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Badstuen ved
Frederiksborg

Eventyrets glans hviler over denne lille perle i dansk bygningskunst.
Og Frederiksborgmuseets tidligere direktør er på hjemmebane, 
når han fortæller om Badstueslottets historie.

Hvert efterår i november måned, 
når der holdes kongejagt i Freer- 
slev Hegn i Nordsjælland, vågner 
det idylliske lille lystslot Badstuen 
- fra gammel tid også kaldet Bad
stuehuset - i Lille Dyrehave ved 
Frederiksborg af dvale. To gange 
er det nemlig rammen om froko
sten for jagtselskabet og dets da
mer med Dronningen i spidsen. 
Der er lunet op med brænde i hu
sets ildsteder, og de gamle »hem
meligheder« kommer i funktion, 
for moderne kommoditeter findes 
der ingen af. Frokostretterne og 
dertil hørende drikkevarer bliver 
bragt fra residensslottet i Fredens- 
borg.

Det var i god overensstemmelse 
med stedets århundredgamle tradi
tion, da Kong Frederik IX og 
Dronning Ingrid i sin tid besluttede 
atter at tage Badstuehuset i brug 
ved disse lejligheder, for tidligere 
havde det altid haft nær tilknytning 
til de kongelige jagter i Nordsjæl
land.

Bygherren var Frederiksborgs 
grundlægger og navngiver Frederik 
II, der i 1560 havde sat kronen på 
hele sin nordsjællandske mageskif
tepolitik ved byttehandelen med 
Herluf Trolle og Birgitte Gøye,

Af Jørgen Paulsen

hvorved dette ægtepar til gengæld 
for deres Hillerødsholm fik Skov
kloster, snart kaldet Herlufsholm, 
ved Næstved. Det skovdækkede og 
sørige Nordsjælland udviklede sig 
herefter til et stort, sammenhæn
gende kongeligt jagtdistrikt med 
det nyerhvervede slot som midt
punkt. Frederik Il’s sans for natur
skønhed var i væsentlig grad betin
get af hans lidenskabelige interesse 

Partiet ved Badstuen set fra sydøst. Maleri, udført af Carsten Henrichsen 1859. Billedet gengiver 
lystslottet efter dets rekonstruktion og efter Badstuedammens udgravning under Frederik VII. 
Hillerød kommune.

for det, man dengang kaldte »her
ligheder«, nemlig jagt og fiskeri.

Gennem hele sin tid som regent 
var denne konge - efter giftermålet 
1572 også hans »kære Soffi« - 
dronningen - ivrigt optaget af at 
udvikle slottets omgivelser til et el
dorado for jægere og lystfiskere. 
Der blev gravet kanaler gennem 
skove og marker for langt ude fra 
både syd og nord at tilføre mere og 
friskere vand til egnens søer og 
damme, hvori der blev udsat kar
per og smerlinger. Men vigtigst var 
dog omsorgen for det ædle dyre- 
vildt. I det bakkede skovland nord
vest for slottet anlagdes en Dyre
have, som blev indhegnet med 
enebærstager. En tilsynsmand fik 
pålæg om at drage omsorg for, at 
gærdet omkring Dyrehaven altid 
var i orden, så dyrene ikke fik no
gen skade af det. Endvidere skulle 
han påse, at ræve og grævlinge ik
ke gravede sig ind under hegnet. 
Herude anbragtes efterhånden 
mange sjældne dådyr, som bl.a. til
vejebragtes ved byttehandler og 
som gaver fra andre europæiske 
fyrster, bl.a. Jacob VI af Skotland 
og prins Vilhelm af Hessen.
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Et godt stykke ude mod nord i Dy
rehaven opførte Frederik II et lille 
lystslot, kaldet Frydenborg. Nav
net i sig selv tolker kongens fryd 
ved jagt og dertil knyttet selskabe
lighed. Nu er dette blot bevaret i 
navnet på en nærliggende vej. Slot
tet blev nedrevet allerede i 1664, 
men takket være udgravninger, fo
retaget af Nationalmuseet i 1911, 
kendes både husets beliggenhed og 
form. Bevaret er derimod det an
det af kongens lystslotte i Dyreha
ven, beliggende kun et par hundre
de meter nordvest for Frederiks- 
borgs hovedbygning, nemlig Bad
stuehuset, der ud over et vel udsty
ret badeværelse rummede en halv 
snes andre rum.

Trods sine 400 års eksistens og 
flere ombygninger gennem tiderne 
har det haft den lykkelige skæbne 
at blive bevaret indtil vore dage i 
nogenlunde oprindelig skikkelse.

Frederik II fulgte opførelsen af 
Badstuen med intens interesse, 
hvilket fremgår af hans breve og 
dagbogsnotater. Midt under byg
gearbejdet - i december 1580 - 
skriver han således: »Badstuens 
Indretning skal være sirlig, men 
der må hverken gøres for meget 
eller for lidt ud deraf«. I et brev fra 
Skanderborg 1581 kommer hans 
omsorg til udtryk i utålmodige

6

Det ældste kendte billede af Badstuen, set fra øst. Tegningen er fra ca. 1680 og er udført af en 
nederlandsk kunstner, som fejlagtigt har kaldt lystslottet Jægersborg. Kunstakademiets Bibliotek.

spørgsmål om, »hvorledes det har 
sig med Frederiksborg, om Bad
stuehuset er færdigt ind- og udven
digt, om den lille Stald i Dyreha
ven er færdig, om der er mange 
Fasaner i Dyrehaven og om den 
Ræv, der er kommet ind i Dyreha
ven, er fanget«.

Da huset var færdigt, blev det 
omgående brugt efter sit formål. 
Kongen tog derind fra sine jagter, 
når det lystede ham - af og til i

Badstuen set fra 
vest, malet 1811 af 
C. Stcenbloch. der 
var adjunkt ved 
Frederiksborg lærde 
Skole. De 
hvidklædte 
mandsfigurer i 
forgrunden til højre 
er sygehuspatienter 
på rekreation, 
formentlig sårede i 
krigen mod England 
1807-14. 
Frederiksborgmuseet. 

følge med nogle jagtfæller, for ef
ter inventarfortegnelsen var der 
seks sengesteder til rådighed. At 
lystslottet også blev anvendt til sel
skabeligt samvær, hvor lystigheden 
formentlig ofte er gået højt, er der 
flere eksempler på. Således et no
tat i kongens dagbog, fra 29. janu
ar 1584, hvor det hedder: »Idag var 
jeg med min Sofie og børnene her 
på Frederiksborg. Samme dag hav
de jeg Per Munk og Hak [Ulf- 
stand], Eiler Grubbe, Henrik Bra
he, Axel Urup og [Holger] Pax til 
gæster i Badstuehuset. Fra Christi
an IV’s tid kan medtages en opteg
nelse i adelsmanden Sivert Grub- 
bes dagbog under nytårsdag 1602: 
»Spiste jeg hos Kongen udi Bad
stuen tillige med Kansleren og 
nogle andre. Vi begyndte det nye 
Aar, af Guds Naade, med megen 
Munterhed. Dronningen med alle 
hendes Jomfruer var til Stede«.

Hvad selve bygningen angår, må 
den betegnes som en interessant 
lille perle i dansk bygningskunst. 
Dens historie er forholdsvis vel
kendt. Bygmesterens navn er Hans 



Floris - formentlig en yngre bror til 
renæssancetidens berømteste bil
ledhugger, Cornelis Floris, der fra 
sit værksted i Antwerpen har leve
ret flere betydelige arbejder også 
til Danmark. Sandsynligvis i for
bindelse med aflevering af et af 
broderens værker kom Hans Floris 
i 1568 til Danmark, hvor han sene
re - i årene fra 1577 - arbejdede 
som en af de mest betroede sten
huggere under sin landsmand, ar
kitekten Antonis van Opbergen på 
Kronborg. Antonis var født i Me- 
cheln, beliggende mellem Antwer
pen og Bruxelles i Belgien, hvorfra 
Badstuens arkitektur tydeligvis er 
påvirket. Dette gælder bygningens 
plan - et rektangulært hus i to stok
værk med et ottekantet trappetårn 
på den ene langside. Endvidere i 
udformningen af husets østside 
med tre udbygninger, udstyret 
med trappegavle.

At Badstuehuset har nær tilknyt
ning til Kronborg er åbenbart. 
Særlig interessant i denne forbin
delse er det, at bygningens arkitek
tur formodes at genspejle Kron
borgs udseende i slottets første 
byggeperiode - årene fra 1575 til 
78 - hvor det blev opført som et 
rødt murstensslot med indslag af 
sandsten. Fra 1580 ændredes pla
nerne, så facadebeklædningen for 
hele slottets vedkommende blev 
hugne sandsten, således som vi 
kender Kronborg idag.

Badstuens østside, hvor de røde 
mursten med mange sandstensele
menter - horisontale bånd, hjør
nekvadre, vindusindfatninger og 
sandstensafdækkede trappegavle, 
alt i behersket og harmonisk af
stemning - rigtig kommer til deres 
ret og peger tilbage på sen-middel- 
alderlig byggemåde uden renæs
sanceindslag af nogen art.

Vestsiden derimod fremtræder i 
udpræget nederlandsk renæssance
stil, som vi kender den fra Christi
an IV’s bygninger, dog her i en 
tung og overlæsset form. Porttår

net på husets midte har oprindelig 
været uden spir og formentlig med 
en lav afdækning foroven. Alle 
vinduerne i stueetagen har tre
kantsgavle med udhugne klassiske 
hoveder - nu alle fornyede - og 
indgangspartiet på tårnet er udsty
ret med en sandstensportal i tri
umfbuestil og næsten helt identisk 
med portalen på Kronborgs klok
ketårn. Det er i øvrigt her på Bad
stue-tårnets portal, vi finder Fre
derik II’s valgsprog: »Mein Hof- 
nung zu Got Alein« - en helt for
kert stavemåde af: »Meine Hoff
nung zu Gott Allein«.

interiør fra Badstuen, fotograferet omkring 1900. Stukloftct og kaminpartiet er udført af 
billedhuggeren A.M. Jahn omkring I860. Frcderiksborgmuseet.
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Badstuehusets tårn og spir har 
oprindelig haft en helt anden pla
cering og udformning end den nu
værende, hvilket fremgår af en teg
ning fra omkring 1680, udført af en 
hollandsk kunstner. Tegningen er 
fejlagtig betegnet som »Jegers- 
burg«, men forestiller utvivlsomt 
Badstuen set fra øst. Det fremgår 
tydeligt, at tårn med spir oprindelig 
har været opbygget af træ midt 
over tagryggen og placeret på en 
firkantet træbalkon, en udsigts
platform ganske som den, der ken
des fra afbildninger af Tyge Brahes 
Uraniborg på Hven. Håndværks



regninger fra Christian V’s og Fre
derik IV’s tid bekræfter med al øn
skelig tydelighed denne kendsger
ning.

Den samme tegning viser iøv- 
rigt, at huset oprindelig havde kob
ber-eller blytag, vandspyer i stedet 
for tagrender, samt vejrfløje med 
kugler og vindfaner på skorstene 
og gavlspidser.

Badstuens oprindelige rumforde
ling fremgår af Thurahs planer i 
hans store arkitekturværk »Den 
Danske Vitruvius« fra 1749. Selve 
badstuen, der har givet bygningen 
sit navn, var beliggende i stue
etagens største rum længst mod 
syd. Loft, vægge og gulv var her 
beklædt med engelsk krontin, lige
som badekarret var af tin. På en 
stor ovn i gavlmuren stod en fir
kantet kobberkedel, hvori vandet 
blev opvarmet. Det rene vand før
tes i rør med hane ned i karret, 
medens det smudsige vand blev 
tappet ud og løb bort gennem hul
ler i gulvet. I den tilstødende ud
bygning mod øst var der påklæd

Prospekt af »Ødammen« med »Louiscøen«. opkaldt efter grevinde Danner. Hendes mindesmærke 
blev senere flyttet til Jægerspris. Badstuen og Frederiksborg i baggrunden. Farvelagt tegning af 
J.F. Møller 1855. Frederiksborgmuseet.

ningsværelse. Her var der ikke som 
i de to andre udbygningers gavle 
nogen »hemmelighed« (d.v.s. klo
set). I stueetagen var der endvide
re spisestue, køkken samt endnu 
en stue og et gavlrum mod nord - 
vel beregnet for det i visse tilfælde 
tilstedeværende personale. I andet 
stokværk var der i midten en større 
sal samt et lille gavlrum ved hver 
ende.

Af Badstuehusets senere historie 
anføres her blot enkelte træk. 
Christian IV var ikke i samme grad 
jæger som sin far, men det lille lyst
slot i Dyrehaven blev alligevel of
te brugt i hans lange regeringstid, 
hvad der derimod ikke blev tilfæl
det i efterfølgeren, den stuelærde 
Frederik Ills tid.

Helt anderledes blev det under 
Christian V, der var en ligeså ivrig 
jæger som sin oldefar og derfor 
sørgede for at holde Badstuen i 
god stand. Den vidt berømte admi
ral Cort Adeler, som var vel be
kendt med hollandske forhold, fik 
kongens tilladelse til at indrette et 

hollandsk køkken i Badstuehuset 
mod til gengæld at få tildelt patro- 
natsretten til en kirke.

Blandt inventaret i denne tid 
nævnes gyldenlæderbetræk i den 
store sal og nogle andre værelser, 
nye møbler i tidens barokstil, store 
spejle og mange lysearme. Endvi
dere en usædvanlig mængde male
rier, mest småbilleder. Det dreje
de sig om portrætter, genrebille
der, frugt-, blomster- og dyrestyk- 
ker samt arkadiske landskaber. I 
samlingen var billeder med erotisk 
indhold påfaldende rigt repræsen
teret.

Kongens fontænemester Otto 
Grott fik ordre til at anlægge en 
kunstig grotte ved den høje dæm
ning vest for Badstuen. Grotten 
havde form som en klippe, tækket 
med marmoreret blik og indvendig 
beklædt med bark og glimmersten. 
I grotten blev der installeret kunst
færdige kildespring og andre spids
findige »vandkunster«, som kunne 
overraske grottens besøgende - 
også ved at overdænge dem med 
koldt vand.

Endnu i Frederik IV’s tid blev 
Badstuen brugt og vedligeholdt, 
men derefter begyndte en ned
gangsperiode. Stedet tiltalte natur
ligt nok hverken Christian VI eller 
hans dronning Sophie Magdalene. 
De foretog alligevel en gennemgri
bende ombygning, vel fordi trætår
net og balkonen over taget var 
kommet i uhjælpeligt forfald. Dis
se dele blev i hvert fald fjernet og 
erstattet af et gennem tagetagen 
gående frontispiceparti med brede 
gavle mod både øst og vest, hvilket 
bl.a. medførte nedrivning af tag og 
trappegavl over østsidens mellem
ste udbygning. Det tør siges, at 
Badstuehusets hidtidige charme 
dermed blev fuldkommen ødelagt, 
hvilket klart fremgår af billedlige 
fremstillinger fra denne tid.

I 1794 skred man til fjernelse af 
selve badstuerummet.

Under krigen med englænderne



Nutidigt vinterfoto af »Louiseøen«, som ligger godt 100 m. nordvest for Badstuen, og som er med til 
at fremhæve idyllen i det smukke område. Bjælkehytten er særdeles velbevaret.

1807-14 blev Badstuehuset an
vendt som opholdssted for evakue
rede patienter fra københavnske 
hospitaler. Efter denne tid fulgte 
en periode, hvor huset udlejedes 
til afgåede hoffolk eller private 
lejere.

Intet under, at det blev Frederik 
VII, der søgte at genoprette ste
dets renommé. Straks efter sin 
tronbestigelse i 1848 lod han Fre
deriksborg indrette som residens
slot, hvilket ganske vist i 1859 fik 
et sørgelig endeligt med hovedslot
tets brand. Forinden var imidlertid 
daværende kgl. bygningsinspektør 
Jørgen Hansen Koch blevet sat til 
at rekonstruere Badstueslottet - så 
vidt muligt i dets oprindelige skik
kelse. Mange murstens- og sand
stenspartier måtte erstattes med 
nye. Som stenhugger medvirkede 
billedhuggeren A.M. Jahn, der 
endvidere ydede en stor indsats 
som stukkatør ved fornyelsen af 
lofter inde i huset. Mange steder i 
stukarbejderne indføjede han efter 

kongens ønske frimurersymboler, 
så huset i nogen grad fik karakter 
af et mødested for frimurere.

Den vigtigste og mest afgørende 
forandring i eksteriøret bestod 
imidlertid i fjernelsen af frontispi- 
cepartiet fra Christian VFs tid og 
nyopførelsen af den øverste del af 
trappetårnet med spir i en form, 
som det oprindelige hus aldrig hav
de haft. Dette kan dog næppe be
brejdes arkitekten.

Opførelsen af spiret må dateres 
til 1852, eftersom vejrfløjen er for
synet med dette årstal samt Frede
rik VII’s monogram. På stuklofter
ne i husets indre ses årstal fra 1858- 
1863. En bygningsinteresseret iagt
tager vil iøvrigt uden større van
skelighed på en rundgang omkring 
slottet kunne se, hvilke partier af 
huset, der hører til de oprindelige 
og hvilke, der skyldes rekonstruk
tionen.

I Badstuens landskabelige omgi
velser, skete der under Frederik 
VII den forandring, at den fugtige 
eng øst for slottet blev udgravet til 

en sø, der overtog navnet Badstue
dammen fra søen vest for huset. 
Denne kaldtes herefter for Ødam- 
men, fordi den opgravede jord fra 
engpartiet blev benyttet til dannel
sen af en ø midt i den gamle sø. 
Her lod Frederik VII opføre en 
norsk bjælkehytte, hvor han dels i 
ro og mag kunne tilfredsstille sin 
kendte hang til lystfiskeri, dels ved 
passende lejligheder uforstyrret 
kunne holde drikkegilder i venners 
lag.

I mangt og meget er Badstuen i 
vore dage således præget af Frede
rik VII’s restaurering, men med 
grundelementerne fra den gamle 
tid i behold - eller så vidt gørligt 
genskabt - har det lille lystslot dog 
stadig bevaret meget af sin idylli
ske ynde. Når det på solklare dage 
- hvad enten det er sommer eller 
vinter, forår eller efterår - spejler 
sig i Badstuedammen, ligger der 
ikke så lidt af eventyrets glans over 
denne lille perle i Frederikborgs 
omgivelser.
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Strandvejen efter 
århundredeskiftet

Af Torben Topsøe-J ensen

Før asfaltens tid bestod Strandvejen af skærver og grus. De 
»nymodens biler« efterlod sig enorme støvskyer og skræmte 
hestene fra vid og sans, så man i 1905 måtte indføre forbud 
mod automobilkørsel. Men dette er kun et lille hjørne af den 
interessante historie om Nordsjællands skønneste vej.

Der var sket store forandringer 
med Strandvejen og dens omgivel
ser igennem hele forrige århundre
de. Men den almindelige mening 
hos dem, der oplevede vejen om
kring år 1900, var, at vejen stadig 
var den landlige vej gennem skov 
og mark, og at man endnu næsten 
overalt havde den fri udsigt over 
Øresund.

Enkelte skarpsindige iagttagere 
var der dog, som fik øje på snart 
det ene snart det andet, som ikke 
varslede godt for vejens og land
skabets fremtid. For dem var det, 
som om alt det de kendte - den 
stille og fredelige Strandvej, livet i 
fiskerlejerne og de vidtstrakte ud
sigter over bondelandet vest for 
vejen langsomt begyndte at smuld

re bort under presset af den nye 
tid. Markerne mellem Trianglen 
og Svanemøllen var jo allerede for
svundet som følge af demarka
tionslinjens ophævelse, og nu om
kring år 1900 var markerne ved 
Hellerup under udstykning, og 
Strandvejen her ved at forvandles 
til en egentlig bygade. Og længere 
og længere mod nord strakte stor
byen sine fangarme. I Rungsted, 
sagde man, ville Ewald næppe ken
de fiskerlejet igen, om han kunne 
skuet ned fra sin mindesten på hø
jen, selv om han endda ville finde 
både stråtækte hytter og en enkelt 
bondegård.

Trusler mod idyllen

Der var mange grunde til denne 
udvikling. Kystdamperne havde si
den midten af forrige århundrede 
sejlet Øresund tyndt og med deres 
anløb af efterhånden en halv snes 
steder mellem København og Hel
singør var det blevet muligt for kø
benhavnerfamilier at slå sig ned for 
sommeren næsten overalt langs ky
sten, uden at familiefaderen der-

I århundreder har Øresund været en lunefuld nabo til Strandvejen. Gang pa gang har bølgerne 
angrebet kysten med voldsom kraft og nu og da også ædt sig ind i landet. Oversvømmelser af 
lavtliggende dele af vejen sker stadig - som det ses af billedet, der viser omradet syd for Mikkelborg 
under novemberstonnen 1973.
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Udsigten fra Strandmøllen var ved århundredets begyndelse generet af bygninger øst for ve jen. De 
blev fjernet omkring 1912. På billedet ses den endnu eksisterende længe af det gamle fabriksanlæg. 
Foto. Det kgl. Bibliotek.

ved blev afskåret fra at passe sin 
beskæftigelse i hovedstaden.

Og da Kystbanen åbnede i 1897, 
tog udviklingen yderligere fart. 
Ved alle banens stationer begyndte 
udstykninger, og bebyggelserne, 
der fulgte efter, gav mere og mere 
vejen karakter af en lang villavej, 
der kun havde udsigt til Sundet, 
dér, hvor bebyggelse øst for vejen 
ikke var mulig. Og selv her sløre- 
des udsigten alt for mange steder 
af hække og buskadser.

En af dem, der foruroligedes af 
denne udvikling, var kgl. hoffoto
graf Peter Elfelt. Han holdt i 1914 
et foredrag om Strandvejens skæb
ne, der gav genlyd viden om. Han 
fortalte om, hvorledes vejen - alle 
københavneres, ja alle danskes 
kæle- og smertensbarn - allerede 
igennem mange år var blevet mis- 
røgtet og mishandlet. Han havde, 
sagde han, i mange år færdedes på 
Strandvejen »på høj og lav cykel, 
til fods og i vogn« og næsten hvert 
år med bedrøvelse set den blive 
forringet«. Det var ikke alene det, 
at plantninger af hække og anlæg

af haver på arealerne øst for vejen 
lukkede for udsigten, men værre 
var det, at opfyldninger og udsmid
ning af affald var ved at forvandle 
skråningerne mod stranden til veri
table køkkenmøddinger. Opsæt
ning af pigtråd og hegn greb mere 

Den smalle Strandvej mellem Chariotlenlund og Bellevue, der tidligere havde måttet afgive plads til 
dampsporvogn og hestesporvogn, blev i årene 1903-04 igen belemret med en sporvogn. Det var den 
nymodens elektriske sporvogn. Den fik linienummeret 4. der i 1908 blev ændret til 14. Postkort. 
Lokalhistorisk arkiv, Gentofte.

og mere om sig, og overalt så man 
det ildevarslende skilt med »villa
grunde til salg«.

Han sammenfattede sine be
tragtninger ved at sige, at stykke 
for stykke af den gamle skønhed 
forsvinder, og i det, der bliver an
lagt, er der intet storsyn, intet håb 
for udviklingen og for fremtiden. 
Det er for snævert og for elendigt, 
og der er ingen plads for biler, cyk
ler eller spadserende.

Automobilerne dukker op

Da Elfelt holdt sit foredrag var 
»automobilvogne« endnu ikke no
get større problem. Men de blev 
det snart. Lige fra begyndelsen 
blev de mødt med den største 
skepsis og med yderst restriktive 
lovbestemmelser. Man var simpelt 
hen bange for dem - bange for, 
hvad der ville ske, når de blev slup
pet løs mellem hestekøretøjerne 
og bange for, at bekendtskabet 
med dem både ville blive dyrt og 
besværligt.

Foreløbig kunne man ikke gøre 
andet end at begrænse brugen af 
dem mest muligt. På Strandvejen 
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forbød man allerede i 1905 al auto
mobilkørsel på strækningen fra Lil
le Vibenhus til Rungsted Badeho
tel, mens man på den øvrige del af 
vejen nøjedes med at forbyde den 
på søn- og helligdage i sommer
halvåret. Motorvognsejere,- der 
boede langs den »spærrede« del af 
vejen, fik dog snart mulighed for 
med deres biler at køre fra og til 
bopælen ad Strandvejen og nær
meste tilkørselsvej. Det krævede 
en særlig tilladelse, og fik man den, 
skulle de biler, der benyttedes, un
der nummerpladen have anbragt et 
hvidt skilt med en mørkeblå cirkel. 
Færdselsindskrænkningerne blev 
efterhånden lempet, alt som vejen 
blev gjort mere egnet for motor
kørsel. F.eks. blev den »spærrede« 
vejstrækning reduceret til kun at 
gå fra Traverbanevej til Springfor- 
bi og til sidst kun til Bellevuevej. 
Også de oprindelig meget lave 
maksimalhastigheder blev med 
tiden hævet.

Trods disse begrænsninger vold
te motorkøretøjer på Strandvejen 
stadig store besværligheder. Ve
jens kørebane bestod af skærver og 
grus, godt tromlet sammen, og den 
var god nok til kørsel med hestekø
retøjer, men absolut uegnet for 
kørsel med automobiler. Friktio
nen af gummihjulene på vejbanen,

MOTORCYKLIST:
Husk Strandvejsforbudet
Ifølge Justitsministeriets Bekendtgørelse af 
30. Juni 1932 § 68, Stk. 2, gælder efter
følgende Regler for Kørsel med Motor
cykler ad Strandvejen :
»I Tidsrummet fra den 1. Juli til den 31. 
August, begge Dage medregnet, er Kørsel 
med Motorcykler forbudt ad Strandvejen 
fra Dyrehavevej i Klampenborg til Hel
singør og fra Helsingør videre ad Bivejen 
mod Nordvest (Nordre Strandvej) til 
Hornbæk.
I Tiden fra Kl. 10 til 24 paa Søn- og 
Helligdage i Tidsrummet fra den 15. Maj 
til 30. Juni, begge Dage medregnet, samt 
paa Grundlovsdagen er Kørsel med Mo
torcykler paa de nævnte Strækninger lige
ledes forbudt.«
POLITIMESTRENE I KØBENHAVNS 

AMTS NORDRE BIRK
OG HELSINGØR KØBSTAD m. v. 

Platou. Wineken.

Reglerne for motorcyklisters færdsel på 
Strandvejen var efterhånden blevet så 
uoverskuelige, at de respektive politimestre så 
sig nødsaget til at tage det usædvanlige skridt at 
resumere dem i annoncer i dagbladene.

sled skærverne løs og forvandlede 
den jævne og plane kørebane til en 
sammenhængende række af huller, 
de såkaldte »hønsereder«, og de 
voksede i antal og dybde jo flere 
motorvogne, der kom.

Vejmyndighederne kunne ikke 
stille meget op. De forholdsvis let
te hestetrukne granittromler var 
ikke i stand til at gøre vejbanen 
tilstrækkelig holdbar. Bedre gik 

det, da man begyndte at anvende 
de nyopdukkede tunge damptrom
ler. Københavns amt havde i 1914 
to sådanne og Frederiksborg amt 
én, som blev meget brugt på 
Strandvejen. Endnu én var bestilt i 
England, men den kunne ikke le
veres efter krigsudbruddet. Det 
gjorde dog knapt så meget, da mo
torkørsel i krigsårene var meget 
indskrænket takket være begræns
ninger i salg af benzin og vanske
ligheder ved at skaffe gummi. Men 
efter 1920 tog motorkørslen et 
voldsomt opsving, og nu var det 
blevet muligt at skabe kørebaner, 
der kunne tåle den øgede trafik.

Bilernes slid på de gamle køre
baner havde også en anden følge, 
der var til stor gene for dem, der 
færdedes på vejen og for alle, der 
boede ved den. På tørre sommer
dage, hvirvlede bilerne enorme 
støvskyer til vejrs, og støvet holdt 
sig svævende i luften som tåge in
den det langt om længe lagde sig 
over hække og haver, der stod til
bage med hvidlige vissengrønne 
blade.

Overalt i Europa døjede man 
med støvplagen, og den blev ivrigt 
debateret på en international vej
kongres i Paris i 1913. På Strandve
jen prøvede man at vande vejen, 
men det var uoverkommeligt. Så

Kølles Gård ved Humlebæk blev opført i 1935 som erstatning for det gamle 
hotel. Bygningen anvendes ikke længere som hotel. Foto, Werner Ruff, 
1969.
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En af de smukkeste udsigter fra Strandvejen er nok udsynet mod nord fra 
Strandmøllebakken. Bakken var i gammel tid vanskelig at passere, men 
den er i dette århundrede mange gange blevet »reguleret« og fladet ud.



Det gamle og fornemme badehotel i Skodsborg med den smukke beliggenhed og den dejlige udsigt 
over Sundet varet af Strandvejens mest besøgte hoteller. Postkort. Søllerød kommunes Bibliotek.

forsøgte man at behandle vejen 
med klorkalcium, et stof, der var 
egnet til at holde vejbanen fugtig, 
men da leverancen gik i stå under 
første verdenskrig, hørte behand
lingen op. Omkring 1920 begyndte 
man at sprede tjære på vejen, og 
det hjalp.

Forlægninger af Strandvejen

Langt værre end støvplagen var 
dog den fare, som den smalle og 
snoede vej frembød for færdsels
sikkerheden. Mange af de farligste 
steder gik man da også i gang med 
at regulere og udvide, men hvor 
udvidelser af en eller anden grund 
ikke kunne foretages, var man 
nødt til at anlægge helt nye vej
stykker uden om. Og år efter år 
fulgte nu det ene formidable vejar
bejde efter det andet.

Det begyndte ved Sletten. Vejen 
gennem fiskerlejet var alt for smal, 
men planer om udvidelser, som 
fremkom allerede i 1913, mødte så 
massiv modstand fra lokal side, at 
de måtte opgives. I stedet valgte 
man at anlægge en ny vej fra Lave 
Skovs sydkant, vest om Sletten til 
Humlebæk Kirke. Arbejdet kom 
først igang i 1921 og var færdigt tre 
år efter. Nu blev der stille på den 
gamle vej gennem Sletten - men 
Lave Skov stod tilbage med et ga
bende hul, der delte den lille skov i 
to helt adskilte stykker.

I 1930’erne kom der for alvor 
gang i forlægningerne. I Tårbæk 
anlagde man en ca. 2 km. lang vej 
uden om fiskerlejet og tæt op ad 
Kystbanen, og i 1934-35 fulgte vej
strækningen fra Humlebæk Hotel 
til lidt nord for Tibberup Bakke. 
Nu forsvandt hotellet, der var en 

videreførsel af Humlebæks gamle 
kro, men det fik en afløser i Kølles 
Gård, opført få år senere med det 
engelske »road house« som forbil
lede. Det nye hotel blev i de første 
år en stor succes, men måtte, som 
så mange andre strandvejshoteller, 
give op.

1930’rnes største strandvejsar
bejde var bygningen af kystvejen 
mellem Charlottenlund og Emilie 
Kilde. Strandvejen her havde lige 
fra århundredets begyndelse, ja i 
virkeligheden længe før, til stadig
hed skabt færdslen de største pro
blemer. Det var jo her, at damp
sporvognen i sin tid havde huseret. 
Vejens ringe bredde og løb gen
nem fiskerlejet i Skovshoved gjor
de den helt uegnet til at optage en 
blot nogenlunde stærk trafik - og 
efter 1903 havde den oven i købet 
måttet afgive plads til skinner til 
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den elektriske sporvogn. En udvi
delse her var helt udelukket, og 
man nøjedes derfor med indtil vi
dere at opretholde det tidligere 
omtalte forbud mod motorkørsel 
på visse dage i sommerhalvåret, en 
løsning der i det lange løb var 
uholdbar.

Der var imidlertid i 1913 fra pri
vat side stillet forslag om anlæg af 
en ny vej på opfyldt grund i Øre
sund fra Charlottenlund til Belle
vue. Forslaget blev drøftet i mange 
år, men der skete ikke noget afgø
rende i sagen før ingeniørfirmaet 
Kampmann, Kjerulff og Saxild en 
lille snes år senere forelagde et 
fuldt udarbejdet projekt til byg
ning af en vej, som skitseret i 1913. 
Det blev godkendt af de respektive 
myndigheder, og arbejdet sat i 
gang. Det skete i 1935 - og i 1938 
var vejen færdig, en bilvej, som 
man ikke før havde set magen til 
og med udsigt over Sundet, så det 
kunne forslå. At anlægget havde 
været dyrt siger sig selv. Det havde 
kostet godt 3,8 millioner kr. sva

Ved forlægningen af Strandvejen i 1934-35 mellem Humlebæk og Espergærde blev det gamle hotel i 
Humlebæk revet ned. og den nye vej ført hen over dets grund. Foto ea. 1910. Det kgl. Bibliotek.

rende til en pris af 1 kr. pr. mm.
Kystvejen var ikke Strandvejens 

sidste forlægning. I 1947-48 kom 
vejen ud over strandengene øst for 
Nivå, og i årene 1949-50 blev 
Strandvejen ved Rungsted ført hen 
over det nedrevne badehotel, en 
regulering, der var planlagt en halv 
snes år tidligere.

Strandvejen
ændrer karakter

Foruden alle disse forlægninger var 
der talrige andre arbejder igang på 
og ved vejen i århundredets første 
årtier. Der var de stadige vedlige
holdelsesarbejder, alle de mindre 
udvidelser, afgravninger af de stej
leste bakker, udretning af skarpe 
sving, anlæg af fortorve og senere 
også cykelstier. Hertil kom op
gravninger til kloakering og vand
rør, placering af kilometersten, op
stilling af master til telefon- og el
ledninger osv. osv.

Og der arbejdedes med opførel
ser af villaer, som nu skød op som 

aldrig før. Mange af dem var store 
palæagtige bygninger, som lå for
nemt tilbagetrukket i store haver, 
der kunne minde om parker. Her 
tilbragte det bedre københavnske 
borgerskab sommeren, og hvert år 
ved feriens begyndelse kunne man 
se store flyttevogne slæbende sig 
afsted til sommerhusene med fami
liernes habengut tårnet op på læs
set og med palme og fuglebur på 
toppen.

Kroerne fik efter Kystbanens 
åbning en renæssance. De blev 
ombygget, udvidet og modernise
ret og hed nu ikke længere kroer 
men hoteller eller badehoteller. 
Omkring århundredskiftet lå i 
Klampenborg det fornemme og 
dyre Klampenborg Badehotel med 
værelser fra 21/2-16 kr. Det brænd
te en decembernat i 1923 og blev 
aldrig genopført. Nær det lå 
Strandhotellet, hvor værelser kun
ne fås fra 2-4 kr. og kun lidt nordli
gere Tårbæk Hotel. Fra hotellerne 
her arrangeredes ture med heste
vogne langs Strandvejen mellem 
Charlottenlund og Skodsborg eller 
til Dyrehavsbakken og til selve Dy
rehaven, ja til helt så fjerne steder 
som Fortunen, Jægersborg og 
Lyngby.

I Skodsborg kunne ferierende 
slå sig ned på det imponerende 
Skodsborg Badehotel med 120 væ
relser eller på det mindre Hotel 
Øresund. I Vedbæk var kroen 
brændt i 1898, men et hotel blev 
kort efter opført. Nordligere lå det 
nylig ombyggede Rungsted Bade
hotel, der var ved at blive et af de 
mest besøgte af kystens hoteller. 
På hotellet i Humlebæk kunne væ
relser fås fra 1 og 2 kr. I Espergær
de knejsede det højt beliggende 
Gefion med den vide udsigt, og her 
kostede værelser mellem V/z og 4 
kr. Alle steder blev middagen på 
den tid serveret som »Table d’hô
te« dvs. ved et stort fællesbord, 
hvor også værten tog plads. Foru
den hotellerne fandtes der adskilli
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ge kroer og et utal af pensionater - 
og flere kom til i de følgende år.

Hotellernes underholdning af 
gæsterne skiftede karakter om
kring 1920. Nu var der ikke længe
re tale om køreture med hestevog
ne i omegnen, men man reklame
rede f.eks. med, at klaver stod til 
rådighed for gæsterne, at kroket
plads forefindes eller at tennisbane 
haves. Nogle af hotellerne, de rig
tige badehoteller, lokkede med ka
baretorkester, som underholdt un
der middagen og om aftenen visse 
dage om ugen - og det var også nu, 
at begrebet dansant fremkom.

Fremad mod nutiden

Ingen var i tvivl om, at Strandve
jen havde skiftet udseende, og at 
mileuet var ændret. Det mærkedes 
tydeligt i 1930’erne, og man disku
terede ivrigt - offentligt og privat - 
hvad der kunne gøres for at for
hindre, at vejens særpræg og gamle 
skønhedsværdier skulle gå tabt for 
stedse. I 1917 kom den første na
turfredningslov, men den fik ikke i 
de første år større betydning for 
Strandvejçn. Man fik dog hist og 
her sikret udsigten mod vandet ved 
pålæg om fjernelse af hække og an
den generende bevoksning eller 
ved pålæg af servitutter om, at 
hække og hegn holdes nede i en vis 
højde og lignende. Andre resulta
ter var allerede opnået ved aftale 
med ejere af private ejendomme.

En stor indsats for at genskabe 
nogle af de tabte værdier blev gjort 
af staten, som i årene efter 1940 
begyndte at opkøbe en række ejen
domme på strækningen mellem 
Trepilevej og Strandmøllen og 
fjerne de herpå værende villaer. 
Der er herved genskabt et meget 
smukt stykke Strandvej med fri ud
sigt over Sundet mellem de enkelt
stående store træer.

Siden da er fredningsbestræbel
serne blevet fortsat, men med 
vekslende held. Nogle frednings-

pensionatet Ørenæs pilsen fra S^otterup

J. C. Borregaard, Helsingør 390

Pensionat »Ørenæs« nær Snekkersten var et af vejens mange pensionater. Billedet er fra omkring 
århundredeskiftet og viser den grusede vej. der var helt uegnet til automobilkørsel. Bemærk den 
firearmede »brolæggerjomfru«.

forslag er lykkedes, andre er endt 
med kompromis mens atter andre 
er slået helt fejl. Vigtigt for Strand
vejens eksistens som den smukke 
og tiltrækkende vej er det, at flest 
muligt af de tilgrænsende områder 
bevares i så idyllisk tilstand som 
muligt. Her har private nu og da 
også givet en hjælpende hånd. Det 
skyldes således Karen Blixen, at 
den dejlige park ved Rungstedlund 
i 1958 blev fredet og bevaret som 
fuglereservat. Af senere tilkomne 
fredningsgevinster kan nævnes den 
såkaldte Struckmann Park ved Ag
gershvilebakken. Parken er op
kaldt efter Erick Stuckmann, initi
ativtager til og medstifter af Dan
marks Naturfredningsforening, og 
her kan man opleve den nære for
bindelse mellem hav, strand og 
den stejle skrænt, der for oven går 
over i et lille skovtykke.

Den sidste menneskealders ud
vikling og ændring af befolknin
gens levevis har også sat sit præg 
på Strandvejen. Hotellernes tid er 
forlængst forbi, og det ene efter 
det andet af dem revet ned eller 
solgt og taget i brug til andet for
mål. Også for de gamle villaer er 

tiden løbet ud eller ved at være 
det. De er i vore dage for dyre at 
holde vedlige, for store og for be
sværlige at bo i. Mange af de store 
villagrunde er nu blevet udstykket 
- og foran de gamle huse, på sider
ne af eller bag dem presser den nye 
tids glashuse sig ind. For det er så 
sandelig ikke blevet mindre tillok
kende at bo ved Strandvejen - men 
det skal være hele året, og i huse, 
der er praktiske og overkomme- 
lige.

Alt for mange skønhedsværdier 
langs Strandvejen er gået tabt i 
tidens løb, og hårde ord er i den 
anledning blevet sagt. Det nytter 
imidlertid ikke nu at beklage de 
skete skader og de forspildte mu
ligheder. Men det er vigtigt, at 
man i fremtiden gør en effektiv 
indsats for at bevare det, der end
nu er tilbage. En vejledning i hvad 
der kan og bør gøres fremkom i 
1973, da fredningsplanudvalgene 
for de berørte amter udsendte den 
store og fyldige strandvejsrapport. 
Det tør håbes, at i alt fald en del af 
de forslag til bevarelse af vej og 
natur, der er fremsat i rapporten, 
også vil blive fulgt.
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Tisvilde - et 
kunstnermiljø

Af Godfred Hartmann

Vorherre har luft i kinderne herop
pe - og med sin kraft blæste han 
luften ren, så der blev højt til him
melen på disse kanter - og det op
dagede nogle uforfærdede kunst
nere.

Hegnet i Tisvilde og bakkerne i Tibirke ligner slet ikke det 
fredsommelige Nordsjælland. Det var derfor, en række store 
malere gjorde egnen til et hjemsted for det bedste i dansk 
kunst. Lige fra Lundbye til Scharff har naturen heroppe haft 
sit faste tag i dem.

Vinden fra Kattegat kan være 
skånselsløs her oppe på Sjællands 
isse. Den tæmmes ikke af Kuliens 
dybsorte klipper, når efterårsstor
mene sætter ind, og den har bøjet 
fyrretræerne i Hegnet, så de som 
gigtkrogede hænder fletter sig ind i 
hinanden. Oppe på bakkerne ru
sker blæsten i de slanke enebær, 

Jørgen Sonne: Sankt Hans Nat, De syges søvn paa Helenes Grav. 1847 (Statens Museum for Kunst).
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der i læ af »Rumpen« står ranke 
som lys på kanten af Ellemosen. 
Den gule gyvel mister hurtigere si
ne blomster i randen af Troldesko
ven end længere inde i landet - og 
om efteråret jager de hvide skyer 
hen over Nordsjællands mægtige 
himmel og kaster mørke, urolige 
skygger på den grøngule Arresø.

Det var et ejendommeligt stykke 
dansk natur, der dengang mødte 
dem og som stadig møder os. Det 
er som om et stykke af Jylland har 
revet sig løs og lagt sig til rette på 
Sjællands forpost mod nord. Vi 
kender det fra Samsø. Bakkerne 
ved Issehoved ligner ikke idyllen 
omkring skovene ved Brattings
borg. Troldeskoven og de rullen
de, lyngbevoksede bakker i Tibir
ke ligner slet ikke bøgetræerne i 
Gribskov og kornmarkerne på 
kanten af Esrum Sø. Man blæsten 
voldte besvær i disse egne. Sandet 
rejste sig, og marker blev til klitter 
- huse blev forladt - landsbyer blev 
rømmet, og kirken i Tibirke lå be
gravet i sand. Først i slutningen af 
1700-tallet er sandet dæmpet og et 
nyt land vokset op af det, der var 
ved at blive forandret til en ørken.

Manden, der avede sandet, hed Jo
han Ulrich Röhl. Han kom fra Ol
denburg og erklærede frejdigt, at 
han var den, »der næst Guds Bi
stand vide de Raad, hvorved Fly
vesandet kunne dæmpes«. Og den 
selvsikre mand fik ret. Han lå på 
sine knæ og plantede klithavre og 
marehalm - og det har hastet. 
Mange hjælpere fik han ikke - men 
Hegnet er hans værk, og det skyl
des udelukkende ham og hans 
folk, at der i dag er læ bag Hegnet.

Röhl har været tilfreds og tak
nemmelig, da de første blå blom
ster har tittet op af sandet og den 
ensomme kirke atter kunne tages i 
brug. Röhl og hans folk ændrede 
landet heroppe, og godt at den for 
øvrigt stridbare mand lige nåede at 
komme med på indskriften på 
sandflugtsmonumentet »Pyrami
den«, en kronet sandstensstøtte fra



J.Th. Lundbye: Landskab ved Arresø. 1838 (Thorvaldsens Museum).

overgangen mellem barok og roko
ko og med en tekst, der gør en 
række underdanige skrabud for 
den enevældige konge og et par 
prægtige embedsmænd - der visse
lig ikke på deres knæ har plantet 
marehalm i blæst og kulde.

Men med Diderik Gerckens 
sandflugtsmonument kom kunsten 
første gang til Tisvilde - og Röhl 
havde ryddet scenen, så hans efter
følgere kunne tage fat.

Johan Thomas Lundbye var nok 
en af de første, der opdagede den 
høje, klare himmel, der hvælvede 
sig over Arresøen. I 1838, da han 
knapt er fyldt 20 år, tilbringer han 

sommeren på egnen og maler sit 
store billede af søen med udsigt til 
flyvesandsbakkerne. Han havde 
sat sig for at han ville male »det 
kære Danmark«, og det fik han i sit 
korte liv gjort med en større inder
lighed end nogen anden dansk 
kunstner. Han har formået at give 
os det sete igen, så vi gang på gang 
må sige til os selv, at netop sådan 
ser der ud i Nordsjælland. Træer 
kan være fældet, og nogle er blevet 
større, men den fnuglette tegning 
fra Arresøens bred - hvor sivene 
blot anes - viser os, at intet er æn
dret. Han ønskede at male det 
land, som han kendte. Endnu hav
de han ikke været i Italien, så han 

kendte kun Danmark, blottet for 
dramatik og forreven natur - et 
land med al den enkle beskeden
hed, som kun han kunne male - 
»hvilken Skønhed er der ikke i dis
se Linjer i vore bakker, der er så 
yndigt bølgedannede, så de synes 
at være dukket op af Havet«.

Ikke underligt at netop Thor
valdsen valgte det billede fra Arre
søen, som i dag hænger på hans 
museum. Han valgte det i Kunstfo
reningen - hvorfor ? Måske har det 
mindet ham om den romerske 
campagne - et par køer, en vippe
brønd bag de gule siv, de fjerne 
bjerge, som kunne minde meste
ren om højderne i Appeninerne.
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P.C. Skovgaard: Parti fraTivsilde med forblæste træer. 1845 (Skovgaardmuseet i Viborg).

Men mon de ikke også talte til alt 
det danske i ham ? Vist kom Lund- 
bye til Italien kort før sin død. Men 
han glemte aldrig Nordsjælland. 
Måske har han tænkt på lyset over 
Vejrhøj og Vallekilde, da han gik 
der nede i Syden. Hans kunst blev 
en stor kærlighedserklæring til 
dansk natur.

P.C. Skovgaard var hans gode ven. 
Han var fra ungdommen fortrolig 
med egnen - men han kendte den 
også, når solen havde gemt sig bag 
blysorte skyer og vinden fra havet 
ruskede i Hegnets forblæste træer, 
hans allertidligste billeder stammer 

heroppe fra. Men hvor Lundbye 
søgte den solbeskinnende idyl, 
søgte P.C. Skovgaard det dramati
ske. I hans billeder fra kysten og 
de forblæste træer fra 1845 mærker 
vi vinden. Stammerne er blevet 
krogede, og de forrevne kroner er 
nær ved at trække dem op med 
rode. Hvor er vi fjernt fra Dyreha
vens ranke bøgestammer, hvor de 
glatte træer vokser som søjler op af 
skovbunden.

I Kobberstiksamlingen ligger 
der en tegning af nogle forblæste 
træer i Vinderød. Den er af Lund
bye. Måske har Skovgaard vist 
ham det lille billede af birketræer

ne, der er ved at gå i knæ i stor
men. Venskabet mellem de to har 
ofte være frugtbart. Der er også 
drama i hans store billede fra 1839. 
Året efter, at Lundbye maler sit 
solbelyste billede fra Arresøen, 
maler Skovgaard »Udsigt mod Fre
deriksværk fra Tisvilde Hegn«, 
hvor uvejrsskyerne driver hen over 
himlen. Man aner, hvad befolknin
gen har døjet. De har den blæst på 
huden, som rejste sandet, og som 
Röhl bekæmpede, dengang han lå i 
klitterne og plantede de små træer, 
der en dag skulle blive til Hegnet. 
Vinden rusker i et udgået træ, og 
en revne i de sorte skyer kaster et 
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uventet lysglimt ned over Arresø- 
ens grundede vand. Selv ræven, 
som knapt kan skimtes i mørket, 
aner at det kan gå galt.

Lyndbye har kendt sagnet om den 
fromme Helene, der på en sten 
kom flydende fra Sverige - og han 
har kendt det sted, hvor jorden åb
nede sig, da de, der bar hende, 
brugte uhøviske ord, så den from
me kvinde forsvandt for deres øj
ne. Men på stedet sprang der en 
kilde ud af klinterne ved havet, og 
er sted blev siden kaldt Sankt Hel
enes grav, for nu vidste alle, at hun 
var en helgen, og sankthans nat 
blev syge raske, blinde seende og 
lamme gående, blot de troede på 
den hellige Sankt Helenes under
gørende kraft.

Lundbye har tegnet hendes grav 
- men han lader andre male dem, 
der søgte helbredelse i den lyse 
sommernat. Folkelivsbilleder var 
ikke Lundbyes sag. Og dog har ste
det gjort indtryk på ham - »Der er 
dog noget yndigt ved at se de Syge 
komme langvejs fra for en Drik 
Vands Skyld og for at sove én Nat 
med Hovedet på en Kæmpesten«. 
Fem år senere maler Jørgen Sonne 
sit store billede »Sankt Hans Nat. 
De Syges Søvn på Helenes Grav«.

Sindet har være modtageligt. Sce
nen i den kølige sommernat har 
gjort indtryk på Sonne. Forvent
ningsfyldt ro dominerer de skikkel
ser, der i nattetågen støtter sig til 
hinanden. Den opgående sol vars
ler den nye dag - men endnu er der 
håb. Overtro og helgentro tager 
livtag med kristentro og viden
skab. Middelalderen med al dens 
mystiske styrke bliver pludselig le
vende i Sonnes mærkelige billede. 
Vi er i en trylleverden, der føles så 
overbevisende, som om Jørgen 
Sonne selv har troet på kildens un
dergørende kraft.

Kun videnskab og oplysningsti
dens talsmænd forarges. Holberg

Diderik Gerckcns sandflugtsmonument fra 1738.

gør i »Kilderejsen« nar af de naive 
- og Søren Kierkegaard vrisser. 
Kun tåber tror på sligt - og tasken- 
spillere og gøglere trækker penge 
ud af de godtroendes lommer. 
Men Sonne er ikke forarget. Han 
befolker Nordsjælland med glade 
mennesker, der fester i sommer
natten - men for dem, der søger 
helbredelsen på graven, er der 
endnu håb. Troen skal ingen tage 
fra dem. Selv Christian IV havde 

Victor Haagen Müller. Løvspring ved Kjædemosehuset. (privateje).

altid et par kobberkar af det livgi
vende vand inden for rækkevidde, 
når han drog i felten. Vist var der 
noget om det.

Da Julius Paulsen i 1919 køber en 
gård i Tibirkelunde, bliver det af 
afgørende betydning for kunstlivet 
i Nordsjælland. Lundbye, Skov- 
gaard og Sonne var kun flygtige 
fugle på træk. De var der som pas
santer - men slog sig ikke varigt 
ned i bakkerne. Med Julius 
Paulsen som et centrum i kunst
nerlivet fik egnen en betydning 
nøjagtig som Fyn for Fynboerne, 
Skagen for kredsen omkring Krøy
er og Ancher og Bornholm for 
kunstnere som Høst og Rude. Nu 
kan vi også tale om et dansk kunst
nermiljø i Tisvilde - og da tilmed 
hans døtre gifter sig med kunstne
re, der allerede var fastboende i 
Tisvilde, er kolonien deroppe som 
en fasttømret familie. Carl Jensen 
og Hugo Liisberg bor kun et sten
kast fra deres svigerfader. En ny 
æra kan begynde.

Det er som om det er Julius 
Paulsen, der fører traditionen fra 
guldalderen videre. Han overtager
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P.C. Skovgaard: Udsigt mod Frederiksværk fra Tisvildc Uegn 1839 (Statens Museum for Kunst).

det mystisk drømmende fra Sonne 
og det dramatiske, hvor lyset og 
mørket kæmper med hinanden, fra 
P.C. Skovgaard. Fra sit hus har 
han set ned over Ellemosen - han 
maler de drivende sensommersky
er, og vi aner mosekonen, der 
snart lægger sit sølvslør hen over 
de dugvåde enge. Han elsker efter
årets svindende lys, hvor den ned
gående sol sender sine sidste strå
ler som en vifte ned gennem en 
lysende sprække i den mørke efter
årshimmel. Han søger til havet og 
maler de sølvglinsende månestri
ber på de urolige bølger. Hans nat- 
tebilleder er noget nyt i dansk 
kunst - og dog i familie med Skov- 
gaards uvejrsbillede, hvor også det 
mystiske lys kastes ned over Arre- 
søens flade. Vist har hverken Con
stable eller Claude Lorrain levet 
forgæves - og dog er hans kunst så 
uendelig dansk. Han har fanget de 
bortdragende skyer, der blot for et 
øjeblik siden sendte regnen ned 
over mosen, så græsset endnu er 
vådt, og som får jorden til at dam
pe af væde. Med Julius Paulsens 
død i 1940 må de alle have følt, at 
de havde mistet den egentlige - 

ham der havde sin rod i fortiden, 
men som trods alt pegede frem 
mod de nye tider i kunsten.

Søgte Julius Paulsen ud i markerne 
og ned i Ellemosen for at male de 
træer, der bøjer sig for vinden, og 

Julius Paulsen: Sankt Hans Nat ved Tisvilde Strand 1886 (Statens Museum for Kunst).

de solbelyste skyer, der jager hen 
over den høje horisont, søgte den 
langt yngre Scharff ind i Hegnet 
for at lytte til træernes kogleri og 
for at fravriste de sorte, tavse gra
ner deres hemmelighed.

Scharff kan minde om Disney - 
hvor de forskræmte dyr pludselig 
stikker hovedet frem bag stammer
ne - han kan minde om alfelegen i 
»En Skærsommernatsdrøm«, hvor 
Mendelssohn åbner en eventyrver
den med et pianissimo, næppe hør
ligt, som græshoppernes sang for 
bedagede folk.

Han har nok kendt Hegnet bed
re end alle de andre. Fra drengeå
rene på Hårlandsgården hos mor
forældrene har han færdedes i sko
ven og tegnet de krogede træer i 
Troldeskoven og de ranke, sorte 
graner, der som tavse, alvorlige 
skikkelser træder ud af billedet. 
Som ingen anden har han fattet 
skovens mystik og liv - »staar man 
i en Granskov en tidlig Morgen i 
Taage. Granerne rejser sig som 
Kegler. En vaad Bøgestamme er 
graagrøn og glat i Luven som et

20



William Scharff: Parti fra en granskov i Tisvilde.

Sælhundeskind. Længere ude staar 
en Gran, der har tabt sine naale, 
med en Silhouet som et Fiske
skelet«.

Det er som om han har hørt 
Panfløjten dybt inde i skoven. 
Mormoderen har fortalt ham om 
de syge ved kilden, og han maler 
hende en face, en dybt alvorlig 
kvinde der åbnede hans øjne for 
egnen - og hun har fortalt om va
rulven og mosekonen, der stiger 
frem for hans blik i den hvide tåge, 
de hyller engene i damp. En fabu
lant med en fantasi, de bliver til 
stor kunst.

Det var Scharff, der lokkede Vic
tor Haagen-Müller til Tisvilde. 
Han kom fra Jylland - men dette 
her er lige så godt som Jylland, for 
det lignede slet ikke det fede, ma

gelige Nordsjælland. Og Haage- 
Müller kom og slog sig ned i Tibir- 
ke, og ligesom Scharff åbnede han 
sit hjem for andre kunstnere og vi- 
denskabsmænd, der snart kom til 
at befolke lundene. Nok kunne 
Haagen-Müller nu og da være på
virket af Scharff, men hans billeder 
fra Tisvilde ejer en lysende lethed, 
som han er ene om. Han maler de 
blomstrende frugttræer i sin store 
have. Man aner et liv uløseligt 
knyttet til de bakker, som han 
fæstner til sit lærred i store, falden
de kurver. Han se ud over havet 
ved Brantebjerg - og maler sol
pletterne, der lyser og glimter på 
de sandede veje i Hegnet, og han 
fortæller Hugo Lüsberg om rådyre
ne, der græsser på hans plæne om 
morgenen; det vildt, som netop Li- 
isberg forstod at genskabe i 1er. De 

nervøse bevægelser - det vejrende 
blik, når det har opdaget ræven der 
leger i den skov, som Scharff gjor
de levende.

Nu er de alle borte. Kun nogle af 
enkerne sidder tilbage i de huse, 
der engang var beboet af malere og 
billedhuggere. Carl Jensen, der 
ved siden af at være bladtegner 
skabte de fineste akvareller - Her
man Vedel, der nu og da lod por
trættet ligge for at male lyset ned 
over Ellemosen - Huggo Lüsberg - 
Julius Paulsen - Scharff og Victor 
Haagen-Müller. Alle blev de store 
navne i dansk kunst. De tog arven 
op efter Lundbye, Skovgaard og 
Sonne, og tilsammen gjorde de 
bakkerne i Tibirke med Hegnet og 
havet til et hjemsted for det bedste 
i vor kunst.
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Med Fattig-Holm
i Nordsjælland

Af Erik Housted

H. G. F. Holm er mest kendt for sine talrige københavnske 
prospekter, udført som akvareller, tegninger og raderinger. 
Imidlertid har han også udført en række prospekter fra 
Nordsjælland, ikke nær så talrige, men udført med samme 
sirlighed og detaljerigdom som de københavnske.

Egentlige portrætter af Holm kendes ikke, men 
på en nytårshilsen, som Holm sendte til arkitekt 
Møller i 1841, findes en tegnet frise, som her er 
gengivet i udsnit. Personen antages at være 
Holm. Han strider sig frem i modvind og blæst 
med sin store mappe med tegninger under 
armen - næsten symbolsk for den livsførelse og 
skæbne han fik. Københavns Bymuseum.

I årene 1821-24 udkom i Edin
burgh et bogværk, skrevet af den 
danske filolog Andreas Andersen 
Feldborg med titlen: »Denmark 
Delinaeted« - nærmest en poe
tisk landskabsbeskrivelse iblandet 
kunst og litteratur.

Værket blev, som titelbladet ly
der, ledsaget af »Engravings from 
the design of eminent danish ar
tists«, nemlig ialt 18 kobberstukne 
prospekter udført efter forlæg af 
kunstnere som C.W. Eckersberg, 
J. C. Dahl og H. Harder-kunstne
re, som man hverken dengang eller 
i dag vil have vanskeligt ved at ru
bricere under denne betegnelse.

Mere bemærkelsesværdigt er, at 
kunstneren bag hele 6 af prospek
terne, nemlig Marienlyst ved Hel
singør, slotsgården på Frederiks
borg, Ny Mølle, Brede, Eremita
gen og Sorgenfri, var den ganske 
unge og næsten helt ukendte H. G. 
F. Holm.

Med denne lovende debut for et 
større publikum kunne man nok 
have forventet, at lykken ville til
smile kunstneren i højere grad end 
tilfældet blev!

Heinrich Gustav Ferdinand 
Holm blev født 23. april 1803 i 

Berlin som eneste levende barn af 
Jens Holm (1776-1859) og Ane 
Louise Köhler (1780-1863). Fade
ren var søn af en københavnsk 
brændevinsbrænder og var draget 
til Berlin for at lære kobberstik
kunsten, og her giftede han sig 
med datteren af en tysk feltartille
rist og stiftede hjem.

Omkring 1815 drog den lille fa
milie til København, hvorfra hele 
det fremtidige virke kom til at 
udgå.

Holm besøgte aldrig akademiet, 
og det må antages, at han har lært 
tegnekunsten og perspektivlærens 
grundsætninger af faderen. Kob
berstikkunsten lærte han også, 
men det er dog først og fremmest 
som tegner, han har virket. Hans 
tidligst kendte arbejder er dateret 
1819, hvor han altså var 16 år. Dis
se og hans andre tidlige arbejder 
kan virke noget stive og perspekti
vet har ofte voldt problemer, men 
sirligheden er ikke til at tage fejl 
af. Selv om mange af Holms bille
der er usignerede, er de i deres 
udførelse så karakteristiske, at 
man kun sjældent vil være i tvivl 
om ophavsmanden.

Alle hans tidlige tegninger er ud

ført i tusch eller sepia og underti
den laveret; i slutningen af 1820er- 
ne begynder han at udføre farve
lagte tegninger. Hans afgjort bed
ste værker stammer fra 1840erne 
og 50erne, hvor han mestrede 
akvarelteknikken til fuldkom
menhed.

I en lang årrække arbejdede far 
og søn sammen. I begyndelsen af 
1820erne udgav de et par samlin
ger »Prospecter af Kiøbenhavn«, 
stukket i kobber af faderen efter 
sønnens tegnede forlæg. Det var 
alle de yndede turistmotiver som 
f.eks. Amalienborg, Rosenborg, 
Børsen, Christiansborg og Runde
tårn m.fl.

Kompagniskabet fortsatte i ud
givelsen af »Sjællands yndigste Eg
ne«, som efter planen skulle om
fatte 24 kobberstik og være afslut
tet på kun 9 måneder. Stikkene 
skulle udkomme 4 ad gangen, ind
lagt i et omslag og ledsaget af løs
blade med forklarende tekster på 
dansk og tysk. Man kunne tegne 
subskribtion hos boghandler Chri
stian Steen eller hos Holm i Bor
gergade 141 (nu 106), hvor sub
skriptionsprisen var 1 rdl. pr. ek
semplar for ukolorerede og 2 rdl. 
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for kolorerede eksemplarer. For 
ikke-subskribenter skulle prisen 
være det dobbelte.

Projektet har sikkert været for 
ambitiøst. Udgivelsen kom til at 
strække sig over en længere årræk
ke, og i 1830 manglede endnu at 
udkomme 4 motiver.

Sandsynligheden taler for, at 
Holm & søn har opgivet og har 
overdraget kobberpladerne til 
Christian Steen. Det er således 
ham, der i 1838 udsender en samlet 
udgave, nu med 23 motiver, og for
uden de hidtidige tekster på dansk 
og tysk nu også med tekster på en
gelsk og fransk. Det var også Ste
en, som var forlægger, da stikkene 
endnu engang blev udgivet som 
følgeblade, de første fem i Erich C. 
Monrath’s »Magazin for Ungdom
men« i 1839 og de næste 18 i dettes 
fortsættelse »Cosmorama« i 1840. I 
denne tredie udgave fremtræder 
stikkene lidt svagere end i de tidli
gere, formentlig på grund af kob
berpladernes nedslidning.

Flere omstændigheder tyder på, 
at samtlige motiver har ligget klar 
fra H. G. F. Holms hånd allerede i 
1826. Både den planlagte hurtige 
udgivelsestakt og den noget plan
løse geografiske rækkefølge, moti
verne udkom i, taler herfor.

Motiverne var i rækkefølge: Ud
sigt fra Frederiksberg mod Køben
havn, Helsingør, Fredensborg, 
Grøndalshuset ved Dyrehaven, 
Bellevue, Dronninggård, Ewalds 
Høj i Rungsted, Ledreborg, Her
lufsholm, Frederiksberg Slot, 
Lyngby, Sorgenfri, Christians
holm, Sophienholm, Rådvad, Er- 
melundshuset, Marienlyst, Næst
ved, Frederiksborg, Charlotten- 
lund Slot, Vallø, Jægersborg og 
Frederiksdal Mølle.

Et kvalificeret gæt på seriens 24. 
planlagte, men altså ikke udgivne 
motiv må være Roskilde Domkir
ke, som Holms fine pen har gengi
vet flere gange.

Skulle motiverne være udført i 

den takt, de blev udgivet, ville det 
have krævet en noget omflakkende 
rejseaktivitet. Af seriens motiver 
er de 18 hentet fra Nordsjælland, 
og man kan således udlede, at 
Holm i sine tidlige ungdomsår ofte 
må have været her.

I 1828 blev Holm gift i Gentofte 
Kirke med Karen Marie Nielsen 
(1801-1853). Året før havde parret 
fået en datter, og nu fulgte yderli
gere fem børn. Det ene døde i 5- 
års alderen, og tre af de øvrige vi
ste tidligt sygdomstegn, der i en 
senere alder udmøntede sig i sinds
syge.

Med ægteskabet og børnene be
gynder også trængslerne. Den kor
respondance, som er bevaret fra 
Holm, er mest evigt tilbageven
dende bønskrifter om pengehjælp. 
De rummer dog også ofte antyd
ninger, om hvor og hvad Holm har 
beskæftiget sig med på forskellige 
tidspunkter og viser, at han har 
haft store vanskeligheder ved at 
komme bort fra hovedstaden for at 
søge motiver. Det var i alt fald ik
ke lysten, som manglede, men når 
familien skulle forsørges, måtte 
han simpelt hen tage, hvad der lå 
nærmest, og heri ligger utvivlsomt 
forklaringen på, at hans senere 
nordsjællandske billeder er så få. 
De fleste er sikkert blevet til som 
bestillingsarbejder.

Kobberstik fortsatte Holm at la
ve i samarbejde med faderen. Der 
udkom yderligere nogle serier kø
benhavnske prospekter, men sidst 
i 1830erne svigtede faderens syn, 
og han var ikke længere i stand til 
at gravere.

»1 København - fortælles det - 
saa man jævnligt Holm, der var en 
lang, mager Skikkelse, vandre om
kring med sin store Mappe under 
Armen, og altid i samme luvslidte 
Dragt. Han aflagde jævnligt Besøg 
på Hoteller og i Gæstgivergaarde 
for at tilbyde sin Assistance til Rej
sende, der kunne have Lyst til at 
lade en eller anden Udsigt fra de

res Vindue forevige af hans ganske 
habile Pensel.«

Mange så i ham kun en af Kø
benhavns mange originaler, og 
hans billeder var ikke så højt i 
kurs, som de siden er kommet. De 
betaltes sjældent med mere end 1 à 
2 rdl., skønt de må have krævet 
timers eller måske snarere dages 
arbejde.

Selv om flere anerkendte kunst
nere som Eckersberg, Sonne, J. L. 
Jensen, Bissen og andre havde øje 
for hans talent og gerne støttede 
ham, hjalp det intet. Thorvaldsen 
købte flere af hans værker, for, 
som han sagde til sin kammertje
ner Wilkens, »Jeg kan ikke lade 
den talentfulde Mand gaae, uden 
at hjælpe ham til Penge.«.

De fleste af Holms billeder er 
blevet til i hjemmet på grundlag af 
skitser, samlet sammen under 
vandringer i byen og omegnen. 
Det kan forundre, at hans produk
tion har været så stor, som den vit
terlig var, og at hans billeder ikke 
bærer det fjerneste præg af den 
nød og kummerlighed, som præge
de det Holm’ske hjem. Han flytte
de ofte, siden sit ægteskab har han 
boet mindst 21 forskellige steder, 
og det var sjældent i de bedste lej
ligheder.

Under koleraepidemien i 1853 
måtte familien forlade deres davæ
rende lejlighed i St. Kongensgade 
267 (nu 104) og flytte ud i teltlejren 
»Glaciset ved Vesterport 100-101«, 
hvor mange af Københavns ind
byggere havde søgt midlertidig ly. 
Her døde hans hustru den 16. juli, 
og mindre end en måned efter fulg
te en ny ulykke, da lejligheden i St. 
Kongensgade brændte og med den 
hele det beskedne indbo, klæd
ningsstykker og næsten værst af det 
hele et par hundrede skitser og ud
kast. Heller ikke disse ulykker sæt
ter sig dog mærkbare spor i hans 
produktion, snarere mærker man 
nærmest en følelse af lettelse, der 
ligesom sætter sig spor i en større
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Udsigt mod Søllerød Kirke, sepialavcring 117x 134. u. år. Bakkehusmus.. Frederikke Bruns album. 
Det var i forrige århundrede almindeligt i de bedre kredse at samle stambøger (i dag ville vi sige 
poesibøger) hvor skrivende og bildende kunstnere, som kom i hjemmet, leverede deres bidrag. Hos 
digterinden Frederikke Brun f. Münter ( 1765-1835) og storkøbmanden Constantin Brun ( 1746- 
1836) kom mange på parrets landsted »Sophienholm« ved Bagsværd Sø. Holm har også været her. 
da han udførte en tegning af »Sophienholm« til »Sjællands yndigste Egne«.
Frederikke Brun’s album rummer mange bidrag af Holm, hvoraf flere er dateret 1836. og det gælder 
formentlig også denne. 1836 var året, hvor »Sophienholm« efter Constantin Brun's død gik ud af 
familiens eje. Albummet blev imidlertid fortsat af sønnen Carl F. B. Brun ( 1784-1869). e jer af 
Krogerup i Humlebæk, og det må således være ham. som har erhvervet billederne fra Holm.

»Enrum« i Vedbæk set fra søsiden, 
som i begyndelsen af dette århun
drede ejedes af etatsråd, fhv. bir
kedommer i Hørsholm J. J. Hol
ten, skal også være udført af Holm, 
men akvarellens opholdssted i dag 
er desværre ukendt.

Kommer man nordligere, findes 
en række akvareller fra Hillerød og 
Frederiksborg, nemlig to næsten 
identiske motiver af Frederiksborg 
Slot set fra Slotsmøllen, et parti fra 
gården bag Slotsherrens Hus på 
Frederiksborg og endelig et parti 
fra Helsingørsgade i Hillerød. Dis
se billeder, som alle må være ud
ført i 1850erne, befinder sig idag 
på Frederiksborgmuseet.

En enkelt tuschtegning af Nøde- 
bo Kirke (Øregård Museum) er 
signeret Holm, men virker umid
delbart for grov. Der kan dog være 
tale om et tidligt ungdomsarbejde.

Mere sikker, trods manglende 
signering, er tegningen fra Slange
rup Kirke som er gengivet her.

frigjorthed i behandlingen af moti
verne.

Men tilbage til de nordsjællandske 
billeder: Fra Gentofte-Lyngby- 
Bagsværd har Holm efterladt sig 
adskillige tegninger og akvareller, 
bl.a. forskellige slotte og landste
der og en række motiver fra popu
lære udflugtsmål som Charlot- 
tenlund, Dyrehaven, Bakken og 
Klampenborg Badeanstalt.

Fra Søllerød kendes tre næsten 
identiske sepialaveringer af bak
ken ved Strandmøllen (på Køben
havns Bymuseum og hos Lyngby- 
Tårbæk kommune) og fire forskel
lige motiver af Palæet i Skodsborg 
(på Københavns Bymuseum og 
Øregård Museum og Nasjonalgal
leriet i Oslo. Desuden Søllerød 
Kirke og Bakkehuset i Vedbæk, 
som begge gengives her. En akva
rel af toldstedet »Alexandria« og

Interiør fra Slangerup Kirke, sepiategning 190x220. u. år. Privateje (tidligere i grosserer Henry 
Nexøe-Larsens samling).
Der kendes kun ganske få interiørtegninger af Holm, hvad der i sig seh’ gør dette billede 
ejendommeligt. Tilmed er det det eneste kendte fra netop denne egn.
At Holm har været her er dog troligt nok: billedet må formentlig henføres til 1820'erne efter 
udførelsen at dømme, og det kan således være udført i forbindelse med den rejseaktivitet, som 
»Sjællands yndigste Egne« har krævet.
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Bakkehuset i Vedbæk, akvarel 117x 173. u. år. Det Kgl. Bibliotek.
Bakkehuset lå på højdedraget nord forTrørødvej tæt ved Strandvejen. Det var opført ca. 1765 for 
højesteretsadvokat P. Balling. I 1811 blev det købt af handelsmanden og politikeren L. N. Hvidt 
(1777-1856) i hvis slægt det var. til det i 1915 blev overtaget af vekselerer Johan Levin. som samme 
år lod det nedrive.
Billedet må stamme fra tiden efter 1849. hvor bygningen til højre blev opført som stald og vognrum 
og med gæsteværelser ovenpå. På Bakkehuset holdtes litterær salon i stil med det frederiksbergske 
Bakkehus. Nybygningen kaldtes følgelig »Vrøvlcnborg«.

Fredensborg har Holm besøgt i 
forbindelse med forarbejderne til 
»Sjællands yndigste Egne«, men 
ellers kendes kun en lille akvarel 
herfra, benævnt »Egnen ved Fre
densborg« som solgtes hos Winkel 
& Magnussen’s auktioner i 1944.

Fra Helsingør findes en sepiala- 
vering af Helsingør fra syd, et mo
tiv som er næsten identisk med 
stikket i »Sjællands yndigste Eg
ne«, og det kan muligvis være for
lægget. Endvidere to små tuschteg
ninger af henholdsvis Marienlyst 
og Helsingør havn set mod Kron
borg; ægtheden af de sidste to er 
lidt tvivlsom, men under alle om

stændigheder er der tale om kopier 
efter Holm. De nævnte Helsingør- 
billeder tilhører alle Helsingør By
museum.

Den lille akvarel fra Helsingørs- 
gade i Hillerød er dateret 1858, og 
det er formentlig den sidste Holm 
har udført udenfor København. 
Han blev indlagt på Almindeligt 
Hospital den 19. april 1861, og her 
døde han allerede 1. maj af tuber
kulose, fattig og ringeagtet, som 
han havde været det gennem hele 
sin lange tilværelse i kunstens tje
neste. Og som så mange andre 
komplet uvidende om den aner
kendelse, han senere skulle opnå.

Denne artikel omtaler samtlige de 
i øjeblikket kendte billeder fra eg
nen nord for Lyngby. Forfatteren, 
prokurist Erik Housted, Dyvekes 
alle 6, 2300 København S, arbejder 
på en større monografi over H. G. 
F. Holm og hans værker og vil væ
re taknemmelig for oplysninger om 
yderligere billeder, hvis sådanne 
findes.

Parti fra Helsingørsgade i Hillerød, 
akvarel 100x120, 1859. Frederiksborgmuseet.
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Storbrand i Gribskov 
for 100 år siden

Af Niels Richter-Friis

Den 20. april 1885 drev tykke røgskyer over Nordsjælland fra 
en af de største skovbrande, der var set i Danmark i mange år. 
Illustreret Tidende havde en af deres tegnere på stedet.

Måske var del denne »kakkelovn« af et 
damplokomotiv, der var brandens årsag. Når 
det spruttede afsted, føg glødende kulstøv op 
ad skorstenen. T ræsnit i III. Tid. 1880.

Jeg kan lige så godt først som sidst 
indrømme, at der ikke er så meget 
kød på denne historie.

Men der er en anledning. »Fød
selsdagen« er rund, og Illustreret 
Tidende bragte kort efter branden 
et par træsnit, som altid har fasci
neret mig. Man får et godt indtryk 
af, hvor vanskeligt det må have væ
ret at slukke en større skovbrand 
med datidens hjælpemidler.

Der var det vidunderlige - og 
dengang helt epokegørende - ved 
Illustreret Tidende, at man ikke 
nøjedes med at afbilde konger og 
slotte, men også beskæftigede sig 
med de mere dagligdags motiver 
og begivenheder.

Tegneren er den polsk fødte Ka
rel Sëdivÿ, som var specialist i 
katastrofebilleder. Også hans far, 
Franz Sédivy, var tegner og xylo

graf ved Illustreret Tidende og sy
nes at have haft lignende forkær
lighed. for det var ham, der i 
1884 forevigede Christiansborg 
Slots brand.

Træsnittene fylder en hel, stor 
side, men til gengæld ofrer Illustre
ret Tidende ikke megen spalte
plads på sin ledsagende tekst, ialt 
blev det kun til 14 linier. Og bedre 
hjælp er der ikke at hente i Frede
riksborg Amts Avis, der dagen ef
ter branden fatter sig endnu større 
korthed, og det på trods af, at det 

Inden slukningsmandskabet nåede frem ad Kildeportvcj. havde ilden allerede stor udbredelse. 
Træsnit af Karel Sèdevÿ i III. Tid. 1885. her gengivet i hel størrelse.
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var den største skovbrand i mands 
minde.

Fænomenet synes at være typisk 
for tiden og skyldes ikke, at der 
»kun« er tale om en skovbrand. 
Der går næsten ikke en dag uden 
en eller flere brande. Men det er 
karakteristisk, at selv når store 
bygninger nedbrænder til grunden, 
er avisomtalen altid meget kort, 
nærmest lakonisk.

Men det fremgår dog, at Grib
skov var en krudttønde efter flere 
ugers tørke. Ilden brød ud ved Kil
deport trinbræt om formiddagen, 
kort efter at toget var passeret på 
Gribskovbanen, der den gang - i 
sit femte leveår - endnu kun kørte 
mellem Hillerød og Græsted.

Det kan lyde som en spøg, at der 
på danske skinner har kørt toeta
gers personvogne med indbygget 
damplokomotiv, men ikke desto 
mindre er det en realitet. Grib
skovbanen disponerede over to så
danne skabninger, som nærmest 
må kaldes »dampsporvogne«.

En trappe på bagperronen førte 
op til den øverste etage, der dog 
kun var monteret om sommeren. 
Et baldakinlignende bliktag blev

Sådan gik det til for 100 år siden. Som et modstykke hertil så jeg i år på Korsika en kæmpemæssig 
maki-brand blive slukket ved hjælp af flyvere, der hentede vand fra Middelhavet. Træsnit af Karel 
Sêdivÿi III. Tid. 1885.

anbragt på tynde jernstænger, og 
på en lang dobbeltbænk kunne de 
rejsende nyde den friske skovluft - 
der dog var iblandet en god por
tion røg og damp.

Toget - eller rettere sagt »damp
sporvognen« - kunne køre 30 
km/tim., men så var det også lige 
før både personer og skinner gik 
op i sømmene. Så man nøjedes 
med en tophastighed på lige godt 
20 km/tim.

Ydermere var det så raffineret, 
at dampvognen kunne tages ud af 
passagervognen og køre alene, når 
den skulle til reparation. Så ligne
de den grangiveligt en kakkelovn! 
Men da førerrummet og dets facili
teter forblev i vognen, måtte der 
bindes en stol fast til uhyret, så 
lokomotivføreren ikke behøvede 
at klamre sig fast under kørslen. Et 
festligt syn har det været! Uden 
sammenligning må det have været 
de mest besynderlige skabninger, 
der er set på danske skinner.

Af et sådant lokomotiv kunne 
man vente sig alt. Og når det sprut
tede lystigt af sted, føg det gløden
de kulstøv til alle sider. Intet un
der, at skovbrande hørte til dagens 
orden.

Måske skulle det lige være 
Brandvæsenet, der var i stand til at 
tage konkurrencen op med Grib
skovbanen, om hvem der havde 
det mest iøjnefaldende og mærk
værdige rullende materiel.

Brandsprøjterne var hestetruk- 
ne og pumperne håndbetjente. 
Først så sent som i 1926 fik man 
motorsprøjter i Hillerød.

Det hele var ineffektivt ud over 
alle grænser. Til gengæld var der 
ikke mangel på mandskab! Sandt 
at sige, var der så mange, at de 
nærmest må have faldet over hin
anden, når der var ildebrand, for 
pligtbrandkorpset talte 300 mand!

En brand fik som oftest kata
strofalt omfang. Husenes brand
farlighed var langt større end i vore 
dage, og materiellet som sagt ikke 
meget bevendt.

Det kan ikke undre, at Illustre
ret Tidende kunne fortælle sine læ
sere, at »inden Slukningsmandska
bet kunde samles, havde Ilden alt 
faaet en stor Udbredelse«.

Og vejrguderne trådte ikke hjæl
pende til. Meteorologisk Instituts 
vejrberetninger i de dage lyder på 
»opfriskende sydvestlige og vestli
ge Vinde med varmt, tørt og over-
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Udrykning på vej til Nøddebo Kro's brand i 1915. Ved den lejlighed nedbrændte ikke alene kroen, 
men også brandsprøjten! De 30 år havde ikke hjulpet meget på materiellets effektivitet. 
Foto fra Lokalhistorisk Arkiv i Hillerød.

vejende klart Vejr over Danmark 
og Nordtyskland«.

Yderst til venstre på det store 
træsnit er en hestetrukket brand
sprøjte på vej. Kusken svinger sin 
pisk, og snart er vognen fremme 
ved brandmændene, der står og 
venter med deres spande. Det er 
formentlig Kildeportvej i forgrun
den af billedet, for ilden bredte sig 
fra banen østpå mod Ottevejshuset 
i den kraftige blæst.

Det var her, Søren Kierkegaard 
kom første gang 50 år tidligere og 
blev grebet af symbolikken i »Ot- 
tevejskrogen«s modsigelser - et af 
de få og helt enestående eksempler 
i litteraturhistorien på, at en tanke
virksomhed kan gøre et ellers yd
mygt sted berømt.

På selve brandstedet iler folkene 
frem og tilbage med deres spande i 
håb om at få standset ildens frem
march gennem skoven. Granris 
bliver taget til hjælp for at slå flam
merne ned - navnlig voldte det 
problemer, at store arealer af 

skovbunden var beklædt med vis
sent og knastørt græs.

Ud på eftermiddagen lykkedes 
det dog at få ilden under kontrol, 
og Illustreret Tidende kan gøre 
status: »Det er mest ung Gran og 
Fyr, der er gaaet i Løbet. Branden 
i Gribskov er en af de største Skov
brande, vi i mange Aar har haft 
her i Landet. Omtrent et halvt

Det må have været 
en fornøjelse at sidde 
på øverste etage i 
»dampsporvognen« 
gennem Gribskov. 
Selv om røg og damp 
fra den indbyggede 
»kakkelovn« 
blandede sig med 
den friske skovluft. 
Foto 1895, Det kgl. 
Bibliotek. 

hundrede Tønder Land Ungskov 
ødelagdes derved«.

Også Gribskovbanen gjorde sta
tus. 1885/86 blev det dårligste 
regnskabsår i banens historie, og 
det indtil dato. Overskuddet blev 
kun 1.702 kr., og årsagen var den 
store skovbrand.

Skovvæsenet forlangte, at der 
monteredes dobbelte gnistfangere 
på lokomotivskorstenene, men 
helt undgå skovbrande kunne man 
ikke, selv om de i årene fremover 
heldigvis blev langt mere sjældne.

Nutidens rejsende passerer Kil
deports undseelige trinbræt i et 
helt andet tempo, end den sprut
tende »kakkelovn« gjorde det for 
100 år siden. Men forfatteren af en 
turistfører fra 1880 var nu alligevel 
imponeret: »Venteskuret ved Kil- 
deporthus er en forstørret Udgave 
af Sporvognsventesalene i Køben
havn. Det Hele, der gjør et hygge
ligt Indtryk, har et vist amerikansk 
Præg« !

Det må siges at være den højeste 
anerkendelse, noget nyt og ukendt 
kunne få her i landet. Man skulle 
næsten tro, at det ikke var et trin
bræt, men en skyskraber. Hvem 
skulle have anet, at USA havde 
haft en finger med i spillet her midt 
i Gribskov. Og dog - hele sceneriet 
har nok mest af alt mindet om en 
»miniature-western«.
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Asminderød Kro 
gennem 300 år

Hvor Vorherre bygger en kirke, bygger Fanden en kro, siger 
man. Og i Asminderød ligger kirke og kro da også klods op ad 
hinanden. Men tilblivelsen af Asminderød Kro skyldes nu 
nok alligevel andre forhold end førnævnte »bygherre af kroer«.

Af Ronald Larsen

Asminderød Kro, fotograferet af kroens 
nuværende ejer, Poul Schwartzlosc.

De fornemme herrer til Krogerup 
Gods ved Humlebæk havde for 
mere end tre hundrede år siden" 
Asminderød Kirke som deres sog
nekirke. Men modsat de fattige 
bønder, der ofte måtte gå mange 
mil for at komme i kirke, så ankom 
de rige adelsmænd i karet, for
spændt ædle heste. De måtte jo ha
ve et sted at stalde hestene op og få 
vognene under tag.

Krogerup Gods ved Humlebæk 
ejede nogle grunde i Asminderød, 
og på en af disse byggede de et 
mindre hus med opholdsstue, stald 
og vognskur, og dette hus blev den 
første spinkle begyndelse til kro
hold i Asminderød.

Asminderød landsby var engang 
et samfund med kun 50-60 indbyg
gere. Fredensborg Slot og by eksi
sterede endnu ikke.

Krigshelten blev adlet og 
fik Krogerup Gods foræret

Den person, der skaffede Asmin
derød en kro, var adelsmanden 
Hans Rostgaard, og han har for 
evigt indskrevet sit navn i Dan
markshistorien. Han levede 1625- 
1684, og kun 18 år gammel kæmpe
de han i Torstenssonkrigen (1643- 

45), som Danmark tabte, og hvor 
vi mistede bl.a. Gotland, Ösel og 
Jämtland og måtte give Sverige og 
Holland toldfordele.

I 1656 blev Hans Rostgaard ride
foged på Kronborg, og under 
Svenskekrigen 1657-60, hvor sven
skerne havde besat Kronborg, til
bød han svenskerne sin tjeneste. 
De troede på ham, men han var i 
virkeligheden spion for Frederik 
III og kunne bl.a. underrette kon
gen om stormen på København 
1660.

Hans Rostgaard var hovedman
den bag en plan, der skulle gen
erobre Kronborg, men kupforsø
get blev opdaget. Det lykkedes 
Rostgaard at flygte. Han blev adlet 
og fik 1660 godset Krogerup for
æret af kongen som belønning.

Den første kro

Hvornår den første rigtige kro i 
Asminderød fik bevilling, ligger ik
ke helt klart, men den blev givet af 
dronning Sophie Amalie (Frederik 
Ill’s dronning), der blev enke i 
1670 og døde 1685. Inden for dette 
tidsrum er bevillingen udstedt.

Den første krobygning ved man 
ikke meget om, men den lå for

mentlig ikke, hvor den nuværende 
kro ligger. Omkring 1685-1690 
blev en gammel bondegård, Dam
gården, nedrevet og på dens plads 
lige overfor kirken blev en ny kro
bygning opført, som i dag er en del 
af den nuværende større bygning.

En kromand kunne dengang 
normalt ikke leve af krodriften 
alene, og Asminderød Kro havde 
foruden landbrug også købmands
handel gennem mange år. Mange 
kromænd klarede økonomien, hvis 
de fik tilladelse til at brygge øl og 
brænde brændevin og sælge det ik
ke alene til kroens gæster, men og
så til landsbyens og omegnens be
folkning. Men denne tilladelse 
blev aldrig givet til Asminderød 
Kro, selv om skiftende kromænd 
ansøgte derom. Denne rettighed, 
dette privilegium (heraf begrebet 
kgl. privilegeret kro) blev kun gi
vet til landevejskroer, der var nød
vendige for de vejfarende, og As
minderød Kro lå ikke ved en lan
devej.

Primitive forhold

Gamle dages kroer var som regel 
primitivt indrettede. En panteobli- 
gation fra 1750, udstedt af kro
mand Henrik Nielsen-Sejr, beskri
ver kroens lokaliteter og inventar. 
Her nævnes yderstuen, hvilket nok 
har været skænkestuen, møbleret 
med to fyrretræsborde og fire bæn
ke, det hele rødmalet. Desuden en 
udtræksbænk og en slagbænk, fyldt 
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med dyner og andet sengetøj, der 
fortæller, at skænkestuen også blev 
brugt som overnatningssted. Des
uden var der i hjørnet af stuen et 
primitivt »das«.

Finere gæster kom ikke i skæn
kestuen men blev vist ind i »den 
anden stue« der var møbleret med 
lædermøbler, thebord og et spejl i 
forgyldt ramme. Desuden fandtes 
et messing-drikkefad, brætspil og 
en udtræksseng med forhæng, så 
denne stue blev altså også brugt til 
natlogi. Der var et sovekammer til 
krofamilien, men ingen private 
stuer til dem, så privatlivet har ik
ke været så privat endda.

Resten af huset var køkkener - 
der var to - spisekammer, kælder 
og en rullestue med sengesteder til 
tjenestepigerne.

De mange kromænd og 
krokoner gennem årene

En lang række kromænd og kroko
ner har virket i Asminderød, og 
antallet er stort, fordi levealderen 
var meget kortere end i dag. Døde 
kromanden eller konen, gik der 
som regel kun kort tid, før den ef
terladte indgik nyt ægteskab og of

Postkort fra omkring 1905. Den store gavl i forgrunden til højre stammer sikkert fra tiden, da kroen 
havde Damgården som landbrug sammen med krodriften. Den bageste bygning i kro-komplekset er 
formentlig en rest heraf. Hvornår landbruget faldt bort, vides ikke med sikkerhed, men måske var 
det. da den sidste »Hammer«. Harald Hammer, solgte kroen i 1861.
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te med en meget yngre eller ældre 
ny ægtefælle. Det ser ud, som om 
det oftest var fornuftsægteskaber. 
Der nævnes eksempler på, at en 
krokone på 38 giftede sig med en 
mand på 23, og en enkemand på 61 
giftede sig med en pige på 16! De 
nye ægteskaber blev som nævnt 
indgået meget kort efter ægtefæl
lens død - måske af nødvendighed, 
for en kro kunne dengang ikke dri
ves, hvis der ikke var både en kro
mand og en krokone, og det kan 
den vel heller ikke godt i dag.

Mange af kromændene var kun 
ejere i kortere tid, men i 1713 gif
tede kromand Ole Madsen sig med 
Bore Hansdatter fra Endrup, og 
hun blev stammoder til Hammer
slægten, der i 148 år var knyttet til 
kroen. Frits Hammer var denne fa
milies sidste krovært. Han solgte 
kroen til Hans Sørensen Hansen i 
1861. Men det var usædvanligt, at 
samme familie var ejere gennem så 
mange år.

En ung krigshelt

Frits Hammer og hans far Johannes 
Hammer indskrev også deres nav
ne i Danmarkshistorien med hæder 

og ære. Det gik således for sig:
Da englænderne i august 1807 

invaderede Danmark og omringe
de København og stillede krav om 
udlevering af den danske flåde, 
meldte kromand Johannes Ham
mer og hans kun 14-årige søn Frits 
sig frivilligt til de beredne Herre
gårdsskytters Korps. De galoppe
rede til København og skød sig 
gennem de engelske styrker, der 
var ved at belejre København. De 
blev iklædt på Christiansborg, men 
Frits Hammers alder og spinkle 
skikkelse vakte nogen betænkelig
hed. Da han havde demonstreret 
sin fremragende skydefærdighed, 
og faderen havde forsikret, at han 
var en dygtig rytter, fik han dog lov 
til at komme med. 1 dagene fra 17. 
til 31. august var de begge mange 
gange i ilden og i livsfare, og Jo
hannes Hammer blev såret og kom 
en kort tid på lazaret.

Den 31. august gjorde Herre
gårdsskytterne sammen med Liv
jægerne et udfald fra Kastellet 
mod englænderne, der nu stod i 
Classens Have på Østerbro. Lede
ren af angrebet var major, kam
merherre Krog. De engelske styr
kers chef var general Baird, som 
var en modig officer. Han red i 
galop frem og tilbage foran sine 
styrker og var naturligvis en efter
tragtet skydeskive for de danske 
soldater, som dog ikke havde hel
det med sig.

Major Krog, der kendte Frits 
Hammers skydefærdighed, gik hen 
til ham og bad ham forsøge, og ved 
første skud fik han ram på genera
len, der faldt af hesten og blev 
slæbt i sikkerhed af sine soldater.

Da englænderne indledte et 
bombardement mod København, 
blev danskerne klar over den håb
løse situation, og 7. september 
overgav de sig. De følgende dage 
var der stor aktivitet og megen 
kontakt mellem de danske og en
gelske officerer for at ordne alle 
praktiske opgaver.



Træfningen i Classens Have under Københavns bele jring den 31. august 1807 er på grund af Frits 
Hammers navnkundige medvirken også et lille stykke Nordsjællands-historic. Til venstre ses 
Livgardens skarpskytter, i midten Livjægerne og til højre Herregårdsskytterne. Kobberstik 
Eckersbcrg/Lahde. udlånt af Det kongelige Garnisonsbibliotek.

Major Krog mødte herunder ge
neral Baird i Kastellet. Han havde 
armen i bind og ville gerne se den 
soldat, der havde ramt ham ved 
træfningen i Classens Have. Frits 
Hammer blev hentet, og generalen 
gjorde store øjne, da han så, at det 
var en dreng, der havde fældet 
ham. Han tvivlede på, at det kun
ne være rigtigt og bad Frits demon
strere sin skydefærdighed. Han lod 
et spillekort, hjerter es, sætte op 
på en træstamme, og alle fjernede 
sig 200 skridt fra træet. Frits tog 
sigte og ramte med første skud lige 
midt i kortets hjerte.

Generalen var imponeret og sag
de til Frits: »Du skal have en Erin
dring om din Daad i Gassens Have 
fra en Englænder, der værdsætter 
din Dygtighed og dit Mod«.

Han forærede Frits to meget 
smukke sølvindlagte pistoler og en 
pung med guldstykker. Pistolerne 
er stadig i familiens eje.

Steen Steensen Blicher har om 
denne begivenhed skrevet et digt 
på 26 vers.

Frits Hammer er begravet på 

Asminderød kirkegård. Graven er 
for længe siden sløjfet, men grav
stenen står stadig på det ubeplan- 
tede, nøgne gravsted, og den vil 
sikkert aldrig blive fjernet.

Landsbyens og 
omegnens kro

Asminderød Kro har gennem åre
ne været rammen om alle den slags 
arrangementer, der kan foregå i en 
kro.

I Avertissementstidende den 15. 
september 1907 tager bladet i en 
artikel afsked med kroejer N. Ol
sen og frue, som åbenbart har væ
ret meget populære værter, og jeg 
gengiver artiklen meget forkortet:

»I omstaaende Avertissement 
taget Hr. Kroejer og Hustru Af
sked med sin store gamle Kunde
kreds, d.v.s. hele Egnens Befolk
ning, thi det er vel kun faa af os, 
som ikke er kommet i Berøring 
med Hr. og Fru Olsen, og de fleste 
af os har vel et eller andet Minde, 
der knytter sig til den gamle Kro. 
Her mødtes man i Glæde, Alvor og 

Sorg. Her samledes vi, naar Politi
kerne kaldte paa Vælgerne. Talri
ge er de unge Par, der fandt hin
anden paa Kroens store For
eningsballer, muntre Dillettantko- 
medier, Basarer og Karnevaller. 
Herfra tog vi ud paa friske Kanetu
re, og her sluttede vi Turen og fik 
Varme i Kroppen i den hyggelige 
Krostue med en Punch eller Tod
dy. Vi kan paa Egnens Vegne tak
ke dem for, hvad Asminderød Kro 
blev for denne Egn og for de glade 
Minder, der for hver enkelt af os 
knytter sig til Navnet Asminderød 
Kro«.

Mange af de aktiviteter, der her 
er omtalt, foregår i dag i forsam
lingshuse, på biblioteker og i 
sportshaller etc. Men dengang var 
det kroerne og hotellerne, der var 
midtpunktet.

Asminderød Kro i de 
senere år og i dag

Jeg kom til Fredensborg den 1. juli 
1960, og indtil i dag har Asminde
rød Kro haft en række værter, der 
har drevet kroen på helt forskellig 
måde: Som almindelig kro, hvor 
krostuen spillede den største rolle. 
Der var foreningsballer og selska
ber, der kom turister og week-end 
gæster, der blev arrangeret aftener 
for de helt unge, hvor meget avan
cerede orkestre underholdt, og 
kroen var indtil for kort tid siden 
stedet, hvor vi afgav vor stemme 
på valgdagen.

I perioder har køkkenet været 
lukket, og kun krostue og selskabs
lokaler åbne for møder, bankospil 
og lignende. Sluttede selskaber 
kunne dog få mad serveret.

Kroens ejere i dag er Lillian og 
Poul Schwarzlose, kendt fra re
staurant Balkonen i Tivoli. De har 
foretaget en betydelig, men allige
vel nænsom restaurering, som nok 
skal danne optakten til en god re
næssance for den mere end 300 år 
gamle kro.
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Fra brændets 
og tørvenes tid

Tidsmæssigt er springet til naturgassen ikke stort. Og for 
læseren af denne artikel vil det med garanti være en hel 
nydelse, næste gang han eller hun drejer på radiatoren eller 
tænder for bageovnen.

I vore energifattige tider, hvor den 
go’e gamle kakkelovn er ved at bli
ve højeste mode, ville det måske 
være på sin plads at genopfriske, 
hvordan det var med den ting for 
blot 30-40 år siden og havde været 
det i mange generationer forud.

Begrebet oliefyr kendte man ik
ke i min barndom, havde aldrig 
hørt om det - og det var endda 
ikke alle, der endnu havde fået 
lært at fyre med koks, et brændsel 
der i tyverne blev betragtet som 
noget ganske nyt og uprøvet, i 
hvert fald ude på landet.

Jeg husker, hvordan min bedste
far, der var skrædder, var meget 
skeptisk overfor denne fyringsme
tode.

Han skulle jo næsten altid have 
fyr på ovnen, for at kunne varme 
sit pressejern. Her havde han hidtil 
fyret med kul, men mor søgte at 
overtale ham til at bruge koks, der 
ikke svinede nær så meget.

Nu var han jo af den »gamle sko
le«, hvor det drejede sig om at spa
re mest muligt på snart sagt alting, 
og det gjaldt selvfølgelig ikke 
mindst de dyre kul, hvor han var 
vant til kun at komme en enkelt 
skefuld på ad gangen.

Det fristede vældigt med disse

Af Karl Nielsen

her koks, der kun kostede godt det 
halve for en hektoliter, men han 
kunne ikke på nogen måde få dem 
til at brænde. Engang, da jeg var 
en otte-ni år, var jeg med mor på 
besøg hos de gamle, og mor skulle 
lære sin far at fyre med koks. Men 
han var nær eksploderet, da han så 
hun fyldte kakkelovnen helt op. På 
den måde ville det jo blive meget 
dyrere end de ellers dyre kul. Det 
nyttede absolut intet, at mor for
klarede systemet, og at han nu ik
ke skulle fyre noget på før i aften, 
eller måske endda først næste mor
gen. Han skulle sate’me ikke have 
flere koks!

Ude blandt bønder og husmænd 
var det ikke stort bedre med for
ståelsen. Her var man også vant til 
kun at bruge en enkelt tørv, eller 
et stykke brænde ad gangen.

For nu at tage brændet først, blev 
der hvert forår afholdt skovauk
tion, hvor man kunne købe nogen
lunde reelt brænde, der dog allige
vel skulle både saves og kløves - 
flækkes, som man kaldte det - og 
det var kun de mest velsituerede, 
der benyttede denne fremgangs
måde. Det store flertal af folk på 
landet hentede kvasbrænde, når 

skovningen var ved at være slut.
Gårdmændene var jo selv køren

de, og husmænd »lånte« et køretøj 
af en bonde, tit mod at gøre en hel 
dags arbejde, så det var ingenlun
de gratis at være selvkørende.

Man gav én krone for et enspæn
derlæs og to kroner for et tospæn
derlæs, og læsset skulle synes af en 
skovløber eller skovfogeden inden 
hjemkørsel. Herefter var det så 
med at få gang i øksen, dels for at 
få brændet hugget, mens det endnu 
var grønt, og dels skulle man være 
færdig, inden forårsarbejdet i mar
ken begyndte. Dette sidste be
stemtes af vejret. Havde man nu 
været heldig at komme som en af 
de første i et skovningsområde, var 
der meget godt brænde at samle, 
idet nemlig skovarbejderne ikke 
altid tog det så nøje med kvas
brændet. Der kunne godt være gre
ne, som var både otte og ti centi
meter tykke, men dem gjorde man 
klogt i at få gemt inde midt i læsset!

Tørv var et helt andet kapitel, eller 
måske endda flere kapitler for sig. 
For dem med egen mose var der 
ingen problemer med råstofforsy
ningen, snarere med at få arbejdet 
gjort, mens tid var.

Det var nemlig så viseligt indret
tet, at den bedste tid at arbejde i 
mosen samtidig var den tid, hvor 
alt markarbejdet skulle gøres.

Så kunne det hænde, at en bon
de allierede sig med en husmand, 
eller i alt fald med en, der ikke selv 
havde moseareal, og så lod man 
ham »skære til hælvten«; det vil 
sige, at han sørgede for at få tørve
ne op af mosen og passede dem 
hele sommeren igennem med at 
vende og »skrue«, når rette tid var.

For det arbejde, som husman
den og hans hjælpere havde lagt i 
tørvene sommeren igennem, fik de 
så halvdelen af tørvene.

Skulle der være regnet timeløn 
ud for den tid, der var gået med 
denne tørvefremstilling, ville det
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Tørveskærermiljø ved Odderdamsengene i Grib Skov. Solen går på hæld efter endt dagværk, og midt i 
billedet står tørvestakkene tæt. Fremragende og stemningsfuldt maleri af Nordahl Grove, 1851.

afgjort være blevet nogle meget 
dyre tørv. Hovedsagen var dog, at 
man ikke kom af med kontante 
penge.

Alle parter var tilfredse, og det 
var vel hovedsagen. Bonden havde 
især grund til at fryde sig. Han hav
de ikke haft anden udgift end at 
lægge jord til - jord, han alligevel 
ikke kunne bruge til noget.

Jeg har med vilje brugt udtryk
ket »fremstille« tørv. Der fandtes 
nemlig flere metoder, hvoraf den 
mest almindelige nok var det man 
kaldte at »skære« tørv, hvilket igen 
kunne gøres på to måder.

Var der tale om kun to, f.eks. 
mand og kone, og der ellers var til 
at stå nede i graven for vand, brug
te man den ældste - og nok enkle

ste metode: Efter at »overjorden« 
var rømmet af, ridsede man med 
en speciel kniv. Den var en kraftig 
på 10-12 tommers længde, og skaf
tet var bukket vinkelret bagover og 
fastgjort til en lang stang. Med 
denne indretning skar man så ned 
gennem tørvemassen, så dybt, som 
man nu havde mulighed for at hen
te tørv.

Dernæst gik så manden ned i 
graven, og med en speciel plade
formet spade, hvor skaftet sad i det 
ene hjørne, skar han nu tørvene af 
enkeltvis, kastede dem op til den 
ovenfor stående, som så kørte dem 
væk på en flad trillebør, bagud til 
videre behandling.

I almindelighed var man dog gå
et over til en nyere metode, hvor 

der helst skulle være fire-fem 
mand, eller store drenge, et par af 
dem. Man brugte en såkaldt »tør- 
vemaskine«, som dog ikke havde 
ret meget med en maskine at gøre. 
Jeg skal søge at forklare, hvordan 
den så ud:

Det var en tynd træplade, et par 
alen lang og en halv snes tommer 
bred. Det skulle være sejt og 
stærkt træ, for pladen måtte helst 
ikke være mere end en halv tomme 
tyk. I venstre side var der så sat et 
lignende bræt vinkelret på det 
første, men kun ca. tre tommer 
bredt, og det hele mundede forne
den ud i en stålplade, som fungere
de som kniv, og som var længst 
inde i hjørnet, hvorved den fik et 
skråtstillet skær.
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På overkanten af det smalle si
debræt var der monteret et hæng
sel med en drejelig kniv, der kunne 
betjenes oppefra.

Den havde et dobbelt formål, 
både at skære fri i bunden og sam
tidig danne bund i apparatet, når 
tørveklodsen skulle trækkes op.

Foroven i »maskinen« var der 
monteret et håndtag til at trække i, 
og midt ned i det brede bræt var 
der to-tre udskæringer, passende 
til en støvlesnude og beregnet til at 
træde apparatet i bund med. Klod
sen, der blev trukket op, var en 
halv snes tommer på den ene led 
og kunne variere i tykkelse på den 
anden led, alt efter hvor tykke 
»skiver« der var tale om. Det var 
et knokkelslæb at stå med en sådan 
tørvemaskine en hel dag, og mær
keligt nok var det ganske små 
mandfolk, der klarede det bedst. 
De gik som regel fra sted til sted i 
»sæsonen« og nogle af dem kunne 
opnå en rutine, så det kunne knibe 
for de øvrige at skaffe tørvene af 
vejen efterhånden.

Jeg har kendt en, der det meste 
af tiden var en doven og fordruk
ken slambert, men som »levede 
op« i tørvesæsonen, og her kunne 
ingen andre måle sig med ham!

Når »optrækkeren« havde væltet 
tørveklodsen af, blev den delt i en 
fire-fem stykker, læsset på en slags 
slæde og kørt bagud på egnen. Her 

Tørveskærersjak 
ved Stenholt Enge, 
nær Nødebo.
Foto: ca. 1916.
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gik kvinder eller store børn og del
te dem yderligere op, i de tykkel
ser, tørvene skulle have.

Efter nogen tids forløb - alt af
hængig af vejret - skulle tørvene 
vendes, eller »kantes«, som man 
nogle steder kaldte det, for så 
igen - når de var blevet noget mere 
tørre - at blive »skruet«.

Hvorfor det hed sådan, ved jeg 
ikke, for det var bare at bygge dem 
op i små stakke, helst sådan, at det 
kunne blæse igennem.

Tørveskruernes størrelse var 
helt afhængig af temperamentet 
hos den, der lavede dem. Der kun
ne var 70-80 tørv i, men der kunne 
også godt være 200, og det så helt 
dekorativt ud med disse lange ræk
ker af helt ens små stakke, og det 
siger sig selv, at der skulle temme
lig god plads til, hvis der skulle 
være tørv til flere husholdninger 
vinteren igennem.

Der var en tredie måde at lave tørv 
på, som nok var den allerældste 
metode. Den blev brugt, hvis kva
liteten af tørvemassen var sådan, 
at det kneb med at få den til at 
hænge sammen ved blot at skære 
den. Det var at lave æltetørv. Det 
kunne foregå nede i graven, eller 
hvis det kneb med at styre vandtil
førslen, i en kasse oppe på land, og 
arbejdet bestod kun i, at en eller 
flere æltede rundt i tørvemassen 

bare ved at jokke i den. Med træ
skostøvler eller barfodet, det var 
valgfrit!

Når så massen var tilpas, blev 
den kørt væk i en speciel tørvesluf
fe og læsset af i trærammer, der var 
inddelt i felter af den størrelse, 
man ønskede tørvene.

Når tørvemassen var tør nok til 
det, blev rammerne fjernet, og så 
foregik resten som foran be
skrevet.

Hvilken metode, man end an
vendte, skulle første etape være til
endebragt inden høhøsten, og de 
færdige tørv klar til hjemkørsel in
den kornhøsten, eller snarest mu
ligt efter.

Det var om at undgå efterårsreg
nen, for våde tørv er ikke det bed
ste brændsel!

I krigsårene fra 1940-45 fik tørvene 
en renæssance, fordi det kneb med 
at skaffe tilstrækkeligt med uden
landsk brændsel.

I disse år var det dog en anden 
fremgangsmåde, der blev anvendt.

Når der nu pludselig skulle skaf
fes tørv til ikke alene mange flere 
kakkelovne, men i nok så høj grad 
til den voksende industri, rakte det 
ikke til med de gammeldags me
toder.

Tørvegravning blev i løbet af 
utrolig kort tid til en hel industri 
for sig. Der byggedes kæmpema
skiner, som i princippet mindede 
ikke så lidt om en kødhakkemaski- 
ne, eller måske om dem, man 
brugte på et teglværk til fremstil
ling af mursten.

Nede i graven stod tre-fire mand 
og øste tørvejord op på et trans
portbånd, der førte massen op i 
selve værket.

Her pressede en snegl tørvemas
sen ud gennem et firkantet hul, 
hvor der stod en og skar ud i »pas
sende« klodser.

Disse klodser blev så kørt bag
ud, hvor alt måtte foregå på den 
gammeldags maner.



Kvindens vilkår i det 
helsingørske handelsliv

Af Annette Aagaard

Søger man i historien efter kvindernes vilkår og position, er 
der ikke mange spor at gå efter. Så meget desto mere 
interessant er derfor det tidsbillede, som denne artikel giver.

Der var en Kone paa Landet,
Hun havde en Høne blandt andet.
Nu. lægge Æg er Hønens Fag, 
Og denne gav eet hver evige Dag.
Det var et Par Snese, da de blev talt, 
See, det fandt Konen ikke saa galti 
Hun dem forsigtig i Kurven fik, 
Tog den paa Hovedet og gik.
Til Staden styrede hun sin Gang. 
Men hun var ene. og Veien var lang, 
Skjøndt hun gik til af alle Kræfter.
Nu tænkte hun over og regnede efter 
Hvor godt hun fik sine Æg betalt. 
Og det var jo heller ikke saa galt. 
»Ja vist!« saaledes hun gaar og taler, 
»For disse faar jeg en heel Rigsdaler. 
For den vil jeg kjøbe to Høns, lad see! 
Med den derhjemme har jeg da tre, 
Hver lægger Æg, og om ikke længe 
Kan jeg handle igjen og komme til Penge. 
Jeg kjøber tre Høns til de tre jeg har. 
See det bliver sex. Deres Æg jeg ta'er. 
Jeg sælger de halve, den anden Rest

Ja, sådan kunne en kone fra landet 
på H. C. Andersens tid og i hans 
fantasi gå og drømme sig til et han
delsimperium, men hvordan var 
realiteterne bag disse drømme, en
ten hun nu tabte æggene eller ej? 
Først og fremmest, min gode dig
ter, står der nu »kone«. Altså ikke 
pige eller enke. Men hvis hun var 
kone, hvordan kunne hun da 
drømme om en frier? Som kone 
måtte hun have en mand, og gan
ske vist var det gammel hævd, at 

Skal ruges til Kyllinger, det er bedst.
Jeg faaer da en Hønsegaard, tænk Dig bare! 
Og den tager til. Det er holdende Vare!
En Deel lægger Æg, en Deel ruger ud - 
Hvor jeg bliver rig. Du søde Gud!
Jeg kjøber to Gæs og et lille Faar, 
Og bedre og bedre Handelen gaaer
Med Æg og med Høns og med Fjær og Uld. 
Tilsidst faaer jeg Pengeposen fuld!
Jeg kjøber en Griis. jeg kjøber en Ko.
Hvo veed, maaske kart jeg kjøbe to?
See, det giver af sig! og efter et Aar 
Har jeg Huus og Folk og Køer og Faar.
Saa kommer en Frier ind i min Stue.
Han kysser min Haand, og jeg bliver Frue! 
For han har en Gaard. der er større end min. 
Jeg bliver saa fornem, saa stolt og saa fiin! 
Jeg taaler ikke den mindste Snakken.
Jo, jeg skal viide at kneise med Nakken!« 
- Og ret som hun sagde det. gjorde hun saa. 
Klask! Æggene der paa Jorden laae!
Med dem den heele Lyksalighed faldt - 
Og det var i Grunden ikke saa galt!

konen kunne disponere over sine 
æggepenge som en slags lomme
penge, men at handle med køer og 
får og få hus og folk, det var sande
lig mandens sag, hvis han da ikke 
udtrykkelig havde givet konen til
ladelse til sådanne handeler. An
derledes stillede det sig, hvis hun 
var enke, da var hun som regel frit 
stillet til at disponere på egen 
hånd. Ugifte kvinder var undergi
vet en værge hele deres liv indtil 
1857, da en ny lov gav dem fuld

myndighed fra det fyldte 25. år.
Så hvis vi skal se nøjere på det, 

må konen fra landet have været en 
enke med et lille sted. Men kom
mer så frieren, og hun bliver 
»frue«, så er det nok slut med her
ligheden. En mand, hvis kone titu
leres »frue«, vil sikkert ikke tillade 
hende at stå på torvet og handle, 
det ansås ikke for at være fint at 
være selverhvervende kvinde, når 
man var gift. Så, kære H. C. An
dersen, det var nok ikke så galt, at 
det gik som det gik!

Søger man i historien efter kvin
derne i handelslivet, får man ikke 
mange spor at gå efter. Sørgeligt 
nok får man ofte flest oplysninger i 
retsprotokollerne, hvor »købeko
ner« og andet kvindfolk retsforføl
ges, fordi de overtræder lovene på 
et eller andet punkt. Det må erind
res, at den sociale forsorg var me
get ringe, og enker eller forladte 
hustruer med børn måtte i de fleste 
tilfælde tage deres skæbne i egen 
hånd og slå sig igennem, som de 
bedst kunne. Og det blev ofte ved 
en lille handel med selvtilvirkede 
varer, enten det nu var brød eller 
øl af eget bryg, syning af klæder 
eller lignende. Det kunne også væ
re marskandiserhandel, krovirk
somhed eller salg af frugt og grønt. 
I alle tilfælde virkede kvinderne på 
handelslivets laveste plan. De aller 
laveste var dem, der ikke havde 
anden vare end sig selv at sælge, 
dem blev der til gengæld faret 
hårdt frem imod. Man ved dog ik
ke, hvad der skete med Helene 
Svend Dragøes, som i 1704 boede i 
Grollowstræde, hendes mand var 
soldat under de »Schwartzelse«, 
»og som berettes, saa skal hendes 
Næring bestaa derudi, at hun loge
rer Kvindfolk, som tager Besøgei
ser imod«.

Kvinderne var jo generelt ude
lukket fra at stige opad i samfun
det, undtagen ved giftermål. De 
kunne i Danmark ikke få læreplad
ser, lavene forhindrede med hård 
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hånd kvinders deltagelse i deres 
håndværk eller handel. De var 
henvist til de ydmyge pladser. Det, 
vi idag kalder enlige mødre, hed 
tidligere forladte hustruer, og dem 
var der ikke så få af. Mændene lå 
årevis ude som soldater under kri
gene, uden at man vidste, om de 
levede, eller hvor de var. Andre 
sejlede, hvorved de samme forhold 
gjorde sig gældende, og atter andre 
eventyrlystne drog ud til de danske 
kolonier eller senere til Amerika, 
hvor de i mange tilfælde forsvandt 
for stedse. Konen sad så hjemme 
som regel med en stor børneflok 
og måtte klare sig selv.

Ved en folketælling i Helsingør 
1704 finder vi i sidebygningen til 
Strandgade 89, »Pumpen«, en 
frugtsælgerske. I Strandgade 5 B 
har Lambert Corneliussens enke 
»en liden Næring med islandske 
Hoser og desligeste«. I Stengade 6 
bor Birte salig David Andersens, 
der brygger. Anne Hansdatter bor 
i sin svigersøn Jens Becks hus 
Strandgade 75 »fri for Leje, efter
som hun til hans Nytte og Profit 

Handtering bruger med en temme
lig stor Del 01 og Brændevin at 
udtappe samt adskillige Slags Vik
tualier, Tobak og desligeste at 
sælge«.

Inger salig Per Aagesens, der er 
i færgemandslavet, har sildebåd og 
jolle og »sælger ved Tilfælde span
ske og andre Frugter, saa og noget 
Vildt.« Ide salig borgmester Cor
fitz Braëms »driver den bedste Næ
ring med Skippere og andre frem
mede at logere, brygger til Kroger- 
ske og Skibsfornødenhed. Des
uden har hun en liden Krambod og 
tilmed af hendes adskillige Ejen
domme temmelig Indkomst.« En 
af de driftige enker, som driver 
mandens virksomhed videre med 
godt udbytte. Det samme gælder 
Kirsten, salig Hans Mønnickes, en 
smedeenke, som fortsætter hånd
værket. Adskillige andre tapper øl 
og brændevin, bager grovbrød, 
som de dog ikke må forhandle på 
torvet, eller løber om og handler 
ved dørene, hvad der også var 
strafbart. Man får dog indtryk af, 
at der af og til ses gennem fingre

Det gamle fisketorv 
på hjørnet af 
Stengade og 
Bramstræde 1886. 

med en del af disse ulovlige små
handeler af praktiske grunde. Hvis 
disse kvinder ikke kan klare sig 
selv, vil de komme til at ligge byen 
til byrde med samt deres børn, og 
det er man naturligvis ikke interes
seret i.

Ved det gamle torv, nu Polititor
vet, var der blandt andet slagter
bænke med plads til fire »Kallun
kvinder«, også her fik kvinderne 
det mest foragtede og dårligst be
talte arbejde. Fattige kvinder måt
te udhugge lam, deraf navnet »hu- 
giske« (høkerske), der også blev 
brugt om andre torvekvinder og i 
det hele taget om ulovlige kvindeli
ge opkøbersker. Da der stiftes et 
kræmmerlav i Helsingør 1744, kan 
jøder, citronkoner og »Lille Kesti- 
ne« ikke komme i lavet.

Fiskerkonerne, som har eksiste
ret helt op til vore dage, havde i 
gammel tid deres fiskerbænke på 
det nordøstre hjørne af Stengade 
og St. Annagade. Derfra var de 
flyttet til det gamle torv overfor. 
Men de ville helst være på Stenga
de, så da købmand Ellah i 1794 
havde købt Stengade 61, klagede 
han over, at de optog hans fortov 
og i regnvejr søgte ly i hans for
stue. Så kom de atter på torvet, 
men i 1833 købte byen Stengade 
52, hjørnet af Bramstræde, lod 
dette hus nedrive og indrettede 
pladsen til fisketorv. En Times
korrespondent, som i 1851 boede 
på Hotel d’Øresund, iagttog fra sit 
vindue »de renligt klædte Fisker
koner med korte Skørter og tykke 
Ben, som solgte Torsk og Kuller«.

Grønthandlerskerne havde ger
ne deres stade i skibsklarerergår
denes kælder eller port, og de for
svandt med disse, da sundtoldsti
den randt ud. Martinus Galschiøt 
skriver: »Som deres bedste repræ
sentant stod madam Ramm, der 
residerede i købmand Chr. Svend
sens kælder på hjørnet af Brostræ
de og Strandgade. Jeg mindes hen
des sirlige lille person - hun var i
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Rækken af fiskekoner på Axeltorvet 1904.

1850 vel midt i fyrrerne - med kap
pens hvide pibestrimmel omkring 
det smukke ansigt med de fine 
træk, prægede af megen elskvær
dighed krydsknyttet over brystet 
og med det store pyntelige bom
uldsforklæde. Hun opholdt sig da
gen igennem på fortovet ved ned
gangen til kælderen, hvor hun ger
ne sad på en tremmestol til at klap
pe sammen, og hun havde et nik 
eller et venligt ord til alle byens 
folk, der passerede, for de kendte 
og respekterede hende alle. Hjem
me i hendes hus i Strandgade var 
der foruden til familien også plads 
til et par skippere å 3 mark om 
dagen med the om morgenen. Det 
var godt, men dyrt. Hendes kolle
ga, den gemytlige jomfru Jane Fly
ger, sad lidt længere henne i 

Strandgade ved Kircks port og kæl
der, som hun havde overtaget efter 
sin mor. Hun var så tyk, at hun 
kun med besvær kunne komme 
ned gennem en kælderhals, derfor 
sad hun ved porten og var aldeles 
ikke til at overse. De to var spid
serne i den hæderlige, helsingørske 
grønthandlerske-stand, hvoraf der 
iøvrigt var medlemmer omkring i 
gadens andre kældre og porte, md. 
Mainertsen, md. Mikkelsen, og 
hvad de ellers hed. De stod sig 
gennemgående godt og havde på 
de store dage, når der kom hun
dreder af skippere i land, en om
sætning, der i dalere var nogle gan
ge antallet af skippere«.

I 1857 kom der en ny nærings
lov. Det hedder heri: »Om Adgang 
til Næringsdrift for Fruentimmer.

Enker, forladte, fraskilte og frase
parerede Hustruer, samt ugifte 
Qvinder, der ere 25 Aar gamle og 
myndige med eller uden Curator, 
skulle have lige Adgang med 
Mandspersoner til Næringsdrift, 
naar de fyldestgjøre de i § Nr. 2-4 
fastsatte Betingelser. Istedetfor 
Borgerskab meddeles dem et Næ
ringsbevis. Ogsaa kunne Bevillin
ger, forsaavidt disse endnu finde 
Sted efter denne Lov, meddeles 
saavel Qvinder som Mænd. Enken 
har Ret til at fortsætte Mandens 
Næringsvej, indtil hun indgaaer 
nyt Ægteskab. Samme Ret tilkom
mer Hustruen, hvis Mand er bort- 
rømt. At forfærdige Modepynt, 
Klædningsstykker for Personer af 
Qvindekjønnet og for Drengebørn 
under ti Aar, at sye Linnedsyning.
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Kaskjetter, Halsbind og deslige, 
skal for Qvinder ansees for fri 
Næring«.

Dette var jo allerede et frem
skridt. Yderligere kom i 1880 en 
lov, som gav gifte kvinder rådighed 
over selvtjente penge, men ellers 
var gifte kvinder umyndige. 1883 
afslog indenrigsministeren en gift 
kvindes ansøgning om bevilling 
som translatrice, fordi hun var gift 
og som sådan umyndig. Hvis en 
ugift kvinde, som havde en bevil
ling, giftede sig, mistede hun den
ne. Jo, jo, »du skal ikke tro, du er 
noget!«

I begyndelsen af dette århundre
de begynder billedet så småt at 
ændre sig. 1 Helsingørs vejviser 
1905 kan tælles 69 forretninger, 
som angives ejet af kvinder, me
dens 31 personer betegnes som 
ekspeditricer. 25 år senere er der 
100 forretninger, som ialtfald af 
navn drives af en kvinde, og 135 
ekspeditricer nævnes i vejviseren. 
Samtidig er der nu 67 kvindelige 
kontorister, 22 bogholdersker og 
kasserersker og 16 andre, som er 
beskæftigede ved handel som di-

Galanteriforretningen solgte bade glas, porcelæn og legetøj. Her beskæftigedes også ekspeditricer.
Ca. 1910.
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Fritz Jürgensen har fanget en lille scene fra gadelivet ca. 1850. »Nei. min Dreng, gjem Du Dine 8 
Skilling, saa la'er vi Konen beholde sine Appelsiner«.

rektricer, bestyrere, ja, sågar en 
enkelt grosserer og en hønseriejer.

Ud af disse tal fra henholdsvis 
1905 og 1930 kan også læses for
skelligt andet om udviklingen. Så
ledes er antallet af systuer gået til
bage fra 20 i 1905 til 12 i 1930, 
hvorimod mode- og manufaktur
forretningerne er steget i antal fra 
6 til 18, hvad der jo tydeligt viser, 
at damerne er gået over til den fær
digkøbte påklædning. Der er gan
ske vist stadig mange hjemmesyer

sker, som nok mest har været be
skæftiget med omsyning og repara
tioner, de er ikke medtaget i denne 
statistik. Der er kommet 5 spe
cielle konfektureforretninger, dre
vet af kvinder, 19 damefrisører 
mod 3 i 1905 og 2 kaffe- og thebu- 
tikker, hvis varesortiment tidligere 
indgik i kolonial- og høkerbutik
ker. Desuden er der i 1930 2 kvin
delige boghandlere, hvorimod for
skellige virksomheder, som drives 
af den tidligere ejers enke, er op
hørt, såsom 2 barberer, 1 stenhug
ger, 1 bogtrykker, 1 buntmager, 1 
spandefabrik, 1 skomager, 1 skræ- 
der, 1 marskandiser, 1 øltapperi og 
2 slagtere.

Naturligvis giver disse tal slet ik
ke det rette billede af kvinden i det 
helsingørske handelsliv. Bag alle 
de mange mandlige handlende står 
i de fleste tilfælde en medarbejden
de hustru, som i de officielle lister 
er ganske anonym, men som har 
trukket et stort læs i de mange min
dre virksomheder, ja, som måske 
ofte har været den virkelige driven
de kraft under dække af mandens 
navn.

Lad nu til slut en af dem komme 
til orde. Fru Petra Johannesen 
havde i 1971 stået 60 år bag samme 
disk i Sudergade 9, hun var da 82 
år. I en samtale i den anledning 
med Frederiksborg Amts Avis si



ger hun: »Det er ingen sag at være 
købmand idag. I gamle dage, når 
der kom 20 tønder sild, som skulle 
ekspederes fra kælderen, kunne 
man tale om slid og slæb«. Niels og 
Petra Johannesen overtog d. 17. 
oktober 1911 købmandsbutikken i 
Sudergade 9. Da hendes mand dø
de i 1951, lod Petra Johannesen sin 
eneste søn, Fredy, komme til, og 
han har siden stået ved sin mors 
side bag disken.

»Jeg har aldrig annonceret, for 
jeg har kunder nok. Da vi startede 
i sin tid, handlede vi, som alle an
dre ordentlige høkere, også med 
køkkenudstyr. Vi havde ligeledes 
et øltapperi i kælderen og tre mand 
til at køre ud med øllet. Vi opgav 
imidlertid øltapperiet og begyndte 
på noget, som lige siden har været 
vor største attraktion: lervarer. I 
50 år har vi handlet lervarer fra 
Lillerød Lervarefabrik, fade, kan
der og krus m.m., hvortil vi har en 
stor kundekreds.

Endnu en medvirkende faktor 
til, at en butik som vor kan overle
ve i denne supermarkedtid er, at vi 
aldrig skylder nogen noget. Vi be
taler altid kontant ved varers leve
ring, derpå sætter vi tæring efter

Fru Petra Johannesen i sin købmandsbutik, som nu er hjemtaget af Helsingør Bymuseum.

Kvindelige fotografer kunne gøre sig gældende på lige fod med mændenc. Her er samtidig udsalg af 
fotografiske artikler.

næring. Derfor er jeg så veltilpas 
og rask.

Jeg har altid fundet det morsomt 
at handle. Efter at have startet for
retningen her i 1911, solgte vi på 
fem dage 100 liter brændevin fra 
tønde. Det var dengang en flaske 
snaps kostede 27 øre og en flaske 
øl 11 øre. Under brændevinstøn

dens aftapningshane stod altid en 
kande, hvori vi havde lagt lidt peri
kum. Den skulle opfange det, der 
løb over ved tapningen. I en kæde 
ved siden af hang et bæger, og så 
var det så hyggeligt, når gadens 
håndværkere, bødkeren, smeden, 
sadelmageren o.s.v., stak indenom 
for at få sig en gratis morgenbitter 
og en snak.

Men sikke vi sled i det dengang. 
Folk købte ikke ind en gang om 
ugen og i store portioner som nu. 
De kom mange gange om dagen 
for at købe en sekstendedel kaffe 
eller en håndfuld rosiner. Til jul 
dekorerede vi kokosnødder og la
vede slikkepinde. De var meget 
populære. Der skal nok være no
gen i kvarteret, der endnu kan hu
ske dem, for under krigen gik vi i 
gang igen med at lave slikkepinde- 
ne, som vi brugte i forretningen, 
når vi ikke havde småpenge nok.

Det er den rene ferie at være 
købmand idag, varerne er afvejede 
og emballerede, så jeg benytter 
mig af det til at dyrke mine to 
andre hovedinteresser sport og 
rejser«.
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Toldens Helsingør - 
smuglernes Helsingør

Af Kenno Pedersen

Konsumtion var navnet på datidens told. Og som alle andre 
beskatningssystemer fristede den til omgåelse. Der blev smuglet 
på livet løs, og opfindsomheden kendte ingen grænser.

Groft sagt kunne man dele befolk
ningen i Helsingør i to grupper, 
nemlig de, der primært havde ind
rettet sig på at betjene og forsyne 
folkene og skibene på rheden, og 
dem, der om man så kan sige udø
vede de normale købstadsfunktio
ner indenfor handel og håndværk.

I forhold til den mængde varer, 
som gik søværts, var det forholds
vis få varer, der blev ført i land fra 
de forbisejlende skibe. Men førtes 
varer til byen, fortoldedes disse på 
havnebroen eller toldbroen, som 
den også benævntes. Fortoldnin
gen fandt med andre ord ikke sted 
på Øresunds Toldkammer, men 
derimod på den almindelige told
bod, som indtil omkring 1700 var 
identisk med Byfogdens Bro. Men 
i 1726 omtales »Helsingørs ny op
bygte Toldbod«. Det var en lille 
beskeden étetages bindingsværks
bygning, som tilhørte en fuldmæg
tig Hans Hansen ved Det kgl. Ren
tekammer. Det lå udenfor det nu
værende Brostræde, omtrent hvor 
Sveasøjlen i dag står. Konsum
tionskontoret, der lå lige ved, var 
ligeledes i privat eje.

Helsingør var på dette tidspunkt 
en by i stagnation, men med den 
florisante handelsperiode, der snart 
fulgte, øgedes skibsfarten gennem 

Sundet betydeligt, og byen blom
strede op på ny.

Den lille nye toldbod blev med 
tiden utilstrækkelig ligesom plad
sen til oplag. Toldvæsenet ønskede 
derfor at anlægge et stort pakhus 
ved toldboden.

Man måtte i den forbindelse er
hverve de tilstødende ejendomme, 
deriblandt den gamle vejerbod, 
som skrev sig tilbage til 1400-åre
ne. Rådmand og tolder Hans Pe
tersen havde i 1495 skænket vejer
boden til Helsingørs magistrat og 
dennes eftermænd, således at de 
deraf skulle have indtægten. Kong 
Hans konfirmerede gavebrevet. 
Hertil kom, at Ditlev Hoick på 
Christian V’s vegne i 1670 havde 
skænket en øde plads udenfor by
ens mur og strandport til opførelse 
af pakhuse m.v. i forbindelse med 
vejerboden.

De erhvervede bygninger blev 
revet ned og pladsen planeret, lige
som der startedes en opfyldning af 
den tilstødende strand, hvortil by
ens indbyggere opfordredes til at 
henbringe alt affald, grus, feje
skarn etc. Herefter blev der opført 
bolværk omkring pladsen, og opfø
relsen af de kongelige toldbygnin
ger og pakhuse blev påbegyndt. 
Det var i 1783. I 1891 måtte told

kammerbygningerne vige pladsen 
for den nuværende bygning.

På toldboden blev tolden og an
dre pligtige afgifter beregnet af va
rerne. Udklareringen af varer blev 
også foretaget her. Skipperen ind
leverede sine specielle indladnings
angivelser og derefter sin general
angivelse for udgående. Når de 
pligtige afgifter var erlagt, fik han 
udstedt et »toldpas«, og skibet 
kunne fraskrives i vagt-journalen.

Varebeskatningen omfattede ik
ke alene betaling af told. Forbrugs
afgifter var siden middelalderen 
blevet opkrævet jævnsides med tol
den af fremmede varer som øl og 
vin.

»Ciser« kaldtes disse afgifter, 
med senere tillægsafgifter blev det 
»acciser«. En fælles ting for dem 
var, at de tvang forbruget af de 
udenlandske varer ned og dermed 
gav, ganske vist utilsigtet, en be
skyttelse til fremstillingen af tilsva
rende indenlandske varer. Af fi
skale grunde blev accisen efterhån
den udstrakt til også at omfatte in
denlandske varer.

Accise og konsumtion sidestille
de ofte i daglig omtale. Forholdet 
er imidlertid dette, at betegnelsen 
ofte i daglig omtale. Forholdet er 
imidlertid dette, at betegnelsen ac
cise før 1660 hovedsagelig anvend
tes om de afgifter, der udover tol
den var lagt på udenlandske varer. 
Alle andre vareafgifter bortset fra 
tolden faldt ind under betegnelsen 
konsumtion, og det uanset, om 
fremstilleren eller den handlende 
betalte.

Efter 1660 betegnede accisen of
ficielt kun en havneafgift, medens 
forbrugerafgifterne benævntes kon
sumtion. Accisen blev imidlertid 
som begreb længe hængende ved 
konsumtionen, som da også i de 
såkaldte åbne byer erlagdes i »por
ten« eller på ciseboden.

En del af indtægterne ved acci
sen tilfaldt Magistraten som en 
form for honorar. De 899 rdl. 6
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Helsingør havde i konsumtionens dage fire byporte samt en havneport. Her skulle alle varer, som 
indførtes til købstaden, »fortoldes«. Herses byporten ved »Svingelen«. Tegning fra 1600-arene.

sh., som var Helsingør magistrats 
andel af accisen for året 1758, lå 
almindeligvis på et højere niveau. 
Af beløbet var magistraten pligtig 
at betale en mindre sum til de fatti
ge samt afholde udgifterne ved 
toldbroens vedligeholdelse. Det 
reelle udbytte for magistraten blev 
i 1758 således kun 687 rdl. 12 sh.

Efter freden i 1660 indførtes 
konsumtion på så godt som alle de 
varer, der førtes ind i byen. Kon
sumtionsbetjentene fik deres vagt
huse ved byportene, hvor afgiften 
skulle opkræves.

I Helsingør havde man fire por
te. De benævntes iøvrigt efter de
res særegne farve. Toldbroporten 

var blå, og kaldtes derfor »den blå 
port«, svarende til byfoged Holger 
Olsens gård, som ligeledes var blå 
- »den blå gård«.

»Den blå port« blev iøvrigt fjer
net i 1786. Den forøgede færdsel 
på havnebroen, som den nye havn 
havde medført, blev besværliggjort 
af porten, ligesom den stod i vejen 
ved opførelsen af den nye told- og 
vejerbygning med tilknyttede vagt
lokale og pakhus.

»Ny port« lå ved Nygade, for en
den af Kongensgade, imod »den 
grønne gård i den grønne have«. 
Den var selvfølgelig grøn og kald
tes derfor »den grønne port«. »Rø
de port« lå ved Lappen. Byens ho

vedport lå ved Svingelen. Tegnin
gen til porten, der blev rejst i 1727 
til erstatning for en simpel bom, 
var ganske imponerende at se til. 
Porten var gul med røde stolper. 
Foroven var det kongelige, krone
de navnetræk. Porten, der spærre
de for hele gaden, var tredelt. 
Gennem den store, brede midter
låge kunne bønderne og andre pas
sere med deres dyr og vogne efter 
de obligatoriske eftersyn hos kon
sumtionsbetjentene. De to noget 
mindre sidelåger var beregnet for 
den gående trafik.

Konsumtionshuset var i 1700- 
årene beliggende i det daværende 
Stengade 9. Her udenfor lå en lille 
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trekantet plads, Svingelpladsen. 
Når konsumtionshuset lå ved Klo
stergade - Gyldenstræde på denne 
tid - må det erindres at Kongeve
jen først blev anlagt i 1780, og at 
den indtil da kun var mark- eller 
bivej i fortsættelse af Stengade.

Svingelporten bekostedes af 
tømmermand Bent Svendsen, som 
til gengæld blev fritaget for alle 
skatter og indkvartering i de efter
følgende 7 år, såvel for sit hus som 
sit håndværk samt en lejet mølle.

Med indførelsen af konsumtio
nen, der iøvrigt blev ophævet alle
rede i 1662, men på ny indført i 
1671, fik byens gamle forsvarssy
stem, bestående af jordvolde og 
plankeværker på landsiden og en 
bymur mod søsiden, tillige den me
re beskedne funktion at hindre 

ulovlig indførsel af varer. Den 
gamle bygrænse blev med konsum
tionen tillige en skattegrænse. 
Vagthusene, portene, gærderne og 
plankeværkerne markerede denne 
grænse.

Forpagterne lejede konsumti
onsboderne eller »Contoirerne«. 
Portene tilhørte byen, inventarsa
gerne derimod forpagtere. Luksu
riøse kan disse ikke have været. 
Ved en vurdering i 1778 opgives 
samtlige sagers værdi, indbefattet 
borde, stole, vejeapparater m.m. 
til kun 39 rdl. 20 sk.

At konsumtionen kunne virke 
belastende for byens borgere og 
deres næringsliv er uomtvisteligt. 
Man var da heller ikke blind herfor 
på højere sted, og der blev underti
den givet reduktion i konsumtio

nen, eller den bortfaldt helt for en 
tid.

Dette var tilfældet for Helsing
ør, der var blevet særdeles hårdt 
ramt af en pestepidemi i 1711, hvor 
henved 2/3 af byens borgere var 
døde. Konsumtionen genindførtes, 
og påskriveren ved Øresunds Told
kammer fik overdraget opsynet 
med opkrævningerne.

Stadig flere varer henlagdes un
der portkonsumtionen. Da denne 
samtidig mere og mere kom til at 
ligne tolden såvel i opkrævnings
teknik som i tariffens opbygning, 
faldt det naturligt at forene disse to 
områder.

Allerede i 1793 var toldvæsenet 
blevet opkrævningsmyndighed for 
en del afgifter, men således, at by
er, der hidtil havde haft en indtægt 

Jacobus Willers prospekt over Helsingør fra omkring 1670 viser udover Svingelporten hele tre af de 
fire strandporte, som indtil bymurens forfald gav adgang til byen fra søsiden.
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heraf, fik en godtgørelse. Den en
delige sammenlægning af told- og 
konsumtionsvæsenet fandt sted i 
1797 med forordninger om tolden 
og købstadskonsumtionen i Dan
mark og Norge. Både centralt og 
lokalt blev told- og konsumtions
væsenet forenet under fælles sty
relse.

Opkrævninger af konsumtionen 
blev i begyndelsen overladt til det 
private initiativ i form af bortfor
pagtning. Forpagtninger blev sæd
vanligvis givet for en periode på 
nogle år. Da der ikke var blevet 
afgivet noget antageligt bud på 
konsumtionen i Helsingør for åre
ne 1773-75, opfordredes magistra
ten til at tilbyde enten en enkelt 
borger eller flere i forening at 
overtage forpagtningen mod en af

gift af 11.350 rdl. årligt. Byens 16 
eligerede borgere tilbød beløbet på 
nærmere bestemte betingelser. Til
budet blev afslået, og ved en auk
tion kort efter blev købmand Car
sten Meulengracht højstbydende. 
Bag ham stod syv andre handlende 
som kautionister. Det var ikke kun 
konsumtionen, der forpagtedes 
bort, men også byens tolderstader. 
De handlende, der fik toldintra
derne i forpagtning i 1750, måtte 
betale 5400 rdl. i afgift. De opfor
dredes i forbindelse med forpagt
ningen til at bruge »samme Re
spekt og Føjelighed imod Told- 
Forpagterne og deres Betjente, 
som hidindtil imod H. Majestæts 
egne Toldbetjente«.

Bortforpagtningsordningen, der 
tog sin begyndelse i 1670, havde 
vel nok sin blomstringstid omkring 
1720 og ophørte ved toldforordnin
gen i 1760. Konsumtionsafgifterne 
blev derimod bortforpagtet indtil 
1778. Systemet havde været for
bundet med mange tilfælde af un
derslæb og uregelmæssigheder. 
Dette gjaldt såvel ved toldintrader
ne som konsumtionsafgifterne. I 
1705 blev tolderen i Helsingør såle
des arresteret for underbalance i 
toldintraderne, for året 1704 med 
1.878 rdl. 51 sk., og for 1705 med 
3.220 rdl. 46 sk. Byens magistrat 
måtte interimistisk overtage told
intraderne.

Konsumtionen fristede som alle 
beskatningssystemer til omgåel
se. Konsumtionsforvalteren havde 
som forpagter af konsumtionen en 
åbenbar personlig interesse i, at 
byens porte, hegn og mure var in
takte, en interesse, der ikke var 
slet så stærk hos borgerskabet, som 
skulle betale for vedligeholdelsen, 
og som iøvrigt havde fordel af, at 
hegnet ikke lukkede alt for godt. 
Evindelig var der problemer med 
vedligeholdelsen. De mange sager 
taler i denne forbindelse deres ty
delige sprog.

Vedligeholdelsen af byens hegn 
og portene voldte konsumtionsfor
valtningen og toldvæsenet store 
problemer. Også »baglågerne« fra 
købmandsgårdene og andre huse 
havde konsumtionsforvalteren og 
senere toldinspektørerne et godt 
øje til. Nogle »granskningsmænd« 
kom i 1722 frem til, at baglågerne 
mod stranden skulle forblive, som 
de var, men baglågerne »til den 
åbne Mark og uregulære Udsider« 
skulle afskaffes. I kendelsen gjor
de man imidlertid et stort nummer 
ud af, at der med baglåger ikke 
blev tænkt »på nogen Luge, Vin
due eller Udsigt, hvor Ejeren ha
ver Fortov efter Lov«.

Der smugles på livet løs. Det var 
efter alt at dømme heller ikke den 
vanskeligste opgave at få smuglet 
de ønskede varer ind i datidens 
Helsingør. Vel var byen afspærret 
med grøfter, gærder og vagthuse, 
og vel patruljeredes der nat og dag 
af toldbetjentene, men da mange 
af byens gårde og huse med deres 
haver vendte ud til de åbne marker 
og den store kirkegård, har smut
vejene været utallige.

Mod søsiden patruljerede 
strand- og kysttoldbetjente og en 
toldkutter på omtrent samme vil
kår. Kyststrækningen, der skulle 
overvåges, var lang, og selv inden 
for byportene fandtes der flere åb
ne pladser, som færgefolkene og 
lodserne benyttede til bådpladser, 
og som gav fortrinlige anløbssteder 
og skjulesteder for smuglerne. Dis
se var både drevne og opfindsom
me i deres kispus med tolderne.

En ældre helsingoraner vil såle
des vide, at medens chefen for 
toldkutteren boede i det gamle 
sukkerraffinaderi i Svingelport, 
benyttedes de tilhørende ubenytte
de pakhuse som oplagsplads for 
varer, som lidt efter lidt skulle 
smugles ind i byen gennem de til
stødende haver.

Det var især tolddyre artikler 
som klædevarer, vine og oversøi
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ske varer, der smugledes. Med bå
de blev de pågældende smuglerva
rer i mørkningen landet på kysten 
og skjult hos forskellige hjælpere. 
Herfra blev de senere på træk- el
ler hestevogn ført gennem skovene 
til byen. Dette var sædvanligvis 
den vanskeligste del af smugleriet.

Smuglerne måtte være forberedt 
på, at tolderne havde fået nys om 
noget og var ude. Det gjaldt såle
des om ikke at blive overlistet af 
dem. Der red derfor gerne en i 
spidsen med vågne øjne og øren. 
Undertiden havde man også en 
jagthund med. Ved mindste mis
tanke blev der givet signal til dem 
bagude, som selvfølgelig straks 
forsvandt med smuglergodset. Der 
skulle en ganske god portion ånds
nærværelse til for at klare situati
onen, når et par grønklædte »Pose
kiggere« pludselig dukkede op af 
vejgrøften midt ude i skoven og 
hilste med et muntert »Godmor
gen hr. N.N.! De er tidligt ude i 
dag!«.

Da smugleri som lovovertrædel
se kun straffedes med konfiskation 
og bøder, blev det ikke betragtet 
som æreløs gerning. Det betragte
des endog ikke som noget forka
steligt at beskæftige sig med. »For 
den bedrestillede Ungdom, de un
ge Købmandssønner, Kontorister 
og Ligestillede, var det en ren 
Sport, som de alt som Drenge hav
de drevet i deres mest yndede Leg: 
»Toldere og Smuglere« eller »Rø
vere og Soldater«. Nu drev de den 
for Alvor. . .«.

Så vidt Martinus Galschiøt i 
hans beretning om Helsingør om
kring midten af 1800-årene.

Beretningen afviger ikke nævne
værdigt fra det, som Ole Lund kan 
fortælle om smugleriet i byen i be
gyndelsen af århundredet, »thi me
dens man ikke agtede Toldbetjen
ten, der altid gik under Navnet 
»Posekigger« og kaldte de ærlige 
Købmænd, der ikke indlod sig på 
denne Gerning, for Taaber, priste 

man højt den heldige Smugler og 
den toldbesvigende Købmand, og 
jo dristigere og hensynsløsere de 
optrådte, desto mere skattedes de 
og rostes de for deres lovstridige 
Gerninger, ja det var saamænd ik
ke langt fra, at man ansaa dem for 
Helte, medens man i alt Fald i de 
lavere Samfundsklasser nærede en 
dyb Afsky og indgroet Nag til de 
ulykkelige Toldbetjente kun fordi 
de gjorde deres Pligt«.

Når toldbetjentene eller »Pose
kiggerne«, som de nok så spotsk 
kaldtes, var så upopulære, skyldtes 
det flere forhold, men det er vel 
nok først og fremmest et udtryk for 
den generelle modvilje over for 
den tyngende og besværlige kon
sumtion. »Den ulykkelige Bonde 
eller Fragtmand blev ofte nødt til 
at aflæsse hele Vognen, for at den 
kunne blive undersøgt lige til Bun
den, og maatte da igen selv paalæs
se Vognen, da han ikke dertil fik 
nogen Assistance af Toldvæsenet. 
Han kunne saaledes ofte blive op
holdt en Time eller mere ved en 
saadan Undersøgelse«. Også en
keltpersoner blev underkastet et 
personligt eftersyn, når toldbetjen

Huset på hjørnet af Stengade 9 og Klostergade var byens konsumlionshus indtil 1806. Ud for huset 
lå en lille trekantet plads, Svingelpladscn.

te antog, at de skjulte toldpligtige 
varer på sig. Sædvanligvis var de 
mere lempelige, når det var bys
børn. Så blev der blot spurgt, om 
der var noget at angive, og var sva
ret nej, fik vedkommende lov til at 
slippe gennem porten. »Til Gen
gæld for denne Pli fik Konsum
tionsbetjenten et Markstykke, som 
hurtigt fandt Vej ned i hans 
Lomme«.

Tolderne kendte mange af dem, 
som gav sig af med smugleri, lige
som de ofte var bekendt med de 
købmænd og andre handlende, 
som aftog smuglervarerne. De 
handlende, om hvem det vidstes, 
at de drev en betydelig smugler
handel, havde som oftest også den 
største omsætning, »thi Køberne 
antog, at de der fik deres Varer 
Billigst, hvad vel ogsaa i Reglen 
var Tilfældet«. Men uanset hvor 
meget deres færden og virke blev 
overvåget, og der anstilledes hus
undersøgelse, fik tolderne sjældent 
fat på dem.

Det samme gjaldt smuglerne, 
der havde hjælpere overalt, og ofte 
hvor man mindst skulle vente det. 
At de også havde deres kontakter
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»Ny Port« lå ved Nygade for enden af Kongensgade. Det tilknyttede vagthus la. hvor træet på 
billedet star.

og forbindelser inden for selve 
toldvæsenet, er ligeledes hævet 
over enhver tvivl. En gammel 
smugler skulle således ifølge før
omtalte Ole Lund have fortalt, at 
han altid havde gjort de bedste af
færer ved at lede toldvæsenet vild. 
Til den ende havde han på en me
get underfundig måde, igennem de 
kanaler han vidste, at toldvæsenet 
antog som meget pålidelige, ladet 
toldvæsenet få meddelelse om, at 
der på den eller den aften og til 
den tid og på det sted var påtænkt 
smugleri. Han sørgede da også al
tid for, at dette i virkeligheden ske
te, men medens toldvæsenet nu an
vendte sin opmærksomhed og alt 
sit disponible mandskab til at passe 
på dette sted for kun at komme i 
besiddelse af nogle ubetydelighe
der, udførte han ganske roligt sit 
smugleri, der var hundredfoldigt 
større, på en ganske anden kant af 
byen. Mange var påfundene, som 
når smuglerne i al hemmelighed 
ekskorterede et virkeligt læs tørv 
ad en bivej og lod sig overraske 
der, medens smuglergodset var 
gemt i et andet læs tørv, der kørte 
ad hovedlandevejen og ind i en 
gård eller hus tæt uden for kon
sumtionsgrænsen. Forehavendet 
lykkedes dog ikke altid.

En meget anvendt smuglerrute 
gik over markerne og bakkerne 

mellem Marienlyst og Esrumvej 
ned over gærdet og vænget om
kring Reberbanedammen, hvor 
der var utallige gemmesteder. En 
del af smuglergodset blev også 
gemt i kældre og udhuse til ejen
dommene i Lundegade og Kon
gensgade. Således blev der i 1830 
fundet flere kasser med te i et ud
hus her. Da ingen umiddelbart vil
le kendes ved tekasserne, blev de 
konfiskerede og solgt ved auktion 
som andet opsamlet smuglergods. 
Her kunne ejermanden af det kon
fiskerede gods købe det tilbage for 
et forholdsvis ringe beløb, da man 
af kollegiale hensyn undlod at by
de over hinanden. Der kunne såle
des stadig laves en god handel 
trods konfiskation og eventuelt og
så bøde.

Smuglerierne foregik i reglen 
om natten, men også ved højlys 
dag på toldbroen. Mange en frem
med kaptajn eller sømand er kom
met i land som en svær eller korpu
lent mand på grund af det klæde 
eller lærred, han havde viklet om 
kroppen, for så at sejle ud som en 
smækker person efter at have »af
rullet sig«, som det kaldtes. Også 
ved acciseboderne blev der smug
let på alle tænkelige måder, hvor 
meget end toldbetjentene unde- 
søgte med deres halvanden alen 
lange jernsøgere.

Kadrejeriet sættes gerne i for
bindelse med smugleri, og det er 
nok heller ikke helt forkert. Kad- 
rejerne kan vel bedst karakterise
res som havets ambulante småhø- 
kere og tuskhandlere. De lå i deres 
små både og prajede de forbisej- 
lende skibe. Der kadrejedes selv
følgelig også med skibe, der var 
ankret op på rheden, alt imens 
kaptajnen var i land i forretningsø
jemed eller for at klarere Øresund
stolden. Det var i virkeligheden 
disse skibe, kadrejerne allerhelst 
ville handle med, idet mandskabet 
sjældent tog det så nøje som kap
tajnen, når det gjaldt en tovende 
eller noget andet fra skibet eller 
dets last. Der gik selvsagt meget i 
svang i denne tuskhandel, og nu og 
da tjente kadrejerne også en ek- 
straskilling ved at bringe lidt smug
lergods i land.

Tusinder stykker af engelsk klæ
de, franske silketrøjer, guld- og 
sølvure, lærred, kulørte eller hvide 
trøjer af alle slags samt andre varer 
med særlig høje toldsatser havnede 
på hylderne hos byens handlende.

Når kadrejerne løb ind på land, 
ville tolderne derfor forfærdelig 
gerne se, hvad de havde med i bå
den af det ene og andet. Toldbe
tjentene holdt skarpt udkig efter 
dem, men det blev også lidt af en 
sport for kadrejerne at narre dem. 
Blev de alligevel pågrebet, mistede 
de godset, erholdt deres tamp og 
begyndte så på ny dermed.

Tobak og brændevin var de mest 
efterspurgte varer hos kadrejerne, 
skønt det var forbudt »at faldbyde 
Brændevin og andre Spirituosa« til 
skibene på rheden. Men også suk
ker, kaffe, friske grøntsager, uld
tøj, sæbe og billige galanterivarer 
hørte med til et velassorteret kad- 
rejerlager. Forretningen blev som 
regel drevet for kadrejerens egen 
regning, men der kunne også stå 
en købmand bag. Blev varerne be
talt med klingende mønt i frem
med valuta, blev der taget meget 
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lav kurs og efter bedste beskub. 
Bestod betalingen derimod i andre 
varer, måtte kadrejeren påny om
sætte disse i land.

Med konsumtionens ophævelse i 
oktober 1850 var grundlaget for 
smugleri og konsumtionssnyderi 
ved acciseboderne med et slag bor
te. Men der var et andet smugleri, 
som foregik næsten uanfægtet helt 
frem til omkrin Første Verdens
krig, nemlig smugleriet på Sverige. 
Her snød smuglerne ikke det dan
ske toldvæsen, men det svenske og 
blev derfor tilsyneladende opfattet 
som forholdsvis tilforladelige. 
Smugleriet blev drevet ganske for
retningsmæssigt og omfattede især 
brændevin og tobak.

De svenske »opkøbere« købte 
selv snus og skråtobak hos de hel- 
singørske handlende. I forretnin
gens baglokale stoppede de sig 
kunstfærdigt ud med de indkøbte 
varer. Omvundet med skråtobak i 
alen og udstoppet med flade poser 
fulde af snus på både bryst og ryg, 
foruden det, der hang under skør
terne eller fyldte støvleskafterne, 
var de klar til hjemrejsen. Denne 
trafik hørte op under Første Ver
denskrig, hvor toldvæsenets under
søgelser af de rejsende skærpedes.

Ved brændevinssmugleriet hjalp 
man hinanden. Det var i begyndel
sen mest svenske fiskebåde, der 
besørgede smuglerierne. Da det 
efter Øresundstoldens ophævelse i 
1857 gjaldt om at finde nye ind- 

Et kig ned i en af 
strandhaverne ud for 
Strandgade. Lodser 
og færgefolk 
anvendte de åbne 
pladser til 
bådepladser, men de 
var også perfekte 
anløbssteder for 
smuglerfartøjer.
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tægtskilker, blev smugleriet lige
frem sat i system af helsingørske 
firmaer, der havde svenske forret
ningsforbindelser.

Hen i 1860’erne lod et helsing- 
ørsk firma en dygtig, lokal både
bygger bygge to til tre smuglerbå
de. Bådene var 10-12 alen lange og 
ganske smalle og med skarpe stæv
ne som de senere kaproningsbåde, 
men rummeligere og stærkere. 
Med op til 16 mand ved årerne og 
en god styrmand ved roret kunne 
disse lange, slanke smuglerbåde, 
kaldet »Sniver«, sejle enhver told
båd langt agetrud, selv om bunden 
af båden var fyldt med brænde
vinsankre. De var bygget af lærke- 
tiæ og så lette, at de forholdsvis 
nemt kunne bæres over land.

Det var ikke altid, det lykkedes 
at komme ind på de aftalte steder 
på Skånekysten i de lyssky ærin
der. Det kunne også meget vel 
hænde, at smuglerbåden blev pra
jet af den velbemandede toldbåd, 
som prompte udsendte et varsels
skud. Næste skud rettedes direkte 
mod båd og mandskab, der lagde 
alle kræfter i for at komme uden 
for rækkevidde.

Smuglerbåden kunne returnere 
til Helsingør tidligt på morgenstun
den, hvor den lagde til ved slæbe
stedet inderst i havnen. Folkene 
bar da brændevinsankre op og lag
de dem ind i toldbodens frilager, 
hvor de så lå under det kongelige 
danske toldvæsens tilsyn og ansvar 
indtil vejr, vind og passende mær

keforhold gjorde en ny tur over 
Sundet opportunt.

Det hele foregik ganske åbenlyst 
som enhver anden hæderlig forret
ning om end ikke altid lige frede
ligt. I 1858 kom det således til re
gulær kamp mellem nogle danske 
smuglere og svenske toldbetjente 
på stranden ved Malmö. De sven
ske toldbetjente trak blank og hug
gede løs på smuglerne, hvoraf flere 
blev såret. Dette var dog undtagel
sen. Bataljer de to parter imellem 
var i reglen knapt så voldsom
me. Ofte optrådte smuglerne så 
mandsstrærkt, at den enkelte told
betjent næppe har haft den fornød
ne dristighed til at gøre sin myndig
hed gældende, fjernt fra assistan
ce. Nu og da blev toldbetjentene 
overlistet og uskadeligegjort me
dens smuglergodset blev bragt af 
vejen.

Undertiden lykkedes det selvføl
gelig tolderne at pågribe smuglere. 
I »Flyve-Posten« den 11. februar 
1845 kan man således læse, at »to 
danske Smuglere fra Helsingør er i 
forrige Uge paagrebne på Svensk 
Kyst i Nærheden af Helsingborg. 
Deres Baad med indeværende Lad
ning Smuglervarer til flere tusin
de Dalers Værdi konfiskeret, og 
de paagrebne øjeblikkelig, efter 
Svensk Lov og Ret, dømte til Fæst
ningen i 9 Maaneder. En Udløs
ningssum af 1200 Rbdl. kan udløse 
dem, og der skal al ved Subskrip
tion i Helsingør være sammenbragt 
6000 Rbdl. til de to Synderes Frel
se, da begge er Familiefædre og 
Bosikkende i sidstnævnte By«.

Det legaliserede smugleri blev 
dog alligevel efterhånden fundet 
upassende, og i 1870’erne indledte 
toldstederne i Helsingør og Hel
singborg et samarbejde for be
kæmpelsen af uvæsenet. Dette u- 
muliggjorde selvsagt det åbenlyse 
smugleri, og smuglerbåden for
svandt fra havnen. De var påny 
henvist til deres tidligere lyssky til
værelse.



Efterretninger om 
Hornbæk Sø

I perlerækken af nordsjællandske søer har Hornbæk Sø ikke 
været genstand for digteriske besyngelser. Ej heller har den i 
særlig grad tiltrukket sig malernes opmærksomhed. Men ikke 
desto mindre er søens historie spændende læsning.

Af Karl Rønne

Bådebro ved Hornbæk Sø. 
tegnet af Viggo Johansen.

Nordsjællands rigdom på søer er 
med til at gøre området til et af de 
smukkeste - måske det smukkeste 
- i vort land. Ikke mindst takket 
være omfattende fredninger i de 
seneste år udgør Hornbæk Sø nu et 
tillokkende naturområde omkran
set af velanlagte stier, der fører 
vandreren gennem vekslende be
voksninger søen rundt på en halv 
times tid. Week-endens kondiløbe
re klarer det betydelig hurtigere.

Søen består af en bredere nord
lig del på ca. 500 m’s bredde med 
en smallere sydgående forlængelse 
af den østlige del, der fortsætter i 
en lavning, Hottemosen, som ræk
ker ca. 1 km ind i landet næsten til 
Hornebyåsen. Den østlige søbred 
hæver sig i tydelige skrænter. Også 
den vestlige bred er mod syd ret 
høj og skyder sig ud som et lille 
næs, kaldet Søtippen, i søens nord
lige, brede parti, der ellers har lave 
bredder. Søen gennemstrømmes af 
Hornbæks Vesterbæk, der falder 
ind i den ved Hottemosen i syd og 
forlader den omtrent midt for den 
lave, nordlige bred, hvis område 
tidligere kaldtes Birkehaven. Sø
ens største dybde angives til op 
imod 10 m, dens flademål til 32 ha.

Der udfolder sig et livligt fugle
liv på søen og i breddens rørskove 

af den tamme andebestand og af 
egentligt fuglevildt, også ornitolo
giske sjældenheder lader sig under
tiden se. En rig, afvekslende flora 
gør søens omgivelser både smukke 
og interessante. Fiskebestanden gi
ver en del - især ungdommelige - 
lystfiskere om ikke stort udbytte, 
så i al fald god tidsfordriv, dog fan
ges mange og store gedder ved den 
årlige fiskefest først i maj.

Lidt geologi

Søens østlige del med Hottemosen 
og dens forlængelse sydpå menes 
udgravet af en istidsflod fra nord 
som en tunneldal, der har ført 
smeltevand fra en nordfra kom
mende gletsjer ind til den flod, 
som i sin tid strømmede østpå ud i 
Pandehaveådalen ved Villinge- 
bæk. Hornebyåsen opfattes i så til
fælde som en endemoræne afsat af 
gletsjeren nordfra. Men en anden 
tolkning af landskabsformerne an
ser Horneby ås for en egentlig ås, 
dannet under en gletsjer fra syd
øst. Denne tvivl om åsens oprin
delse er medvirkende til, at den 
ved kendelse i 1946-47 »er fredet, 
navnlig på grund af dens geologi
ske interesse«.

Prøver af dyndlag optaget under 

den nuværende søbund viser, at sø
en i fyrreskovstiden, for omkr. 
8.000 år siden, var en åkandebe- 
vokset ferskvandssø omkranset af 
birk, el, hassel og andre landplan
ter, altså meget lig den nuværende 
sø. Dette dyndlag er overlejret af 
sand, hvori fandtes frø af flere 
strandplanter. Det viser, at havet 
under stenaldersænkningen, for 
ca. 6.000 år siden, er trængt ind og 
har dannet en havvig af søen og 
dens lave omgivelser, idet landet 
dengang lå 7-8 m. under nuværen
de niveau. Senere har landhævnin
gen atter afsnøret søen fra havet. 
De høje søbrinker langs bredden 
må anses for rester af stenalderha
vets fjordskrænter.

Denne vig har givet livsbetingel
ser for en stenalderbebyggelse, 
som stengrave i omegnen endnu 
vidner om, og spredte løsfund af 
flinteafslag og flækker kan gøres 
langs skrænterne ved søbredden.

Fra kongelev til klostergods

I den tidlige middelalder henlå sto
re dele af det nordsjællandske om
råde om ubeboede skovstræknin
ger, hvori søen har gemt sig. Ør- 
vith kaldtes denne skov, der som 
alt ubefolket land henhørte under 
kongen som »kongelev«. Omkring 
ved 1173 nævnes Hornbæk Sø for 
første gang i annalerne, da kongen 
skænker en part af Ørvith til Es
rom Kloster - som dets brevbog 
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højtideligt meddeler, oprindeligt 
på latin:
»I den hellige Treenigheds navn! 
Jeg, Valdemar, af Guds nåde da
nernes konge ... vil overdrage en 
gave til Guds Moders kirke på et 
sted som hedder Esrom til brug for 
brødrene, der har helliget sig at 
stride for Christi rige . . . som frel
semiddel, for mig og mine foræld
res sjæle, skoven som hedder Wit- 
helighouit, fra Wichingbrot mod 
øst videre til Hornisseu og den 
bæk, som hedder Hornisbech, og 
videre til havet, som nås ved Wide- 
lingbec«.

Det overdragne skovområde 
Villingehoved (?) lader sig i dag 
ikke nærmere bestemme, fordi de 
anførte stednavne nu er ukendte, 
med Hornisseu og Hornisbech er 
tydeligt nok Hornbæk Sø og Bæk.

Disse ældst kendte navneformer 
tydes af stednavneforskerne i ret
ning af Horn-næs-sø og Horn-næs
bæk, og man har sat navnet i for
bindelse med det hornlignende 
næs, der strækker sig ud i søens 
bredere, nordlige del som et gan
ske karakteristisk træk ved søen, 
Måske finder man altså her oprin
delsen både til navnet på landsby
en Horneby og til den bebyggelse, 
der først langt senere opstod ved 
Hornbækkens udløb i havet.

Søhuset ved Hornbæk Sø, hvor der senere er blevet præstegård.
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Hornbæk set fra Søhusct i Horneby. Efter maleri af Vilhelm Petersen.

Fra klostergods til krongods

Følgerne af dette gavebrev ses se
nere i Esrom Klosters brevbog, 
hvor alle landsbyer i området er 
skatskyldige til klosteret, opført i 
skattelister fra omkr. 1500. Men 
snart efter kom området med re
formationens »sækularisering« - 
verdsliggørelse - af klostergodset 
atter i kongens besiddelse. Det er 
dog først takket være de enevældi
ge kongers høje værdsættelse af 
ferske fiskespiser, at man langt se
nere igen hører lidt om Hornbæk 
Sø. I en kommissionsberetning fra 
år 1700 opregnes det kronborgske 

ryttergods »herligheder«. Heri
blandt nævnes også, at Horneby Sø 
i Tikøb sogn mellem Horneby og 
Hornbæk giver små brasen, abor
rer, suder, skaller og løjer, men 
ingen gedder. »Skallerne, som fan
ges udi denne Sø er mesten Rød
skaller, som er den bedste Art af 
denne Slags Fisk«. Af beretningen 
fremgår det, at hele det nordsjæl
landske ferskvandsfiskeri var un
derlagt en fiskemester med fiske
forvaltere under sig. Han var for
pligtet til at levere et vist antal fi
skeretter til hoffet og havde ellers 
opsyn med, at der ikke fiskedes 
ulovligt. Fiskeriet foregik med 
garn af forskellig slags, kun fiske
tyve sneg sig til at fiske med snøre.

En lidt senere omtale - Tikøb- 
præstens sognebeskrivelse fra 1743 
- omtaler Horneby Sø blandt »de 
adskillige Søer her i Sognet, som 
Alle henhører til hans Majestæts 
Fiskeri«. Nu kan der i Horneby Sø 
fiskes karusser og gedder.

Sønikken

Folkelige overleveringer vil vide, 
at en borg engang skal have ligget 
ude i søen, en formodning, der 
alene bygger på bundforholdene, 
som kan tyde på et mere lavvandet 
område midt ude i søen, en holm, 



omgivet af dybere kløfter i søbun
den, så de kan opfattes som vold
grave. Ligeledes skal et mærkeligt 
uhyre, Sønikken, have holdt til i 
søen, det kunne forvandle skikkel
se. En dag gik Sønikken og græsse
de på marken, og en bonde antog 
den for sin hest og spændte den for 
ploven, men pludselig rev den sig 
løs og kastede sig i søen og blev 
borte. Det er muligt, at de væse
ner, som overtroen har befolket 
vandløb og søer med, også har til
sigtet at afskrække børn fra at 
komme for nær til vandet. Det er 
ikke altid lykkedes, thi sørgelige 
drukneulykker hører også med til 
søens historie. Således vovede en 
10-års dreng sig 1. juledag 1872 ud 
på den tynde is og omkom, også i 
1943 hører man om, at et barn 
druknede i søen.

Privateje

Imidlertid var søen kommet i pri
vat besiddelse, efter at kongen 
havde solgt ud af ryttergodset, og 
overleveringen vil vide, at den af 
en gårdmand i Horneby blev skæn
ket en af sønnerne fra kroen i fad
dergave. Sammenhængen fremgår 
dog noget anderledes af kromand 
N.C. Petersens dagbog, som han 
førte 1833-38. Søen var da i fiske-

Dr. Rciersens Sanatorium omkring 1900. Nu Bretagne.

mester Jappes besiddelse i Esrom, 
og han kom og trak vod i søen i 
februar 1834 »og har fisket dygtigt 
Gedder«. Af ham købte også 
kromanden i december 1835 »Rø
ret i Søen«, og skar rør og kørte 
dem hjem. Men d. 24. april 1836 
meddeler dagbogen: »Jeg købte 
Søen af Jappe for 300 Rbd.«. Og 
han tog den straks i besiddelse. En 
Bergens-jolle blev kørt ned til sø
en, og han gør med familiekredsen 
flere sejlture med den på søen, li
gesom han også sætter både kroge 
og garn ud i den. Den blev opmålt 
og aftaler om skel blev indgået, så 

et skøde endelig kan afsendes til 
fuldmægtig Tønder, Esrom amts
kontor, d. 2. maj 1838.

Søen var endnu i kroens besid
delse, da Peter Nielsen 1889 over
tog kroen, men da hans søn ud
vandrede til Kanada, kom søen på 
andre hænder i Hornbæk.

Først i 1930’erne blev søen er
hvervet af direktør Henrik Thol- 
strup, der blandt meget andet også 
interesserede sig for turisme, så 
han fattede den plan ved søen at 
skabe en sommerhuskoloni med 
forlystelsespark, en plan, der satte 
sindene i stærk bevægelse både

Udsigt fra Soria Moria omkring 1905.
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blandt den faste befolkning og 
landliggerne. En hårdnakket strid 
brød ud med debat, mødeaktivitet 
og protestskrivelser, og mens den 
stod på skrev Hornbæks huspoet 
»Mester Erik« i den lokale avis 
mere afslappet herom:

Der blæse en storm udi Hornbæk sø, 
de bølger ganger så høje, 
hr. Tholstrup forskanser sig på sin ø 
og blinker skælmsk med sit øje.
Men når det bli’r slut på denne dyst, 
han bygger sine huse, hvor pokker han har lyst!

Så galt gik det dog ikke, thi ikke 
mindst takket være forfatterinden 
Inger Bentzon, som dengang bo
ede fast i Hornbæk, blev frednings
myndighederne involveret, og den 
hele plan endeligt manet i jorden 
ved kendelse i 1941, der freder sø
en og dens omgivelser, men også 
tilkendte direktør Tholstrup en ri
melig erstatning.

Dermed var hans interesse for 
søen kølnet, og den kendte Horn- 
bækborger, murermester Carl 
Poulsen, trådte til og købte den for 
22.500 kr. Kort efter tilbød han in
teressentselskabet Hornbæk Vand
værk søen for 18.000 kr., og vand
værket accepterede dette generøse 
tilbud, som tilsigtede at bevare sø

en for Hornbæk. Vandværket har 
siden hæget om det naturskønne 
område bl.a. ved at anlægge stien 
søen rundt.

Bebyggelsen omkring søen

Søens omgivelser har i lange tider 
henligget ubebygget. Kun ses på 
gamle kort, aftegnet som »enligt- 
liggende hus« en ejendom, som 
kaldes Søhus, muligvis oprindelig 
bolig for en opsynsmand ved søen 
og med visse fiskerirettigheder. I 
1889 erhvervedes denne ejendom 
til bolig for pastor Sperling ved det 
nyoprettede Hornbæk-Hellebæk 
sognekald af parcellist Jens A. Jen
sen, kaldet Jens Søhus. Dermed 
fik Hornbæk sin egen præstegård.

På den modsatte bred byggede 
læge Reiersen i 1897 sit sanatori
um, som dr.med. E. Briinniche 
overtog 1905. Det vandt snart an
seelse som hans klinik og blev et 
søgt tilflugtssted ikke mindst for 
skandinaviske kunstnere. Medvir
kende var det, at dr. Briinniche var 
gift med en datter af den kendte 
kunstmæcen Heinrich Hirsch
sprung (1836-1908). Kendt er det 
også, at Holger Drachmann døde 
her i 1908. Senere er bygningen 

blevet forhøjet med et par etager 
og hedder nu pension Bretagne. 
Læge Reiersen åbnede også pri
vatpraksis i Hornbæk og byggede 
lægeboligen »Skrænten« ned til sø
en, og kort efter 1900 blev Birke
haven langs søens nordbred bebyg
get med en række mindre huse. 
Blandt de tidligere bebyggelser må 
også nævnes overlærer og fotograf 
Carl Th. Lütkens hus »Soria Mo
ria« på søtippen, som hans søn, 
professor Carl Lütken (1860-1943) 
siden i mange år beboede. Neden 
for præstegården lå en overgang et 
større pensionat, Belvedere, som 
dog for længst har måttet vige 
pladsen for et dejligt friareal op 
mod Hornebyvej.

Vandværket lå oprindelig oppe 
ved vandtårnet ved Bretagne, men 
i 1921 blev det flyttet og nyindret
tet på sin nuværende beliggenhed 
ved søen, og ejendommen ved si
den af, »Vævestuen«, blev erhver
vet til bestyrerbolig. Rundt om sø
en er foretaget boringer til grund
vandet, som pumpes hen til vand
værket, der ikke - som det kunne 
synes p.gr.a. beliggenheden - be
nytter søens overfladevand, men 
betjener Hornbæk med frisk 
grundvand.

Folk og minder fra 
KØBENHAVN
Med god samvittighed kan vi anbefale vore læsere at stifte nærmere 
bekendtskab med »Folk og minder fra København«!
Omslaget viser Kongens Have, som også er rammen om Godfred 
Hartmann’s mesterlige artikel. Men emnerækken spænder vidt. 
Lige fra en 15-årig skolepiges hidtil ukendte øjenvidneskildring af 
Københavns største brand i 1728 - Strøget og dets forretninger i 
århundredets begyndelse og frem til nutidens vanvittige ideer om at 
ville flytte Frihedsstøtten. Rigt illustr. i farver. Pris: Kr. 75,00.
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1/4 LITER VELVÆRE
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.

dig og mig og WI IB ROE




