kan besnære
nogen elsker. Hun kom til at hade
Christian, som han længe havde
hadet hende. Fra nu af gælder det
bare om at bevise sin uskyld over
for rigsråd og over for de fælles
børn. Intet kunne ramme ham hår
dere end når de støttede Kirsten i
kampen mod hans hadefulde for
følgelse.
Christian forvandt aldrig sit æg
teskabelige forlis. Ellen Marsvin
var snedig, for hun puttede Kir
stens kammerpige, Vibeke Kruse,
i sengen til ham for at trøste ham,
men også for at bevise datterens

Det repræsentative portræt af Leonora Christina. Som den eneste af Kirsten Munk's døtre bevarede
hun hele livet venlige følelser for moderen. Gerrit von Honthorst's maleri fra 1647, viser hende i
velmagtsdagene. Frederiksborg.

uskyld. Det var jo Christian, der
havde svigtet Kirsten. Men Ellen
tog fejl. Vibeke pustede til hadets
flamme, så den altid brændte ly
sende klar. I lange redegørelser
bedyrer han sin uskyld over for
rigsråd og over for Ellen. Indtil de
taljer blotlægger han Kirstens let
færdige levned, som om han altid
havde stået ved nøglehullet til hen
des sengekammer. Han forfølger
hende og forviser hende til Boller
ved Horsens, og gør hun ikke som
han vil, spærrer han hende inde på
Stjernholm.
Men glemme hende kan han ik

ke. Da han mærker, at livet er ved
at ebbe ud, er det Kirsten der er i
hans tanker. Da han i januar lader
sig føre fra Frederiksborg til Ro
senborg, sender han bud til Jylland
efter hende. Den pleje, som hun
ikke gav ham, da han havde brug
for det, kan hun give ham nu. Men
det er for sent. Den 28. februar dør
han på Rosenborg inden hun når
frem. Da hun modtager budska
bet, græder hun bitterligt. »Hvem
skulle tro, at jeg skulle græde for
kong Christian«? På bunden af
deres mørke, forrevne indre elske
de de hinanden.
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Hamlet-spillene på
Kronborg
Af Kenno Pedersen

William Shakespeares berømte skuespil Hamlet blev opført
på Kronborg allerede i 1816, men de egentlige spil på
Kronborg hører dog dette århundrede til.

William Shakespeares Hamlet er
uløseligt knyttet til Kronborg og
dermed Helsingør, og ofte omtales
disse steder slet og ret som Ham
lets slot og by.
Adskillige passager og bemærk
ninger i William Shakespeares sku
espil kan i alle tilfælde meget vel
henføres dertil og forstås på bag
grund af de lokale forhold og histo
riske forudsætninger.
Derimod er det nok et stort
spørgsmål om sagnfiguren til den

Gustaf Gründgens i sin bekendte Hamlet-rolle, 1938.
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ne så berømte dansker nogensinde
har eksisteret. Det er Saxo Gram
maticus, der er kilden til historien
om Hamlet. I sin Danmarkshisto
rie, der er skrevet omkring år
1200, fortæller Saxo historien om
Amled.
Først i 1514 blev denne kendt af
en større kreds, idet Christiern Pe
dersen lod Saxo’s historie trykke.
Den vakte betydelig opmærksom
hed i lærde kredse. En franskmand
ved navn Belieferest genfortalte i

1576 i et par bind han kaldte »Tra
giske fortællinger« sagnet om Am
led. Historien blev gendigtet af
den franskkyndige engelske dra
matiker Thomas Kyd og fandt sin
udformning i et hævndrama om
Hamlet, hvilket dog er gået tabt.
Dette har formentlig dannet ud
gangspunkt for William Shakespe
ares skuespil. Det er i denne for
bindelse et spørgsmål om William
Shakespeare har oplevet Kronborg
og Helsingør ved selvsyn eller kun
hørt om det hele gennem kolleger
og bekendte, der har besøgt den
kosmopolitiske sundtoldsstad samt
det imposante Kronborg Slot. Beg
ge muligheder forekommer sand
synlige.
Netop efter ombygningen af den
middelalderlige borg Krogen til
det storslåede og festlige renæssan
ceslot Kronborg, som stod færdig i
1585, tog Frederik den Anden og
hoffet ofte ophold på slottet.
Fremmede gesandtskaber blev i
den forbindelse ofte modtaget på
Kronborg, og navnlig synes engel
ske og skotske gesandtskaber til
stadighed at være ankommet og af
rejst fra Helsingør. Under deres
ophold indkvarteredes de hyppigt i
kroen på den kongelige ladegård
Lundegård eller i selve Helsingør.
I forbindelse med de storslåede
festligheder, som i høj grad ud
spandt sig på Kronborg på denne
tid, blev mange instrumentalister
eller musikere indforskrevet til un
derholdningen, heriblandt også
»engelske instrumentalister«, som
dog nærmest optrådte som gøglere
og skuespillere.
Flere af de »engelske instrumen
talister«, som kendes ved navn fra
bevarede regnskaber, var gode be
kendte af William Shakespeare,
hvis navn derimod ikke optræder i
de gamle papirer. Et forhold der
dog meget vel kan bero på en til
fældighed.
William
Shakespeare skrev
sandsynligvis »Hamlet« i årene

»Komedie paa Kronborg«. Holger Danske spørger: »Er det Dig eller mig, der har Spøgeriet her i
Huset?« Den morsomme illustration er fra Blæksprutten 1916.

1601-02. Samtiden har næppe hæf
tet sig nærmere ved en forbindelse
mellem hans skuespil og Kron
borg. Sammenkædningen kom
først i slutningen af 1700-årene.
Ved denne tid oplever man en ve
ritabel Shakespeare-renæssance.
Over Tyskland kom denne til
Danmark. Johannes Ewald læser
Wielands oversættelse af Hamlet
og bliver dybt grebet af dramaet.
En dansk oversættelse af værket
foreligger i 1778 udført af rektor
Boye. I årene 1778-80 maler
Abildgaard billeder af Hamlet og i
1790-92 udsender Niels Rosenfeldt
to bind af tragedien, og allerede i
1796 opfører Heussers Skuespiller
selskab den første Hamletforestilling i Danmark. Det skete på »Det
odenseiske danske National-Thea
ter«. I 1813 opføres William Sha
kespeares Hamlettragedie for
første gang på Det kgl. Teater. Det
var i Peter Foersoms oversættelse
og med ham selv som titelfigur. I
årene 1813 til 1954 blev Hamlet
spillet ialt 116 gange på teatret.
Omtrent samtidig med den be
gyndende Shakespeare-renæssance

indledes en Hamlet-dyrkelse, som
søger en lokal tilknytning til Hel
singør.
Den kosmopolitisk prægede
sundtoldsstad blev herefter ikke
alene i stort tal besøgt af fremmede
handelsfolk og søfolk, men nu også
af litterært interesserede udlændin
ge, for hvem Helsingør var Ham
lets by og Kronborg hans slot, og

som her søgte minder om den be
rømte prins.
Et meget søgt udflugtssted for
de mange tilrejsende og da navnlig
for englændere blev i denne hense
ende Kongens Have eller Hamlets
Have, som den snart mere poetisk
kom til at hedde. Baggrunden her
for var at åstedet for drabet på
Hamlets fader var at finde her. Af
William Shakespeare omtales ste
det som »Haven«.
Tilsvarende blev en gravhøj ved
»Verdens Ende« inddraget i Hamlet-dyrkelsen. Den fik slet og ret
navnet »Hamlets Grav«. I kom
merciel øjemed blev graven senere
overflyttet til haven bag Marienlyst
Slotspark. Det skete 1858. En ny
mindegrav over den Shakespearske helt blev rejst på stedet i 1926.
Saxo’s sagnfigur Amled, der jo ef
ter al sandsynlighed har været kil
de til William Shakespeares Ham
let er derimod uomtvistelig begra
vet i Jylland, på Ammelhede nær
Randers.
Også en Ophelia Kilde fik man,
da den såkaldte Marie Kilde tæt
uden for Kongens Have blev regu
leret og ordnet med nyt navn.
En sand Shakespearebølge gik
verden over, da man mindedes

En scene fra det svenske Hamlet-gæstespil på Kronborg i 1951.
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I forbindelse med 300-året for William Shakespeare’s død opførte Det kongelige Teater i 1916
skuespillet »Hamlet« på Kronborg. I rollen som Hamlet ses Nicolai Neiiendam, og som Ophelia ses
Bodil Molkte.

200-året for hans død i 1816. Det
var jo også i amatørteatrenes stor
hedstid. Teaterglade amatører ved
garnisonen på Kronborg opførte
Hamlet i jubelåret 1816. Hvor sce
nen stod på Kronborg er lidt uklart, men da »det militær-drama
tiske selskab« havde indrettet de
res scene i Telegraftårnet, har
Hamlet-spillet utvivlsomt foregået
her, om end pladsen synes nogen
trang med sine kun 9x7,5 meter.
Forestillingen indledtes formentlig
med prologen »Hamlet på Kron
borg«, som Adam Oehlenschläger
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havde digtet til lejligheden. Det
hedder bl.a.:
»Fra stille hvælving viger mør
kets gys------ Her spilles Hamlet.
På terrassens sti derude aanden selv
i natten ganger«.
Særlig interesse påkalder det
forhold sig, at den unge løjtnant
Nicolai Peter Nielsen efter al sand
synlighed udførte titelrollen i 1816.
Fire år efter opgav han sin militære
løbebane til fordel for skiftende
roller på Det kgl. Teater, hvor han
iøvrigt blev en af de helt store sku
espillere. Allerede i 1826 overtog

han Hamlet-rollen efter Foersom.
Næste gang man hører om en
Hamlet-opførelse i Helsingør er da
Halls Skuespillerselskab den 3.
august 1837 spiller stykket på Hel
singør Teater.
Man skal formentlig helt frem til
1916 før Hamlet påny spilles på
Kronborg, ikke på slottet, men
ude på voldene, med Øresund og
svenskekysten som baggrund til
den tragedie, der »handler om at
handle«.
Det var Det kgl. Teater, som fo
restod denne opførelse med Nico
lai Neiendam som Hamlet og Bo
dil Ipsen som Ophelia. Litteratur
kritikeren Georg Brandes indledte
forestillingen, hvis anledning var
300-året for Shakespeares død.
Da Hamlet-spillene atter vendte
tilbage til Kronborg var det på ini
tiativ af »Den nationale Frilufts
scene« og i samarbejde med Dan
marks Turistforening. I ti omgange
stod scenen i Kronborgs Slotsgård.
The Old Vic Company var det
første selskab, der prøvede kræfter
med »Hamlet« og det danske vejr
lig. Prøverne begyndte den 29. maj
1937. Silende regn hindrede imid
lertid Laurence Olivier og Vivien
Leigh i at træde op som Hamlet og
Ophelia til den berammede pre
miere den 2. juni. Også general
prøven blev ramt af regn. Ved den
lejlighed måtte blazers, plusfour,
flannelsbukser, jumpers, regnfrak
ker, slåbrok og sminkekåber udgø
re de lidet stemningsfyldte kostu
mer.
Tålmodigheden blev sat på al
vorlig prøve, og navnlig de mange
engelske journalister, der var kom
met til for at overvære spillet, mere
end antydede muligheden af, at de
nok måtte rejse hjem med uforret
tet sag.
Ledelsen for festspillene beslut
tede derfor uden forudgående var
sel at henlægge premieren til Mari
enlyst Hotel. En del af koncertsa
len og musiktribunen blev i løbet

Laurence Olivier og Vivien Leigh som Hamlet og Ophelia ved Hamlet-spillene på Kronborg i 1937.

af et par timer omdannet til en in
terimistisk scene for Hamlet-forestillingen. Skuespillerne måtte nu
gøre deres entre gennem re
staurantens svingdøre. Henved 500
mennesker blev stuvet sammen på
den resterende plads i salen.
Forestillingen blev båret af
kunstnernes ildhu og vilje til at nu
skulle det være. Kritikerne og det
indbudte publikum var da også ge
nerelt positive. Men først da vejrli
get artede sig bedre, så der kunne
spilles på Kronborg kom den rette
stemning og atmosfære over
Hamlet-spillet.
Den enkle, men meget virk
ningsfulde sceneopbygning, der
var skabt af Guthrie og teatermale
ren Axel Bruun i slotsgården, var i

Gustaf Gründgens, der tillige bar
titlen af »Preussiscer Staatsrat, Ge
neralintendant der staatslichen
Schauspiele under Staatstheater in
Berlin, Hs. Ekscellence«.
Gründgens fremstilling af Ham
let var kendt og omdiskuteret.
Hans Hamlet-fremstilling var i
modsætning til de tidligere en mo
derne Hamlet, en tænkningens
Hamlet. De varme følelser som
kærlighed, venskab og harme i
hans sjæl blev kun antydet, hvori
mod det ironiske, spotske, skræk
ken og afskyen for menneskelig us
selhed og siethed blev det fremher
skende. Hamlet blev i Gustaf
Gründgens fremstilling en spotter,
en revser og frem for alt en my
stiker.
Meningerne om stykket var del
te, men dog generelt positive, og
mange overværede festspillene på
Kronborg. Blandt de mange pro
minente gæster var foruden det
danske kongepar, generalfeltmar
skal Hermann Göring, som lagde
ferievejen om ad Kronborg for at
overvære forestillingen med hans
gode ven Gründgens i titelrollen.
Hermann Görings besøg kom alde-

høj grad medvirkende til at give
William Shakespeares ord og fore
stilling liv.
Hamlet-spillet blev ubetinget en
kunstnerisk succes, og den økono
miske situation afholdt ikke ledel
sen af Den nationale Friluftsscene
Einar Linden og John Brunnich fra
at optage forhandling med Leslie
Howard om et muligt gæstespil på
Kronborg det følgende år. Planer
ne måtte imidlertid opgives, da
Leslie Howard var engageret til
anden side. I stedet blev interessen
rettet mod den tyske skuespiller

Flere kendte navne: Michael Redgrave og
Yvonne Mitchel som Hamlet og Ophelia ved
Hamlet-spillene på Kronborg i 1950.
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En scene fra Hamlet-spillet på Kronborg i 1954. I rollerne som Hamlet og Ophelia ses Richard Burton
og Claire Bloom.

les uventet for såvel festspillenes
ledelse som Helsingør by, men
man fik dog i al hast sammensat en
modtagelseskomite, som kunne ta
ge pænt imod den prominente
gæst.
Den tyske generalfeltmarskal
ankom kort før forestillingens start
kl. 8.00 ombord på sin elegante
motorjagt Caren II, som ekskorteredes af et tysk orlogsfartøj. Fartø
jerne lagde til kaj ved nordre hav
nemole. Her havde modtagelses
komiteen og journalister i stort
antal taget opstilling, og man be
gav sig til fods til Kronborg Slotsgård.
Om aftenen indbød komiteen
for festspillene feltmarskallen med

Fra Hamlet-spillet på Kronborg i 1952.
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følge til festsoupé sammen med de
tyske skuespillere på Marienlyst
Hotel. Besøget, som dagen efter

blev fulgt op med bl.a. en rundvis
ning på Kronborg, blev forsidestof
i betydeligt omfang.

Det tyske gæstespil blev en suc
ces for Den nationale Friluftssce
ne, der kort efter gik igang med
planlægningen af det følgende års
Hamlet-spil.
Det blev den kun 35-årige John
Gielgud, der fik Hamletrollen.
Han havde spillet sin første »Ham
let« i 1931 på Old Vic, senere tri
umferede han i rollen i New York.
På Kronborg stod skikkelsen fuld
endt formet med alle detaljer sam
let i hel figur og dertil et særdeles
smukt engelsk. Anmeldere og til
skuere var enige i deres begejstring
for fortolkningen af Hamlet.
Krigen kom, og der blev ikke
spillet Hamlet på Kronborg i 1940.
Derimod fik Helsingør det år et
»By- og Hamlet Museum« på Ma
rienlyst Slot.
Hamletsamlingen på slottet blev
iøvrigt indledt med malerier af sce
ner fra de foregående års festspil
på Kronborg. Malerierne var ud
ført af kunstmaleren Nørretranders. Hamlet-udstillingen er siden
opgivet, men malerier og andet er
opmagasineret.
Efter krigen kom Den nationale
Friluftsscene atter igang. Med den
hengivenhed, der under besættel
sen var blusset op mellem norsk og
dansk, blev det helt naturligt en
norsk teatertrup, der kom til at fo
restå den første Hamlet-forestilling
på Kronborg efter krigen.
I 1946 ankom Hans Jacob Nilsen
med sine skuespillertrup fra Oslo.
Hans Jacob Nilsen var en af Nor
ges betydeligste teatermænd, men
dog ikke af internationalt ry. For
ventningerne til hans Hamlet-fortolkning var derfor måske beher
skede. Alligevel blev dette års
Hamlet-spil noget særligt, navnlig
premiereforestillingen. Den var ef
ter anmeldernes opfattelse en gan
ske enestående oplevelse. Den af
ten lykkedes det Hans Jacob Nil
sen at indgive Hamlet-skikkelsen
noget monumentalt og storslået,
som det måske kneb lidt at følge

Alfred Schmidt’s tegning fra forsiden af »Klods-Hans« No. 40 fra 1916. Teksten lyder:
»Kommandantskabet paa Kronborg har velvilligt lovet at hjælpe med ved Ordningen af saadanne
praktiske Ting som Paaklædningsrum for Skuespillere etc. . . «. I skilderhusene skjuler sig P. Jerndorff
og Bodil Moikte.

op ved de efterfølgende forestil
linger.
De efterfølgende Hamlet-spil
karakteriseres vel bedst som pæne
uden at være pralende og uden at
nå de store højder. Det gjaldt såvel
da Erik Lindstrom fra Helsinkis
Svenske Teatern som Ingmar Pal
lin fra Stadsteatret for NorrköpingLinköping spillede Hamlet i hen

holdsvis fra 1947 og 1951.
En egen atmosfære var der over
Michael Mac Liammoirs forestil
ling i 1952. Han kom fra Dublin
Gate Theatre. Utvivlsomt også
med en vis forundring iagttog pub
likum i 1949 The American Natio
nal Theatre and Academys opsæt
ning af Hamlet. Med udpræget
amerikansk accent - ja endog med
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pistol i hånden spillede Robert
Breen Hamlet omgivet af koryfæer
kendt fra filmens verden. Efter
forlydende iøvrigt en ganske spæn
dende forestilling at have over
været.
Hamlet-spillene som Den natio
nale Friluftsscene arrangerede fra
1947 til 1954 havde nok hver deres
særegne accent, men manglede
den særlige udstråling og særpræg,
som gjorde dem særlig husket.
Undtagelsen i denne henseende
var forestillingen i 1950 med Mi
chael Redgrave i titelrollen og
Yvonne Mitchel som Ophelia og i
1954 med Richard Burton og Clai
re Bloom.
At opsætningen i 1954 med Ri
chard Burton og Claire Bloom blev
det sidste Hamlet-spil i henved et
kvart sekel skyldtes udelukkende
det danske vejrlig, som gjorde
Hamlet under åben himmel til lidt
af et økonomisk vovestykke for
Den nationale Friluftsscene, som
da foretrak at indstille sit virke.
I 1979 tog Dansk-Engelsk Sel
skab initiativ til at genoptage Ham
let-spillene på Kronborg. Med
støtte fra en lang række fonds og
firmaer samt en betydelig gruppe
garanter kunne selskabet i 1979 by
de velkommen til The Old Vic
Company på Kronborg med den
kendte Derek Jacoby som Hamlet.
Det blev en stor kunstnerisk suc
ces, økonomisk knapt så meget.
I skrivende stund tyder alt på at
Hamlet-spillene på Kronborg vil
blive genoptaget ved Kronborgs
400-års jubilæum i 1985.

Øverst: John Gielgud og Fay Compton som
Hamlet og Ophelia ved Hamlet-spillene på
Kronborg i 1939.
Nederst: Premieren på Hamlet-spillene i 1937
måtte på grund af silende regn forlægges til
Marienlyst Hotel.
Samtlige billeder til denne artikel har vi med tak
lånt fra Helsingør Bymuseum.
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Ved Smørstenen
i Grib Skov
Af Niels Richter-Friis

Ikke blot en sagnomspunden vandreblok, men et brænd
punkt under modstandskampen. Det var på dette sted, der
for snart 40 år siden blev gennemført de fleste vellykkede
nedkastninger af våben og sprængstoffer på Sjælland.
Fortællingen begynder i istiden og afsluttes i nutiden.

Inde i Grib Skov ligger der nogle
store sten. Ismasserne har ført de
vældige granitblokke med sig - fra
Norge eller Sverige, fortæller geo
logerne.
Underligt er det ikke, at disse
kæmpesten fra tidernes morgen
satte fantasien i sving og gav rig
anledning til overtro. For hvordan
skulle datidens primitive folk ellers
kunne forklare de vældige kræfter,
der havde anbragt stenene på deres
pladser - i et klippeløst landskab!
Man henter hjælp hos troldfolk og
kæmper. Fanden er på spil. Han
står oppe på Kulien eller på Skan
sebakken ved Hillerød og kaster til
måls efter Nødebo Kirke i håb om
at få bragt klokkerne til tavshed. I
øvrigt er det en anseelig række kir
ker, der har måttet holde for, når
der sådan blev kastet med sten.
Men både Tikøb Kirke, Lille
Lyngby Kirke og alle de andre står
der endnu, og heldigvis da også Es
rommunkenes gamle kampestens
kirke i Nødebo. Fanden havde det
med at ramme ved siden af, og ste
nene faldt forskellige steder inde i
skoven. Men mærker efter arme,
fingre og tænder røber hans med
virken. Vi andre viser vores gode

vilje og labber det hele i os, for vi
kan godt lide de gamle folkesagn.
Ialt er der fire sådanne kæmpe
sten - vandreblokke fra istiden - i
Grib Skov, nemlig to Smørsten, en
Pengesten og endelig en sten uden
navn.
Den ene Smørsten hedder sim
pelt hen Smørstenen. Den er ho
vedpersonen i min fortælling, og

den ligger godt 1 km nordvest for
Nødebo Skovskole.
Den anden - måske den største
af de fire sten - ligger i en tæt
granvoksning små 500 m sydøst for
Lille Gribsø og hedder Skallerød
Smørsten, opkaldt efter Skallerød
Gaard, som lå i nærheden indtil
1702, hvor den hjemfaldt til Frede
rik IV, der lod agrene udlægge til
stutterivang. De røde fukser, for
sådan nogen var det, skal nok have
vrinsket en ekstra gang, når de fik
øje på kæmpestenen.
Endnu sværere er det at finde
Pengestenen. Den ligger et par
hundrede meter vest for Midtlinievej oppe i Tumlinge Vang, der
efter sigende er opkaldt efter et af
Frederiksborgstutteriets mest be
rømte avlsdyr, den sortbrune Tum
ler, som kom fra Ringsted Kloster.
Man fortæller, at der ligger en skat
begravet. Og måske lyver stenens
navn ikke, for man kan se, at der
for ikke så lang tid siden er blevet
gravet forskellige steder i dens
nærhed. Det kan være, man skulle
tage spaden med og prøve lykken
en dag - måske har »Mutter Grib«
alligevel haft en skat og begravet

Kæmpestenen ved Egelund, hvor G. W. Brüel ligger begravet. Han gjorde sig fuldt fortjent til at blive
»Ridder af Dannebrogen«, som der står indhugget på hans mindeplade til højre på fotografiet.
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G. W. Brüel må absolut anses
for en af de betydeligste pionerer,
og han blev grundlægger af et helt
forstdynasti i Danmark. I fem ge
nerationer gik skovriderembedet i
arv fra far til ældste søn! Både hans
søn, hans sønnesøn og hans sønne
søns søn blev skovridere i Nødebo
og boede på Skovfryd, som i 1963
blev taget i brug af Skovskolen.
Vi tager afsked med Brüel’erne
for denne gang. Skatten ved Pen
gestenen lader vi blive liggende, og
også de interessante historier om
Skallerød-bonden og hans for
svundne gård må vente.
Smørstenen fotograferet inden novemberstormen i 1981, og inden man gravede stenen fri. En
sammenligning med billedet på modstående side illustrerer bedre end ord den forandring, der er sket.

den et eller andet sted i nærheden.
Endelig er der den sidste af de
fire sten - den uden navn - som
ligger et par hundrede meter vest
for Egelund. Den er til gengæld
ikke svær at finde; man skal blot gå
ned for enden af den skovvej, der
starter et par hundrede meter vest
for Egelund. Det er her, overførster Georg Wilhelm Brüel (17521829) ligger begravet - »efter eget
Ønske og allernaadigst Kongelig
Tilladelse«. Han brød sig ikke om
at ligge på Nødebo Kirkegård ved

siden af alle krybskytterne, som
han havde bekæmpet hele sit liv.
Fra Tyskland kom han i 1777, og
efter en beundringsværdig indsats
- blandt andet som foregangsmand
med opdyrkning af skov på de jy
ske heder - blev han i 1803 ansat
som overførster over Hirschholm,
Fredensborg, Frederiksborg og
Kronborg forstdistrikter. Man
byggede Egelund til ham. Det var
ikke det Egelund, vi kender i dag,
for overførsterboligen lå overfor,
på den anden side af hovedvejen.

Til venstre den store Skallerød Smørsten. Og til højre Pengestenen - hvor man godt kan se. at der for
nylig er blevet gravet. Også omkring en del mindre sten i nærheden er der nogen, der har prøvet
lykken.
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Tilbage til Smørstenen, der er
denne artikels egentlige emne.
Som tidligere omtalt ligger den
godt 1 km nordvest for Skovskolen
i Nødebo - tidligere Skovfryd - og
den er ikke svær at finde.
Også om stenens navn findes der
mange folkesagn: Den vender sig,
når den lugter nykærnet smør, ly
der almindeligvis forklaringen hvis det er rigtigt, ville det være en
fremragende reklame for det lur
mærkede, for den er ikke sådan at
jonglere med! En anden forklaring
er, at stenen er en forårsbebuder;
man lægger en klat smør på dens
top, og når smørret så smelter, er
foråret lige om hjørnet. Jeg har og
så hørt tale om ofringer, og om at

Smørstenen, som den ser ud i dag. Den er blevet dobbelt så høj, og man kan tydeligt se skovbundens
oprindelige niveau.

man gned stenen ind i smør. Men
mest sandsynligt er det nu nok, at
stenen - ligesom Skallerød Smør
sten - har fået navn efter sin form,
som kan minde om de lidt »trekan
tede« sten, man brugte i smørkær
ner for et par hundrede år siden. I
hvert fald er det den af forklarin
gerne, jeg selv tror mest på.
En råkold nat
Vi bliver ved Smørstenen. Man
mærker skovens ensomhed her. Af
og til ser man et dyr. Sortspætten
lader sit skrig høre, og myrerne
slæber afsted med grannåle til de
res tue i vejkanten. Her er vidun
derligt - alt ånder fred og idyl!
Men! - den 5. marts 1945, kortfør midnat, tordner et firemotors
bombefly lavt hen over trætoppe
ne. Det er ikke bomber, den briti
ske pilot har med sig, men contai

nere, fyldt med rifler, ammunition,
håndgranater og sprængstoffer til
danske modstandsfolk. En snes
mand har indtaget deres pladser i
den råkolde nat »Ved Smørste
nen«. Sådan kalder de stedet.
Samme dag, kl. 18.15, har BBC i
sin danske udsendelse sendt signa
let: »Vi bringer en særmelding Hilsen til Johanne - Erik - Lene Wilhelm - Jørgen«. Mange flere
blev nævnt, og ingen husker vel i
dag alle de nøjagtige navne. Men
den ene - Wilhelm - passer i hvert
fald. Det er kodenavnet for våben
nedkastning ved Smørstenen sam
me nat. Meddelelsen er blevet gen
taget i BBC’s seneste udsendelse
for at bekræfte, at aktionen ikke er
blevet afblæst. Modtageholdet er
beredt, og fire kraftige stavlygter
er bragt i formation, så piloten kan
finde stedet. De tre af lygterne - to
hvide og en rød - står på linie,

cirka 100 m fra hinanden, og for
enden, at par meter vinkelret fra
den røde lygte, er signallygten an
bragt. Den sender morsetegnet for
B: — ••• op til flyet.

4 m

•
rød

o
hvid

(signallygte)

100 m

o
hvid

(anbringes nær
pladsens centrum)

100 m

O
hvid

Î

vindretning

Modstandsfolkenes leder, Elith
Truelsen, står et halvt hundrede
meter sydvest for Smørstenen.
Hans dæknavn er »Tom«, han er
33 år. Nogle gange har han med sin
pejlesender morset op til det briti
ske fly:---- ------ ------ Besætningen

23

ved, at alt er parat. Lige fra de fløj
ind over Danmark, har de kunnet
høre og pejle morsesignalet, og nu
flyver piloten nøjagtig hen imod ly
sene. Direkte fra vest kommer
han, og han vil ikke ofre tid på at
vende rundt og komme tilbage,
men går med det samme ned i lav
højde. Og så går det løs! 12 store,
cylinderformede containere kastes
ud. De har nogenlunde samme
størrelse som de bomber, flyet er
bygget til at medføre, og de udlø
ses på samme måde. Men contai
nerne er ophængt i farvestrålende
faldskærme. Det hjælper dog ikke
modstandsfolkene, for natten er
mørk. Det skal overstås hurtigt.
Lige så pludseligt, som det hele
startede, er flyveren væk, på vej
hjem.
De fleste af containerne er lan
det på det store åbne areal nord for
skovvejen til Nødebo. Stedet er
velvalgt, granerne er kun 3-4 år
gamle, og udsynet over nyplant
ningen kan ikke være bedre. Royal
Air Force’s besætning har gjort
deres arbejde godt. Men alligevel
har et par af faldskærmene sat sig
fast i de høje graner syd for vejen.
Det er sitkagraner med stive, stik
kende nåle, og det tager tid - kost
bar tid - at klatre op og få fald
skærmene fri. Men der er ikke tid
til at ømme sig over de genstridige
grannåle, for tyskerne må have
hørt eller set det natlige fly, og
man kan aldrig vide, hvor de star
ter deres eftersøgning. Truelsen di
rigerer sit mandskab. Det gælder
om hurtigt at finde alle container
ne og gemme dem væk under træer
eller dække dem til med gran
ris. Tunge og uhåndterlige er de at
bakse med i den råkolde nat. 200300 kg vejer de, og de er 170 cm
lange, cylinderformede med en
diameter på 40 cm. En for en duk
ker de frem i sneen. Faldskærmene
rulles sammen, og alle spor slettes
bedst muligt.
Modstandsfolkene henter deres
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cykler, arbejdet er slut for i nat, og
operationen har været vellykket.
Man har undgået tyskernes patrul
jer. Elith Truelsen er tilfreds med
denne første af ialt otte våbenned
kastninger ved Smørstenen. Men
det var ikke altid, det farefulde ar
bejde gik så planmæssigt som nat
ten mellem den 5. og 6. marts
1945.

En kronologisk
fortegnelse

Grib Skov er formentlig det sted
på Sjælland, hvor der blev gen
nemført det største antal vellykke
de nedkastninger af våben og
sprængstoffer. De fleste fandt sted
»Ved Smørstenen«.
Imidlertid var Smørstenen ikke
det eneste sted i Elith Truelsens
distrikt, og for de interesserede
bringes her en komplet fortegnelse
over datoer, kodenavne og steder:

Samtidigt foto af modstandsfolkenes leder,
Elith Truelsen. 33 år gammel.

uskadt ud af skoven gennem den
tyske bevogtning.
27. februar 1945 - Palle

21. januar 1945 - Finn

Sekskorset i den sydøstlige del af
Store Dyrehave. Man havde endnu
ikke fået den før omtalte pejlesender, og enten har piloten haft svært
ved at se lygterne, eller også må
udløsemekanismen have svigtet,
for det britiske fly passerede to
gange over vandtårnet på Skanse
bakken i Hillerød. På denne måde
blev de tyske patruljer adviseret.
Modtageholdet kom i ildkamp,
men reddede sig væk efter at have
tømt maskinpistolerne. Dog måtte
en mand søge tilflugt i et højt træ,
og her sad han det meste af natten i
12 graders frost, mens tyskerne
dannede kæde gennem skoven, og
motorcyklerne rasede frem og til
bage på vejen nedenunder. Tidligt
næste morgen - omkring ved 6tiden - var Truelsen tilbage med to
mand. De fandt ni containere, som
de læssede på en hestevogn. Et par
rummeter stødbrænde blev lagt
ovenpå, og det lykkedes at slippe

Multebjerg i Grib Skov. Contai
nerne
indeholdt udelukkende
sprængstof til sabotagebrug, for
trinsvis i København. Men der blev
også nedkastet to mindre containe
re, såkaldte »pakker«, hvoraf den
ene indeholdt den pejlesender,
Elith Truelsen senere benyttede
ved Smørstenen. Man brugte syd
skråningen af Multebjerg, og da
der blev fløjet ind fra syd i lovlig
lav højde, ramte tre af containerne
så hårdt mod træerne, at de blev
trykket sammen. De blev kørt til
Baunebjerg Gaard i Nødebo, hvor
de blev gemt i laden, og det var et
risikabelt job næste dag at grave
det plastiske sprængstof og tændmidlerne ud af de ødelagte contai
nere.
26. februar 1945 - Johanne

Grønholt Hegn. Det foregik lige
overfor Karlebo Gaard. Et par
faldskærme satte sig fast i nogle

store egetræer, som måtte fældes det skete med håndkraft!

5. marts 1945 - Wilhelm
Smørstenen i Grib Skov. Denne
første af ialt otte nedkastninger
ved Smørstenen er tidligere be
skrevet.

20. marts 1945 - Henrik
Ostrup i Grib Skov. Stedet ligger i
Kistrup Kobbel, nogenlunde midt
vejs mellem Ostrup Hus og Mårum
Station. Der var to fly og altså to
våbennedkastninger ved Ostrup
denne nat.

20. marts 1945 - Ly dia
Smørstenen. Også her var der to
fly, og den 20. marts omfattede alt
så ialt fire nedkastninger! Alle for
løb planmæssigt.
12. april 1945 - Lars,
Ida og Ly dia

Smørstenen. Også denne nat har
der været hektisk aktivitet; hele tre
nedkastninger, med hvert sit kode
navn. Det ene af flyene navigerede
forkert og nedkastede sine contai
nere ved Ganløse, hvor nogle
»venlige mennesker« alarmerede
tyskerne, der beslaglagde godset.
Men lasten fra de to andre fly
endte i de rette hænder, og for at
læseren kan få et lille indblik i,
hvad sendingerne egentlig bestod
af, bringes her en oversigt:
17 containere, hver indeholden
de 9 stk. engelske rifler (Enfield)
og 1.350 patroner.
7 containere med maskingevæ
rer (Brenguns) samt tilhørende
magasiner og ammunition.
4 containere, hver indeholdende
15 stk. US-Karabiner med tilhø
rende ammunition.
3 pakker (mindre containere),
hver med 48 håndgranater.

1 pakke med 12 stk. lyddæmpe
de pistoler og 10 stk. andre pistoler
(9 mm FN-Browning).
Ialt 28 containere og 4 pakker
blev der kastet ned fra de to fly den
nat.
13. april 1945 - Orla

Ostrup. Megen søvn var der ikke
tid til, for allerede natten efter de
tre nedkastninger ved Smørstenen
går det løs igen på pladsen mod
nord. Og den mellemliggende tid
blev brugt til at pakke ud og sende
godset samt til at planlægge næste
nats operation.

20. april 1945 - Caroline
og Ida
Ostrup. Der var to fly, og samme
nat kom endnu to fly til Smørste
nen. Altså ialt fire nedkastninger.

20. april 1945 - Lambert
og Gregor
»Slaget i Grib Skov«
Smørstenen. Her gik det for alvor
galt! Også selv om nedkastninger

ne fra de to allierede fly forløb ef
ter planen. Ejendommeligt nok
var det Hitlers fødselsdag. Der
skete følgende:
På Sophienborg, hvor der var
landbrugsskole, havde seks elever
- »Musketererne«, blev de kaldt været med i modstandsbevægelsen
fra starten, og nogle af dem også
ved nedkastningerne om natten.
Et par våben lå fremme på bordet,
og en tysk patrulje fik øje på dem
gennem vinduet tidligt om mor
genen den 21. april. Og så var hel
vede løs! Eleverne blev pint til at
fortælle om deres natlige meriter,
og tyskerne, som efterhånden må
have været godt hidsige over de
mange vellykkede nedkastninger,
tøvede ikke med at slå til. Først
kørte de til området ved Ostrup,
hvor Truelsens næstkommande
rende, Hans Normann Petersen også kaldet »Dalle« - havde dirige
ret modtageholdet på den nordlige
plads om natten. Men her fandt de
ikke noget. I mellemtiden var
»Dalle« sammen med et par mod
standsfolk og fire mand fra Gribskovlejren taget ned til Smørste
nen for at hjælpe Truelsen. Han

Elith Truelsen med en af de store containere. Fotografiet er først taget i 1955, altså 10 år senere, end
begivenhederne fandt sted.
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var blevet på stedet sammen med
et vagthold og ventede på tre gene
ratordrevne lastbiler, der skulle
komme og hente godset.
Omkring kl. 11.30 indfandt ty
skerne sig. Et kompagni på henved
100 politisoldater forsøgte at om
ringe de ialt 18 danskere, som kom
i krydsild mellem to kraftige ma
skingeværer og under pres af ge
værgranater!
Den kamp, der udspandt sig, er
gået over i historien som »Slaget i
Grib Skov«. To tyskere blev skudt,
fortalte skovrider Poul Rosen, som
måtte ledsage tyskerne ud i skoven
efter slaget.
Kuglerne peb om ørerne på dan
skerne, men udover, at Elith Tru
elsen blev ramt ufarligt i venstre
hånd af en granatsplint, som knu
ste håndrodsbenet til pegefinge
ren, slap danskerne med livet i be
hold. Fire blev taget til fange, men
undgik tortur og koncentrations
lejr - heldigvis var kapitulationen
nært forestående! Der var et hul i
den tyske omringning, og to mand,
blandt dem »Dalle«, flygtede til
Hillerød. De resterende 12 mod
standsfolk søgte hver for sig ned til
Esrum Sø, hvor de løsnede to jol
ler og roede over til den anden
bred. Seks var der i hver båd, og

misforstået det, og flyet gennem
førte operationen. Der var tyskere
i skoven den nat, men alligevel gik
det godt, fordi nogle snarrådige
modstandsfolk, der skulle have
deltaget i aktionen, morsede op til
flyet fra en anden position og på
den måde reddede godset, uden at
tyskerne opdagede det.
27. april 1945 - Troels

Kulsvierstenen, som blev rejst til minde om
Slaget i Grib Skov. Til at begynde med lå der et
par containere foran stenen, men tidens tand er
i færd med at slette de sidste spor af dem.

der blev trukket godt til i årerne
den dag!
Af gode grunde blev der ikke
planlagt flere nedkastninger ved
Smørstenen!
23. april 1945 - Wilhelm

Grønholt Hegn. Nedkastningen
var ellers blevet afblæst på grund
af de voldsomme kampe få dage
tidligere, men englænderne havde

En af de fire depotbygninger fra 1938, der stadig ligger i Grib Skov’s østlige del.
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Vellerup i Horns Herred, i yder
kanten af Elith Truelsens distrikt.
Kun en uge før kapitulationen
fandt denne sidste nedkastning
sted på åben mark.
Et farefuldt arbejde
Problemer var der nok af! Det ske
te ofte, at containerne ikke faldt,
som beregnet. Og at skulle lede
efter en container 500 m borte var
en risikabel affære. En tysk patrul
je kunne dukke op som lyn fra
klar himmel, og det var et kapløb
med tiden at slæbe de tunge contai
nere gennem det ufremkommelige
terræn.
F.eks. skulle man fjerne en øde
lagt container kun få hundrede me
ter fra Gribskovlejren. Den gang
beskæftigede lejren arbejdsløse,
men den var blevet besat af tysker
ne, og deres hunde gøede oppe i
lejren, mens den farlige operation
stod på.
Rifler og kompakt emballerede
patroner vejer godt til, og når man
skulle flytte containerne om nat
ten, brugte man to kraftige stålrør.
De blev stukket gennem håndtage
ne, og på den måde kunne fire
mand være med til at bære. Sæd
vanligvis skjulte man containerne
om natten, og næste morgen blev
de kørt forskellige steder hen og
pakket ud. Det kunne f.eks. være
på en gård i nærheden. Og der lig
ger stadig i den østlige del af Grib
Skov fire rektangulære depotbyg
ninger, som tyskerne selv benytte

de, hvilket dog ikke forhindrede
Truelsen og hans folk i også at »lå
ne« dem nogle timer en gang imel
lem. De fire bygninger, som har
græs ovenpå deres betontag, er op
ført i 1938. De ligger over jordhøj
de og har form som almindelige
huse, og de må ikke forveksles
med de mange »kæmpehøjlignen
de« bunkers, der først blev bygget
gennem begyndelsen af 1950erne.
Man pakkede rifler, US-karabiner, maskingeværer, og hvad der
nu var i containerne, over i solide
trækasser, som man fik vederlags
frit navnlig fra Kagerup Savværk.
Mange blev sendt med banen til
København, hvor dygtige friheds
kæmpere vidste besked, om hvor
dan transporten videre skulle orga
niseres. Det var sådan, at cirka
75% af de tunge våben, 50% af de
lette våben og 90% af sprængstof
ferne blev sendt til København,
hvor man ikke selv kunne modtage
nedkastninger. Men en container
kunne også indeholde andet end
krigsmateriel, hvis der var behov
for det. F.eks. blev der en enkelt
gang nedkastet cykeldæk.
De tomme containere blev smidt
i søer og vandhuller, og faldskær
mene burde også være fjernet.
Men det var rationeringstider - og
der blev syet mange skjorter, blu
ser og pyjamas af de farvestrålende
faldskærme det år.
Også transporterne var i højeste
grad forbundet med livsfare. Men
det tænkte modstandsfolkene ikke
så meget på. Man gjorde bare ar
bejdet - for den gode sags skyld!
Elith Truelsen var leder af di
striktet
»Frederiksborg
Amt
Vest«. Han besad evnen til at im
provisere og tænke utraditionelt.
Og det var netop sådanne egenska
ber, der var mest brug for under de
mange vanskelige og forskelligar
tede situationer, der opstod. Først
efter krigen kom han ind i forsva
ret. Mens det hele stod på, var han
bogholder!

Morsestenen, som
ligger ganske nær
Smørstenen og
Kulsvierstenen. Hvis
det skal være helt
korrekt, bør stenen
ses fra den anden
side, for det er
morsetegnet for
B:---- , der er
indhugget sammen
med pilen, som
peger ud over det
område, hvor
nedkastningerne
fandt sted. Det var
præcis ved denne
sten, Elith Truelsen
dirigerede de
engelske fly med sin
pejlesender.

Kulsvierstenen

Sophienborg, som tidligere har væ
ret omtalt i forbindelse med »Mu
sketererne« - de seks landbrugs
elever - ejedes af Axel Jarl, der
også var godsejer på Strødam.
Som bekendt var han svigersøn til
C. F. Tietgen, der byggede Strø
dam. Godsejer Jarl var selv med i

Mindestenen for pilot G. J. Alvin og navigatør
R. H. Thomas, som ikke havde noget med
våbennedkastningerne at gøre, og som heller
ikke ligger begravet her.

frihedskampen og ønskede efter
krigens afslutning at rejse en min
desten over begivenhederne i Grib
Skov. En af de mange store sten
fra hans godser blev valgt ud, og
han lod indhugge et ualmindelig
smukt og velvalgt vers fra Carl
Plougs digt: »Paaskeklokken ki
med mildt fra den danske Kyst«:

VEGEN ER FOR OVERMAGT
LIDEN FLOK TIL SIDST
MEN AF DANMARKS ÆRE
DE HAVER INTET MIST

Over verset er indhugget datoen:
»21 APRIL 1945« til minde om
Slaget i Grib Skov, og afsløringen
fandt sted den 23. september sam
me år, et halvt hundrede meter fra
Smørstenen.
De modstandsfolk, der havde
været med, blev efter krigen døbt
Kulsvierbataljonen, og herfra fik
stenen sit navn.

Morsestenen

Halvvejs oppe ad den vej, der mel
lem de nu høje graner fører op til
Kulsvierstenen, ligger der en snes
meter mod øst en undseelig sten.
Den er ikke blevet rejst, men har
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formentlig ligget der, lige siden
isen trak sig tilbage. Det var præcis
ved denne sten, Elith Truelsen
havde sin faste plads, når han diri
gerede de britiske piloter ind over
Smørstenen med sin pejlesender.
Efter Truelsens ønske blev der i
stenen derfor indhugget morsetegnet for B: — ••• samt en pil, der
peger mod vest, ud over den plads,
der havde betydet så meget for den
danske frihedskamp.

Mindestenen for
to engelske piloter

Et helt andet sted, godt en halv
kilometer sydvest for Gribskovlejren - ved en skovvej, der hedder
Nyholmsvej - står der en minde
sten for to Royal Air Force piloter:
G. J. Allin og R. H. Thomas. Om
eftermiddagen den 30. september
1944 kom de for nær trætoppene
og styrtede ned med deres Moski
to-fly, en tomotorers jagerbomber.
De havde fløjet lavt for at undgå
radardækningen. Tidligere på da
gen var de sammen med et andet
Moskito-fly taget fra Hunsdon i
England på en såkaldt »Day Range
Miss« - en jagt og angrebsmission.
De to fly havde været over Grove
(ved Karup), og ved Ålborg havde
de nedskudt et tysk Messerschmittfly. Men over Grib Skov indhente
de skæbnen det ene af flyene.
Mange tror, at det var under en
af våbennedkastningerne, ulykken
skete, fordi en af verslinierne på
mindestenen fortæller, at de »brag
te Vaaben til Landets Dyst«. Men
verset taler ikke sandt, for ulykken
skete længe inden nedkastningerne
overhovedet kom i gang i Nord
sjælland. I øvrigt var det hurtige fly
alt for lille til at foretage nedkast
ninger af den art.
Selv om der foran mindestenen
står et lille jernkors, har de to pilo
ter ikke fundet deres sidste hvile
sted på den smukke, runde lysning
mellem de høje graner. Sogne
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præst Johannes Magelund fra Må
rum var sammen med en kirkevær
ge flere gange på nedstyrtningsste
det for at få tyskerne til at udlevere
de forkullede lig fra flyvraget. Men
det lykkedes ikke, og indtil dato er
det ukendt, hvor tyskerne førte
dem hen.
Jeg kommer en del i Grib Skov.
Orkanen var meget hård ved sko
ven sidst i november 1981. Hvert
sjette træ blev fældet af de vold
somme vindstød. »Grib Skov blø
der«, skrev Frederiksborg Amts
Avis i sin overskrift få dage senere.
Og rigtigt nok var det ikke noget
kønt syn, der mødte skovvandre
ren.
Men hvad der truede med at bli
ve en katastrofe, endte som et eks
porteventyr, kunne samme avis be
rette et år efter. Oprydningen gik
hurtigt, og i dag er skoven måske
smukkere end nogen sinde! Skov
ridere og skovfogeder mener sik
kert noget andet. Men »skoven er
smukkest, hvor der ingen træer
er«. Og Grib Skov er i dag for
vandlet til en storslået blanding af
skov og åbne arealer - hele tiden
med nye skovbryn som baggrund.
Området ved Smørstenen er in
gen undtagelse. Før orkanen lå ste
nen i en mørk granbevoksning, og
de to fotografier illustrerer bedre
end ord den forvandling, der er
sket. Om et par år, når skovbun
den grønnes, bliver her endnu
smukkere.
I efteråret 1983 - 24. oktober,
for at være helt nøjagtig - var der
en stor gravemaskine deroppe.
Den skulle grave grøfter og udbed
re nogle veje i området, og skovfo
geden fik den indskydelse at grave
Smørstenen fri. Som man kan se
på det seneste af fotografierne, er
stenen blevet dobbelt så stor - man
kan tydeligt se, hvor jorden gik til,
før gravemaskinen gik i aktion.
Det har altid været et spændende
diskussionsemne, hvor stor stenen

egentlig var, om det kun lige var
toppen, man så. Vi har fået vores
nysgerrighed tilfredsstillet, og et
par væddemål er måske blevet af
gjort. De fleste vil synes, at det er
en både god og morsom idé, så vi
tilgiver gerne skovfogeden. Til
gengæld falder det vanskeligere at
tilgive, at man nu er begyndt at
anvende såkaldt »afrensede kul
slagger« til vejene! Det er billigere
og bedre end grus til skovens køre
tøjer, er begrundelsen. Imidlertid
er vejene flere steder blevet sorte,
og det passer ligesom ikke ind i
skovbilledet! Men jeg har hørt, at
man gruser om vinteren, så vejene
genvinder nok deres originale far
ve i løbet af et par år.
Jeg kommer af og til deroppe
ved Smørstenen, og slår et slag for
bi Kulsvierstenen og Morsestenen.
Her midt i skoven kan det være
svært at forestille sig, at stilheden
kan brydes af andet end et livgi
vende uvejr. Godt nok har jeg læn
ge vidst, at der har været stunder,
hvor skoven har genlydt af drønen
de flymotorer, hvor stilheden blev
brudt af eksploderende granater,
og hvor tapre modstandsfolk satte
livet på spil. Men jeg har aldrig
rigtigt forstået, hvad det egentlig
var, der foregik. Det pinte mig lidt
kun at kende historien om Fanden,
der engang stod deroppe på Kulien
og kastede til måls efter Nødebo
Kirke. Derfor besluttede jeg at un
dersøge sagen nærmere. Det er li
gesom om man får mere ud af
skovturen på den måde.
Hvem ved - måske har andre det
på samme måde. Så ved de nu lige
så meget som jeg.
Mit held har det været, at jeg ad
omveje fik forbindelse med Elith
Truelsen - alias »Tom« - som har
gennemlevet det hele på nærmeste
hold og har manduceret mig grun
digt. Jeg vil derfor slutte med at
bringe Elith Truelsen min varme
ste tak for hans indsats - også i
forbindelse med denne artikel!

Strandvejen - den gamle
hovedvej til Helsingør
Af Torben Topsøe-Jensen

Af alle nordsjællandske veje er Strandvejen mellem
København og Helsingør nok den mest kendte og hyppigst
omtalte.

Strandvejens oprindelse skjuler sig
i forhistoriens mørke, men hen
imod middelalderens slutning duk
ker den op som en af de nordsjæl
landske hovedveje.
»Adelvejen til Helsingør« eller
»Helsingørvejen« kaldte man den
- og senere blot »Sandvejen«. Den
fulgte kystlinien, famlede sig usik
kert frem over de sandede strand
arealer eller trykkede sig tæt op ad
baglandets stejle skrænter som for
at undgå det lunefulde sund, der,
når højvande og storm satte ind,
kunne forvandle strand og vej til
en frådende brænding.
Ret en herlig vej. . .

Smuk har vejen været som den
bugtede sig gennem det stadig af
vekslende landskab. Enkelte af
den gamle tids rejsende har spora
disk omtalt vejen, men selv om de
ikke ofrede mange ord på den, kan
man dog ane en glæde hos dem
både over vej og landskab. »Ret en
herlig vej og undertiden gennem
smukke bøgeskove«, skrev en ud
enlands rejsende i 1500-årene, og
en noget senere rejsende mindedes
de mange hjorte, han havde mødt
her, og som var så lidet sky, at man
til vogns kunne komme dem på pi
stolskuds afstand. Og en englæn

der, der havde redet den hele vej
igennem, fandt, at denne vej var
den behageligste vej på 24 miles,
han nogensinde havde redet - og
hele tiden havde han glædet sig
over nattergalenes sang.
Den ældste mere detaljerede
skildring af vejen skriver sig fra
1757. Forfatteren fortæller, at ve
jen langs stranden »efter alles til
ståelse er den behageligste, som
findes - for her har natur og kunst
forenet deres kræfter til at gøre no
get smukt hele vejen igennem. De,
som rejser udenlands, siger han

»beretter stadig om de dejlige allé
er på landevejene af frugttræer
som valnøddetræer, citron- og an
dre skønne træer«. Og han mener,
at Strandvejen »bør have sted«
blandt disse veje, for selv om den
ikke har en stedsevarende allé, så
har den det, der næsten er bedre:
den fri prospekt over Sundet til
Skåne på den ene side og på den
anden side til skovene og de der
imellem liggende små pladser. Og
nærmere hovedstaden ser man hist
og her langt inde i landet lystgårde
og haver, »de rige folk i Køben
havn tilhørende«.
Vi får at vide, at der på denne
vej er 24 privilegerede værtshuse,
og det undrer ikke forfatteren, da
der på hele vejen er en stærk pas
sage, »såsom her er en hovedlan
devej ind og ud af riget til Sve
rige«.
Postrute var den også. Det blev
den straks, da postvæsenet var op
rettet i 1624. De gående postbude
fra København og Helsingør mød
tes da i Rungsted kro, hvor de byt
tede postsække inden de vendte til
bage til deres hjembyer. Rungsted
kro var, som kroen midtvejs, nok
den vigtigste af alle vejens kroer og
også den ældste. Den omtales alle

Sophienberg slot nær Rungsted, tegnet af Carl Baagø i 1864. Slottet blev opført af dronning Sophie
Magdalene 1742-44, men en del af bygningen blev senere revet ned. Dronningen yndede herfra at
betragte de mange sejlskibe i Sundet. Vejen foran slottet ligger lavt og står nu og da under vand.
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rede på Christian Il’s tid og havde
sin glansperiode i det 17’de og
18’de århundrede. Megen ros fik
den af en fransk gesandt, der over
nattede her i 1701 og blev begej
stret over kroen og krohaven med
de mange overdådigt blomstrende
frugttræer. Og det var jo her, at
Johannes Ewald boede og skrev
om Rungsteds lyksaligheder.
At vejen var hovedvej betød og
så, at den var med i den opmåling
af alle landets store veje, som Ole
Rømer foretog omkring 1690. Ved
den lejlighed fik den sine første mi
lepæle, hvoraf ganske enkelte end
nu er bevaret.
Men som kørevej betragtet var
den ikke meget værd. Helt frem til
forrige århundredes begyndelse
var den ikke stort andet en hjul
spor i sandet eller, som en sagkyn
dig omkring år 1800 sagde: »den
var ikke synderlig bedre end natu
ren havde leveret den, snarere
værre«. Denne udtalelse var spe
cielt møntet på vejens sydlige
strækning, men længere nordpå
var situationen den samme, hvad
vognmandslauget i Helsingør kun
ne tale med om. Det havde om
kring 1770 måttet redegøre for,
hvorfor laugsmedlemmernes antal

En af Strandvejens miicstene fra Ole Rømers
tid. Den står nu uden for Sletten kro.

Vilhelm Petersen: Strandvejen med den gamle Tipperup mølle 1837. For at lette kørslen over den
stejle Tipperup bakke var vejen ført over bakken i en stor kurve. Først omkring 1880 blev bakken
gravet af, og vejforløbet ændret. I forgrunden træbroen over Søbækrenden.

i løbet af to år var sunket fra 8 til 5,
mens antallet af heste var aftaget
fra 12 par til nu kun 5. Det skyld
tes, sagde lauget, sietheden af ve
jen mellem Helsingør og Køben
havn. Befordring af rejsende og
gods mellem disse byer havde hid
til været vognmændenes vigtigste
erhvervskilde, men sandet ved
Snekkersten, Vedbæk og især den
opkørte stenbro ved Humlebæk
kunne ikke andet end ødelægge
både heste og vogne, og sjældent
gik noget år forbi, uden at de på
»denne turs lange og besværlige di
stance tilsatte begge dele«.
Strandvejen ophører
med at være hovedvej
Naturligvis kunne den alfare ho
vedvej til Helsingør ikke vedbli
vende henligge i så dårlig en stand,
og i 1700-årenes slutning, i vejre
formernes tid, overvejede man da
også, hvorledes man skulle bære
sig ad med at redde vejen. Man
fandt dog snart ud af, at det ikke
kunne lade sig gøre, at sætte den
gamle vej i virkelig god stand. Der
til lå den for udsat, var for sandet
og gennemskåret af talrige små
vandløb. Men man fandt på en helt

anden løsning: indtil lidt nord for
Hørsholm skulle den netop færdig
byggede vej til Fredensborg udgø
re den sydlige del af en ny forbin
delseslinje, mens man til resten af
forbindelsen ville bygge en helt ny
vej eller chaussé, der skulle gå
over Nyrup.
Sådan blev det, og da den nye
vej i 1792 var blevet færdig, søgte
den »gennemgående« færdsel over
til den nye hovedlandevej, og der
blev - foreløbig da - øde og stille
på Strandvejen. I alt fald, hvad
færdslen angik, men andre ting
kunne jo forstyrre vejfreden.
F.eks. klagede en mand over, at
ejeren af et sted nær Snekkersten
lod en »gal orne« gå løs på vejen,
og han fortalte, at en færgemand,
der stille og fredeligt gik hen ad
vejen, pludselig var blevet anfaldet
bagfra af ornen, og hvis han ikke
»til lykke« havde haft en bådshage
ved hånden, som han jog den i fla
ben, ville det have set sørgeligt ud
med ham.
Også et barn var blevet overfal
det, og klageren spørger, om det er
forsvarligt, hvis en sådan uorden
ikke bliver standset, og han håber,
at hans klage kan blive årsag til,
»at déns arme og ben, som kom

mer ad denne kant, for fremtiden
bliver befriede fra al fare og skade
i den henseende«.
Selv om Strandvejen havde mi
stet sin betydning som hovedvej og
nu kun kunne betragtes som en
»mindre landevej«, skulle den na
turligvis stadig holdes vedlige - om
end på et mere beskedent plan.
Men alle de mindre landeveje både
i København og Frederiksborg am
ter henlå endnu i meget dårlig
stand, og ingen gjorde noget for at
råde bod herpå. Rentekammeret
tog da år 1800 det ekstraordinære
skridt i hvert af disse amter at ud
nævne en særlig embedsmand, en
såkaldt vejfiskal, der udelukkende
skulle tage sig af de mindre veje og
sørge for, at de blev sat i stand og
ordentligt vedligeholdt.
Værst så det ud i Københavns
amt. Vejfiskalen her hed J. A.
Bjerg, og han var meget optaget
netop af Strandvejen fordi der,
som han sagde, i sommermåneder
ne kunne spores »en meget stærk
passage, ej alene lyststedsejerne
langs med stranden, men også af
en del andre, som sætte pris på
denne vej langs søkysten, når den
er nogenlunde passabel«. Tre

Emiliekilde. Tegning af J. O. Rawert, 1825. Vi ser stedet, som det så ud efter at Bjerg havde sikret
pynten og udvidet vejen. Til venstre den nuværende Emiliekildevej, som blev benyttet som
tilkørselsvej af de mange, der foretrak at komme til skovs ad Lyngbyvejen fremfor at skulle køre ad
den sandede Strandvej.

strækninger bekymrede ham især.
Det var strækningen fra Ødegårds
jorder til Charlottenlund, vejen
forbi Emiliekilde, som nu på grund
af havets angreb af skrænten kun
var 7-8 alen bred og endelig vejen
fra Tårbæk til Springforbi. Bjerg

Synet af de mange sejlskibe, der stadig gled gennem Sundet fremhæves gang på gang af folk, der
færdedes ad vejen. C. W. Eckersberg har her vist udsigten fra stranden syd for Helsingør en julidag i
1826. Skibet i midten er vagtskibet briggen »Falster«.

stod overfor en vanskelig opgave.
Han var ikke klar over, hvem der
egentlig havde vedligeholdelses
pligten af vejen, men det lykkedes
ham at få ejerne af de store lystste
der i Hellerup-Charlottenlundområdet til at give bidrag til istandsæt
telsen.
Pynten ved Emiliekilde fik han
sikret, og vejen ovenfor udvidet til
det dobbelte af, hvad den havde
været. Udvidelsen var så meget
mere påkrævet, som det netop var
her, at Strandvejens mange køre
tøjer på store udflugtsdage mødtes
med alle de vogne, som benyttede
vejene inde i landet for at dreje ud
på Strandvejen, hvor
Hulvejen mod havet
nedluder så brat.
Og - som det blev sagt - intet kun
ne her forhindre, at »et par vilde
eller slet regerte heste jo kunne
fare lige ud i søen«.
Bjergs indsats mærkedes snart.
Vejen blev bedre end før, men god
var den langtfra. Hans istandsæt
telse havde bestået i at få klasket et
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J. Th. Lundbye: Meilern Rungsted og Smidstrup. Pennetegning, 1847. Tegningen er gjort den 11.
maj, en dejlig solskinsdag, og stedet er nær Rungsted, hvor Johannes Ewald i 1773, kun få måneder
efter sin ankomst hertil, skrev sin lovprisning af Rungsteds lyksaligheder.

tykt lag 1er ovenpå sandet, men i
de fugtige måneder blev vejen for
vandlet til et næsten ufremkomme
ligt ælte. Om sommeren var den
nok god at køre på, men på tørre
dage, når store tunge »kaffemøl
ler« og berliner- og wienervogne
og alle mulige andre arter af udflygtsvogne og lystkøretøjer fyldte
vejen, rejste der sig sådanne skyer
af støv, at hele vejen var som ind
hyllet i tåge, og de rejsende, når de
kom til skoven, så ud som rene
snemænd. Amtmanden var yderst
betænkelig. Det var til tider ikke
muligt at se mere end fire alen
frem for sig, og »tre, fire ja fem
rækker vogne opfylde vejen især
på visse tider af dagen - og man
lader sig ikke nøje med langsom
kørsel«.
Strandvejen får bomhus

I 1825, da situationen syntes mest
håbløs, meldte der sig en mand,
der tilbød at sætte den stærkt trafi
kerede vej mellem Hellerup og
Bellevue i fuldkommen god stand
- og det endda uden udgift for stat
eller amt! Manden hed Randel og
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var sadelmager af profession, men
man vidste, at han i sit hjemland
Tyskland havde beskæftiget sig en
del med vejanlæg, så helt umulig
kunne han vel ikke være. Hans for
slag gik ud på, at den omtalte vej
strækning skulle omlægges helt fra
grunden og opbygges med et solidt
lag af store bundsten, hvorover
skulle lægges et godt lag grus.

Myndighederne studerede sagen
grundigt, og da alle implicerede
autoriteter sagde god for forslaget,
accepterede man det.
Gratis ville Randel dog ikke ud
føre arbejdet, og han havde da og
så et forslag til sin honorering. Det
gik ud på, at alle, der benyttede
vejen, skulle betale bompenge, og
at disse penge i et vist antal år,
skulle tilfalde ham. Der skulle der
for ved amtsgrænsen ved Slukefter
oprettes landevejsbom og bomhus,
nøjagtigt som man kendte det ved
»hovedlandevejene«. Også dette
forslag fandt man rimeligt og alle
rede samme år, kunne arbejdet så
gå i gang. Men bommen ved Sluk
efter slap man ikke sådan af med,
for da Randel havde fået, hvad han
skulle have, var myndighederne
blevet så glade for bommen, at de
besluttede at lade den blive ståen
de - og at lade pengene gå i amts
kassen.
Sådan vedblev det at være lige til
1915, da alle landevejsbomme i
Københavns amt så omsider, som
de sidste i landet, blev fjernet.
Da vejen til Bellevue var færdig,
var alle glade. Rejsen til Dyreha
ven gik hurtigt og let, og færdslen

Parti af Strandvejen ved Hellerup omkring I860. Huset er bomhuset, og bommen skimtes til højre
for trækronen. Pumpen er en af de vandingsposter, der i 1840'rne blev etableret på vejen til brug ved
vanding når støvplagen blev for generende.

Maleri af Otto Bache, 1865, af indkørslen til Dyrehaven. Støvplagen på vejen fortsatte selv efter at
vejen var blevet ombygget. Men fiskerdrengene i omegnen var parate til at rense de vejfarende for
støv. Her ses en gruppe »børstedrengc« i kamp om de småskillinger, de har fået som tak.

steg og steg, for en tur til Dyreha
ven skulle alle københavnere have
- idet mindste én gang om året.
Det var køreturen ud ad den nye
vej, som Hertz havde i tankerne,
da han skrev sit digt »Paa Strand
vejen«, hvor han smukt og poetisk
og forelsket sammenfatter kørslens
hændelser med den frydefulde op
levelse af den spejlblanke sø og
vindens viften:
Rullende hen ad de støvede Veie,
Kjøre vi muntert og let.
Træerne strække, medens de neie,
Efter os Bladenes Net.
Søen er speiklar,
Vandene blaa.
Stjernerne spille
Med Glands derpaa.

Kudskene smelde, Hestene springe.
Mærker du, han vil forbi?

Tversover Sporet listig vi svinge Jeg er en Kudsk med Genie!
Hestene rende,
Træernes Løv
Skjuler os naadig
For Qualm og Støv.
Vinde, der lufte fra vuggende
Vande!
Vinde fra Sø og fra Sund!
Kommer og kjøler min Elskedes
Pande,
Vifter omkring hendes Mund!
Elskede! Vinden
Haster fra Sund,
Kysser med Glæde
Din Kind, din Mund.

Resten af vejen
sættes i stand

Nord for Bellevue henlå vejen sta

dig i en slags naturtilstand - og kla
ger over den strømmede ind. En
klagede over, at man ved Skods
borg og Vedbæk kun kørte i sand,
huller, vand og morads, en anden
følte sig her på vejen hensat i en
afkrog af landets fjerneste provins
og mente, at vejen gik sin totale
ødelæggelse i møde - for hvad
hjalp det, at der engang hvert an
det eller tredje år med sparsom
hånd er blevet lagt små klatter af
grus eller 1er i de dybe huller, da
sporet af dette såkaldte vejarbejde
allerede er udslettet dagen efter.
Og man besværede sig over Ag
gershvilebakken, som blev karak
teriseret som »et lerælte, hvor he
ste vade i til knæene«, og hvor det
var umuligt selv for et par kraftige
heste at trække blot en let belæsset
vogn op og man jamrede over til
groede vejgrøfter, over grene der
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Christen Købkc: Strandvejen ved Emiliekilde. I mellcmgrunden Bellevue og i baggrunden
Dyrehaven. Ca. 1836. På dette meget smukke strandvejsbillede får man et indtryk af, hvordan vejen
så ud, efter Randel havde sat den i stand. Den er blevet gjort bredere, kørebanen er ikke lamgerc
hjulspor i sandet og der er kommet rækværk foran skrænten ned til vandet.

strakte sig generende ud over ve
jen og over manglende stenkister.
En milepæl havde i flere år ligget
væltet ved vejkanten - men, som
en af de vejfarende skrev - »hvor
skal man begynde og, hvor skal
man ende, når man vil drøfte tilste
deværende mangler og den uhen
sigtsmæssige måde, man afhjælper
dem på?«
Men tiden arbejdede for en bed
re vej - og fra omkring 1840 kom
der endelig system i vejarbejderne,
og nu gik det hurtigt. Knapt en
snes år senere er hele vejen fra
Bellevue, hvor Randels istandsæt
telse stoppede, og til Helsingør
blevet »grundforbedret« og havde
nu en god, omend svag kørebane.
Men stadig var vejen meget bak
ket, havde utallige bugtninger og
var meget forskellig bredde, nogle
steder kun på 8 alen eller knapt 5’/2
meter.
Med den brede vej, steg også
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lysten for storbyens befolkning til
at udstrække udflugterne til de
nordlige områder langs vejen. Men
nu var man ikke længere kun hen
vist til vejen. Nye befordringsmid
ler var kommet til - sunddamper
ne, og fra 1863 også jernbanen til
Klampenborg, hvorfra man kunne
komme med dagvogn til Vedbæk
og Rungsted.

Landliggeriet begynder

Alt dette bevirkede, at det blev let
tere »at ligge på landet«. Landlig
geriet begyndte vel omkring 1830,
og da kunne man for et halvt hund
rede daler leje en lille sommerbo
lig mellem Vibenhus og »bom
men« og dér tilbringe sommermå
nederne i landlige omgivelser. El
ler man kunne leje et fiskerhus lidt
længere ude - i Skovshoved eller
Tårbæk. Og som tiden gik, søgte
man stadig længere ud. Forfatteren

Karl Larsen har fortalt, at da han
og hans venner omkring 1880 en
sommer boede i Vedbæk, følte de
sig som »hovedstadens forposter
mod nord«, men hen imod århund
redets slutning var hele kysten fra
omkring Set. Hans og fremefter
besat af sommergæster.
Strandvejen havde i løbet af for
rige århundrede skiftet karakter langsomt, men sikkert. Og vej
myndighederne fulgte udviklingen
med opmærksomhed. Man var ved
at blive klar over, at vejen, trods
moderniseringer i århundredets
sidste årtier i form af afgravninger
af stejle bakker og udvidelser hist
og her, ikke fortsat ville kunne kla
re den stadig voksende færdsel. Og
endnu kendte de ikke automobi
len! Først da den viste sig på veje
ne, meldte problemerne sig for al
vor - men hvad derefter skete med
Strandvejen og dens omgivelser, er
en ganske anden historie.

Da de første biler
skræmte hestene
Af Walther Nœsh

Der skulle betales 10 øre i bompenge, da bilen holdt sit indtog
på de nordsjællandske veje.

Mennesker har været oppe at gå på
månen. Ja, man har endog kørt på
den arrede klode med verdens
første månebil og måske nok taget
noget af den romantiske glans,
som denne himmelske lyskilde har
været forlenet med i så at sige hele
menneskehedens historie.
Det er vor tids seneste triumf og
tekniske apoteose, der er skabt
ved selve verdensrummets ero
bring. Og alligevel skal vi ikke læn
gere tilbage i tiden end til de fleste
voksne
menneskers
forældres
hverdag, da det hele begyndte
først med bilen og snart efter med
flyvemaskinernes forbløffende ud
vikling. En udvikling som skulle
revolutionere kommunikationen
på vor egen klode.
Forrige efterår markerede et par
af bilgiganterne runde tal, der gi
ver anledning til nostalgiske be
tragtninger uanset hvor i den civilicerede verden man befinder sig.
General Motors fejrede 75 året for
oprettelsen af verdens største bilin
dustri og Ford kunne se tilbage på
80-året for tidspunktet, da den ge
niale Henry I begyndte at sætte
verden på hjul, oprettede Ford
Motor Company, og nogen tid ef
ter indførte samlebånds-systemet
med den berømte »Tin Lizzie« og
Ford T.
For Danmarks vedkommende

knytter der sig en masse morsom
me minder til fremkomsten af de
første biler på vejene. En meget
stor del endda koncentrerer sig om
bilens indtog i Nordsjælland. Der
er således netop i disse år god
grund til at lade nostalgiens spot
light feje lidt henover de for mange
idag helt utrolige og meget restrik
tive bestemmelser det nye trafik
middel blev modtaget med for bare
81 år siden. Og når vi her koncen
trerer os om billedet af bilens ind

tog i det nordsjælandske, er det
meget relevant. For det var langs
Strandvejen og videre op nordpå,
at de dristige bilpionerer ofte boe
de, medens det i den øvrige del af
landet mest var velstående godse
jere og landadelen, der havde øko
nomisk mulighed for at anskaffe
biler og vel også tilstrækkelig bag
grund for pionérånd på dette om
råde. Det blev så at sige mere
spredt fægtning. Omend ikke uden
betydning i helhedsbilledet natur
ligvis.
Fra »den gamle redaktør’s arkiv
er her hentet nogle indtryk af det,
der beskæftigede sindene, da biler
ne begyndte at dukke frem. Man
var omkring århundredskiftet nå
et så langt, at bilen var et alminde
ligt samtaleemne. Den første inter
nationale biludstilling i Danmark
havde skærpet interessen for det
nye transportmiddel, der skulle gø
re det af med hestene så meget, at
myndighederne og politikerne
måtte gøre noget ved det til opbyg
gelse og beroligelse for en del af
det skræmte borgerskab.
Så nu kom de første politived-

To af vore store bilimportørvirksomheder i Danmark har til huse i Nordsjælland. Det er K. W.
Bruun-koncernen i Kvistgaard, som blandt andet importerer den franske Peugeot. På billedet her
ses den tidligste forgænger i Peugeot-familien. En af de allerførste biler, der kom i produktion.
Billedet her hidrører fra et tidsskrift dateret 1891.
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En anden stor importvirksomhed for de navnkundige Mercedes Benz-biler, Bohnstedt Petersen A/S
har hoveddomicil i Hillerød. Fra et Benz-katalog fra 1888 er hentet denne tidlige version, der ikke
har ret meget tilfælles med de fornemme Mercedes-bilcr i Hillerød idag.

tægter for »Automobilkørsel i
Danmark«. For Københavns og
Frederiksborg amter lyder bestem
melserne:
»Kørsel forbudt på Veje med un
der 12 Alens Kørebane. Mellem 16’
april og 30’ september - den lyse tid
- Forbud mod Søndagskørsel på
Strandvejen. 2 Lygter, som holdes
tændte fra V2 time efter Solnedgang
til l/2 Time før Solopgang. Regle
mentet gælder ikke for To- og Tre
hjuls Motorcykler«.
Og i Frederiksborg Amt ind
skrænkes tilladelsen til »Avtomobiler« til at gælde nogle enkelte
landeveje som: Smidstrup-Helsingør. Kongevejen fra Rudegaard til
Helsingør.
Brønsholm-Fredensborg. Rudegaard-Hillerød. Hillerød-Helsinge o.s.v.
Meget pudsigt set med nutidige
briller lyder også et »Tillæg til den
for Kjøbenhavns Amts søndre
Birk gældende Politivedtægt«:
- For Vogne, som uden at være
Sporvogne, føres fremad ved anden
Bevægkraft end Heste, skal, når de
kører på Steder, hvor Politivedtæg
ten er gældende, følgende Bestem
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melser iagttages: Vognene skal væ
re forsynede med en Klokke, hvor
med der ringes, når Sammenstød
kan befrygtes. Der skal være an
bragt et Bremseapparat, som gør
det muligt at standse Vognen på en
Strækning af 2 Gange dens
Længde.
Ordet bil var endnu ikke officiel
sprogbrug, selv om dagbladet Poli
tiken ved en konkurrence i 1902,
året for den første biludstilling, al
lerede havde fastslået, at enhver
nok kunne se, at det nye køretøj
var selvbevægende. Den græsk af
ledte forstavelse var overflødigt
gods. Men i den første »avtomobillov« blev konsekvensen ydermere,
at Københavns magistrat forbød
bilkørsel fra Esplanaden ad Langelinie-Strandboulevarden og videre
ad Strandvejen med større fart end
15 km i timen i byen og højst 30 km
i timen på landevejen. Det kunne
man dog nok leve med. De første
biler kunne nemlig sjældent nå op
over de 20-25 km i timen.
Når det gjaldt natkørslen på de
nordsjællandske veje eller i hvert
fald efter solnedgang blev der di

skussion om bilernes lygteføring.
De fleste fattede, at føreren af bi
len måtte kunne se og ses på vejen.
Men man var bange for at et heste
forspand kunne blive skræmt af for
skarpt lys. Om problemet siger en
af tidens bilentusiastiske skri
benter:
- Enhver Kusk bør vide fem mi
nutter forud, når et Avtomobil
kommer ham i Møde. Han har da
tid til at tage sine forholdsregler,
der kan bestå i, at Passagererne
fjærner sig fra Vognen, at han stiger
af og holder hestene ved Bidslerne,
Indtil A vtomobilet er kørt forbi, el
ler han leder sit køretøj ind på en
mulig anden vej. Har hans Heste
nogle gange haft Lejlighed til at
møde et Avtomobil ved Nattetid, vil
deres Angst for Motorvogne snart
lægge sig.
Nu var det ikke ret mange biler,
der kunne skræmme hestekøretø
jer på vejen i de dage. Det første
lovforslag for motorkøretøjer blev
forelagt i slutningen af 1902. løv
rigt af den siden skandaleramte ju
stitsminister P. A. Alberti. 1903 altså for 81 år siden - indregistrere
des de første biler efter de nye reg
ler. Ialt registreredes 64 biler og
motorcykler.
Justitsministeren havde ved lo
vens forelæggelse følgende »profe
tiske« bemærkninger i tidens kan
cellistil:
- Det står for regeringen som utvivlsomt, at i nutiden og i en lang
fremtid vil automobilet som befor
dringsmiddel være af en i sammen
ligning med den øvrige gade- og
vejfærdsel aldeles underordnet be
tydning, så at der uden betænkelig
hed kan skrides til ved nogenlunde
virksomme bestemmelser at værne
om hovedfærdslen.
Med hovedfærdslen mentes na
turligvis hestekøretøjerne. Der
blev sidenhen især i de »nye« mo
torklubber FDM, KDAK og i Tu
ristforeningen gennem et »Fælles
udvalg« arbejdet ihærdigt på en re-

Herover et tidligt foto af den berømte danske Hammel-bil, der nu kan opleves på Danmarks
tekniske Museum i Helsingør - Det er selveste bilens opfinder, der her er ved styret. Smeden Hans
Urban Johansen var her ude med sin opfindelse i 1886. Hammel-bilen er således en af verdens
allerældste biler.

vision af motorlovene. Man fik og
så opstillet de første vejtavler, der
også kom til at præge de nordsjæl
landske veje, selv om amtsvejin
spektørerne var lidt sure over dette
private initiativ. De mente, at det
te burde henhøre under birkedom
meren. Det lykkedes iøvrigt også
nu at få ophævet den fjollede be
stemmelse fra Chr. VII’s vejlovgiv
ning om bomtold. Med korte mel
lemrun blev de nordsjællandske
bilister opkrævet en vejafgift for
at kunne fortsætte kørslen. For en

firepersoners limousine var taksten
10 øre. Med kaleche sågar 16 øre
for at få åbnet bommen.
Som nævnt indledningsvis var
det i de dage i første række den
velhavende del af befolkningen,
der dyrkede bilen. Men det inde
bar, at man også var istand til at
klare en reparation på vejen. Og
motorstop var der faktisk mange af
selv på en kort »bilrejse«.
I forbindelse med en af de første
samlede »biludflugter arrangeret
af KDAK, fortæller ingeniør John

Klugmann om en oplevelse på ve
jen til Marienlyst i Nordsjælland:
- Begrebet mekanikerværkste
der eller servicestationer var
ukendt, og benzin købtes som re
gel på et apotek. Derfor var der
ikke noget overraskende i ved ind
kørslen til Marienlyst at finde et
par ben strittende ud under en bil.
Bilen tilhørte hofbogtrykker Bag
ge, vidste Klugmann. Han regnede
derfor med, at det var mekanike
ren, der var under bilen. Og stor
var forundringen derfor, da »me
kanikeren« godt tilsølet i olie krav
lede frem, klemte en monokel i
øjet og satte sig til rattet. Det viste
sig at være en legationssekretær fra
en af ambassaderne.
Om udgifterne til bilkørsel frem
går det af nogle af arkivets gamle
aktstykker, at:
- For Motorer indtil 5 HK kan
man med nogenlunde sikkerhed
regne med, at Benzinforbruget vil
være ca. l/4 Pd. pr. HK og Mil. For
øjeblikket (1904-05) koster en god
Motorbenzin mellem 20 og 25 Øre
pr. Pd. (1 Pot er ca. IV2 Pd.), og
Driftsudgiften bliver da godt og vel
5 Øre pr. HK-Mil. Regner man nu,
at man kører 3 Mil i Timen, og
motoren indicerer 5 HK, vil Udgif
ten altså blive 75 Øre pr. Time, for
hvilket Beløb 4 voksne Personer
transporteres den nævnte Vejstræk
ning.

Akvarel af Rasmus Christiansen, der hermed leverede den første hjemlige færdselspropaganda.

Ker a'Wnq rask ud fra Porte dier Sideveje,sving aldrig kort om Hjørne til

Forfatteren råder iøvrigt en øbo
er til ikke at anskaffe motor med
flere hestekræfter, end han har
brug for. Skulle man tage en tur til
Jylland med de mere stejle bakker,
gør man klogere i at spadsere op
og lade vognen trække sig selv,
som han udtrykker det. Ved kørsel
på det flade Sjælland er der ikke
grund til at have ganske unødven
dige merudgifter til benzin.
I disse første bilhistoriske dage
spillede kongehuset og ikke mindst
Fredensborg og omgivelser en vis
rolle for bilens popularisering. Det
begyndte med, at kong Edward
VII af England kom på familiebe
søg i Fredensborg med sin flotte
Daimler og gav bilture i omegnen
til både kronprins Frederik, kon
gen af Grækenland og kejserinde
Dagmar af Rusland. Den eneste,
der ikke ville med ud at køre, var
kong Chr. IX. Han ønskede ikke
at være med til at skræmme livet af
sine undersåtter i Fredensborg, si
ges det.
Men i 1912 blev Christian X pro
tektor for den kongelige bilklub,

Kong Edward VII har inviteret gæster fra Fredensborg på biltur i dette herlige klenodie af en
Daimler.

og udviklingen gik stærkt. Medvir
kende hertil op gennem tiden blev
i høj grad også Danmarks populæ
re motorprins, bilisten, motorcyk
listen, u-bådsføreren og pilot med
et af landets første flyvecertifika
ter. Prins Axel var ægte barn om

Automobilklubben har arrangeret tur ud i naturens herligheder.
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nogen af fartens og den nye tek
niks århundrede. Og han var en
velkendt bilkører ad de nordsjæl
landske veje mellem Bernstorffshøj og Fredensborg.
Vel det første hjemlige forsøg på
at skabe en dansk bilindustri kan
idag beundres på Danmarks tekni
ske Museum i Helsingør tillige
med den berømte Ellehammermotorcykel. Hammelbilen med
dens morsomme 2-cylindermotor
med glødetænding og fremstillet af
mekanikeren Urban Johansen.
Den kan lejlighedsvis ses køre, når
en sjælden begivenhed indbyder til
det. Den har en slags rat karakteri
seret af, at det skal drejes med ur
viseren, når vognen skal gennem et
venstresving. Om Danmark får en
bilindustri kan det være svært at
gisne om. Man har som bekendt
netop forsøgt sig med en el-bil.
Men så tidligt som lige efter år
hundredskiftet var debatten hed
om, hvorvidt fremtiden lå i elbilen,
dampbilen eller benzinmotoren.
Dengang som idag var det spørgs
målet om lydløs kørsel og forure
ning, det handlede om, når en del
gik ind for el- og dampvogn.

Oldefar som
sognerådsformand
i LI. Lyngby
Af Bent Christoffersen

Hovedparten af sagerne i LI. Lyngby sogneråd i løbet af et år
var ansøgninger fra de fattige om hjælp. Her fortæller
forfatteren om sin oldefar, Erland Larsens første år som
sognerådsformand i 1881.

Sognets vælgere havde talt og valgt
syv medlemmer i slutningen af
1880, som i den kommende perio
de skulle stå for styret i sognet. De
valgte oldefar til sognerådsfor
mand og kasserer, og der tages en
stor ny protokol i brug. På proto
kollens første side skriver oldefar
disse manende ord:
Ærer Alle - elsker Broderskabet
- frygter Gud - Vær Kongen tro Enhver see ikke på sit - men enhver
også på Andres. Underskrevet Er
land Larsen Gmd. i Melløse 1881.
f T. Formand.
Sikkert gode ord at have stående
på første side i protokollen, hvor
de så ellers måtte være kommet
fra, men svære at leve op til for de
syv folkevalgte medlemmer.
Under disse alvorstunge ord føl
ger at: Denne protokol herved
autoriseres til forhandlingsproto
kol for Lille Lyngby Sogneråd.
Hvem var så disse mænd, som
skulle forvalte sognets sager? For
de seks’ vedkommende var de
jordbrugere med egen ejendom,
den sidste var møller på Meløse
mølle.
Den politiske sammensætning
var i mange år domineret af Højre

(C) som på det tidspunkt var det
største parti, samt Venstre, og så
var der en enkelt valgt på en hus
mandsliste. Socialdemokratiet fik
først langt senere repræsentation i
det høje råd. Det må undre lidt i
dag, at man ikke havde hverken
præst eller skolelærer med i årene
fremover, man var åbenbart selv
tilstrækkelige i sin viden og indsigt.
Set med nutidens øjne må sog
nets anliggende dengang betragtes
som værende omfattende og vidt

spændende, og med stor kompetance lagt i hænderne på disse
mennesker, som skulle træffe de
rigtige beslutninger, og det har for
dem været svære beslutninger at
træffe. En ting kunne de altid enes
om, som var et fælles mål alle hav
de for øje, nemlig at skatterne
skulle holdes nede, og derfor var
midlerne man havde at arbejde
med små.
De havde forståelse for de dår
ligst stilledes kår, i et lokalt sam
fund hvor der var alt for mange
småkårsfolk, med mange børn, der
måtte klare dagen og vejen med
det arbejde de kunne få på gårde
ne, hovedsageligt i sommertiden.
På gårdene sad man lunt inden
døre, med god plads, og altid mad
på bordet.
Der var blevet en standsforskel
fra dengang bønderne var fæstere
under kronen og alle stod lige rin
ge, til nu - et hundrede år senere hvor selvejet var godt etableret, og
man kendte sit eget værd.
Småkårsfolk og jordløse husmænd, de såkaldte gadehusmænd,
og ikke mindst indsidderne måtte
klemme sig sammen i alt for små
huse. Ofte boede de to familier i
samme hus under usle kår.
For de fleste af dem var frem

Ellekildegaard, der var Erland Larsens hjem.
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tidsudsigterne håbløse, de frygtede
at komme på sognet på deres gam
le dage, for kun så længe de var i
stand til at sælge deres arbejds
kraft, var de velsete - senere kun
tålt.
Lønnen for en tjenestekarl var
omkring 150 kr. og for en tjeneste
pige ca. 120 kr. vel at mærke for
eet år, men det var selvfølgeligt
med kost og logi. Det var ikke un
derligt, at mange unge mennesker
mere end een gang læste datidens
avisannoncer om mulighederne i
Amerikas veststater, hvor jomfru
elig jord kunne fås, bare man ville
dyrke den op.
Flertallet hutlede sig igennem
tilværelsen, mange ældre og svage
lige og handicappede kun ved
hjælp af sognerådets velvilje og
forståelse. Denne blev mange gan
ge sat på en hård prøve ved be
handlingen af de sociale sager. De
har nok mere end een gang måttet
slå op på første side i protokollen,
for at læse de manende ord og ikke
mindst prøve at leve op til dem. At
så samme protokol fortæller sit dy
stre sprog om begrænsede sociale
ydelser og mange afslag på anmod
ninger om daglige fornødenheder,

Sognerådsformanden, Erland Larsen
fotograferet med hustruen Grethe.
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som nok ikke blev begæret af
griskhed, men af nød og trang, er
svært for en nutidig læser at forstå
og acceptere.
Fattigfolk og syge havde det
kummerligt, de måtte til stadighed
ansøge om det daglige brød, ildebrændsel og til de mest nødvendige
klæder.
Indsiddere eller inderster var
dem der havde det ringest. De var i
bunden af den sociale rangstige i
sognet, de måtte oftest sidde tille
je. Det kunne være hos en hus
mand som var lidt bedre stillet end
de selv var. Ofte måtte de tage til
takke med boligen hos den ejen
domsbesidder, som havde givet det
billigste tilbud, da sognerådet søg
te ophold og pleje til dem. Ofte
havde de kun een stue til egen rå
dighed og måtte gå til hånde efter
evne. Det kunne være svært at leve
sine sidste år på de vilkår. Sogne
rådet bevilgede efter trang, man
kendte hinanden og ikke mindst,
man kendte hinandens plads i det
sociale sognemønster. Her talte
fødselsherkomst alene, man var
født til en social placering, andet
talte ikke rigtigt. Men nu skulle
hverdagen begynde for det nyvalg
te sogneråd, og de lægger hårdt ud
med ikke mindre end 26 punkter
på dagsordenen på deres første
møde på St. Lyngby kro. Af de
tunge var bevillingerne af brød til
sognets fattige, som rådet forinden
havde udbudt i licitation til sognets
to mølleejere, som også drev bage
ri, henholdsvis Meløse og St.
Lyngby mølle. Den lavestbydende
af dem fik leverancen for en perio
de. Han skulle forpligtige sig til at
levere ottepunds rugbrød til træn
gende under sognets fattigvæsen,
herunder også fattighusene i begge
byer, selvfølgelig først efter at hver
sag var blevet behandlet af sogne
rådet, om hvor meget og til hvem.
Den første ansøgning denne dag
var fra en enke, som forespurgte
om rådet ville betale for eet brød

ugentlig, samt bevilge hende et par
lagner. Dette blev tilstået hende,
for her at bruge deres vending ved
bevilling. En husmand søger om
det samme og også dette bevilges,
dog kun til 1. april, da han herefter
kan regne med at få arbejde. En
inderste ansøger om penge til en
særk til sin svigermoder, som boe
de hos ham, samt 50 øre i ugentlig
sygehjælp til hende, ligeledes tilla
delse til at købe varer hos køb
mand og kromand Falster på St.
Lyngby kro for andre 50 øre. Dette
bliver også tilstået ham. En anden
søger om kakkelovnshjælp, en så
dan var dyr at anskaffe, og måtte
betales over lang tid. Han får til
stået 2 kr. årligt til dette formål.
En dreng får bevilget et par træ
sko, og en enke får bevilget 125
øre ugentlig for at passe en syg pi
ge hun havde i pleje. De følgende
måneder fortæller om lignende sa
ger, bl.a. en ansøgning fra HusarMargrete som får bevilget et 8
punds brød og een krone ugentlig.
Hun var på »sognet«. Blinde Ole
Jørgensen får bevilget 1 kr. til
skråtobak.
Jørgen Hønsekræmmer for be
vilget en frakke, og en anden påta
ger sig at tage en sindssvag pige i
pleje for 5 kr. pr. uge, dette tilbud
modtager rådet, da de før har måt
tet betale til Set. Hans hospital i
Roskilde. I maj måned bliver Husar-Margretes kontantydelse beskå
ret til 3 kr. månedlig, dog stadig
med et ugentligt brød. En blind får
bevilget et par lærredsbukser, en
skjorte og en stortrøje. En pludse
lig husvild mand får midlertidig op
hold hos kromand Falster, for en
pris af 25 kr. i kvartalet, og han får
samtidig bevilget en islændertrøje.
I sidste møde inden jul bevilger rå
det 2 kr. til hver 4 enker.
Der var måned for måned en
stadig strøm af ansøgninger fra
folk som ikke var i stand til at klare
dagen og vejen uden sognets
hjælp.

Store Lyngby Mølle.

Også brændselshjælp søgte man
om, lidt træ men mest tørv. Her
bestod de kommunale ydelser i le
vering af tørv året igennem, ikke
alene til de socialt trængende, men
også til sognets to skoler og fattig
husene. Denne tørvelevelance blev
hvert år liciteret ud til de ejen
domsbesiddere som havde en tørvelod til deres ejendom, og som så
sig i stand til løbende at levere tør
ven. Der var pladsmangel i huse
ne, så der skulle til stadighed leve
res tørv. Af licitationerne kan man
læse, at det hovedsageligt var de
mindre ejendomme, der var lavest
bydende, afbyggere og parcellister
med de magre overdrevsejendom
me, hvis eksistens var afhængig af
en ekstra indtægt. De var hver
gang billigst.
Sideløbende med levering af
brød og andre ydelser, var tørven
en lige så vigtig del, både til op
varmning og madlavning til de
fattige.
Også Lille Lyngby kirkes op
varmning med tørv skulle sognerå
det tage sig af. Kirkens drift var
frem til 1882 underlagt sognet fra
gammel tid. Efter den tid blev
pligtarbejdet afløst mod at svare

Roskilde Domkirke en årlig afgift
på 60 kr.
Skolerne skulle dengang som nu
holdes i forsvarlig stand, og det
lagde man gode kræfter i. Begge
sognets skoler var stråtækte med et
lille landbrug til, som var en del af
lærernes løn. Den samlede vedlige
holdelse af alle disse bygninger
krævede meget. Man antager år ef
ter år en indsidder eller husmand
til vedligeholdelsen.
Bevillingerne til undervisnings
materiellet ligger det lidt tungt
med, og lærerne ved begge skoler
forsøger ved ansøgninger at for
bedre børnenes muligheder for at
få bevilget skrivepapir, penne,
blæk og grifler, samt læsebøger og
regnebøger. Det har man hidtil
selv måttet betale, men hen på året
vedtager rådet at betale for det
»fornødne«, som de skriver i pro
tokollen. Da man også tillader sig
at ansøge om en globus, er svaret
et klart nej. Meløse skole får dog
senere en ansøgning igennem på
indkøb af et europakort. Om de
træge bevillinger skyldes de mange
forsømmelser i sommertiden, hvor
børnene skulle gøre gavn i den
hjemlige bedrift, når det brændte
på med arbejde, er svært at sige.

Skolegangen blev forsømt, og sog
nerådet diskuterer om man skal
sætte skolemulten op fra de 6 øre
pr. forsømmelsesdag, til mere,
men rådet lader det være som det
var.
Lærer Kofoed på St. Lyngby
skole var ikke bange for at tage en
dyst med det sparsommelige sog
neråd. Han indsender et ministe
rielt cirkulære, hvori han kræver et
vist antal kvadratalen som tjene
stebolig på skolen. Det tog nogen
tid for rådet at få gennemtænkt
dette cirkulære, men de må omsi
der til at bygge et fag til skolen. Da
Kofoed noget senere søger om at
få indrettet et pigeværelse på lof
tet, meddeles der prompte afslag.
Skolernes udendørs gymnastikred
skaber skulle holdes vedlige, det
går hårdt ud over begge klavremaskiner og springmaskiner. De må
stadig repareres, dog forsøger man
i Meløse at udsætte denne vedlige
holdelse, med den begrundelse: At
lærer Christensen er i fremrykket
alder.
Også sognets fattighuse skulle
rådet sørge for at holde vedlige.
Der skulle tages stilling til, hvem
der var forsørgelsesberettiget, og
ikke mindst hvilke ydelser disse så
skulle have. Var man først kom
met dertil, hvor nødigt man end
ville, var man stemplet i et sogn,
hvor alle kendte alle. For den tids
mennesker stod fattighustilværel
sen som den største ydmygelse
man kunne få, den rakte ofte langt
længere ud i familien end til dem
der var kommet der. Så var man
»på sognet« og det var en bitter
skæbne at få. Den måtte mange
dele.
Da en fattighusbeboer hen på
sommeren dør, må sognerådet be
koste hans sidste rejse. Man bevil
ger en ligkiste, samt 2 kr. til at
klæde liget for, og 2 kr. til at grave
graven for. Bagefter lader rådet
holde offentlig aktion over afdødes
ejendele, pengene dette indbragte
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gik ind i sognets kasse. En anden
dør ved samme tid, hun var i pleje
hos en husmand, denne vil påtage
sig
begravelsesomkostningerne
mod at få den afdødes efterladen
skaber. Det bevilges af sogne
rådet.
Først flere år senere gøres de
første skridt til en syge- og hjælpe
forening, som bliver en realitet
midt i firserne.
Forsørgelsespligten for børn
født udenfor ægteskab var ofte
svær at udrede for sognerådene
rundt omkring. Hvem skulle bære
forsørgelsespligten? Her måtte
man ty til den lovpligtige skuds
målsbog, som alle fik udleveret,
udfyldt med sine data af præsten.
Denne skulle så påtegnes af ar
bejdsgiver, når man tog tjeneste
andetsteds, og ligeledes ved afgang
fra tjeneste. Der hvor skudsmåls
bogen var udstedt blev i denne
sammenhæng betragtet som hjem
sogn. Opstod der nu et svanger
skab når man var ude og tjene,
måtte pigen tage til sit hjem, hvor
barnet blev født. Ofte måtte en så
dan pige søge om økonomisk hjælp
af sognerådet. Disse gik da 10 må
neder tilbage i skudsmålsbogen for
at se hvor vedkommende opholdte
sig på dette tidspunkt. Dette sogn
var så forsørgelsespligtig for
barnet.
Sognerådene rundt omkring
havde megen brevveksling sam
men angående disse spørgsmål, og
man påtog sig ingen forpligtelser
før beviset ikke var til at komme
uden om. At navnet »horeunge«
blev brugt fra den første skoledag,
måtte man leve med, man var også
der født ind i systemet. De få af
dem, der senere hen i tilværelsen i
kraft af medfødte evner og talenter
kunne hævde sig, fik tit foden på
de gamle plageånder fra ungdom
sårene. Den mulighed kunne de ik
ke lade gå fra sig.
Tolerancen for andre havde en
lav tærskel, flertallet var født ind i
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Lærer Kofoed, St. Lyngby Skole.

rimelige gode livsvilkår, men man
ge måtte døje fattigdommens kva
ler i en tid med ringe social forstå
else, og med for mange mennesker
i et landsogn. De havde intet valg.
Et gennembrud til forbedring på
dette område kom i 1890-91 med
loven om alderdomsunderstøttelse
til alle trængende.
Også sognets veje skulle holdes
vedlige, alle var grusveje som året
igennem krævede reparationer af
huller, ikke mindst efter tøbruds
perioden om foråret. Man måtte til
stadighed have et vejstykke under
behandling, blev det for slemt måt
te man grundforbedre. Så blev der
først kørt et lag 1er ud, som skulle
binde det efterfølgende lag af sten
og grus, der blev lagt hen over.
Endelig grøftede man vejsiderne
så vandet kunne løbe væk. Arbej
det var pligtarbejde for sognets
ejendomsbesiddere som havde et
antal spanddage efter ejendom
mens størrelse. Også husmænd og
inderster blev tilsagt pligtarbejde
og ikke mindst vinterens snekast
ningspligt var byrdefuld. Her hav
de sognet et regulativ, der kort og
godt sagde: At enhver fra sit 16 år
og til sit 60’ende år er snekastplig
tig. Her var det op til den stedlige

snefoged at holde styr på tid og
mandskab.
Når der var brug for læge til dem
som ikke selv havde et hestekøre
tøj, måtte disse henvende sig til
rådet med anmodning om at få stil
let køretøj til rådighed. Denne
pligtkørsel gik på omgang hos bøn
derne.
Alt dette tærede hårdt på sog
nets kassebeholdning, så nu skulle
man igang med ligningen sidst på
året, byrderne måtte fordeles.
Man ligner skatten ud fra et godt
lokalkendskab, lægger % af skat
ten på hartkornet og 16 efter folke
mængdens størrelse. Formuen lig
nes efter bedste skøn. Det skøn
volder kvaler for det vise råd. Folk
har ikke pligt til at oplyse om dens
størrelse, ej heller lyst, hvorfor rå
det må ligne efter deres bedste
skøn. Mange klager over for høj
ansættelse i forhold til ligestillede,
de afvises næsten alle med den la
koniske meddelelse: At sognerå
dets afgørelse står ved magt. Dog
er præsten ikke til sinds med denne
afgørelse idet han klager til amtet.
Flertallet tier og tåler.
Regnskabsbøgerne viser for året
1881 en indtægt på 6.870 kr. og 84
øre, men også at udgifterne er på
7.957 kr. og 97 øre. Hvorfor den
sidste linie i årsregnskabet siger:
At underbalancen på 1.087 kr. og
13 øre overføres til det nye år. Her
viser det sig også hurtigt at de gæve
medlemmer får travlt med at op
kræve første kvartals skat. Det var
pålagt disse selv at opkræve skat
ten hos deres vælgere i sognet, der
var inddelt i distrikter. Der var i
det år 994 beboere i Lille Lyngby
sogn. Først langt senere ansatte
man en lønnet skatteopkræver for
hele området.
Efter nogle år som sognerådsfor
mand og kasserer med det store
ansvar dette måtte indebære, an
moder oldefader om at måtte blive
afløst. Det bliver han og fortsætter
en årrække som menigt medlem.

Privat velgørenhed
i Helsingør
Af Annette Aagaard Nielsen

I 1800-årene var mange fattige og syge afhængige af andres
nåde og barmhjertighed, fortæller avisannoncer fra dengang.

Nu til dags, hvor man er så vant til
vort sociale sikkerhedsnet, at hul
lerne i det omtales med store over
skrifter i dagspressen, kan man
dårligt forestille sig, de forhold,
hvorunder de fattige i en by som
Helsingør levede i forrige århund
rede. Et kommunalt fattigvæsen
fandtes ganske vist, men ved at
komme under dettes forsorg miste
de man sine borgerlige rettigheder
og blev slettet af valglisten, så det
var for de fleste den absolut sidste
udvej. Fattighuset i det gamle Karmeliterhus var bestemt heller ikke
noget ønskværdigt sted at komme
hen, så de fleste valgte at blive i
deres nok så elendige bolig og søge
hjælp på anden vis.
Mange, blandt andre byens præ
ster og læger, forsøgte da også at
skaffe hjælp til de ofte uforskyldt
trængende. En annonce i Helsing
ørs Avis 20. marts 1852 viser et
eksempel herpå: »En agtværdig
Familie af Borgerstanden her i By
en er ved Sygdom sunket dybt i
Armod. Undertegnede, som kjen-

de dens Værdighed og Nød, tillade
sig derfor at anmode veldædige
Medborgere om at komme dem til

Hjælp. De Bidrag, som maatte bli
ve os tilstillede i dette Øiemed,
skulle vi tilstræbe at anvende paa
den hensigtsmæssigste Maade«.
Johansen, Sognepræst, O. Drey
er, Læge.
9. april er der indkommet 86
Rbd. 2. Mk. »Idet vi bringe vor
erkjendtligste Tak for den velvil
ligt ydede Hjælp, saavel som for
den os beviste Tillid, maae vi dog
beklage, at selv den saa betydelige
Understøttelse endnu ikke har væ
ret tilstrækkelig til at udrede Fami
lien (en fattig Haandværker med
en svagelig Kone og 9 Børn) saaledes af Nøden, at hans Credit kan
gjenoprettes og Hjælpen blive af
Varighed«. Desværre får man in-

Den Eckardtske Stiftelse, Bjergegade 30, opført
1788 for købmand Rasmus Erichsen. Købt 1827
af købmand Chr. Eckardt, hvis enke senere
oprettede stiftelsen for trængende enker og
ugifte døtre af handelsstanden. Huset har været
overpudset og oliemalet, men er nu ført tilbage
til sin oprindelige skikkelse.
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gen oplysning om, hvad der så blev
af den nødstedte familie.
Også på mange andre måder for
søgte man at bøde på fattigdom
men. I 1829-30, da vinteren be
gyndte allerede i oktober, så tørvegravningen forhindredes, samledes
penge ind, for hvilke man købte
svenske kul til uddeling. I januar
1838 opvarmedes et lokale, hvor
fattigfolk kunne opholde sig, men
dette blev ingen succes, så istedet
blev hjælpen brugt til spisetegn til
»Bespisningsanstalten«. Denne be
styredes af byens spidser, men ma
dens beskaffenhed har åbenbart
ikke været den bedste, i alt fald
følte en komite af købmænd i 1838
sig foranlediget til at give et tilskud
på 155 portioner oksekød med til
hørende 2-skillings surbrød.
Senere, i 1856, åbnede farver
Lemme ved sin fabrik i Stengade et
dampkøkken ved hjælp af spild
dampen fra sin højtryksmaskine,
hvorfra han solgte 10-skillings
madportioner, der enten kunne ta
ges med eller spises på stedet.
Det var ikke altid kun de såkaldte
lavere klasser, som trængte til
hjælp, også enker og uforsørgede
døtre af borgerstanden kunne
uforskyldt komme i nød, og for
Dc forskellige velgørende foreninger blev også
støttet af byens andre foreninger, her har
Helsingørs Haandværker-Sangforening i 1860
delt ud af sine midler til det gode formål.

dem fandtes der heller intet sikker
hedsnet, andet en eventuelt en
plads hos familien, hvor man kun
akkurat blev tålt. Det indså allere
de i 1837 en formuende dame,
købmand Chr. Fr. Eckardts enke
Wilhelmine Marie, født Johnsen.
Hun skænkede sin gård Bjergegade 220 (nu nr. 30) til en stiftelse,
fortrinsvis for »Enker efter Med
lemmer af Kjøbmandsstanden,
dernæst Enker efter Andre af bor
gerstanden, efter disse ugifte Fru
entimmer, der ere Døtre efter
Medlemmer af Handelslauget, og
endelig efter disse, Døtre efter an
dre Medlemmer af Borgerstan
den«. 10 damer fik fribolig i stiftel
sen, som skulle stå som »Et Minde,
som Tidens Tand ikke kan fortære,
som Avind og Misundelse ikke kan
rokke, og som til umindelige Tider
vil med hver kommende Flyttedag
velsignes af de Flere eller Færre,
som under dets Tag finde Ly og
Beskjærmelse i Alderdoms og
Modgangs Dage«. I stiftelsens ar
kiv berettes der om et stille liv, af
og til afbrudt af småstridigheder
om adgangen til haven eller om
køkkenerne, som damerne delte
parvis. Stor utilfredshed var der,
da en af damerne gav sig til at sæl
ge frikadellefars, og hendes forret
ning tog et opsving, så hun beslag
lagde køkkenet i tide og utide, li
gesom der var en stadig trafik af
kunder i huset.
Den kvindelige Plejeforening
En sådan oprettedes i 1845 efter
københavnsk forbillede til hjælp
for syge fattige. I en årsberetning
fra 1847 afsløres et forhold, som
vel må kaldes specielt for en garni
sonsby som Helsingør, men som
understreger, hvor nødvendig pri
vat hjælpsomhed ofte har været.
En sergents kone henvendte sig
om hjælp i Plejeforeningen, der
konstaterede, at hun nødvendigvis
måtte indlægges på et hospital. By
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en havde tre offentlige sygeanstalter, nemlig Militærhospitalet, den
såkaldte »Sygestue« og Øresunds
Hospital, men der viste sig snart
vanskeligheder for iværksættelsen
af Plejeforeningens menneskekær
lige hensigt. På det første hospital
kunne vel hendes mand som mili
tær indlægges, men ikke hun, fordi
der manglede kvindelig opvart
ning. På det andet kunne hun hel
ler ikke komme ind, »fordi hun
henhørte under de Militaire«, og
på det tredje kunne hun endelig,
skønt fattig og nødlidende, ikke
indlægges på de billigste pladser,
fordi disse var reserverede for by
ens borgere. Den ulykkelige kone
havde altså været til at forblive i sit
hjem, omringet af en talrig børne
flok, med hvem hun om natten
måtte dele sin seng, hvis ikke Ple
jeforeningen af sin beskedne kasse
havde ydet 5 mark daglig, for hvil
ken betaling hun endelig blev ind
lagt på Øresunds Hospital, hvor
hun iøvrigt døde efter fire dages
forløb. Af et årsregnskab for fore
ningen fra 1870 ses det, at det ikke
er medicin eller sygepleje, der er
den største udgift, men simpelt hen
madvarer som brød, gryn og mælk
til livets ophold. En medlemsliste
nævner fruerne fra alle byens bed
re borgerhuse, også enkelte mænd,
men på de fleste områder, hvor det
gælder omsorg for syge og fattige,
er det kvinderne, der går i spidsen.
Her er endelig et felt, hvor deres
foretagsomhed får lov til at folde
sig ud, udelukkende som de var fra
at deltage i politisk og anden of
fentlig virksomhed. Det ses dog på
medlemsbidragenes størrelse, at
vel skal der hjælpes, men der skal
heller ikke overdrives. Det er san
delig ikke meningen, at de fattige
skal vænnes til utidigt vellevned!

Det kvindelige
Firskillingsselskab

Selskabet blev stiftet under krigen

En kreds af aktive damer havde påtaget sig den opgave at sørge for, at de fattigste friskolebørn fik et
måltid varm mad på skolen.

1848-50 for at understøtte enlige
kvinder og børn, der under krigen
havde mistet deres forsørgere. En
af de kvinder, der fik den tanke at
hjælpe de sårede og døde soldaters
familier, var den senere rebslager
Hansens enke, der selv havde del
taget i krigen som sygeplejerske.
Det første samlede regnskab for
selskabet er fra 1857 og udviser et
kontingentbeløb på 178 rd. 3 mark
og 3 skilling. Kontingentet var 4
skilling om ugen, som i 1881 blev
omregnet til 8 øre, altså 4,32 kr.
årlig. Hjælpen blev ydet til brød,
mælk, tøj, brændsel, konfirmation,
husleje, lægehjælp, medicin m.m.
Selskabet virkede helt til 1968, da
det blev ophævet.
I krigsårene blev der også gjort
forsøg på at afhjælpe nøden på an
dre måder, fx. ved en tombola af
»damearbejder« til fordel for be

trængte slesvigere og en aftenun
derholdning på teatret, hvor over
skuddet gik til »Comitteen af 29.
marts«, som udbetalte understøt
telser til underofficerers, meniges
og søfolks koner og børn.

Madam Liebe

Endnu en annonce, fra april 1852:
»Den ædle, ubekjendte Giver, der
d. 9.de ds. tilstillede Undertegne
de 10 Rbd., underrettes herved
om, at fire værdige og trængende
Familier sender med mig deres in
derlige Tak for denne kjærkomne
Gave. Mit Ønske er, at Giveren
må høste så megen Løn, som jeg
har haft Glæde af at uddele Gaven.
M. Liebe«.
Marie Liebe var kendt og re
spekteret i hele byen som de fatti
ges skytsengel i mere end 30 år.

Hun var gift med musiklærer
Edouard Liebe og havde selv en
stilling som håndgerningslærerinde
ved Friskolen med de mange fatti
ge og dårligt stillede børn. Derved
kom hun i berøring med fattigdom
men i byen, og hun påbegyndte nu
et hjælpearbejde, som hun aldrig
opgav, hvor besværligt og utak
nemmeligt det end ofte kunne væ
re. Hun henvendte sig først til ven
ner og bekendte, men da det viste
sig utilstrækkeligt, benyttede hun
sig i den hårde vinter 1845 for
første gang af pressens indflydelse
og annoncerede efter hjælp til sine
fattige. Næsten 30 år efter er hun
stadig i gang. Hun annoncerer i fe
bruar 1874 i Helsingør Avis: »Da
vi i Åar have 21 Elever af Frisko
len, Drenge og Piger, som skulle
konfirmeres den 12te April, vove
vi at gaa i Forbøn for disse hos de
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Fru Marie Liebe, som i sine unge dage var
figurantinde ved Det Kgl. Teater, endte som
håndgerningslærerindc ved Friskolen i
Helsingør, hvor hun gjorde et stort arbejde for
de fattige hjem, hun derved kom i forbindelse
med.

ædle, godgjørende Mennesker,
som de foregaaende Gange saa
venlig have hjulpet og ved milde
gaver, til at kunne udstyre Konfir
manderne paa denne deres Høj
tidsdag med en tarvelig, anstændig
Paaklædning. Brugt Tøj eller et lil
le Pengebidrag vilde det være os
kjært at modtage. O. Myhre. M.
Liebe«.
Gennem andre småannoncer
følger man nu slagets gang med få
dages mellemrum. Der indkom
mer pengebeløb, benklæder, hat
te, kraver, støvler, sko, veste m.m.
Madam Liebe kender sine folk, på
denne måde får man ikke lov til at
glemme, og hun får nok sine taksi
gelser gratis i avisen. Redaktøren,
pastor Grüner, gav sig selv gerne
af med velgørenhed. Marie Liebe
oprettede også testamentarisk et
legat til fordel for trængende kon
firmander fra Friskolen. Hun døde
1879.

Andre hjælpeforeninger

Til hjælp for begavede børns vide
re uddannelse stiftedes allerede i
1830-erne »Helsingørs borgerlige
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Forening til Realkundskabers Ud
bredelse«, som ved bidrag fra en
stor kreds af byens fremtrædende
mænd holdt nogle elever til bogen i
Helsingør Realskole. Ifølge en be
retning fra 1835-36 betalte forenin
gen for 6 drenges undervisning.
Andre foreninger støttede specielt
konfirmander såsom »Foreningen
af 29. November 1885« og i oplan
det »Konfirmationsunderstøttel
sesforeningen for Tikjøb Sogns
søndre Del«, stiftet 1890. Samme
år holdt »Thikjøb Hjælpeforening«
en stor fest i Egebæksvang, hvor
der på festpladsen forefandtes ba
sar, tombola, roulet, karrusel,
kraftprøve, fugleskydning, kine
sisk ringspil, kastegynge m.m. Der
var også en restauration, en blom
sterbod og cigar- og kagetelte. I
anledning af festen ankom direkte
fra Paris fire verdensberømte san
gerinder, og professor Bajuskynots
fremviste sin »Wiibroes-Bajerskøl malkende Vidunderged »Zampa««.
I 1869 stiftedes »Helsingørs Un
derstøttelses-Forening«, som iføl
ge sine love ydede hjælp til værdige
trængende, som enten ikke kunne
arbejde, eller som »paa Grund af
uheldige Omstændigheder ere
bragte i øjeblikkelig Nød, men om
hvilke det kan haabes, at de ved i
rette Tid at hjælpes, atter kunne
blive istand til selv at erhverve det
fornødne uden at behøve at tye til
det offentlige Fattigvæsen«. Heri
lå jo det vigtigste formål, at holde
folk ude af Fattighuset.
Oprettelsen af legater til velgø
rende formål var så almindelig
blandt de bedrestillede borgere, at
der i 1905 kan tælles 60, fortrinsvis
til fordel for trængende enker og
ugifte døtre af forskellig stand,
men disse var vel også de vanske
ligst stillede, vant som de var til at
blive forsørget af mand eller far.
Mange af legaterne er dog også til
støtte for hospitaler, stiftelser eller
foreninger med velgørende formål.

Op mod jul intensiveres hjæl
pen, det ses af avertering i avisen. I
1870 annoncerer Asylet: »Torsda
gen d. 29de Decbr. agter Asylbe
styrelsen af afholde Juletræ for
Asylbørnene. Kjærlige Menne
sker, som ville glæde de Smaae ved
Gaver af Klædningsstykker, Ka
ger, Brød, Penge m.m. bedes at
sende deres Bidrag til Asylet se
nest Onsdagen d. 28de«. Helsingør
Handelsforening uddeler samme
jul ca. 200 Rd. i større og mindre
portioner til værdige og trængende
medlemmer, enker og ugifte døtre
over 40 år.
Annonce: »Nytaarsønske. De
gode Familier, som saa venlig
meddelte flere af Klostrets gamle
Koner en Portion varm Middags
mad en Gang om Ugen, takkes paa
det hjerteligste, og ønskes de gode
Familier et glædeligt Nytaar. Gid
Held og Lykke følge dem paa alle
deres Veje«.
Bestyrelsen for de trængendes
forsyning med brændsel, hvori sid
der byens præster, Heiberg, Grü
ner og Friedenreich, læge Klem,
skibsreder Pontoppidan m.fl., ud
deler brændsel 2-3 gange ugentlig
og opfordrer byens indvånere til at
give bidrag i form af penge eller
brændsel. »Den indtrådte strenge
Kulde og den dermed forbundne
større Trang foranlediger os til at
træde i Virksomhed«, hedder det i
avisen.
Omkring århundredskiftet træ
der også Frelsens Hær ind i billedet
og holder jul for de hjemløse. Fag
lige, politiske og afholdsforeninger
afholder juletræsfester, og julespa
reforeninger, hvor man fx. afkræ
ves 25 øre om ugen, ser dagens lys.
Men trods al godgørenhed og
god vilje er der sikkert blevet sul
tet og frosset bravt i mange små
hjem, og man må glæde sig over, at
forholdene idag trods alt er sådan,
at meget få behøver at være afhæn
gige af andres nåde og barmhjer
tighed.

Den gamle auditør
Af Karl Rønne

Digteren Edvard Storms plejesøn, auditør Poul Edvard
Rasmussen, Farum, havde svært ved at forliges med de
barbariske straffe i sø-etaten, og han måtte opgive sit
auditørhverv.

Poul Edvard Rasmussen (1776-1860), malet af
F. F. Petersen, 1853. Frederiksborgmuseet.

Den i sin samtid kendte digter Ed
vard Storm (1749-94) var blandt
grundlæggerne af og blev i flere år
forstander for Efterslægtsselska
bets skole, en realskole efter de da
moderne filantropiske skoleideer,
som stod i modsætning til den lær
de latinskole. Han vandt ry som en
dygtig og afholdt pædagog, og hans
navn blev derved knyttet til Adam
Oehlenschläger, som han skaffede
ind på skolen og blev en elsket læ
rer for.

Storm tilbragte i flere år som
merferien hos sin ven sognepræ
sten i Farum, Henrik Kampmann
(1750-1828), der også var digterisk
begavet og havde forfattet flere
salmer, der blev optaget i den
evangelisk-christelige salmebog,
der siden sagdes hverken at være
evangelisk eller kristelig. Et par af
Kampmanns salmer findes dog
endnu i vor nuværende salmebog.
Også professor Chr. Molbech
(1783-1857) kom hos Kampmann

Adam
Oehlenschläger
bringer frugter til
den syge digter
Edvard Storm.
Maleri af Carl
Thomsen.

og berømmer i sine erindringer
præstens gæstfrihed og Farums
landlige idyl. Storm skrev om sin
tilknytning til Farum i et digt:

Hver sin Mæcenas dagligt plage
med Bønner! Min skal have
Fred,
naar jeg kun i min Farums Favn
kan stundom glemme Kjøbenhavn.
Storms mæcenas, hans velgører,
var den formuende historiker Peter
Fr. Suhm (1728-98), der ligeledes
færdedes i Farum præstegård, hvor
han jævnligt traf sammen med
Storm. Også Farumgårds ejer i dis
se år hofjægermester Peter de Sva
nenskjold (1764-1827) med familie
hørte selvfølgelig med til Kampmanns omgangskreds. Til denne
kreds fik også digterpræsten C. J.
Boye (1791-1853) tilknytning, da
han 1826 blev præst i Søllerød.
Boye har i et digt: »Kirkeklokken i
Farum« med udgangspunkt i en
virkelig
begivenhed,
skildret,
hvorledes præsten i en midnatsti
me overrasker en bonde i færd
med oppe i kirketårnet at file
malmrust af klokken. Det var Sø
ren Jørgensen fra Stavnsholt mark,
der havde fået det råd af en klog
mand, at hans syge kone ville kom
me sig, hvis hun fik kildevand at
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drikke med rust, der var skrabet af
kirkeklokken ved midnatstid. En
anden version af denne historie gør
Storm til dens hovedperson. (Den
udbredte overtro på klokkemalms
helbredende virkning har sat sig
endnu synlige spor i adskillige
gamle kirkeklokker i form af file
mærker i randen).
Præstegården i Farum var såle
des ramme om et litterært miljø,
der vel i al beskedenhed kunne
minde om Rahbeks Bakkehus,
som i al fald også Molbech var nært
knyttet til.
I denne kreds havde også Storms
plejesøn Poul Edvard Rasmussen
(1776-1860) sin gang. Storm havde
i Farum lagt mærke til en opvakt
bondedreng, søn af gårdfæster
Rasmus Nielsen og hustru Ane
Hansdatter, og da drengen som 10årig blev forældreløs tog Storm
ham til sig som sin søn. Han skaffe
de ham plads i sin skole og lod ham
optage sit eget fornavn som mel
lemnavn, så han kom til at hedde
Poul Edvard Rasmussen.
Drengen levede fuldtud op til de
forventninger Storm havde gjort
sig om ham, så han opnåede denne
anerkendelse i sin karakterbog:
»Poul er i dag i Efterslægtsselska
bets generalforsamling offentligt
rost og belønnet med en præmie af
bøger, hvorpå der står: Flittighed
og gode sæders belønning«. Siden
læste Poul privat hos sin plejefader
og blev student 1794, samme år
som Storm døde. Men P. Fr. Suhm
og andre af Storms venner under
støttede ham, så han i 1801 tog den
juridiske eksamen.
Året efter blev han auditør ved
søetaten og snart efter tillige asses
sor ved fattigvæsenets politiret, og
der syntes således at ligge en lo
vende løbebane åben for den unge
veluddannede mand. Men det hu
manitetsbegreb han var blevet ind
podet hos Storm kunne dårligt for
liges med de barbariske straffe,
som dengang brugtes i søetaten
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Den violin. Poul Edvard Rasmussen benyttede,
da han komponerede »Danmark dejligst vang
og vænge«. Musikhistorisk Museum.

over for gasterne, og heller ikke
fattigvæsenets behandling af ulyk
kelige småkårsfolk kunne han fin
de sig til rette med. Man beklagede
sig over »den sendrægtighed og
overdrevne vidtløftighed, hvormed
han behandler sagerne«. Hertil
kom, at han under Københavns
bombardement 1807 blev såret i
det ene ben. Det førte til at han i
1809 måtte søge om »vartpenge til
befordring i et andet kongeligt em
bede«. Kollegiet måtte for tjene
stens skyld tiltræde hans entledigelse og i betragtning af hans

P. E. Rasmussens
egenhændige
oprindelige udkast til
den siden så kendte
melodi til Thyra
Danebods vise:
»Danmark dejligst
vang og vænge«.
Dansk
Folkemindesamling.

sprogkundskaber anbefale ham til
anden tjeneste, men til vartpenge
kunne man ikke indstille ham.
Takket være Frederiks VI’s gode
hjerte tilstodes der ham dog 300
rdl. årligt, men nogen anden em
bedsvej åbnedes der ikke for ham,
og som en slagen mand vendte han
tilbage til sin hjemegn.
Han fik nu tid til litterære sysler,
som lå bedre for ham, og han blev
en ivrig samler af gamle folkeviser
til de udgaver, som dengang var
under udarbejdelse, en samling
står han som medudgiver af: Ras
mus Nyerup og P. Rasmussen: Ud
valg af danske viser bd. 1-2, 1821.
Herunder blev han opmærksom på
den gamle vise om Thyra Dane
bod: Danmark dejligst vang og
vænge, skrevet omkr. 1685 af præ
sten L. Kock, og da den ikke hav
de nogen melodi, spillede han sig
på en gammel violin frem til de
siden så berømte toner. Han send
te den ind til viseudgiverne i Kø
benhavn sammen med andet mate
riale i 1811 og skrev beskedent om
sin melodi: Komponeret her på
landet i afvigte vinter, hvilken har
fået bifald og voldet, at visen er
sjungen med behag. Heraf fremgår
det ikke, hvem komponisten er,
men da Berggreen i 1840 udgav en
samling fædrelandssange fik han
bekræftet af Poul E. Rasmusen
selv, hvem komponisten var. Visen
kom til at stå som nr. 1 i Berggreens melodisamling.
Den havde allerede da vundet
yndest, måske ved at den blev be
nyttet ved opførelsen af Oehlenschlägers tragedie »Erik og Abel«

Auditørens bolig i
Farum 1813-60.
Skitse af L. H.
Lundqvist i
lokalhistorisk arkiv i
Farum.

1821, der indledes med at en gam
mel sanger synger Thyra Dane
bods vise. Men først i 1848 kom
den på alles læber, og da folketo
get i de bevægede martsdage gik
gennem København til slottet for
at kræve en fri forfatning af Frede
rik d. VII var det til dens toner,
men - som en, der overværede det,
har fortalt - »ikke som en oprørs
sang, men som en salme i den fyld
te kirke«. Efter Istedslaget i 1850
sang landsoldaterne den på selve
Danevirke med den stolte ændring
»ledet er i lave«. Atter i 1864 lød
den på Danevirke, mens soldater
ne ganske som i visen udbedrede
den gamle vold. Melodien var da
fuldtud blevet folkeeje.
I præstegården i Farum var den
ærværdige
pastor
Kampmann
imidlertid død i 1828 og efterfulgt
af pastor Rasmus Aagaard (182857), der ligeledes var kunstnerisk
begavet. I præstegården var der
næsten altid fremmede også i hans
tid. Der samledes atter digtere,
malere og andre kunstnere hos den
nu talrige præstefamilie, hvor man
især dyrkede musikken. Således
boede digteren H. V. Kaalund
(1818-85) i 3 år som sommergæst
på Farumgård, hvor forfatteren
Erik Bøgh (1822-99) samtidig var
huslærer, de var begge stadige gæ

ster i præstegården. Professor F.
C. Sibbern (1785-1872), der om
sommeren boede i det nærliggende
Fiskebæk nævnes også blandt
Aagaards hyppige gæster. Især for
bindelsen med overførster Løven
skiold (1788-1861), der boede på
Kulhus, var hjerteligt, fordi også
hans familie dyrkede musikken på
højt niveau. Undertiden indbød
Kaalund til bal på Farumgård,
hvor familierne selv medbragte
mad og drikke og ligeledes besør
gede musikken. Præsten kunne og
så spille op til dans ved bondefe
ster, når spillemanden hvilede sig.

Bekendtskabet med Løvenskiold foranledigede endog et kon
geligt besøg i præstegården. Ved
en lejlighed havde Løvenskiold
nemlig berømmet præstedatteren
Hanne Aagaards sangstemme,
hvorfor Christian VIII og dronning
Caroline Amalie en skønne dag i
1843 med følge i en række kongeli
ge vogne rullede ind i den gamle
præstegård, hvor alt var forberedt
til modtagelsen af kongeparret,
som også blev elskværdigt henrev
ne af frk. Aagaards sang.
Men hvorledes var det imidlertid
gået den havarerede auditør? Jo,
han fandt i de første år husly hos
sin søster Karen på gården Karl
holm i Knardrup, men vendte
snart tilbage til hjemsognet, hvor
han slog sig ned i et af lejehusene
til Farumgård og levede temmelig
tilbagetrukkent med lidt arbejde
som privatlærer, informator som
det dengang hed. Han udviklede
sig mere og mere til en særling, der
snarere var en fjern iagttager end
egentlig deltager i livet i præstegår
den og i det hele af hovedstadsli
vet. Næsten hele sit liv gjorde han
optegnelser mest vedrørende dati
dens skuespillere, diplomater og
embedsmænd, de er bevaret, men
uden større værdi. En del af disse

Farum gamle Kro. Skitse af L. H. Lundqvist i lokalhistorisk arkiv i Farum.
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meddelelser er skrevet i en særlig
af ham selv konstrueret »kort
skrift«, et stenografisystem, hvor
om han som den første i Danmark
udgav en bog Dansk Kortskrift
1812. Sine daglige måltider indtog
han på kroen, hvor han også af og
til om aftenen fik sig en whist, den
gamle Simon Post gjorde lidt rent
hos ham.
Kaalund formåede dog at live
ham lidt op og fik ham til at besøge
præstegården af og til og deltage i
en og anden af de mange udflug
ter, som gæster og beboere foretog
i omegnen. Og takket være
Kaalund fik han også sin gamle
violin frem og satte melodi til
Kaalunds digt: Her i Farums skovomkranste eden ved den stille sø.
Nu er både Kaalunds digt og Poul
Rasmussens melodi glemte, men
den gamle violin er havnet i Musik
historisk Museum.
Poul Rasmussen hørte egentlig
til en i sognet udbredt bondefami
lie, bl.a. var hans farbroder Lars
Nielsen (1742-1817) sognefoged og
en foregangsmand i hele Nordsjæl
land (han har efterladt sig en bon
dedagbog af stor kultur- og lokal
historisk værdi). Men også over for

sit oprindelige miljø var Poul Ras
mussen blevet fremmed, så han i
nogen grad blev skive for byens vid
og sladder, som nok kunne isolere
ham endnu mere, som den følgen
de beretning viser.
D. 25. juni 1817 blev der fundet
et få måneder gammelt drengebarn
i en kurv ved Korsvejshuset, et af
Farumgårds huse ved Frederiksborglandevejen. Skomager Jens
Petersen, »Køgeskomageren«, der
boede i huset, tog barnet i pleje på
sognets bekostning. Præst og foged
fik besked om at opspore barnets
moder, men hun blev aldrig fun
det, og rygtet gik i byen, at måske
havde de fået betaling for at opgive
sagen? Og sladderen tog fat: Det
var frk. Mette Svanenskjold på Farumgård, der havde født barnet,
og faderen var ingen anden end
Poul E. Rasmussen. De havde væ
ret forelsket, sagdes det, men måt
te ikke få hinanden. Drengen, der
blev kaldt »Hittebarnet«, blev
døbt Hans Henrik Vilhelm. Blandt
fadderne var hofjægermester Peter
de Svanenskjold, hans datter Met
te og »Hr. Auditeur Poul Rasmus
sen«. »Hittebarnet« blev skomager
som sin plejefar og overtog senere
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dennes hus ved Farumgård. Kirke
bogsnotatet kan ikke føres som be
vis i en faderskabssag. Det var
dengang ikke ualmindeligt ved
dåbshandlinger, hvor ingen slægt
ninge var kendt, at præsten formå
ede behjertede og agtede folk til at
lade sig indskrive som faddere for
ligesom at legitimere det uægteska
belige barn. Og havde det været
noget om snakken, ville de invol
verede parter næppe lade sig ind
tegne.
I sin alderdom blev Poul Evard
Rasmussen hentet lidt frem af
glemselen, idet man skaffede ham
del i nogle »til kunsten henlagte
midler«. På sin 80-års fødselsdag
blev han hyldet i et digt i Berlingske Tidende skrevet af selveste H.
P. Holst d. 29. okt. 1859, og året
efter hædredes han med ridderkor
set af Frederik VII. Men trods dis
se hædersbevisninger sank han dy
bere ned i alderdomsdepression og
tog herunder sit eget liv d. 18. juli
1860. På bordpladen i sin stue,
hvor man fandt ham stod med
kridt skrevet: Mine synder ere mig
for svare! I skyggen af Farum kirke
sås i mange år den grå sten over
hans grav bag et lavt jerngitter.
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