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FORORD
En bog om danske slotte og herregårde kan være et stridsskrift. For
fatteren kan alt efter sit temperament og livssyn med begejstring
tænke på Valdemartidens konger og stormænd, på de bedrifter, de
øvede og de borge, de byggede til landets værn. Han kan glæde sig
over de højt dannede medlemmer af Danmarks gamle adel, som i
renæssancetiden med kongemagten i spidsen indkaldte dygtige frem
mede bygmestre til opførelsen af prægtige slotte og herresæder sam
tidigt med, at de som foregangsmænd inden for landbruget tog arv
efter middelalderens munkeordener. Han kan beundre de store
udlændinge, der i enevoldsmagtens sidste århundreder var de danske
kongers trofaste rådgivere og på samme tid blev storgodsejere i landet
side om side med den gamle adel og højfinansens repræsentanter.
Hans blod kan komme i kog, når han kaster sig ud i diskussionen om
det berettigede i vor tids udstykning af godserne og den deraf føl
gende ødelæggelse af herregårdslivet, om det store landbrugs opgave
som uddannelsescenter og som kornproducent og kvægopdrætter.
Den anderledes indstillede forfatter må ud fra sine forudsætninger
betragte kongemagt og adelsvælde som magtmisbrug. Ledingsud
skrivning, borgbyggeri og plovskat bliver så en udnyttelse af det ar
bejdende folk, der førte den tidligere fri bondestand ned i stavnsbånd
og hoveri og lod den henslæbe en elendig tilværelse i usle hytter og
yderste fattigdom. Mens konger festede og adelsmænd levede i sus og
dus i de pragtslotte, som var opstået af bondens sure sved.
Neutralt kan intet menneske forholde sig over for Danmarks slotte
og herregårde. Hvordan man end fortolker den historiske baggrund
— og det er ikke dette værks opgave at tage stilling til dette pro
blem — må enhver levende sjæl være betaget af de prægtige huse
og hver dansk være stolt af dette bevis på hans lands gamle kultur.
7

Der ligger ikke blot rigdom og sved i de knejsende tårnes og røde
mures grundvold. Det er danske bygmestre og kunstnere, der udfol
der sig, og det er efter reformationen udenlandske arkitekter, malere
og stukkatører, der af den herskende klasse, som romerkirkens aflø
ser, indkaldes som formidlere af et betydningsfuldt led af Europas
kultur. Hvad slottene og herregårdene end tidligere har været — nu
er de, sammen med kirkerne, perlerne i det danske landskab, og deres
arkitektoniske skønhed er dansk nationalejendom til glæde for os alle.
Endnu for en menneskealder siden var herregårdene et lukket land
for de fleste. Hegnsmure, hække og smedejernslåger spærrede, så kun
de særligt begunstigede kunne få mere at se end et glimt af fjerne
tårne og spir over parkens trætoppe. Nu er det heldigvis anderledes.
Haverne og mange steder også selve hovedbygningen kan åbnes for
den interesserede besøgende. For adskillige ejere står dette som en
naturlig pligt, til gengæld for hvilken de kun forventer, at gæsterne
opfører sig som gæster bør: med respekt for den privatejendom, de
befinder sig på.
Statsmagtens forståelse af herregårdenes kulturelle værdi kan ikke
betvivles. Alle historiske herregårdsbygninger er fredede, og det vil
praktisk taget sige alle, der er omtalt i dette værk. Efter deres arki
tektoniske betydning er de delt i klasse A og B, men om dem alle
gælder, at besidderen, også når det er staten, før der foretages ændrin
ger ind- eller udvendigt skal søge godkendelse eller vejledning hos
det særdeles sagkyndige »særlige bygningssyn«. Nu er det jo ikke så
dan, at man konsekvent modsætter sig praktiske forbedringer, indret
ning af et overkommeligt køkken, installation af badeværelser. Tvært
imod er man ganske klar over ejerens ret til at bebo sit hus og ind
rette sig efter tidens krav, og alle er interesserede i, at huset fortsat
er beboet. Ved siden af at man i givet fald kan pålægge ejerne af
A-fredede bygninger den ydre vedligeholdelsespligt, kan der også af
statsmidler ydes tilskud, især til arbejder, som forhøjer gårdens histo
riske og arkitektoniske værdi.
En national skat som Danmarks slotte og herregårde har selvføl
gelig ikke været uænset af den videnskabelige forskning. I den topo
grafiske litteratur, i monografier og samleværker har arkitekter og
videnskabsmænd meddelt deres iagttagelser, og i vore dage har en
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enkelt ejer under betydelige økonomiske ofre ved hjælp af de bedste
specialister udgivet et bindstærkt værk om sin gård og det liv, der
har været levet der. Nationalmuseet har i en årrække været i fuld
gang med systematiske undersøgelser, både af bygninger og inventar,
og er herved heldigvis altid blevet mødt med den største velvilje fra
ejernes side. Men meget står tilbage, og mange interessante overras
kelser venter forskerne.
Efter første verdenskrig udsendte Henrik Koppels Forlag »Danske
Herregaarde ved 1920« i tre statelige bind, hvor 204 gårde blev be
skrevet af fagmænd. Det er intet under, at det blev en velfortjent
salgssucces, som gjorde værket sjældent og efterspurgt. Hassings Forlag
tog derfor i 1943 - 46 opgaven op med et nyt værk i samme udstyr,
men ajourført og udvidet til syv store bind med i alt 626 gårde.
Denne udgave er også helt forsvundet fra markedet, og det er bag
grunden for, at forlaget udsender værket påny. Men nu er tiden ikke
mere til store, tunge bøger. »Danske Slotte og Herregårde« skal være
allemands eje, den skal kunne læses i sengen, og et bind eller to skal
tages med i bilen. Derfor trykkes den nu i almindeligt bogformat,
men i 16 bind. Artiklerne er i hovedsagen de samme som i den
store udgave, men revideret og ført å jour, og billedstoffet er i en
vis udstrækning fornyet. Redaktionen takker forfatterne, fordi de har
påtaget sig ulejligheden med revisionen. I de tilfælde hvor forfatteren
ved dødsfald eller på anden måde har været forhindret, er revisionen
foretaget af redaktionen. Stort set er denne udgave et uforkortet op
tryk af den gamle. Dog har redaktionen fundet det rimeligt at stryge
visse artikler, f. eks. Hirschholm Slot, af hvilket der ikke er sten på
sten tilbage. Gurre, Vordingborg, Hammershus, Kalø og mange andre
ville med samme ret kunne medtages. Ligeledes er nogle ejendomme
fra den gamle udgaves »Ny Samling« udeladt, mens enkelte nye er
medtaget, f. eks. Sophienberg og Marienborg ved Kgs. Lyngby. I
billedstoffet er ejerportrætter i alt væsentligt udeladt. Derimod har
forlaget lagt vægt på at udvide illustrationsmaterialet med farveplancher, i alt ca. 200, som bedre end de sort-hvide billeder vil kunne vise
gårdene i deres skønne forbindelse med landskabet. Det er for
størstedelen nyoptagelser ved fotograf Niels Elswing, som redaktionen
også kan takke for andre nye fotografier. Endvidere takker forlaget
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Nationalmuseet, hvis billedsamling er stillet til disposition for værket,
samt de mange fotografer, hvis billeder genanvendes. Det er en selv
følge, at redaktionen er interesseret i, at værkets faktiske oplysninger,
også om de sidste årtier, er så korrekte som muligt, og der skal der
for udtales en varm tak til de mange ejere, som elskværdigt har be
svaret redaktionens forespørgsler om disse forhold.
For at lette brugen af »Danske Slotte og Herregårde« som op
slagsværk har redaktionen efter hver artikel i skemaform indføjet
oplysninger om ejerforhold og bygningshistorie. Ved hjælp af de
tilføjede årstal vil tekstens udførligere omtale være let tilgængelig.
Så længe en gård er i samme slægts besiddelse, nævnes kun den første
ejer. Hvor der er tvivl om et personnavns stavemåde er Dansk
Biografisk Leksikon, 2. udgave, fulgt. De enkelte artiklers forfattere
er uden ansvar for disse summariske lister.
Værket er tilrettelagt således, at bind 1 - 5 omfatter Sjælland, bind
6 Lolland-Falster, bind 7 - 9 Fyn og bind 10-16 Jylland. I de enkelte
bind er amtsgrænserne kun fulgt i grove træk; redaktionen finder,
at en opdeling i geografiske områder mere end den administrative
inddeling af landet vil tjene værkets formål. Forrest i hvert bind fin
des et specielt tegnet kort over det område, bindet omfatter, med an
givelse af de beskrevne herregårde og slotte, og i det sidste bind inden
for hver landsdel, for Sjællands vedkommende bind 5, vil der blive
givet et fuldstændigt kort over samtlige de i landsdelen behandlede
slotte og herregårde.

Kronborg, set fra nordøst (fot. Türck).

Kronborg
Helsingør købstad, Frederiksborg amt

Få bygninger har i vort land en så gunstig beliggenhed som Kron
borg Slot. Prægtigt tager det sig ud med sine festlige grå mure og
sine kobbertage, som tidens patina har givet en fornem glans. Yderst
på Sjællands øre knejser det op af Sundets vand, som i jævndøgns
stormene kaster sit skumsprøjt højt op over glacisets sten i forsøg på
at na slottets mure, som dog beskyttes sikkert af de solide udenvær
ker. Slottet står urørligt som en vagt ved Sundets indgang, og når
aftensolen kaster sine gyldne stråler mod murgråt og irgrønt, ind
hylles slottet i en eventyrstemning. Ad landevejen er det synligt langt
borte, navnlig fra Søndre Strandvej, hvor det allerede fra Nivå viser
sig i det fjerne som et dragende mål. Skønnest er det dog fra søen,
hvor det hilser frejdigt goddag til den søværts hjemkommende, lige
som det byder et vemodigt farvel til den bortdragende. I glæde som
i sorg prenter det sig uforglemmeligt i vort sind, Danmarks vartegn
ved Sundet.
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Krogen ca. 1420. Rekonstruktion af Magdahl Nielsen.

Det er dog ikke alene slottets ydre fremtræden, der giver det en
særlig plads i alle danskes bevidsthed. Det hører til i Danmarks
historie. I vore dage har det forlængst mistet sin strategiske betyd
ning, men i ældre tid betragtedes stedet som et vigtigt militært punkt.
I den tidlige middelalder, sildefiskeriets gyldne periode, fandtes alle
rede ved Helsingør en bymæssig bebyggelse. Byens betydning under
stregedes derved, at den var overfartssted til Skåne. Den beskyttedes
da af et ældre fæstningsværk, Flynderborg, der var beliggende tæt
syd for byen, omtrent hvor Strandvejsviadukten over jernbanen nu
er beliggende. Borgens voldsted blev liggende i århundreder. Under
navnet Borrevold hævede det sine firkantede voldpartier som et
stærkt markeret træk ved den sydlige indkørsel til Helsingør. Det
ses på en række ældre prospekter af Helsingør, set fra syd. Ved kyst
banens anlæg omkring 1890 ødelagdes det, men opmåltes dog for
inden af Nationalmuseet. I de nærliggende haver ses endnu rester af
murpartier, ligesom murdele kommer for dagen tid efter anden under
gravning i disse haver.
Omkring ved det 15. århundredes begyndelse forsvandt silden fra
12
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Sundet, og det til sildefiskeriet knyttede Skånemarked, der forhen
gjorde Øresund til midtpunkt for Nordeuropas handelsliv, mistede der
med sin betydning. Inden længe vandtes dog erstatning på anden måde.
Den tekniske udvikling skabte efterhånden større og mere sødygtige
skibe. »Ommelandsfarten«, d.v.s. farten fra Nordsøen nord om Ska
gen og sydpå gennem de danske farvande tog stedse mere til. De
nederlandske og engelske købmænd søgte med deres skibe direkte til
de nyopvoksede Østersøbyer for at hente Østersølandenes eksport
varer i stedet for at tilhandle sig dem ad anden vej fra de lybske
købmænd på Skånemarkedet. Øresund fik dermed en voksende betyd
ning som gennemsejlingsfarvand og opnåede snart berømmelse som
et af verdens kendteste og vigtigste farvande. Det var et forhold, som
den danske konge havde sin opmærksomhed henvendt stærkt på. Fra
gammel tid havde kongen haft meget væsentlige indtægter gennem af
gifter fra Skånemarkedet, som begrundedes i kongens virksomhed for
at skabe markedsfred for købmændene af de forskellige nationalite
ter ved Skanør, hvilket i høj grad var fornødent, hvor så mange
forskellige folk kom sammen. Da Skånemarkedet ingen betydning

Plan af Kronborg.
Det med sort op
trukne betegner de
bevarede murpar
tier af Krogen
(Rudolph Jørgensen).
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Kronborg i Frederik IVs tid. Udsnit af stik, Braunius: Theatrum urbium efter tegning
af Hans Knieper.

havde længere, forsvandt naturligvis også kongens indtægter herfra,
men den voksende trafik i Øresund bragte erstatningen, idet kong
Erik af Pommern, vistnok fra året 1429, påbegyndte opkrævningen
af en told på en engelsk nobel af hvert skib, som sejlede gennem
Sundet. Sådanne afgifter kendtes fra tiden fra andre tilsvarende
strømme, f. eks. de tyske floder. Øresund betragtedes fra gammel tid
som kronens strøm, og den vanskelighed, der lå i farvandets store
betydning for de europæiske søfarende nationer, overvandtes gen
nem vigtigheden af, at kongen lod udruste flåder i Øster- og Vester
søen (Kattegat) til bekæmpelse af det omfattende sørøveri, der var
til stor gene for den søgående handel.
Helsingør fik ved denne foranstaltning en langt større betydning
end før. På grund af sin beliggenhed ved Sundets indgang blev byen
det naturlige opkrævningssted for den nye sundtold. Erik af Pom
mern havde i 1426 givet byen nye privilegier, og hans interesse for
byen ytrede sig også på forskellige andre måder. Det vigtigste af
14
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alle foretagender her var dog utvivlsomt opførelsen af det nye slot
Krogen, som o. 1420 rejstes på den smalle halvø, der nordøst for
byen skyder sig ud i Sundet, og hvorfra der er den videste udsigt
nordpå og sydpå gennem Sundet.
Fra arkivalske, historiske kilder ved vi, at Frederik II sidenhen
på grundlag af Krogen Slot opførte det Kronborg, som vi endnu kan
glæde os over i dag. Denne opfattelse er yderligere blevet bestyrket
gennem forskellige undersøgelser i vor tid, blandt andet nogle op
målinger, som i 1878 -79 blev foretaget af Kunstakademiet, og i
hvilke bl.a. Martin Nyrop deltog, og den restaurering af Kronborg
Slot, som udførtes i årene efter 1924, har på den smukkeste måde
bekræftet disse antagelser. Sammenholder vi restaureringens resul
tater med det litterære kildemateriale, får vi et temmelig indgående
indtryk af Krogens udseende og indretning. Hovedkilden er nogle
tegninger, som i 1559 udførtes af Christian IH’s bygmester, sachseren Hans von Dieskau, i anledning af opførelsen af en bastion ved
borgens sydvestlige hjørne. Nogle enkeltheder i disse tegninger er
unøjagtige, men det forklares let ved tegningernes skitsemæssige
karakter. De er rimeligvis endda udført efter hukommelsen og send
tes til Danmark fra slottet Lochau ved Meissen, en af Dieskaus be
siddelser i Sachsen, hvor bygmesteren dengang opholdt sig.
Der er to tegninger: en grundplan over slottet samt et lodret og
et vandret snit af dettes sydvestlige hjørne, hvor den projekterede
bastion tænktes anbragt. Grundplanen er den vigtigste. Den viser et
kvadratisk anlæg med en firkantet ringmur, 125 sjællandske alen på
hver led. Indgangen til borgen fandtes gennem en port i den nordre
ringmur omtrent på det sted, hvor porten i Kronborgs nordfløj
endnu findes. Foran porten er uden for muren rejst en portbygning,
til hvilken adgangen sker fra gennembrydninger i øst- og vestsiden,
mens portbygningen er lukket mod nord. Ligesom det senere blev
tilfældet med Kronborg, er syd- og vestmuren, der vender mod byen,
også på Dieskaus tegning angivet væsentlig tykkere end nord- og
østmuren mod søen. Inden for ringmuren er afmærket fire bygninger,
liggende i hvert sit hjørne uden indbyrdes forbindelse, støttende sig
op ad muren, der for de tre bygningers vedkommende danner en
langside og en gavl i husene.
15
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Den vigtigste af Krogens bygninger var den, der lå i borggårdens
sydvestlige hjørne. Det er også den, hvoraf de største rester er syn
lige for os i dag. Denne bygning er 37 m lang. Den rummede i stue
etagen en lang sal, Krogens »palatium«, overhvælvet med seks høje
stjernehvælv, hvortil svarede seks høje, spidsbuede vinduer, af hvilke
de to sydligste er fremdraget under Kronborgs restaurering. De har
på midten en højde af 4,70 m, strækker sig gennem 44 murskifter
og har i tværsnittet en rig profil, sammensat af 4 skråstave, en form
sten, der går igen i alle Krogens bygninger. Vinduerne er så høje, at
de strækker sig igennem både stueetagen og førstesalen på Kronborg,
således at gulvet ud for det blottede stykke af muren, hvor denne er
indgået som skillemur i Kronborg, har måttet afbrydes, for at man
kan få indtryk af den gamle, middelalderlige mur. De fire øvrige
vinduer, som i sin tid fandtes her, kan alle spores i Kronborgs mure.
Det nordligste af dem er i sin fulde bredde direkte indgået i et Kron
borg-vindue, hvilket lader sig iagttage ved hjælp af den føromtalte
formsten.
Bygningens højde kender vi ikke i enkeltheder, men efter en række
iagttagelser, som blev gjort under restaureringen af den lille sal i
Kronborgs vestfløj, ved vi, at der over stueetagens hvælvinger fandtes
endnu et stokværk, hvis gulv lå lavere end i Kronborgs tredie etage.
Husets nordgavl er bevaret som skillemur i Kronborgs vestfløj. Den
står blottet i stueetagen, hvor der endnu findes fundamenter af et
trappetårn med en fuldt bevaret trappe, der fører ned til den lige
ledes bevarede middelalderlige kælder, der strækker sig under hele
bygningen og omfatter syv dobbelte krydshvælvingsfag, der hviler
på seks midtersøjler, cirkelrunde eller ottekantede i gennemsnit. I
krydshvælvingernes meget svære ribber ses den skråt affasede form
sten. I sit sydligste hvælvingsfag rummer kælderen en af teglsten
muret, endnu vandfyldt brønd.
På slotskirkens nuværende plads lå en bygning, der kaldtes »Das
neue Stehn Haus«. Det var altså et grundmuret hus, yngre end de
øvrige. På et inventarium over Krogen, som blev optaget i 1536, ses
den ikke under denne betegnelse. Det er dog sandsynligt, at den
fandtes på dette tidspunkt, og at den skjuler sig under benævnelsen
»arkeliet«, idet den rimeligvis rummede borgens skyts og krudt, der
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efter inventariet fandtes i to rum, hvilket kan passe efter tegningen,
der viser to indgange i husets længde mod gården. Bygningens gavl
mur er fremdraget under Kronborgs restaurering. Der findes i den
et højt spidsbuevindue, der dog er blændet af hensyn til rummets
anvendelse som slotskirke. Da kirkens mure ikke er undersøgt, er
det ikke konstateret, om arkeliets nordre langside er bevaret.
På grundlag af enkeltheder i gavlmuren er det dog rimeligt at
antage, at huset oprindelig var smallere. Dets højde kan heller ikke
iagttages. I gavlen ses rester af et trappetårn med en vindeltrappe,
der nu kan følges op til etageadskillelsen mellem Kronborgs andet
og tredie stokværk, men det er tydeligt, at den har gået højere op.
Hvorvidt den har ført til en øvre etage i arkeliet eller blot til ring
murens vægtergang, kan ikke konstateres, da riddersalen i denne
etage er ført igennem sydfløjens fulde længde, hvorved de middel
alderlige murdele, der eventuelt fandtes her, er blevet nedbrudt.
Tæt vest for Krogens portindgang ses på Dieskaus tegning en byg
ning, der betegnes »Des Verwalters Haus« og formentlig har rummet
slotsfogedens bolig. Huset lå med langsiden mod den nordlige ring
mur, men nåede ikke helt ud i ringmurens nordvestre hjørne, idet
der inden for vestmurens nordlige del var opført en jordvold. Af
slotsfogedens hus er intet bevaret. Det må da formentlig have været
opført i bindingsværk, således som det også kendes andetsteds fra,
f. eks. Aalborg Slot. Ifølge inventariet af 1536 fandtes her et pige
kammer samt bøsseskytternes kamre og efter al sandsynlighed tillige
nogle skriverstuer. Af en anden bygning, som Dieskau aftegner i
borggårdens vestlige del mellem palatiet og slotsfogedens hus, er
heller intet fundet, udover rester af et murstensgulv. Den rummede
vistnok bryggers og stegers. Store rester er imidlertid tilbage af den
nordøstlige bygning, der på Dieskaus tegning strækker sig fra borg
porten til den østlige ringmur. Den betegnes »Des K. M. Haus« og
må således have været beregnet for kongens brug. Det er for så vidt
bemærkelsesværdigt, at der findes en særskilt bygning til denne an
vendelse, når der tillige fandtes et så fornemt udstyret palatium.
Forskellige omstændigheder tyder dog på en gradvis udvikling af
»Des K. M. Haus«. Ældst er nederste etage i husets østlige del. I
bygningens søndre langside fandtes her i stueetagen ind mod borg
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gården et cirkelrundt vindue. Det ses endnu ved den indre trappe,
som i Kronborgs nordøstlige hjørne fører op til fyrtårnet. Det har
timeglasformet tværsnit, idet det har både en udvendig og en ind
vendig smig. Den sidstnævnte er overmåde interessant, idet den
foroven har et kalkmaleri med en fremstilling af forskellige våben
mærker. I midten ser man her et såkaldt Kristusvåben, en heraldisk
fremstilling af lidelsesredskaberne. Det flankeres til venstre af kong
Erik af Pommerns, til højre af dronning Philippas våbenmærker og
omgives af en række gejstlige og verdslige adelsmænds våben fra
kong Erik af Pommerns tid: Uppsalas ærkebiskop i årene 1428 - 32
Jöns Haakonsson, kong Eriks frænde grev Hans af Neugarten af
slægten Eberstein, som en tid lang var høvedsmand på Gripsholm,
fogeden på Stockholms Slot Hans Krøpelin, Eske Brok, der i 1439
var lensmand på Københavns Slot, ærkebispen i Lund Peder Lykke,
Roskildebispen og Rigens kansler Jens Lodehat, holsteneren Erik
Krummedige med flere andre. Frisen må være opsat i årene 1421 - 29
og må naturligvis markere en eller anden begivenhed. Måske erindrer
den om Krogens opførelse, måske minder den, som af Dr. Mackeprang antaget, om det dansk-svenske møde, der fandt sted i Hälsing
borg i december 1427. Det er bemærkelsesværdigt, at der slet ingen
nordmænd er repræsenterede i disse skjoldmærker. Professor Wanscher antager, at det drejer sig om et vigtigt møde i december 1429,
hvor man drøftede kirkens forpligtelser til at støtte kongen i krigen
med de holstenske grever og hansestæderne, en støtte, som ærkebisp
Jöns Haakonsson kun ville påtage sig som et »kærligheds værk«.
Wanscher opfatter da også rummet som kongens »camera« eller
kammer, hvor vigtige møder fandt sted, idet der i middelalderen nøje
skelnedes mellem »palatium« og »camera«. Andre har tænkt sig, at
rummet var borgens kapel.
Forskellige enkeltheder i den søndre langmur mod slotsgården:
ældre vinduer, der påny er tilmurede, buestik etc. røber, at dette
kammer eller borgkapel i forskellige trin i grundflade og højde er
udvidet til det senere kongelig Majestæts hus, uden at man dog på
nogen måde kan sige, at udviklingen aftegner sig klart for beskue
ren. Udvidelsen må dog være sket i middelalderen, idet den dør til
venstre for trappetårnet, hvorigennem man endnu i dag kommer ind
2*
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Vindue i »Kong Erik af Pommerns Kapel« (kongens »camera«) med
kalkmaleri: Kristusvåbnet flankeret til venstre af kong Eriks, til højre
af dronning Philippas våben, omgivet af forskellige adelsmænds våben
(fot. Egmont Lind).

i huset, og som findes i bygningens udvidede part, er middelalderlig
og i karmen har skråt affasede formsten. I sin udvidede skikkelse
fremtræder bygningen med to rum i stueetagen: en på det nærmeste
kvadratisk forstue samt det større inderrum, i hvis østlige ende det
nævnte runde, dekorerede vindue findes. Det er en aflang sal, delt
på langs af en række på fem træsøjler, som bærer en mægtig midter
drager, ligeledes af træ. Søjlerne synes ikke middelalderlige, men
hører næppe heller Kronborg til, de er muligvis kommet til under
de omtalte senere ændringer af Krogen. Den østlige søjle er nyopsat.
Der har næppe nogensinde været nogen søjle på dens sted. Den er
tilført for at give rummet et ensartet præg, ligesom det nye, kassetteagtige loft yderligere understreger rummets harmoni. Salen opfattes
i sin nuværende skikkelse af Weilbach som slottets ridderstue. At
20

KRONBORG

kongelig Majestæts hus har haft flere etager, lader sig konstatere i
gavlmuren i Kronborgs andet og tredie stokværk. I sidstnævnte stok
værk ses muren i et af de små lokaler, som er afsat til brug for Hans
Majestæt Kongen.
Støttet op ad den vestlige gavl af kongelig Majestæts hus har der
i Krogens tid stået et trappetårn. Fundamenterne heraf var tidligere
synlige i det lille billetsalg i slotsporten. Der sås trappens nederste
fem trin, der var stærkt slidt af ældre tiders brug. Trappen gav flere
interessante oplysninger. Dels røbede den, at niveauet i Krogens
borggård lå væsentligt lavere end Kronborgs slotsgård, dels at der lå
to middelalderlige brolægninger over hinanden med en indbyrdes
afstand af 0,25 m. Det er tydeligt, at trappen må være ældre end
den tilstødende del af kongelig Majestæts hus, idet et lille vindue,
som vender ud imod den førnævnte forstue til riddersalen, oprindelig
må have vendt ud mod den fri luft. Der findes desuden i gavlen en
lodret fuge, som danner grænsen mellem trappetårnets mur og den
senere tilbyggede del af gavlen. Denne fuge ses såvel i forstuen som
helt op igennem gavlen. Det er derfor sandsynligt, at trappetårnet
ikke har noget at gøre med kongelig Majestæts hus, men har tjent
som opgang til ringmurens vægtergang. Der har mulig også været
forbindelse mellem dette trappetårn og den gang, som tidligere har
ligget inde i ydermuren langs Kongens Kammer i Kronborgs andet
stokværk, og hvis yderste ende endnu er bevaret i Handels- og Sø
fartsmuseets lokaler. Da Kongens Kammer for nogle år siden blev
restaureret, kunne man følge sporene af denne gang helt hen til
trappetårnet, på hvilken strækning den ved Kronborgs anlæg er ble
vet tilmuret. På denne måde danner gangen en naturlig forbindelse
mellem slotsfogedens bolig og trappetårnet og dermed altså med
ringmurens vægtergang. Den forbindelse med de øverste etager i
kongelig Majestæts hus, der således savnes i dette trappetårn, kunne
derimod muligvis opnås ad Kronborgs nordøstlige indvendige trappe
tårn, fyrtårnstrappen. Det er nemlig, som Weilbach udtaler, naturligt
at betragte denne som oprindeligt hørende Krogen til. For det første
er det det eneste indvendige trappetårn på Kronborg. Skønt en trappe
i og for sig er mindre påkrævet på dette sted, blev den dog bibeholdt
ved Kronborgs opførelse, fordi en udvendig trappe her ville genere
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Interiør fra ridderstuen (»Erik af Pommerns Kapel«) i nordfløjens stueetage. I det
højre inderste hjørne findes det på s. 20 gengivne runde, middelalderlige vindue
(fot. Holt & Madsen).

lysforholdene i de tilstødende lokaler i nordfløjen, men det kan ikke
nægtes, at den er mørk og skummel og i øvrigt vanskeliggør den lette
forbindelse mellem nord- og østfløj. En yderligere begrundelse for
at opfatte den som ældre end Kronborg er den omstændighed, at
man fra trappens øverste del kommer direkte ind i et hulrum i den
østlige ringmur ved vægtergangen. Det er rimeligvis dette trappetåm,
der ses på det berømte stik fra Braunius’s »Theatrum urbium«, til
grund for hvilket der ligger en virkelighedstro tegning af Hans Knieper. Ved trappens opførelse er det runde vindue i borgkapellet eller
kongens »camera« blevet tilmuret. I denne sammenhæng kan det
passe meget godt, at det gamle palatium på inventariet af 1536 er
degraderet til lagerrum for korn og malt. Kongelig Majestæts hus
var da blevet opført i sin fulde udstrækning og kunne træde i stedet
for det fornemme rum i den gamle vestfløj. Wanscher opfatter dog
dette trappetårn som opført i 1581. I øvrigt bør det nævnes, at kon
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gelig Majestæts hus er forsynet med store, dybe, krydshvælvede, mid
delalderlige kælderrum.
Braunius’s stik, der aftegner Kronborg under dets opførelse, viser
endnu Krogens gamle østlige ringmur med skydeskårene i vægter
gangen. De er naturligvis forsvundne forlængst. Hvad man derimod
ikke kan se på stikket, er nogle andre interessante enkeltheder, som
restaureringen har fremdraget. Ved ringmurens fod findes nogle
nicheagtige gennembrydninger, der må opfattes som senmiddelalder
lige kanonporte. De mistede siden deres betydning, efter at voldene
ved Kronborgs anlæg var forhøjede. Der er nu to kanonporte til
bage, men der har oprindelig været tre. Den midterste blev ødelagt
ved anlæggelsen af poternen gennem østfløjen. Af andre middel
alderlige elementer på slottet skal nævnes rester af den brønd, som
i borggårdens østlige del ses anført på Dieskaus plan. Pladsen for
den er markeret i slotsgårdens brolægning. Alle middelalderlige mur
partier er opført af de svære middelalderlige teglsten og lagt i det
vendiske eller polske skifte, i hvilket en løber veksler med en binder
i modsætning til det almindelige munkeskifte med to løbere vekslende
med en binder.
Det vil af ovenstående ses, at betydelige rester er bevaret af Erik
af Pommerns gamle borg, hvis enkeltheder kan følges ret nøje. Be
mærkelsesværdigt er det, at vi ikke har fundet fundamenter af det
store tårn, don jonen, som ellers er den centrale del af ethvert mid
delalderligt fæstningsværk, og som gerne er den del, der længst be
vares gennem tiden, således som det f. eks. ses på Krogens genbo
»Kärnan« i Hälsingborg fra omtrent samme periode. Det er natur
ligvis muligt, at en af de nævnte bevarede bygninger har været kro
net af et tårn. Det måtte vel da snarest være den gamle vestfløj. Ved
at sammenholde iagttagelser af nordmuren i Kronborgs større syd
vesttårn, som ses at være opført tværs igennem de gamle middel
alderlige stjernehvælv i palatiet, med visse udtryk i den kontrakt,
som blev sluttet i 1576 om opførelsen af en ny vestfløj, efter hvilke
bygmesteren skulle afbryde tag og spær over den store, gamle sal
og afbryde muren fra det store tårn til det nye bryggerhus, drager
Weilbach den slutning, at der i Krogens senere periode blev opført
et stort sydvesttårn. Det er muligt, at dette er rigtigt. Det giver bl. a.
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Interiør fra slotsgården (fot. Kbh.s Foto-Service).

en fornuftig forklaring på, hvorfor palatiet i 1536 henlå som op
lagsrum, hvad der jo var meget rimeligt, hvis palatiets rumforhold
var helt ødelagt af den nye tårnmur. Men det giver naturligvis ingen
forklaring på, om der fandtes tårn her eller andetsteds i Krogens
ældre periode.
Gennem halvandet hundrede år opfyldte Krogen sin mission som
vogteren af Øresund og hævderen af autoriteten under opkrævningen
af sundtolden. Efterhånden blev borgen dog mindre tidssvarende, og
det var under Christian III under overvejelse at ombygge slottet. Det
var just i denne anledning, at Hans von Dieskau fik besked på at
underkaste borgen en nærmere undersøgelse og udførte de føromtalte
skitser. Efter hans forslag opførtes 1558-59 en bastion i borgens
sydvestlige hjørne under ledelse af Hercules von Oberberg. Dieskau
fremsatte desuden forslag om en fuldstændig ombygning af Krogen,
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og efter hans anvisning udførtes en »skabelon«, d. v. s. en model eller
tegning til dette nye slot, men disse planer blev dog ikke bragt til
udførelse. Sagen lå nu stille i resten af Christian IIFs tid, og heller
ikke Frederik II synes i begyndelsen at omgås med planer om æn
dringer. Snart efter blev landets opmærksomhed, såvel som dets pen
gemidler, rettet mod gennemførelsen af den nordiske syvårskrig med
Sverige.
Mens Frederik Il’s første regeringstid var opfyldt af alvorlige krige
med vanskelige økonomiske forhold, blev slutningen af hans hersker
tid en udpræget opgangsperiode. Danmark stod i folkenes bevidst
hed som Nordeuropas stormagt, og Frederik II betragtede sig selv
som beherskeren af de have, der skyllede mod Danmarks og Norges
kyster og fik desuden denne betragtning anerkendt. Som det ydre
udtryk for denne magtstilling ønskede Frederik II at rejse en ny
kongeborg på Krogens plads, et renæssanceslot, hvor Nordens renæs
sancefyrste på værdig vis kunne modtage de folk, der søgte hans gunst.
Kronborgs opførelse strækker sig over en halv snes år, tiden 1574 1585 med en lille pause ved år 1579. Som det hyppigt har været til
fældet med nordiske renæssancebygninger, gik man heller ikke her
ud fra nogen forud lagt plan. Den omstændighed, at Krogens mure
ikke blev nedrevne, men tværtimod i videst mulig udstrækning ind
gik som led i det nye slot, var yderligere medvirkende til, at slottet
efterhånden kom til at se helt anderledes ud, end man oprindelig
havde tænkt sig. Afvigelserne er fremtrædende såvel i grundplanen
som i slottets facader. Oprindelig havde man tænkt sig at anvende
den franske slotsplan med tre hovedfløje, forbundne i øst ved en lav
fløj i én etage. Den havde man fulgt på Frederiksborg, og på denne
måde kunne man opnå en prægtig udsigt fra beboelsesfløjene ud
over Sundet. Men denne plan blev snart forladt. Østfløjen blev op
ført i fuld højde, således at der i andet og tredie stokværk fremkom
et smalt galleri, ad hvilket man opnåede forbindelse mellem de kon
gelige lokaler i nordfløjen og henholdsvis riddersal og kirke i syd
fløjen uden at være nødsaget til at gå over slotsgården eller gennem
beboelsesrummene i vestfløjen. På denne måde fremkom den ejen
dommelige uoverensstemmelse i stilmæssig henseende mellem øst
fløjens underste og øvre stokværk, ligesom en og anden uregelmæs
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sighed måtte medtages, såsom den skrå afskæring af andet stokværks
facade i hjørnet mod nordfløjen for at undgå at ramme midt ind i
nordfløjens østligste vindue. Det er ligeledes karakteristisk for slottet,
at det langt fra er opført efter et strengt systematisk princip, mens
der tværtimod over dets ydre hviler et tiltalende tilfældighedens præg.
I den første byggeperiode indtil 1579 rejstes slottet i røde mursten
med vaterlister og buestik af sandsten, således som det almindeligvis
er tilfældet med renæssancens bygninger i vort land. Også tagene
var teglklædte. I den anden byggeperiode fjernedes skalmuringen
påny, og facaderne dækkedes af skånsk sandsten, ligesom tagene blev
kobberklædte.
Slottet er opført i den nordiske renæssancestil, som står i dyb
gæld til Nederlandene, og som er så almindelig herhjemme på grund
af vort lands nære handelsmæssige berøring med Nederlandene i
renæssancetiden. Bygmesteren var i den første periode Hans van
Paeschen, en udlænding, muligvis hollænder, muligvis fra Holsten.
Hans navn gengives på dansk som regel Hans Paaske eller blot Hans
Bygmester. Han havde været i Frederik H’s tjeneste i adskillige år,
nævnes f. eks. allerede som bygmester i 1564 og arbejdede under
syvårskrigen på forskellige fæstninger. Til udførelsen af adskillige
finere sandstensarbejder fik han hjælp fra indkaldte håndværkere,
f. eks. Mester Gert van Groeningen og hans søn Hermann eller Har
men Gertsen, der begge var stenhuggere. Disse såvel som hovedpar
ten af murerne, af hvilke især skal nævnes Hans v. Andorp og Jan
Florisz, var nederlændere.
Gangen i byggeforetagendet er ikke helt let at følge. Der begyndtes
i 1574 med den østlige del af nordfløjen og fortsattes med nordfløj
ens vestlige del. Det sidstnævnte arbejde kostede adskilligt mere end
det førstnævnte, hvad der ikke var så underligt, da det første jo kun
drejede sig om en ombygning af kongelig Majestæts hus. Det ser ud
til, at hovedarbejderne på syd- og østfløjen fandt sted i 1575, og at
der til sidst i 1576 blev taget fat på vestfløjen. Dog blev de forskellige
fløje ikke alle opført i fuld højde med det samme, således at det er
meget svært at afgøre rækkefølgen i tingene. Wanscher har i sin bog
om Kronborgs bygningshistorie gjort dybtgående studier til for
ståelsen heraf. Ved alle disse arbejder blev der sluttet kontrakt med
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Slotsporten, set fra Mørkeport. I nicherne figurer af Neptun og Merkur. Over porten
Gert van Groeningens karnap ved Kongens Kammer (fot. Rudolph Jørgensen).

bygmesteren om en bestemt sum, for hvilken denne skulle levere
arbejdskraften, men ind imellem udførtes andre arbejder, f. eks. på
fæstningsværkerne. Det finere stenhuggerarbejde, såsom til »skor
stene«, d. v. s. kaminer, til vindeltrapper etc. udførtes gennem særlig
kontrakt med stenhuggerne, således den smukke portal til porten i
nordfløjen, samt karnappen i Kongens Kammer ovenover porten, der
udførtes af Gert Stenhugger. Endelig blev en mængde arbejde udført
for dagløn, og her er det helt umuligt at kontrollere, hvad de enkelte
regnskabsposter svarer til. Samtlige udgifter afholdtes af sundtolden
gennem tolderen i Sundet, Henrik Mogensen.
I 1577 ophørte Hans van Paeschens arbejde på Kronborg. Tilsyne
ladende har der været en uoverensstemmelse, idet han i et brev af
1581 beskyldes for utroskab, men i hvert fald fortsatte han umid
delbart derefter på Båhus. Efter hans afrejse blev en tid lang den
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Den indre voldgrav med udsigt mod Mørkeport. Til højre Frederik IV’s
bastion (fot. Kbh.s Foto-Service).

førnævnte Jan Florisz gjort til overordnet murermester på slottet.
Han havde hidtil arbejdet på dagløn; men snart efter erstattedes
han af nederlænderen Anthonis van Obbergen, der også i længere
tid havde arbejdet på slottet på dagløn, og under ham afsluttedes de
store byggearbejder med murens beklædning med sandsten og kob
bertagets pålægning. I øvrigt var der mangfoldige arbejder at afslutte
forinden. Erhvervelsen af de fornødne materialer voldte undertiden
store vanskeligheder, hvorfor man måtte stoppe de skibe, der gik
gennem Sundet med tømmer, og tvinge dem til at sælge deres last
til kongen. Til facaderne benyttedes mest skånsk sandsten fra nogle
stenlejer i nærheden af Hålsingborg. Til finere arbejder, såsom kami-
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ner og vindeltrapper, indkøbtes sandsten fra Gotland, hvorfra for
øvrigt også adskilligt tømmer erhvervedes. Teglsten leveredes natur
ligvis fra omegnens teglværker, men ofte også langvejs fra. I 1575
kom der mursten fra Karrebæk, til hvis udskibning borgerne i Næst
ved med deres skuder og både måtte hjælpe. Samme år bestiltes 6 å
800.000 mursten i Emden, ligesom der gaves ordre til at tage den
kalk, der var samlet ved Studiegaarden i København, med løfte til
de højlærde om, at de senere skulle få den samme mængde leveret
tilbage, når de havde brug for den.
Kronborg virker overordentlig festligt og stemningsbevægende på
beskueren. De grå sandstensmure klæder bygningen og gør den lige
som mere afstemt efter stedets klima og slottets nære beliggenhed
ved det åbne vand. Det er fantasifuldt, uden stivhed i formen ; ved
sin uregelmæssighed og tilsyneladende manglende plan virker det
aldrig kedeligt; der kan altid findes nye enkeltheder frem, som øjet
ikke før har været opladt for, nye overraskelser. I østfløjen er der
en ejendommelig kontrast mellem stueetagens facetterede sandstens
kvadre med de svære piller mellem vinduerne og facadens øvrige
strenge enkelhed. På sydfløjen bryder kirkens vinduer og den smukke
kirkeportal på en tiltalende måde facadens ensartethed. I øvrigt er
sandstensomamentikken overalt på facaderne af en sådan forskellig artethed, at man bestandig kan gå på opdagelsesrejse. De høje, sand
stensklædte gavlkviste, der på alle fløjene strækker sig i vejret indtil
tagryggen, er alle forskellige i deres udsmykning. Rigest ornamen
terede er de på vestfløjen, men også de øvrige er en betragtning
værd. Hvilken rigdom er der ikke på facaderne! Brede profilbånd
understreger renæssancens tilbøjelighed til den vandrette inddeling.
Over samtlige vinduer i første og andet stokværk findes trekantede
gavlfelter. For andet stokværks vedkommende er de prydet med
mands- og kvindehoveder i antik iklædning, forsorne og forsagte
imellem hverandre, i nederste stokværk finder vi allehånde andre af
renæssancens ornamenttræk: båndornamenter, frugter og kartouchefelter, rosetter, vaser, masker, og hist og her dukker et årstal frem,
på sydfløjen 1577, på nordfløjen 1583, der røber, når dette eller hint
afsnit blev færdigt fra stenhuggerens hånd. Også kældernedgangene,
der uden tanke for trafikbesværligheder rager langt ud i slotsgården,
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er ornamenteret, her med et årstal, hist med en vintønde, der antyder
den subtile anvendelse, som har været vedkommende kælder tiltænkt.
Hist og her finder vi de kongelige bygherrers valgsprog, dronning
Sofies: »Gott verlässt die seinen nicht«, kongens: »Mein Hoffnung
zu Gott allein« og den mærkelige devise: »Treu ist Wiltpret«. På
yderfacaderne er det navnlig vægtergangen, der har fået ornamen
tikken, de svære masker på tagnedløbene kan ses helt nede fra slottets
fod; men navnlig er dog kirkegavlen rigt udstyret. De talrige doriske
og joniske pilastre danner her i forening med de vandrette profilbånd
og gesimser et vældigt tavlebræt, hvor vinduer og nicher med til
hørende figurer er brætspillets brikker.
Også indendørs lod Frederik II sine stenhuggere udføre adskillige
arbejder. De fleste af kaminerne, der nu ses på slottet, er nyopførte
efter en brand i 1629; men endnu står dog en række af de ældre
kaminer, udført i den strengere, enklere renæssancestil såvel i nord
fløjens andet og tredie stokværk som i kommandanttårnet. Indendørs
var det dog først og fremmest snedkerhåndværket, der prægede byg
ningen. Her er vi dog vanskeligt stillet i bedømmelsen af, hvad der
virkeligt blev udført, da alt træarbejde på et par undtagelser nær,
hvoriblandt slotskirkens rige ornamentik, ødelagdes i 1629. Vi ved
dog, at Frederik IFs snedker Jesper Mathiesen og hans svende ud
førte talrige arbejder på slottet, især på de kassettelofter, hvormed
salens loftsbjælker blev dækket, og som med deres rige mønstre,
malet i stærke farver af Mikkel Maler, har taget sig prægtigt ud.
Snedkerarbejdets kvalitet kan vi få et indtryk af ved betragtning af
træarbejdet i kirken, hvis rige og skønne udskæringsarbejder er sær
deles velbevaret.
Efter datidens skik lod Frederik II slottets indre udsmykke med
vævede tapeter. I 1577 sluttedes i Brabant akkord med tapetvæver
Anthonis de Corte og maleren Hans Knieper. Den første mødte med
9 svende som hjælpere; den sidstnævnte tog en enkelt medhjælper
med til landet. De ankom hertil i slutningen af 1577 og fik bolig hos
borgmester Frederik Leiel, mens svendene indlogeredes andetsteds.
Arbejdet påbegyndtes i februar 1578. Tapetmageren skulle have 100
daler i årlig »pension« og desuden 5 daler for hver kvadratalen ud
ført gobelin; Hans Knieper skulle have 100 daler årlig samt en hof30
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Kronborg, set fra nordvest (fot. Kbh.s Foto-Service).

klædning, og han var forpligtet til at male alle de fortegninger,
»patroner«, til tapeterne, som blev forlangt enten af kongen eller af
de Corte. For hver kvadratalen, han udførte af patroner, skulle han
endvidere have 3 ort, ligesom han skulle have fri bolig og frihed for
skatter og afgifter. Samarbejdet mellem de to blev særdeles kort
varigt, idet Anthonis de Corte døde allerede d. 11. marts 1578. Hans
Knieper blev derfor engageret til også at forestå tapetvæveriet, hvor
for han snart efter sendtes til Nederlandene for at antage flere
vævere og for i Antwerpen at købe silke og flamsk garn til tapeterne.
Hans Knieper arbejdede de følgende år under højtryk. Han lavede
patroner til talrige gobeliner og forestod vævningen af disse på sine
vævestuer i Helsingør, hvor han havde ikke mindre end 20 svende i
arbejde. Gennem oplysninger i arkiverne ved vi, at Knieper indtil
udgangen af 1579 havde afleveret ialt 20 gobeliner, som betaltes ham
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med ca. 2800 daler. De havde bibelske motiver og fremstillede scener
af profeten Daniels liv. Det følgende år malede han »Kongens Kam
mer« på Kronborg »for, hvad ret og billigt er«. Han udførte desuden
bl.a. en række portrætter af kongefamiliens medlemmer samt til
slotskirken en malet altertavle, der imidlertid efter få års forløb blev
erstattet med den altertavle, der endnu pryder kirken. Alle disse ar
bejder kender vi intet til, da de vist nok alle er forsvundne. Kniepers
berømmelse skyldes derimod et andet bekendt arbejde, hvorom der
d. 9. december 1581 sluttedes kontrakt. For en sum af 9000 rigsdaler
forpligtede han sig til at forfærdige en række tapeter med portrætter
af de 111 danske konger, som man mente havde hersket før Frederik
II samt tillige et portræt af denne konge og hans søn, den udvalgte
kong Christian. Disse gobeliner var beregnet til ophængning i den
store sal. De skulle være så høje, at de kunne nå fra buerne under
loftet ned til bænkene langs væggene og tillige i bredden passe til
vinduespillerne. Allerede 1584 var de alle færdige, og Knieper kunne
efter at have udført nogle mindre arbejder gå i gang med sit sidste
store værk, Frederik H’s bordhimmel, ligeledes til riddersalen. Af
alle disse her nævnte arbejder er desværre de allerfleste forsvundne
i tidens løb. Takket være den omstændighed, at gobelinerne kun var
beregnede til festlige lejligheder, mens de til daglig var opmagasine
rede under Jesper Snedkers værge, blev de skånet for ildsvåden 1629 ;
men siden blev de spredt for alle vinde. Frederik II’s bordhimmel
blev borttaget af svenskerne i 1658. Den befinder sig nu i National
museet i Stockholm, hvor vi endnu kan beundre dette fine og skønne
arbejde. Kongeportrætterne blev anbragt på forskellige slotte. En
del brændte i 1807 på Koldinghus — ved auktionen over det brand
skadede gods herfra solgtes f. eks. det gobelin, der forestillede dron
ning Margrete — andet på Frederiksborg i 1859. Nu er der kun 14
stykker tilbage. Af disse er 7 ophængte i den lille sal på Kronborg,
de øvrige findes på Nationalmuseet i København.
Endnu et storslået stykke kunsthåndværk, som udførtes til det nye
slot, må dog nævnes, nemlig fontænen til slotsgården. Den bestiltes i
1576 hos Nürnbergermesteren Georg Labenwolf. Arbejdet kom til
at stå på i meget lang tid. En længere brevveksling finder i årenes
løb sted mellem kongen og Nürnberg; forskud må tid efter anden

32

Kronborg bag Frederik IV's bastioner (fot. Niels Elswing).

KRONBORG

udbetales, uden at man endnu så noget til resultatet. Kongen må
flere gange true med at lade Labenwolf beholde sit arbejde og at
forlange de udbetalte penge tilbage, enten med det onde eller med
det gode. Henimod slutningen af 1582 blev den dog endelig færdig
og prøveopstilledes i Nürnberg, og i begyndelsen af det følgende år
sendtes den via Lübeck til Danmark, hvortil den ankom ved for
årstid fulgt af Labenwolf og hans svende, der dernæst påbegyndte
opstillingen. Også denne trak ud, og først i august 1584 var hele
arbejdet afsluttet.
Havde arbejdet været langvarigt og bekosteligt, og til bekostningen
hørte ikke mindst udgifterne til støbningen af brøndværkets mange
figurer, var resultatet også højst imponerende. Det bestod af en seks
kantet, på siderne ornamenteret kumme af tufsten. I midten af denne
var rejst en stensøjle, som i fire etageafsætninger var smykket med
adskillige mytologiske mands- og kvindefigurer, og som foroven var
kronet af en Neptunskikkelse. På kummens hjørner knælede seks
skytter, af hvilke de tre var bueskytter, klædt i østerlandske kostumer,
de øvrige hageskytter, klædt i forskellige europæiske landes dragter.
Fra skytternes våben rettedes vandstråler mod midtersøjler, fra hvilke
talrige stråler udgik fra mændenes våben, kvindernes bryster, Neptuns
fork, ligesom Neptunfiguren ved vandets tryk drejede rundt. Alle
disse figurer var fremstillet af den nederlandske billedhugger Johan
Gregorius van der Schardt fra Nijmegen. Denne ledede selv støbnin
gen, der foregik i Helsingør, rimeligvis på »Gjethuset« i Kongens
gade. V. d. Schardt, der var en overmåde talentfuld billedhugger, har
også udført andre bekendte arbejder, bl. a. en buste i brændt ler af
Frederik II, som nu findes på Frederiksborgmuseet. Selve det koste
lige springvand er ikke mere at se. Det blev som bekendt bortført af
svenskerne som krigsbytte i 1658 og er siden blevet ødelagt. Enkelte
af figurerne, som f. eks. en Justitiafigur og en Charitasskikkelse, skal
nu befinde sig i svenske museer. Vort kendskab til springvandets ud
seende har vi bevaret fra en billedlig fremstilling deraf. En lille model
af værket findes på Kronborg, hvorimod en planlagt genfremstilling
ikke hidtil har kunnet føres ud i virkeligheden. Den lille brønd, der
nu står midt i slotsgården, er et italiensk arbejde, skænket til Kron
borg af Ny Carlsbergfondet.
3 dsh i
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Efter at det langvarige og kostbare byggeri var afsluttet, stod
Kronborg i 1585 fuldt færdigt i det ydre og indre som en fornem og
værdig afløser af sin forgænger. Allerede i januar 1577 havde Frede
rik II ved et åbent brev pålagt sine undersåtter at kalde slottet
Kronborg og ikke længere at anvende det gamle navn. »Findes Nogen
derimod at gøre, da skal vor Lensmand have Fuldmagt at dele den
sit Faldsmaal af, hvilket skal være en god Oxe til hans Herskab,
hvorefter sig hver kan vide at rette«. Frederik II var stolt af sit værk
og roste sig af, at slottet ikke havde kostet hans undersåtter en skil
ling, hvilket naturligvis for så vidt var rigtigt, som omkostningerne var
udredet af den af de fremmede skibe betalte Øresundstold, der for
melt indgik i kongens egen kasse, men naturligvis alligevel var en
statsindkomst, hvoraf statens almindelige udgifter skulle dækkes.
Også samtiden var begejstret for slottet. Forfatteren af teksten til
Braunius’ »Theatrum urbium« giver det følgende beskrivelse: »Midt
i Borgen er en rummelig Gaard, som man bliver glad af at skue, thi
hvorhen man end vender Øjnenes Synslinie, vil man enten se højtragende Taarn eller Taget, der straaler som Guld i Solen, eller
Murene, der er opført med stort Talent og elegant kunstnerisk Kon
struktion, smykkede med anselige Vinduer og Galleriet (porticus).
Den kongelige Familie og den udvalgte Adel gaar stadig forbi og
fylder den smukke brede Gaard«. Ved en fest på slottet i august 1582
havde kong Frederik modtaget et engelsk gesandtskab, der kom til
Danmark for at overrække majestæten hosebåndsordenen, og skønt
slottet ingenlunde var færdigt dengang, har det sikkert kunnet tage
imod udsendinge på værdig vis. I august 1586 modtog kongen under
megen festudfoldelse besøg af sine svigerforældre på Kronborg, men
det var sidste gang, han opholdt sig på slottet i længere tid. Allerede
i 1588 afgik han ved døden.
I 1590 blev slottet rammen om kong Jacob af Skotland og dron
ning Annas hvedebrødsdage, idet det nygifte par opholdt sig nogle
måneder på Kronborg, og i april samme år stod her Christian IV’s
ældste søster Elisabeths bryllup med hertug Henrik Julius af Braun
schweig-Wolfenbüttel .
Christian IV selv holdt meget af Kronborg. Han opholdt sig ofte
her. Nogle af hans børn er født på slottet. I september 1629 lå hans
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Alteret i slotskirken med den af Thomas Frandsen i 1586-87 udførte altertavle
(fot. C. Larsen).

hustru Kirstine Munk i barselseng på Kronborg med sin nyfødte
yngste datter, da en brand pludselig udbrød d. 24. om aftenen som
følge af en uforsigtighed begået af en murermester og en stenhugger,
der havde arbejdet på det store sydvesttåm. Kirstine Munk måtte i
største hast bringes bort fra slottet ned til byen og derfra til Frede
riksborg. Slottet blev frygteligt raseret. Den svenske gesandt Johan
Fegråus skrev hjem, at slottet blev »helt och hålligt i grundh forbråndt«, og lignende beretninger høres andetsteds fra. Dette var hel
digvis stærkt overdrevet. Slotskirken blev således, omend ikke ube
rørt, så dog i det store og hele uskadt, og en række af de gamle
kaminer blev heller ikke ødelagt. Derimod fortæredes alt inventar,
ligesom alt tømmer og træværk i bygningen. Kun de røgsværtede
mure stod tilbage.
Det var en national katastrofe. Christian IV følte det og ønskede

«
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at genopbygge slottet. Rigsråderne var mere betænkelige på grund af
bekostningen derved og rigets dårlige økonomiske stilling efter lan
dets deltagelse i trediveårskrigen. Men Christian IV førte sin vilje
igennem, og midlet var stadig Øresundstolden, som i perioden fra maj
1631 til juli 1632 forhøjedes. Byggearbejderne stod på indtil 1637.
Genopførelsen betroedes kongens bygmester Hans Steenwinckel den
Yngre. En del af murværket måtte fornys, dels på kirkegavlen, der
blev gjort bredere, og dels på den øverste del af tårnene for at disse
kunne blive i stand til at bære de nye spir, ligesom Dronningetårnet
(Fyrtårnet) i nordøst, der hidtil havde været et karnaptårn, af sikker
hedsmæssige grunde blev undermuret. En væsentlig ændring skete ved
det store sydvesttårn. Dette havde hidtil haft et højt spir, det højeste
af dem alle på slottet, således som vi kender det fra Isaac Isaacsz’
maleri »Allegori paa Øresund«, der hænger i riddersalen. Nu fik det
i stedet en smallere overbygning dækket af et pyramideformet tegltag.
Dette sidste kendes fra Cornelius Vrooms håndtegning fra 1645 og
fra svenske stik. I øvrigt er denne overbygning også forsvundet, idet
den blev ødelagt under krigen 1658, hvorefter tårnet siden har stået
kullet. Bortset fra en mindre forhøjelse af sydfløjens mure for at
dække vægtergangen er der næppe sket nogen ændringer i bygningens
mure. Det er ikke sandsynligt, at der er foretaget forandringer i den
ydre ornamentale udsmykning, og Christian IV har af pietet over for
faderen heller intet sted opsat sit navnetræk, således som han ellers
altid gjorde det på sine egne bygningsværker. Det indre måtte naturlig
vis helt genskabes. En række kaminer blev nyopførte. Med deres rigere
og overdådigere, mere figurfyldte ornamentik adskiller de sig i høj
grad fra de ældre enkle kaminer fra Frederik H’s tid. I riddersalen
blev et nyt tavleloft opsat af snedker Hans Barchmann og også den
lille sal blev fornyet. I denne blev der opført en imponerende kamin,
og ligeledes blev de kongelige lokaler i nordfløjens andet stokværk
istandsat. Også her rejstes nye kaminer. Lofterne blev pudslagte og
forsynedes med malerier, i Kongens Kammer udførte af Gerrit van
Honthorst (illustrationer til fortællingen om pigen fra Æthiopien), i
Dronningens Værelse af Morten Steenwinckel (mytologiske figurer). I
kirken kom et nyt orgel samt en ny kongestol til erstatning for den
gamle, som sandsynligvis blev ødelagt ved branden.
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Interiør af slotskirken med det smukke, velbevarede renæssance-inventar.
Foroven pulpituret med kongestolen (fot. C. Larsen).

Slottet var nu genopført. Omend det i sit indre næppe var så for
nemt som ved sin første opførelse, var det dog et stateligt slot. Den
ydre glans havde det næsten helt genvundet, men nye trængsler ven
tede det. I 1658 erobredes det af svenskerne, der under belejringen
ødelagde det store tårns overdel, bortførte Frederik II’s bordhimmel
fra riddersalen og det prægtige springvand i slotsgården. Men trods
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fornedrelsen knytter der sig dog stolte nationale minder til denne tid.
Et behjertet forsøg blev gjort på at tilbageerobre slottet. Det mislyk
kedes ganske vist, men Henrik Gerners og Oluf Steenwinckels tragiske
skæbne kan for den nationale bevidsthed opveje forsmædelsen ved,
at et slet forsvar alt for let havde spillet svenskerne slottet i hænde.
De fangehuller i kasematterne, hvor disse modige mænd i måneder
måtte opholde sig, for Steenwinckels vedkommende under afventning
af døden, får det til at løbe koldt ned ad ryggen på nutidens turister,
hvis medfølelse yderligere påkaldes gennem den dramatiske og ef
fektfulde forevisning af de skumle fængselsrum.
På svenskekrigens tid havde udenværkerne langt fra den udstræk
ning, som de senere fik. De omfattede næppe stort mere end de fire
bastioner på hovedvolden. Efter krigen skete der her forskellige for
andringer. Den gamle indkørsel til slottet ændredes. Den havde fra
gammel tid ført ind i hovedvolden ved den bastion, der senere be
nævnes Frederik IV’s Bastion. Indskrifttavlen udvendig på voldmuren
minder herom, såvel som i øvrigt også de gamle portstabler indenfor
i kasematten røber stedet for den gamle port. Indkørslen fulgte der
efter det hvælvede rum under volden og førte i en bred bue direkte
ind foran slottets hovedindgang. Ved Frederik IIP s istandsættelses
arbejder efter krigen blev porten i volden ført ind til sin nuværende
plads, hvorfra indkørslen på et mere fremskudt sted kommer ind i
den samme kørebane som forhen og her i S-form fører frem til slots
porten. Over den nye voldport rejstes nye indskriftstavler, der i latin
ske vers, affattede af den kongelige historiograf Vitus Bering, fortæller
om slottets istandsættelse efter krigen, ligesom porten er forsynet med
Frederik III’s og Sofie Amalies valgsprog: »Dominus providebit«
(Jeg sætter min lid til Herren) og »En Dieu mon esperance«. Endelig
findes der endnu et par inskriptioner, der fortæller om reparationer
af porten under Christian V og Frederik IV.
Disse sidstnævnte konger tog sig især af udenværkerne. Christian V
anlagde Kronværket, hvor Kronværksporten opførtes 1690. Under
Frederik IV udvidedes fæstningsværkerne yderligere, ligesom der i
1727 blev opført to enetages provianthuse lige inden for Kronværks
porten, et på hver side af denne. Porten blev samtidig ombygget på
den indvendige side, hvorom en latinsk inskription fortæller. Arbej
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det udførtes under ledelse af fortifikationskorpsets chef, oberstløjt
nant, senere generalbygmester Hausser. Også Christian VI byggede
på Kronværket i 1735 og satte sit navn på porten til minde herom.
De førnævnte to provianthuse er senere blevet forhøjet og tjener til
bolig for slotsforvalteren og en del af slotsforvaltningens funktio
nærer samt Handels- og Søfartsmuseets kontorer.
En hovedistandsættelse af slottet fandt sted i årene 1728 - 33 under
ledelse of overlandsbygmester J. C. Krieger. Christian VI’s navnetræk
placeredes over slotsporten. Årstallet 1732 anbragtes på nordfløjens
kældernedgange, og kanneleringen på kirkeportalens søjler fjernedes,
men ellers blev der rimeligvis ikke foretaget ændringer nogetsteds. Af
andre begivenheder skal nævnes, at Trompetertårnet nedbrændte som
følge af et lynnedslag d. 22. juli 1774 og blev genopført af Harsdorff,
desværre med ikke uvæsentlige ændringer i stilen, hvorved det nye
spir blev tungere virkende end sin lettere, elegantere og mere spændigt svulmende forgænger.
De senere konger havde ikke opholdt sig meget på slottet. Officielt
vedblev Kronborg at være kongeligt slot til 1773. Umiddelbart for
inden havde det været skuepladsen for dronning Caroline Mathildes
tragiske afslutningsperiode som dansk dronning, da hun på grund af
sit forhold til Struensee i januar 1772 blev fængslet og ført til Kron
borg, hvor hun sad i stuearrest indtil maj måned samme år.
Militæret fik flere og flere lokaler overladt, og i slutningen af det
18. århundrede begyndte man at tænke på at lægge en større garnison
her. I lange tider havde riddersalen ved et indskudt loft været delt
i to etager. Det samme skete nu med øst- og vestfløj, og fra 1785 var
Kronborg officielt kaserne for Helsingørs garnison, og dermed kom
slottet ind i en farlig periode. Under krigen med England var kobber
taget på et hængende hår blevet fjernet og reddedes vist nok kun ved
en embedsmands træge udførelse af givne ordrer. I denne periode
blev også kirken raseret, idet alteret blev flyttet og stolestaderne
fjernet, således at rummet kunne bruges som munderingskammer og
fægtesal. Inden Frederik VI’s død gjordes der dog afbigt herfor, idet
en restaurering af kirken blev påbegyndt i 1838 under ledelse af M.
G. Bindesbøll. Den afsluttedes ved kirkens indvielse i 1843 i nær
værelse af Christian VIII og hans dronning og udførtes så samvittig
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hedsfuldt og godt, at man kun har haft nødig at foretage sig nogle
ubetydelige ting under slottets restaurering i vore dage.
Det var især den store brandfare, der var forbundet med kaserne
systemet, som hos mange fremkaldte ængstelse for slottets videre
skæbne. Ifølge Arnholtz’ beskrivelse i 1836 var der således krudt
magasin i det store tårn ved siden af bageriet. Offentligheden fik
efterhånden øjnene mere og mere op for slottets værdier. Efter at
kongeværelserne i nordfløjen var blevet benyttet til en malerisamling
og navnlig siden 1915 af det nyoprettede Handels- og Søfartsmuseum,
kom mange flere mennesker til Kronborg end tidligere ; ønskerne om
en ændring skærpedes derved, og en ivrig agitation for slottets eva
kuering af militæret optoges af museets leder E. F. S. Lund. Da hær
loven af 1922 ophævede Helsingørs garnison, slog forløsningens time.
I 1924 evakueredes slottet for militæret, og alle beboelser fjernedes
fra hovedslottet. I februar 1924 overgik bygningen fra krigsmini
steriet til indenrigsministeriet og senere til boligministeriet. Samtidig
påbegyndtes restaureringen af slottet under ledelse af kongelig byg
ningsinspektør Magdahl Nielsen, assisteret af sin medhjælper og
senere efterfølger i embedet, arkitekt Axel Maar.
Restaureringen har været meget vidtgående. Den er gennemført
efter moderne principper med større forsigtighedstagen over for de
gamle bygningsdele end under ældre restaureringsarbejder, der i mis
forstået iver ofte tilføjede adskilligt »gammelt«. På Kronborg har det
været hensigten at vende tilbage til de gamle rumforhold, og hvad
de middelalderlige dele angår ikke at skjule mere, end hvad slottets
anvendelse nu engang kræver, således at en nøjere betragtning af de
forskellige bygningshistoriske enkeltheder til stadighed er mulig. De
største resultater ved restaureringen er genskabelsen af riddersalen og
den lille sal samt galleriet i østfløjens tredie stokværk. Her er i hi
storisk og æstetisk henseende skabt store værdier, og dette arbejde
vil altid stå som en indsats fra arkitektens side, omend en enkelt røst
har kritiseret detailler i forståelsen af den gamle ruminddeling. Re
staureringen er bekostet af den danske stat, for riddersalens vedkom
mende med støtte af Ny Carlsbergfondet. Hele arbejdet har kunnet
udføres for under en million kroner.
Lad os da til slut foretage en rundgang i slottet, som det nu frem
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træder for beskueren. Vi kommer dertil ad den nyanlagte trafikåre,
der i en skarp bue svinger uden om Helsingør Skibsværfts område.
Værftet såvel som havnens udvidelser har i tidens løb i væsentlig
grad bortskåret den sydlige del af udenværkerne og senere også den
smukke allé, som endnu i slutningen af forrige århundrede over skibs
værftets grund førte til broen over den yderste voldgrav. Fra nu af
vil fremtidige udvidelser af havn og skibsværft være udelukket, idet
alle myndigheder er enige om at bibeholde, hvad der endnu er til
bage. De nordlige udenværker er derimod fuldt bevaret. Over broen
over den ydre grav kommer vi til Württembergs Ravelin, anlagt i
1713. Kørevejen skærer sig gennem volden, hvis profil markerer sig
skarpt i den røde mur langs vejens sider. På denne Ravelin ligger det
gamle vagthus, nu restauration »Brohus«, indrettet til brug for de
talrige turister, som årligt gæster Kronborg. Over den lange træbro
når vi videre til Kronværket og Kronværksporten. Begge dele er som
omtalt rejst af Christian V i 1690. Over porten læses endnu på en
indskriftstavle Thomas Kingos ærevers til minde om dette bygnings
værk. Det er skrevet i baroktidens pompøse stil, men virker både
smukt og stemningsfuldt, uden kry ben. Det lyder som følger:
»Triin ind, om Du est værd, jeg lader op min Bue
Og obner Pladsen til det kroned’ Slot at skue
Tre Konger det har ført af Vand, af Ild, af Skudd
Trods Havets svelg, Trods Brand, Trods Fienders Kugle-brudd!
Nu har Kong Christian den Femtes Magt og Møye
Ræt Kroned Verket, Trods hver Avinds-Siuge Øye
Gud give Kongen og Hans Siegt en ævig Rood,
Saalænge Øresund skal kysse Cronborgs Fod.«

I selve Kronværksporten har man til siderne nogle lukkede rum,
hvor »slaverne« tidligere havde deres kvarter. De var naturligvis ikke
slaver i almindelig forstand, men større eller mindre forbrydere, der
havde fået fæstningsarrest på Kronborg, hvor de udførte forskelligt
arbejde på slottet eller — for de mere skikkelige slavers vedkom
mende — for helsingørborgerne. Når man indefra betragter Kron
værksporten og de to tilstødende bygninger med boliger for slots
forvaltningens funktionærer, som flankerer porten til begge sider,
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får man et smukt helhedsindtryk af bedsteborgerlig 18. århundredes
arkitektur i en helt anden stilart end alle de øvrige bygninger på
Kronborg. Drejer man inden for Kronværksporten til højre, hvor
der for øvrigt ikke er adgang for det almindelige publikum, kommer
man til et område, der stadig er henlagt under militær administration.
Her ligger sergentskolen, bag hvilken vi ser Kronprins Christians
Bastion, den eneste af de tilbageværende bastioner, der har en ba
stions fulde dimensioner. Også de øvrige bygninger, som fortsætter
rækken: Økonomibygningen, Infirmeriet og de følgende barakbyg
ninger indtil Vandporten ud mod søbatterierne hører forsvaret til.
Den, som skal til slottet, drejer imidlertid til venstre ad kørevejen,
der ved hjørnet af den indre voldgrav drejer skarpt til højre ned mod
Mørkeport Ravelin. Slottets hovedvold, der ikke er tilgængelig for
publikum, har fire bastioner. Flagbastionen ligger nærmest ved slot
tets indgang, dernæst følger i retning med solen Frederik IH*s Ba
stion, Christian V’s Bastion og Frederik IV’s Bastion, hvilken sidste
vi just har passeret ad kørevejen. På denne såvel som på Flagba
stionen ses i de ottekantede murkonstruktioner, der stikker så mærke
ligt af mod omgivelserne, rester af ældre fortifikationsværker fra
slottets første tid. På hovedvoldens murflade tæt ved Frederik IV’s
Bastion iagttages en tilsyneladende noget umotiveret anbragt ind
skriftsplade. Den er dog let forståelig, idet den sidder på det sted,
hvor den oprindelige indgang lå. Den bærer en latinsk indskrift, som
i velformede vers — efter sigende forfattede af Tyge Brahe — priser
Frederik II som bygherre.
Ved Mørkeport Ravelin fører den sidste bro over den inderste
voldgrav. Vi står nu ved Mørkeport, slottets indgang under hoved
volden. Den ydre portal fra Frederik IH’s tid er omtalt foran. Den
inderste er derimod opført af Frederik II. Også over denne er der en
inskription, der på tysk minder om slottets navngivning i 1577. Vi
står nu i en lille forgård, der benævnes »de fire porte«. Til højre og
venstre fører svære porte ud til hoved volden. Ved portene ligger
vagthuse, mod øst op mod Flagbatteriet »Bøsseskytternes Cortegarde«,
mod vest »Hopmands (d. v. s. Hauptmans) Hus«, for at bruge de
gamle betegnelser. Foran os ligger slotsporten, flankeret af joniske
søjler og pilastre med nicher, der siden 1583 har rummet figurer af
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Kirkeportalen med figurer af Moses med lovens tavler, David og Ezechias
(fot. Rudolph Jørgensen).

Merkur og Neptun. Over dem hæver sig Gert van Groeningens
smukke karnap ved Kongens Kammer.
Af de seværdige lokaliteter i slottets stueetage skal især nævnes
rummene i kongelig Majestæts hus med det runde vindue fra Erik
af Pommerns tid (kongens »camera«). Af de to kanonporte i Krogens
østre ringmur befinder den ene sig i Handels- og Søfartsmuseets lo
kaler, forhen kongens badstue og sølvkammer, den anden i det syd
ligste rum mod kirken (»Dronningens Køkken«). Ad en lille dør tæt
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vest for slotsporten kommer man ind i Handels- og Søfartsmuseet,
hvorom senere ; en tilsvarende dør i vestfløjen nær den såkaldte vagt
mestertrappe fører ind til den gamle fadeburstue, der nu tjener som
venteværelse for besøgende til kasematterne.
Den monumentale kirkeportal er prydet med dybe nicher med
figurlige fremstillinger, foroven Moses med lovens tavler, forneden
kongerne David (med harpen) og Ezechias. Under de sidstnævnte er
anbragt indskriftstavler med citater af henholdsvis Davids salme nr.
103 (»Barmhertzig und Genedig ist der Herr, geduldig und von grosser
Gute ....«) og fra Ezechias’ krønike, 2. bog, 30. kapitel (»Seit nich
halstarrich sondern gebet Ewr handt dem Herren ... .«). Portalen er
i sin stil nøje beslægtet med Thomas Frandsens altertavle inde i kir
ken. Kirkerummet virker betagende, et helstøbt renæssanceinteriør,
sjældent i sin art. Jesper Snedkers stolestader har en rigdom af figu
rer, alle forskelligartede, rige i udskæringen, farvestrålende og fanta
sifulde. Særlig samler opmærksomheden sig om kommandantens stol
med rigsvåbnet på døren og forsiden mod koret smykket med figur
lige fremstillinger af håbet, troen, kærligheden, retfærdigheden og
tålmodigheden. Prædikestolen skyldes Jesper Mathiessen; altertavlen
er — som nævnt — udført af Thomas Frandsen 1586 - 87 til erstat
ning for Hans Kniepers ældre tavle, som ikke kendes. Hele inventaret
er fra Frederik H's tid med undtagelse af orglet, der bærer Christian
IV’s initialer og er udført af den bekendte orgelbygger Johan Laurentz, de barokke lysekroner samt døbefonten, der er af rødlig porfyr
og er skænket af kong Christian VIII, hvis initiativ spillede en så stor
rolle for M. G. Bindesbølls restaurering af kirken, og under hvem
kirken genindviedes d. 10. dec. 1843.1 andet stokværk er Dronningens
og Kongens Kamre de smukkeste og værdifuldeste rum ; de udgør en
del af de lokaler i nordfløjen, som var beregnede til kongefamiliens
brug under dens ophold på slottet. Kongens Kammer ligger umiddel
bart over slotsporten. Det er en anselig sal med særlig udsmykning.
Såvel indgangsportalen som kaminen er udført i marmor og alabast.
På portalen ses over døren Christian IV’s initialer, båret af svævende
genier. Lignende væsener smykker kaminens overbygning. I vin
duerne mod søen ses interessante, polykrome stukornamenter frem
dragne under restaureringen. Sammesteds er ved indridsninger i mur-
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Interiør fra den lille sal i slottets vestfløj med Hans Kniepers tapeter (fot. C. Larsen).

fladens puds markeret beliggenheden for den tidligere omtalte gang,
som oprindelig har gået igennem nordfløjens ydermure. Det er kon
stateret, at væggene tidligere har været beklædt med gyldenlæders
tapet, der afsluttedes foroven i trekvart væghøjde ved en profileret
træliste. Loftsmalerierne af Honthorst er tidligere omtalt. Østligst i
fløjen ud mod søen ligger Dronningens Kammer med en tilsvarende
udsmykning. Loftsmalerierne, der som tidligere nævnt her er udført
af Morten Steenwinckel og forestiller dagen og natten samt forskellige
mytologiske figurer: Merkur, Mars, Apollon etc., er svagere end lofts
billederne i Kongens Kammer. Også i dette rum findes en marmor
kamin, en af slottets smukkeste. Efter slottets genopbygning i 1630’erne gjorde Christian IV salen til sit eget værelse. Det rummer også
andre minder, idet dronning Caroline Mathilde sad i stuearrest her
efter sin fængsling i januar 1772. Som hendes fængsel udpeges specielt
det lille ottekantede, panelklædte tårnværelse med det stjernehvælvede
loft, som ligger i salens nordøstlige hjørne med udsigt mod Flagbat45
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Riddersalen. Til højre Anton Meidings dør, som fører ud til Trompetertårnet, for
hen i Dronningens Kammer. På væggene malerier af kunstnere i Christian IV’s tje
neste (fot. L. Larsen).

teriet, men det er givet, at hun ikke ene har været henvist hertil. På
en vinduesrude i dette tårnværelse skal den ulykkelige dronning i sin
sjæls kummer med sin diamantring have indridset følgende sentens:
»Keep me innocent, make others great«. Ruden er nu forsvundet.
Angående etagens øvrige lokaler henvises til bemærkningerne om
Handels- og Søfartsmuseet. I tredie stokværk er adskillige af lokalerne
møblerede med møbler fra renæssance- og baroktid; ligeledes er der
ophængt malerier af kunstnere fra 17. århundrede, især nederlændere,
af hvilke en række har arbejdet i Christian IV’s tjeneste. Der findes i
adskillige af værelserne smukke kaminer. Et par af disse er fra Frede
rik II’s tid, andre er kommet til ved nyopførelsen i 1630’erne. En
særdeles smuk kamin, udført i marmor og alabast og med Christian
IV’s kronede navnetræk omsluttet af de forskellige danske rigsdeles
våbener, findes i den lille sal i vestfløjen. Denne sal er et meget
smukt, harmonisk rum. Af dens udsmykning er det værdifuldeste de
foran omtalte syv Knieperske tapeter med portrætter af følgende
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Dør udført 1627-28 af hofsnedker Anton Melding. Forhen i Dron
ningens Kammer, nu i Riddersalen (fot. Holt & Madsen).

danske konger: Knud VI, Valdemar Sejr, hans sønner Erik og Abel,
Erik Klipping og Erik Menved (på ét tapet), Christoffer II og Oluf.
Indskrifterne er forfattede af Iver Bertelsen. Tapeternes anbringelse
er her uhistorisk, idet de i sin tid udførtes til riddersalen. En op
hængning af de syv tapeter har også været forsøgt på deres oprinde
lige sted, men da de ved deres fåtallighed ikke kunne gøre sig gæl
dende her, overflyttedes de til den lille sal. Salen benyttedes tidligere
til spisesal. Der fandtes her i sin tid foruden diske, bænke og en ud
træksskive, d.v. s. et spisebord med udtræk ved enderne, også en
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skænk, som med grinder (skranke) var adskilt fra den øvrige del af
salen. I loftet, som vi må tænke os dækket af et kassettemønster, hang
en tredobbelt messingkrone. På begge sider af kaminen hænger ma
lerier af Karel van Mander (ca. 1613-70) med portrætter af »en
gammel herre med briller« og en »gammel kone med en fløjte«.
Begge hører til en serie »de fem sanser« og repræsenterer her hen
holdsvis synet og hørelsen.
Fra den lille sal bevæger man sig ad en kroget gang forbi det
sydvestlige trappetårn og står da i riddersalen, slottets smukkeste og
mest stemningsfulde rum. Det virker betagende ved sin størrelse og
ophøjede fornemhed, skønt dets udsmykning er yderst spartansk.
Loftet bæres af talrige bjælker af imponerende størrelse. Som i de
øvrige rum er der heller ikke her gjort noget forsøg på at genfrem
stille det gamle kassetteloft, hvis mønster man ikke kender. Fest og
glans som i højtidsstunder fra fordums dage er der vel ikke over
salen, men fornemhed og ro og ingen pastiche. De gamle kaminer i
salens ender er genfremstillede efter sikre levn af de oprindelige.
Gulvet er nylagt i det gamle materiale — gotlandsk marmor —, der
kendes fra en lille rest af det oprindelige gulv, som er bevaret i salens
østende. De lysekroner, som hænger ned fra loftsbjælkerne, er natur
ligvis ikke de syv messingkroner med syv forgyldte arme, som inven
tariet af år 1600 fortæller om, men andre, indkøbte fra Holland. De
gamle er forlængst borte, ligesom de to gamle borde, der i sin tid
fandtes i salen. Det ene var indlagt med løvværk og instrumenter,
det andet var en endnu større kuriositet: »en trind Skive, som er gjort
med Sejerværk, at den gaa omkring«. Heller ikke den pragtfulde
renæssancedør i ibenholt og palisander, som på salens langvæg fører
ud til det store trappetårn, har hørt salen til oprindelig. Det er et
prægtigt stykke snedkerarbejde, udført i 1627 - 28 af hofsnedker An
ton Meiding fra Augsburg og af Christian IV opstillet i Dronningens
Kammer, hvorfra den under restaureringen er flyttet til riddersalen.
Heller ikke billederne på væggene hører fra deres oprindelse Kron
borg til; men kunstnerne kan meget vel have været på slottet og
drøftet deres arbejder med Christian IV, der som bekendt tog sig af
mange detailler rundt omkring på slottene. Der er malerier af Pieter
Isaacsz (1569- 1625), født og død i Helsingør, af hans søn Isaac
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Interiør fra Søfartsmuseet; værelset for den florissante periode i tidligere Tyske
Kancelli (fot. L. Larsen).

Isaacsz, af sidstnævnte særlig det store billede »Allegori paa Øre
sund« med den interessante fremstilling af Helsingør og Kronborg
slot, der er afmalet her som det så ud før branden i 1629, samt af
Reinhold Timm, der fra 1624 i nogle år virkede som »kongelig Contrafejer« i Sorø. Fra vinduerne i salens østende samt fra det lille
tårnværelse i Duetårnet eller »Kakelborg«, som tårnet oprindelig hed,
er der en pragtfuld udsigt over Sundet mod Sverige, hvorfra »Kär
nan« endnu sender Kronborg sin genbohilsen, som den for et halvt
årtusinde siden nikkede over til Kronborgs forgænger. Rundgangen
fortsættes i galleriet i østfløjen, den lange gang, der bringer ridder
salen i let forbindelse med nordfløjen, og hvor der er ophængt male
rier af Cornelis van Haarlem, og afsluttes i den smukke sal i det
nordøstlige hjørne, der af Wanscher betegnes som Hertuginden af
Braunschweigs Kammer. I de lokaler i tredie stokværk, som vi nu er
4 dsh i
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vandret igennem, er udstillet en stor samling møbler i renæssance
og barok, i væsentlig grad af hollandsk oprindelse: kister og skabe,
stole og borde; enkelte er dog fra Orienten eller Kina. Endvidere
findes ophængt en stor samling flanderske gobeliner fra 17. århun
drede, hvoraf skal nævnes en serie tapeter, vævet af Jan Raes i
Bruxelles 1625 - 35, forestillende jagtscener.
De gamle kongelige værelser i nordfløjens andet stokværk benyt
tedes i begyndelsen af dette århundrede til ophængning af en mindre
samling malerier, som forevistes for turister, især magasinbilleder til
hørende statens samlinger. Fra 1914 ophørte dette arrangement. Lo
kalerne overlodes i stedet til det nystiftede Handels- og Søfartsmu
seum, der åbnedes d. 1. aug. 1915 i de nævnte 7 - 8 rum i nordfløjen.
I de forløbne år har museet udviklet sig stærkt, og det omfatter nu
ialt 30 større og mindre rum i den vestlige del af nordfløjens stue
etage samt i slottets første etage i alle 4 fløje. Museet er en selvejende
institution, stiftet og ledet af en komité, hvori sidder repræsentanter
for statsmyndighederne såvel som for de interesserede erhverv. Det
er dets opgave at belyse dansk handels og søfarts udvikling, og det
omfatter en righoldig samling af skibsmodeller, tegninger, malerier
etc. opstillede i kronologisk rækkefølge, således at den besøgende
gennem museets sale følger udviklingen fra oldtidens dage til op
imod vor egen tid. Hertil slutter sig samlinger af nautiske instrumen
ter, søkort, for fyr- og vagervæsen, redningsvæsen, skibsbygning etc.,
der belyser de mere teknisk prægede grene af faget.
Også en række ting af bygningshistorisk interesse er at iagttage i
Handels- og Søfartsmuseets lokaler. Allerede i det første rum møder
vi en middelalderlig, indmuret søjle; den stammer andetsteds fra,
men blev i 1576 på Frederik II’s befaling anbragt her, da kongen
ønskede, at hans eget kammer over porten skulle forlænges med et
fag, og at der i stueetagen under det nye skillerum skulle opsættes
en pille og derover slås en »sweibue«. Museets værelser i stueetagen
er holdt i det 18. århundredes barokstil. Disse rum istandsattes i 1737
af hof bygmester L. Thura til brug for kommandanten. Af museets
værelser på første sal skal især nævnes det første rum, man kommer
ind i fra trappen. I denne smukke, ny restaurerede sal med de impo
nerende loftsbjælker og den skønne kamin var i ældre tid Tyske Kan50
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Kasematterne med Pedersen Dans statue af Holger Danske (fot. Kbh.s Foto-Service).

celli installeret under kongernes ophold på slottet. I et tilstødende
rum fandtes på tilsvarende måde Danske Kancelli. De følgende rum
er også nyrestaurerede. Smukkest er et kaminprydet, større værelse
i vestfløjens midte. Galleriet i østfløjen har måske oprindelig været
opdelt i en række mindre rum, men med sin nuværende karakter af
et virkeligt galleri gør det et stærkt og festligt indtryk på beskueren,
som især fængsles af bjælkeloftet med den ejendommelige ornamen
tik, der er en rekonstruktion af en gammel, bevaret dekoration.
Endelig skal af seværdighederne på slottet nævnes udsigten fra det
store tårn, hvorfra man har et prægtigt rundskue hele kompasset
rundt, samt kasematterne, rummene under hovedvolden. Den til
gængelige del af kasematterne ligger langs nordfløjens vestlige del
under Frederik IV’s Bastion. De er i to etager. Den øverste etage om
fatter den gamle indkørsel til slottet, som blev lukket under Frederik
III. Her er tillige nogle rum, som tjente vigtige funktioner i slottets
liv, såsom bryggers og bagers. Nederst ligger de egentlige kasematter,
som var beregnede til ophold for soldater under krigstid. Her var
4*
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plads for eksercits og anden militær beskæftigelse. Her ses »Erik
Dalbergs arbejdsværelse« fra den svenske besættelses tid, og her er
Henrik Gerners og Oluf Steenwinckels skumle fængsler, hvor de ulyk
kelige fanger under svenskekrigen henslæbte en rædselsfuld mørke
tilværelse i selskab med rotter og andet kryb. Men ikke mindst er
her Holger Danske. Her sover den gamle folkehelt; men når dagen
kommer, og Danmark er i nød, vågner han op og kommer sit folk
til hjælp. Intet kan bedre karakterisere Kronborg som nationalt min
desmærke og som folkets eje end den omstændighed, at dette naive,
men skønne nationale sagn har hjemsted på Kronborg.
KNUD KLEM

BYGNINGER

ca. 1420 Erik af Pommern opfører
Krogen
1558 Sydvestre bastion opføres af
Hercules von Oberberg
1574-76 Nord-og vestfløj ombygges,
det store sydtårn opføres,
sydfløjen omdannes til kirke
ved Hans van Paeschen
1577 Mørkeport opføres. Slottet
kaldes Kronborg
1579 Sydfløj fuldført
1580 Syd- og vestfløj skalmuret med
sandsten ved Anthonis van
Obbergen
1581 Galleri i to etager opført
langs borgmurens østside
1583 Galleri og vestfløj forhøjet
med en etage

1585 Slottet fuldført
1629 Slottet, bortset fra kirken,
ødelagt af brand
1638 Slottet genopført med enkelte
ændringer ved
Hans v. Steenwinckel d. Y.
1690 Kronværksporten bygget
ved Lambrecht van Haven
1713 Fæstningsværkerne udvides
1728-33 Hovedistandsættelse ved
J. C. Krieger
1775 Trompeterspiret fornyes ved
C. F. Harsdorff
1785 Kaserne
1843 Kirkens inventar genopstilles
ved M. G. Bindesbøll
1866-97 Ydre restaurering ved
F. Meldahl
1925 Restaurering påbegyndes ved
J. Magdahl Nielsen

Marienlyst Slot, set fra øst (fot. Holt & Madsen).

Marienlyst Slot
Helsingør købstad, Frederiksborg amt
Søger man fra Helsingør by ud ad en af den gamle sundbys nordlige
udfaldsveje, kommer man umiddelbart efter, at man har passeret det
punkt, hvor Skt. Annagade og Lundegade mødes, hvor byens »røde
port« tidligere var beliggende, til en gade med det ejendommelige
navn Lappen. På gadens østlige side ligger en lav husrække med huse
på en eller to etager af et meget jævnt småborgerligt præg, de fleste i
tidligere tid beboet af helsingørske færgemænd. Gadens anden side
er afgrænset af en høj mur, der ved sin utilnærmelighed øjensynlig
har til opgave at beskytte det område, der ligger inden for muren og
holde nyfigne blikke borte derfra. I vore dage er utilnærmeligheden
dog kun tilsyneladende. På to steder, i murens sydlige og i dens nord
lige ende, er der lavet gennembrydninger. Der findes ingen døre i
disse åbninger; de er åbne dag og nat og indbyder således enhver
forbipasserende til at kigge indenfor.
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Det lønner sig at følge indbydelsen. Så snart man kommer indenfor,
har man foran sig et parkanlæg. Det er anlagt i det 18. århundredes
noget stive, højtidelige former, er velholdt og virker allerede ved
første øjekast overmåde tiltalende på den besøgende. Det er tilstræk
keligt indbydende til at kunne nydes for sig selv, men det er i virke
ligheden kun et appendix til noget andet. Det tjener som forgrunds
arrangement for et pragtfuldt lille Louis-seize slot, der rejser sig for
ens blik foran den skovbevoksede skrænt i billedets baggrund: det
gamle kongelige slot Marienlyst. Muren har opfyldt sin mission. Fra
småborgerligheden og hverdagen er vi pludselig rykket tilbage til
scenen for kongeligt privatliv i galanteriets tidsalder.
Det hele arrangement er vidt forskelligt fra alt andet, vi kan møde
i vort land. Naturforholdene har især bidraget hertil. Den høje skrænt
i baggrunden er Sjællands oldtidskyst, som vi kan følge mange kilo
meter ud ad nordkysten helt ind i Hornbæk plantage. Den flade
parterrehave ligger på den gamle hævede havbund, og slottet selv er
opført på dennes inderste parti umiddelbart ved skrænten, op ad
hvilken det hæver sig, for at man fra dets værelser kan nyde den
skønne udsigt ud mod Øresund.
Selv om Helsingør by rimeligvis først i det 17. århundrede nåede
herudad med en smal bræmme af huse på siden af vejen langs stran
den, går stedets historie dog langt tilbage. I middelalderen lå her et
Sankt Anna kapel, der sikkert oprindelig tilhørte Helsingørs Sankt
Anna Gilde. I 1438 skænkedes kapellet til den i 1419 stiftede gråmunkeorden, og der opførtes nu her et Sankt Anna kloster. Om dette
er ingen minder bevaret ud over navnet på gaden, der fører ud til
stedet. Det er dog også muligt, at der i muren omkring slotsparken
gemmer sig rester af klostrets gamle mur. Om den »humlehave« eller
»abildgård«, som nok hørte til klostret, ved vi intet, men det er ikke
utænkeligt, at en gammel klosterhave dannede grundlaget for det
haveanlæg, der skabtes her i renæssancetiden. I midten af det 16.
århundrede lå der på terrænet umiddelbart syd for Marienlyst Slots
park en kongsgård, som hed Lundegaarden, opkaldt efter den lund,
der endnu ligger på skrænten nord for slottet. Det er rimeligt at
antage, at der blandt denne kongsgårds bygninger fandtes rester af
det gamle kloster, overtaget efter reformationen. På den nuværende
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Helsingør på Frederik ir s tid. Nederst ses Lundehave. Udsnit af stik i Braunius:
Theatrum urbium.

parks område lå i hvert fald i 1576 et gammelt stenhus, som ligeledes
må have været en rest af klostrets bygninger. I middelalderen blev
havekulturen især dyrket af klostrene, som her udførte et meget
værdifuldt kulturarbejde. Det er ikke sandsynligt, at der ved de
ældre herregårde fandtes haveanlæg af særlig betydning; men i re
næssancetiden fik både konge og adel smag for lysthaver som et
naturligt appendix til de smukke nye boliger. Christian III og Frede
rik II lod anlægge lysthaver ved forskellige slotte, hvortil træer og
blomster indkøbtes udefra, navnlig fra Nederlandene.
Ved Kronborg fandtes ingen muligheder for anlæggelsen af en
have. Dels var det en fæstning, dels var beliggenheden uegnet. Den
»Kronborg Have«, som Frederik II lod anlægge, fik derfor sin plads
på det gamle klosterterræn nord for Lundegaarden. Den kaldtes efter
stedet også »Lundehave«.
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Til en have hørte et lysthus, og til opførelse af et sådant blev der
også truffet foranstaltninger for Lundehaves vedkommende. I 1576
sluttedes der akkord med Hans van Paeschen om at nedbryde det
gamle stenhus i Lundehave. De brugbare sten blev anvendt til det
nye byggeri, og da Hans Bygmester fik betaling for 67000 stykker
mursten fra nedbrydningen, kan man forstå, at den nedbrudte byg
ning ikke kan have været ganske uanselig.
Foreløbig gik man dog ikke videre med arbejdet i Lundehave.
Byggeriet på Kronborg har formentlig optaget opmærksomheden, og
først i 1587 blev lysthuset rejst. Selv om vi intet billede ejer fra op
førelsesperioden eller årene derefter, har vi dog en klar forestilling
om husets udseende. Det er afbildet i Thuras »Den danske Vitruvius«
fra 1749 og på det her gengivne maleri fra ca. 1750, som det så ud
efter en restaurering i 1681, men der er ingen tvivl om, at dette
billede på få detailler nær giver det oprindelige udseende.
Lundehaves bygmester kendes ikke. Sandsynligvis har den nye
lensmand på Kronborg Gert Rantzau spillet en rolle ved byggeriet.
Han var søn af den byggelystne Henrik Rantzau, statholderen i her
tugdømmerne, og han var en vidtberejst mand og havde blandt andet
været adskillige steder i Italien, hvis arkitektur han havde studeret
som kender. Bygningen opførtes i italiensk renæssance. Dr. Francis
Beckett fremfører, at den tager sig ud »som et Fag Gaardfacade af et
romersk Palads fra Højrenæssancen«. Et og andet kan være fra
Serlio, men helheden tyder på kendskab til italiensk arkitektur fra
højrenæssancen, f. eks. Cancelleriet i Rom.
Lundehave var opført i overensstemmelse med renæssancens krav
om streng symmetri i anlægget. Den havde tre stokværk med et
grundareal på 13 alen på hver led. Foran de to nederste stokværk
fandtes en åben loggia, hvis kvadrede buer hviler på toskanske søjler.
Den øverste etage har ingen loggia, men dens ydervæg er rykket
frem i flugt med loggiaernes yderplan, hvorved etagens værelser
får en længde af 17 alen. Bygningen afsluttes foroven af en balu
strade, og facaderne flankeres i hjørnerne af kvadrede pilastre. Efter
nordisk skik opnås forbindelsen mellem de enkelte stokværk ved
hjælp af et trappetårn på husets bagside, men der er tillige adgang
til de to øvre etager direkte fra bakken bag huset. I nederste stok-
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Lundehave o. 1750. Maleri af Rach og Eegberg på Nationalmuseet.

værk fandtes et rustkammer med adgang fra den søndre side, hvilket
formentlig står i forbindelse med den rendebane, der var anlagt på
terrænet i nærheden, på hvilken der blev holdt »mangen lystig Tur
nering og Dystrending af de unge Herrer, saa og af mange fremmede
Herrer, som til hans kgl. Majestæt ere ankomne deres Ærinde at
forrette«. Rustkamret anvendtes senere til køkken, når kongerne på
deres udflugter tog ind på Lundehave for at indtage deres måltider,
hvilket hyppigt skete under Christian IV og de følgende konger. I
andet stokværk lå dronningens kammer og i øverste kongens værelse,
hvorfra der var den skønneste udsigt mod omverdenen i tre verdens
hjørner. På grund af bygningens ringe bredde i forhold til højden
får den et tårnagtigt præg, hvad der var naturligt, idet det mindre
gjaldt om en naturlig placering af værelserne i forhold til hinanden
end om at opnå den bedst mulige udsigt mod sundet.
Om haveanlægget, der hørte til lysthuset, kan vi finde en del op
lysninger. En række gartnere virkede her. Gennem regnskaberne kan
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vi følge de store indkøb af fremmede planter, som blev foretaget
hertil. Den fyldigste beskrivelse stammer fra 1647. Den er givet af
Hans Rasmussen Block, der selv havde arbejdet i haven, og findes i
hans værk »Horticultura danica«, udgivet i 1647 som det ældste skrift
om dansk havekunst. Han fortæller, at haven var omsluttet af en
mur på ti alens højde, således at ingen uden hjælp kunne komme
over denne. I den på bakken liggende del af haven fandtes mange
statelige frugttræer og andre træer, synderlig gran og birk. Parterre
haven var inddelt i seks store kvarterer, som alle var afdelt i fire
stykker med en korsgang tværs igennem. Hver fjerdepart var yder
ligere inddelt i forskellige bede, fra ni til tretten efter kvarterernes
størrelse. I et af kvartererne fandtes det danske rigsvåben, som var
sat i buskbom, ligesom de enkelte områder var indrammede af vel
klippede buskbomkanter. Der fandtes tillige i forhaven tre lyst
huse, af hvilke et var sat af ribs, et var dannet af et mispeltræ
og et af corneolitræ, som den gemene mand kalder et canarebærtræ, som voksede op gennem bordet i lysthuset. Der fand
tes ligeledes i et af kvartererne en solskive, ligesom der var over
dækkede løvgange samt et springvand. På bakken fandtes nogle rum
med »mange Slags fremmede Høns, meget tamme og dejlige«. Af
regnskaberne fremgår, at disse høns var fasaner, ligesom der også
fandtes falke. I det hele taget finder Block, at der ikke på jorden
kan findes noget lystigere sted. Ser man fra runddelen øverst på
bakken, kan man betragte Guds underlige gerninger. »Ser du i Øst,
da ser du det lystige og dejlige Hav med mange herlige og rige Skibe
beprydet. Ser du i Sønder, da ser du det mægtige og vidtberømte
Slot Croneborg, end ogsaa den meget herlige Købstad Helsingør.
Ser du i Vester og i Norden, da ser du den dejlige Skov, Mark og
Fiskevand. Ser du neden under dig, da ser du den dejlige yndelige
Lysthave med mange stadselige Stykker og Urter beprydet«.
Det var ikke underligt, at dette herlige sted i sin glansperiode i
høj grad påkaldte opmærksomheden. Franskmanden Josias Mercer,
der kom til Danmark i 1588 i anledning af Frederik H’s død, fortæl
ler, at kongen på Lundehave plejede at hvile ud fra sine tunge be
kymringer og øve sig i bueskydning med sine venner. Rendebanen,
der indrettedes i slutningen af 1589, fik sin indvielse under de festlig
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heder, der i foråret 1590 afholdtes i anledning af kong Jacob af
Englands og dronning Annas besøg. Her festedes ved Christian IV’s
kroning i 1596, og hertil søgte kongen senere jævnlig under sine
hyppige besøg på Kronborg, ligesom Lundehave også gæstedes ved
»det store bilager«, da den udvalgte prins Christian holdt bryllup
med den sachsiske kurfyrstes datter Magdalene Sibylle. Kongernes
vej faldt også jævnlig her forbi, idet den nye vej, som Frederik II
anlagde fra Kronborg til Frederiksborg, gik igennem parkens om
råde. Vejen er i øvrigt tildels bevaret her. Det er den brede gang, som
inden for gittermuren ved Marienlyst Allé i en bue bøjer til venstre
op på bakken bag om slottet, hvorefter den fortsætter inde i Kongens
Have og her umiddelbart på den anden side af parkmuren bøjer i en
ret vinkel til venstre ud over Gammel Hellebæk Landevej. Vejsvin
get ses endnu markeret i de store allétræer bag slottet.
Frederik III synes ikke at have interesseret sig meget for Lunde
have. Under svenskekrigen var det sikkert gået stærkt ud over byg
ningen. Ved Hans Rostgaards tiltræden af amtsforvalterembedet i
1668 blev der udarbejdet et inventarium, af hvilket fremgår, at 55
alen af parkmuren var nedfalden, og andre 50 alen stod for fald,
og at bygningen selv var i en yderst slet tilstand. Haveanlægget havde
dog vistnok ikke taget så stor skade. En ny gartner, Samuel Bønting,
tiltræder i 1660, og snart efter foretages en omlægning af haven, der
nu inddeles i otte kvarterer. Det blev i mindre grad end før en
lysthave, i højere grad en urte- og frugthave. Der fandtes nu alle
hånde frugttræer: æbler, pærer, kirsebær, kvæder, blommer, abrikoser
og vinranker foruden ribs, stikkelsbær, rosentræer og berberis. Buks
bomkanter og bede var der stadig, også det danske våben, men renæs
sancens overdækkede løvgange var nu forsvundet, ligesom også fasanog falkebure var borte. Haven ses gengivet i denne skikkelse på
Resens atlas.
Den istandsættelse af Lundehaves bygning, som Rostgaard havde
ønsket, blev først foretaget i 1680- 81 under ledelse af bygmester
Hans Steenwinckel den yngste. Taget, der tidligere havde været blyklædt, fornyedes og dækkedes med kobber; alle bjælkerne i lofterne
erstattedes, ligesom den øverste balustrade fornyedes. Bortset fra, at
denne balustrades piller fik den for baroktiden karakteristiske vase59
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Marienlyst Slot, set fra sydøst (fot. C. Larsen).

form, og at Christian V satte sit navnetræk og årstallet 1681 på
facaden, således som det ses bl.a. på det s. 57 gengivne maleri,
skete der ingen ændringer i husets udseende.
Christian V opholdt sig ikke så sjældent på Lundehave, når han
foretog sine jagtture i Nordsjælland. Hans efterfølger Frederik IV
hører vi ikke så ofte om i forbindelse med lysthus og park. Huset
får dog påny i 1716-17 en hovedistandsættelse, og haven bliver sam
tidig omlagt. Den nye haveplan skyldes den i 1716 antagne gartner
Benedictus Weinmann; en tegning deraf er bevaret i Rigsarkivet.
Parterrehaven er ligesom i de ældre planer inddelt i afsnit, men i
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stedet for renæssancens jævne geometriske former, har vi nu et mere
storladent helhedsarrangement med kunstnerisk formede bede, anlagt
efter et større sammenhængende mønster, ordnede omkring en nordsydgående og en vest-østgående midterakse, i hvilken er anbragt
diverse fontæner. Det er dog et spørgsmål, hvor meget af denne plan
der blev ført ud i livet. Det foreslåede arrangement med paralleltløbende gange op ad skrænten bag lysthuset blev næppe nogensinde
lavet. Det er sandsynligt, at det zig-zag-system af gange, som endnu
findes her, rækker helt tilbage til det renæssanceanlæg, som omtales
af Hans Rasmussen Block.
De mange anstrengelser forblev også ret unyttige, idet hoffet i
dronning Anna Sofies tid og siden også under Christian VI ganske
mistede interessen for Lundehave. I 1747 blev lysthus og have bortforpagtet for fire år til en løjtnant Burghof for en årlig sum af 100
rdlr., idet vedligeholdelsespligten stadig lå hos kongen, og i 1751
blev ejendommen endog bortsolgt til en privatmand.
Køberen var justitsråd, toldkæmmererer Joh. G. Putscher, der til
lige ejede en smuk rokokoejendom på Stengade i Helsingør. Han gav
2000 rdlr. for ejendommen, og efter at have ejet den i 7 år, i hvilken
periode han opførte det lille bindingsværks havehus, der endnu ligger
ved parkens nordlige indgang, solgte han den i 1758 for 3600 rdlr.
til overhofmarschal, greve A. G. Moltke til Bregentved.
Om dette køb står der megen mystik. Ejendommen betegnes nu
»Moltkes Glædeshauge« eller »De Moltkeskes Glædesjorder ved Hel
singør«, og Moltke lader haven fuldstændig omlægge på ny, ligesom
han i årene fra 1759 til 1763 lader rejse den bygning, der endnu står,
men det er sandsynligt, at det hele foretages på kongens vegne. Skøde
udstedes i 1760 til kong Frederik V, der altså må have fortrudt salget
i 1751, men sagen holdes hemmelig og åbenbares først ved kongens
død i 1766. Det følgende år skødedes ejendommen til enkedronning
Juliane Marie, efter hvem den fik sit nye navn Marienlyst.
Bygmesteren til det nye slot var franskmanden N. H. Jardin. Den
ældre Bernstorff, der fra sin gesandttid i Frankrig var stærkt franskorienteret, havde fået ham indkaldt til Danmark i 1754, hvor han
fik forskellige store opgaver at løse, dels for Bernstorff, til hvem
han opførte Bernstorff Slot, dels for Moltke, som lod ham udføre
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udsmykningen af spisesalen og havepavillonen på Moltkes palæ på
Amalienborg (Christian VII’s palæ). Han var en udmærket repræ
sentant for den nye klassiske retning, Louis-seizen, som nu holdt
sit indtog.
På Marienlyst stilledes der ham den bundne opgave at udvide
slottet med bibeholdelse af den gamle bygning. Denne indgik som
midterparti i det nye slot, og til den føjedes to sidefløje, hver på fire
fag. Midterpartiet fik et betydeligt fremspring frem for sidefløjene
for at bevare sin fortrinlige udsigt til alle sider. For at give side
fløjene den fornødne dybde var det da nødvendigt at afgrave 5 alen
af bakken bag slottet. Derved bortfaldt det gamle trappetårn, og
der blev plads til en forstue foran kongens værelse, hvorfra hoved
indgangen til slottet blev ført over en bro ind fra bakken. En anden
indgang åbnedes i stueetagen fra parterrehaven. Lundehaves to nederste stokværk omdannedes til et storladent trapperum op til Marienlysts første sal, hvorfra en smallere trappe i vestsiden af den
søndre sidefløj fører op til anden etage.
Facadens virkning er interessant. Den underste etage udførtes i en
slags rustika med tre åbne arkader i midterpartiet. Facadens tyngde
ligger i dette midterparti, hvis tre fag vinduer indesluttes af pilastre,
der strækker sig gennem de to øverste stokværk, og som foroven
krones af romerske kapitæler, udførte af billedhuggeren A. H.
Gierach. På tilsvarende måde understreges sidefløjenes lodrette ind
deling ved de brede lisener mellem vinduerne. Den øverste etage
forhøjedes med en alen, men dette maskeredes på facaden ved den
svære kransliste, som anbragtes umiddelbart ved underkanten af det
øverste stokværks vinduer samt ved de ovale medaljoner med guir
lander mellem de to øverste vinduesrækker. På denne måde kom byg
ningen i overensstemmelse med tidens krav om, at midteretagen skal
syne højest. Endelig kransedes bygningen foroven ligesom Lunde
have af en balustrade, på hvilken der over midterpartiet anbragtes
fire vaser af træ, der dog siden er forsvundet.
Af meget stor værdi er nogle Louis-seize interiører i slottets indre.
Den øverste etage blev som i Lundehave den fornemste af hensyn
til bygningens hovedfunktion, at tjene som en slags udsigtspavillon
under de høje herskabers ophold i den lyse tid. Det skønneste rum
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Interiør af Kongens Værelse på Marienlyst. I spejlene Pilos portrætter af Frederik V
og dronning Juliane Marie. Dørstykker af J. E. Mandelberg (fot. Holt & Madsen).

er kongens værelse med dets med gyldne ornamenter smykkede
paneler. I værelsets inderste hjørner findes smukke marmorkaminer,
over hvilke hænger høje spejle, som foroven i oval indramning har
portrætter af kong Frederik V og dronning Juliane Marie, der skyl
des den bekendte portrætmaler Carl Gustav Pilo, mens spejlene er
udførte af billedhuggeren S. C. Stanley. Mellem vinduerne mod ha
ven findes ligeledes spejle, her forsynede med konsoller, hvis rokokoagtige ornamenter placerer dem meget tidligt i Louis-seize perioden
nær overgangen fra rokokoen. Over dørene har Jardin ladet anbringe
dørstykker, udførte af J. E. Mandelberg med motiver fra livet i natu
ren: jagten, fiskeriet og forårets behageligheder. Også den mod nord
liggende spisesal er et pragtfuldt rum. Det har en tilsvarende panellering, i hvilken der i et par felter er anbragt et par malerier med
venetianske motiver: Dogepaladset og Venezias gamle bibliotek. I
forstuen til kongens værelse er over døren anbragt et skulpturarbejde
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»Noahs ofring«, der skyldes billedhuggeren J. E. Bauert. I etagens
sydlige ende er der et par mindre lokaler. Blandt førstesalens værelser
skal især omtales rummet umiddelbart nord for trappen, på hvis
blå, lærredsklædte vægge der findes en yngre 19. århundredes pompejansk vægdekoration af betydelig ringere kvalitet end de øvrige
nævnte dekorationer.
Også det nye haveanlæg skyldes Jardin. Det udførtes under tilsyn
af gartner Krieger. Færrest ændringer skete i den høje del af parken
bag slottet. Her bibeholdtes Frederik H’s gamle vej, dog med en
mindre ændring i vejføringen, idet en sløjfe uden om det såkaldte
»lille bjerg« blev fjernet. Det nævnte bjerg gjordes lavere, og den
øverste allé førtes ved de to endnu bevarede træbroer over bjerget.
Et lysthus udførtes af S. C. Stanley på alleens sydligste fremspring
ved den halvrunde balustrade. På skrænten ved siderne af slottet
erstattedes buksbomhækkene med den avnbøgsvegetation, som endnu
findes her. I parterrehaven blev anlæggets linier omlagt fra den nord
syd gående retning til retningen øst-vest med et elegant mønstret
midterparti ud for slottet. I det hele underordnedes parterrehavens
anlæg efter slottet og skrænten således, at disse to hovedled i det
hele arrangement på udmærket måde korresponderer med hinanden.
Terrassen foran bygningen skrånede jævnt ned i den lavereliggende
parterrehave, idet terrassens ydre afgrænsning i en elegant svunget
linie fortsatte sig i yderkanten af de midterste bede. Her såvel som
ved opgangene til skråningerne og andre steder i haven opstilledes
vaser af sandsten, porcelænsbilleder på sandstenspostamenter, træ
figurer, statuer etc. Mod nord, syd og øst indrammedes parterrehaven
af de prægtige alleer af kandelaberlinde, som endnu er havens største
pryd. I midten ud for slottet stævnedes disse linde, ligesom det stadig
er tilfældet af hensyn til udsigten fra slottet. Langs havens mur
groede vinstokke, nødder og både danske og fremmede frugttræer.
Efter enkedronning Juliane Marie kom slottet i kronprins Frede
riks eje. I begyndelsen af 1790’erne var der en overgang tale om, at
kronprinsen skulle tage bolig på slottet. Det blev dog ikke til noget.
Det blev i stedet overladt til bolig for direktøren for Øresunds told
kammer, kammerherre Adam Gottlob v. Krogh, der i 1797 opførte
den såkaldte kroghske gård nord for haven. Han døde i 1839 ; men
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Marienlyst, set fra sydøst (fot. Niels Elswing).

MARIENLYST

hans enke fik lov til at bo på slottet indtil sin død i 1847. Marienlyst
tilhørte dog stadig kongen, indtil Frederik VII i 1850 skænkede det
til komiteen for dannelse af et invalidehotel for krigere fra treårs
krigen. En kort tid boede invaliderne her, men snart efter solgte
komiteen slottet til fordel for invalidefondet. Køberen var Helsingør
kommune, der gav 32.000 rdlr. for slottet. Dets jordtilliggende, der
på Frederik II’s tid havde omfattet 8 tdr. Id., voksede i Moltkes tid
med 34 tdr. Id., i 1760’erne med slottets part af Helsingørs overdrev
og siden i kronprins Frederiks periode med »Natmandens Vænge«,
Marienlyst Badehotels nuværende område, således at det i 1851 var
110 tdr. Id. Kommunen frasolgte dog en del parceller, således at der
kun blev 33 tdr. land tilbage. En initiativrig helsingørborger, vekse
lerer Nathanson, startede i 1858 etablissementet »Marienlyst Kur- og
Badeanstalt«, hvortil han af kommunen lejede Marienlyst slot og
park for en årlig leje af 1000 rdlr. Slottet blev monteret til den nye
anvendelse, en kursal opførtes, og badehuse anbragtes på stranden.
I en årrække anvendtes slottet til dette formål, først ledet af et privat
selskab, der udlejede restauranten til den distingverede gæstgiver
Briggs fra Hotel d’Øresund, siden af kommunen selv. I 1896 ophørte
forbindelsen med badeetablissementet, der fortsatte og udviklede sig
på den anden side af Strandvejen.
Jardins haveanlæg var i mellemtiden forlængst forsvundet. I for
bindelse med planerne om kronprins Frederiks ophold på slottet blev
der på skovskrænten nord for slottet efter tidens smag anlagt en
romantisk stemningshave med et »Jorderige« og et »Himmerige«,
adskilt ved »Verdens Ende«. Her var et udsigtstårn, en eremithytte
og en gravhøj, der for de shakespearebegejstrede englændere snart
blev »Hamiets Grav«, ligesom Marienlystparken blev »Hamlet’s
Garden«. Den smarte veksellerer Nathanson flyttede Hamiets grav
ind i slotsparken, hvor den siden fandtes i forskellige former, indtil
den i vore dage, berøvet sin forlorenhed, blev til Hamiets mindegrav
med den af professor Utzon-Frank udførte granitsarkofag. I det 19.
århundrede berøvedes slotsparken stadig mere og mere af den jardinske karakter. Der kom snoede gange i parterrehaven og høj bevoks
ning, der næsten ganske skjulte skrænternes karakterfulde bevoksning.
Endelig i 1919 - 21 blev parken omlagt samtidig med, at slottet
5 dsh i

65

FREDERIKSBORG AMT

restaureredes. Under ledelse af kommunegartner G. N. Brandt førtes
parken tilbage til det 18. århundredes karakter, uden at der dog blev
gjort noget forsøg på at genfremstille Jardins haveanlæg. Efter at
badeetablissementet var rykket ud, benyttedes slotsbygningen til pri
vatbolig. I 1930 opstilledes Helsingør Bymuseum i slottets første
etage, og i 1940 overtoges hele bygningen af museet. I 1953 undergik
slottet en restaurering udført af arkitekt Volmar Drosted. Under
denne fandtes i anden etages sydligste rum mod slotsparken en væg
dekoration i pompejansk stil fra o. 1800. Det er hensigten i lokalerne
i anden etage også i møbleringen at bevare Louis-seizens stilpræg. Af
de udstillede møbler fremhæves en sofa og 12 stole, tegnede af
Jardins medarbejder, arkitekt Rosenberg og fremstillede af Det kgl.
Møbelmagazin.
KNUD KLEM

EJERE
1438 Skt. Anna Kloster
1536 Kronen

BYGNINGER
Middelalderlige bygningsrester
1587 En tre stokværks tårnlignende,
smal bygning muligvis ved
Hans Steenwinckel d. Ældre.
Denne bygning danner midter
partiet i den nuværende
1680 Restaurering ved Hans Steen
winckel d. Yngste
1716 Hovedreparation. Haveplan
ved B. Weinmann

1751 J. G. Putscher
1758 A. G. Moltke
1760 Frederik V
1767 Juliane Marie
1851 Helsingør kommune

1759 Ombygget og udvidet samt ny
haveplan, alt ved N. H. Jardin

1919-21 Restaurering. Haven
omlagt ved G. N. Brandt
1953 Restaurering ved V. Drosted

Hellebækgaard, set fra øst (fot. Niels Elswing).

Hellebækgaard
Hellebæk sogn, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt

I Hellebæk har travl industrivirksomhed i umindelige tider været
forbundet med den skønneste natur. Skovene ydede brændsel og åen
vandkraft, i ældre tider til kornmøller, men fra 1597 til kronens
våben- og metalværksteder i kobbermøllen, støbemøllen og valse
møllen samt lidt senere i hammermøllen. Råstoffet til den betydelige
produktion kom fra de norske bjergværker, og Christian IV’s be
rømte kunstsmed, Caspar Fincke, har i otte år arbejdet her som
mestersmed. I kongens senere år gik det tilbage for virksomheden,
der til sidst lå omtrent øde hen, men efter svenskekrigen bestræbte
man sig for at sætte produktionen i gang som geværfabrik. Gode
folk som Hans Rostgaard forsøgte sig, efterfulgt både af fallenter
og svindlere, indtil regimentskvartermester Stephan Hansen 1743 blev
ejer og bragte det hele på fode som våbenfabrik. Til sine udenland
ske arbejdere og deres familier opførte han nette boliger. Hans mo5*
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nogram og årstallet 1748 ses endnu på den gamle bindingsværks
bygning ud mod stranden og på slusen ved mølledammen.
Stephan Hansen havde i 1747 - 48, antagelig med Philip de Lange
som arkitekt, opført en hovedbygning, »af saa god Anseelse som no
gen Herregaard, ikke stor, men sirlig. Udsigten kan ikke være skøn
nere«. Huset har ét stokværk over kælderen og er, som det kendes fra
andre af Philip de Langes herskabshuse, i symmetrisk orden sammen
sat af blokke af forskellig bredde og højde og således, at en trefags
midtfrontispice på begge sider skærer op gennem mansardtaget. Af
de lange, lave sidefløje nedbrændte et parti i 1906.

68

H ELLEBÆKG AARD

Hellebækgaard 1838. Stik af A. Hansen (Kgl. Bibliotek).

1765 købte kronen hele anlægget for 165.000 rdlr. og lod den sta
dig eksisterende »Gamle Hammermølle« opføre og forsyne med
årstal og Frederik V’s navnetræk. Men 1768 lykkedes det skatmester
Heinrich Carl Schimmelmann, efter en dramatisk strid med J. F.
Classen, at komme i besiddelse af værket, som under indflydelse af
hans handelsgeni udviklede sig til en stor og travl bedrift ved leve
ring af geværer, pistoler, sabler og alle slags våben fremstillet af
fagligt uddannede belgiske arbejdere. I 1796 beskæftigede fabrikken
under ledelse af overværkmesteren 180 mand, deriblandt 34 mestre,
bøssemagere, bajonetsmede og skæftere, som med familier udgjorde
i alt 500 personer. Geværfabrikken bestod indtil 1870; fra dens tid
er bevaret arbejderboligerne i Bøssemagernes Gyde, den kgl.probérmesters hus (lægebolig) og probérhuset (skovfogedbolig), hvor alle
skydevåbnene blev prøvet før deres aflevering til staten.
Schimmelmanns søn, grev Ernst, den senere finansminister, var,
sammen med vennerne August Hennings og Fritz Stolberg og især
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sin anden hustru, Charlotte Schubart, dybt grebet af tidens filosofiske
og æstetiske ideer og sværmede for oldtidsminderne på egnen, hvor
den af dem navngivne »Odinshøj«, som Schimmelmann tilplantede,
var et yndlingssted. En af Jens Baggesen i 1791 iscenesat litterær
fest til Schillers ære blev ved en falsk efterretning om Schillers død
forvandlet til en sørgefest på Hellebækgaard, som strakte sig over
tre dage henlevet i en stemningsrus, som den kun kan tænkes i de
skønne følelsers tid.
Med kgl. bevilling indrettede Schimmelmann i 1786 for sine folk
et kapel i en sidefløj af hovedbygningen, hvor der blev holdt guds
tjeneste, til man i 1920 tog Hellebæks nye kirke i brug efter at have
overflyttet prædikestol og døbefont fra det gamle kapel.
1781 havde den ældre Schimmelmann af Hellebækgaard og fisker
lejet Aalsgaarde oprettet et familiefideikommis, der foruden en kapi
tal bestod af 28,5 tdr. hrtk., hvoraf ca. 15 tdr. fri jord. Hele arealet
var ca. 383 ha, hvoraf 178 ha ager. Fideikommiset blev ophævet i
1930. Grev Ernsts efterfølgere som fideikommisbesiddere boede fast
på Ahrensburg i Holsten og besøgte kun Hellebækgaard flygtigt i jagt
tiden. Først i de senere år beboedes de gamle, venlige stuer med det
oprindelige bohave og familiebillederne til stadighed af den i 1941
afdøde greve Werner Schimmelmann. 1949 gik ejendommen ud af
familiens eje og overtoges af staten. Efter en istandsættelse ved arki
tekt Aage Rafn er hovedbygningen indrettet til brug for Opfostrings
huset.
AAGE ROUSSELL

EJERE
1597 Kronen
1743 Stephan Hansen

1765 Kronen
1768 H. C. Schimmelmann

BYGNINGER

1747 Hovedbygning opført v. Philip
de Lange (?)
1748 Arbejderboliger opført
1765 »Gamle Hammermølle« opført
1786 Kapel indrettet

1949 Staten
1952 Opfostringshus indrettet
v. Aage Rafn

Esromgaard set fra sydøst, fra haven (fot. Bernild).

Esromgaard
Esbønderup sogn, Holbo herred, Frederiksborg amt
Esromgaard ligger ved skov og sø. Gribskov og Esrom Sø begrænser
dens marker. Når gården ligger i en egn, der byder så store land
skabelige skønheder, peger det hen på dens oprindelse som ladegård
for et kloster; de gamle munke synes at have haft en udpræget sans
for naturskønhed; de lagde næsten altid deres klostre i prægtige
omgivelser.
Esromgaard har uden tvivl eksisteret lige så længe som Esrom
Kloster, hvis nøjagtige stiftelsesår ikke kendes, men 1151 tager pave
Eugenius III Esrom Kloster i sit værn, og fra omtrent samme tid
foreligger en afskrift af et brev, i hvilket kong Svend gør vitterligt,
at ærkebiskop Eskil havde erhvervet byen Esrom til gudeligt brug og
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Esrom Kloster 1670. Tegning i Resens Atlas (Kgl. Bibliotek).

givet den til de brødre, der tjente Gud der. Desuden havde Eskil
givet byen Villingerød til samme brødre. Bønderne i Villingerød og
Esrom, der var blevet klosterets tjenere, blev fritaget for al kongelig
tjeneste. Desuden synes et andet gods at være givet til klosteret, idet
der senere tales om de ejendomme, klosteret besad, før det overtog
cisterciensernes regel, nemlig byerne Nøddebo, Nybo, Jemnarof og
Herlev.
At munkene straks begyndte at drive landbrug ved klosteret, frem
går af Eugenius III’s brev, idet han fritager dem for at yde tiende af
det, de dyrker med deres egne hænder eller på egen bekostning. Der
må altså være oprettet en ladegård ved klosteret.
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Blandt cisterciensernes opgaver var bl. a. den at rydde ødemarker
og drive landbrug, og der er ingen tvivl om, at de, da de kom til
Danmark, har været foregangsmænd inden for landbruget. Hvad de
har betydet, er vanskeligt at påvise i enkeltheder, men det ligger nær
at sætte deres virksomhed i forbindelse med den udbredelse, trevangs
bruget fik i den følgende tid.
Selv om kilderne ikke tillader at følge munkenes landbrugsvirksom
hed ved Esrom, kan man takket være klosterets brevbog, Codex
Esromiensis, følge deres godspolitik. Den blev drevet energisk og
konsekvent, så Esrom i tidens løb blev et af Danmarks rigeste klostre.
En tid havde det henved 300 gårde i sin besiddelse. Godset var vidt
strakt. En del af det lå i Halland, men størsteparten var dog kon
centreret i Nordsjælland, og meget af det lå i Esroms umiddelbare
nærhed. Blandt godserhvervelserne nævnes en række små landsbyer,
som nu er forsvundne og andre, som senere blev forvandlet til gran
gier, ladegårde. Godspolitikken er altså gået ud på at skabe en række
store avlsgårde med tilliggende bøndergods for hoveriets skyld.
Af klosterets jordebog fra 1497 fremgår, at det ejede gods i de
fleste af de nærliggende landsbyer som Villingerød, Havreholm,
Horneby, Hornbæk, Horserød, Bøtterup, Plejelt, Jonstrup, Saande,
Harridshøj og Danstrup.
Jordebogen giver i øvrigt besked om bøndernes landgildeafgifter
og hoveriydelser. Hoveriydelserne var ikke store. Kun 170 af de 300
gårde ydede hoveri. Det var først og fremmest dem, der lå i Esroms
umiddelbare nærhed, så de har sandsynligvis gjort hoveriet til kloste
rets ladegård. Kun 15 af gårdene og 12 af gårdsæderne var ugedags
tjenere. Gårdene gjorde en dags hoveri hver uge året rundt og tre
dage i høsttiden. 7 af gårdsæderne gjorde kun en ugedag, men ingen
høstdage. De øvrige bønders hoveri bestod i pløjedage og harvedage,
høstdage og brændekørsel. I alt var der til klosteret fastsat et årligt
hoveri på 99 pløjedage, 13 harvedage, 197 slættedage (i høhøsten),
392 skæredage (til kornhøsten, sæden blev skåret med segl), 76 høst
dage til hjemkørsel af sæd og 1404 ugedage, samt skovning og hjem
kørsel af 1178 læs brænde. Hver bonde havde sit arbejde nøje bestemt,
dog skulle 13 af de gårde, der lå nærmest ved klosteret, og som ikke
gjorde ugedage, harve og indage hø og korn, så tit de blev tilsagte.
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I afgifter gav hver by sommer- og vinterskat. Sommerskatten blev
ydet i smør, vinterskatten i øksen eller penge. Desuden gav hver
bonde landgilde, som regel i rug og byg, mange gav en fodernød, og
en del ydede småredsler: lam, gæs, høns og æg. Blandt særlige afgifter
nævnes, at Sode Mølle skal fede to galte om året; når den afleverer
de fede galte, skal den modtage magre i stedet. Den skal desuden
føde 2 hunde for klosteret og give abbeden et godt gæstebud hvert
år. Ellers var gæsteri de fleste steder afløst af en afgift i havre.
Esrom Kloster bestod en tid lang efter reformationen. 1559 var
der endnu 11 munke foruden abbeden på klosteret, men dette år blev
de overflyttet til de andre endnu bestående klostre, og Esrom blev
opløst som sådant. Ladegården blev derefter lagt under kronen,
senere Kronborg len og drevet under dette.
Esrom fik navnlig betydning som stutterigård. Stutteriet blev op
rettet af Frederik II, men kom først rigtig til blomstring under Chri
stian IV. 1610 var der ved stutteriet 6 stod; det frisiske, det engelske,
Fændriks, Tumlers, Munkens og de polske Mærers. Til det frisiske
stod blev i 1608 hentet adskillige hopper og en hingst »Bryscher«.
1621 fik det en ny berømt hingst »Hertug Olrich«. Det engelske stod
var kun på Esrom i få år. 1618 blev det flyttet til Frederiksborg, for
at kongen til stadighed kunne have det for øje. Fændrik stoddet
havde sin oprindelse fra en smuk hingst, Fændrik, der i 1608 kom
fra Roskildegaard til Esrom, og Tumlers stod fra en brun hingst
Tumler, som kom fra Ringsted Kloster. Dette stod blev et af de mest
berømte. Munkens stod var brunt, men blev senere sort. Til det pol
ske stod lod kongen gøre nye indkøb 1608. Alle mulige hingste blev
forsøgt ved Esrom ; ved køb og gaver fik kongen fat i tidens berøm
teste hesteracer, bl. a. marokkanske, salzburgske, lichtenbergske og
schaumburgske.
Selv om stutteriet var det vigtigste på Esrom, havde man dog også
i Frederiks II’s tid nogen mejeridrift der. 1582 blev der i årets løb
slået 9 tønder smør. I samme års regnskab er der blandt udgifterne
anført en del salt til kvæget. 1619 havde man ingen køer på gården,
men 45 ungstude og 21 stk. ungkvæg, desuden nogle øksne af kon
gens egen tilfodring. Nogle svin holdt man også. 1582 fodrede man
10 pund byg op på dem. Af får og lam var der 44 »engelske« i 1619.
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Esrom ladegård 1753. Tegning af J. J. Bruun i Øregaard-Samlingen. Efter Hist
Medd. om København 1925-26.

Esromgaard havde tre kornvange: Havrevangen i Sodes mark,
Eskehoved og Bjørnskov. Udsæden var af byg 100 - 120 tdr. årlig, af
rug 80 -100 tdr. og havre 50 - 100. Men kornavlen lå ganske under
for stutteriet. En stor del af høsten blev skåret i hakkelse og fodret op.
1648 begyndte rentekammeret at reagere over for de kummerlige
høstresultater på Esrom. I antegnelserne til lensregnskabet hedder det
om byghøsten, der nævnte år var på 1,9 fold: »Dette vil forklares,
anseendes det befindes at være meget ringe Avling«. Herpå svaredes:
»Det er enhver noksom bevist, at forganget Aar ikke formedelst
Guds Vejrlig blev saa rundelig af Sæden indhøstet, at det mod de
forrige gode Aaringer kunde lignes. Belangende at af Rugen er
mindre aftærsket end saaet, er det af den Aarsag, at en stor Del af
den efter Staldmesterens Anordning bliver skaaret i Hakkelse og
forforet paa Føl og Foler, ligesaa al Havren«.
Lidt korn blev der dog solgt fra gården trods den ringe høst. 1655
bliver der klaget over, at de priser man fik for det, var for små. Der
blev svaret, at det kom, som avles ved Esrom, falder helt vogt (dår
ligt) og urent på grund af stutteriet, hvoraf jorden bliver ufrugtbar.
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Om ladegårdens bygninger hører vi kun lidt. 1631 skal de gamle
ladegårdsbygninger være blevet nedbrudt og nye opførte.
Efter enevældens indførelse kom stutteriet til at spille en endnu
større rolle, det blev slået sammen med det frederiksborgske og be
nævnes almindeligvis Frederiksborg Stutteri. 1699 var der ved Fre
deriksborg og Esrom ialt 144 hopper. Under Frederik IV blev der
grundlagt et nyt rødt stod. Efter 1800 gik stutteriet stærkt tilbage,
formentlig på grund af uheldige krydsninger; de sidste levninger
blev solgt 1840.
Ved Esromgaard var desuden schæferi. 1803 berettes, at der ved
gården fandtes et anseligt antal spanske får, der var kommet fra
Spanien og udsøgt blandt de seks berømteste spanske fåreflokke,
desuden fandtes der frisiske og moldaviske får. I alt var der henved
1000 får på Esrom.
Efter stutteriets nedlæggelse var Esromgaard bortforpagtet i en
årrække. Siden blev den solgt, og har siden da haft forskellige ejere
bl. a. kammerherre J. V. Grevenkop-Castenschiold. 1916 købte gros
serer C. J. Rasmussen den for 610.000 kr. Han solgte den 1932 til
dens nuværende ejer, godsejer Aage Hornung Lutzen. I dennes ejertid
er haven blevet ændret af havearkitekt Sørensen, Hørsholm, og 1942
blev hovedbygningen ombygget af arkitekt Th. Nielsen. Hestestalden
og laden nedbrændte 1940 og blev genopbygget af arkitekt Th. Niel
sen. Desuden er der bygget ny forvalterbolig og garage med vaske
hus. Gårdens areal er nu 323 ha, og den har 48 tdr. htk.
GUNNAR OLSEN

EJERE

BYGNINGER

ca. 1151 Cistercienserkioster
1559 Kronen
1631 Ladegårdens bygninger fornyet
1716 Udskilt fra klosteret som
stutteri og schæferi
1852 Solgt
J. V. Grevenkop-Castenskiold
1916 C. J. Rasmussen
1932 Aa. H. Lutzen

1942 Hovedbygning ombygget ved
Th. Nielsen

Arresødal, set fra øst (fot. Bernild).

Arresødal
Vinderød sogn, Strø herred, Frederiksborg amt
Den 29. november 1773 udgik der kongelig befaling om, at de 27 tdr.
htk., som generalmajor Johan Fr. Classen ejede øst for Frederiksværk
omkring Arresøens afløbså, skulle være for en hovedgård at regne,
og bestemmelsen fik tilbagevirkende kraft, således at de friheder —
og her har vel først og fremmest været tænkt på skattelettelserne —
som derved tilfaldt den nyoprettede hovedgård, skulle regnes fra 1.
januar 1769. Som betingelse for, at hovedgårdsprivilegiet tildeltes,
stilledes bl. a. krav om, at ejeren skulle »fornøje« tiendetagerne »for
hvad dennem deraf med Rette tilkommer«. Denne nye hovedgård
kaldte ejeren Arresøgaard; senere ændredes navnet til Arresødal.
Det var sikkert først og sidst rent praktiske grunde, der havde fået
Classen til at arbejde for oprettelsen af herregården; men det har
utvivlsomt glædet denne skønhedselskende mand, at han kom til at
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bygge og bo i en af Danmarks skønneste egne, og han gik da også
straks i gang med at opføre en hovedbygning, der på en værdig måde
kunne indtage sin plads i de smukke omgivelser. Den blev opført i
datidens stil, den nyklassiske, med dennes rene og værdige linier. Han
var sin egen arkitekt, overvågede hele opførelsen og prægede bygnin
gen indtil dens mindste detailler. 1784 var den så vidt færdig, at han
selv kunne flytte ind; helt færdig blev den dog først to år senere;
men allerede i 1783 havde han hentet sig en husfrue. Dermed være
ikke sagt, at han giftede sig i nogen ung alder, tværtimod, han var
da en mand på 58 år, og også hans brud havde opnået en moden
alder. Hun var 48. Hun hed Anna Elisabeth Fabritius de Tengnagel
og var enke efter baron Reinhard Iselin. Allerede 1786 døde hun.
Classen havde bygget en hovedfløj med to fritliggende sidefløje. I
hovedfløjen havde han indrettet sin egen bolig, hvis pragtfulde
inventarium eftertiden har fået et indtryk af gennem en bevaret
inventarieliste. Stueetagens største værelse var den såkaldte »Marmor
sal«, som gik tværs igennem den store bygning. Da denne lå nogen
lunde ret nord-syd, fik salen vinduer både mod øst og vest. I stue
etagen lå desuden en stor spisestue og en del mindre værelser. I den
nordre sidefløj havde Classen sit »Model- og Naturaliekammer«,
hvor han bl. a. opbevarede modellerne til sine kanoner, maskiner o.
lign. I selve hovedbygningerne og i nogle mindre bygninger var der
indrettet plads til et større antal gæster, til værkets og gårdens for
skellige embedsmænd og håndværkere (læge, gartner o. s. v.), og ende
lig var der tjenerskabets boliger samt nogle udhuse. Classens hoved
bygning fik lov til at stå uændret i det ydre gennem hele det 19.
århundrede, idet der blot blev foretaget den forandring, at tagetagen
i 1855 blev bygget om og forsynet med et par svungne gavle, der ikke
helt passede til bygningernes i øvrigt så stilrene linier. — Uden om
gården havde Classen ladet anlægge en stor og skøn have, der mod
øst strakte sig ned til Arresø.
Arresødals opretter, Johan Frederik Classen, er en af den danske
erhvervshistories store skikkelser, en personlighed af et ganske særligt
format. Han blev født i Kristiania i 1725 og kom som ung til Køben
havn, hvor han studerede ved universitetet og tog teologisk eksamen.
Han kom dog ikke til at tjene fredens Gud, men krigens. Efter endt
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eksamen blev han våbenhandler, bl. a. var han en tid agent for
kanonstøberiet i Moss i Norge. Nogen tid efter forsøgte han sig selv
som fabrikant, først af sådanne fredelige ting som glas og fajance
ovne, senere af våben. Ved denne tid havde den danske krone selv
forsøgt sig som våbenproducent og havde gjort et mislykket forsøg
på at fremstille smedede jernkanoner. Forsøget var foretaget på den
såkaldte Agatslibemølle ved Arresøens afløbså til Isefjorden. Denne
fabrik fik man derefter afhændet til et konsortium bestående af en
mand ved navn Just Fabritius og Classen, som omdannede den til et
kombineret rustningsforetagende, der bestod både af krudtmølle og
kanonstøberi. Af de to var det Classen, der først og fremmest sad
inde med den tekniske kunnen, og snart var det også ham, der ledede
den merkantile side af foretagendet. Dette blomstrede. 1765 beskæf
tigedes omkring 400 arbejdere, og efterhånden var der omkring fa
brikkerne, »Værket«, opstået en hel lille by. Værket og byen fik nav
net Frederiksværk. Den omkringliggende jord lagde Classen efter
hånden ind under sig og oprettede af den foruden Arresøgaard (Arre
sødal) endnu en hovedgård (Grønnesøgaard) på Halsnæs i Torup.
Meningen med denne fremgangsmåde var at opnå et sammenspil
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mellem værket og omegnens landbrug, et sammenspil, der dog først
og fremmest skulle tjene værkets tarv. Et sådant foretagende kunne
nemlig ikke regne med at have lige meget arbejde til sine arbejdere
til enhver tid. I perioder med stærk beskæftigelse var det derfor en
fordel at kunne drage landarbejdere ind til hjælp, medens omvendt
værkets folk i mindre travle perioder kunne gøre nytte på drifts
herrens gårde. En sådan ordning var til gavn for værket og dets
herre, men mindre behagelig for bønderne, der kunne risikere at blive
hentet fra deres marker — måske i en travl tid — for at gøre kortere
eller længere tids tjeneste inde i krudtmøllen. I slutningen af 70’erne
gik de Torup bønder til kongen med en jammerlig klage: nu havde
generalmajor Classen ligefrem forbudt dem at dyrke deres jord. Stort
har det næppe hjulpet dem; thi Classen havde stor indflydelse på
højeste sted. Han var en mand, der ikke var bange for at slå i bordet,
og han var også en mand, der forstod at give en gave og vise en
venlighed. Så generalmajoren fik i almindelighed sin vilje. Ligesom
han gang på gang måtte tage en tørn for at gennemtrumfe sit stand
punkt over for bønderne, således lagde han sig også gang på gang ud
med de højeste myndigheder, når han mente, at disses krav gik hans
interesser for nær, f. eks. trak han i lang tid tov med rentekammeret
om, hvorvidt hans bønder skulle gøre kongerejser og deltage i sand
flugtens dæmpning lige med egnens andre bønder; men også her op
nåede han, hvad han ville. Hvad angår Classens hårdhændede frem
gangsmåde over for sine bønder, så er denne så meget mere iøjnefal
dende, som han i sit testamente bl. a. drog omsorg for, at ikke så helt
få midler sikredes til landboalmuens gavn, således at der kunne op
rettes skoler, stiftelser o. s. v. i sognene, der havde ligget under hans
godser, ligesom testamentet stillede en arvefæsteordning i udsigt for
nogle af bønderne, nemlig dem der levede på hans to godser på
Falster. Ikke uden grund har eftertiden lagt Classen følgende ord i
munden, rettet til hans fæstebønder: »Så længe jeg lever, skal I være
mine Trælbønder og behandles som saadanne; men naar jeg er død,
skulle I faa det godt, ja evig godt«.
Classens store mål var at monopolisere hele Danmarks rustnings
industri på sine hænder, og en overgang så det ud til at skulle lyk
kes, idet han havde opnået forståelse desangående hos den enevældige
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konges mest indflydelsesrige militære rådgiver, Saint-Germain; men
denne blev til uheld for Classen styrtet, før endeligt resultat nåedes.
Generalmajor Classen døde 1792 på sit elskede Arresødal. Største
delen af sin — efter tidens forhold vældige — formue testamente
rede han til almennyttige formål. Angående godserne ved Frederiks
værk bestemtes det, at de skulle tilbydes til prins Carl af Hessen-Kassel
til købs for en bestemt sum sammen med værket. Det ligger i sagens
natur, at Frederiksværk og de to godser skulle følges ad; ud fra
Classens synspunkt repræsenterede de henholdsvis arbejdspladsen og
arbejderreserven. Prinsen gik ind på vilkårene og overtog værket og
de to godser. 1804 overlod han det hele til sin svigersøn kronprins
Frederik. Denne løste båndet mellem værk og godser og oprettede
en speciel godsadministration. 1846 overtog staten godserne; Arre
sødal beholdt den til 1855, da den afhændede det til en privatmand,
købmand K. A. Larssen fra Frederiksværk. Denne erhvervede senere
naboejendommen, Vinderød Højskole.
I begyndelsen af 1880’erne blev Arresødal stillet til salg af Larssens
enke, og den administrerende direktør for Det Classenske Fideicom6 dsh i
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mis P. H. Classen (den Yngre) foreslog da, at fideicommisset skulle
erhverve sin stifters gamle ejendom, der som gods betragtet vel ikke
var videre rentabelt, men som ville være velegnet som rekonvalescent
hjem. Trods modstand fra anden side inden for direktionen blev
godset da købt i 1883 for en pris af ca. 60.000 kr. De tilliggende jor
der blev kort tid efter bortforpagtet til fabriksejer T. N. Brendstrup
i Frederiksværk; derimod varede det noget, inden fideicommisset
gik i gang med at omdanne hovedbygningen til det planlagte formål.
Først i 80’ernes sidste år overdrog man til arkitekt V. Tvede at ud
arbejde et projekt. Sagkyndig assistance søgte man endvidere hos
professor Sophus Engelsted og distriktslæge D. Cold. Rekonvalescent
hjemmet åbnede i året 1890. Det var indrettet som et hjem for 25
patienter, udelukkende kvinder, og der skulle fortrinsvis være adgang
for sådanne, som ernærede sig ved håndgerning, undervisning og
lignende. Nu regner man med at kunne belægge lidt flere pladser om
sommeren. Pladserne belægges dels af Rigshospitalet, dels af Køben
havns Kommunehospital og dels af Det Classenske Fideicommis.
Ved begyndelsen af dette århundrede var Arresødals hovedbyg
ning så medtaget, at den trængte til meget gennemgribende repara
tioner. Fideicommissets direktion valgte da at lade opføre en helt ny
hovedbygning, og det blev overdraget til arkitekt V. Tvede at opføre
denne, der i det ydre skulle være nøjagtig som Classens oprindelige.
Indvendig skulle derimod naturligvis foretages sådanne ændringer,
som tiden og bygningens ændrede formål krævede. Denne ombygning
fuldførtes i tiden 1908 - 09.
SIGURD JENSEN

EJERE
1773 Oprettet til hovedgård
af Joh. Fr. Classen
1792 Prins Carl af Hessen
1804 Kronprins Frederik (VI)
1846 Statsejendom
1854 Bøndergodset selveje
1855 K. A. Larssen
1883 Solgt til det Classenske
Fideikommis
1890 Rekonvalescenthjem

BYGNINGER
1786 Hovedbygning i nyklassisk stil,
Classen sin egen arkitekt

Ombygget

Ombygget ved V. Tvede
1908 Nyopført ved V. Tvede

Frederiksborg set fra syd. I forgrunden det rekonstruerede springvand af Adrian
de Vriess (Frederiksborg).

Frederiksborg Slot
Frederiksborg slotssogn, Lynge-Frederiksborg herred,
Frederiksborg amt

Ved vor histories begyndelse lå størstedelen af Nordsjællands indre
dækket af store uigennemtrængelige urskove. For rejsende var der få
veje fra nord til syd.
Et sumpet moseterræn strakte sig fra det sted, hvor Lillerød nu
er, ud mod Arresø; igennem det løb Pølåen, der var vanskelig at
overskride; et overgangssted dannedes ved den plads, hvor Hillerød
nu ligger. Her lå gårde fra en rydning, som vel en mand Hildr havde
foretaget en gang i oldtidens mørke, og her var der lagt en befæstet
gård, Hillerødsholm; om det nu var et brohoved fra stammerne syd
fra, som sikrede adgang til det højere land mod nord og vest, eller
det var nordfolkenes sikring af deres egn. Gården kom i adelseje og
nævnes første gang 1275. Fra slægten Vether kom den til de Broker
6*
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og Bydelsbaker og derfra i Gøyernes eje. Herluf Trolles hustru Bir
gitte fik den i arv efter sin fader.
Renæssancetidens livsforfinelse nåede her op i 16. århundrede. Da
opstod ønsket hos konge som hos adel om at få afrundede besid
delser af større udstrækning, hvor de kunne leve i ro, og sikkerhed
for resten, hvor de kunne færdes frit på egen jord og pleje deres
specielle interesser, især da jagten. Frederik II, der efter rigens råds
krav skulle opdrages »som en ung Herremand og ikke som en Munk
i sin Celle«, var en ven af naturen og af de stærke idrætter, specielt
var han ivrig jæger til hest med sine hunde.
Ved kirke- og klostergodsets inddragelse under kronen var store
dele af Nordsjælland tilfaldet kongen. Her, blandt resterne af de
store skove, fandt Frederik II sig tilpas. Herremand efter herremand
blev købt ud; Peder Oxe solgte Faurholm lige syd for Hillerødsholm
til kongen, og 1560 byttede Birgitte Gøye og Herluf Trolle deres
smukke gård til kongen mod Skovkloster ved Næstved, det som blev
til Herlufsholm. Frederik II kaldte sin nye besiddelse Frederiksborg;
det skulle være hovedsædet i hans store eje, hele Nordsjælland.
Birgitte Gøyes borg lå på en holm i søen og var som to på lang
siden sammenbyggede huse, altså i konstruktion som Egeskov. På
forsiden, mod land, havde den to trappetårne. Over de to døre satte
kongen nu to stentavler, hvorpå en venlig sjæl havde ladet hugge:
Frederik den Anden god og from
Hans Naade gjorde dette Bytte,
At Hillerødholm under Kronen kom
Og Herluf til Skovkloster flytte.
Indskriften på den anden sten lyder således:
Frederiksborg er nu mit Navn,
Konning Frederik lod mig saa kalde.
Af Hannem gaar saa vide Sagn
over Herrer og Fyrster alle.
Men Frederik II fandt ikke, at Herlufs gård var helt værdig en
konge. Der byggedes i de følgende år; ordningen er ikke helt klar.
1561 blev det høje hus i staldgaden rejst og knejsede med sine spidse
gavle; det følgende år ville Frederik den Anden, som han skrev, da
farbror Hans fra Haderslev ville låne kalk, selv bygge noget mærke-
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ligt og stateligt på Frederiksborg. Det blev til de to runde tårne, som
man ser ved S-Broen. Måske skulle de, som Vilhelm Wanscher har
gættet, være to rondeller, som flankerede en hovedbygning, der, hvor
kanalen nu er. Man må ikke lade sig vildlede af nutidens terrænfor
hold. Staldgaden er forhøjet stærkt; i menneskehøjde under den nu
værende stenbro ligger den gamle, og selve S-Broen viser 3 - 4 meter
under sit nuværende løb spor af en ældre svunget bro. Hvor amts
huset nu står, fandtes en kirke, vel bygget af kongen; mellem den
og porttåmet var der en tid en badstue; kancellibygningen afløste
siden et hus, som synes at have rummet forrådskamre og boliger.
Selve slottet lå længst ude på holmene, adskilt ved en kanal fra
forgården; dets plads var i den nuværende indre slotsgård ind mod
hovedfløjen. En tegnet kopi fra det 17. årh. viser denne bygning,
prydet med hjortegevirer over alle vinduer, et jagtslot for kongen.
Men senere byggedes der til på slottet; det fik gavlene ændret, for
højedes med et stokværk og prydedes med karnapper. For ikke at
bruge dette større hus ved kortere besøg og for at være fri for hof
livets tungere ceremonivæsen, byggede kongen sig mindre huse i
nærheden, Badstuen, som endnu er bevaret mellem Indelukket og
Lille Dyrehave, Frydensborg nord for Dyrehaven, og i slotshaven
opførtes stalde dér, hvor Christian IV ca. 1600 byggede Sparepenge.
På Frederiksborg blev Christian IV født. Sagnet fortæller, at dron
ning Sofie følte sig besværet af varmen i middagsstunden den 12.
april 1577 og med en af sine jomfruer roede ud på søen, gik i land
på en ganske lille ø i Lille Slotssø, nær op til den lod, som nu er
amtmandshaven, og der faldt i søvn under en stor rosenbusk. Jom
fruen kedede sig, led muligvis også under heden og søgte sig husvalelse
i slottets ølkælder. Da hun kom roende tilbage, var der født Dan
mark en prins. Endnu på kort fra midten af det 18. århundrede ser
man øen aftegnet med rosenbusken. Senere forsvandt øen.
Som de fleste andre mennesker følte Christian IV sig stærkt knyt
tet til sit fødested, og næppe var han blevet konge og derved herre
over de store indtægter, som Sundtolden da afkastede, før han be
stemte sig for at skabe en evig glans om dette sted. Dér skulle der
bygges et slot, prægtigere end noget andet i Norden. Hans van Steenwinckel, en nederlandsk bygmester, der var trådt i kongens tjeneste,
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udarbejdede muligvis planerne; men 1601, før man kunne begynde
arbejdet på det nye slot, døde arkitekten. Murermester Jørgen Friborg overtog 1602 nedrivningen og kort efter murerarbejdet for
15.000 dir., måske under kongens overledelse og i de følgende år
rejstes Frederiksborg påny efter en rigere og større plan end det
gamle slot, som en stor trefløjet bygning, åben mod landsiden. På
kirkegavlen står årstallet 1606, på det modsatte hus, Prinsessefløjen,
1608 ; hovedlængen, Kongefløjen, var den først byggede; den synes
at have været under tag allerede 1604. De tre fløje opførtes som tre
huse for sig ; fra Kongefløjen var der således oprindelig ingen direkte
forbindelse med Kirkefløjen, hvis riddersal heller ikke ligger i niveau
med slottets anden etage. Mod landsiden opførtes en lav mur; så
var murerne foreløbig færdige med hovedslottet.
Kalmarkrigen bragte ikke helt værket til standsning. Kanalsideme
om hovedslottet blev satte med sten; en løngang førtes over fra
Mønttårnet til et hus på den anden side af kanalen, nu Audienshuset,
og de to flankerende bygninger i den ydre gård, Slotsherrens Hus, nu
Amtshuset, og Kancelliet byggedes. Audienshuset er vel et værk af
Lourens Steenwinckel den Yngre; broderen Hans var først 1614
vendt tilbage fra sin uddannelsesrejse i udlandet og trådt i kongens
tjeneste; mærkeligt, at dette hus er bygget af grå sten ligesom den
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overmåde skønne løngang, arbejder, der er påvirkede af fransk arki
tektur og af Wendel Dietterlins bygmesterbøger fra 1598. Slotsher
rens, lensmandens, hus rejstes på slotskirkens grund 1612-14. Det
mægtige porttårn, »Fangetårnet«, med dets celler under vejbanen, blev
bygget 1618-23 ; antagelig har Hans Steenwinckel været arkitekten.
Dermed var også alle bygningsværker på den mellemste holm fær
dige. I slotsgårdens midte rejstes den pragtfulde Neptunfontæne, som
kongen havde bestilt hos den kejserlige billedhugger Adriaen de
Vriess i Prag. Den forreste holms bygninger blev i ringere grad
ændrede; men om slottet anlagdes de store bastioner.
Christian IV’s byggelyst var ikke udtømt for yndlingsslottets ved
kommende. Der skulle yderligere udsmykning til. Spærremuren og
porten på hovedslottet blev ombygget til en terrasse med søjlegang
mod slotsgården og prydet med en række sandstensfigurer af antikke
guddomme. For at skabe en forbindelse udenom de kongelige værel
ser fra Prinsessefløjen til Kirkefløjen byggedes efter udkast af Hans
van Steenwinckel den Yngre Marmorgalleriet i rige materialer og
prydet med statuer af oldtidens guder, udførte i Amsterdam i Hendrick de Keysers værksted af Geraert Lambertz. Selv leverede Steen
winckel figurerne til Ringrendingsporten, som yderligere prydedes
med Caspar Finckes pragtfulde jerngitter, det som er bevaret til i dag.
Endelig, omkring 1625, var slottet fuldført, som kongen ønskede
det. I sin ydre form står det nu som da. Murene helt op til tagge
simserne er de gamle. Men det præsenterede sig anderledes end nu;
thi med hele renæssancens farveglæde havde kongen ødslet med
kulører og guld på det ydre. Hovederne i sandstensfelterne over vin
duerne var malede med hudfarve, deres hårbånd var blå og røde og
sandstenen udenom var optrukket med rødt, blåt eller grønt, også
guld var anvendt. Selv murstenene synes malede røde.
Til det brogede ydre svarede et rigt dekoreret indre. Træskærere,
stukkatører og malere havde arbejdet år ud og år ind på at gøre
salene prægtige; spillende former og strålende farver overalt. Af
den gamle pragt får man et indtryk, når man ser riddersalen, der er
genopført som den oprindelige, med sit næsten barbarisk prangende
loft og med sit tunge udstyr af sølvornamenteret bohave. Hvor nu
indgangen fra Kongefløjen findes, stod oprindelig en mægtig buffet
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med store sølvfade og -kar, svarende til kaminen i salens anden ende.
Væggene smykkedes med pragtfulde gobeliner, udført af Karel van
Mander II og forestillende begivenheder i Christian IV’s historie,
især hans sejrvindinger i Kalmarkrigen; de gik alle til grunde ved
den store brand.
Urørt i hovedsagen står endnu slotskapellet med de gamle stole
stader i fint intarsia-arbejde af snedkeren Hans Barchmand og med
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den pragtfulde altertavle og prædikestol med den rige udsmykning
af sølvfigurer; også hele rummets pragtfulde udstyr af billedhugger
arbejde og stukkatur er bevaret. Nær op til kirkens nordvæg lå kon
gens bedekammer med kosteligt træværk og med forsiringer af sølv.
Væggene var smykket med hollandske billeder fra bibelhistorien;
også det stod næsten urørt indtil branden, men har nu kunnet ind
rettes efter detailtegninger, som tidligere var udført derefter.
Overalt i det øvrige slot og på det lille Sparepenge, som kongen
havde opført på den mellemste terrasse i slotshaven, var der samlet
en rigdom af gobeliner, kostbare møbler og sølvgenstande, malerier
og mærkelige ting fra fjerne egne. Enhver besøgende måtte få ind
tryk af kongens storhed og glans.
Det meste af det oprindelige udstyr er gået til grunde; allerede i
Christian IV’s tid forsvandt under pengenøden adskilligt, bl. a. af
sølvudstyret, og de sølverne frugtgrupper i bedekammerets loft er
stattedes af udskårne og drejede benornamenter. Men selve bygnin
gen bevarer storartet hans ry.
Efter Christian IV kom de svære tider, medens Frederik 111 rege
rede. Den sejrrige svenske Majestæt Carl X Gustaf blev efter freden
i Roskilde inviteret på et besøg til Frederiksborg, og man har både
et billede af rejsen til og fra slottet og af taflet i vinterstuen, hvor
de danske rigsråder opvarter kongeparret og deres gæst samt de be
rømte svenske hærførere og de udenlandske gesandter. Festligheden
fandt sted i den sal, hvor nu Christian IV-minderne opbevares. Be
retningerne fortæller om, hvorledes dronningen gjorde et forgæves
forsøg på at beholde Hven, der var overladt hende personlig, for
Danmark, og hvorledes de to konger senere havde en lang samtale
indbyrdes uden vidner, en rådslagning, hvortil dronningen, der kom
ned fra den hemmelige trappe i Jægerbakketaarnet, som endnu fin
des, sluttede sig. Da, mener beretteren, blev det grundlag for kon
gens enevælde lagt, som senere blev gennemført, da Frederik III lod
sig overdrage arveretten og enevælden i rigerne.
Men før det tidspunkt, hvor den nye regeringsform indførtes, kom
der strenge tider. Roskildefreden blev brudt. Svensken rykkede atter
mod København. Kronborg blev erobret og Frederiksborg taget. Den
svenske dronning Hedevig Eleonora, en datter af Gottorperhertugen
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Frederiksborg Slot 1652. T. h. ses Sparepenge, i forgrunden Frederik 111 til hest.
Kopi på Frederiksborg af Karl Jensen 1913 efter maleri af L. Baratta 1652 på
Gripsholm. Set fra samme sted som på billedet s. 87.

af samme navn som hans fætter, Danskekongen, tog bolig på Fre
deriksborg og befandt sig der så vel, at hun medtog størsteparten
af slottets inventar som krigsbytte; selv statuerne på springvandet
blev afbrudte og slæbt til Sverige, hvor størsteparten endnu findes.
Det var et gennemhærget slot, Frederik III fik tilbage. Gyldenlæderet
flænget, inventaret fjernet og alt i en usselig tilstand. Men Frederiks
borg var en perle i rigets krone og måtte erstattes.
Med stolthed pegede kongeparret få år efter, da de havde besøg
af deres ældste datter Anna Sophies svigermoder, kurfyrstinden af
Sachsen, og hendes søn brudgommen, på, at landet hurtigt var kom
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met sig af de forfærdelige hærgninger under krigen. Frederiksborg
var atter det fornemt udstyrede slot. På Frederiksborg fejredes for
lovelsen med kurprinsen, og samtiden skæmtede med, at der ved
festlighederne blev drukket lige så meget vin og øl, som der var vand
i slotssøen. Slottet var atter et midtpunkt i kongehusets storhed.
Ødelæggelsen i krigen var dog ikke den eneste ulykke, som i denne
konges tid overgik Frederiksborg. Den 9. december 1665 udbrød der
ild i Mønttårnet, og det indre af Løngangen og Audienshuset blev
ødelagt. Først efterfølgeren Christian V fik rådet bod på skaden.
Som ung boede denne konge lang tid under sin opdragelse på Fre
deriksborg, som han fik kær. Han havde gjort sine rideøvelser i
Sparepenges ridehus og på rendebanen ved Frederiksborg, der hvor
nu den offentlige vej går gennem Møntporten, men da en aflukket
gård; han var første gang gået til alters i slotskirken, og da han nu
havde besteget tronen, vendte han blikket mod det ham kære, endnu
statelige slot og bestemte, at der skulle hans salving ske. Han skabte
her et præcedens, som alle de enevældige konger, med undtagelse af
Christian VII, fulgte. Ceremonien blev gennemført med stor høj
tidelighed og pragt; et billede på Rosenborg viser den måde, hvorpå
den storslåede handling blev iscenesat.
Christian V følte sig, som sagt, stærkt knyttet til Frederiksborg.
Friluftsmand, sportsmand og jæger, som han var, havde slottet og
dets omegn alle muligheder for at imødekomme hans ønsker. Men
også den aura, som hvilede over stedet, havde han indføling med og
langt mere, end man har ment, ofrede han på stedets glorification
og udsmykning. Endnu bærer omgivelserne præg af hans arbejder.
Gelænderne på broen fra Audienshuset og S-Broen, som han om
byggede, viser hans navnetræk. Kirkens galleri blev i halvfemserne
nyindrettet, så dets sydlige ende udstyredes som ridderkapel for de
kongelige ordener, med kongens trone under hans store våben og
riddernes pladser på taburetter under deres våbenmærker, når ordens
kapitlerne holdtes. Endnu den dag i dag er vindueslysningerne be
klædt med storkorsriddernes skjolde, og i sydgavlen er de bevarede
elefantriddervåbner ophængte. Væggene smykkedes med de store
malerier, som endnu ses der, indfattede i pragtfulde rammer fra Frede
rik IH’s og Christian IV’s tid. Peder Andersen Nordmand malede flere
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af de religiøse malerier der, dekorerede pillerne i grisaille og ordnede
et gitterværk med elefanter ind til kapellet, som nu er forsvundet.
Også i det indre skete store ændringer. Enkelte af de større rum
fik nyt loft og nyt udstyr. Mest betydelig er ombygningen 1681 - 88
af de af brand hærgede partier i Audienshuset og Løngangen, som
med Lambrecht von Havens hjælp, muligvis med Hans van Steenwinckel den Yngstes, gennemførtes. Den smukke kuppelhvælving i
den sidste bygning er arkitektens mesterværk og Løngangen prydedes
bl. a. med arbejder, som Lambrecht von Haven havde indkøbt i Italien,
Audienssalen med malerier af Christian V’s sejrvindinger i den skån
ske krig, udført af Claus a Moinichen og kongeportrætterne af den
oldenborgske stamme, malede af den fra England indkaldte betyde
lige franske maler Jacob d’Agar, der bl. a. leverede det typiske maleri
af Christian V som den af Gud benådede enevoldshersker. Lofts
billederne leverede Peder Andersen med bistand af Christian Morholt. Men ikke blot malere, også stukkatører og billedskærere fik
arbejde for kongen på dette sted, som helt er bevaret fra hans tid.
Morten Grønvold udførte de udmærkede trærammer for malerierne,
mens hollænderen Jan Wilckens van Verelt sammen med Giovanni
Abondiostatio og Claude le Coffre har sat sig et minde i de fine
stukkatørarbejder, som pryder disse rum. Et væsentligt moment i
disse værelsers udstyrelse kom maleren Christian van Bracht til at
yde. I Audienssalen skulle van Bracht male væggene, som var de af
marmor, og det er et typisk træk i samtidens kunstkultur, at han
stadig har søgt i sit arbejde, der skulle imitere stenbeklædning, at
udtrykke en hyldest til kongehuset, idet han i sin efterligning af mar
morets naturlige årer indføjede Christian V’s og dronningens navne
træk, som var disse skabte dér af naturen. Selv i Versailles afløstes
virkelige materialer med malede erstatninger.
Også omgivelserne blev forskønnede. På Gyldenløves initiativ an
lagdes en have på Cancellibygningens bastion ; et ottekantet trappe
tårn blev 1685 - 87 bygget som adgang fra Livstalden, nu Thehaven,
til Audienssalen ; Judicerhuset for enden af ridebanen blev ombygget
og i Lille Dyrehave anlagdes ikke alene en grotte, men også et Comediehus (1688).
De unge prinser boede ofte på slottet, og forskellige indretninger
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Badstuen ved Frederiksborg i Christian V’s tid. Tegning i Den Kgl. Kobberstik
samling. Påskriften »Jegersburg« er senere og misforstået.

blev gjort for at fornøje dem. I året 1682 byggedes teater i Rosen; i
søen blev der udlagt en hjort, som de kunne hidse hundene efter.
Den blev senere afløst af en blyhjort, som Claude l’Amoureux ud
førte, og som med stort besvær indrettedes til springvand, et van
skeligt arbejde, fordi isen brød underlaget og blyrørene. Dertil føjedes
efterhånden seks jagende blyhunde og en svane. En anden gang byg
gedes til prinserne et lille skib, som bemandedes med katte og sendtes
til søs, så hundene kunne hidses derefter. I stedet for det ødelagte
springvand opstillede man i forreste slotsgård først en Venusfigur,
siden en Neptun. Desuden foretoges der store sikringsarbejder på
gulve og karnapper. I det hele husede slottet en tid en hel lille kunst
nerkoloni, van Bracht, Peder Andersen, van Verelt, Morholt og Mor
ten Grønvold (Griinvaldt).
Også Frederik IV blev sin ungdomskærlighed, slottet, tro og op
holdt sig ofte der. Han tog sin kongegerning alvorlig; hans store
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pligtfølelse og enorme arbejdskraft bandt ham til skrivebordet dagen
lang. Forholdene set fra papirer er dog ét og livet ofte noget andet.
På sine rejser i provinserne og under opholdene på Frederiksborg
traf han sammen med folk uden for hoffets kreds, og denne monark,
som var så stiv og utilnærmelig overfor sine omgivelser, forstod
over for folket, hvad enten det var bønder, præster eller embedsmænd,
at finde en rolig og enkel tone, der både vandt deres hjerter og gav
ham kendskab til forhold, som han i sit daglige arbejde ellers ikke
kunne komme på nært hold. Derfor yndede han ophold på Frederiks
borg. Han arbejdede der til langt ud på natten og stod tidligt op,
tilbragte en times tid med at gå rundt i sit kammer i natdragt og
meditere de sager, som han havde under behandling; derefter gik
den næste time med at bede ved en knælepult og læse i Biblen. Først
derefter klædte han sig på. Hans kostbare natdragt, som han havde
på, når han sov på Frederiksborg, den sølverstyks slåbrok, foret med
rødt atlask, natskjorte, nathue, tøfler og toilettaske, som endnu fin
des på Rosenborg, hvorhen de bragtes 1859, blev allerede 1705 omtalt
som stadig opbevaret i kongens sovekammer eller hans daglige gemak.
Hans byggelyst rejste Fredensborg; men ofte blev dronning Anna
Sofie boende på Frederiksborg, når kongen tog derhen for nogle
dage, og meget smukke breve, som da veksledes mellem ægtefællerne,
vidner om det kærlige forhold, som var mellem dem. Til gengæld
lod han Sparepenge nedrive og materialerne føre til Fredensborg.
Men også dette havde sin gode side; thi derved blev det muligt for
arkitekten og gartneren J. C. Krieger at grundlægge slotshaven, det
største og mest pragtfulde eksisterende danske haveanlæg.
Det slot, som Christian VI ved sin tronbestigelse modtog, var trods
alt ret forfaldent; forgyldningen var gået af de ydre zirater; figurer
var slået i stykker, nogle væltede i slotsgraven eller helt forsvundne;
Møntporten var i dårlig forfatning og truede, fordi grunden havde
sat sig, med at falde sammen. Slottet trængte kort sagt til en grundig
reparation. Generalbygmester Ernst og overlandbygmester Krieger
blev sendt ud for at gøre et overslag over bekostningerne; men før
kongen havde bestemt sig for dette foretagende, var der blevet lagt
et så stort beslag på hoffets arkitekter med opførelsen af slottet i
København, at arbejdet, da det skulle iværksættes, blev overdraget
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professoren i matematik J. F. Ramus; det kom til at koste over
45.000 rdlr., næsten det dobbelte af hans og arkitekternes oprindelige
forslag. Restaureringen var næppe færdig før 1737 eller 1739. Mønt
broen blev omsat; Ringrendingsporten nedrevet og genopbygget
under David Gerckens ledelse; men den fik aldrig mere de mange
statuer, som havde smykket dens sider og buerne; den øverste del
af spiret på fangetårnet blev nedrevet og atter genopført; en ny port
blev bygget ved S-Broen, fordi den gamle var for smal for hoffets
karrosser; balustraden i slotsgården til graven nyopførtes og et nyt,
firkantet, trappehus blev bygget i stedet for det ottekantede ud for
Audienshusets vestgavl. Men det vigtigste var vel, at på arkaden i
den indre slotsgård blev figurerne reparerede, reliefferne for største
delen nyhuggede af en billedhuggersvend Øxendahl. Slottet blev helt
nymalet; men kongen gav midt under arbejdet besked om, at farven
var for mørk, den skulle være mere som mursten med hvide fuger;
Audienshuset blev gråmalet; man drøftede at male det okkerfarvet.
På kongens begæring blev knopperne på spirene forgyldte.
Nu var slottet igen blevet beboeligt, og at hoffet gjorde brug deraf
og satte pris på stedet fremgår tydeligt deraf, at dronning Sophie
Magdalene 1744 lod sig opføre et lille slot oppe i haven, mellem den
runde dam og hesteskodammen, en lang længe med en midterbygning
og to lavere bygninger ud mod to pavilloner, et lille slot påvirket af
det japanske Palæ i Dresden. Det er J. A. Soherr eller Eigtved, der
har udført tegningerne dertil. Det indre var udstyret med kineserier.
Men allerede 1768 blev det nedrevet. På slottet havde kongen sin lej
lighed i den vestre ende af Kongefløjens første etage, dronningen i
den østre, mens prinsesse Charlotte Amalie boede i Prinsessefløjen.
Kong Frederik V havde i sin kronprinstid ofte bolig på slottet i
Kongefløjens anden etage, når kongehuset beboede det, og da han
skulle indgå sit andet ægteskab 1752, slog han sig ned der. Der var i
forvejen gjort betydelige anstrengelser for at gøre det indre moderne ;
der lagdes nye gulve i mønster og adskilligt nyt mobiliar anskaffedes.
Fra Frederiksborg tog kongen så til Jægerspris, hvor Juliane Marie
efter rejsen havde taget ophold, for at hilse på hende; det var deres
første møde. Nogle dage derefter drog hun til Frederiksborg, hvor
vielsen fandt sted, og hvor kongeparret residerede en tid.
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Frederiksborg Slot 1739, set fra vest (fra Indelukket). Gouache af J. J. Bruun på
Rosenborg.

Men efterhånden blev opholdet i det gammeldags slot for besvær
ligt for kongehuset; Frederiksborg stod ubeboet hen. I modsætning
til sine forfædre lod Christian VII sig ikke krone der, men i Køben
havn. Dog gæstede hoffet stundom slottet, og i Struenseetiden skete
der en mærkelig begivenhed, da hoffet blev opskræmt ved et brev,
som blev fundet på en af trapperne, og som fortalte om truende revo
lution i København. Det vakte panik. Efter Struensees fald stod slot
tet næsten ubeboet. Men det plejedes stadig ; 1778 - 83 blev det under
kastet en større reparation under Harsdorffs ledelse; da blev bl. a.
hele marmorgalleriet nedbrudt og genopsat under ledelse af billed
hugger J. G. Grund, mesteren for Nordmandsdalens figurer.
Perioden er dog ikke uden minder. I slotsgården foregik 15. august
1788 den højtidelighed, hvorved grev C. D. F. Reventlow overrakte
en del af kronens bønder i Frederiksborg og Kronborg amt arveskø
der på deres ejendom; de første resultater af arbejdet med land
boreformerne. »Ikke en forøget Indtægt for den kongelige Kasse, men
7 DSH i
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Bøndernes Vel«, skal efter kronprinsens befaling være det vigtigste
mål for landbokommissionens bestræbelser. Det var amtmand Levetzau på Frederiksborg, som med stor iver og arbejdsomhed havde fået
sagen bragt i orden. Men Reventlow havde været ideens talsmand,
og det er derfor ikke med urette, at der 100 år efter rejstes ham en
mindestøtte i slotshaven, der hvor »det kinesiske Slot« havde stået.
Ordene på støtten: »Vi vil skrive i Sand, hvad de gamle led, men i
Sten hans Navn, der for Frihed stred«, er blevet et velkendt distikon
ud over landet. Og hvem har forresten ikke glædet sig over Jacob
Knudsens berømte skitse med folks fortolkning af monumentet, en
af hans fortrinligste smånoveller.
I slutningen af 18. og begyndelsen af 19. århundrede lå slottet stille
og urørt. Af og til kunne der komme kongelige jagtbesøg, og da gik
det ganske lystigt til. Spejlregninger viser, at festerne ikke har været
altfor formelt prægede. Frederik VI’s kroning efter hjemkomsten fra
Wienerkongressen skabte også en tid liv på slottet; men hoffet tog
almindeligvis ikke ophold der.
Imidlertid havde Frederiksborg ikke ophørt at være af betydning.
For folket var det blevet et nationalt klenodie, og folk af dannelse
begyndte at valfarte dertil for dets minders skyld.
De nationale følelser voksede frem, og Frederiksborg havde frem
for nogen bygning uden for København præget fra Christian IV’s
tid. Romantikken havde i forbindelse med folkestemningen gjort ham
til danskernes heltekonge. Her var syn for sagn; her opbevaredes
talrige minder fra henfarne tider. O verhofmarskal Adam Hauch var
ikke blot en ypperlig administrator af hoffets affærer, men også
videnskabeligt indstillet. Det var på hans udtrykkelige krav, at mu
seumsvæsenet i Danmark kom i støbeskeen. Blandt sine mange em
beder var han leder af de kongelige stutterier; fra gammel tid var
de magre jorder om Frederiksborg langs skovranden og i lysningerne
henlagte til stoddenes græsning. Det kongelige stutvæsen havde sin
hovedbestand om Frederiksborg. Hauch havde derfor hyppigere, end
hvad man kunne vente i en tid, hvor hoffet havde vendt ryggen til
Frederiksborg, sin gang derude. Da grevinde Rosencrone, samleren
Henrik Hielmstiernes datter, nu i 1812 pludselig bestemte, at en del
af hendes ejendele, som var testamenterede kronen, nemlig den be-
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Plan over andet (forneden) og tredie stokværk o. 1745. Øverst ses
riddersalen, nederst galleriet i kirken. Efter Thuras Danske Vitruvius.

rømte portrætsamling af danske, skulle afleveres til kongen, forelagde
han straks planen om til dens modtagelse at indrette Frederiksborg
som et æreminde for fortjente undersåtter af kronen og derhen bringe
foruden den Hielmstierne-Rosencroneske samling alle portrætter i
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hoffets og kongens eje, som forestillede berømte personligheder fra
rigets historie. Dette skete. En kommission, hvori især historikere som
Kali og Vedel-Simonsen, senere N. L. Høyer arbejdede, overtog
rangeringen af de samlede portrætter; de ordnedes kronologisk i de
forskellige sale. Man søgte derhos ikke alene at få ejere af betydelige
portrætter til at skænke disse til slottet, hvad der stundom kunne føre
til, at kommissionen fik at vide, at hvis kongen personlig ønskede det,
stod billederne til rådighed, hvad der jo ikke var et gunstigt svar;
men man købte også af og til billeder og greb endelig til det middel
at lade malerier kopiere til ophængning der. Især blev malerne Hans
Hansen og senere C. A. Jensen beskæftigede ret stærkt på den vis. Fre
deriksborg fik derved præg af at være det danske riges mindeborg.
Christian VIII blev salvet på Frederiksborg, den sidste salving af
den enevældige regent for det danske monarki, som fandt sted. Det
var den 28. juni 1840. For videnskab, historie og kunst havde denne
konge en interesse, som næppe nogen anden af de danske monarker,
og allerede i hans tid begyndte store restaureringsarbejder på slottet
og på badstuen. Det var rigets værdighed, det gjaldt.
En ny epoke indledtes med Frederik VII, her, som på så mange
andre områder. Kongen var folkevenlig, hvad der jo er højst berøm
meligt. Men hans psyke var meget enkel; han forstod de store linier,
sjældent detaillerne. Den romantik, som var opbygget om Frederiks
borg, greb ham om hjertet; han, folkekongen, følte sig nærmest som
en parallel til det billede, tiden havde af Christian IV, og yndede
stundom at give sig skæret af denne monark. Derfor blev Frederiks
borg for ham yndlingsslottet, hans fritidsresidens.
Et slot, som er et historisk museum og samtidig kongebolig, er ikke
let at bevare urørt. Dagens forhold stiller sine krav. Lad gå, at hoved
rummene holdtes urørte, og en konge kunne vel leve i mange af disse
rum, uden at noget blev forstyrret; men de værelser, på anden etage,
hvor »museet« i særlig grad var indrettet, blev undergivet hofforvalt
ningen. Døre blev slået ind gennem de gamle gobeliner, skabe stillet
op foran portrætterne, og en mængde nymodens, for brugen nød
vendige ting, slørede slottets historiske karakter. Der skumledes derom
i visse kredse; men kongens popularitet dækkede alt. Yderligere led
den aura, som lå om slottet, da Frederik VII lod sig vie i slotskirken
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til grevinde Danner som hans hustru til venstre hånd. Det føltes af
hele landets højere klasser som en forsmædelse af stedet.
Men indrettelsen af et gammelt slot til beboelse rummede en fare.
Det, som var beregnet under fortidens vilkår, holder ikke stik under
andre former. Benyttelsen af slottet medførte, også på grund af de
vanskelige færdselsforhold ad de smalle vindeltrapper, stor risiko.
Katastrofen indtraf den 17. december 1859. Kongen havde fået sig ind
rettet et særligt arkæologisk museum på 4. etage i en sal ved Mønt
tårnet, den sal, som nu er museets bibliotek; der var en stor kamin,
og Frederik VII befalede, at der skulle lægges i den, da han ville
arbejde med oldsagerne. Nu var den sal tilfældigvis under reparation ;
kaminens bundsten var taget bort og en opfyring umulig. Sagnet
beretter, at tjenerens protester blev overhørt; kongelig befaling! og
tjeneren adlød uden at søge støtte i sin protest hos sine overord
nede. Han tændte bål på de bare bjælkeender. Resultatet var frygte
ligt ; inden kort tid var gulvet, salen, hele slottet i brand. Vindeltrap
perne hindrede redning af billeder og møbler; det var for svært at
bakse dem ned. Til yderligere ulykke var det stærk frost; søen var
islagt; pumperne kunne ikke få vand. Meget af mobiliaret måtte
kastes ud af vinduerne. Maleriet af Hans Svane, som Abr. Wuchters
havde malet på kobber, fandtes næste dag halvt indfrosset på isen,
bøjet i vinkel på grund af varmen. Et klaver, som grevinden var
svært ivrig for at få reddet, blev siddende på tværs på en af de tre
trapper og hindrede adgang ad denne vej. Der var forvirring over det
hele. Kongen deltog ivrigt i redningsarbejdet, men måtte pludselig
høre op, da han mente, at han havde slugt en glød, hvorfor slotsfor
valteren måtte bringe noget at slukke den med. Det var ikke meget,
som blev reddet; ilden bredte sig mere og mere i den vestenstorm,
som blæste. Inden morgen havde luerne krævet deres offer. Af de tre
fløje var de to fortærede i det indre, i Kirkefløjen var riddersalen
brændt. Kirken var uskadt med undtagelse af bedestolen og orglet;
Audienshuset og Løngangen var urørte. Taget var borte på de tre
fløje, og karnapperne og arkaden sprængte. Murene stod helt op til
gesimshøjde, og det er således endnu Christian IV’s mure, man ser
på slottet. Men hele den indre udsmykning var gået til grunde.
Branden på Frederiksborg var en landesorg. Kongen aflyste brand102

FREDERIKSBORG SLOT

Frederiksborg Slots brand 17. dec. 1859. Maleri af C. V. Hansen på Frederiksborg.

forhør og påtog sig skylden. Selv var han dybt grebet, og fra hans
nærmeste hofembedsmænd (kabinetsekretær Trap) udgik der straks
bestræbelser for at få slottet under tag igen. En nationalindsamling
stiftedes og fik bidrag fra hele monarkiet, fra Island og Holsten også.
Selv skænkede kongen 50.000 rdlr. dertil som sit første bidrag; in
triger med grevinde Danner, som ville bekoste et nyt orgel til kirken,
når hendes navn og våben kunne indsættes derpå, hvilket foreløbig
afvistes, førte til, at det første bidrag blev det endelige. Fra de natio
nalliberales side var man heller ikke genopbygningen velvillig, dels
af frygt for kun at opnå en dårlig pastiche af det forsvundne, dels
af vrede mod grevinden. Men folkestemningen i almindelighed var
for genrejsning. Pengene samledes, og man besluttede at bringe
slottet under tag.
Arkitekt Ferdinand Meldahl var da 32 år; han havde efter sin

103

FREDERIKSBORG AMT

afsluttede uddannelse ved akademiet været på en treårig stipendierejse i udlandet og var efter sin hjemkomst blevet medlem af kunst
akademiet i 1858; han havde netop haft sin første større hjemlige
opgave ved bygningen af Blindeinstitutet. Ved forskellige arrange
menter blev han nu kgl. bygningsinspektør, og 1860 overdroges det
ham at genindrette Frederiksborg ; inden Frederik VII døde var slottet
under tag. Den 28. august 1864 kunne slotskirken genindvies, og den
første etape i genopførelsen var sluttet 1865 ; da stod Frederiksborg
udadtil som før. Men da var også i det væsentlige de indsamlede
midler forbrugte.
Det indre tænkte Meldahl indrettet som et moderne slot, en stor
trappeafdeling var tænkt indlagt i Kongefløjen; målet var at gøre
Frederiksborg til residensslot. Men Frederik VII var død, og det nye
dynastis popularitet var ikke så vidtrækkende som den højsaliges.
Der var ikke i rigsdagen stemning for bevilling til det formål.
Andre, upolitiske kredse var i første instans ivrige for at få de rum
genindrettet, som kunne genskabes, som i Christian IV’s tid, bedestolen, riddersalen, rosen. Et kunstnerisk håndværks- og industri
lotteri oprettedes. Man bortloddede møbler, sølvsager o. 1. tegnede af
kunstnere; overskuddet skulle gå til genskabelsen af Frederiksborg.
Ved et mærkeligt tilfælde havde en del yngre kunstnere, som F. C.
Lund og Heinrich Hansen, i 1858 gjort studier af de gamle urørte dele
af slottet. På basis af deres skitser skred man til nyindretningen. I
bedestolen var nogle af elfenbensforsiringerne i loftet nedtagne, fordi
de var skadede, og sendte til en drejer, for at han kunne reparere
dem. Sammen med kunstnernes skitser blev de basis for en rekon
struktion af denne stue. De bibelske billeder, som var malede på
kobber og indfattede i panelet, var brændte og smeltede; derfor blev
felterne i væggen tomme.
Riddersalens loft var der taget skitser af. Heinrich Hansen var også
her den kunstneriske leder af rekonstruktionsarbejdet, og igennem en
årrække blev loftet genfremstillet og bemalet, som det havde set ud,
selv om man måtte bruge moderne farver, der ikke helt svarede til
de gamle. Rosen havde ingen set i dens oprindelige tilstand. Den var,
senest i Christian VIII’s tid afdelt i en række mindre værelser. Men
efter sporene og ved fundet af en af søjlerne, som lå ude ved bad104
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Frederiksborg, set fra nordvest fra Indelukket (fot. H. Rathsack).

stuen, blev der udarbejdet planer for dens rekonstruktion; gamle be
retninger om dens udseende gav også betydningsfulde oplysninger.
Som man ser, havde komiteen for genopførelsen stof nok i hænde,
men realisationen gik langsomt, fordi midlerne gik småt ind.
Som ovenfor omtalt var Frederiksborg blevet et historisk symbol
for det danske folk, og med den økonomiske fremgang, som prægede
årene omkring midten af 19. århundrede, blev den offentlige mening
anlagt på bredere basis og fik en langt større betydning. De bestem
mende kredse og overklassen bestod ikke mere alene af adel og embedsmænd, lærde og storhandlende; med den voksende velstand
bredte dannelsen sig i videre kredse, ikke mindst håndværkerstanden
og industrifolkene viste, at de havde part i bestanden af landets ånde
lige goder, og det var af betydning, fordi de så på tingene under en
anden synsvinkel end de andre klasser, mere frisindede, mere ubundne
og i visse henseender mere berørte af almeneuropæiske strømninger.
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Badstuen, set fra syd (fot. Harry Petersen).

I disse kredse kom brygger J. C. Jacobsen til at indtage en frem
skudt plads. Åndeligt vakt og med en dyb respekt for videnskabeligt
arbejde, hvis samfundsværd han forstod, indlevet med tidens boglige
kultur og stærkt nationalsindet var han en personlighed af en vis
stejlhed, men også med evne til at fatte større planer og ofre meget
på at føre dem igennem. Det lille bryggeri i København, som han
havde arvet efter faderen, drev han frem, og han blev, næsten uven
tet, ejer af meget store midler. Nu var han ikke en mand, der ind
rettede alt for at tjene penge; da hans bryggeri havde nået den kapa
citet, som han anså for at være højdepunktet for, hvad det bedst
kunne yde, ville han ikke udvide. Et nyt bryggeri byggedes til sønnen.
Faderen havde nok. Også på anden vis lagde han for dagen, at hans
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liv ikke gik ud på at samle penge; ved mange lejligheder viste han
stor offervillighed med tilskud til formål, der havde praktisk betyd
ning eller faldt ind under hans åndelige interesser.
Han var stærkt nationalt bevæget, og for hans bevidsthed om
danskhed havde besøg eller valfarter, han som ung havde gjort til
Frederiksborg, haft en varig betydning; både det romantiske ved
slottet, dets beliggenhed, udseende og historie og de mange minder,
det husede, havde bjergtaget ham. Allerede kort efter branden ud
satte han en præmie på 700 rdlr. for forslag om en så tro og fuld
stændig afbildning som mulig af bedekammeret; præmien blev vun
det af maleren Heinrich Hansen, og det var efter hans rekonstruk
tion, at lotteriet vedtog at lade stuen fremstille. Som omtalt stod
felterne til malerierne blanke; da tilbød brygger Jacobsen igennem
en årrække at skænke de 23 billeder af Christi liv, som var nødven
dige til felterne; opgaven overdroges Carl Bloch, og 1865 - 1880 blev
den berømte og meget populære serie udført. Da riddersalen skulle
indrettes, slog lotteriets midler her heller ikke til; J. C. Jacobsen
lovede da at støtte foretagendet med 20.000 rdlr. (1874), men da
loftet var færdigt 1880, havde han forstrakt foretagendet med 125.000
kr. Også Rosen med dens kamin, flisegulv og hvælvinger blev væsent
lig bekostet af ham.
Ved alle disse ydelser og arbejder var det andet mål for komiteen
til slottets genopbygning nået, nemlig rekonstruktionen af de specielle
Christian IV-rum. Nu tænkte man på at gå videre med planerne om
at indrette det indre som residensslot og ventede støtte af kaptajn
Jacobsen ; han fandt det dog unaturligt at skulle bekoste indretningen
af et sådant; det var jo en ren statssag; men det er allerede berørt,
at stemningen i politiske kredse ikke var interesseret i en sådan plan.
Efter 1864 var Jacobsen franskvenlig og havde på en rejse til Paris
besøgt Versailles, som Louis Philippe havde indrettet som en fransk
mindeborg, et museum til Frankrigs hæder, med portrætter af landets
store mænd og malerier af de glorrige begivenheder i dets historie.
Hvad han så, bragte minderne om Frederiksborg til live og bevidst
heden om, hvad der var tabt, mindeborgen, hvor alle på en anskuelig
måde kunne genopleve Danmarks historie. Han besluttede at sætte alt
ind på at genrejse Frederiksborg som et nationalt museum.
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Der gik lange forhandlinger med Meldahl om tilrettelæggelse af
planen derfor, om bekostningen, om mulighederne for gennemførel
sen. J. C. Jacobsen havde netop i 1876 skænket 1 million til fremme
af videnskabelige formål i Danmark, Carlsbergfondet, og stillet denne
institution til rådighed for Videnskabernes Selskab. Hans offervilje
var derfor blevet noget begrænset; men han opgav ikke sin idé.
Den 19. april 1877 var kaptajnen nået så vidt i sine overvejelser,
at han i en skrivelse til komiteen tilbød at yde tilskud til slottets
yderligere istandsættelse i det indre, så det kunne blive »et Hjem for
Folkets historiske Minder, et Slags nationalhistorisk Museum«; han
tilføjede, at »et Samliv med Fortidens Minder vækker og uddanner
Folkets historiske Sans og styrker dets Bevidsthed om, at det har haft
sin Andel i Menneskehedens almindelige Kulturudvikling, og dermed
dets Erkjendelse af de Pligter, som denne Arv fra Forfædre paalægger
de nulevende og de kommende Slægter, og en saadan Bevidsthed og
Erkjendelse vil ikke undlade at styrke Folkets Selvfølelse og moralske
Kraft, hvortil et lille Folk som vort trænger«.
På komiteens vegne gjorde nu Worsaae en indstilling til ministeriet
om at modtage J. C. Jacobsens forslag og påpegede, at på denne vis
ville man opnå, at Kongefløjen blev indrettet til et storartet festlokale
for kongehuset ved kronings- og andre højtideligheder, fremmede
fyrsters besøg og lignende, og han henviste til, at Meldahl udarbej
dede forslag. Såfremt kongehuset nu ville opgive at benytte slottet
som residensslot, kunne der her skabes det danske folk en erstatning
for tabene ved slotsbranden og påny dannes et fædrelandsk museum,
»som ved den malende og bildende Kunsts Hjælp kunde levendegøre
Forestillingen om vigtige Begivenheder og berømte Personligheder
fra Valdemaremes Dage til vore Tider«.
Ministeriet forhandlede sagen og fik majestætens tilslutning. Rigs
dagen blev ikke spurgt, idet man betingede sig, at staten ikke måtte
påtage sig nogen forpligtelse til at yde pekuniære ofre i den anled
ning, og derfor hævdede, at sagen ikke vedkom bevillingsmyndig
hederne. Den 25. juni 1877 forelå den kongelige tilkendegivelse af,
at man bifaldt komiteens indstilling.
Kaptajn Jacobsen ville udstyre rummene til museet og havde også
antydet, at han kunne tænke sig at yde tilskud til dette. Han havde
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S-broen med Frederik Il’s vestre tårn (fot. Østen).

draget de historiske grænser anderledes end komiteens indstilling, idet
han havde tænkt sig minder allerede fra kristendommens indførelse.
Den ældre tid skulle repræsenteres ved idealfigurer af berømte per
sonligheder, ligesom det var sket i Versailles. For de senere tider
ventede han, at der fra de kongelige museer overførtes nogle af de
genstande, som hørte mere hjemme i et museum for folkets historie
end i de på studiet af kulturhistorien beregnede museer. Endelig fore
slog han at overføre til Frederiksborg de malerier, som var reddede
ved slotsbranden ; desuden tvivlede han ikke om, at der ved gaver fra
private og institutioner snart kunne opnås tilstrækkelig basis for et
museum som det påtænkte. Endelig skulle der købes originaler; de
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interessante billeder, som ikke kunne erhverves, burde kopieres. Worsaae var kun halvt begejstret for denne plan, der i betydelig grad
truede de under ham hørende museer, Nationalmuseet og Rosenborg,
og han fik givet forslaget en drejning, som værnede hans domæner.
Først viser han nogen bekymring over at anbringe betydningsfulde
genstande »på et for deres almindelige Benyttelse af Publikum min
dre hensigtsmæssigt Sted« som det fjerne Frederiksborg. Vægten
burde derfor lægges på idealfremstillingerne; desuden ville det være
naturligt, om staten af sine depoter af buster og malerier, der kunne
tjene til udsmykning, men ikke havde væsentlig betydning for mu
seerne i København, afgav visse genstande. Under disse forudsæt
ninger kunne komiteen enstemmingt anbefale forslaget.
Et museums oprettelse og drift kræver mange penge, og staten
havde nu meddelt, at man fra dens side kun kunne vente støtte ved
afgivelse af mobilier og kunstgenstande. Dermed var initiativet atter
skubbet over til kaptajn Jacobsen. Han begyndte påny sine over
vejelser, stillede sig i et endnu nærmere forhold til Worsaae, skænkede
Rosenborg et flisegulv til Christian IV’s audiensgemak, og da Wor
saae i november tog ud til Carlsberg for at takke for denne højt
ønskede gave, drøftede kaptajnen med ham den ændrede plan, han
havde undfanget, og den må have vundet dennes billigelse.
J. C. Jacobsen havde stiftet Carlsbergfondet med 1 million den 25.
sept. 1876. Nu tilbød han under 1. januar 1878 at forøge dette med
200.000 kr., mod at der årligt afgaves 10.000 kr. til driften af Frede
riksborg Museet. Museet skulle styres af tre personer, hvoraf forman
den skulle være direktøren for de danske kongers kronologiske sam
ling på Rosenborg (en stilling, der besættes af kongen, fordi Rosen
borg er kongehusets personlige eje, og undervisningsministeren i fæl
lig), en repræsentant for kongehuset, da slottet jo skulle kunne tages
i brug af majestæten ved særlige højtideligheder, og en af Viden
skabernes Selskab inden for Carlsbergfondets direktion udpeget
mand, da fondet jo ydede bidrag til museets drift. Videnskabernes
Selskab gav planen sin levende påskønnelse, og kaptajnen kunne så
forelægge Christian IX planen, som majestæten samme dag (5. april
1878) bifaldt. Worsaae blev således formand i bestyrelsen, kongen
udnævnte Fred. Meldahl som kongehusets repræsentant, og Viden-
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Staldgaden. 1 forgrunden Herluf Trolles tårn, bagest Christian VTs portal (fot. Østen).

skabernes Selskab valgte professoren i historie Edvard Holm som
sit medlem.
Oprettelsen blev vel hilst med tilfredshed i store kredse af befolk
ningen, men medførte også angreb på ministeriet fra Venstres side,
fordi folkerepræsentationen var stillet uden for afgørelsen i denne
sag ; det var dog et af statens slotte, der var disponeret over.
Derimod var Christian IX en varm tilhænger af planen. Ikke blot
besøgte han og kongehuset ofte Frederiksborg i de følgende perioder ;
men han anvendte også dets idé til at yde sin rehabilitering til en af
de fortjente mænd, han følte, var miskendt, idet han snart skænkede
museet et maleri af general de Meza. Et endnu finere udtryk for sin
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påskønnelse af brygger Jacobsens offervilje og nationalitetsfølelse gav
kongen udtryk for, da han tilskrev bestyrelsen, at han bad den mod
tage til opstilling en marmorbuste af J. C. Jacobsen.
Bestyrelsen bestod som sagt af tre mand, men havde ret til at
supplere sig med tilforordnede med stemmeret ved anskaffelse af
kunstværker. I de af kaptajnen foreslåede statutter var der ikke skabt
ham selv nogen plads i ledelsen, derfor bad bestyrelsen ham indtræde
som tilforordnet.
Samtidig med at lokalerne blev indrettet, ofte med betydelig be
kostning, altså på kaptajnens regning, gik der et arbejde med at samle
møbler og malerier til deres udstyr. For det bygningsmæssige udstyr
var der truffet den bestemmelse, at det skulle udføres helt i Christian
IV’s stil, og at alle væsentlige ændringer af de gamle planer, som den
påtænkte monumentaltrappe, skulle bortfalde. Kun få af værelserne
havde bevaret stukkaturen fra Christian IV’s tid. Meldahl søgte
derfor at finde motiver i samtidige udenlandske bygninger; disse
af kopieredes og overførtes til Frederiksborg. Han tog ikke hensyn til
kulturkredse; i en sal kunne et venetiansk loft gengives, i naboværel
set et tysk eller svensk; altså kulturkredse, som stod Christian IV
fjernt, kobledes til de Danmark nærstående. Overfor en indvending
herom fra den unge brygger Carl Jacobsen, svarede Meldahl, at han
havde udsmykket slottet, som Christian IV ville have gjort det, hvis
han havde haft noget bedre smag, og at det ville have været »en
Skandale, om man havde brugt Midlerne til at holde sig til det Lavmaal, der ofte findes i Arbejder fra Christian IV’s Tid«. Da Konge
fløjen var på vej til at være færdig, udvidedes bryggerens tilbud til
også at gælde Prinsessefløjen, og dette bifaldtes af konge og mini
sterium. På 25 årsdagen for branden, den 17. december 1884, blev
lokalerne af den kgl. bygningsinspektør Meldahl overgivet til inden
rigsministeriet og af dette videre overdraget museet.
1. april 1885 åbnedes museet officielt for publikum; før den tid
var der af slotsforvaltningen givet besøgende lejlighed til at se de
nyindrettede rum og de erhvervede kunstværker mod en betaling,
som gik til slotsforvalter og portner. Med overtagelsen af lokalerne
skulle indtægterne tilfalde museet; men slotsforvaltningen blev holdt
skadesløs for pengetabet.
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Gitter for vinduet til Christian IV’s kirkestol i slotskirken. Udført i smedejern af
Caspar Fincke (fot. Julie Laurberg & Co.).

Stillet over for opgaven at skaffe genstande til museet havde be
styrelsen betydelige vanskeligheder. Selv om der straks efter museets
åbning kunne regnes med en entréindtægt på opimod en halv snes
tusind kroner årlig, ville administration og drift, vedligeholdelse, ren
gøring og senere opvarmning kræve størsteparten af denne indtægt
og af Carlsbergfondets tilskud. Brygger J. C. Jacobsen blev hurtigt
8 DSH i
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klar herover og ydede 1881 på ny Carlsbergfondet en gave på 1 mil
lion, af hvis renter halvdelen skulle tilfalde museet, der således kunne
regne med et tilskud på 35.000 kr. Denne sum vedvarede til nogle
år efter, at fondet havde overtaget Carlsberg bryggerierne, der var
skænket fondet ved J. C. Jacobsens testamente. Da udgifterne ved
overtagelsen var afholdte, tilfaldt bryggeriernes overskud fondets
forskellige afdelinger, og dermed steg museets årlige andel efter
hånden meget betydeligt. Som formand for Carlsbergfondet fik pro
fessor Kr. Erslev dog senere indført en ændring i fordelingen, som
vel økonomisk stillede afdelingen for de videnskabelige understøttel
ser bedre end andre afdelinger, men også havde til hovedformål at
stabilisere de årlige tilskud. Bryggeriernes overskud overførtes nem
lig i sin helhed til formuen, og kun renterne af denne kom ordinært
til uddeling. Da midlerne således stadig er vokset, er andelen også
gået i vejret; for tiden modtager museet årligt gennem fondet en
rådighedssum på 400.000 kr. Der har således været rigelige midler
til erhvervelser, selv om driftsudgifterne med museets og besøgstallets
vækst er vokset stærkt. Af det samlede tilskud for de første 50 år,
ca. 4% million, gik omtrent halvdelen til anskaffelse af kunstværker.
Erhvervelserne falder efter museets særlige forhold i to hoved
grupper: køb af passende gamle danske møbler til indretning af rum
mene, som, teoretisk i hvert fald, kan stilles til rådighed for konge
huset ved højtideligheder og derfor fordrer anden udstyrelsesmåde
end andre museer — i virkeligheden har kongehuset nogle gange
benyttet Frederiksborg i henhold til denne plan, som til frokoster i
riddersalen for præsident Falliéres og for kejser Wilhelm II — og
køb af kunstværker, der udfylder det formål, som er samlingens
hovedtanke, at illustrere Danmarks historie ved billeder af berømte
mænd og vigtige episoder. At bringe de to formål i harmoni har
været ledelsens særlige opgave. I hovedsagen har man søgt i en stil
mæssig kronologisk ophængning og opstilling at give indtryk af be
givenheder og personligheder i de forskellige kongers regeringstid,
støttet af en møblering, som i enkeltheder viser tidens smag inden
for udstyr og møblering i samme periode. Det er en inden for
museumshistorien ret ualmindelig fremgangsmåde, der først fastsloges af overhofmarskal Hauch på Frederik VI’s tid og senere bragtes
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Gitteret i Ringrendingsporten. Udført i smedejern af Caspar Fincke (fot. Østen).

i form af den berømte museumsdirektør Chr. Jiirgensen Thomsen,
da han for over 125 år siden planlagde Rosenborg som de danske
kongers museum; men tanken fik sin fulde udfoldelse på Frederiks
borg, hvor basis for erhvervelserne var videre end på Rosenborg,
som kun omhandler kongehusets sager. Frederiksborgs (og Rosen
borgs) plan har vakt en betydelig og smigrende opmærksomhed rundt
i Europa og har fundet efterligninger bl. a. flere steder i Tyskland.
Hvad nu først museets anstrengelser for en til planen svarende
møblering angår, mødte der det straks en betydelig skuffelse. Man
havde regnet med afgivelse fra »Oldnordisk Museum« og fra statens
møbelkamre af en betydelig mængde møbler; men her fik man en
kold skulder. En særlig begivenhed hidførte næsten et brud mellem
kaptajnen og Worsaae. I Christian IV’s bedestol stod indtil det 19.
århundrede et sølvalter, som var udført af en holstensk guldsmed i
Augsburg, og som kongen havde erhvervet og opstillet der. Under den
meningsløse påstand, at det skrev sig fra Æbelholt Kloster og intet
8*
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Interiør fra Riddersalen (fot. A. Brandt).

havde med Frederiksborg at gøre, blev det engang bragt til Køben
havn og indlemmet i Oldnordisk Museum, der havde et lignende alter
fra Husum. Da bedekammeret nu var genfremstillet, væsentlig på kap
tajnens initiativ og bekostning, anmodede han Worsaae om at få det
tilbage til slottet, men afvistes blankt, hvad han havde vanskeligt ved
at tilgive denne. Det skulle vare 60 år, før det vendte hjem til den
plads, til hvilken det i sin tid var købt.
Til gengæld viste Worsaae mere imødekommenhed med en del
mobilier, som var opmagasineret på Rosenborgs lofter; de udlåntes,
blev istandsat og senere erhvervet, og i tidens løb har museet fra
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Rosenborg modtaget en ikke ubetydelig del møbler og genstande, som
der ikke var brug for i de mindre rum på Rosenborg. Denne tilførsel
af ofte meget karakteristisk gammelt mobiliar fra gamle danske slotte
har haft en væsentlig betydning for museet, fordi det anslog en stan
dard, som skulle søges holdt. En forøgelse af lignende art fik museet
ved store erhvervelser af møbler på de auktioner, som afholdtes efter
enkedronning Caroline Amalie, arveprinsesse Caroline og grevinde
Danner. Det var især genstande fra 18. og 19. århundrede, men disse
møbler i den kvalitet var netop særdeles velkomne; man behøver
her blot at nævne de Abildgaardske møbler til Arveprinsens Palæ.
Da de Augustenborgske ejendele for to snese år siden blev spredt,
lykkedes det museet at købe en del møbler og genstande af lignende
kvalitet, udførte her i landet, f. eks. til Gyldenløverne, med hvem
Augustenborgerne var beslægtede.
En betydelig tilvækst har Frederiksborg fået ved enkeltkøb og ved
gaver. Det gjaldt jo især i den første periode at få ting fra Christian
IV’s tid, og med stort held erhvervedes en række udskårne kister og
skabe, de fleste med adelsvåben, samt nogle borde. Renæssancestole
er det svært at komme over, dels fordi man i gamle dage havde langt
færre stole end nu, dels fordi de, som de lettere brugsmøbler de er,
hurtigere går deres undergang i møde. Museet måtte derfor fra C.
B. Hansen bestille nogle dusin renæssancestole; de er nu udran
gerede. Også andre grupper kan nævnes som betydningsfulde for
museet, som de Freundske kunstnermøbler, som den sidste Freund
skænkede museet, brændevinsbrænder Meyers gave af et rigt indlagt
empiremøblement og de Oehlenschlågerske og Grundtvigske møbler.
Efterhånden som det stærkeste krav til borde, stole og sofaer blev
tilfredsstillet, så rummene ikke frembød et alt for tomt udseende,
meldte ønsket sig om at give værelserne mere karakter af beboelses
rum ved at sørge for tæpper og for kunstindustrielle genstande, som
både kendetegnede karakter og smag i de forskellige perioder, og som
havde historisk tilknytning til enkelte personer. På dette felt har
museet erhvervet mange ting af fremragende kunstnerisk værdi, lige
fra de store gobeliner, som den franske konge Ludvig XIV skænkede
Ulrik Frederik Gyldenløve, til betydelige stykker fajance, porcelæn
og sølvgenstande. Særlig interesse har ting som det guldhorn, de dan
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ske kvinder skænkede B. S. Ingemann på hans 80 års dag, guldpo
kalen, som frihedsvenner overrakte Algreen-Ussing, Hans Egedes
krus, guldkransen, som taknemlige Wienerbørn sendte Danmark efter
første verdenskrig, og de gaver, som Chr. Berg modtog fra menings
fæller under sit fængselsophold. Den betydeligste relikvie er dog selve
manuskriptet til Leonora Christines Jammersminde, som Frederiks
borg efter første verdenskrig hjemførte fra Østrig. Det og hendes
andre efterladenskaber ikke blot adler samlingen i alle danskes øjne,
men befæster glorien om den ulykkelige kongedatters minde. I disse
ting har begge museets formål tydeligt rakt hinanden hånden.
Men hovedmotivet for museet var dog at give danske lettilgænge
lige, for alle forståelige indtryk af de betydelige begivenheder og
personligheder i dansk historie. Man havde ventet, at staten ville
overføre til Frederiksborg de malerier, som var reddede fra Frede
riksborg. Netop disse portrætter ville være en fast basis at bygge på.
Ganske vist søgte Worsaae, trods det, at han var formand for Frede
riksborg Museets bestyrelse, at stikke en kæp i hjulet for anstreng
elserne for at skaffe museet disse historisk vigtige portrætter, idet han
pludselig udstedte et opråb til offentligheden om at skænke portrætter
af historisk betydelige personer til — Rosenborg, under betragtnin
gen: gode mænd bør omgive deres konge. Ganske vist kunne han af
pladshensyn kun modtage miniatureportrætter; men denne manife
station betød, at han værnede Rosenborg mod at afgive en del større
portrætter af ikke fyrstelige personer, som var reddede på Frederiks
borg, og som var bragt til Rosenborg.
Dog modtog museet allerede tidligere fra Rosenborg og fra galle
riets depoter en række malerier som depositum; de er senere erhver
vede ved køb eller bytte. Men kun et antal af disse havde større hi
storisk og kunstnerisk værdi. Nævnes skal dog her den da ikke sær
deles højt agtede serie af portrætter, som C. A. Jensen i sin tid havde
malet til det gamle Frederiksborg; nu er det en højst værdifuld be
rigelse af samlingen, både historisk og kunstnerisk.
Da tilgangen på dette felt svigtede, greb man til det andet program,
der var opstillet, erhvervelsen af »ideale fremstillinger« fra fortiden,
og dette var ikke uden kraftig samklang med kaptajnen, som havde
Versailles i erindring med dets kilometerlange fremstillinger fra Na118
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Den Danneskioldske paradeseng i et af Christian V’s værelser; på væggene gobe
liner skænket til Ulrik Frederik Gyldenløve af Ludvig XIV (fot. A. Brandt).

poleonstidens begivenheder, skildrede især i små billeder, som helt
panellerede rummene; også de store statuer, som var blevet udført
dertil for at minde om sagnhelte, stod for hans øje. Meldahl, der var
akademiets direktør, var selvfølgelig begejstret for at kunne skaffe
så mange bestillinger som muligt til sine kolleger, og således kom den
store erhvervelse af legemsstore statuer, Valdemareme og Absalon,
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Saxo og Snorre, Gorm den Gamle og Thyra Danebod. De klædte
ikke rummene og disse rene fantasifostre bragte også museets histo
riske karakter i fare. Edv. Holm så med nogen skepsis på denne ud
vikling, og efterhånden, da arbejderne ikke kom til at svare til det
tilstræbte i de forholdsvis små rum, hørte disse bestillinger op.
Men så var der malerierne tilbage. Kaptajnen sammenstillede en
meget lang liste over de begivenheder, som var de væsentligste i dansk
historie, og indbød kunstnerne til at vælge blandt disse emner, så
ville museet være interesseret i at erhverve deres arbejder. Holm var
ingenlunde tilfreds med listen, der nævnede begivenheder, der bedst
burde forbigås eller som var uvirkelige. Kaptajnen havde i tankerne
opgjort sig en fuldstændig plan over, hvorledes slottets vægge på den
vis kunne dækkes med »historiske Malerier« ; til hver plads havde
han et emne. Her mødte han den væsentligste modstand hos kunst
nerne ; de ynder ikke at arbejde på bestilling; der skal en indre op
levelse af motivet, en grebethed, en digtning til, før de kan gå i gang
med en sådan opgave, og denne altfor gennemarbejdede plan med
udsigt til at få solgt billeder af ganske bestemte dimensioner var ikke
velkommen i det lange løb. Enkelte arbejder blev dog gennemført.
Til salen foran riddersalen bestiltes en række store malerier fra
Frederik II’s tid. »Peder Bredahl iser sine Skibe ud af Nyborg Fjord«,
»Carl X Gustaf paa Kronborg«, »Hollænderflaadens ankomst til det
belejrede København«, »Otte Krags og Hans Nansens Møde på Slots
broen« og det store »Arvehyldingsbillede« ; malerne C. Neumann
og Heinrich Hansen udførte malerierne, og denne sal viser i hoved
sagen, hvordan kaptajnen havde tænkt sig museets opgave løst. Bille
derne gør visselig et stort indtryk på de besøgende. Deres fortællende
indhold forstås af folk; men som menigmands kultur og kundskaber
er steget, har billederne ikke fuldt den samme mission som før; man
foretrækker de gedigne og virkelighedstro gengivelser fremfor de
anekdotiske fremstillinger. — Til denne gruppe hører forskellige store
billeder fra Valdemarernes og fra Christian IV’s tid; de store, ofte
meget dygtigt gennemførte malerier dækker på en god måde væggene,
men de griber ikke altid beskuerne på den vis, kunstneren har tænkt.
To malerier skal dog undtages, fordi de foruden at være betydelige
kunstværker giver udtryk for en sjælelig spændthed hos kunstneren,
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Konseilgangen over voldgraven til Audienssalen. Indrettet i
1680’erne af Lambrecht von Haven (fot. S. Bengtsson).

som forplanter sig til tilskuerne; det er Carl Blochs billede af »Kans
leren Niels Kaas, som paa sit Dødsleje giver Rigets Nøgler til den unge
Christian IV« og Otto Baches dystre billede af »De sammensvorne,
der rider bort fra Finderup efter Mordet paa Erik Klipping«.
Det er ikke uinteressant at sammenligne denne kaptajnens plan med
en lignende, som Christian IV havde til udsmykning af Kronborg. I
Holland lod han betydelige kunstnere male en serie billeder fra
Danmarks historie. Svenskerne tog dem med, da de 1660 forlod
Kronborg. Et af dem »Frederik I ved Københavns Belejring«, malet
af Gerrit van Honthorst, hænger nu i Valdemarsalen, skænket museet
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af den tidligere svenske gesandt i Danmark, landshøvding, friherre
C. F. H. Hamilton af Hageby og hans frue, født grevinde de la
Gardie, i hvis slægt billedet var nedarvet.
Anderledes stillede sagen sig med de billeder, som blev malede
af øjenvidner eller i hvert fald af kunstnere, som havde levet samtidig
med begivenhederne. Lad der af kompositoriske, skønhedsmæssige
eller andre grunde være veget fra den fotografiske nøjagtighed, så har
disse billeder dog langt højere sandhedspræg og tydelig historisk
værdi. Fra ældre tid kan nævnes van der Veldes store tegning af
slaget i Sundet 1658, som museet erhvervede fra Holland, og maleriet
af Frederik IV’s besøg i Venezia og af slaget på Rheden 1801. Fra
senere tider har de mange slagbilleder fra treårskrigen og malerierne
fra genforeningen betydning. En særlig gruppe danner den Orla
Lehmannske digterserie. For at støtte kunsten og hylde danske for
fattere bestilte Orla Lehmann hvert år et genrebillede med motiv fra
en af vore digteres liv. Ved hans død splittedes denne serie; men
museet har atter samlet størsteparten af billederne, »Blicher paa
Heden«, »Oehlenschlåger i Lund«, »Chr. Winther paa spadseretur«,
»Ingemann modtager Guldhornet fra danske Kvinder«, »Carl Ploug
på Drottningholm« og Marstrands billede »Arendse ved Ewalds
Dødsleje« for at nævne de kendteste. Disse billeder, især de samtidige,
gør et stærkt indtryk på de besøgende.
Men hovedsagen på Frederiksborg er dog portrætterne. Fra de
første få gode portrætter (de Meza og fru Heiberg, som kongen og
brygger Jacobsen skænkede, og museets indkøb og bestillinger af
Madvigs og Suensons portrætter, samt det store billede af Christian
IV), som druknede i dekorative, lidet sigende billeder og kopier,
voksede samlingen efterhånden til betydning. Da Worsaae var død,
blev der nedsat en kommission for at drage skel mellem Rosenborg
og Frederiksborg, og dette sidste fik da overdraget hele den række
portrætter af fortjente danske, som Rosenborg havde, og som kun
havde kunnet finde plads på trapper og mørke gange; Rosenborg
forbeholdtes kongehuset. Det var en meget stor berigelse, for derved
kom en række billeder til slottet, der kunne fylde de første sale lige
fra Christian III’s tid. Ved mageskifte med kunstmuseet opnåedes en
række andre betydningsfulde billeder, og endelig modtog museet gen
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nem en komité for en indsamling fra by og land de store billeder af
generalerne fra de slesvigske krige. Nu begyndte museet at tage ud
seende efter de oprindelige planer.
Men skal en sådan samling opbygges, må tilfældigheder undgås;
rækken af stormænd må i hvert fald være den væsentlige faktor.
Bestyrelsen rejste derfor på besøg til de forskellige godser og bestilte
kopier af portrætterne af de berømte personer, der savnedes. Nu er
der det uheldige ved kopier, at uanset kopistens dygtighed, kan de
kun give originalens ydre lighed, og ofte kniber dette endda. For dem,
der studerer tidens udtryk og for kunstelskere, giver de sjældent mere
end en fad smag i munden. Forholdene har dog gjort, at de fleste
kopier senere har kunnet udveksles.
Da Frederiksborg nemlig havde nået en vis grad af betydning og
havde vundet almen anseelse som museum, noget som det i de første
magre år havde skortet på, og da dets idé at vise folket landets be
tydelige mænd, vandt almen anerkendelse, opstod der i flere af de
slægter, der havde berømte forfædre, ønske om at være repræsente
rede på dette pantheon. Mere end en gang har mænd af de gamle
kendte familier sagt f. eks.: »Frederiksborg har 4 billeder af slægten
Vind, men ikke ét af min slægt«. Man kunne let svare, at den fejl
kunne rettes, og den blev rettet. Industriens, handelens folk, ønskede
sig ikke udelukkede, og museet modtog højst betydelige gaver af
fremstående mænd inden for erhvervslivets område, særligt skal et
gruppebillede fra Østasiatisk Kompagnis første år nævnes. Indre Mis
sion skænkede billedet af Vilh. Beck, J. P. Jacobsens familie E. Joseph
sons dejlige portræt af digteren, og Oehlenschlägers og Grundtvigs
efterkommere sørgede for, at ikke blot nogle af disses møbler, men
også deres portrætter kom til slottet. Således afrundedes samlingen
efterhånden. Men den betydeligste indsats blev dog gjort af museet
selv med køb, da midlerne tillod det. Den mærkelige hændelse ved
købet af Tordenskjolds portræt på etatsråd Glückstadts auktion skal
omtales. Lignende Dennerbilleder var ofte solgt for en pris af en
små tusinde kroner. Glückstadt havde købt dette af en efterkommer
af admiral Lindholm, efter sigende for 35.000 kr., det vurderedes i
boet til ca. 15.000 kr.; det var jo nu efter krigen, og summen syntes
museet ganske høj. Naturligvis var det Tordenskjold, men der måtte
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Stukkatur omkring vindue i Audienssalens kuppel. Salen er ind
rettet i 1680’erne af Lambrecht von Haven (fot. A. Brandt).

jo være en vis balance i tingene, og billedet kom på auktion. Det for
lød, at nordmænd ville købe billedet for enhver pris, og i dagene før
det skulle sælges, modtog museet tilsagn fra mange sider om, at de
ville betale store summer, for at det kunne havne på Frederiksborg.
En meget betydelig hjælp tilbødes det af Goschs tændstikfabrikker
og deres bestyrelse, og fra mange sider strømmede penge ind. Før
auktionen var der i alt til rådighed omtrent 90.000 kr., museets eget
tilskud iberegnet. På museets plads ved auktionen lå et brev, netop
afleveret, at ukendte givere ville skænke nogle tusinde kr. yderligere
til erhvervelsen. Det var altså små 95.000 kr. — Ved udbudet blev
de 15.000 kr. hurtigt nået; men derefter fortsattes troligt med bud
og overbud; netop da man nåede en sum, som med omkostningerne
nåede godt 93.000 kr., faldt nordmanden fra, og billedet blev tilslået
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Kong Frederik II
(t 1588).
Maleri af Hans
Knieper 1581 på
Frederiksborg.

Frederiksborg. Men billedet var på sin vis ofrene værd. For de be
søgende på Frederiksborg bliver det et hovedpunkt, af betydning som
Griffenfeldts portræt og billederne af Christian IV. Og så er der jo
det, at en sådan manifestation fra ukendte folks side styrker museets
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Kong Christian IV
(t 1648). Maleri af
Abraham Wuchters
1638 på Frederiks
borg.

ledere i troen på rigtigheden af deres mål, deres naturlige opgave.
Således har nutiden ved medborgeres støtte og uden væsentlig
hjælp fra staten sat sit nationale præg på Frederiksborg for at for
stærke og understrege dets historiske præg, den aura, som i folkets
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Frederiksborg, set fra nordøst over slotshavens midtakse (fot. H. Rathsack).

bevidsthed og i pagt med virkeligheden hviler omkring Christian IV’s
gamle borg. Der er her skabt, på gammelt grundlag, noget nyt inden
for museumsverdenen og noget fast i forbindelse med folkebevidst
heden. En dansk mindeborg er et tungt og ansvarsbevidst ord, men
den gerning, som blev tænkt af museets skaber og udført af den kun
lidet skiftende kreds af mænd, som havde mulighederne for og viljen
til at føre sagen igennem under tidens vekslende strømninger og
grundsynspunkter, er bleven værdsat af befolkningen som få andre
nyskabninger inden for vort folk. Over en kvart million mennesker

128

FREDERIKSBORG SLOT

Brygger, kaptajn, dr.
phil. J. C. Jacobsen
(ti887). Maleri af Aug.
Jerndorff 1886 på
Frederiksborg.

besøger årlig Frederiksborg for at se noget smukt, for at genopleve
deres nationalhistoriske viden, for at studere vor hjemlige kunst og
vor kultur inden for dagliglivet, møbler, sølv, glas og tekstilkunst.
Turister og skolebørn, forenings- og kommuneudflugter, tekniske sko
ler og studenterhold har her fået et indtryk af eller en styrkelse i
bevidstheden om, at vi er et folk med et særpræg, med en kultur, som
har sammenvævet impulser udefra med hjemlig smag og lempet
fremmede indtryk på forhold, så de passer os. Men over det hæver
det billede sig, som det må tegne sig for de besøgende, selv de lidet
historisk kyndige, at vi som folk har haft en lang fortid, med per
sonligheder, som har formået at præge datid og eftertid ved udslag
af deres viden, deres kunnen og deres kunst.
OTTO ANDRUP
9 DSH 1
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EJERE
Anders Pedersen Vether
1381 Jens Andersen Brok
1544 Birgitte Gøye og Herluf Trolle
(Hillerødsholm)

1560 Frederik II. Nu kaldet
Frederiksborg

BYGNINGER

ca. 1556 Dobbelthus opført ved
Matheus Rubensaadt. Funda
menter bevaret under slotsgår
dens stenbro

1562 Bygningerne på den sydligste
holm opført og bevaret til vore
dage. På mellemste holm mod
øst økonomibygning, mod vest
kirke
1572 Slotssøen dannes
ca. 1575 Den gamle hovedbygning
forhøjet
ca. 1580 Fadeburet ved Karrusel
pladsen og badstuen, ved
Johan Floris
1599 Hillerødsholm nedrevet
1599-1601 Sparepenge opført
1602-1605 Kongefløjen opført
1606 Kirkefløjen opført
1608-1615 Prinsessefløjen opført
1609 Parterrefløjen opført
1613 Møntporten med Audienssal og
Løngang over slotsgraven byg
ges, såvel som »Slotsherrens
Hus« (amtmandsgården).
1614 Kancelliet opført
1618-1623 Ringrendingsporten og
det store porttårn opført ved
Hans van Steenwinckel d. Y.
Et maskeret søjlegalleri erstat
ter den sydlige terrassemur
1621 Kongefløjens åbne marmor
galleri fuldført
1625 To sandstenskarnapper fuld
ender bygningen
1681-1688 Audienssal nyindrettes
ved Lambrecht von Haven
efter brand
1736 Ringrendingsporten fornyet
ved D. Gercken
1778-1783 Hovedreparation
ved C. F. Harsdorff
1859 Ødelagt ved brand, bortset fra
kirken. Løngangen og Møntpor
ten, samt alle bygninger på de
to andre holme
1865 Atter under tag og restaurering
påbegyndt ved F. Meldahl
1884 Genopbygningen fuldført

Fredensborg Slot, set fra syd (fot. Nationalmuseet).

Fredensborg
Asminderød sogn, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt
Hvert enkelt af de nordsjællandske slotte kan hjælpe med til at belyse
sin mere eller mindre afgrænsede periode af Danmarks historie.
Fredensborgs part bliver i så fald først og fremmest det 18. århun
dredes konge- og bygningshistorie. Med enkelte korte afbrydelser var
dette slot kongehusets vigtigste sommerresidens gennem hele århun
dredet. Dets beliggenhed på den fredfyldte plet i skoven ved den
sydøstlige bred af Esrum sø tilfredsstillede helt de krav, som fra
omkring år 1700 sattes i forreste række; det havde alle mulighederne
for ved anlæg af haver og park at drage omegnen ind til sig, at for
binde arkitekturen med natur. Ved om- og tilbygninger lykkedes det
at tillempe selve husets indretning efter skiftende og stadig voksende
fordringer; fra oprindelig et lille jagtslot udviklede Fredensborg sig
igennem et par menneskealdre til et lystslot i den store stil, uden at
dets præg af landpalæ derfor gik tabt.
9*
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Fra Frederik H’s tid lå der lidt syd for det nuværende slot en lille
kongelig ejendom ved navn Østrup. Under Frederik III blev den
overdraget til dronning Sophie Amalies højt begunstigede kammer
tjener Jacob Pedersen, en af de borgerlige parvenuskikkelser, der duk
kede frem samtidig med enevældens indførelse. Han lod her omkring
1664 opføre et nyt beboelseshus i »hollandsk facon«, og driftig, som
han var, forsøgte han samtidig at forøge udbyttet af landbrugsbe
driften ved bl. a. at tilkalde en hollandsk forpagter, som forstod sig
på mejeribrug. Imidlertid kom han ikke selv til at høste frugten af
sine bestræbelser. Han måtte samme år, på grund af uoverensstem
melser med den stadig mere indflydelsesrige rentemester Christoffer
Gabel, fortrække ud af landet. Skønt dømt fra gods og formue i
Frederik IH’s sidste år, opnåede han dog at blive rehabiliteret kort
efter Christian V’s tronbestigelse. Men selv vendte han aldrig siden
tilbage til Danmark. Østrup solgte han 1670 til kongens halvbroder
Ulrik Frederik Gyldenløve.
På sine hyppige jagtture i de nordsjællandske skove har Christian V
sikkert af og til holdt rast i det lidet komfortable hus på stedet. Han
må have følt behag ved det, siden han 1678 mageskiftede sig det
til mod afståelse af noget gods i Norge, hvor Gyldenløve var blevet
statholder. Som landbrugsejendom var gården ikke meget bevendt,
men som dens kongelige ridefoged på den tid, Hans Rostgaard, ud
taler: »... for Kongen og store Herrer, da er det et løstig Sted og
plazier af Skov og Esse Sø, samt mangfoldige Dyr!« Jagt og fiskeri
var jo fra gammel tid herligheder, som kongehuset satte meget højt.
Christian V bestemte da også snart, at Østrup skulle være en kongelig
jagtgård og de tilliggende jorder udlægges til brug for stutteriet på
Esrum Kloster. Den lille lysthave ved gården udvidedes, og skoven,
Østrup Vang, blev i disse år indhegnet som dyrehave og fyldt med
vildt. Den blev samtidig af hensyn til parforcejagterne, denne konges
store lidenskab, gennemskåret af stråleformede, lige udhugninger, i
lighed med de langt større skove, Gribskov og Store Dyrehave; som
centrum i dette system blev »stjernen« anlagt dér, hvor slottet senere
blev bygget. Den såkaldte »hidseplads« var vel stedet, hvor hundene
ved jagtens begyndelse hidsedes på dyrene. Og på »ballonpladsen«,
hvis navn også går tilbage til Christian V’s tid, forlystede man sig
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nok. af og til med tidens forskellige boldspil. Det siger sig selv, at
det lille beboelseshus slet ikke egnede sig til overnatning for de konge
lige herskaber og deres jagtfølge ; derimod gjorde det god fyldest som
bedested under jagterne.
Frederik IV havde en hel del sans for naturskønhed. Under sine
ophold på Frederiksborg tog han ofte på udflugter i omegnen, og den
lille jagtgård Østrup blev da hyppigt målet for hans små besøg. Snart
gennemførte han også visse forbedringer på gården, så den mere fik
karakter af en virkelig lystejendom. På nøjagtig samme sted, hvor
hovedbygningen senere blev opført, lod han først bygge et lille lyst
hus, hvor han, som Erik Pontoppidan udtrykker det i »Danske At
las«, kunne søge »nogen mere Rolighed og Eenrum end hans Maje
stæt syntes at finde paa Frederiksborg, hvor den daglige Frequence
var til Besværing; naar Kongen vilde have nogle ret rolige Timer,
gik Turen til Østrup, saasom til et Slags Eremitage«. Efterhånden
modnedes imidlertid hans planer om opførelse af en større landlig
villa efter italiensk mønster. Det store renæssanceslot Frederiksborg
var jo 100 år gammelt; det føltes i mange henseender som umo
derne og upraktisk. Der stilledes nu også andre krav til et kongeslots
beliggenhed og indretning end i Christian IV’s tid, men det har dog
næppe fra begyndelsen været kongens plan, at Frederiksborg skulle
afløses af en ny sommerresidens.
Endnu inden den store nordiske krig formelt var bragt til afslut
ning, blev der 1719 truffet forberedelser til byggearbejder ved Østrup.
En kalkovn indrettedes på selve stedet, og soldater blev sat i gang
med omfattende rydnings- og planeringsarbejder. Fra det nedrevne
»Sparepenge« ved Frederiksborg, der måtte vige pladsen til fordel for
det nye franske haveanlæg, førtes i tusindvis af læs med materialer
herhen, ligesom der blev travlhed ved det nærmeste udskibningssted,
Sletten. Bønderne i egnen blev tilsagt til at transportere sten, tømmer,
kalk o.s.v. til byggepladsen; denne tunge lod var fra gammel tid
deres bidrag til de store slotsbygninger. I årene 1720 til 1722 opførtes
så kærnen i det nuværende Fredensborgs bygningskompleks, en næ
sten firkantet centralbygning med en kraftig og høj kuppel, og foran
den syv lave fløje, omsluttende en ottekantet slotsgård. I hele sin ud
formning var det lille anlæg et tydeligt udtryk for lysthustanken.
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Hovedbygningen var oprindelig kun halvandet stokværk høj over
kælderetagen, men i midten ragede kuppelsalen op over taget med
endnu et stokværk, gennem hvis vinduer det store rum fik et slags
ovenlys, samt med det høje kuplede tag, hvori anbragtes tre små
vindueskviste på hver af de fire hvælvede sider. Øverst kronedes
kuplen endelig af en firkantet lanterne med store lysåbninger. De
syv fløje omkring slotsgården var på én etage, hvorved kuppelbyg
ningen kom til at dominere det oprindelige anlæg meget stærkt, så
ledes som det fremgår af de ældste billeder af slottet. Den forreste
af fløjene var portbygning; over den knejsede et lille tårn og spir
med plads til slotsuret. Hovedbygningens facade var meget enkel og
fik sit præg af trekantfelterne med hovederne over vinduerne i nederste stokværk; de hidrørte fra »Sparepenge« ved Frederiksborg.
Den indvendige rumfordeling var klar og anskuelig. Midt i byg
ningen lå den store kuppelsal, hvis indretning og udsmykning, bortset
fra malerierne, var ganske som nu, med det omløbende galleri, med
Det ældste udkast til Fredensborg Slots facade. Formentlig af J. C. Krieger. I Stads
arkivet, København. (Efter Fr. Weilbach: Fredensborg Slot, 1928).
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Fredensborg Slot 1722. Tegning i Frederik Vs Atlas. (Efter Fr. Weilbach: Fredens
borg Slot, 1928).

marmorportalerne midt på hver væg og kaminerne i hjørnerne, samt
med det rigt ornamenterede stukloft. Mod haven og gården lå de
to ret store rum, taffel- eller havesalen og gardesalen; den sidste
flankeredes af to ligeløbende italienske trapper. Værelserne ved si
derne udgjorde to symmetriske beboelseslejligheder, hvoraf den vest
lige var bestemt for kongeparret, den østlige for kronprinsparret. I de
lave rum i mezzaninetagen var der lejligheder til kongebørnene samt
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gæste- og hofdameværelser, medens tjenerskabet holdt til i ottekan
tens fløje. Den indre udstyrelse fandt sted under medvirkning af en
lang række dygtige kunstnere og håndværkere; mellem stukkatørerne
var bl. a. de to brødrepar Brenno og Sturmberg, hvis arbejder i det
nederste stokværk endnu for en stor del er bevaret. Stenhuggerarbej
det udførtes i alt væsentligt af billedhuggeren Didrik Gercken. Den
meget produktive hofmaler Henrik Krock fik bestilling på ikke min
dre end elleve loftsmalerier med mytologisk indhold; også de er for
det meste bevaret, omend nogle på andre pladser end oprindeligt. Det
største, forestillende Danmark og Norge, der beder olympens guder
om fred, findes stadig i havesalen.
Frederik IV nærede personlig stor interesse for byggearbejderne på
Fredensborg og deltog selv aktivt i planlæggelsen. På sine rejser til
Frankrig og Italien havde han især samlet på indtryk vedrørende
bygnings- og haveanlæg, og dem udnyttede han både ved opførelsen
af Frederiksberg og af Fredensborg Slot. Gang på gang aflagde han
besøg på byggepladsen for at inspicere. Ledelsen af arbejdet var be
troet gartneren ved orangeriet i Rosenborg have, den senere overlandbygmester Johan Cornelius Krieger. I selve udformningen har
den daværende generalbygmester Johan Conrad Ernst dog utvivlsomt
også haft sin andel. Kriegers formentlige udkast til Fredensborgs
hovedbygning (nu i Stadsarkivet i København) er et vidnesbyrd om
ret begrænsede arkitektevner; det blev da også grundigt korrigeret
af en virkelig bygningskyndig, sådan som en facadetegning i Frederik
V’s Atlas viser; det ligger nær at formode, at den kyndige i dette
tilfælde har været generalbygmesteren. Sådan som slottet kom til at
se ud, repræsenterer det i alle sine hovedtræk den enkle, rolige italien
ske renæssancestil. Formidleren ved dennes indførelse her i Norden
var den berømte svenske arkitekt, Nicodemus Tessin den Yngre, som
dels direkte, dels gennem J. C. Ernst overførte den til Danmark, hvor
den måtte falde i særlig god jordbund under Frederik IV, der kendte
den fra sine rejser. Fr. Weilbach, der har skrevet slottets bygnings
historie, har endvidere henvist til Ludvig XIV’s lille, nu forsvundne
landslot Marly i nærheden af Versailles som forbillede for Fredens
borgs grundplan. — I efteråret 1722 var man nået så vidt, at den
højtidelige indvielse af slottet kunne finde sted på kongens fødselsdag
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Fredensborg Slot o. 1730. Tegning i Nationalmuseet.

den 11. oktober. Ved den lejlighed blev det nye navn, Fredensborg,
officielt fastslået, selv om det i breve og regninger havde været nævnt
allerede fra arbejdets påbegyndelse. I sirlige vendinger formede den
kongelig konfessionarius, magister Lemvig, de verselinier, der blev
anbragt som indskrift over porten i forgården:
»Da Krig og Orlogs-Tiid, ved Gud en Ende fik,
Blev Fredensborg opbygt i Fred af Friderich,
Og at det Freds-Paulun skal Fredens Minde være,
Saa fik det Navn af Fred og Friderich at bære.«

Festen afsluttedes med et taffel i Kuppelsalen, hvori deltog 30
personer, dels medlemmer af kongehuset, dels højststående embedsmænd. Samtidig holdtes et marskaltaffel for 60 og et kavalertaffel
for 50 personer. Om aftenen begav kongefamilien sig tilbage til
Frederiksborg, hvor festen fortsattes; Fredensborg var endnu ikke
rede til at modtage de kongelige som fastboende gæster.
Indvielsen 1722 betegnede ingenlunde afslutningen på byggearbej
det. I de følgende år opførtes en lang staldbygning et stykke øst for
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ottekanten og svarende dertil mod vest en lav domestiklænge. End
videre et ottekantet menagerihus på en lille kunstig ø i haven umid
delbart vest for hovedbygningen, samt et orangerihus af samme form
på pladsen mellem ottekanten og staldbygningen. Det sidste måtte
dog hurtigt vige, da denne plads blev led i et helt nyt bygningskom
pleks, som opførtes i årene 1724 - 26. Dermed synes den oprindelige
lysthusidé at være blevet forladt, og det ser ud, som om der nu var
truffet beslutning om, at Fredensborg skulle gøres til en ny, tidssva
rende sommerresidens. For det første byggedes ved begge sider af
den brede indkørsel til slottet de seks småhuse, som endnu, omend
med ændret udseende, danner den pyntelige forgård. Her fik port
neren og vagten lokaler, ligesom der blev rum for materialstalde.
Dernæst rejstes øst for hovedbygningen, mellem denne og den nordre
ende af staldbygningen, i forlængelse af hinanden tre bygninger, nem
lig et nyt orangerihus, en kirke og en kavalerbygning. Derved danne
des en på tre sider lukket ridebane mellem ottekanten og stalden. Det
var kirken, som gav hele dette nye anlæg karakter. Den er utvivlsomt
Kriegers eget værk, stærkt præget af den hollandske barokstil, som
havde været gængs i Danmark lige siden enevældens indførelse. Med
sit facadefremspring, prydet med pilastre og trekantgavl, hvori er
anbragt Didrik Gerckens buste af Frederik IV, illuderer den helt som
en centralbygning. Klokkespiret over tagets sammenskæring for
stærker yderligere denne illusion. Bygningerne på hver side af kirken
var oprindelig kun ét stokværk høje. Orangerihusets sydfacade bestod
efter billeder at dømme udelukkende af store drivhusvinduer. Ved en
løngang etableredes forbindelse med hovedbygningen, hvorfra man
således kunne have direkte adgang til kirken. I kavalerbygningen blev
indrettet et par standsmæssige boliger for høje hofembedsmænd. De
første, der flyttede ind i dem, var kongens to svogre, storkansleren
Ulrik Adolf Holstein og Ferdinand Anton Danneskiold-Laurvigen.
I 1725 opstilledes med hentydning til slottets navn i et bassin midt
i den ottekantede slotsgård en kvindestatue, symboliserende freden.
Figurens rette navn er imidlertid »enigheden«, hvis tegn, det sammenbundne risknippe, den holder i sin venstre arm. Først ved en restau
rering i midten af 18. århundrede fik den for bedre at svare til sit nye
navn en oliegren stukket i højre hånd. Af det oprindelige projekt ses,
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at man først havde tænkt sig den anbragt øverst på kuplen, men
denne plan blev heldigvis ikke realiseret.
Frederik IV’s Fredensborg er ændret meget ved senere til- og om
bygninger, men takket være en række endnu bevarede kort og teg
ninger, som kongen lod udføre i slutningen af 1720’erne, er man
særdeles godt underrettet om dets daværende udseende og indret
ning. Dette gælder tillige slottets omgivelser. Når det blev betroet
havearkitekten J. C. Krieger og ikke generalbygmesteren J. C. Ernst
at opføre dette ældste Fredensborg, ligger der i denne disposition
fra kongens side en tilkendegivelse af, at det nye slot skulle være et
lyst- og landpalæ, hvor haveanlægget forud var bestemt til at indtage
en meget væsentlig plads i helheden. Det fremgår også af planerne,
hvorledes slot og park er uadskilleligt forbundne; det kan være van
skeligt nok at se, hvor bygningerne begynder og parken holder op.
For Frederik IV var det netop udgangspunktet at skabe et lystslot,
hvortil kunne knyttes et landskabeligt bredt og omfattende havean
læg ; det var vel umuligheden af at etablere en sådan enhed, der
tilsidst havde distanceret Frederiksborg. Fredensborg blev derfor
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bygget i »stjernen«, således at de tidligere omtalte udhugninger fra
Christian V’s tid bevaredes som hovedalleer i parken. Deri lå i virke
ligheden også den praktiske forudsætning for opførelsen af en cen
tralbygning. Med matematisk nøjagtighed virkeliggjordes den samme
idé i haveanlægget. Med centrum i havesalen sloges et stort halv
cirkelslag ud foran havefacaden. I kanten af det anlagdes den så
kaldte »Runde Allé« som afgrænsning mod skoven, der i Frederik IV’s
tid var en indhegnet dyrehave. Inden for Runde Allé ryddedes samtlige
træer, for at der kunne anlægges en parterrehave, hvori de fra »stjer
nen« udgående strålegange kom til at danne grundlaget for et strengt
geometrisk mønster. I overensstemmelse med tidens mode blev den
væsentlige beplantning her klippede taks og små krontræer, men der
blev dog også plads til en række større bede, hvori blomsterne plan
tedes i form af store spejlmonogrammer, der angav navnene på
kongefamiliens nærmeste medlemmer. Uden for den halvcirkelfor
mede have lagdes ved hver side som symmetrisk ordnede cirkelslag
mellem to alleer henholdsvis mod vest »Store Ballonplads« og mod
øst dens pendant, hvor skibssøjlen senere blev rejst. Muligvis er den
sidste plads blot blevet projekteret på papiret, for på planen i »Den
danske Vitruvius« fra ca. 1750 er den ikke angivet. Nær ved den
førstnævnte var der lidt længere inde i skoven et rektangulært bassin,
hvori marsvinene kunne boltre sig. Umiddelbart vest for hovedslottet
anlagdes endvidere en mindre parterrehave, samt køkken- og frugt
haver. Her opførtes, som ovenfor nævnt, på en kunstig ø en anselig,
ottekantet menageribygning med plads til en mængde dyre- og fugle
bure, samt desforuden et par rum, hvor de kongelige kunne opholde
sig. En del af terrænet bagved dette hus var ligeledes udlagt til dyreog fjerkræpark, og mellem menagerihaven og ballonpladsen var der
yderligere en fasanhave. Man ser, at dyr og fugle må have betydet
meget som underholdningsobjekter ved Frederik IV’s hof! Haveskulp
turer var der derimod i denne første periode ikke særlig mange af.
I regnskaberne forekommer dog en del statuer af både sandsten og
bly, særlig børnefigurer. Med sikkerhed kendes af disse ældste skulp
turer på Fredensborg endnu kun Bathsebafiguren, som er opstillet i
den lille lukkede gård på slottets vestside.
Fra Frederik IV’s tid hidrører endelig også de to pavilloner ved
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Eremitagealleen, lige over for den nuværende Kongebro. De er byg
get i 1725 af J. C. Krieger, henholdsvis som lysthus og køkkenbyg
ning, men deres nuværende udseende fik de først i 1770’erne under
C. F. Harsdorffs ombygning. Neden for dem lå oprindelig, bygget
på pæleværk i vandkanten, en morsom lille pavillon, kaldet »Eremi
tagen« (efter den mekaniske spisebords-indretning), hvor Frederik IV
yndede at tilbringe rolige timer i selskab med sin dronning eller nogle
få gæster. Fra Eremitagen var der lejlighed til at drive lystfiskeri, og
her kunne bådene på søen lægge til for at tage kongeparret om bord.
Slottets bygherre følte sig naturligvis, efterhånden som bygværket
voksede, ganske særlig knyttet til Fredensborg. Hver sommer, under
tiden også om vinteren, tog han ophold herude sammen med dron
ningen. Hans første gemalinde Louise af Mecklenburg-Güstrow var
død 1721 midt under slottets opførelse, men kun ganske kort tid efter
lod han sig vie til komtesse Anna Sophie Reventlow, med hvem han
havde samlevet siden den dag i 1712, da han i hemmelighed havde
bortført hende efter en fest på Koldinghus. Hun blev nu også offi
cielt ophøjet til dronning ved en ceremoni, hvor kongen personlig
satte kronen på hendes hoved. Indtil Frederik IV’s død 1730 levede
de lykkeligt ved hinandens side. Fredensborg var utvivlsomt det sted,
hvor de kunne nyde lykken mest uforstyrret. Men der kastedes også
slemme skygger over deres samliv i disse år. Alle deres børn døde
som små, både de tre, der var født før 1721, og de tre ægtefødte
Christiane Amalie, Frederik Christian og Carl. Skønt ingen af de
sidste nåede at blive to år gamle, havde de dog alle tre efter hinan
den deres egen lille hofstat og deres egen lejlighed i mezzaninetagen
på Fredensborg. Kongens ægteskab med Anna Sophie forårsagede
megen splid i hans nærmeste familie. Kronprinsen følte sig stærkt
krænket over, at den kvinde, der havde indtaget hans moders plads
allerede før hendes død, nu også blev ophøjet i hendes stilling. Hans
bitterhed deltes fuldt og helt af hans stolte, utilnærmelige gemalinde,
prinsesse Sophie Magdalene af Brandenburg-Baireuth, som følte sær
ligt ubehag, fordi Anna Sophie ikke var af fyrstelig æt. Endnu mere
pinte det dog kongen, at hans egne søskende, prinsesse Sophie Hede
vig og prins Carl i flere år holdt sig borte fra hoffet. Den eneste, der
ikke stillede sig uvenligt over for Anna Sophie var hans datter, prin

141

FREDERIKSBORG AMT

sesse Charlotte Amalie. Intet under, at Frederik IV af og til kunne
føle sig meget nedslået. Under påvirkning af en noget overspændt
religiøsitet tænkte han i sine sidste leveår alvorligt på helt at trække
sig tilbage fra regeringen til fordel for sin søn. I denne sindstilstand
udarbejdede han en plan om at gøre Fredensborg til en »Solitude
oder Retraite«, hvor han kunne henleve resten af sit liv i selskab
alene med sin elskede Anna Sophie og kun optaget af sin sjæls frelse.
Livsmodet fik dog overhånd over sådanne grublerier. Og Fredensborg
blev ikke nogen »Solitude«. Tværtimod rørte der sig under konge
parrets ophold herude et pulserende hofliv. Fødselsdagene blev såle
des fejret med store fester og knyttedes f. eks. 1722 og 1726 sammen
med så vigtige begivenheder i slottets bygningshistorie som henholds
vis hovedbygningens og kirkens indvielse. Af og til lykkedes det også
at formilde den fortørnede familie, f. eks. 1724, da prins Carls fød
selsdag blev festligholdt på Fredensborg under stor pragtudfoldelse.
Selv under dagligdags forhold var der meget livligt på slottet. Sålænge
byggeriet endnu stod på, rørte der sig et muntert liv af soldater,
håndværkere og bønder. Hofstaten, audienssøgende og andre tilrej
sende gæster medvirkede endvidere til, at dagene herude blev brogede
og begivenhedsrige. En del af de fremmede boede under deres besøg
på den i 1723 opførte »privilegerede Kro«, der havde både rejsestald
og remiser lige ved slottets indkørsel. — Kongen nærede i det hele
taget en betydelig interesse for Nordsjælland. Gennem alle årene var
han optaget af at forskønne og frugtbargøre Fredensborgs omegn.
Han hægede om skovene og beplantningerne; han indforskrev store
mængder af frugttræer, som fordeltes mellem gårdene og husene.
Ganske særlige bestræbelser udfoldede han som bekendt for at
dæmpe sandflugten langs den nordsjællandske Kattegatskyst.
Med Frederik IV’s død 1730 fulgte store forandringer. Anna Sophie
faldt officielt i unåde, trods Christian VI’s løfter som kronprins, og
forvistes straks til Clausholm. Hun genså aldrig siden Fredensborg,
hvor hun havde oplevet så mange lykkelige timer sammen med kon
gen. Netop dette gjorde stedet ubehageligt for det nye kongepar. Dt
foretrak Hirschholm, men indtil det nye slot dér var færdigt, blev
dog Fredensborg ved med at være kongehusets sommerbolig og jagt
slot. Både familiekredsen og hofstaten var betydelig større nu end i
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Fredensborg 1756. Tegning af J. J. Bruun på Frederiksborg.

Frederik IV’s tid. Foruden af børnene, kronprins Frederik (V) og
prinsesse Louise, fulgtes dronningen som regel af flere medlemmer
af sin tyske familie. Hendes moder, »Markgrevinden«, fik anvist
bolig i hovedslottets mezzaninetage, medens de to brødre, mark
greverne Frederik Ernst og Frederik Christian, rykkede ind i Kavaler
huset ved siden af kirken; det kaldtes herefter »Markgrafenhaus«.
Fra 1735 boede i sommertiden endvidere dronningens søster, enke
fyrstinde Sophie Caroline af Ostfriesland, på Fredensborg. Hun fik
siden fast bolig i Markgrevehuset og holdt et helt selvstændigt, lille
hof herude, også på tider, hvor kongeparret ikke var til stede.
Selve hoflivet i Christian VI’s tid var stift og trist, præget af en
fornem etikettetvang, men uden muntre fester og fornøjelser. Ganske
vist holdt både kongen og dronningen meget af glansfulde omgivel
ser, men deres pietistiske sindelag lod ikke plads åben for nogen art
af lystighed. Den eneste virkelige adspredelse i disse år var jagtspor
ten, som blev drevet med megen iver både af Christian VI og Sophie
143

FREDERIKSBORG AMT
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Magdalene. Og jagterne blev i denne periode, i overensstemmelse
med trangen til storslået pragtudfoldelse, næsten hele skuespil med
en mængde »aktører«. Intet under, at pladsforholdene på slottet var
meget utilfredsstillende, både for selve kongefamilien, der måtte nøjes
med en efter forholdene meget beskeden lejlighed, og for hofstaten.
Det varede derfor ikke længe efter Frederik IV’s død, inden man
tog fat på nye byggearbejder. Allerede 1731 opførtes, stadig med
Krieger som arkitekt, den lange énetages bygning på ridebanens syd
side, der fik navnet »den nye Kavalerbygning«. Den rummede to
store forværelser med højt hvælvet loft og ved hvert af dem fire ens
lejligheder. Her har bl. a. gehejmeråd Iver Rosenkrantz og den navn
kundige kriger og diplomat Poul Løvenørn haft deres boliger. Mod
ridebanen er huset prydet med en række pilastre, hvis kapitæler er
formet som to elefanthoveder uden om Christian VI’s spejlmonogram.
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Kavalerbygningen blev Kriegers sidste store arbejde på Fredensborg.
1733 fik nemlig den unge Laurids Thura bestalling som hof bygmester,
og det blev herefter ham, der skulle føre tilsyn med landslottene i
Nordsjælland. Da den næste store udvidelse af Fredensborg Slot iværk
sattes 1741, var det med ham som ledende arkitekt. Det gjaldt denne
gang om at forbedre kongeparrets bolig i selve hovedbygningen, hvil
ket opnåedes ved at forhøje mezzaninetagen til fuld stokværkshøjde.
Derved ændrede slottet i nogen grad udseende. Det tidligere skrå tag
op mod kuppelen blev nu næsten helt fladt; for at skjule det helt
opsattes en balustrade over den forhøjede mur. Derved understrege
des bygningens italienske renæssancekarakter endnu stærkere end før.
Under Thuras overledelse var i disse år et par andre bygmestre
beskæftigede med særlige opgaver. J. F. Oettinger, der omkring 1740
ledede en række store indvendige ombygningsarbejder på Frederiks
borg, vides også at have haft arbejder på Fredensborg. J. A. Soherr
fik til opgave at etablere en overdækket eller lukket indgang til slot
tet ; Christian VI var jo en svagelig natur og meget forsigtig med sit
helbred. Resultatet blev, at man brød en gennemkørsel, den såkaldte
»Blaa Port«, igennem den nordligste af østre ottekants fløje. Gennem
et nyopført, lavt trappehus skaffedes der herfra adgang til hovedslot
tet. Men iøvrigt var Christian VI’s regeringsperiode såvel bygnings
mæssigt som på anden vis en stille tid i Fredensborgs historie. I om
givelserne skete der heller ikke større forandringer. Ganske betegnende
for kongeparrets ømtålelighed er det, at billedhuggeren Ehbisch får
betaling for nogle arbejder på skulpturerne »wegen der Bekleydung
der nudité bey demselben«!
Betydelig større var de ændringer, der fandt sted under Frederik V.
Straks efter sin tronbestigelse valgte han Fredensborg til sin sommer
residens ; Sophie Magdalene beholdt Hirschholm for sig, men hendes
søster fyrstinden af Ostfriesland måtte fortrække fra Fredensborg
og fik i stedet anvist ophold på Sorgenfri. Igennem hele hans rege
ringstid blev slottet kongefamiliens erklærede yndlingsopholdssted,
som der lagdes megen vægt på at forskønne både i det ydre og det
indre. Tonen ved hoffet var nu en helt anden end før; livsglæden
holdt sit indtog i form af muntre og fornøjelige hoffester. Tidens
forkærlighed for en lettere og mere elegant udsmykning af rummene
10 dsh i
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fremkaldte hurtigt ønsker om forandringer. Baroktidens tunge deko
ration måtte derfor nogle steder vige for den yndefulde rokokostils
ornamenter. I taffel- eller havesalen blev gyldenlæders tapeterne fjer
net og erstattet med en række store perspektivmalerier, forestillende
italienske fantasi-ruinlandskaber, udført af den indvandrede vene
tianske teatermaler Jacob Fabris. Billederne blev indsat i prægtige,
forgyldte rokokorammer, skåret af den fra Sachsen stammende bil
ledhugger J. F. Hånnel, der ligeledes fik overdraget udførelsen af
spejlrammer og konsolborde. Brennos kraftfulde stukloft, som gan
ske vist virker noget tyngende oven over de luftige vægdekorationer,
og Henrik Krocks kolossale plafond med olympens guder fandt hel
digvis nåde for kongens øjne og blev bevaret for eftertiden.
I det ydre skete der foreløbig kun den forandring, at den af Thura
opsatte balustrade på hovedbygningen blev nedtaget. Men efter kon
gens andet giftermål 1752 med prinsesse Juliane Marie af Braunschweig-Wolfenbiittel toges der fat på en række større udvidelsesarbej
der, som på afgørende måde ændrede hele slottets karakter. Thura var i
mellemtiden trådt tilbage fra sin stilling som hofbygmester, og Nicolai
Eigtved havde indtaget hans plads som Fredensborgs arkitekt. Han
måtte nu finde udveje for en væsentlig udvidelse af selve hovedbyg
ningen. Opgaven var vanskelig, fordi enhver tilbygning til den næsten
kvadratiske centralbygning uvægerligt ville komme til at tage lyset
bort fra værelser i denne. Imidlertid blev sagen løst sådan, at der ved
hvert af bygningens hjørner tilbyggedes en fløj, ikke bredere end at
der blev levnet en åben plads mellem de nye bygninger på både østog vestsiden. Med undtagelse af nogle få mindre rum kunne alle
værelserne i den oprindelige hovedbygning derved beholde deres
gamle vinduer. Hver af de nye fløje var på fem fag, lidt smallere
end de gamle vinduesfag. Tagene blev afvalmede til alle sider, så
tilbygningerne ligner selvstændige pavilloner. Sammen med den høje
kuppel i midten og det næsten flade tag på midterbygningen skabtes
derved en ejendommelig rytme i slottets tagkonstruktion, hvilket sær
lig fra havesiden, hvor ingen forbygninger virker forstyrrende, er
meget iøjnefaldende og virkningsfuldt. I alt skaffedes ved denne ud
videlse ca. 30 nye værelser i hovedslottet. Fredensborg mistede imid
lertid derigennem sit præg af en centralbygning; hovedindtrykket er
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nu et i længden udfoldet palæ. Men tabet er til at bære, fordi Eigtved
virkelig har formået at forene det nye med det gamle på en så takt
fuld måde, at det ikke føles som noget brud. De gode forhold og de
rene facader betinger, at sammensmeltningen er lykkedes så godt.
Nicolai Eigtved døde 1754, endnu inden arbejdet var færdigt. Det
blev igen Thura, der, nu i egenskab af generalbygmester, kom til at
forestå fuldførelsen. Han føjede endnu et led til den i forvejen store
udvidelse ved at bygge en lille »kommunikationsfløj« mellem de to
vestlige tilbygninger. Derved blev der plads for yderligere en mindre
suite værelser, hvor dronning Juliane Marie bl. a. lod indrette sit
bibliotek. Denne bygning fik kun kælder og én etage, og takket være
dens flade tag lukkedes lyset ikke ude fra den lille gård med Bathsebafiguren og fra værelserne, der har vinduer ud til denne.
10*
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Udsigt fra Marmorhaven over den kongelige Særhave (fot. Østen).

I de samme år fik et andet vigtigt træk i Fredensborgs fysiognomi
sin endelige udformning. Det var de fire minaretagtige, høje skor
stene ved kuplens hjørner. Lige fra slottets første år havde skorstenene
været et problem. Det havde nemlig vist sig meget vanskeligt at skaffe
ordentlig aftræk fra røgen ved siden af den høje kuppel, der kom
plicerede vindforholdene. Flere gange flyttede man rundt på skor
stenene, uden at det hjalp væsentligt. 1731 var de fra yderhjørnerne
blevet flyttet ind på deres nuværende plads ved kuplens hjørner. 1744
havde man gjort dem højere, men derved var de kommet til at mis
klæde bygningen. Eigtved havde inden sin død udarbejdet en plan
til deres forskønnelse, og det blev den, Thura nu førte ud i livet.
Brøstfældige som de var blev de taget ned og genopført af sandsten
med rokokoornamenterede røghætter i form af små spir med vindfløje.
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Men også uden for selve hovedbygningen var der nye opgaver at
løse. Frederik V’s uundværlige omgangsfælle og rådgiver, overhofmarskallen greve Adam Gottlob Moltke var som regel altid til stede,
når kongen opholdt sig på Fredensborg og måtte følgelig også have
en passende bolig herude. Den indrettedes i Markgrevehuset ved siden
af kirken, hvilket herefter benævnedes »Marskalsbygningen«. Sam
tidig blev dens pendant, orangeribygningen, ombygget. Her indrette
des bl. a. en stor sal, som kunne rumme marskalstaflerne, samt en
kaffestue og på nordsiden en lang korridor i forlængelse af løngangen
fra hovedslottet. Et nyt orangerihus, eller rettere laurierhus, fik sin
plads vest for slottet, hvor i de samme år også opførtes en bygning
for proviantskriveriet, den nuværende slotsforvalter bolig. — Efter
Thuras død 1759 var Jacob Fortling et par år ledende bygmester på
Fredensborg. Under ham forhøjedes de to marskalshuse ved kirken
med endnu en etage. I det østre indrettedes oven over marskalssalen
værelser for hofdamerne, — deraf det nuværende navn »Damebygningen«. Kort efter ofredes der en del på en mere smagfuld udstyrelse
af A. G. Moltkes lejlighed, hvilket arbejde blev overdraget den fra
Frankrig indkaldte arkitekt N. H. Jardin. Han har således skabt det
endnu velbevarede, smagfuldt udstyrede forgemak med træpanelerne
og med Mandelbergs idealiserede fremstillinger af haver på Moltkes
ejendomme Marienlyst, Bregentved og Palæet på Amalienborg. Dette
rum hører til det bedste, Fredensborg kan opvise af ædel og fin inte
riørkunst. At denne store kunstner tillige har syslet med planer om
en meget gennemgribende ombygning af hovedslottet, hvorved dette
ville få et mere moderne nyklassicistisk udseende, fremgår af et endnu
bevaret facadeudkast, som utvivlsomt har ham til ophavsmand. Denne
plan blev dog ikke ført ud i livet, hvilket man nok kan være godt
tilfreds med. Hvis det var sket, ville der ikke være levnet meget af
det oprindelige Fredensborg.
Men Jardins hovedindsats blev omdannelsen af have- og parkan
lægget. Frederik V nærede en udpræget interesse for alt, hvad der
angik haven. Han udkastede selv planen om at få anlagt en stor
sammenhængende park, bestående af begge de hidtilværende adskilte
dele, prydhaven og dyrehaven. Den sidste blev derfor renset for alt
sit vildt, og portene samt stakitværket udenom den blev fjernet. Der
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efter fandt der under gartner Døliners ledelse og med hjælp af sol
dater og bønder en række omfattende jordarbejder, rydninger og
plantninger sted. Selve omlægningen gennemførtes i tiden 1759-69.
Hvad havens plan angår var forandringerne i og for sig ikke særlig
gennemgribende. »Runde Allé« blev bevaret som en slags afgræns
ning mellem parterrehaven og skoven. Men alleen midt for slottets
havefacade forvandledes til en meget bred udhugning med græsklædt
bund. Derved åbnedes en vid udsigt ned til Esrum sø. Parterrehaven
blev omlagt. Her plantedes busketter og anlagdes kunstfærdige blom
sterbede. På ballonpladsens pendant, den nuværende »Skibsbakke«,
indrettedes et kinesisk anlæg med lysthuse. Længere ud i skoven blev
»Hidsepladsen« omdannet til en labyrint, og nogle andre anlæg, bl. a.
»Margrethes Stol« og »Dronningens Sneglebakke« blev omformet
eller nyskabt. På »Tusinddalshøjen« opførtes en lille søjlerotunde.
Endvidere omskabte Jardin den lille have vest for slottet, mellem
dette og menagerihuset, til et regelmæssigt anlæg i fransk stil; denne
»Marmorhave« blev en hel lille perle i Fredensborgs haveanlæg. Han
projekterede tillige opførelsen af et stort fuglehus (voliere) på mena
geribygningens plads; men det blev ved projektet. Da menageriet i
1767 måtte nedbrydes, anlagdes i stedet for et andebjerg, omgivet af
træbevoksning. Det afløstes senere af »Rosenøen«. Endelig kan det
nævnes, at Jardin omdannede de to pavilloner ved Eremitagealleen
til grottehuse.
En mere væsentlig fornyelse af haveanlægget var det dog, at den
blev udsmykket med skulpturarbejder som ingen anden have i riget.
Billedhuggeren Johannes Wiedewelt, der i 1758 var vendt hjem fra
en årelang udenlandsrejse og blevet udnævnt til medlem af akademiet
samt til kongelig hofbilledhugger, fik overdraget den væsentlige part
af dette arbejde, der beskæftigede ham helt til 1769.1 1762 forelagde
han Frederik V sin plan i form af en lang række tegninger med trykte
forklaringer, og derefter begyndte hugningen. Den lille intime Mar
morhave ud for slottets vestside blev forsynet med en række mindre
marmorarbejder, bl. a. vaser, sfinxer og putti, samt et halvcirkelfor
met kaskadeanlæg med udhugne fisk og vandplanter. I parterrehaven
foran slottet anbragtes en række betydelige, monumentale billed
værker, således i en halvkreds lige uden for havefacaden to kæmpe150
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mæssige marmorvaser, samt to mands- og to kvindefigurer af sand
sten, symboliserende de fire årstider. Ved Runde Allé placeredes 1766
på hver sin side af den brede midterudhugning (»Kæmpealleen«) de
to store monumenter »Danmark« og »Norge« som sindbilleder på
tvillingrigerne, der var forenede under Frederik V’s krone. De består
hver for sig af en bred mur, der krones af en balustrade, som er
prydet med fire skjolde med provinsvåbner; i midten troner på et
postament en allegorisk kvindefigur, støttet til et skjold med rigs
våbnet. De monumentale opbygninger skal helst betragtes fra nogen
afstand; de virker da ikke så anmassende, men indgår tværtimod,
som også forudsat af kunstneren, en smuk forbindelse med de bag
ved liggende buskadser, og fremtræder tillige som massive støttepunk
ter i havens hele plan. Selv om Wiedewelts figurer og monumenter
er nyklassicistiske i deres stræben efter enkelhed, er de dog i mangt
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og meget endnu præget af barokkens tunge og bevægede former. Det
gælder ganske særligt de fire mytologiske bortførelsesgrupper: Perseus
og Andromeda, Zéphyr og Flora, Æneas og Anchises, samt Paris og
Helena ; sammen med fire store, såkaldte »Trophæer«, en slags sam
menstillinger af rustninger, våben og krigsbytte, er de opstillet langs
kæmpealleens to sider. »Store ballonplads« til venstre for Danmarks
monumentet blev omdannet efter en ny plan af Jardin, men den er i
tidens løb blevet meget forstyrret. Tilbage er endnu det mærkelige
dobbeltrelief »Ærens og Dydens Tempel«, samt på forhøjningen i
midten obelisken med Frederik V’s relief. På »Skibsbakken« til højre
for Norgesmonumentet, i sin tid efter to nu forsvundne kinesiske
lysthuse også kaldet »Det kinesiske Anlæg«, rejstes en marmorsøjle,
prydet med erobrede skibssnabler efter romersk mønster (»columna
rostrata«) og med indskriften: »Fortissima Consilia Tutissima« (de
modigste beslutninger er de sikreste). Det er en hentydning til Dan
marks udenrigspolitiske situation i 1762, da Peter III stod i begreb
med at drage i krig mod vort land. På en skjult plet i parkens nord
lige del, ved bredden af Esrum sø, findes endelig Wiedewelts besyn
derlige mindesmærke »Forblommet Antique«. Det er en kunstig
opbygning af granitkvadre og -postamenter med runeindskrifter samt
to romerske portrætbuster, den ene en original fra slutningen af
republikkens tid, den anden en senere kopi. Nogen fyldestgørende
tydning af monumentets indhold og hensigt er endnu ikke givet ; men
det tolker i alle tilfælde Wiedewelts begejstring for antikken, den
romerske såvel som den nordiske, og hans trang til at udtrykke dens
stemning ved kunstneriske midler. Det er romantikken med dens ofte
dulgte indhold af følelse og fantasi, der her melder sig i havekunsten
inden for vort lands grænser. Af en helt anden karakter og mere let
tilgængeligt i sit tankeindhold er »Nordmandsdalen«, et amfiteatralsk
anlæg med en mængde sandstensfigurer, forestillende bønder og fiskere
i norske folkedragter, anbragt på terrasser omkring en sejrssøjle. I
sin idé er det et udslag af den interesse, hvormed Norge og dette lands
befolkning omfattedes i danske regerings- og hofkredse under Frede
rik V. Det er samtidig et forvarsel om en helt ny menneskevurdering ;
tanken føres ikke blot hen til tvillingriget og dets frie, stoute be
folkning, men også til det arbejde, den oplyste enevældes mænd i
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Nordmandsdalen med J. G. Grunds figurer (fot. Nationalmuseet).

fredens århundrede tog op til gavn for den danske bonde. Figurerne
er udført af billedhuggeren Johan Gottfried Grund efter forlæg, skå
ret af en norsk postkører fra Bergensegnen ved navn Jørgen Garnaas.
Frederik V skal have fået ideen til Nordmandsdalen, og lige til sin
død fulgte han opstillingen med megen interesse. Statuernes kunst
neriske værd ligger ikke i noget højt plan ; udførelsen er uregelmæssig
og bærer præg af hastværksarbejde. Deres betydning ligger på det
kulturhistoriske felt og så deri, at dagliglivets mennesker her i Fre
densborg slotspark er optaget som emne for kunstnerisk virksomhed
på linie med klassiske guder og helte.
Frederik V’s tid var en glansperiode i Fredensborg Slots historie.
Store fester vekslede med dyrkelse af friluftsliv i park og skov. Ind
imellem forlystede man sig med sejlture på Esrum sø, hvor en hel
flåde af kongelige chalupper flød på vandet. Med en hidtil ukendt
frihed færdedes kongehusets medlemmer blandt den nordsjællandske
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Parti fra Ridebanen med kirken og Marskalshuset (fot. Østen).

befolkning, såvel under jagterne, hvori både herrer og damer deltog
med stor lyst, som under udflugter i omegnen. Det var i disse år, at
den tyske digter Klopstock inviteredes til ophold herude. Betaget af
egnens naturskønhed skrev han sin ode »Fredensborg«. En kort tid
kastede dronning Louises tidlige død en skygge over det muntre hof
liv, men det varede ikke længe, førend den nye dronning, Juliane
Marie, følte sig helt hjemme på slottet. Familiekredsen var i stadig
vækst. I sit første ægteskab havde Frederik V sønnen Christian (VII)
og de tre døtre, Sophie Magdalene, Vilhelmine Caroline og Louise;
med Juliane Marie fik han dertil endnu en søn, arveprins Frederik.
Efter 1760 var de hessiske prinser Wilhelm, Carl og Frederik hyppige
gæster på Fredensborg. De to første blev senere gift med døtre af
huset. Endelig havde dronningen en talrig familie; det hændte, at
hendes moder og søstre, samt broderen, den berømte feltherre hertug
Ferdinand, aflagde besøg herude. Såvel et stort portræt af den sidst
nævnte som et helt værelse med panelmalerier af dronningens slægt
ninge er på Fredensborg minder om sammenholdet og familiefølelsen
i Juliane Maries slægt. Hvor kært slottet og parken var for kongen
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selv, fremgår af Charlotte Dorothea Biehls skildring af den tunge
afsked, han tog med Fredensborg i efteråret 1765 i forudfølelsen af,
at han aldrig mere skulle gense alle de kære steder.
Efter Frederik V’s død 1766 begynder en ny periode i Fredensborgs
historie. Som enkedronning beholdt Juliane Marie slottet som sit
enkesæde lige til sin død 1796. Det blev derfor nu hendes stilling og
forhold, der blev afgørende for dets skæbne. De første år indtil
Struensees fald i januar 1772 forløb stille og fredeligt. Men fra 1772
til 1784 spillede Juliane Marie den afgørende politiske rolle ; hun var
i virkeligheden statsstyrelsens egentlige midtpunkt. Hvor hun opholdt
sig, måtte den sindssyge Christian VII også være. Af og til blev der
nu afholdt statsråd på Fredensborg, hvor sagerne forelagdes kongen
til underskrift. Den ledende mand i regeringen, Ove Høegh Guldberg,
havde egen bolig herude i et nu forsvundet hus vest for ottekanten.
Foruden enkedronningen og kongen boede også den lille kronprins
Frederik på slottet. I hans lejlighed i stueetagen er endnu bevaret et
morsomt minde om hans barndom, idet man af en række mærker og
datoangivelser på en dørstolpe kan aflæse hans vækst gennem barn
domstiden. Hans opdragelse var lagt i hænderne på general Eickstedt,
der derfor også hørte til slottets faste beboere. På første sal boede
arveprins Frederik, som 1774 blev gift med prinsesse Sophie Frede
rikke af Mecklenburg-Strelitz, og prinsesse Louise Augusta. I mar
skalsbygningen boede nu enkedronningens overhofmester Anton
Henrik Moltke med sin familie. En så talstærk hofkreds havde selv
følgelig et meget stort følge, som måtte anbringes bedst muligt. Selve
hoflivet i disse år overstrålede dernæst alt, hvad Fredensborg hidtil
havde været vidne til. Den ene fest fulgte efter den anden, med præg
tige tafler, baller, skuespil, koncerter og illuminationer. Intet under,
at en sådan pragtudfoldelse krævede mere plads. Alle de hidtil skete
udvidelser var ikke nok for Juliane Marie, selv om hele slotskom
plekset dog rummede henved 300 værelser. 1774 toges der atter fat
på et omfattende byggeri, denne gang ledet af arkitekten Caspar
Frederik Harsdorff. Udvidelsen skete nu i slottets forbygninger, de
syv lave fløje omkring den ottekantede slotsgård. Ved at forhøje dem
med en etage blev der tilvejebragt en lang række nye rum. Portfløjen
blev næsten helt nedrevet; dens tilbageblevne små ender formedes
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som firkantede pavilloner med trekantgavle på de to sider. Fra slots
gården blev der derved frit udblik mod syd. Fløjenes nye facader
formedes efter de nyklassicistiske krav med enkle, faste forhold og
uden prydelser af nogen art. Dørene anbragtes midt på hver bygning,
indfattede af bornholmsk sandsten og med en vandret afdækning
båret af små konsoller. På tagene placeredes en række små runde
kviste. Derefter blev hovedslottets frontfacade bragt i samklang med
fløjenes nye udseende. Hovedtrappen blev gjort lige og regelmæssig;
hoveddørens indfatning blev ændret; den gamle barokgesims afløstes
af en lige, konsolbåret afdækning. Midt over den fik slotsuret fra
portfløjen sin nye plads i en opsats, der flankeredes af balustrader.
Endelig ombyggedes de otte småhuse ved siderne af den brede ind
kørsel, og på plankeværkets plads foran den anbragtes en række
stenpiller med jerngitter imellem. Indkørslen markeredes ved to høje
piller, på hvilke der anbragtes klassicistiske vaser. Samtidig gennem
førtes i det indre en række forandringer, hvorved nogle rum fik en
helt ny dekoration. Som typisk for denne Harsdorffske interiørstil
kan der peges på den velbevarede udstyrelse af det såkaldte Damegemak til venstre for Gardesalen. I disse år fuldførtes endvidere
Kuppelsalens udsmykning med malerier; Mandelberg udførte otte
billeder med emner fra Iliaden, bistået af sin begavede elev Abildgaard, der må anses som mesteren for det bedste af dem; A. Chr.
Rude fik til opgave at skildre en historisk begivenhed i hver af de
fire konger Frederik IV, Christian VI, Frederik V og Christian VII’s
liv. I Marskalsalen i Damebygningen ved ridebanen indrettedes ende
lig en teatersal med dekorationer af Mandelberg og Peter Cramer.
Den fik desværre ikke nogen lang levetid.
Med alle de her nævnte forandringer, som fuldførtes i 1776, havde
Fredensborg Slot fået det udseende, som i alt væsentligt er bevaret til
vor tid. Trods gentagne om- og tilbygninger, foretaget gennem hele
det ovenfor skildrede tidsrum, fremtræder det dog som en helhed.
Husets oprindelige stil har alt i alt føjet sig harmonisk ind under de
skete ændringer, der til gengæld er udført med megen hensynsfuldhed
over for denne. Alligevel kan man af selve værket endnu aflæse den
bygningshistoriske udvikling. Anlæggets grundtanke, Kriegers central
bygning, markeres gennem den høje kuppel over midterbygningen.
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Kuppelsalen (fot. Julie Laurberg&Co.).

På havesiden præsenterer sig Eigtveds brede landpalæ i velbevaret
skikkelse. I slotsgården fornemmer man Harsdorffs faste greb om det
nyklassicistiske formsprog.
Endnu et par år efter Frederik V’s død fortsattes udsmykningen
af have- og parkanlægget. Men da der fra 1768 kun blev anvist enke
dronning Juliane Marie et forholdsvis beskedent beløb til vedlige
holdelse af slottet, måtte disse arbejder stilles i bero. Efter 1772 fort
satte man igen, men i begrænset omfang. Fra 1770’erne hidrører så
ledes »Eremitgrotten«, som den lille kronprins Frederik skal have
været med til at opføre. Nordmandsdalen kompletteredes med endnu
nogle figurer, bl.a. af færøske folketyper, men 1784 standsedes
Grunds arbejde så brat, at han ikke nåede at få placeret fire færdige
islandske statuer.
Efter statskuppet ændredes forholdene nemlig stærkt. Der blev igen
forholdsvis stille på Fredensborg, idet kronprinsen og med ham kon157
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Loft i den daglige spisestue, sydvestre hjørne (fot. Julie Laurberg &Co.).

gen tog ophold på Frederiksberg Slot. Kun af og til aflagde de besøg
hos enkedronningen. Arveprinsen og hans gemalinde, der havde som
merbolig på Jægerspris, kom derimod jævnligt tillige med deres børn,
som derved fik indpodet kærlighed til Fredensborg fra ganske små.
Den 10. oktober 1796 døde Juliane Marie herude; hendes bisættelse
fra slotskirken blev den sidste store ceremoni på Fredensborg for
lange tider.
Nu fulgte en mørk periode i slottets historie; den varede lige til
omkring 1860. Hovedslottet var ganske vist stadig forbeholdt den
kongelige familie, men det toges sjældent i brug af kongen selv og
hans følge. Kun arveprinsens børn viste interesse for deres farmoders
yndlingsopholdssted. Da prinsesse Juliane Sophie 1812 havde indgået
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ægteskab med prins Frederik Wilhelm af Hessen-Philipsthal, fik par
ret anvist sommerbolig i arveprinsens lejlighed på første sal. Også
efter sin gemals død i 1834 beholdt prinsessen boligen herude lige til
sin død 1850. I Christian VIU’s regeringstid blev de kongelige besøg
noget hyppigere. Men vedligeholdelsen af slottet lod efterhånden me
get tilbage at ønske. Værst stod det til med alle sidebygningerne. Efter
Juliane Maries død havde en hel del af hendes hofpersonale fået an
vist friboliger i dem. Når lejligheder blev ledige på grund af dødsfald
eller bortflytninger, rykkede nye familier ind, tilsidst også folk, som
slet ikke havde haft nogen tilknytning til hoffet. I 1819 boede her
ikke mindre end 30 familier, og det var en broget flok, der nok
kunne tage sig friheder, som hverken bygningerne eller de tilbage
værende dele af det gamle inventar havde særlig godt af. Hertil kom,
at slottet eller dele af det af og til blev stillet til rådighed for særlige
formål. Under manøvren i 1804 var det f. eks. hovedkvarter; under
krigen 1807 - 14 var der indrettet militærhospital i kavaler bygningen.
Fra 1835 indkvarteredes hvert år den militære højskoles elever herude
for en kortere tid; de fik da som regel tilladelse til at holde bal i
Kuppelsalen. Senere blev slottet for en tid afgivet til brug for krigs
ministeriet ; landkadetkorpset fik lokaler her, og samtidig blev det
standkvarter for en husareskadron. I disse år boede officererne i
hovedbygningens anden etage. Den store sal, nu kaldet »Rosen«, i
Damebygningen benyttedes ved disse lejligheder som veritabelt sel
skabslokale, hvor omrejsende selskaber og stedlige dilettanter spillede
komedie. En enkelt gang holdtes der bal i Gardesalen, en anden gang
var tepavillonerne ved søen rammen om et lystigt karneval, og det
hændte også, at der holdtes koncerter i havesalen.
Ved forfatningsændringen 1849 overgik Fredensborg Slot til inden
rigsministeriet. Nogle gange holdtes der folketingsvalg i dets lokaler;
det første i 1849 fandt sted i haven uden for den store trappe, idet
»Rosen«, der var stillet til rådighed, langtfra kunne rumme forsamlin
gen ; 1853 og 1854 foregik valgene i Kuppelsalen og Gardesalen.
Også parken kom ind i en forfaldsperiode efter enkedronning
Juliane Maries død. Der var ikke midler til at vedligeholde den, og
som følge af en stadig mere ødelagt indhegning forvoldte kreaturer
efterhånden store skader såvel på beplantningen som på skulpturerne.
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Den bekendte slotsgartner Johan Ludvig Mansa, der kom til Fredens
borg 1799, udarbejdede en plan til omdannelse af haven i »engelsk
stil«, som dog ikke kom til udførelse. Med sorg måtte han se den
store park, der var betroet i hans varetægt, forfalde mere og mere.
Først efter Rudolph Rothes tiltræden som slotsgartner 1833 ændredes
forholdene til det bedre. Ved den tid henlå parken som en blanding
af et forsømt fransk anlæg og et skovvildnis. At rekonstruere den i
fransk stil ville være meget bekosteligt, hvorfor Rothe, i øvrigt i
overensstemmelse med sine egne anskuelser, forelagde planer om at
omforme den i mere landskabelig stil. De vandt delvis bifald, og
man gik i gang med visse ændringer, der dog gennemførtes under
skånsom hensyntagen til havens faste opbygning. Med de snorlige
alleers aksesystem i behold er Fredensborgs haveanlæg derfor endnu
den dag i dag præget af den franske baroktradition. Ved selve sin
størrelse virker den imidlertid som et landskab, og jo længere man
kommer bort fra slottet, des mere plads er der for naturlige anlæg
mellem de syv alleer. Hvad der gælder bygningerne på Fredensborg
kan imidlertid i nogen måde også siges om parken; trods mange
ændringer fremtræder den i alt som en helhed, hvor harmonien mel
lem det ældre og det nyere er et fremtrædende træk.
En ganske uventet begivenhed gjorde igen Fredensborg Slot til
kongeresidens. Det var branden på Frederiksborg den 17. december
1859, der foranledigede Frederik VII til at tage slottet i brug. Men
først måtte det underkastes en gennemgribende restaurering, som
fandt sted i 1861 under ledelse af den kongelige bygningsinspektør
F.F. Friis. I sommeren 1862 begyndte livet igen at røre sig herude;
bl.a. holdtes da to store nordiske fester i anledning af henholdsvis
det nordiske studentermøde og den svenske kong Karl XV’s besøg.
Men det var først under Christian IX, at Fredensborg Slot gik ind
i en ny glansperiode, som førte dets navn langt ud over Danmarks
grænser. Kort efter hans tronbestigelse blev det overladt konge
familien. Den egentlige sommerresidens var ganske vist Bernstorff
Slot, men det var alt for lille, når børneflokken med dens stadig vok
sende familier stævnede hjem til Danmark på sommerbesøg hos de
højtelskede forældre. Allerede før Christian IX’s tronbestigelse var
hans næstældste søn, prins Vilhelm, blevet kaldet til græsk konge
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Slotskirkens indre (fot. Julie Laurberg&Co.).

under navnet Georg I. Prinsesse Alexandra var i det samme år (1863)
blevet formælet med Albert Edward, prins af Wales, den senere
kong Edward VIL I 1867 ægtede prinsesse Dagmar den russiske tron
følger Alexander III. Prinsesse Thyra blev gift med hertug Ernst
August af Cumberland, hvis slægt ganske vist efter 1866 ikke længere
regerede i Hannover, men hvis rigdom og anseelse var stor. Endelig
ægtede Valdemar 1885 prinsesse Marie af Orléans. I hvert af disse
ægteskaber kom der mange børn, som efterhånden giftedes ind i de
fleste andre europæiske fyrstehuse. På den måde blev Christian IX
og dronning Louise virkelig, som de blev kaldt, »Europas bedste
forældre«, og deres hyggelige hjem blev om sommeren rammen om
store fyrstesammenkomster. Kongen og dronningen var midtpunktet
i kredsen af børn, børnebørn og slægtninge; deres jævne og beskedne
færd skabte fortryllelse om det samliv, der levedes på Fredensborg;
n dsh i
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selve slottet og dets omgivelser kunne jo, målt med de store euro
pæiske rigers alen, ikke præstere noget særligt i retning af fornem
pragt eller rigelig plads. Kongen havde sin lejlighed i værelserne ud
mod Marmorhaven, dronningen sin på første sal, hvor også gæstelejlighederne lå. Stueetagens sale var fælles selskabsrum, hvor man sam
ledes såvel til daglig, som ved de store fester og sammenkomster.
Mangfoldige er de begivenheder inden for kongefamilien, der er knyt
tet til Fredensborg i Christian IX’s tid; de indledtes 1866 med for
lovelsen mellem prinsesse Dagmar og storfyrst Alexander og afslut
tedes 1903 med Christian IX’s 40 års regeringsjubilæum. Fyrstebesøg,
fester, jagter og udflugter skabte rig afveksling i dagligdagen, men i
forhold til det 18. århundrede var både ceremoniellet og pragten nu
mere behersket. Det var først og fremmest det lykkelige familieliv,
der prægede dagene, ikke festerne eller politiske drøftelser, som i en
så sammensat kreds let kunne kalde uroen til huse. Det var så afgjort
fredens og fordragelighedens ånd, der havde hjemme på Fredensborg
i disse år. Det får man et levende indtryk af gennem talrige skildrin
ger af livet på slottet i de store fyrstedage. Et midtpunkt i gæstekredsen
var Alexander III, »onkel Sascha«, som han kaldtes af ungdommen.
På Fredensborg, hvor han kunne leve helt som privatmand, nød han
tilværelsen i fulde drag. Som kejser af Rusland kom han i alt seks
gange til Danmark. Den engelske tronfølger, som skal have kedet sig
grundigt i de rolige omgivelser, var en noget sjældnere gæst. Da
Alexander III var død 1894, og dronning Louise efter nogle års svag
hed gået bort 1898, blev fyrstebesøgene på Fredensborg sjældnere.
I 1900 var kejser Nikolaj II gæst på slottet, det følgende år kong
Edward VII; det sidste store besøg i Christian IX’s tid var kejser
Wilhelm II’s 1905. Også efter Christian IX’s død er Fredensborg ble
vet benyttet regelmæssigt af kongehuset. Under Frederik VIII tog
hoffet herud hver sommer. I anledning af nogle fyrstebesøg i 1907
blev der foretaget en gennemgribende restaurering og modernisering ;
bl. a. installeredes der elektrisk lys og vand, hvorved forholdene blev
mere tidssvarende; senere er dertil også kommet centralvarmeanlæg.
Men de store fyrstesammenkomster var uigenkaldeligt forbi; snart
ramte verdenskrigen ubønhørligt adskillige af de familier, som i
Christian IX’s tid havde nydt de festlige sommerdage i Nordsjælland.
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Christian IX og hans slægt i havesalen på Fredensborg. Maleri af L. Tuxen 1886
på Christiansborg (fot. Elfelt). Siddende i sofaen Christian IX og dronning Louise.
Til højre for dem står zar Alexander III med kejserinde Dagmar og derefter kron
prins Frederik (VIII) og kong Georg af Grækenland: foran dem sidder kronprin
sesse Louise. Længst til venstre sidder prinsen af Wales (Edward VII), og ved hans
side står prinsesse, senere dronning, Alexandra. Bag Christian IX’s skuldre ses til
venstre prins Valdemar og til højre (i hvidt matrostøj), prins Christian (den senere
kong Christian X).

Så meget mere er de store »Fredensborgdage« kommet til at stå i
eventyrets glans. Under Christian X brugtes slottet nærmest som
jagtslot, hvor hoflivet udfoldede sig nogle uger i efteråret, når konge
jagterne holdtes i de nordsjællandske skove. Men kongefamiliens kær
lighed til stedet har bl. a. givet sig til kende ved, at flere vigtige be
givenheder af mere intim karakter er blevet festligholdt herude, f. eks.
kongeparrets sølvbryllup 1923 og prins Knuds bryllup med prinsesse
Caroline Mathilde 1933. Under Frederik IX er Fredensborg på ny
blevet kongefamiliens foretrukne sommerbolig, hvor opholdsstuerne
præges af dronning Ingrids højt udviklede smag. — Både slot og park
er om sommeren et yndet udflugtssted. Repræsentations-værelserne i
stueetagen er da som regel tilgængelige, og de mange besøgende kan
af rummenes dekoration, malerier og møbler hente indtryk såvel af
n*
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tidernes skiftende smag som af de fyrstepersonligheder, der har sat
deres præg på Fredensborg lige fra Frederik IV’s tid til vore dage.
En vandring gennem parkens forskellige anlæg gør mindet om de
svundne tider end mere levende. Men forholdene er så store, at selv
mange mennesker ikke formår at bryde den ejendommelige stilhed,
der hviler over det hvide slot og dets naturskønne omgivelser. Det
er ikke blot navnet, der klinger af idyl.
JØRGEN PAULSEN

EJERE

BYGNINGER

ca. 1500 Kronen
ca. 1664 J. Petersen

Gården Østrup
ca. 1664 Nybygget stuehus af
bindingsværk

1670 Ulrik Fr. Gyldenløve
1678 Christian V

1720 Hvidkalket bygning i to stok
værk omkring en 30 m høj
kuppelsal opført
ved J. C. Krieger
1721-25 Kirke, Marskalhus og
Orangeri opføres. 8 småhuse
til vagtstuer m. m. bygges.
Alt ved J. C. Krieger
1731 Kavalerf løj bygges ved
J. C. Krieger
1741 Mezzaninen forhøjes ved
L. Thura
1753 Fire sidefløje tilbygges ved
Nic. Eigtved
1754 Fire minaret-skorstene og
forbindelsesbygning mellem de
to hjørnepavilloner opføres
ved L. Thura
1757 Slotsforvalterboligen opføres
ved L. Thura
1760 Marskalhuset og Orangeriet
forhøjes ved Jac. Fortling.
I de følgende år blev parken
omordnet ved N. H. Jardin,
haveskulpturer ved
Johs. Wiedewelt
1774 Ombygning ved C.F.Harsdorff

1849 Indenrigsministeriet

1861 Hovedrestaurering ved
F. F. Friis
1863 Christian IX

Nivaagaard, set fra syd (fot. Bernild).

Nivaagaard
Karlebo sogn, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt

Den flade strandmark ud imod Øresund, hvor Nivåen løber ud i
Nivå Bugt, lå i den ældre stenalder 3 til 4 meter under det nuværende
plan. Fra stedet, hvor nu Nivaagaard ligger, strakte sig en 4 km lang
fjord ind i landet mod nordvest og med en sidevig mod syd helt ned
til Ullerød og Græstedgaard. Nivaagaards strandvænger og det lang
strakte mosedrag vest for Lyngebæksgaard og Ullerød er endnu en
tydelig mindelse derom.
Nivaagaard ligger på den højre del af kyststrækningen med udsigt
ud over Sundet og umiddelbart op af den gamle Strandvej, der her
netop af terrænmæssige grunde løber et stykke inde i landet. Gårdens
tilværelse som hovedgård strækker sig ikke meget over halvandet
hundrede år tilbage i tiden. Byen Nivå var i det 17. århundrede et
lille fiskerleje, bestående af 3 gårde, 4 landgildehuse, 7 huse uden
jord og 3 holdhuse. 1688 havde ejeren af Rungsted Kro fået privi
legium på at tage passagepenge af de vejfarende ved broen over
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Nivå imod at vedligeholde denne. Et krosted rejstes senere, men dette
inddroges i 1753 sammen med en del af Nivå bys og Ullerøds over
drev, da admiralitetet ønskede anlagt en galejhavn her. Bønderne
tilstodes en godtgørelse, men måtte til gengæld gøre en del ekstra
frirejser og skaffe indkvartering til de militære kommandoer, der
forestod jordarbejdet. Havnen blev vistnok aldrig helt færdigbygget
— midt i tresserne nævner Pontoppidan, at dens »egentlige Væsen
allerede befindes i brugelig Stand, skiønt Fæstnings-Værkerne ved
Land-Siden allene ere afstukne« — og allerede 1767 blev den nedlagt
igen, hvorefter dens bygninger og tilliggende samme år af kongen
skænkedes kammerjunker Adam von Lüttichau, Denne skulle garan
tere, at ingen af havnens pæle blev afhugget eller stjålet og ligeledes
stå til ansvar for den i havnen liggende fregat. I 25 år var Nivaa
Havnegaard, som den kaldtes, nu halvvejs offentlig, halvvejs privat
ejendom, indtil den i 1793 skænkedes Lüttichau »til fuldkommen
Ejendom«. Lüttichau havde samme år erhvervet det tidligere Nivaa
Telgværk, der i sin tid var blevet oprettet i anledning af dronningens
store byggeforetagende på Hørsholm. Han afhændede 1797 ejendom
men til kammerherre Hauch, der kort efter lod den gå videre til
assistent Johan Jørgen Løwe. Denne forøgede besiddelsen med en
bondegård fra Nivå og en anden fra Niverød og solgte det hele i
1802 til den norske assessor Kræfting, der atter 1808 afhændede til
kaptajn, senere generalkrigskommissær Astrup. Denne fik tilladelse til
at genoptage driften af det nedlagte teglværk uden afgift et par år,
hvorved dette kom i gang igen. Den følgende ejer af gården var
Brinck-Se idelin. Han erhvervede den såkaldte Lille-Nivaagaard og
lagde den ind under hovedgården. Den samlede besiddelse, omkring
20 tdr.htk., overdrog Brinck-Seidelin allerede i 1812 til et kompagni
skab bestående af kammerherre Joh. Fr. von Bardenfleth og over
adjudant, senere minister i Eutin v. Qualen. Den sidstnævnte udkøbte
året efter von Bardenfleth og var derefter eneejer til sin død. Hans
bo solgte i 1831 Nivaagaard for 13.500 rdlr. rede sølv til Frederik
Burmeister, der tidligere havde været forpagter af Folehavegaard.
Hovedgården beskrives på denne tid, som en »god og anselig Bo
pæl« med grundmuret, teglhængt stuehus og udhuse af mur- og bin
dingsværk. Alt i alt fandtes 5 længer, der tilsammen var assurerede
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Museumsbygningen, set fra øst (fot. Bernild).

for 21.000 rbdir. sølv, slet ikke nogen helt ringe sum. Tilliggendet til
denne del af gården var godt 15 tdr. htk. uprivilegeret ager og eng
plus et ganske lille skovstykke på 3 fjerdingkar. Arealet omfattede
271 tdr. Id. Foruden teglværket forefandtes et lejehus, der præsterede
28 arbejdsdage årligt. Men hertil kom Lille-Nivaagaard, der endnu
synes at være opretholdt som selvstændigt brug. Den stod anført for
godt 5 tdr. htk. ager og eng med et areal på 55 tdr. Id. Den havde
egne hoved- og staldbygninger, den første i to etager, tilsammen
assureret for 13.720 rbdir. sølv, og to tilhørende lejehuse, der hver
ydede 28 årlige arbejdsdage. Den daglige drift var dog fælles. Tilsam
men udgjorde besætningen 12 heste, 80 køer, 20 svin og en forholds
vis talrig fårebestand på 100 stk., et antal der temmelig sikkert skyld
tes de salte jorder på de flade strandarealer. Kornudsæden var 12 tdr.
hvede, 22 tdr. rug, 22 tdr. byg og 100 tdr. havre. Hertil kom 5 tdr.
ærter, 5 tdr. vikker og hele 100 tdr. kartofler. Driftsmåden var ret
afvekslende. Det første år gødedes der til brak og grønfoder. Næste
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år såedes hvede og rug, det følgende år igen byg og kartofler, hvor
efter turnus’en afsluttedes med et treårigt udlæg af kløverblandet
havre. Udbyttet var ikke overvældende stort. Gennemsnitligt avledes
6 å 7 fold. Markerne var ellers godt indhegnede og merglede. Fiske
riet i Nivåen gav derudover en lille ekstraindtægt.
Burmeister solgte i 1834 den samlede ejendom til forhenværende
grosserer P. M. Hagen for næsten det dobbelte af sin egen pris 3 år
tidligere, så driften var formentlig betydelig forbedret i hans tid.
Hagen besad den derefter under tredivernes gode landbrugskonjunk
turer og solgte den med stor fortjeneste i 1847. Køberen, W. Engel
sted, måtte betale 55.000 rdlr. uden dog at have gjort en dårlig han
del; thi 1857 kunne han afhænde den til Synnestved for 97.000 rdlr.
Det kan ikke have været den høje pris, der forårsagede Synnestveds
økonomiske sammenbrud, for ved auktionen over fallitboet 1862
overtog grosserer Alfred Hage gården for den endnu større sum af
101.500 rdlr. Alfred Hage, søn af storkøbmanden i Stege Christopher
Friedenreich Hage og selv en af storhandelens ledende personligheder,
ejede i forvejen Oremandsgaard. Han blev af de nationalliberale ind
valgt i folketinget, men stemte her ikke sjældent sammen med venstre
og indtog på adskillige områder særlige standpunkter. Han omdan
nede gæstfrit sine københavnske palæer, samt svenske og danske
herregårde til storstilede »saloner« for politikkens og kunstens frem
ragende personligheder. Et maleri af ham, udført af Constantin Han
sen, findes på Nivaagaard. 1868 købte han Nivaa Mølle for 32.000
rdlr. og lagde den ind under Nivaagaard. Møllens jorder, ca. 66 tdr.
Id. stod i skyld til godt 6 tdr. htk. Nivaagaards samlede tilliggende
kom derved op på ca. 330 tdr. Id. eller godt 26 tdr. htk.
Ejendommen gik ved Alfred Hages død i 1872 over til enken, der
dog samme år overdrog den til sønnen, løjtnant Johannes Hage.
Efter en brand opførte han i 1880 - 81 den nuværende hovedbygning
i to stokværk med de karakteristiske kamgavle. Teglværket udvidedes
betydeligt, så den årlige produktion kom op på 5 millioner mursten
og 300.000 drænrør, og en nyplantning påbegyndtes af det efterhånden
afdrevne skovareal. Johannes Hage fortsatte sin faders politiske løbe
bane og indvalgtes som højres repræsentant i Frederiksborgkredsen.
Det betydeligste minde, han har sat sig, var hans storstilede mæcen-
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Konsul Christopher
Friedenreich Hage
(tl849) og
hustru Christiane
Annette Just
(tl866)ikobmandskontoret i
Stege. Maleri af
Wilh. Marstrand
1849 i Nivaagaardsatnlingen.

virksomhed. Som medlem af Frederiksborg amtsråd oprettede han
Nivaagaards Hospital for kronisk syge og skænkede det tilligemed en
driftskapital på 100.000 kr. til amtet. Hans hovedinteresse var dog
malerkunsten. I årenes løb skabte han ved indkøb på de store euro
pæiske auktioner og gennem privat liebhaveri en omfattende maleri
samling, og i året 1903 opførte han i gårdens park, med Johan
Schrøder som arkitekt, en museumsbygning, der året efter blev gjort
tilgængelig for publikum. Ved en den 30. september 1908 oprettet
fundats overgik samlingen på Nivaagaard til en selvejende offentlig
stiftelse. Til denne overdrog Hage foruden kunstværkerne og den
dertil opførte bygning en kapital til afholdelse af driftsudgifter. Her
med var en af de betydeligste danske privatsamlinger af ældre kunst
tilegnet offentligheden. Dens kerne er billeder af det 17. århundre
des hollandske malere, store og små mestre imellem hinanden. Af de
største er både Rembrandt, Ruisdael og Hobbema repræsenteret.
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Alt i alt indeholder samlingen et gyldigt udsnit af det 17. århundredes
nederlandske, tyske, franske og italienske malerkunst og dertil en rig
holdig afdeling af ældre danske kunstneres arbejder. Her findes be
tydelige arbejder af Eckersberg, Marstrand, Lundbye, Skovgaard og
Vermehren foruden et af Købkes skønneste billeder. Museet tæller
ikke mindre end 150 numre tilsammen.
Johannes Hage er portrætteret af L. Brandstrup i 1918, og hans
buste findes både på Kunstmuseet, Nivaagaard og på hans gravsten.
Han døde 14. januar 1923 på Nivaagaard og ligger begravet på Nivå
kirkegård. Hele godskomplekset, avlsgård, teglværk og Nivaa Møllegaard tilfaldt og ejes nu af »Den Hageske Stiftelse«. Hovedbyg
ningen, der har bevaret sit indre udstyr fra Johannes Hages tid, blev
i 1934 uden medvirken af arkitekt omdannet til rekonvalescenthjem
for nervelidende. Efter at have stået tom i ca. 3 år er bygningen i 1963
udlejet til Den danske Tibetanerkomité og indrettet til kostskole for
tibetanske flygtningebørn.
Nivaagaards tilliggende er, efter at nogle enkelte byggegrunde er
solgt fra, nu på 280 tdr. Id. ager, 80 tdr. Id. eng og 25 tdr. Id. skov.
Til teglværket hører 40 tdr. Id. Det producerer gule og røde mursten
samt drænrør og kloakrør, i alt ca. 16 mili. enheder årligt. Nivaa
Møllegaard omfatter 55 tdr. Id.
P. SLOTH CARLSEN

EJERE
1767 Adam v. Lüttichau delvis ejer
1793 Adam v. Lüttichau
1797 J. J. Løwe
1802 Assessor Kræf ting
1808 H. C. Astrup
H. D. Brinck-Seidelin
1812 Joh. Fr. v. Bardenfleth &
R. A. L. v. Qualen
1831 Fr. Burmeister
1834 P. M. Hagen
1847 W. Engelsted
1857 Synnestved
1862 A. Hage
Den Hageske Stiftelse

BYGNINGER

Grundmuret stuehus,
udhuse bindingsværk
1880 Nuværende hovedbygning
1903 Museumsbygning ved
Johan Schrøder

Krogerup, set fra syd (fot. K. Gemzøe).

Krogerup
Humlebæk sogn, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt
I det 16. århundredes sidste halvdel blev kongens gods betydelig
udvidet, og en lang række herregårde kom i kongelig eje. Det hed
sig ved disse godshandeler, at kongen ønskede at danne sammen
hængende jagtområder, men nok så betydningsfuldt var det dog, at
store dele af adelen måtte fortrække fra deres godser og lade ind
flydelsen gå over på kongens hænder. I Nordsjælland blev ikke alene
herregårdenes beboere fordrevne, men her lod kongen også hoved
bygningerne på sine nyerhvervede ejendomme stå tomme og i tidens
løb forfalde og forsvinde. I denne egn er en herregård fra tiden før
det 18. århundrede derfor en sjældenhed. Herregården Krogerup,
hvis hvide hovedbygning ligger bag alleer tæt vest for strandvejen
ved Humlebæk fiskeleje, kendes dog allerede fra det 16. århundrede,
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men har aldrig haft fri hovedgårdstakst og er opstået af flere bøn
dergårde, der er blevet slået sammen til én hovedgård. Måske er den
identisk med et ellers ukendt »Krwwerup«, nævnt i Æbelholt Klosters
brevbog fra begyndelsen af 16. århundrede.
I 1577 ejedes gården af tingfoged i Kronborg birk Henrik Ejlersen,
der (vistnok 1613) både som ejer og i embedet efterfulgtes af sønnen
Hans Henriksen. 1648 overtoges den af skriver ved Bryghuset i
København Niels Jørgensen, der tilkøbte en bondegård, Fløjterup,
i Grønholt sogn og som ved kongebrev fritoges fra at svare land
gilde m. v. til Frederiksborg. Hans enke, Anne Nielsdatter, solgte
gården 1652 til Peder Christensen Svenske for 3000 rdlr. Peder
Svenske var jyde og bar sit tilnavn på grund af sine bedrifter i
Kalmarkrigen. Han havde haft forpagtning på Københavns og Frederiksborgs ladegårde, men trak sig på sine ældre dage tilbage til
Krogerup, som han havde købt med have, men uden jorder.
Den ene af Peder Svenskes to smukke døtre, Kirsten, blev i 1656
gift med Hans Rostgaard, der samme år fik livsbrev på Krogerup
for sig og hustruen og ved svigerfaderens død året efter købte sine
medarvinger ud. Rostgaard var en begavet nordslesvigsk bondesøn,
der som dreng var kommet i huset hos en af Christian IV’s tjenere.
Han deltog i slagene ved Listerdyb og på Kolberger Heide og blev
senere ansat ved sølvkammeret på Rosenborg. Her blev han sølvpopsvend og senere foged, men fik kort inden sit ægteskab med Peder
Svenskes datter bestalling som foged på Kronborg len. Det var som
ejer af Krogerup og foged på Kronborg, at Rostgaard udførte sine
bedrifter. Da svenskerne ført af Karl X Gustav i 1658 havde erobret
Kronborg og belejrede København, nægtede Rostgaard at sværge
kongen troskabsed og sad i nogen tid fængslet. Efter at være blevet
løsladt mod kaution, stod han i stadig forbindelse med det belejrede
København, bragte vildt, frugt og andre madvarer på både ind til
byen og var sendebud imellem Frederik III og den hollandske ad
miral Opdam, da denne nåede Øresund med sin flåde. Det blev af
betydning for forsvaret af København, at han i tide nåede at røbe
svenskernes plan om stormen på hovedstaden i februar 1659. Samme
forår deltog han i en sammensværgelse, der gik ud på at tilbage
erobre Kronborg. De sammensvorne mødtes i skoven ved Krogerup,
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Udsnit af kort over Karl XII’s landgang juli 1700. Stik af Johan Haas i Joh. Heinr.
Heubel: Leben Karl des Zwölften, I (1745).

hvor »Troskabsbøgen« i mange år stod som minde herom. Da pla
nerne imidlertid blev røbede, og flere af deltagerne fængsledes af de
svenske myndigheder, skød Rostgaard, efter at have rådført sig med
hustruen, sin hest ved Ulvesømosen nær Reerstrup (en mindesten er
rejst på stedet 1761, da det tidligere mindetræ var fældet), for at
det skulle se ud, som om han var omkommet. I næsten et år boede
han skjult i København hos sin svoger, og Kirsten Rostgaard styrede
i al denne tid Krogerup som enke. Rostgaard fortæller, at »for
medelst min Hustru var Enke og saa morderisk og skelmisk miste
hendes Mand, da efterlod de hende mange Skatter, Ja var endog
Ritmestere og Secreterer, som friede til hende, saa vist var de paa,
at jeg var skødt ihjel!«
Efter krigen forenedes ægteparret igen, og 1661 blev Rostgaard
belønnet af kongen for »villig og tro Tjeneste i forleden Krigstid«,
idet han får »Gaarden Krogerup hvor han bor, og de Jorder som
fra Øfverste Torp og Fløyterup ere lagte under Gaarden, med adelig
Frihed«. Desuden udnævntes han til kongelig fiskemester i lenet, hans
ridefogedbestalling fornyedes, og han fik løfte om 300 rdlr. årlig af
sundtolden, sålænge han selv eller hustruen levede. Da toldkassen
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Krogerup i begyndelsen af det 19. århundrede. Tegning af Gerstenberg.

to år efter ikke længere magtede udbetalingen, ansøgte Rostgaard
om erstatning, og efter mange ansøgninger fik han denne i form af
nogle små bol og huse i Krogerups nærhed, ialt ca. 37 tdr. htk. Om
Rostgaard som landmand bemærker biskop Laurids Thura, der i
1726 udgav en versificeret beskrivelse af Rostgaards liv, at »Han er
omhyggelig og flittig i at forbedre Krogerups Bygning og at frede
paa Gaardens Haver, Skov og Marker, samt at se paa Bondens
Bedste med videre«.
Ved sin død i 1684 var Rostgaard amtsforvalter over Kronborg og
havde desuden Ladegaarden ved Helsingør i forpagtning. Efter sin
første hustrus død i 1668 havde han 1670 ægtet Cathrine Asmusdatter, en købmandsdatter fra Flensborg, med hvem han fik sønnen
Frederik. Da han efter få års forløb også havde mistet sin anden
hustru, giftede han sig i 1674 med Dorethe Rode, der fra sit første
ægteskab bragte ham godset Anholt; hun døde efter et par års ægte
skab i barselseng tillige med barnet.
Frederik Rostgaard, f. 1671, arvede ved faderens død rige midler
foruden Krogerup og Anholt. I hans barndom og medens han som
ung studerede rets- og sprogvidenskab i udlandet, blev Krogerup be
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styret af fætteren, krigskommissær Jens Rostgaard, men senere, selv
da han boede i København, varetog han altid selv gårdens drift.
Rostgaard blev trolovet med Conrad Reventlows adlede og aner
kendte datter med Anine Catharina Haagensen, Conradine Revenfeid,
og som svigersøn af storkansleren fik han hurtigt en betydelig posi
tion. Han udnævntes til gehejmearkivar, adledes 1702 og fik i årenes
løb utallige hverv som embedsmand, det betydeligste i 1721 som over
sekretær i det danske kancelli. Der mødte ham dog også modstand af
forskellig art. Først følte han sig som herre til Anholt krænket over
Holbergs skildring af øens beboere i Peder Paars og fik sin klage her
over afvist; senere blev der af en inkvisitionskommission rejst de al
vorligste beskyldninger for bestikkelse og majestætsfornærmelse imod
ham. Ved en dom blev han forvist fra København, mistede sine
embeder som gehejmearkivar og oversekretær og skulle tilbagebetale
de beløb, han havde modtaget som bestikkelse. Han trak sig derfor
tilbage til Krogerup efter at have solgt sit sjældne bibliotek og sin
gård i København. I virkeligheden var Rostgaards forseelse ikke
graverende, og forvisningen lempedes også hurtigt; han blev amt
mand over Antvorskov og Korsør amter og fik det indbringende em
bede som translatør ved Øresunds toldkammer. Denne stilling opgav
han dog snart for at kunne beskæftige sig med administrationen af
sine godser, hvortil han 1710 havde føjet Sejrø og 1718 Nekselø,
samtidig med at han dyrkede sine videnskabelige og litterære inter
esser. På Krogerup havde han efterhånden atter samlet sig et nyt og
overordentlig værdifuldt bibliotek.
Da Karl XII i 1700 gik i land ved Tibberup nord for Humlebæk,
hærgede hans soldater på Krogerup, og skaden kan ifølge Rostgaards
opgivelser anslås til 3000 rdlr. Som erstatning for dette tab fik han
skattefrihed af »Gaardens egen Grund« (d.v. s. uden bøndergods),
ialt 19 tdr. htk. I denne forbindelse gør Rostgaard opmærksom på, at
han »har anlagt Veje, plantet Træer, opført Huse og en Vejrmølle, et
betydeligt Teglværk, som drives med Tørv fra en tilgroet Dam, gravet
Fiskedamme m. m.« Han har desuden ladet markerne rense for sten ;
også en stenkiste under landevejen ved Humlebæk kirke er bygget
af ham, men haven, som han allerede omkring 1690 havde ladet an
lægge i fransk stil, interesserede ham mest. Her kom Karl XII daglig.
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Rostgaard havde planer om at gøre Krogerup til en hovedgård og
ved mageskifter med kongen få sine jorder samlet. Hans fader havde
udlagt større beløb for kongen ved bygningen af Hammermøllen og
forbedring af fiskeriet, til gengæld derfor ansøgte sønnen om at få
126 tdr. htk. udlagt til sig i nærheden af Krogerup. Rentekammeret
fandt imidlertid ikke forslaget acceptabelt. Derimod blev Krogerup
1741 oprettet til stamhus, indbefattet Sejrø, Nekselø og Anholt.
På et kort fra ca. 1700, der viser Karl XII’s landgang ved Tibberup,
kan man se en plan af Krogerup, som det har set ud på Rostgaardernes tid. Der har været tilkørsel fra to sider; fra vest gennem en allé
og fra øst ad en vej, der kom fra Strandvejen ved Humlebæk, og som
førte gennem gården og fortsatte i alleen. Nord for vejen lå haven
med hovedbygningerne, to tolængede bindingsværksbygninger, hvoraf
den vestre stod endnu i 1916. Den østre af bygningerne har sandsyn
ligvis været Hans og Frederik Rostgaards bolig. Syd for vejen lå
avlsbygningerne, et trelænget anlæg med en tilbygning mod øst. I
stengærdet omkring haven har Rostgaarderne ladet opsætte adskillige
indskriftssten. En del er mindre sten med navnene Hans, Jens eller
Frederik Rostgaard og årstal, men ved indgangen til alleen findes en
større, rejst 1738, med Frederik Rostgaards og Conradine Revenfelds
våben og navne foruden årstal for deres fødsel og ægteskab. En an
den bærer indskriften: Rostgardus murum hunc et Revenfeldia coniux
struxerunt, ipsis arx erit ipse Deus. AC 1734. Coniurgii 37 (Rostgaard
og hans hustru af slægten Revenfeld har bygget denne mur, for dem
vil Gud selv være en fæstning).
I sit ægteskab med Conradine Revenfeld havde Frederik Rostgaard
kun døtre. Den ældste af disse, Conradine Sophie, ægtede 1720 major
Frederik Masius til Tybjerggaard og Frøslev, en søn af hofpræsten
Hector Masius og adlet von der Maase; Krogerup gik derved over
til denne slægt. Stamhuset tilfaldt først Conradine von der Maases
ældste søn, kammerherre, oberstløjtnant Frederik von der Maase, gift
første gang med Christiane Cathrine Styrup og siden med Sophie
Henriette Moltke. Frederik von der Maase lod det østre stuehus ned
rive og erstatte med en grundmuret hovedbygning. En sten i have
gærdet bærer hans navn samt årstallet 1772, og ombygningen er for
modentlig påbegyndt dette år ; i alle tilfælde stod huset færdigt i 1776.
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Bindingsværkslænge ved hovedbygningens vestgavl, nedrevet 1916 (fot. Elleby & Tiirck).

En blyantstegning med påskriften »Gerstenberg« og en brandtaksa
tion fra 1776 giver tilsammen et ret klart billede af det nye hus. Det
var en en-etages bygning med svært mansardtag og høj kælder, 11
fag til gården, 9 til haven samt kvist. Husets facader opdeltes ved
bosserede lisener, der stod glatte i kælderetagen, i smalle tofags side
partier og et bredt midtparti; på gårdfacaden dannede de tre midter
ste vinduer og to indgangsdøre tilsammen et centralt parti, der yder
ligere fik vægt ved at krones af en vaseprydet sandstensbalustrade og
en trekantgavl med ur samt bygherrens våben og navnetræk. Som en
accent over midtpartiet knejsede øverst på mansarden en lille kob
berklædt tagrytter. En brolagt rampe med sandstensstolper og kæder
førte fra gårdspladsen op til indgangene. De høje smalle fløjdøre er
foroven skilt fra ruder ved kurvehanksbuer; de er rigt forsiret med
udskårne kranse, guirlander og løvehoveder, og fyldingerne indram
mes af kannelerede, omvundne lister. Både vinduer og døre er indfat
12 dsh i
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tet i glatte sandstensrammer. Den oprindelige rumfordeling i stue
etagen er nogenledes uforandret. En korridor igennem det meste af
huset deler dette på langs i to dele, en tid var gård- og haveside
endog ensbetydende med henholdsvis sommer- og vinteropholdssted.
Bag indgangsdørene ligger to forstuer ; fra den vestre — og største —
fører en trappe op til den øvre etage. Forstuerne, der har et rum
imellem sig, føjer sig ind i en række på ialt 6 værelser; havesiden
domineres af den midterste stue med udgang til haven ad en sand
stenstrappe. I havestuens bageste, afskårne hjørner er udsparet kak
kelovnsnicher, udsmykkede med lette stukkaturer i Louis-seize stil.
Det interessanteste rum er dog spisestuen, den vestlige hjørnestue
imod haven; væggene er her udsmykket med kraftige Louis-seize
stukkaturer, portrætmedailloner og guirlander, og på vinduespillerne
er opsat forsirede volutkonsoller bærende kolossalvaser, modelleret
på væggen, alt ligeledes i stuk; over dørene er anbragt stukkerede
frugt- og blomsterkurve. Værelsets udsmykning er uden sidestykke i
dansk interiørkunst, en forgrovet omtydning af franske forbilleder.
Den øvre etage indeholdt bl. a. en ammestue og soveværelser.
Ved husets østende opførtes et lille hus på 4 fag til mælkestue og i
haven et grønmalet lysthus. Den samlede vurderingssum i 1776 var
8600 rdlr. Arkitekten kendes ikke, men må sikkert søges i kredsen af
Jardin-elever. Huset tilhørte den tidlige klassicisme, men det svære
mansardtag gav det et barokt præg.
Efter Frederik von der Maases død i 1774 tilfaldt stamhuset hans
søn af andet ægteskab, Frederik Anton von der Maase, f. 1723, senere
kammerherre og staldmester, som ved en bevilling 1800 fik tilladelse
til at afløse stamhuset mod at oprette en fideikommiskapital, der for
Krogerups vedkommende var på 50.000 rdlr. Conradine von der
Maase var selv blevet udelukket fra arvefølgen, da hun efter sin
mands død ægtede en borgerlig, byfoged i København, Oluf Bruun.
I 1804 blev Krogerup med 26 tdr. htk. under selve gården og 71
tdr. bøndergods købt for 74.000 rdlr. af generalinde Pouline Sehested,
f. Fabritius de Tengnagel og enke efter general Johan Frederik
Sehested til Tose og Høgholm. Da gehejmekonferensråd Constantin
Brun i 1810 (skøde 1813) købte Krogerup for 120.000 rdlr. havde
generalinde Sehested afhændet alt bøndergodset på 13 tdr. htk. nær.
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De nye højskole-bygninger, opført 1957-59 (fot. Niels Elswing).

Ejendommen Lüttichausminde, der ejedes af bager i Helsingør Chri
stoffer Smidt og var på 9 tdr. htk., havde således tidligere tilhørt
Krogerup og blev købt tilbage af Brun for 30.000 rdlr. Constantin
Brun, der var gift med digterinden Friederike Brun, født Münter,
ejede det yndige landsted Sophienholm ved Bagsværd sø, og allerede
en måned efter overtagelsen af Krogerup overdrog han gården til
sin nygifte søn, senere kammerherre Carl Friderich Balthasar Brun
og hans hustru, født Bügel. I 1814 skænkede Carl Brun det stykke
jord, hvor Humlebæk havn anlagdes, til kongen, idet han dog forbe
holdt sig strandrettigheder og fiskeret. Omkring 1820 blev haven
omlagt i engelsk stil; med sine slyngede gange har den i hovedsagen
bevaret sit præg af romantisk have til i dag. Hovedbygningens tag
begyndte at forfalde, og i 1837 blev hele huset ombygget til sin nu
værende skikkelse. Det nye hus fik to etager og valmtag og den
enkle facadedekoration bibeholdtes, idet de bosserede lisener førtes
helt op til den nye taggesims. »Mælkestuen« med husets østre ende
blev nedrevet og erstattet af en lille tilbygning på selve huset. På
dette tidspunkt bestod avlsgården af fire stråtækte længer; besætnin
gen var på 12 heste, 40 køer, 500 får og 20 svin. Jorden opgøres til
360 tdr. Id. ager og eng, 100 tdr. Id. fredskov foruden en del strand
bred og en tørvemose i Kelleris skov. På flere af markerne fandtes
mergel, som med stort held blev tilført gårdens sandblandede jorder.
12*
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I 1870 overtog kammerherre Petrus Friderich Constantin (Fritz)
Brun Krogerup efter sin faders død året i forvejen. Fritz Brun var
jurist, amtmand over Præstø amt og i nogle år medlem af folketinget,
han var første gang gift med en søster til maleren Lorenz Frøhlich og
efter hendes død med en datter af kammerherre Vind til Sanderumgaard og Bækkeskov. Efter hans død 1888 tilfaldt Krogerup sønnen
hofjægermester Oscar Brun til Sædingegaard, der havde lært land
væsen hos Edvard Tesdorpf på Ourupgaard og var gift med hans
datter, Ida Charlotte Sophie Tesdorpf. Oscar Brun var medlem af
landstinget og en af hovedmændene ved stiftelsen af landbrugets
fællesindkøbsforretning Frejr.
Efter at Kystbanen var blevet anlagt 1897, solgte hofjægermester
Brun 30 tdr. Id. fra til villagrunde mellem den gamle Strandvej og
stranden. Omkring 1916 lod han den sidste del af Rostgaardernes
stuehus rive ned og genopførte det gamle egebindingsværkshus i
skoven ved Krogerup som godsforvalterbolig. Desuden blev Krogerups østre ende udvidet og et par af rummene i stueetagen ombyggede.
En broncestatue af Hans Rostgaard udført af H. P. Pedersen-Dan
blev i 1904 opstillet i haven tæt vest for hovedbygningen. Efter Oscar
Bruns død i 1921 drev hans enke Krogerup i mange år. Efter hendes
død solgtes gården i 1942 med 285 ha, hvoraf 93 ha er skov, ialt 31%
tdr. htk. til Statens Jordlovsudvalg for 1.250.000 kr. Hovedbyg
ning og park overtoges i 1953 af institutionen Krogerup Højskole.
[ 1957 - 59 udvidedes højskolen med et supplerende bygningsanlæg
mod vest efter tegninger af arkitekt Erling Zeuthen Nielsen.
DYVEKE HEL STED
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Kokkedal. Havefacaden, set fra sydøst (fot. Bernild).

Kokkedal
Hørsholm sogn, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt
I det lange tidsrum, den byggelystne dronning Sophie Magdalene
indehavde Hørsholm amt (1730 - 70) og holdt hof på Hørsholm og
Sophienberg, fik adskillige af hendes funktionærer og andre hende
nærstående skænket eller tilskødet gårde eller lystejendomme herude.
Således erhvervede hendes hofpræst J. A. Cramer Sandholm, kabi
netssekretær Walther Eskemosegaard, dronningens bygmester Nicolai
Eigtved Rungstedgaard, der senere kom til enken efter hendes over
hofmester greve Christian Günther Stolberg, og endelig fik greve
Christian August Berckentin Kokkedal.
Kokkedal, nabogården til Sophienberg, ligger nær ved Nivåbugten,
hvor Øresundskysten skærer sig ind, for atter over Sletten, Humlebæk
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og Snekkersten at nå ud til øret ved Kronborg. Mod øst har man
udsigt til Hveen og Skåne. Fra den sydlige udkant af parken haves
et prægtigt udblik over landskabet fra Rungsted til Usserød.
Kokkedal var i svenskekrigenes tid en almindelig bondegård med
ager og eng ansat i hartkorn til 10 tdr., 3 skp. 1 fj., ved revisionen
nedsat til 7 tdr. 3 skp., og havdes da i fæste af en bonde.
Gården træder først ud af sin ubemærkede tilværelse, da Christian
August Berckentin i 1745 kom på tanken at indrette sig en sommer
bolig på det naturskønne sted. Berckentin var hjemmehørende i Meklenborg, hvorfra han indkom som kammerjunker hos dronning Louise,
men valgte derefter den diplomatiske løbebane. I atten år var han
dansk gesandt i Wien, indtil han 1740 hjemkaldtes, for i Iver Rosenkrantz’ sted at indtræde i konseillet og overtage ledelsen af rente
kammeret og kommercekollegiet. I 1750, da han efter Schulins død
styrede de udenrigske sager, ophøjedes han til dansk lensgreve.
Berckentin stod særlig J. H. E. Bernstorff nær, der betegner ham
som sin kæreste og mest trofaste velynder fra ungdommens dage og
som sin ypperste ven. Han var som embedsmand en duelighed, men
uden videre syner eller personligt initiativ; privat var han litterært
interesseret og havde en god kunstnerisk smag.
Ved skøde af 4. marts 1746 overdrog dronning Sophie Magdalene
Kokkedal til gehejmeråd Berckentin og arvinger som fri ejendom
mod at fornøje fæsteren for afståelsen, betale de kongelige skatter
og for tienden og små byrder årlig at svare 15 rdlr., men være fri
for hoveri og landgilde. Dronningen forbeholdt sig forkøbsretten til
gården, ligesom også herligheden, over- og underskov med undtagelse
af et jordstykke, som Berckentin ville indtage til have, samt den
gamle jagtvej gennem Kokkedals vang.
Allerede samme år, Berckentin fik skødet, begyndte opførelsen af
hovedbygningen under ledelse af bygmester Johan Gottfried Rosen
berg, der samtidig byggede ham en vinterbolig i hovedstaden i Bred
gade. Kokkedals palæagtige bygning kom til at ligge ret skjult ved
vejen mellem Rungsted og Helsingør straks til venstre for Sophienberg; den havde, som stikket viser, kun et stokværk, midterpartiet
var dog på den ikke viste side højere, frontonkronet og smykket med
ioniske pilastre; hele huset var dækket af et svært mansardtag. Sær182
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Kokkedal 1763. T. v. ved Sundet ses dronning Sophie Magdalenes Sophienberg. Stik af
W. A. Müller (Kgl. Bibliotek).

lig må fremhæves de endnu bevarede, rummelige, hvælvede kældre.
I foråret 1747 havde Bernstorff i Paris det hverv at skaffe Berckentin
kunstgenstande, tapeter og møbelstoffer til udsmykning af bygningen.
I ti år var Kokkedal Berckentins sommerbolig, som han lige til
sin død 1758 vedblev at forskønne ved anlæg af park og have og
plantning af alleer. Ved flere mageskifter arronderede han gårdens
tilliggender og indhegnede markerne med stengærder, hvoraf flere
endnu er bevaret.
I sit ægteskab med Susanne Margrethe von Boineburg genannt
Honstein, datter af en kejserlig generalvagtmester og dansk brigadér
von Boineburg, havde Berckentin flere børn, hvoraf kun datteren
Louise (født 1725 i Wien) nåede den voksne alder og var genstand
for hans ømmeste omsorg. Fra sit femtende år blev hun knyttet til
hoffet som hoffrøken hos Sophie Magdalene og var meget yndet af
dronningen. I 1744 ægtede hun Christian Sigfred v. Piessen, deputeret
for finanserne og amtmand over Københavns amt, der allerede 1755
efterlod hende som enke. Ligesom faderen yndede hun Kokkedal i
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høj grad og fortsatte hans forskønnelser og forbedringer af gård og
gods. Ved faderens død 1758 fik hun for sin besiddertid fuldkommen
skattefrihed med stadfæstelse af skødet eller gavebrevet, hvorved
der indrømmedes hende ret til at betjene sig af gårdens over- og
underskov samt tilladelse til at skyde småvildt, medens dronningen
forbeholdt sig retten til jagt på kron-, då- og råvildt. Ved Christian
VH’s tronbestigelse fik hun atter skødet konfirmeret med udvidet
ret til skov og underjagt samt forskellige skatte- og afgiftsfriheder.
Efter at have udlejet palæet i København 1761 til skatmester H. C.
v. Schimmelmann flyttede Louise v. Piessen sine mange, efter fade
ren og manden arvede kostbarheder, til Kokkedal, hvor hun, der var
barnløs, tilbragte den meste tid af året sammen med sit livs uadskil
lelige ledsagerinde baronesse Charlotte Amalie Schack, indtil hun
blev fristet til at »forlade sin søde Frihed, sit kære Kokkedal og et
tilbagetrukkent Liv«. Louise Piessen blev til sin vanskæbne udset til
at være o verhofmesterinde hos dronning Caroline Mathilde, fordi
hun efter sit eget udsagn, »ifølge sin Fødsel og Holdning kunde have
en vis Værdighed og Korrekthed ved Hoffet; fordi hun aldrig var
til Byrde, var uden Slægtninge, holdt sig fjern fra Intriger og havde
en god Aand til at vejlede Dronningens Ungdom«. Ved siden af disse
fortrin havde hun mindre heldige egenskaber, som strenghed, stolthed
og dadlesyge, og en, selv af hendes venner stærkt fremhævet, stiv
nende kulde i optræden og omgang. Vel vandt hun dronningens hjerte
som dennes eneste moralske støtte, men blandede sig fra første færd
på en udelikat måde i de kongelige ægtefællers intime samliv og fjer
nede dem fra hinanden. Eftersom Christian VII’s udskejelser sammen
med uværdige yndlinge tog fart, blev hendes hjem samlingsstedet for
de misfornøjede; kort efter kronprins Frederiks fødsel blev hun i
februar 1768 afskediget med befaling til at forlade landet. Forinden
gæstede hun Kokkedal, hvor hun fandt »lukkede Døre og kolde Væ
relser«. Skønt landsforvisningen i august toges tilbage, forlod hun
landet for stedse og bosatte sig i Celle, dronningens senere eksil, hvor
begge endte deres dage. Allerede i april havde hun afsluttet kontrakt
med sin afdøde mands brodersøn kammerherre Christian Ludvig
Scheel v. Piessen om at overtage Kokkedal mod en årlig udbetaling
til hende af 800 rdlr., dog med forbehold, at gården, hvis hun be-
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De 200-årige hvælvinger i kælderen (fot. Bernild).

stemte sig til at vende tilbage til Danmark, skulle tilbageleveres hende.
I slutningen af halvfjerdserne beboedes Kokkedal af kammerherre
inde Frederikke Louise v. der Lühe, født Weyse, enke efter den 1750
afdøde stiftamtmand Adolph Andreas v. der Lühe. Samtidig var
gården sommerbolig for dronning Sophie Magdalenes kammerfrue
Charlotte Wilhelmine Dorothea Schumann fra Merseburg, måske den
eneste, hvem dronningen har skænket sin fortrolighed.
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Havesalen (fol. Bernild).

Allerede 1771 havde Scheel v. Piessen overdraget Kokkedal til en
anden af Sophie Magdalenes hoffolk Heinrich v. Levetzow, der 1771
fik skøde på gården, som han beboede til henimod århundredets slut
ning. Levetzow var i ung alder 1766 blevet hofmarskal hos dronnin
gen og 1770 udnævnt til jægermester i Hørsholm amt. I det lange
tidsrum 1771 - 1805 var han amtmand over Frederiksborg, Kronborg
og Hørsholm amter, tillige overstutmester, og døde i høj alder som
elefantridder og gehejmekonferensråd. Han har gjort sig fortjent ved
sine bondevenlige bestræbelser både i sin stilling som amtmand og
som medlem af kommissionen til undersøgelse af forbedringen af
fæstebøndemes og husmændenes kår. Levetzow havde 1765 ægtet
komtesse Frederikke Louise Schaffalitzky de Muckadell, en datter
datter af kammerherreinde v. der Liihe, efter hvem hun er opkaldt.
I 1799 solgte Levetzow Kokkedal til den tidligere generalguvernør
over de vestindiske øer, på den tid generalpostdirektør og teaterchef
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Ernst Frederik v. Walterstorff, der 1801 førte forhandlingerne med
Nelson om våbenstilstanden, men det følgende år atter gik til Vest
indien for som øverstbefalende at overtage de af englænderne ero
brede øer. 1806 solgte Walterstorff Kokkedal til den 1810 nobiliterede
rigmand generalkrigskommissær Haagen Christian Astrup, ejer af
Rosendal ved Fakse og Gammelgaard. I de følgende årtier ejedes
Kokkedal af generalkrigskommissær v. Schmidten, til 1829 af vest
indianeren, grosserer Isaac Benners, derefter af John Brown af den
bekendte, fra Skotland indvandrede købmandsslægt. 1843 købtes
Kokkedal for 32.000 rdlr. af etatsråd, prokurator Malthe Bruun Nyegaard, medlem af de nørrejyske stænderforsamlinger og tidligere ejer
af Stenalt, kendt fra Ingemanns livshistorie som digterens mange
årige nære ven og trofaste beundrer. Nyegaard knyttede sig nøje til
Kokkedal, der efter Ingemanns ord for ham var »den yndigste Plet
paa Jorden«. Hvert år boede han fra tidlig forår til november her
ude. Som huslærer for Nyegaards børn 1844 - 47 kom også C. Hostrup
til at holde af stedet og egnen, som han har skildret i sine livserin
dringer og breve. 1864 tilskødede etatsråd Nyegaard Kokkedal til den
fra Kina hjemvendte konsul Frederik H. Block, chef for firmaet John
Burt i Hongkong.
Allerede det følgende år lod Block ved arkitekt C. V. Nielsen
foretage en fuldstændig ombygning af huset i nederlandsk renæssan
cestil. Mansardtaget fjernedes, og en etage tilbyggedes med bevarelse
kun af ydermuren op til første sal og de hvælvede kældere fra Rosenbergs tid. Bygningen fik otte gavle og prydedes med to karnapper;
på den ene side opførtes en stærkt fremspringende veranda med op
gang til forhallen, på den anden side en perron med trappeparti, i
det indre lagdes delvis parketgulv, og de største rum fik parketlofter.
Endvidere opførte Block herskabsstald og forpagterbolig, portner- og
gartnerboliger samt ombyggede ladegården. Overalt i hovedbygnin
gens nærmeste omgivelser spores det, at den gamle bevoksning i
Blocks tid har været i pietetsfulde og forstående hænder. Herom
vidner de mægtige linde på marken og den seværdige hængebøg, der
skal være den største her i landet. Blocks forkærlighed for anlæg af
alleer har sat mange spor. Vest for den nuværende jernbanestation
fører den af ham plantede allé af japanske gule rønnebærtræer op til
187

FREDERIKSBORG AMT

gården; mod syd en ligeledes af ham plantet lindealle ned til Val
lerød ; i en ret vinkel på Vallerødvejen anlagde han en vej til Sophienberg, der i hans tid hørte sammen med Kokkedal.
Block døde 1892, hans hustru 1897, hvorefter deres arvinger i 1902
afstod Kokkedal til bankdirektør Axel Heide, som i 1910 tilskødede
den tidligere siamesiske viceadmiral og marineminister, kammerherre
A. du Piessis de Richelieu gården. Levetzows kærlighed til stedet var
gået i arv til den nye ejer og ejerinde, hvilket gav sig udslag i for
skellige forskønnelser og forbedringer af hovedbygningen og dens
omgivelser og tilliggende. I 1932 afgik admiralen ved døden, og hans
hustru solgte i 1940 Kokkedal til grosserer P. M. Daell, der pr. 1.
januar 1964 overdrager hele gården til Hørsholm kommune. Kokke
dal har nu et areal på 280 tdr. Id. ager, 10 tdr. Id. eng, 50 tdr. Id. skov
og 15 tdr. Id. have m.m.
LOUIS BOBÉ
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Sophienberg. Den bevarede del af slottet (fot. H. Langberg).

Sophienberg
Hørsholm sogn, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt

Nord for Rungsted, hvor vejen følger strandkanten, ligger en lang
strakt bygning i en etage. Det er resten af et fordums pragtfuldt,
kongeligt lystslot, Sophienberg — bygget af Christian VI’s dronning
Sophie Magdalene i årene 1742 -1746 med Nicolai Eigtved som
arkitekt. Byggepladsen var Stejlebakken, det gamle rettersted, der 1726
var købt af generalfabrikør, kommerceråd Nikolaj Lambrecht, i den
hensigt at anlægge et salpeterværk. 1727 fik Lambrecht af kronprin
sen fæstebrev på bakken, mod at svare bønderne, der havde græs
ningsret på området, en årlig afgift i erstatning.
Kronprins Christian tilbagekøbte arealet 1729 og bortfæstede det
til bygmester du Sart, for at han skulle indrette et teglværk på stedet.
Det mislykkedes imidlertid, og den store grund blev nu overtaget af
dronningen, der i forvejen havde fået Hirschholm af sin gemal.
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I årene forud havde det kongelige par ofte glædet sig over det
smukke landskab, når de besøgte Hirschholm, og især nydt udsigten
over Sundet, hvor store koffardiflåder passerede tæt forbi, undertiden
op til 200 skibe på en gang.
1742 bestemte dronningen at lade et lystslot — et »Belvedere« —
opføre. Og hun udpegede Stejlebakken som stedet, hvor det skulle
ligge. Der findes ingen planer af den første bygning, men man ved, at
det skulle være et lille lystslot, at det var en lav langstrakt bygning,
54 alen lang og i en etage. Haven ud mod Sundet var anlagt i ter
rasser med vaser, statuer og salutkanoner imellem laurbær og myrter.
På Hirschholm afsluttedes ombygningen samtidig med, at lystslot
tet stod færdigt — nemlig den 14. maj 1744, og dagen efter indvielsen
af Hirschholm, på dronningens navnedag, blev hendes nye slot ind
viet under stor festivitas og fik navnet Sophienberg.
Sophienberg blev ligesom Hirschholm underkastet adskillige om
bygninger — den største 1746, hvor man tilføjede en etage. Midter
partiet blev dækket af en stor kuppel, og for hver ende af bygningen
opførtes pavilloner med mansardtag. Næste år fortsattes udvidelserne.
Nu var bygningen 85 alen lang — men efter adskilliges mening
ikke så harmonisk som før.
Eigtved havde ved ombygningen skabt et slot helt i barokkens ånd.
Det havde ikke nogen egentlig hovedindgang. En lang allé førte fra
Vallerød til havesiden, hvor der var en indgang på hver side af den
store midtrisalit. Der var 38 værelser, de 20 i underetagen. Kavaler
salen var den største og havde oprindelig været den kongelige have
sal. Efter ombygningen lå herskabets værelser på anden etage med
riddersalen som midtpunkt. Denne sal, 21 X 19 alen, havde husets
dybde og midtrisalittens bredde og frembød et charmerende interiør,
selv om den ikke kunne måle sig med den store sal på Hirschholm,
der betragtedes som den smukkeste i landet.
Sophienbergs sal var holdt i lyse farver, væggene prydet med stuk,
og de 8 vinduespiller samt 8 hjørnepiller var alle beklædt med spejl
glas, indfattet i forgyldte rammer. Disse spejle i forbindelse med de
store vinduer mod søen og mod haven må have givet rummet en
mægtig spændvidde. Blomstermalerier smykkede felterne over vin
duerne, over kaminerne og de 4 døre.
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Sophienberg. Havefacade og plan af 2.stokværk (Danske Vitruvius).

Der blev opført diverse udenomsværker, såsom domestikboliger
syd for slottet og køkken vest for — en upraktisk ordning Sophienberg delte med Hirschholm.
Efter kongens død 1746 — han nåede ikke at se slottet færdigt
— lod dronningen et stort hus i to etager opføre. Dels til stald for
40 heste og remise for 12 vogne og dels som bolig for staldfolkene.
I den nærliggende skov fandtes to kilder, begge opkaldt efter
dronningen. Den ene — Magdalenekilden — flød efter sigende med
helbredende vand. Der opførtes en særlig stensætning omkring den,
og der blev bragt vand til København til dronningen fra den, når
hun ikke selv kunne komme ud og nyde det.
Som enkedronning besøgte Sophie Magdalene ofte Sophienberg.
Den 15. juli 1749 holdt hun en stor fest for sin søn Frederik V og
hans dronning Louise, da de vendte hjem fra Norge. Under taflet
saluterede de små salutkanoner, hver gang en skål blev udbragt,
besvaret fra en stor eskadre, der var ankret op i Sundet.
Da dronningen døde, arvede sønnesønnen, Christian VII, slottet.
Caroline Mathilde og Struensee søgte undertiden derud — og efter
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regeringsomvæltningen 1772 kom hoffet ofte hertil. 1780 overtog
Arveprins Frederik Sophienberg fra Christian VIL Han havde i flere
år været stærkt interesseret i det smukt beliggende slot.
I slutningen af det 18. århundrede solgtes Sophienberg til kancelli
råd Neergaard, der 1797 videresolgte det til oberst Arnoldus Falkenskjold. Obersten var en dygtig landmand og praktisk indstillet. Han
syntes, slottet var for stort og upraktisk, og byggematerialer betaltes
godt. Hele den øverste etage og to femtedele af den nederste rev
han ned, så hovedbygningen fik sit nuværende udseende. Kun en lille
rest af det prægtige Sophienberg blev tilbage, men endnu finder man
i den tidligere kavalersal stukornamenter med kongelige navnetræk
foruden en prægtig marmorkamin.
Den næste ejer, Hans Lilienskjold rev havemuren ned og fældede
parkens træer. Senere ejere såsom Daniel Schmidt og konsul Fr. H.
Block gjorde meget for at sætte den gamle ejendom i stand igen.
En af konsulens døtre giftede sig med komponisten P. E. LangeMüller, der 1898 overtog ejendommen efter sin svigerfar. Allerede
som barn havde Lange-Müller boet her med sin familie under en
koleraepidemi — og nu blev Sophienberg samlingsstedet for mange
af datidens kunstnere. Nu ejes gården af hans to døtre, fru Merete
og frk. Vibeke Lange-Müller, der gemmer mange minder om den
tid, da Sophienberg var et centrum i nordisk musikliv.
AA. ROUSSELL
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Rungstedlund, set fra sydøst (fot. Niels Elswing).

Rungstedlund og Rungstedgaard
Hørsholm sogn, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt
Rungsted, der tidligst forekommer i 1346, skrevet Runæstigh, senere
Runsti og Rondsted, var fra Arilds tid et nærsomt fiskerleje ved den
flade, lave strand. Store skove strakte sig næsten helt ud til kysten,
skudt op på et krappet terræn, ligesom furet af langlige bølger.
Allerede i Christian II’s tid var her en kro, der tjente som bedested
for de rejsende mellem København og Helsingør. I 1613 fik Willum
Caron kongeligt brev på den nye kro i Rungsted med ager og eng;
1687 blev kroens huse og bygninger tilskødet toldforvalter Lauritz
Eskildsen. I begyndelsen af det 18. århundrede indehavdes kroen af
toldforvalter Hans Jakob Søbøtker, som på grund af uredelighed i
1703 måtte afstå sine ejendomme til kronen, hvorefter kroen i 1705
blev bortforpagtet til Mathias Frig ast. Fra den tid er bevaret en
fransk rejsendes omtale af stedet (1702). »Vi tilbagelagde«, hedder
13 dsh i
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Rungstedgaards gamle, i 1919 nedrevne hovedbygning. Efter Vilh. Lorenzen: Landgaarde og Lyststeder, 1916.

det, »Vejen mellem København og Helsingør i 5 Timer, men hvilede
en Extratime i et Hus eller Herberg ved Sundets Bred. Man kalder
dette Sted, hvor der kun er faa Huse, »Ronstockrow«. Det er den
smukkeste Kro paa Egnen. Huset er nyt, med en firkantet Gaard af
en betydelig Størrelse, helt omgiven af Bygninger. Der er meget gode
Logementer med en meget smuk Have bagved, fuld af Frugttræer og
utallige Blomster. Bagved Haven hæver sig en Høj, og en Smule
længer borte er der en Skov, som strækker sig de to Tredjedele af
Vejen fra København til Helsingør. Kongen af Sverige tog for to Aar
siden sit Kvarter i dette Hus, og Stedet, hvor han steg i Land, er
ganske nær.« Samtidig nævnes andet steds den omtalte høj, »Bjerget«
kaldet, i det nordvestre hjørne af haven med vid udsigt over sundet og
landskabet mod vest. Den var i 1708 omgivet af en lavendelhæk, og
to trapper førte op til toppen, prydet med kong Frederik IV’s buste.
Af senere kroforpagtere er kendt Ole Jacobsen, hos hvem Ewald
logerede i årene 1773 - 75, da han her skrev digtene, der priser hus
moderen og hans værts datter, oden »Rungsteds Lyksaligheder«, samt
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»Balders Død«. Højen, som han elskede, var hans digtersæde. Fra
1779 indehavdes kroen af koffardikaptajn Søren Lykke Soelberg,
der i 1803 solgte den til løjtnant Christen Sørensen for 22.500 rdlr.
dansk kurant. Han opførte en ny krobygning og gav den forrige
kro navnet Rungstedlund. Af bygningen er endnu bevaret to fløje,
deriblandt stuehuset med det værelse, som ifølge traditionen
har været beboet af Ewald. Sørensen afhændede i 1813 Rungstedlund
med tilliggende jorder til stadsmægler Samuel Heckscher, der i 1821
afstod ejendommen til Aron Nathan David. I 1849 blev Rungsted
lund forenet med »Sømandshvile« og Rungstedgaard under navn af
Rungsted Ladegaard.
Rungstedgaard har »fra gammel Tid« tjent til bolig for den sted
lige toldembedsmand og lød navnet »Toldergaarden«. I 1704, det år,
da Rungsted blev forenet med Hørsholm gods, som kong Frederik
IV havde overdraget sin dronning til livgeding, bestod ejendommen
af en borggård og en ladegård, den første af to teglhængte bin
dingsværks længer på 18 og 4 fag, til dels med klinede vægge. StueRungstedgaard, set fra vest (fot. Holt & Madsen).

13*
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huset var indrettet til en skorsten, 3 sengekamre, skriver-kontoret og
forskellige mindre kamre og udenomslejligheder. Uagtet huset kun
frembød ringe bekvemmelighed, boede dronning Louise, når hun en
sjælden gang besøgte Hørsholm, på Rungstedgaard (Rungstedhøj).
På Rungstedgaards mark fandtes et først i 1754 nedrevet lysthus,
som dronningen havde ladet opføre og efter hende kaldtes Louisenholm. Det var rejst på en lille ø i den såkaldte Louisedam og var
omgivet af et smukt, først o. 1800 raseret haveanlæg.
Sin velmagtstid havde Rungsted under dronning Sophie Magdalene, der i 1731 fik overladt Hørsholm, eller som det nu kaldtes,
Hirschholm gods.
Rungstedgaard blev benyttet som bolig for dronningens hoffunk
tionærer, senest i 1750 af hendes staldmester Hans Hartmann, da
Sophie Magdalene ved gavebrev overdrog »Rondstedgaard« til hof
bygmester, oberst Nicolai Eigtved og hustru. Oberstinde Eigtved,
Sophie Christiane Walther boede i sin enkestand om sommeren på
Rungstedgaard, som hun yndede meget. Med stor myndighed vær
nede hun sin datters ære mod kong Frederik V’s nærgående efter
stræbelser. Hendes navn er senest blevet fremdraget ved de af hende
rejste sigtelser mod Johannes Ewalds moder for ægteskabsbrud og
den tvivl, hun har rejst om Johannes Ewalds paternitet.
Oberstinde Eigtved var meget yndet af dronning Sophie Magda
lene, der i 1756 skænkede hende en lysthave ved Rungstedgaard, et
gartnerhus og den ved gården liggende dam.
I 1766 tilskødede fru Eigtved Rungstedgaard »eller den saakaldte
Toldergaard« for en sum af 6000 rdlr. til grevinde Christiane Char
lotte Frederikke Castell Rendingen, enke efter rigsgreve Christian
Giinther Stolberg, dronning Sophie Magdalenes overhofmester,
»paa hvis vise Raad«, som der står at læse på mindestøtten i Hørs
holm, dronningen løste alle sine undersåtter på det hende tilhørende
amt Hirschholm for hoveri og gav dem arvefæste. I grev Stolbergs
ægteskab fødtes ialt tolv børn, af hvilke er særlig kendte sønnerne
Christian og Fritz, der som digtere vandt et navn i den tyske littera
tur, og døtrene Henriette og Augusta, efter hinanden gift med grev
A. P. Bernstorff. I de ti år, faderen indtil sin død i 1765 havde til
bragt hver sommer på Hirschholm Slot, var familien bleven nøje
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Salen på den gamle Rungstedgaard. Gengivet efter Vilh. Lorenzen: Landgaarde og
Lyststeder, 1916.

knyttet til egnen, og Rungsted Kyst det nærmeste mål for børnenes
daglige udflugter. På den oftere omtalte høj læste brødrene første
gang Klopstocks Messiade. »Intet Sted«, siger Fritz Stolberg, »har
jeg elsket som Rungsted, og vil aldrig komme til at elske nogen Plet
paa Jorden højere. De venlige Bøgelunde, der skifter med Marker,
Enge og Indsøer — det herlige Hav, der snart rødmende smiler i
den op- eller nedgaaende Sols Glans, snart ruster sig med alle Guds
Rædsler, ja selv Novemberstormen, der fik os Børn til at rykke tæt
tere op til Kaminilden — alt er mig saa helligt og kært. I Rungsted
opfyldte Naturens Skønhed mig alt som Dreng til Begejstring; at se
og digte, selv om jeg ikke kunde klæde Digtene i Ord, var ét. Naar
jeg er i Rungsted, føler jeg mig altid ung.« Hans søster delte med
ham vinter- og sommerglæderne ved Rungsted strand, svanernes
komme, når de i store skarer drog fra Østersøen til Nordsøen, langt
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borte fra kunne man allerede høre »de melodiske Toner af deres
Vingeslag«. Fritz Stolberg er vel den første digter i verdenslittera
turen, der i nyere tid har lovsunget havet som en glædens kilde. Da
han og broderen efter studieårene i Göttingen vendte tilbage til
Danmark i 1773, traf de i Rungsted kro sammen med havets sanger
på den danske tunge, digteren af »Rungsteds Lyksaligheder«, som
de værdsatte højt.
Ved den ældre Bernstorffs afskedigelse af statstjenesten forlod
grevinde Stolberg Rungstedgaard, men vendte samtidigt med søn
nerne tilbage til København, hvor hun døde samme år. Grevinde
Stolberg var en mærkelig personlighed, stærk i sine følelser, forgudet
af sine børn, men forstødt af sin moder, fordi hun sluttede sig nær
til Herrnhuternes trossamfund og havde excentriske tilbøjeligheder.
Efter sit eget ønske blev hun jordet på Birkerød kirkegård »blandt
Bønder«.
Først i 1796 genså Fritz Stolberg Rungsted, huset, gården og haven.
Han glædede sig ved de skønne ærværdige elmetræer og ved lunden,
der skyggede over det gamle stenbord. Bækken, han så tit havde leget
ved som barn, var næsten tilgroet. Den prægtige lind på højen, hvor
Karl XII havde opslået sit telt, stod der endnu, men var klippet.
Hovedbygningen på Rungstedgaard var i 1770 et trefløjet grund
muret hus, i to stokværk, med en midterrisalit. Midt i hovedfløjen
lå den store trefags havesal, med brystpaneler, væg- og loftsdekora
tioner og hele indre udsmykning et tids- og stilhistorisk præget rum
af betagende virkning. I væggene var indsat malede portrætter af
oldenborgske konger i stukrammer, og vægfelterne på langsiderne
udfyldte med lette og luftige rokokomotiver. Til gården hørte rum
melige avlsbygninger, stald til 8 heste og 30 køer, lader og stalde til
mindre køer samt en stor fiskedam.
Grev Christian Stolberg, der var gift med statsminister Chr. Reventlows søster, afhændede i 1781 Rungstedgaard til maleren Vigilius
Erichsen for 5150 rdlr. og 3500 rdlr. for dens tilliggende, og derefter
havde gården en lang række ejere indtil den i 1879, sammen med
Rungstedlund, blev købt af fru Alvilde Dinesen og hendes broder,
kaptajn Adolph Vilhelm Dinesen (1845 - 95), officer i dansk og fransk
tjeneste, der kendt under forfatternavnet Boganis her skrev sine »Jagt-
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Ewalds stue på Rungstedlund. Stuen har udsigt mod øst, over Øresund. Ved vinduet
Wilhelm Dinesens (»Boganis«) skrivepult, som senere også hans datter, forfatterinden
Karen Blixen-Finecke (»Isak Dinesen«), benyttede (fot. Holt & Madsen).

breve«. Efter hans død beboedes Rungstedlund (den gamle Rungsted
kro) af hans enke, fru Ingeborg Dinesen, født Westenholz (d. 1939),
hvorpå gården gik over til hendes døtre, af hvilke baronesse Karen
Christentze Blixen-Finecke, Isak Dinesen, til sin død i 1962 boede
på Rungstedlund og her skrev »Syv fantastiske Fortællinger«, »Den
afrikanske Farm«, »Vinter-Eventyr« og meget andet. Ovennævnte
fru Alvilde Dinesen, der ejede den anden halvdel af besiddelserne i
Rungsted, døde 1893 på Rungstedgaard. Hun var først gift med sin
fætter Johan Ulrik Peter Vilhelm Dinesen (d. 1874) og derefter med
dennes broder, kammerherre Jens Kraft Jacob Sophus Dinesen (d.
1910). Hendes søn af første ægteskab Jens Kraft Dinesen (1864 - 1916)
var gift med Alice Laura la Cour (d. 1933), der bragte Rungsted
gaard til sin anden ægtefælle, kunstmaler Peter Hougaard, hvis søn,
civilingeniør Poul Hougaard, nu ejer Rungstedgaard. Navnet
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Rungsted Ladegaard stammer fra 1849, da ejendommene Rungstedgaard, Rungstedlund og Sømandshvile blev sammenlagt under dette
navn. Den gamle, stilfulde hovedbygning er beklageligvis i 1919 ved
arkitekt G. Tvede bleven erstattet af en ny.
Karen Blixen oprettede 1958 Rungstedlund-fondet samtidig med,
at parken blev fuglereservat. Rungstedlund er siden 1963 udlejet til
Det danske Akademi.
LOUIS BOBÉ
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H. J. Søbøtker
Kronen
Dronning Louise
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Forenet med Rungstedgaard
Baronesse Karen BlixenFinecke
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Huset er nyt, firlænget

Nu Rungstedlund

RUNGSTEDGAARD
EJERE

1704 Dronning Louise
1750 Nicolai Eigtved
1766 Grevinde C. C. F. Castell
Remlingen

1781 Vigilius Erichsen
1782-1842 Forskellige
1842 A. N. David
1869 Fr.H. Block
1872 C. C. Brøchner
1879 A. W. Dinesen
1933 P. Hougaard

BYGNINGER

Borggård og ladegård,
bindingsværk
1770 Trefløjet, grundmuret
hovedbygning opført

1919 Hovedbygning fornyet
ved G. Tvede

Folehavegaard, set fra nord (fot. Holt & Madsen).

Folehavegaard
Hørsholm sogn, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt

Folehavegaard ligger ca. 1,5 kilometer sydøst for Hørsholm by.
»Fole« er betegnelsen for en ung hest eller plag, og hovedgården
har altså navn efter den hestehave, hvor i ældre tid egnens heste
græssede frit omkring. De tilhørende jorder er beliggende i det skov
fri område nord, vest og syd for gården, på begge sider af den tra
fikåre, der forbinder Hørsholm med Strandvejen, og tilhørte i det
18. århundredes midte Hørsholm gods. På initiativ af overhofmester
grev Christian Gunther Stolberg, som enkedronning Sophie Magdalene havde overdraget at styre og konsolidere Hørsholms svigtende
økonomi, bortsolgtes i september 1759 godsets hovedgårdsparceller
ved en auktion. Stolberg havde selv tidligere reformeret bøndernes
stilling på sit holstenske gods, nu meddeltes der ved samme lejlighed
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Folehavegaard, set fra øst (fot. Holt & Madsen).

arvefæste for Hørsholm bøndergods. De første skridt til den danske
bondereform var hermed gjort.
Af godsets jorder, der udbødes parcelvis, købte kammerherre,
senere viceadmiral Conrad von Schindel den del, der blev kærnen i
den nuværende Folehavegaard — hovedgaardsparcel nr. 5. På sin
nyerhvervede besiddelse opførte von Schindel en ejendom, som han
gav navnet Christinegaard, senere efter adskillige udvidelser omdøbt
til Folehavegaard. Bygningerne var efter en brandforsikringstaksation
1770 assureret for 7060 rdlr. Von Schindel afhændede i december
1786 Folehavegaard til en af sine undergivne, løjtnant og skibsfører
i søetaten Ulrich Lodberg. Overtagelsessummen var 13.000 rdlr., og
for samme sum solgte Lodberg 3 år senere, seks dage før sin død,
gården til guvernør Johan Leonhard Fix — afskediget direktør for
Asiatisk Kompagni. Allerede i januar 1791 bortskødedes ejendom
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men atter, og endnu engang for 13.000 rdlr. Køberen var købmand
og førstefaktor i Asiatisk Kompagnis tjeneste Jacob Brønnum
Scavenius, der ved overtagelsen befandt sig i udlandet. Først i 1792
vendte han hjem fra et femtenårigt ophold i Bengalen, for at inve
stere sin betydelige formue i sjællandske jordegodser. Folehavegaard
må imidlertid have været for lille til hans virketrang, thi umiddelbart
efter blev han ejer af Gjorslev og solgte i februar 1794 Folehave
gaard for en meget lav pris — 5500 rdlr. — til Frederik Claesson.
Med den nye ejer strejfedes Folehavegaard af et lille pust fra tidens
store begivenheder. Navnet Frederik Claesson dækkede nemlig over
den svenske grev Claes Horn, der søgte asylret i Danmark sigtet for
meddelagtighed i mordet på kong Gustav III. Umiddelbart efter sin
ankomst til landet havde han i 1792 købt den nærliggende Skovlunde gaard for 3000 rdlr., og han lagde nu de to ejendomme sammen.
Den således udvidede gård solgte Claesson i september 1798 for 12.000
rdlr. dansk kurant til P. P. H. de Dompierre Jonquieres. Han tilhørte
en gammel adelig huguenottisk familie, som efter Nantesediktets op
hævelse havde måttet opgive sine franske ejendomme og søge tilflugt
i Holland. Den her omhandlede bærer af navnet havde været do
mæneråd hos prinsen af Oranien, men måtte, i 1792, efter de politiske
omvæltninger, der forårsagedes af den franske besættelse, berøvet
sine embeder søge tilflugt i Danmark, hvor hans svoger Frederik de
Coninck indtog en fremtrædende stilling. Familien besad nu Fole
havegaard i de vanskelige år under pengeforvirringen og de første
år af den efterfølgende landbrugskrise. Formentlig trykket af de be
sværlige landbrugskonjunkturer overlod Jonquieres i sine senere år
bestyrelsen af gården til sin søn F. A. de Dompierre Jonquieres. Da
denne døde, opgav han besiddelsen og overdrog 23. marts 1821 Fole
havegaard til overkrigskommissær Christensen for 10.500 rdlr. Selv
flyttede han til København. Den nye ejer har sikkert heller ikke kun
net magte vanskelighederne, thi allerede 1824 gjorde »Den alminde
lige Enkekasse« som panthaver udlæg i ejendommen og fik den tillagt
for 1500 rdlr. Enkekassen lod den samme år gå videre for overtagel
sessummen (denne gang dog i sølv) plus auktionsomkostningerne til
pensionist Johan Frederik Vilhelm Vally, der beholdt gården de føl
gende 10 år. Fra denne besidders tid foreligger der nogle oplysninger
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om gårdens driftsmæssige og enkelte andre forhold. Hovedbygningen
var, og er endnu, det af von Schindel ca. 1770 byggede stue
hus. Det var af mur- og bindingsværk med teglhængt mansardtag.
Derudover fandtes fire udhuse. Bygningerne var assureret for en
samlet sum af 10.850 rbdlr. sølv. Efter sammenlægningen med Skovlundegaard var hartkornstilliggendet 14 tdr., foruden nogle ganske
få skæpper skovskyld. (Den store Folehaveskov, der har givet gården
navn, hørte ikke med til den). Arealmæssigt omfattede hartkornet
80 tdr. Id. ager, 8 tdr. Id. eng, 2 tdr. Id. mose og 2 tdr. Id. skov. Be
sætningen oversteg ikke en større bondegårds — nemlig 6 heste, 20
køer og 20 svin. Kornudsæden bestod af 10 tdr. rug og byg, dobbelt
så meget havre, derimod kun 5 tdr. hvede. Høstudbyttet ansloges til
ca. 8 fold. Af kartofler lagdes 40 tdr. Desuden avledes en del raps.
Sædskiftet var efter en turnus, der begyndte med brak og endte med
toårigt kløverleje. Indimellem avledes efter passende gødning og
mergling i rækkefølge rug, raps og hvede. Derefter fulgte kartofler,
ærter og endelig byg og havre. Hoveriet var i almindelighed afskaf
fet; i afløsning ydedes en årlig godtgørelse til gården på 25 rbdlr.
Et enkelt underliggende fæstehus måtte dog endnu stille 20 årlige
arbejdsdage. De kongelige skatter beløb sig til 2 å 300 rbdlr., og
som gårdens andel i bankhæftelsen stod opført 646 rbdlr.
Ved skøde af 20. juni 1834 afhændede Vally Folehavegaard til
oberst å la suite Gottlieb Frederik von Wildenradt. Prisen var 7900
rdlr. rede sølv. De gode tider for landbruget i trediverne og fyrrerne
var medvirkende til at Wildenradt i maj 1851 kunne sælge den til
godsejer Aron Nathan David for næsten den dobbelte pris — 15.000
rdlr. David ejede i forvejen Rungstedgaard og Rungstedlund. Han
udskilte nu en hovedgårdsparcel på godt 3 tdr. htk. fra Rungsted
gaard og lagde den ind under Folehavegaard. I 1854 opførte han
endvidere en ny ladebygning. David blev i 1850 af regeringen ud
peget til en ledende post ved gennemførelsen af hoveriafløsningen,
og han ydede her et meget anerkendelsesværdigt arbejde, især gen
nem den praktiske måde han greb tingene an på. Folehavegaard
havde David egentlig erhvervet til sin adoptivsøn Harald David, som
han — i maj 1867, året før han døde — overlod alle sine øvrige
ejendomme i Rungsted. Året efter adoptivfaderens død skilte Harald
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Indkørslen til Folehavegaard (fot. Holt & Madsen).

David sig af med både Folehavegaard og Rungsted, indbefattet al
deres tilliggende, for et beløb af 250.000 rdlr. Skødet udstedtes 4.
marts 1869, og køberen var forhenværende dansk konsul i Hongkong
Frederik Horsens Block, som i 1871 tog initiativet til opførelse af
nye, mere tidssvarende økonomi- og staldbygninger samt tilhørende
forpagterbolig. Men allerede året efter afhændede han de samlede
ejendomme — mere end 58 tdr. htk. ager og eng — til købmand Carl
Christian Brøchner, der på dette tidspunkt var bosiddende i Huil.
205

FREDERIKSBORG AMT

Gårdenes værdi var nu steget til 275.000 rdlr. Folehavegaard og
Rungstedlund overdrog Brøchner i 1879 til jægermester Adolph Wil
helm Dinesen, i hvis slægts besiddelse de befinder sig den dag i dag.
For efterverdenen er jægermester Dinesen særlig kendt som forfat
teren til de under pseudonymet »Boganis« udgivne »Jagtbreve«.
Folehavegaard var allerede før Dinesens overtagelse undergået en
ret gennemgribende forvandling. Den gamle hovedbygning var blevet
restaureret, og en række lidet pyntelige udhuse, der lå placeret midt
imellem hovedbygningen og vejen, var blevet fjernet. Den derved
opståede åbne plads blev nu omdannet til haveanlæg. Efter Dinesens
død i 1895 overgik gården til hans enke, fru Ingeborg Dinesen, dat
ter af etatsråd, tidligere finansminister Regnar Westenholz (fru Ingeborgs moder, Mary Lucinde Hansen, var forøvrigt født på Folehave
gaard i 1832). Den 30. marts 1932 blev ejendommen udlagt som arv
til fru Ellen Dahl, født Dinesen. En af staldbygningerne blev i 1936
genopført efter brand. Gården er i årenes løb blevet nogle enkelte
jordstykker mindre. Blandt andet frasolgtes i 1938 - 39 tre parceller
på tilsammen 11.136 kvadratmeter fladeindhold til aktieselskabet
Hørsholm Rideklub. Gårdens hartkornstilliggende er nu ca. 14 tdr.
og arealet ca. 67 ha. Jorden fordeler sig således: 64 tdr. Id. ager, 10
tdr. Id. eng, men kun 4 tdr. Id. skov (bøg). Siden 1958 ejes Folehave
gaard af fru Anne Kopp, født Dinesen.
P. SLOTH CARLSEN
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Conrad v. Schindel
J. B. Scavenius
Fr. Claesson
P. P. H. de Dompierre
de Jonquiéres
A. Chr. Christensen
Den alm. enkekasse panthaver
J. F.V. Vally
G. F. v. Wildenradt
A.N. David
Fr. H. Block
C. Chr. Brøchner
A. W. Dinesen
Ellen Dahl
Anne Kopp
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ca. 1700 Bygninger opført

Enrum, set fra sydvest (fot. Holt & Madsen).

Enrum
Søllerød kommune, Sokkelund herred, Københavns amt

Lyststedet Enrums historie går to århundreder tilbage i tiden. Dets
enemærker grænser mod vest til Trørød skov og mod nord til Trørødvejen. Indgangen fører fra Strandvejen op til hovedbygningen.
I 1731 fik Georg Christian Jacobi af prinsesse Sophie Hedevig til
skødet et bondehus, på hvis grund han opførte et beboelseshus og
anlagde en for sit mærkelige, tydelige ekko bekendt lysthave. Stedet
forekommer allerede 1733 med navnet Enrum. Jacobi var en af de
ikke få kongelige lakajer, der i enevældens første århundrede tjente
sig op i betroede embedsstillinger. Han var tidligst lakaj hos kong
Frederik IV i dennes sidste levetid, var derefter kammertjener hos
kong Christian VI, der i 1732 beskikkede ham til kasserer ved parti
kulærkammeret og postkassen med titel af justitsråd, senere også til
kabinetskasserer. Ved giftermål først med datteren af forpagteren af
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Brede Fabrik Johanne Margrethe Burmeister og derefter med Anna
Elisabeth, en datter af den godsrige konferensråd Niels von Benzon,
må Jacobi være kommet i besiddelse af ret betydelige midler. Allige
vel kom han i gæld, blev 1737 fængslet, mistede sine embeder, men
fik tillagt pension mod at sælge sin gård og betale sine kreditorer og
begive sig ud af landet, hvilket dog ikke blev efterfulgt.
I 1745 skødede Jacobi sit lyststed Enrum til Michael Fabritius, søn
af en fra Cleve indvandret vinhandler. Sammen med en anden driftig
handelsmand, Carl Friedrich Wever, oprettede han firmaet M. Fabri
tius & Wever, der drev en stor veksel- og kommissionsforretning. I
1726 havde han i Frankfurt ægtet Anna Marie Koster, der efter hans
tidlige død i 1747 tog sin mands kompagnon Wever, senest overfor
mynder og etatsråd, til ægte. Da også han døde i sin kraftige alder
i 1759, giftede hun sig tredie gang med dansk generalmajor Jean
Baptiste Descarriéres de Longueville, der døde i 1766. Skønt borgerlig
født fik den statelige verdensdame indpas ved hove og blev endog
dekoreret med enkedronningens orden. Hun udvidede Enrums tillig
gende betydeligt ved køb af jorder i Vedbæk, hvor der opførtes et
lille bonde- og lyststed Mariendal, som hun i 1768 overlod sin søn
af første ægteskab Conrad Alexander Fabritius. Efter moderens død
i 1775 udkøbte han medarvingerne til Enrum, som i hans trediveårige
besiddertid havde sin glansperiode
Conrad Fabritius’ livsbane havde fra først til sidst lykken med sig.
Født i året 1731 fik han allerede i 1757 titel af hofagent, blev 1766
etatsråd og 1768 konferensråd. Han optog i det fædrene firma Caspar
Wilhelm Wever som kompagnon, og under mærket Fabritius & Wever
udvidede han fra 1775 handelshusets virksomhed ved at forhandle
om statslån, ordne kommercielle traktater og knytte fremmede indu
stridrivende til Danmark. Fabritius ansås blandt samtidige for at
være Struensees næreste, ja eneste ven og viste dette ved efter 1772
at brevveksle med hans broder Carl August Struensee og formidle
dennes optagelse i den danske adelsstand. Hans hustru, hollænderinden Debora Cloppenburg, hørte til dronning Caroline Mathildes
intime kreds, og begge ægtefællerne tog del i de løsslupne forlystelser
og galante eventyr, der i Struenseeperioden karakteriserede hoffet
som »Skamløshedens Bolig«.
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Enrum 1845. Malet skitse af F.Henrichsen i privateje (Nationalmuseet).

I hine år omgikkes Fabritius med store planer. I 1768 meldte han
sig som lysthavende til Kronborg Geværfabrik, men hans tilbud, der
lød på 40.000 rdlr., blev ikke antaget. Han var i 1770 blandt de stor
købmænd, der skulle indgive forslag til handelens fremme. Som
leverandør til hoffet tilbød han at overtage hele hofholdningens
bekostning for 100.000 rdlr. årlig.
Conrad Fabritius optoges 1778 med sine efterkommere i adels
standen under navnet Fabritius de Tengnagel. Han er mere end
nogen anden blandt datidens forgrundsskikkelser herhjemme typen
på en letlevende, nydelsessyg og frivol rigmand efter fransk forbillede
og som sådan skyet af A. P. Bernstorff og hans kreds med deres
strenge moral. Træffende betegnet som »le plus aimable libertin«
gav han ved sine mange kærlighedseventyr stof til byrygter. Hans
gæstfrihed i forbindelse med hans naturlige godlidenhed drog mange
til hans luksuriøse hjem med dets yppige bord, såsom Carsten Anker
og teaterchefen H. W. von Warnstedt. Musik og teater samt kunst
havde hans interesse. Michael Rosing hørte til hans snævre kreds.
I sin lange besiddertid ofrede Fabritius betydelige summer på for
skønnelsen af Enrums have og park og udvidelse af stedets tilliggende.
14 dsh i
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Interiør fra Enrum 1845. Tegning af F. Henrichsen i privateje (Nationalmuseet).

Terrænet var som skabt til en tumleplads for datidens havekunst
nere og smagsdyrkere på moden. Haven nærmest ved hovedbygnin
gen i to stokværk, knejsende på en banke, højnede sig i terrasser og
i umiddelbar forbindelse med den landskabelige park. Mod vest
ligger en sø med åen, der udvider sig i et bassin med små øer, for
bundne med broer. Denne stemningspark bød på de den gang yndede
overraskelser, grotter, hytter, symbolske monumenter, støtter, vaser
og urner. Ved søbredden så man i en grotte træfigurer, forestillende
en hyrdinde med sin Seladon omgivet af sine lam og en hund. På
den største ø i øgruppen var rejst en tyrkisk eller kinesisk pavillon,
på en anden en miniaturfæstning kaldet »la forteresse Debora« til
ære for husets frue, som på sine fødselsdage blev hyldet med salut
fra de her opstillede små kanoner. Overskygget af en lindegruppe
på en terrasse havde Fabritius i 1784 rejst en støtte, nu forvitret, der
bar en vase af blåligt marmor, omgivet af en krans, der på de to
sider holdtes af en pelikan i foroverbøjet stilling ligesom skjoldhol
dere i et våben. Støtten var sat til minde om Fabritius’ kompagnon
og husven C. W. Wever.
Over kilden på nordsiden af haven lod Fabritius i 1786 opstille en
søjle, hvis indskrift beretter, at kong Carl XII »hentede selv daglig
Vand fra denne Kilde i Dagene 28. Aug. - 4. Sept. 1700, da han ind210
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skibede sin Krigshær i Vedbæk. Bonden, som da ejede Kilden og hver
Dag talte med Monarken, underrettede Fabritius Tengnagel derom
og lod Kilden istandsætte og pryde den og bringe dette til Efterkom
meres Minde ved at kalde den Carls Kilde«. På den nordre side af
søjlen over kildeindfatningen læses vers, forfattede af digteren grev
F. L. Stolberg og Chr. Colbiørnsen. Stolbergs lyder:
»Hier, am kühlenden Quell und unter wehenden Schatten,
Ruhte von Schlachten der Held, ruhte Bellona mit ihm.
Carl vergass der Siege. Vergiss der nichtigen Sorgen,
Freund, und geneuss der Ruh’ hier in dem Schooss der Natur!«

Fremmede rejsende priser Enrum i slutningen af det 18. århundrede
som et af de anseligste og smukkeste landsteder ved Øresundskysten.
1802 omtaler Aug. Hennings stedet således: »I Enrum er der Natur
sceneri. Kunstnerhaand har kun sat faa Spor, og nogle af deres
Forvildelser vilde man helst udviske. Egnen her er en Helligdom.
I disse Skove, ved disse stille Vande, ved disse Høje glemmer vi, at
man befinder sig ved Havets Bred, tænker ikke paa det over til os
skuende Kongerige med de hvide Huse, ikke paa de forbisejlende
Flaader af Handelsskibe. Man tror sig skjult, ensomt dybt inde i
Landet. Uventet aabner der sig en Udsigt, og Blikket søger ubegræn
sede Vidder.«
Conrad Fabritius’ enke solgte i 1806 Enrum for 30.000 rdlr. til
Christian Colbiørnsen, der samtidig skilte sig af med Nærumgaard
og dens betydelige tilliggende. Han viste sin nye ejendom megen
interesse ved at tilkøbe skov for 7000 rdlr. og forskønnede haven,
i hvilken han lod opsætte en endnu bevaret mindestøtte for sin i 1782
afdøde første hustru Johanne Cathrine Piper. I 1811, da hans helbred
var så svækket, at han måtte bæres fra et sted til et andet, afhændede
han selve Enrum efter at have frasolgt Alexandria og Bakkehuset.
I skødet til den nye ejer, etatsråd, generalpostdirektør Peder Andreas
Kolderup Rosenvinge pålagde Colbiørnsen de fremtidige ejere af
Enrum at bevare mindesmærkeme i haven og ikke flytte dem andet
steds hen. I 1814 solgte Kolderup Rosenvinge ejendommen til gene
ralmajor, kammerherre Johan Frederik Gyldenstierne Sehested, hvis
fader, generalløjtnant Johan Frederik Sehested, i 1756 havde holdt
14*
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bryllup på Enrum med Conrad Fabritius’ søster Pouline. Skønt Enrum
således blev generhvervet for familien, blev Colbiørnsens frednings
bestemmelser ikke overholdt, idet havens mindesmærker for en stor
del blev ødelagt eller flyttet bort. En dekorativ marmorstatue, fore
stillende en vinget genius, som C. Fabritius havde rejst til minde om
sin moder, er på en mærkelig måde kommet fra Enrum og er nu
opstillet i Løvenborgs have. Enrums jorder var bortforpagtet, og
efter at general Gyldenstierne Sehesteds enke Hedevig Kaas var død
her i 1833, kom ejendommen ind under det Sehestedske Fideikommis,
hvorfra den i 1845 solgtes til gehejmekonferensråd, lensgreve Chri
stian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøe. I hans ejertid blev den
ret uanselige, men dog herskabeligt indrettede hovedbygning fra
Conrad Fabritius’ tid nedrevet og i årene 1862 - 64 erstattet med en
ny i gotisk-engelsk renæssancestil af arkitekt J. D. Herholdt.
Enrum gik efter lensgreve Danneskiolds død i 1886 over til hans
søn grev Ernest Danneskiold-Samsøe til Holmegaard, der døde ugift
i 1908, hvorpå ejendommen gik over til hans brodersøn Aage Conrad
lensgreve Danneskiold-Samsøe, der 1939 afhændede den til OddFellow Ordenen, som har indrettet et hvile- og rekreationshjem
på Enrum.
LOUIS BOBÉ

EJERE

1731
1745
1806
1811
1814
1845

G. Chr. Jacobi
M. Fabritius
Chr. Colbiørnsen
P. A. Kolderup Rosenvinge
J. Fr. Gyldenstierne Sehested
Chr. C. S. Danneskiold-Samsøe

BYGNINGER
ca. 1731 Stuehus opført
ca. 1775 Hovedbygning opført

1862 Ny hovedbygning ved
J. D. Herholdt

1939 Odd-Fellow Ordenen

Frydenlund, set fra sydvest (fot. Holt & Madsen),

Frydenlund
Søllerød kommune, Sokkelund herred, Københavns amt

De lyststeder, der i slutningen af det 17. århundrede blev til langs
Sjællands nordøstkyst, er vidnesbyrd om den dragende magt, Øre
sunds skønhed og friskhed allerede den gang udøvede på hovedstads
folkenes sans og sind. Det tidligste udtryk for længslen efter søbrise
er bevaret i et brev fra den gottorpske kansler C. E. v. Reichenbach,
der 1694 hjemvendt fra et besøg hos grev Conrad Reventlow atter
sidder i »det røgfyldte Hamborg, saa fjernt fra det herlige Sund og
det kvægende Frydenlund«.
Frydenlund udmærker sig ved sin skønne landskabelige beliggenhed
mellem Trørød skov og Jægersborg by. En vej fører fra stranden op
til hovedbygningen og fortsættes i retning af Hørsholm.
På stedet lå oprindelig en kobbermølle, som blev drevet af den i
forbindelse med Sorgenfri nævnte Henrik Ehm, fra hvem gården
kom til Mogens Friis, der døde i 1675, og hvis enke Anna Marie
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Offenberg i 1683 afstod den til kronen for en sum af 2000 rdlr. Fra
1690 havde den senere storkansler Conrad Reventlow Frydenlund i
forpagtning og opholdt sig her om sommeren, hvor kongen besøgte
ham. Skønt gården ikke var mere end et jagthus med en stor og
smuk have, tjente den til sommeropholdssted for storkanslerens enke
Sophie Amalie Hahn, der døde her i 1722. Endnu samme år sluttede
kong Frederik IV kontrakt med bygningsinspektør J. C. Krieger om
at opføre en hovedbygning på Frydenlund i den på hin tid yndede
form af en ottekant. Over de to etager, den øverste i halvstokværk,
hævede sig det ottekantede tag, på hvilket der som en lanterne var
bygget endnu en etage med en lille sal, hvorfra man havde en vid
udsigt. Bygningen frembød en vis lighed med Fredensborg Slot. Der
anlagdes en smuk have med parterrer og busketter og en vej fra går
den til Vedbæk. I 1729, da alt stod færdigt, havde hele foretagendet
kostet 12.500 rdlr. Kongen har herved opfyldt et ønske af sin dron
ning Anna Sophie, som fra sin barndom af havde stedet kært. Dron
ningen opholdt sig da også oftere på Frydenlund indtil kongens død.
I 1731 bestemte kong Christian VI, at gården skulle henlægges
under det kongelige partikulærkammer. Slottet beboedes efter 1740
i nogle somre af generalmajor Carl Christian Erdmann af Wiirttemberg-Oels og hans gemalinde Marie Sophie Wilhelmine grevinde
Solms-Laubach, som ofte modtog majestæterne på Frydenlund.
I 1760 lod kong Frederik V slottet restaurere og forærede det til
sin søn kronprins Christian, der efter sin tronbestigelse og formæling
skænkede Frydenlund til sin dronning. Caroline Mathilde yndede ste
det med dets omgivelser og overdrog i 1770 - 71 Harsdorff at opføre
en ny bygning i nogen afstand fra den gamle, i den såkaldte Lille
Dyrehave. Arkitektens endnu bevarede projekter viser, at byggepla
nen, sikkert på dronningens foranledning, efterhånden er undergået
forskellige forandringer. Bygningen var af tømmer, i to etager og
rummede en koncertsal, en spisesal, sovegemakker og flere kabinetter,
men blev næppe færdig, da dronningen i april 1772 landsforvistes.
B. W. Luxdorph besøgte kort efter palæet og beretter om det »norske
Hus med Plads til Dronningens Seng, som var at udtrække, og den
forlorne Trappe, som gik derned til fra Struensees Kamre ovenpaa«.
I forbindelse med byggearbejderne havde man anlagt den såkaldte
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Frydenlund 1741. Gouache af J. J. Bruun på Rosenborg.

»Mathildevej« mellem Frydenlund og Hørsholm. Haven med dens
mange udsøgte frugttræer, den dygtige gartner Frederik Ludvig Holbølls værk, var meget beundret af samtidige.
Frydenlunds vedligeholdelse krævede anselige summer, og i 1790
bestemte kronprinsen, at ejendommen skulle nedlægges, hvilket dog
ikke skete, men i 1793 blev den stillet til salg. Ved den første auktion
blev der kun budt 7000 rdlr., ved den anden 8000 rdlr., da den til
sloges den svenske hofsekretær Carl Adolf Boheman fra Jönköping.
At han fik Frydenlund for en sådan spotpris, skyldtes, at kronprinsen
ikke fandt det passende, at et kongeligt slot kom mere end én gang
på auktion. I købet fulgte et stykke Lille Dyrehave med Harsdorffs
Palæ, som Boheman menes at have nedbrudt. Med sin hustru havde
han fået betydelige midler og førte et stort hus på Frydenlund. Ryg
tet gik, at han ved den franske kongefamilies flugt havde fået dens
juveler til opbevaring, men selv beholdt dem. Boheman ofrede store
beløb på ombygningen af det Kriegerske Hus, antagelig med stads
konduktør Jørgen Henrik Rawert som arkitekt. Slottet, som det nu
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Havesalen på Frydenlund 1849. Farvelagt tegning af A. Juuel.

fremtræder, er i alt væsentligt uforandret fra Bohemans tid. Endnu i
1802 boede han på Frydenlund, men året efter blev han fængslet i
Sverige, udvist og udleveret til Danmark, hvorfra han også blev
exileret, og han måtte sælge Frydenlund for kun 6400 rdlr.
Efter Boheman kom den skønne ejendom først til forst- og jæger
mester Wilhelm Bernhard Linstow og derefter i 1813 til Cecilie Marie
Elisabeth Schouw, født Bagge. I andet ægteskab blev den meget be
midlede enke gift med anatomen og kirurgen, professor Heinrich
Christian Friedrich Schumacher. Enken beholdt Frydenlund efter
hans i 1830 indtrufne død, indtil hun ti år senere afhændede ejen
dommen til fhv. rektor i Nyborg, dr. phil. Hans Outzen Bjørn, der
døde i 1843 på Frydenlund. Han restaurerede den da noget forfaldne
hovedbygning, ved hvilken lejlighed man i den tykke mur i et af
værelserne fandt et rum og i køkkenet rester af en dyb muret gang,
som højst sandsynligt stammede fra Bohemans mystiske virksomhed
eller havde været skjulested for penge og smykker. Endelig stødte
man også i nærheden af huset på en tilkastet dam med marmorind
fatning, formentlig et levn fra den tid, Frydenlund var et kongeligt
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Havesalen 1944 (fot. Holt & Madsen).

lystslot. Bjørn fulgtes i besiddelsen af sin svigersøn, admiral Johan
Ludvig Gottlieb, dog kun i kort tid, idet denne 1846 skødede ejen
dommen til frk. G er irudine Rieffestahl, datter af en bemidlet apote
ker fra Nyborg. Hun var en meget virksom dame, der udvidede
Frydenlund ved køb af en del af Maglemose, opførte bygninger her
og drev den som ejendom for sig, ligesom hun også købte Kobber
dammen, Svinsø og sammen med en anden Gissø. Efter hendes død
kom ejendommen tilbage til admiral Gottlieb, der i 1875 solgte den
til kammerherre, hofchef hos dronning Louise, gehejmekonferensråd Ludvig Castenschiold (død 1905), hvis enke i 1907 afhændede
Frydenlund til grosserer C. B. Thøgersen, der foretog en grundig,
men pietetsfuld restaurering ved arkitekterne C. Brummer og Mørk
Hansen.
Frydenlund er i pagt med sine omgivelser. Fra hovedfløjen i ét
stokværk med kælder og højt afvalmet tag og en bred muret kvist
med buet tag mod nord udgår to sidefløje med lavere rejsning. Syd
facaden beherskes i midten af en halvrund udbygning med lavt ydre
stokværk, hvortil er knyttet murene af den gamle bygnings midtersal.
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Hovedindgangen er fra øst, flankeret af søjler, der bærer en frontispice. Frydenlund havde i 1910 et tilliggende af ca. 80 tdr. Id., hvoraf
10 tdr. skov og 20 tdr. park, have og gårdsplads. I 1929 solgte gros
serer Thøgersen Frydenlund til højesteretssagfører Geo K. Schiørring.
I handelen medfulgte dog ikke 20 tdr. Id., der ligger sønden for Fry
denlundsvej. Til gengæld har højesteretssagfører Schiørring til hoved
parcellen købt adskillige parceller af Enrums ejer, grev DanneskioldSamsøe, således at hovedparcellen fik et tilliggende på ca. 96 tdr. Id.
Efter købet lod den nye ejer hovedbygningens indre restaurere, hvor
ved dette blev bragt tilbage til sin oprindelige stand. Arbejderne blev
udført under arkitekt Ole Falkentorps ledelse.
I 1932 påbegyndte højesteretssagfører Schiørring omdannelsen af
Frydenlund til én stor æblehave. Beplantningen strakte sig over 5 - 6
år, og der blev i alt tilplantet ca. 72 tdr. Id. Som følge heraf blev hele
avlsgården ombygget til kølehuse, lagerrum og boliger for det store
personale, som æblehaven krævede. Efter Geo Schiørrings død blev
ejendommen i 1957 købt af pianisten Victor Borge, som 1960 solgte
til civilingeniør Haldor Topsøe. Arealet er nu 55 ha.
LOUIS BOBÉ
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BYGNINGER
Kobbermølle

1722 Ottekantet hovedbygning
opført ved J. C. Krieger
1760 Restaureret
1770 Nyt palæ af træ opført i Lille
Dyrehave ved C. F. Harsdorff
1793 Harsdorffs palæ nedbrudt.
Kriegers hus restaureret ved
J. H. Rawert
ca. 1840 Hovedbygning restaureret

1907 Restaureret ved C. Brummer
og Mørk Hansen
1930 Restaureret ved
Ole Falkentorp

Hovedbygningens vestfacade (fot. Holt & Madsen).

Gammel Holtegaard
Søllerød kommune. Sokkelund herred, Københavns amt

Når man ser bort fra de mere gammeldags bøndergårde, er Nord
sjællands tætte bebyggelse mest præget af de sidste tidsaldres smag og
stil. Men mellem ældre villaer med flere eller færre kruseduller og
moderne landsteder i funkis findes dog også enkelte bygninger med
et ældre og gennemført kunstnerisk præg, bygninger, som viser, at
allerede for et par hundrede år siden forstod bytrætte københavnere
at påskønne Nordsjællands dejlige natur og bygge sig smukke lyst
steder i de mest tiltalende omgivelser. Til denne kategori hører
Gammel Holtegaard, eller som den før blev kaldt: Holtegaard, i
Søllerød kommune, der blev opført i årene efter 1755 af selve Lau
rids Thura på hans landsted med et dengang ret anseligt tilliggende.
Det er et indtagende bygværk.
Navnet Holtegaard vides først anvendt fra slutningen af 1600’eme,
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men kan godt være meget ældre. Holte by lå i slutningen af det 14.
århundrede, som så meget andet jordegods i Nordsjælland, under
Roskilde Bispestol og havde måske hørt derunder siden Absalons
dage, ligesom den forblev i samme besiddelse, indtil alt bispestolens
gods efter reformationen konfiskeredes og overgik til kronen. Alle
Holte gårde var derefter i en årrække fæstegods under Københavns
slot og len, og man kender fra den periode navn på den senere Holtegaards fæstere, folk, som imidlertid næppe har skilt sig ud fra byens
andre bønder, uden for så vidt de ydede større landgilde. 1650 over
toges gården derpå, mod en indfæstning af 20 rdlr., af en ikke helt
almindelig bonde, en mand, der ved denne lejlighed navngaves som
Christian Hansen Marchel, men siden ellers mest blev kaldt Hans
Merckel, hvis man ikke helt gav ham faderens navn Hans Schmalkald. Han var nemlig søn af gamle Hans von Schmalkalden, en ind
vandret tysker, der i mere end 30 år havde tjent Christian IV som
foged på Københavns Slot. Også han selv havde indtaget en lignende
stilling på Rosenborg, og siden var han under Frederik III kgl. fiske
mester. Endelig indtog han en mere interimistisk stilling som fuld
mægtig for Sjællands biskop Hans Svane, da de gamle tider en over
gang næsten syntes at være vendt tilbage, idet nemlig biskoppen,
under og efter Københavns belejring, besad Holtegaard og resten af
Søllerød sogn som pantegods — dog sit private. Mens gårdens byg
ninger ingen større skade led under svenskernes besættelse, var Hans
Merckel blevet temmelig forarmet, »havde hverken Ko eller So, alene
3 gamle Øg« og stod i det hele uden midler, bortset fra at der reste
rede ham 1400 rdlr. af hans løn!
Den første kendte besidder af Holtegaard uden for bondestanden
var vistnok tillige den første indehaver af det privilegium, der i de
følgende åringer skulle forlene gården med en økonomisk særstilling
i sognet. Det var et monopol, der til vekslende tider lader til at have
haft et noget forskelligt omfang, men i hovedsagen gik ud på at sikre
Holtegaards besiddere eneforhandling af både øl og brændevin i hele
Søllerød sogn og ialfald til tider også i Hørsholm birks tre sogne.
Både de stedlige kromænd og bønderne var forpligtet til at aftage
deres forbrug af stærke drikke, og en tid også af tobak, på Holte
gaard, hvor der var indrettet både bryggeri og brændevinsbrænderi.
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Arvingerne efter Hans Merckel solgte gården, eller rettere bygnin
gerne, for jorden havde de ingen rådighed over, til den københavnske
brygger Thomas Jensen Dobbelsten, hvis fæstebrev af 1675 tilsikrede
ham de nævnte rettigheder. Han gjorde en del for at forbedre Holte
gaard, navnlig med nye bygninger, og idet han lod indrette adskillige
fiskedamme dels på byens fælles overdrev, dels i det »indelukte Sæde
vænge«, som tilhørte gården alene, noget den havde forud for de
andre i byen, hvilket forresten også bekræfter, at den sikkert var
den oprindelige hovedgård i byen — vænget har været dens ornum,
som det kaldtes. Og endnu flere omstændigheder pegede i samme
retning. Måske ikke så meget, at et af byens 13 landgildehuse endnu
i det 17. århundrede tilhørte gården, mere at ikke mindre end seks af
de syv holdshuse enten hørte under den eller stod på dens grund,
mens beboerne skulle gøre »ugedage«, hoveri til dens besidder, også
et temmelig ubedrageligt tegn på dens fremtrædende stilling. Endelig
var den, som allerede nævnt, større end nogen af de andre gårde,
nemlig på godt 17 tdr. htk., mens resten af byens ca. 35 tdr. htk. var
fordelt på i alt seks gårde.
Thomas Jensens dattermand, den kgl. overjæger Johan Berend
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Holtegaard, set fra parken, fra øst (fot. Holt & Madsen).

Clodi, udkøbte de øvrige arvinger efter svigerfaderens død, og
1697 bevilgedes der »i allernådigst Henseende til hans allerunder
danigst lange Tjeneste ved Jagten« ham og hans hustru livsbrev på
gården tillige med bekræftelse på brygge- og brænde-monopolet. Her
med var han imidlertid ikke tilfreds. Allerede senere samme år an
søgte han kongen om at måtte blive formelig ejer af Holtegaard
tilligemed de af Thomas Jensen anlagte fiskedamme, idet han tilbød
en gård i Torslundemagle i bytte. Mageskiftet blev bevilget, og Holte
gaard var altså fra nu af selvejendom, et særsyn i de dages Nord
sjælland, hvor man af hensyn til den kgl. vildtbane ikke ønskede
private lodsejere, og jagtrettigheden var da også undtaget ved over
dragelsen. Fiskedammene fik han først et par år senere som trøst for,
at gården, som han netop havde istandsat, var brændt. Det livsbrev,
Clodi før havde haft, indeholdt den klausul, at han, som han plejede,
skulle holde tyre og orner til brug for de omliggende bønder. Forøvrigt fæstede han samme år krohuset i Holte, så nu behøvede han
i hvert fald ikke at holde kontrol med, om dettes besidder søgte at
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krænke hans eneret, hvad egnens andre værtshusholdere såvel som
bønderne af og til prøvede på, skønt både pengebøder og legems
straffe, træhest og spansk kappe truede overtræderne.
Clodi døde som overførster 1718, og allerede næste år afhændede
enken Anne Sofie Dobbelsten Holtegaard til hans kollega og broder
søn Werner Berend Clodi. Men skødet blev udstedt af hendes samfrænder, der havde erhvervet kgl. bevilling til at administrere hendes
formue, fordi hun »imidlertid var blevet saaledes forvirret udi hendes
Sind af urolige Tanker, hun siden hendes salig Mands død, enten af
Melankoli eller anden ukendt Aarsag var falden udi«, så man kunne
befrygte, »at hun ganske skulde blive mariaca eller afsindig og var
betagen al den Forstand, hvormed hun skulde gubernere sig selv end
sige sine Midler.« Det bevidnede både hendes sjælesørger og læge.
Hvorledes dette nu hang sammen, så var hun snart gift igen, med
kancellisekretær og højesteretsassessor Rasmus Rasmussen, og han
var så lidt som hun selv tilfreds med hendes slægtninges dispositioner.
Allerede før hun indgik det nye ægteskab, havde hun beklaget sig
til kongen, hvorledes at hendes »egne Venner havde ved en ufor
modentlig Maade søgt ligesom af Kærlighed at ville konservere hende
og hendes Midler«, men derved »trækket hende fra hendes Ejendomsgaard i Søllerød Sogn.« En langvarig proces blev tilsidst resultatet,
som »imod alle Godtfolks Tanker«, påstod Clodi, faldt således ud,
at højesteret i 1724 dømte, at købet skulle gå tilbage og han rømme
Holtegaard. Han havde ellers optimistisk midt under striden søgt
bryggerprivilegiet bekræftet for sig selv, skønt uden held. Det lyk
kedes bedre for Rasmussen i 1729. Da kunne han nu også henvise til
den skade, han havde lidt under Københavns brand 1728, og så hjalp
det ham alligevel ikke mere, end at han allerede 1735 af »nødvendige
Aarsager« måtte afhænde Holtegaard. Køberen var fru Karen Soelgaard, enke efter sin fjerde mand, stiftamtmand, baron Rudolf Gersdorff, en mærkelig dame, om hvis hele liv og ikke mindst om hendes
bramfri færd ved hove der gik adskillige frasagn.
Hun har imidlertid næppe nogensinde boet på Holtegaard. Allerede
næste år nævnes en Søren Seerup som besidder, vistnok forpagter, for
siden solgte baronessen gården ikke mindre end to gange, første gang i
1740 til Poul Badstuber, den kendte fabrikant på Brede. Købet er vel
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ikke gået i orden, for hofmaler Jørgen Lassen fik i 1742 fruens skøde
på Holtegaard. Kendt er den begivenhed, der i sommeren 1747 ud
spilledes i dens have. Holtegaard var da udlejet til gehejmeråd Claus
Reventlow, der modtog besøg af ingen ringere end den unge kong
Frederik V. Og for at divertere monarken på bedste måde blev der
spillet komedie under åben himmel i haven, af de danske aktører,
som efter en allerunderdanigst prolog af grev Mandrup Rantzau op
førte Holbergs »Maskerade« og »Diderich Menschenskræk.« Det var
i virkeligheden en skelsættende begivenhed i den danske skueplads’
historie. For efter mørketiden under Christian VI var de danske skue
spillere begyndt at røre på sig, og netop ved denne forestilling vandt
de kongens velvilje, så han tilstod dem bevilling af deres forud ind
givne andragende om støtte til et nyt komediehus. I Holtegaards
have blev således grunden lagt til det senere Kgl. Teater, og den har
æren af at være det første sted, hvor dettes skuespillere optrådte for
majestæten.
For Holtegaard selv fik den næste ejer nu mere betydning, ligesom
han i øvrigt var den første mere kendte i rækken. Jørgen Lassen
solgte i 1755 sin gård til arkitekten, Laurids de Thura, der kort før
var vendt tilbage til hovedstaden efter et fireårs eksil på sin jyske
gård Børglum Kloster. Rivalen Eigtveds død havde bevirket, at Thura
var kommet til hæder og værdighed igen, var blevet udnævnt til
generalbygmester 1754 og nu manglede en passende sommerbolig nær
ved København. Og trods det han i de følgende år var fuldt optaget
med offentligt byggeri, fik han alligevel også lejlighed til at opføre
den hovedbygning, som stadig står på Holtegaard. Han var selv meget
indtaget i sin nye besiddelse og roser dens skønne jorder og skove,
samt ypperlige fiskeri, såvel som beliggenheden: »Denne Gaards Lage
er ellers meget lystig og angenem, idet man paa eengang har baade
Skove, Marker, Enge, ferske Søer og det vilde Hav for Øjne, saa at
ethvert Skib, som frem eller tilbage passerer, klart kan ses, uden at
tale om Øen Hven, Landskrone i Skaane, Eremitagen i Jægersborg
Dyrehave, Landsbyen Nærum med sine Lystgaarde, som alle fra
Havens Alleer tydeligt falde i Øjnene«. Traditionen vil forøvrigt vide,
at det, at han stadig kunne have udsigt til sit kære værk, Eremitage
slottet, var medvirkende til, at han valgte stedet. Han fik først skøde
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Sidefløjen nord for indkørslen, set fra sydøst (fot. Holt & Madsen).

på gården i 1756 og lod samme år de gamle forfaldne bindingsværks
huse nedbryde, hvorpå han byggede igen af grundmur, »og farede
dermed fort, indtil alle Ting ved Gaarden i Begyndelsen af Aaret 1758
var bragt i fuldkommen Stand«. Opgaven var for så vidt bunden, som
han til hovedbygningen benyttede de gamle fundamenter til en meget
lang og meget smal bindingsværksbygning. Huset fik et højere midter
parti, den egentlige hovedbygning, og to lave sidepavilloner, hvoraf
den ene var og er indrettet til køkken. Midtrisalitterne mod både
gårdsplads og have gav i forbindelse med disse pavilloner begge fa
caderne en afvekslende og taktfast inddeling, og det hele imødekom
på bedste måde tidens krav om regularitet. Også haven blev gjort
større og nyanlagt, med alleer, løvgange, lysthuse og springvand, ja
et menageri, og i den tilstødende lund blev det »tilforn saakaldede
Uglebjerg« indrettet til udsigtssted og omdøbt til Marienhøj, efter
Thuras hustru, hvis navn også stod på den ene af klokkerne i den
lille tagrytter på hovedfløjen, mens den anden bar Thuras eget. Begge
15 dsh i
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klokker findes endnu såvel som det samtidig opsatte tårnur. Selv
tagspærene er de oprindelige.
Kun kort tjente det smukke landsted sin bygherre »til Sommerfor
lystelse og for at lette Sindet undertiden fra mange besværlige og for
trædelige Embedsforretninger«. 1759 døde han, og næste år solgtes
Holtegaard på auktion — den kostede 13.000 rdlr., mens Thura selv
havde givet 5000 — til grev Chr. Ditlev Reventlow til Christianssæde,
som dog allerede samme år overdrog den til sin sekretær Johan EilitzHan havde den i 16 år, indtil den norske jernværksejer Jakob Schnell
1776 blev ejer. Også i hans tid skete der store forandringer, skønt af
anden karakter. Formodentlig var Holtegaard tidlig blevet løst fra
fællesskabet med byens øvrige gårde, så der ved byens almindelige
udskiftning i 1771 kun var tale om de almindelige bøndergårde.
Siden fik Holtegaard dog sin del af overdrevet, og Schnell lavede om
på dens tilliggende. I hans tid mistede den endelig de gamle privi
legier, for han udflyttede både kro og bryggeri til den nye Kongevej
og skabte hermed den allerførste begyndelse til den nuværende Holte
stationsby. Sluttelig afhændede han både bygninger og privilegier
for endelig i 1794 at sælge selve Holtegaard til den kendte landmand
og forpagter i større stil, kammerråd Adam Gottlob Wiihm, senere
ejer af Frydenlund. Landbruget ved gården skøttede denne nu ikke
mere om, end at han allerede 1795 frasolgte både avlsbygninger og
jorder til Frans Stæhr på Lykkesholm ved Frederiksberg, en ad
skillelse, der ganske vist ikke i denne omgang blev varig, for allerede
1799-1800 samlede kammerjunker Knud Frederik Juel ved sit køb
begge ejendomme igen.
Igennem næsten hele det 19. århundrede forblev Holtegaard da
også samlet, skønt med hastigt skiftende ejere, nemlig Johannes Meldahl (1807-08), mægler J. C. Gardie (1808- 16), ritmester Ernst
David Recke (1816 - 1830), Johannes Jung (1830 - 41), Louise Augusta
Jung (1841 - 45), fhv. brændevinsbrænder Carl Philip Holm (1845 - 55),
kaptajn Frantz Peter Hagen (1855 - 66), greve Frederik Gottschalck
Knuth (1866 - 72), justitsråd Lars Trolle (1872 - 82) og endelig brygger
Erhard Kogsbølle (1882 - 1900). Den sidste genoplivede gårdens gamle
traditioner, for så vidt som han 1886 anlagde et ølbryggeri ved Trørød
by. Men avlsgården, som han straks efter overtagelsen havde forsynet
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Dagligstue mod øst (fot. Holt & Madsen).

ikke blot med nye udbygninger, men også med en ny beboelse, solgte
han i 1897 med størstedelen af Holtegaards jorder og tilliggende huse
til veksellerer, etatsråd N. J. Thomsen. Den er siden kommet i Sølle
rød kommunes eje. Adskillelsen fra Thuras bygning synes denne gang
at være endelig.
Til gengæld købte etatsråd H. N. Andersen, der fra 1900 ejede den
gamle hovedbygning med haven, to bøndergårde og byggede en ny
avlsgård, der bare ikke fulgte med, da han i 1911 afhændede hoved
bygningen med i alt 15 tdr. Id. have til grosserer Axel S. Dahl. Nu
er Holtegaards hele tilliggende omtrent 16,5 ha.
H. N. Andersen lod Thuras bygværk undergå en omfattende restau
rering under ledelse af arkitekt Vilhelm Holck, der nærmest bestræbte
sig på at føre bygningen tilbage til det oprindelige udseende, navnlig
hvad det ydre angik. Regulariteten havde i tidernes løb lidt ved, at
vinduer var blevet muret til og hoveddøren flyttet fra facadens midte
til faget ved siden af. Også midtrisalitten mod gårdspladsen synes at
have mistet en afslutning foroven — den nuværende trekantfronton
15*
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er arkitektens egen tildigtning, som dog klæder bygningen smukt.
Mens Ejler Nystrøm i sin bog om Søllerød sogn navnlig har udredet
Holtegaards personalhistorie, er det Frederik Weilbach, der i sin
Thura-bog har beskrevet og karakteriseret den gamle hovedbygning:
»I al sin Simpelhed vidner Thuras Hovedbygning om en sikker Smag.
Han har overholdt Barokkens Fordring om ’bienséance’, hvorefter den
architektoniske Udsmykning bør staa i Forhold til de Personers Rang,
som skal benytte vedkommende Bygning, og han har med Hensyn
til sin egen Person vist en passende Beskedenhed. Holtegaard er et
fremragende Exempel paa, at en smuk Virkning kan opnaas med de
simpleste Midler, naar Bygmesteren forstaar at anvende dem paa
rette Maade.«
Efter at grosserer Holger Schrøder i 1943 havde købt Holtegaard,
blev den atter istandsat og det indre tildels ombygget med autorite
ternes bifald, idet fire af de forholdsvis små rum er blevet slået sam
men til to, hvorved der navnlig er fremkommet en smuk stue i hele
husets dybde. Den gamle stil præger derimod stadig spisestuen med
de to store kaminer. Siden 1950 ejes Holtegaard, eller som den nu
kaldes Gammel Holtegaard, af handelsgartner Niels Johan Holger
Suhr, der tillige er ejer af Holte Avlsgaard med 47 ha.
Gårdens beliggenhed er endnu »meget lystig og angenem«, som
Thura i sin tid beskrev den, og selv om terrænet ned mod Sundet
naturligvis er mere bebygget end i hans tid, så har Gammel Holte by
endnu bevaret det meste af sit landlige præg, og foran indkørselen
til Holtegaard breder sig stadig det åbne nordsjællandske bondeland
med bølgende bakker og kuplede skove.
MOGENS LEBECH

EJERE

1675 T. J. Dobbelsten
1697 J. B. Clodi
1735-55 Forskellige ejere
1755 L. de Thura

1760-1900 Forskellige ejere
1900 H. N. Andersen
1943 H. Schrøder
1950 N. J. H. Suhr

BYGNINGER

Nuværende hovedbygning
opført ved L. de Thura

Bygningen restaureret ved
V. Holck og gårdsidens
fronton opsat
1943 Genrestaureret

Skodsborg, set fra sydøst (fot. Niels Elswing).

Skodsborg
Søllerød kommune, Sokkelund herred, Københavns amt

På den grund, der nu rummer Skodsborg villaby, badehotel og sana
torium, lå i midten af det 16. århundrede et husmandsbrug. Stedbe
tegnelsen forekommer tidligst i 1645, skrevet Skodz Borre, og to år
senere nævnes i Lyngby kirkebog en Niels Schotzborg. At stednavnet
kunne hidrøre fra en allerede på den tid anlagt befæstning af den
høje banke ud mod Sundet er muligt, men kan ikke eftervises.
Såvidt vides var den første, der byggede og boede i Skodsborg,
Gudmand Bendtsen, vistnok fæster fra Dronninggaard, i hvert fald
mere end en almindelig bondemand. Herpå tyder, at der til hans
gård »Skodsborghus« i 1688 hørte et jordstykke op til Dyrehaven og
en have med frugttræer samt fiskepark. Bendtsen ejede desuden et
mindre hus nærmere stranden samt det mellem Strandmøllen og
Vedbæk liggende Overdrev, hvorved han således havde samlet største
delen af Skodsborgs senere tilliggende. Ejendommen deltes omkring
1720 i to dele, betegnede som øvre Skodsborg og nedre eller nederste
Skodsborg, også kaldet Retraite. Før 1728 ejedes Retraite af den rige
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vinhandlersøn Abraham Lehn, der da solgte det til Judithe Abbestee,
født von Murell, enke efter den 1710 afdøde vinhandler Mathias
Abbestee af en fra Cleve indvandret, hollandsk præget familie. Huset,
der rummede otte værelser møbleret med forgyldte spejle og ruslæ
ders stole, lokkede ved den prægtige udsigt fra terrassen selv de mest
forvænte landliggere. Blandt lejerne var den herværende franske ge
sandt Louis Robert Hippolyte de Brehan greve af Plélo.
I 1733 afstod Judithe Abbestee Retraite til sin svigersøn Joachim
van der Lippe, der 1737 solgte til kommerceråd Daniel Lindemann.
Han afhændede ti år senere ejendommen med bohave for 1100 rdlr.
til kasserer for den oktrojerede bank Peder Moss, adlet Mossencrone,
der i 1752 skødede Retraite til overkrigssekretær Carl von Holstein.
I 1760 købtes stedet af overkammerjunker, overpræsident i Køben
havn, gehejmekonferensråd Volrad Augustin von der Lilhe. Hos ham
var kong Christian VII og hele hoffet gæster den 28. januar 1768,
den dag og time, da salutskud fra København forkyndte, at der var
født landet en tronarving, den senere konge Frederik VI.
Ved købet af Skodsborg forenede von der Liihe begge landsteder
påny, men i 1770 solgte han Retraite til superkargo Peder Gram, der
1773 solgte til borgmester, konferensråd Hans Christopher Hersleb.
Ejendommen havde på den tid et i alle måder herskabeligt præg. Den
rummelige, hovedsagelig grundmurede hovedbygning i to stokværk
ud mod landevejen talte ikke mindre end 22 fag med stukklædt,
paneleret og betrukket sal samt flere værelser og foroven tre kamre;
endvidere lå til ejendommen flere småbygninger og en have med
alleer, espalierer, blomsterparterre, frugttræer og fiskeparker.
I 1786 afstod Hersleb Retraite til englænderne Harry Nelthropp og
John Harris, der anlagde en læderfabrik og i 1795 en oliemølle. Begge
virksomheder nedlagdes i 1803.
Den gamle lystgård Retraites arealer optages nu af industrivirk
somheder, sanatoriet og det tidligere Hotel Øresund.
Det oprindelige Skodsborghus, nu Skodsborg, ejedes 1729 af Carl
Chr. Hunter, der 1734 tilskødede Chr. Bladt ejendommen. Da bestod
den af 3 bygninger — hvoraf stuehuset, der lå ud til Strandvejen, var
en 9 fags bindingsværksbygning i 2 etager — mod nord et lavere
bindingsværkshus med klinede vægge — mod øst stald og lade. I
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Skodsborg i Frederik Vir s tid. Maleri af W. E. Luplan på Frederiksborg.

1740erne tilhørte Skodsborghus etatsråd Just Fabritius, som i 1752
overdrog gården til rådmand i København Thomas Ziemer, hvis enke
Sophie Hedevig Terkelsen i 1758 afstod den til Bertram Samuel
Schuster, der i 1761 afhændede gården til førnævnte V. A. von der
Luhe. Han solgte i 1765 Skodsborg til kammerråd Johannes Søbøtker,
som udvidede dets tilliggende og kaldte gården Søborghus. I en læn
gere årrække boede han herude om sommeren, indtil han i 1790 solgte
ejendommen til generalguvernør i Vestindien Ludvig Heinrich Schimmelmann, hvis humanitet over for negrene berømmes på hans endnu
bevarede gravsten uden for Garnisons Kirke. Hans enke, Henriette
Catharine født Lexmond fra Utrecht, boede efter mandens død i 1793
om sommeren på Skodsborg, som hun i 1808 afhændede til gehejmekonferensråd Siegfried Victor Råben Levetzau. Efter ham ejedes
Skodsborg af mægler Mathias Holten, som i 1833 solgte det til prins
Ernst af Hessen-Philippsthal-Barchfeld. Prinsen var knyttet til Dan
mark gennem sin broder prins Vilhelms giftermål med prinsesse Juli
ane, datter af arveprins Frederik, og han tilbragte sommeren på Skods
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borg indtil sin død i 1850. Af hans bo købtes det af murermester
Johan Heinrich Liltthans, kendt som Christian Winthers svigerfader.
Han døde allerede i 1852, og af hans bo gik Skodsborg Palæ over til
kong Frederik VII, der benyttede det som sommerresidens for sig og
grevinde Danner. Nord for Palæet lod han ved P. E. Kornerup bygge
en spisesal med modtagelsesværelser, afsluttet mod syd af en rotunde
med højtsiddende vinduer. Palæet blev restaureret, så det fik sit nu
værende udseende, en langstrakt bygning på tretten fag i 2 etager
med kviste og afvalmet tag.
Som regel opholdt parret sig herude hver sommer 4 - 8 uger. På
Jægerspris opbevares en tegning af Edw. Young, hvor man ser kon
gens telt i Skodsborg have: han på sygelejet, grevinden læsende for
ham. I sin enkestand opholdt grevinde Danner sig oftere på Skods
borg, som efter hendes død i 1874 solgtes til gehejmeetatsråd P. N.
Damm, der overdrog palæet til sin søn bankdirektør Einar Leopold
Damm, af hvis dødsbo det 1932 købtes af Skodsborg Badesanatorium
med et tilliggende parkareal på ca. 15.000 m2.
LOUIS BOBÉ

SKODSBORGHUS
ca. 1688 Gudmand Bendtsen, ca. 1720 delt i to ejendomme:

RETRAITE
1728
1733
1737
1747
1752
1760
1770
1773
1786
1803

Abraham Lehn
Judithe Abbestee
J. van der Lippe
D. Lindemann
P. Moss (Mossencrone)
C. v. Holstein
V. A. v. der Lühe
P. Gram
H. C. Hersleb
H. Nelthropp & J. Harris
Solgt, efterhånden udstykket

SKODSBORG
1729 C. Chr. Hunter
1734 Chr. Bladt
1744 J. Fabritius
1752 T. Ziemer
1758 B. S. Schuster
1761 V. A. v. der Lühe
1765 J. Sobotker
1790 L. H. Schimmelmann
1808 S. V. Raben Levetzau
1833 Prins Ernst af HessenPhilippstahl Barchfeld
1850 J. H. Lütthans
1852 Frederik VII
1874 P. N. Damm
1932 Sanatorium

BYGNINGER
ca. 1729 9-fags stuehus af bindingsværk med to udhuse, 1852 spisesal samt mod
tageværelser i rotunde med højtsiddende vinduer ved P. E. Kornerup

Nærumgaard, set fra vest (fot. Holt & Madsen).

Nærumgaard
Søllerød kommune, Sokkelund herred, Københavns amt

Nærum har lige op til nutiden heldigt bevaret meget af den oprinde
lige, for en sjællandsk bondeby ejendommelige hygge og stemning
såvel i det stilfærdige landskabelige billede som i livet på det jævne.
Blandt de mange lystgårde, der i ældre og nyere tid er opstået i
Nærum, er Nærumgaard den ældste og historisk mest fremtrædende.
I løbet af mange år har gården dannet sig med stadig forøget tillig
gende af forskellige beskedne lyststeder, bønderhuse og jorder. Dens
kerne er en lille gård, der i begyndelsen af det 18. århundrede ejedes
af en københavnsk borger og handlende, Christian Brandt, fra hvem
den kom til enken efter den 1693 afdøde biskop Hans Bagger, Søster
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Svane, en datter af biskop Hans Svane. Hun afhændede ejendommen
til den tidligere amtmand på Island Christian Muller. Efter dennes
død i 1720 ejedes den af hans datter Else, i ægteskab med Schoutbynacht Peder Hiort, der havde gården til sin død i 1733. Den følgende
ejer var højesteretsadvokat Andreas Lowson, den første stabile land
ligger i Nærum, der anvendte betydelig bekostning på husets og
havens forskønnelse. Efter Lowsons død i 1759 gik stedet over til
staldmester, gehejmeråd Wilhelm Ditlev Werner von Staffeldt, tillige
ejer af Dronninggaard. Han havde gården i 40 år.
Nabolandstedet tilhørte i midten af århundredet amtsforvalter og
tillige forvalter på Frederiksdal og Dronninggaard, kancelliråd Frede
rik Ludvig Lemvigh, der på et af ham i 1756 købt husmandsbrug
opførte en hovedbygning i tre længer med tegltag og indrettede én
frugt- og to køkkenhaver. Lemvigh solgte i 1764 gården til super
kargo i Asiatisk Kompagni Elieser Dyssel, fra hvis dødsbo den i
1766 blev tilskødet grosserer, hofagent Peter Borre. Født i Århus
fik Borre 1750 borgerskab som grosserer i København og oprettede
1760 et sukkerraffinaderi på Christianshavn. Han var medlem af
direktionen for det 1759 oprettede Almindelige Handelskompagni og
fra 1775 af Den kgl. grønlandske Handels direktion med forpligtelse
til at opgive sin private handel. Desuden var han i tidsrummet 1760 81 administrator af statens monopol på tobakshandelen. I 1789 fra
trådte Borre sin stilling som handelsdirektør og udnævntes til etatsråd.
Sin gård i Nærum omfattede Borre med forkærlighed, og det er
sikkert ham, der omkring 1775 opførte den nuværende hovedbygning
i tre stokværk. Han kaldte stedet Sophienhøj efter sin hustru Sophie
Aagaard, en hørkræmmerdatter fra København. Ved hustruens død
i 1778 synes Borre at have tabt interessen for landlivet og solgte
gården i 1781 for 4500 rdlr. til daværende kammeradvokat Christian
Colbiørnsen. Navnet Sophienhøj fulgte ejendommen indtil tyverne
af det forrige århundrede, da den først kaldes Nærumgaard.
Den højtfortjente bondeven, hvis navn er gået over i historien sam
men med grev Christian Reventlows som ophavsmændene til de store
landboreformer, fremdrog Nærum af dets ubemærkethed. Efter at
Colbiørnsen i 1785, som følge af et sammenstød med den daværende
justitiarius i højesteret, krænket havde fratrådt sit embede som kam-
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Narumgaard med bryggeribygningen 1860. Samtidigt litografi (Kgl. Bibliotek).

meradvokat, ville han hellige sig landlivet. Når Colbiørnsen yndede
at kalde sig bonde i Nærum, er dette et udslag af hans stærke selv
følelse og selvkoketteri, der har lige så lidt at gøre med virkeligheden
som hans idelige klager over svage evner. I Nærum, som han om
fattede med en lidenskabelig kærlighed, udviklede han sig til jorddrot.
Sophienhøj var, da han overtog ejendommen, ingenlunde kun en sim
pel bondegård. Målbevidst øgede han år for år dens område ved
opkøb af gårde, jorder og skovarealer. I 1792 erhvervede han en
større selvejergård, indrettede her et mønstergyldigt drevet teglbræn
deri og købte i 1801 Staffeldts ovennævnte gård, hvis have han lagde
ind under Sophienhøj. Ved århundredskiftet ejede han på det nær
meste alle jorder mellem Nærum by, Dyrehaven og Mølleåen. Af
de sammenlagte arealer oprettede han en gård, hvor han opførte en
hovedbygning med tilbehør, som fik navnet Wesselsminde, bortsolgt
i 1802. Han følte sig som enehersker i Nærum og hævdede med den
ham egne stejlhed sine herremandsrettigheder, som det kendes af hans
meget omtalte proces med kromanden i nærheden. Han opførte den
tre stokværk høje hovedbygning, og i Nærum by lod han opføre
boliger til sine arbejdere. I 1806 afhændede Colbiørnsen Sophienhøj
med dens anselige tilliggende til greve Adam Frederik Trampe, der
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før havde ejet flere større herregårde, Løgismose, Krabbesholm, Juulskov og Nørager. Han kom af dage 22. juni 1807, ifølge kirkebogen
dræbt »ved et uheldigt Selvskud med en Pistol« i Sophienhøjs park.
Samtlige gårde og jorder, der da hørte under Sophienhøj, omfat
tede i alt henved 200 tdr. Id., deraf 16 bevokset, hvortil kom mange
huse i Nærum by. Den statelige ejendom gik nu under navn af
Nærumgaard i de følgende år fra hånd til hånd som salgsobjekt. I
1825 købtes gården af den tidligere franske oberst Joseph de Flairieux. Om hans fortid i Frankrig vides udover rygter på egnen kun,
at han skal have tjent under Napoleon og taget del i slaget ved
Wagram. Hvornår han kom til Danmark er ikke bekendt. Ved at
vinde en proces mod den danske stat om et større hesteopkøb siges
han at være kommet i besiddelse af en kapital på henved 25.000 rdlr.,
for hvilken han købte Farumgaard. J. C. Drewsen, ejeren af Strand
møllen, kendetegner ham i sine livserindringer som godmodig af
naturen, men i sit ydre som typen på en røverhøvding. Flairieux bo
ede til stadighed på Farumgaard. I fremrykket alder ægtede han i
1834 Sophie Wilhelmine Eskildsen (datter af mægler Eskildsen), med
hvem han i 1844, da deres ægteskab var barnløst, oprettede et reci
prokt testamente og døde endnu samme år.
I 1852 købtes Nærumgaard af et interessentskab, bestående af tre
mand, blandt hvilke overretsprokurator Chr. Michael Winther var
den ledende. Han var en afgjort juridisk dygtighed og som sagfører
kendt for sin skarpe og spydige procedure. Ved siden af sin meget
store private forretning var han magistratens sagfører og beklædte en
række tillidshverv i forskellige selskaber med industrielle og humani
tære formål. For at skaffe sig indtægter af ejendommen anlagde
interessentskabet et dampbryggeri i stor stil og opførte en statelig
bryggeribygning. I koleraåret 1853 måtte virksomheden indstilles, og
de to interessenter fallerede. Ved auktionen i 1855 erhvervede Win
ther de to trediedele af anparterne i foretagendet og skødede dem til
grosserer F. W. Treschow, der også gik konkurs. Finansmanden og
politikeren D. B. Adler, der stod i forretningsforbindelse med Win
ther, blev medejer af Nærumgaard. Ved år 1865 blev bryggeriet ned
brudt, og en ny avlsgård opførtes. Ejerforholdet ordnedes således, at
D. B. Adler overtog hovedbygningen med tilliggende park og have,
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Alleen, set fra vest
(fot. Holt & Madsen).

hvorimod Winther fik avlsgården og størstedelen af jorderne, hvilke
i 1886 købtes af kulgrosserer Alfred Christensen, til udstykning.
David Baruch Adler, der blivende har knyttet sit navn til Nærumgaard, var født 1826, kom i handelslære i Hamborg, og senere i Lon
don, hvor han i 1849 indgik ægteskab med Jenny Raphael. Året efter
flyttede han til København og grundlagde firmaet D. B. Adler, der
væsentlig drev bankforretning. Han var medstifter af Privatbanken
og flere jyske pengeinstitutter og formand i Sø- og Handelsretten.
D. B. Adler var stærkt politisk interesseret og tilhørte det national
liberale partis venstre fløj. I årene 1858-64 var han medlem af
borgerrepræsentationen, 1864 - 69 medlem af rigsrådet og folketinget.
Fra 1867 til sin død 1878 boede han om sommeren på Nærumgaard,
der var et samlingssted for datidens ledende mænd. Særlig lå børnesagen ham på sinde, og det var hans hensigt at efterlade Nærumgaard
til indretningen af et børnehjem, men først hans efterlevende hustru
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virkeliggjorde tanken, idet hun testamenterede ejendommen til dette
øjemed og til dens drift bestemte en kapital på 150.000 kr. Nærumgaard beboedes efter fru Adlers død af hendes børn og svigersøn
Herman Trier og overgik med kapitalen til Københavns kommune,
som i året 1907 indrettede stedet til et børnehjem, efter ombygning
ved Gotfred Tvede.
Nærumgaard ledes af en pædagogisk indstillet forstander og huser
nu 100 børn, drenge og piger, der her har deres ophold og forplejning
og oplæres i husgerning, havebrug, pasning af fjerkræ og i sløjdar
bejde. Børnehjemmet opfylder mønstergyldigt alle moderne hygiejni
ske krav med dets lyse og luftige rum, sovesale, spisesal og sløjd
værelse. I 1942-43 er de to sidefløje blevet ombygget. På gårdens
enemærker, der omfatter 11 ha, skov, park og have, nyder børnene
et sundt og frejdigt friluftsliv. Efter endt undervisning i den stedlige
folkeskole går eleverne fra Nærumgaard i tjenesteforhold eller lære.
LOUIS BOBÉ

EJERE

1693
1720
1733
1759
1756
1764
1766

Chr. Brandt
Søster Svane
P. Hiort
A. Lowson
W. D. W. von Staffeldt
Fr. L. Lemvigh
Elieser Dyssel
P. Borre

Chr. Colbiørnsen
A. Fr. Trampe
Joseph de Flairieux
Interessentskab
Chr. M. Winther 2/3 af anparterne, D. B. Adler medejer
1865 D. B. Adler
1902 Københavns kommune
1934 Avlsgården købt af Søllerød
kommune til udstykning

1781
1806
1825
1852
1855

BYGNINGER

Hovedbygning i 3 længer med
tegl opført

1775 Nuværende hovedbygning i 3
stokværk opført, kaldet
Sophienhøj
1820 Nu kaldt Nærumgaard

1865 Nye avlsbygninger opført
1907 Ombygning ved G. Tvede og
indrettet til børnehjem

Søllerød Slot, set fra haven (fot. Holt & Madsen).

Søllerød Slot
Søllerød kommune. Sokkelund herred, Københavns amt

Søllerødgaards første, mere bekendte ejer var den i 1731 adlede
kancelliforvalter i Tyske Kancelli, etatsråd Friedrich Christian von
Esmarch, der døde i 1737. Hans enke Frederikke Marie, født Selmer,
solgte i 1740 gården til greve Frederik Danneskiold-Samsøe for 1250
rdlr. Efter salgsprisen at dømme har ejendommen kun været et be
skedent lyststed, dog hørte der til huset en omhyggelig tilplantet have
med laurbær-, figen- og granattræer samt træpositurer. Den nye,
pirrelige og jævnlig skrantende ejer, der beklædte de ansvarsfulde
stillinger som oversekretær i søetaten (marineminister) og præsident
i kommercekollegiet, havde fra først af udset gården til sin alderdoms
tilflugtssted og enkesæde for sin gemalinde. På en høj banke lod han
ved Philip de Lange opføre en hovedbygning eller snarere et lystslot,
henved 100 alen i længden i to stokværk, det nedre grundmuret, det
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øvre af bindingsværk ; øvre stokværk havde altaner med sprinkelværk
og midtfor en balkon med prægtig udsigt til hele Sundet ned til
København og til Køge Bugt. I parken, der er usædvanlig smuk fra
naturens hånd, findes, efter danske forhold, meget stejle skrænter.
Disse skyldes aflejringer fra istiden, i hvilken der nord for ejendom
men har gået en stor flod, Søllerød Sø er en del af denne. Floden,
der formentlig begyndte et sted mellem Nærum og Søllerød, er gået
videre nord for stedet gennem søen, det nuværende Holte, Vejle Sø
og ud til Furesøen. I mosen neden for ejendommen er der fundet et
skelet af en mindre hval. Grev Danneskjold lod med stor bekostning
nedlægge en kobberledning fra Søllerød og op til slottet, hvorigennem
vandet ved hestekraft pumpedes til slottets springvande og haven.
Stedet, hvor pumpeværket engang var, er endnu at se i parken.
Kong Christian VI og dronning Sophie Magdalene gæstede 30.
juli 1742 grev Danneskiold for at tage hans nye hus i øjesyn. I 1744
var kongen og dronningen atter herude »i hvert et Kammer og Hul
indtil Køkken og Kælder« i den hensigt at afkøbe grev Danneskiold
besiddelsen og skænke den til fyrstinden af Østfrisland, dronningens
søster. Det følgende år lod greven opføre et kapel til gudstjeneste,
når herskabet ønskede det. Fra hovedbygningen førte en overdækket
gang til kapellet, der indviedes af biskop Hersleb, meget mod dennes
vilje, da sognekirken lå i umiddelbar nærhed.
I marinens styre udviste Danneskiold ubestridelig dygtighed og
travl virkelyst. Han uddybede flådens leje og Københavns havn til
gavn for orlogsskibenes bedre ekvipering, opførte arsenalbygninger
og en moderne dok, som blev benyttet op til nutiden. Uheldigvis
vanskeliggjordes samarbejdet med Danneskiold ved hans udprægede
stivsind og stridbarhed. Selv Christian VI, hvis gunst han bevarede,
sålænge kongen levede, ytrer sig, noksom betegnende, lejlighedsvis
således om ham: »Grev Danneskiold er meget sensibel, men efterdi
han er os nyttig, ville vi gerne menagere ham saameget som muligt«.
I 1743 fik han som bevis på kongens tilfredshed med hans embeds
førelse udnævnelse til generaladmiralløjtnant. Få måneder efter kong
Frederik V’s regeringstiltrædelse, 18. novbr. 1746, blev han, der ikke
kunne forliges med kongens yndling A. G. Moltke, afskediget fra sine
embeder og levede derefter som privatmand.
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Søllerød Slot, set fra vejen (fot. Niels Elswing).

SØLLERØD SLOT

Søllerød Slot 1753. TegningafJ.J.BrnnnpåØregaard.

Skønt grev Danneskjold havde bygget på langt sigt, solgte han dog
i 1755 Søllerødgaard til gehejmeråd i konseillet baron Frederik Ludvig
Dehn, der forskønnede og forbedrede ejendommen på forskellig
måde. Han afstod i 1763 gården for 18.000 rdlr. til kong Frederik V,
der overlod den på livstid til grev Claude Louis Saint-Germain, den
franske troppefører, der 1761 var blevet indkaldt til Danmark som
generalmarskal for at organisere den danske hær. I 1763 blev han
præsident for generalkrigsdirektoriet, hvilket vil sige krigsminister.
Inden Saint-Germain straks efter tilflyttede sin sommerbolig, havde
kongen ladet slottet istandsætte, og greven fortsatte for statens reg
ning byggearbejderne, hvis bekostning indtil 1765 var løbet op til
12.000 rdlr. Greven interesserede sig meget for Søllerødgaard og var
på grund af sit humane sindelag yndet af egnens befolkning. Han
forlod landet for stedse i 1772. Christian VII havde i 1768 over
draget ejendommen til sin halvbroder arveprins Frederik, der til gen
gæld afstod Sorgenfri, som han indtil da havde haft. Prinsen opholdt
sig jævnligt på Søllerød Slot hver sommer, indtil han ved mageskifte
med kronen afstod det i 1780. På auktionen samme år købtes ejen
dommen af kgl. berider Friedrich Christian Schdffer for den ringe
sum af 5000 rdlr. Staten ville fri sig for de betydelige omkostninger,
der var forbunden med vedligeholdelsen af den store ejendom.
16 DSH i
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Med den nye borgerlige ejer i den beskedne livsstilling var Søllerødgaards storhedstid forbi.
Slottet havde på den tid to etager og nitten store fag i bredden,
forsynet med vinkeltag, dækket af blåt glaserede teglsten. Stueetagen
rummede den store havesal med tilstødende kabinetter. Loftet var
smykket med stuk og forgyldning. I de panelerede vægge var der
seks nicher, i hvilke der var anbragt buster, bl. a. af kong Frederik V.
Hovedbygningen havde to én etages sidefløje på otte fag, hvoraf den
ene rummede stuer og kamre, den anden køkken og økonomilejlig
hed. Det øvre stokværk omfattede en række værelser og kamre. Af
mindre bygninger nævnes staldgården og et laboratorium.
Schäffer lod hovedbygningen nedbryde — med undtagelse af
vestre sidefløj — da den var så forfalden, at regnen var gået ind i
stuerne, og opførte noget sydligere ud mod vejen en lang lav byg
ning, hvor første etage var trukket ind over stueetagen. Schäffer, der
var en god forretningsmand, lod grev Danneskiolds ledning grave op
og solgte kobberet, hvorved han fik dækket hele den sum, han havde
givet for ejendommen, og således havde den kvit og frit. Ved en ud
gravning for nogle år siden fandtes et stykke af ledningen, der for
mentlig var glemt, og som med et dokument nu blev indmuret i det
nuværende slots sokkel. I Schäffers tid hørte til gården 32 tdr. Id.
Efter ham ejedes Søllerødgaard af fhv. guvernør i Guinea Johan
David Ahnholm, der allerede døde i 1806. Ved hans auktion kom
ejendommen til skibskaptajn Johannes Rosenquist, der tilkøbte 18
tdr. Id. Han afhændede gården i 1810 til justitsråd, direktør for Den
kgl. Porcellænsfabrik og bestyrer af Ørholm J. G. L. Manthey, der
mageskiftede Søllerødgaard mod Falkensten ved Slagelse. I 1814 blev
den juridiske professor ved Universitetet Johan Friedrich Wilhelm
Schlegel ejer af Søllerødgaard, hvorved den omsider kom på faste
hænder. Ved opkøb af jorder under de tidligere indehavere var går
dens tilliggende nu vokset til 132 tdr. Id. agerjord og 8 tdr. Id. skov
og mose, og ved skatteligningen i 1814 opkom spørgsmålet om, hvor
vidt ejendommen var skattepligtig som avlsgård eller kunne gælde
for at være lystejendom. Som stats- og folkeretslærer har Schlegel
erhvervet et navn i dansk retsvidenskabs historie. E. C. Werlauff
omtaler i sine erindringer Schlegel som en kundskabsrig, men tem242
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Søllerod Slot 1816. Tegning af R. Lille på Søllerød Slot.

melig forfængelig mand, hvis økonomiske forfatning altid var deran
geret. Gennem sin lange ejertid var Schlegel nær knyttet til Søllerødgaard og døde her i 1836. Hans enke Marie Elisabeth, født Hellfried,
datter af generalpostdirektør Hellfried, døde ligeledes på Søllerødgaard, i 1856, hvorefter gården kom til hendes søstersøn Carl Emil
Bardenfleth. Han var stiftamtmand på Fyn, da kong Frederik VII
udnævnte ham til gehejmestatsminister, og i martsministeriet fun
gerede han som justitsminister og præsident i danske Kancelli. Kort
efter Bardenfleths død i 1857 solgte hans enke Sophie Amalie, født
rigsgrevinde Schmettau, Søllerødgaard til landmåler, senere indehaver
af Dronninggaard Carl Hansen. Den følgende ejer, proprietær Jens
Christiani, skødede 1885 halvdelen af gården til trykkeriejer Julius
Hoffensberg. I 1888 afstod begge deres parter til konsul P. Hansen,
som 1907 overlod den til sin svigersøn, jægermester Carl Tvermoes,
der omfattede ejendommen med stor interesse. Han nedbrød Schåffers
gamle hovedbygning og rejste en ny med præg af lystslot, nedbrændt
1921, men opført påny. Foran hovedbygningen lod han opstille den
i smukt smedearbejde udførte jernport, som oprindeligt har stået
uden for det Schimmelmannske Palæ, men ved dettes omdannelse
til koncertpalæ blev afgivet til Kunstindustrimuseet, der overlod det
16*
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til jægermester Tvermoes på betingelse af, at porten blev opstillet ud
mod den offentlige vej og ikke måtte afhændes. En af det oprinde
lige slots sidebygninger, der i en lang årrække blev benyttet som
avlsbygning, er for o. 45 år siden istandsat og indrettet som kapel.
I dette afholdes der fra tid til anden gudstjenester, ligesom ejeren
lader det benytte til kirkelige handlinger. I kapellet er der et 400-årigt
gammelt hollandsk orgel og en udskåret altertavle samt smukke bel
giske glasmalerier. I slottets tårn er installeret et flandersk klokkespil
med 28 klokker, hvorfra der om sommeren spilles melodier. I øvrigt
er parken blevet forskønnet på forskellig vis, og der er opstillet en
mindestøtte for Caroline Mathilde i den 200 år gamle lindeallé, der
er en af landets smukkeste. I året 1933 blev der på initiativ af byens
beboere indrettet en mindehøj for stedets daværende ejer, jægermester
Tvermoes. Ved dennes død i 1941 overgik ejendommen til hans søn,
overretssagfører, generalkonsul Poul Tvermoes, der har arvet sin
faders store kærlighed til den skønne ejendom og fortsætter tradi
tionen fra hans besiddertid.
LOUIS BOBÉ

EJERE
Fr. Chr. v. Esmarch
1740 Fr. Danneskiold-Samsoe
1755
1763
1768
1780

1806
1810
1814
1856
1857
1864
1885
1888
1907

Fr. L. Dehn
Frederik V
Arveprins Frederik (VI)
Fr. Chr. Schäffer
J. D. Ahnholm
Johs. Rosenquist
J. G. L. Manthey
J. Fr. W. Schlegel
C. E. Bardenfleth
C. Hansen
J. Christiani
J. Hoffensberg parthaver
P. Hansen
C. Tvermoes

BYGNINGER

1742 To-etagers hovedbygning
ved Philip de Lange

1745 Kapel opført
1765 Kapellet nedrevet

Slottet nedrevet og ny
hovedbygning opført

Hovedbygning nedrevet og
nuværende lystslot opført,
kirkesal indrettet
1921 Nedbrændt, men opført
i samme stil

Dronninggaard, set fra nordvest (fot. Holt & Madsen).

Dronninggaard
Søllerød kommune, Sokkelund herred, Københavns amt
Efter svenskekrigenes ophør skænkede Frederik III dronning Sophie
Amalie et næs i Furesøen, hvor hun 1661 opførte en stråtækt bin
dingsværksbygning i stedet for den gamle gård, kaldet Tange. Bygge
arbejderne fortsattes i et par år med opførelsen af »Residentshuset«,
i hvilket der fandtes en stor sal, og »Sommerhuset«. De tilstødende
arealer blev stadig udvidet og omdannet til en prægtig park. Hele
anlægget fik navn af Dronninggaard, hvor den ødsle og forlystelses
syge dronning gav strålende fester. En af hendes passioner var den i
tiden yndede jagt på kaniner, der holdt til på den lille ø i Furesø,
som senere kaldtes Kaninholmen. På Dronninggaard drev dronnin
gen et ret stort landbrug og fiskeri på Vejlesø og Furesøen.
I sin enkestand kom Sophie Amalie kun sjældnere til Dronning
gaard. Hun døde i 1685, og tre år senere afbrændte hovedbygningen
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ved Furesøen. Ejendommen gik over til dronning Charlotte Amalie
og derefter ved hendes død i 1714 til hendes datter prinsesse Sophie
Hedevig. Da denne døde i 1735, var der af hele anlægget kun avls
bygningerne tilbage, som beboedes af en forvalter, og gartnerboligen.
Stedet vidnede som helhed om forfald.
I årene 1745 - 55 havde grev Danneskiold-Samsøe på Søllerødgaard
Dronninggaard i forpagtning, som i 1762 overgik til deputeret i
finanserne Hans von Ahlefeldt. Omsider kom gården ud af kronens
besiddelse, da den i 1772 blev overdraget til gehejmeråd Wilhelm
Ditlev Werner von Staffeldt. Ved kabinetsordre, udstedt i 1771, blev
han afskediget og fik som erstatning for det mistede embede og i
stedet for pension tilskødet Dronninggaard, der da havde et tillig
gende af 44 tdr. htk. Han afhændede gården i 1776 for 18.000 rdlr. til
forpagteren på Brede, Ole Svendsen, der i 1781 for 18.500 rdlr. skø
dede den til kgl. agent, grosserer Frederik de Coninck, navnet frem
for alle andre blandt de storkøbmænd, der præger det tidsrum, man
har kaldt den danske handels empire eller florissante periode, og
Dronninggaard er det sted, til hvilket hans minde uløseligt er knyttet.
De Coninck tilhørte en anset flandersk slægt og kom i 1765 til Dan
mark, hvor han snart vandt ry i købmandskredse for sit handelsta
lent. Han udnævntes 1768 til kgl. agent, var 1772-76 direktør for
Asiatisk Kompagni og blev 1783 etatsråd. Sammen med den som
legatstifter bekendte Niels Lunde Reiersen grundlagde han i 1778
handelshuset De Coninck og Reiersen, som bestod, indtil han ved
dets ophævelse i 1790 stiftede firmaet De Coninck & Co., i hvilket
han optog sin broder Jean. De gunstige konjunkturer under den
nordamerikanske frihedskrig skaffede ham handelsforbindelser i de
fjerneste oversøiske stæder, hvor hans firma havde agenter, og ind
bragte ham store rigdomme. På højden af de Conincks velmagtstid
havde han 64 skibe i fart og særlige ekspeditioner til Ostindien.
Med erhvervelsen af Dronninggaard tilsigtede de Coninck opfø
relsen af en herskabelig sommerbolig i skønne landskabelige omgi
velser med have og udstrakt park og på det store tilliggende at indføre
et moderne landbrug. Den gamle gård fornyedes, og i 1782 - 83 op
førtes ved arkitekt Andreas Kirkerup i skovtykningen på det yderste
næs, hvorfra åbnede sig en pragtfuld udsigt til Furesøen og de til-
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Det ældre Dronninggaard, af F. de Coninck istandsat som avlsgård. Maleri af Erik
Pauelsen i Moltkes Palæ (Statens kunsthistoriske Fotosamling).

stødende skove, den som helhed endnu bevarede enfløjede hovedbyg
ning i engelsk stil i tre etager med vinkeltag og små kviste. Til ad
skillelse fra den gamle gård kaldte de Coninck nybygningen Næsse
slottet. En større seværdighed end huset var den 100 tdr. Id. omfat
tende park, anlagt efter terrænforholdene. Ved de maleriske udsigter,
statelige alleer, sjældne træer, navnlig nordamerikanske træsorter,
tulipantræer og balsamgraner, de mange monumenter, grotter og
vaser, lysthuse og forblommede antiker, var der skabt et storstilet,
almen beundret, stemningsbillede.
I sit pragtfulde hjem på Dronninggaard udfoldede de Coninck og
hans hustru, Marie de Joncourt, datter af bibliotekaren hos arvestatholder Vilhelm V af Oranien, og barnebarn af historieskriveren
Rapin Thoyras, en storstilet gæstfrihed. Ånden og sproget i huset var
fransk. Det var samlingsstedet for de fornemme franske familier af
den herværende reformerte menighed og gæstedes af landflygtige
franske emigranter.
Dronninggaards store arealer og landbrug blev ved købet af den
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førnævnte Kaningaard, der da var en lystgård, af de Coninck kaldet
Luknam, udvidet til en større avlsgård med 78 tdr. Id. Da Dronninggaard med huse, park, have og avlsbygninger stod færdigt, skal det
have stået de Coninck i 200.000 rdlr. I 1786 oprettede han Dronninggaard til et stamhus for sine børn og efterkommere, hvorved han,
som det hedder i hans testamente, ville »knytte dem med des stærkere
Baand til deres Fædreland«.
I park og have lod de Coninck i tidens smag rejse mindestøtter,
der endnu er bevaret fra Dronninggaards storhedstid.
I parken øst for slottet rejstes 1784, året for kronprins Frederiks
regeringstiltrædelse, en høj kanneleret søjle, af norsk marmor, hvi
lende på et firkantet fodstykke, og foroven afsluttet med en kapitæl,
der bærer en kugle. På fodstykket er anbragt to relieffer, der i to
kvindeskikkelser symboliserer handel og skibsfart.
Det andet mindesmærke, af Wiedewelt, en obelisk af norsk marmor,
der står på sin oprindelige plads yderst ude på næsset vest for slottet,
er ligeledes rejst i 1784 af de Coninck, til ære for hans gode ven,
oberst Henry Drevon. Et fodstykke af tilhugne kampesten bærer en
latinsk indskrift på vers, der tolker ejerens tak til vennen, »ved hvis
Snille og Raad denne skønne Lund blev genfødt skønnere endnu«.
En firkantet flad sandstensblok, der fra dens oprindelige plads i
haven er flyttet til Brohuse, er sat til minde om Drevons afsked fra
Dronninggaard.
Det senest, i 1785 rejste stenminde er opstillet på en skrænt ved
Vejlesø. Øverst ses en hjelm, en stridsøkse og et sværd. Et relief af
italiensk marmor fremstiller Drevon i romersk stridsdragt, hvilende
ved kilden i sin eremitage og med hånden udstrakt mod den op
gående sol. Den latinske indskrift siger, at monumentet er sat af
Drevon i erindring om hans venskab med de Coninck og hustru.
Trods de mod århundredets slutning stadigt dalende konjunkturer
var de Coninck endnu da landets rigeste mand. I 1794 ansloges hans
formue lavt regnet til en million gylden, og den ville efter broderens
udsagn have været tre gange så stor, hvis han ikke havde været grebet
af byggemani, sit Dronninggaard og sin uendelige flothed. I 1804
beregnede han selv sin formue til over 700.000 rdlr. Da hans ældste
søn Fritz, som han i 1801 optog i sit firma, ved sit giftermål året efter
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Dronninggaard o. 1785. Maleri af Erik Pauelsen i Moltkes Palæ.

skulle have sin egen husholdning, lod faderen ved den emigrerede
franske arkitekt Joseph Ramée på Dronninggaards grund opføre en
villabygning i italiensk stil, kaldet Frederikslund.
Englændernes overfald i 1807 tilføjede de Coninck betydelige tab.
Skibe med kostbare ladninger blev opbragt som priser, og handelen
lå stille. Der rejstes anklage mod ham for landsforræderi, fordi han
sammen med flere ansete mænd havde forsynet de engelske besættel
sestropper med proviant for at afværge plyndringer. De Coninck frikendtes i 1809 ved højesteretsdom for beskyldningen, og man ville
give ham oprejsning ved at tildele ham Dannebrogsordenens Storkors,
men han frabad sig det. I 1809 overdrog han Dronninggaard og året
efter også Kaningaarden til sin søn Fritz.
Hovedbygningen på næsset, i 1815 takseret til 50.000 rdlr. med dens
tilliggende, 35 tdr. 6 skp. htk., 408 tdr. Id., blev betragtet som hoved
gård. Frederikslund, til hvilket i 1802 var henlagt 150 tdr. Id. af
Dronninggaard, kun som parcel. Selv efter faderens død var Fritz
de Coninck kun forpagter og lod sin moder bo på hovedgården. Af
hensyn til hustru og børn tænkte han på at sælge hovedgården, og
for at finde en køber måtte der til Næsseslottet lægges noget af
jorderne fra Frederikslund. I 1821 fallerede huset De Coninck & Co.,
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og året efter gik Dronninggaard over til prioritetshaveren, senator
J. M. Jenisch i Hamborg. Som en vemodig afsked til Dronninggaard
lod han i den af Drevon rejste støtte indhugge ordene: »Farvel, Gud
velsigne Konge, Land og Folk«. Mange år efter, ved et besøg i
København, omgikkes han med tanken at købe Dronninggaard til
bage. Hans yngre broder Jean, fra 1803 associé i det fædrene handels
hus og fra 1810 ejer af Kaningaarden med dens tilliggender, solgte
denne gård i 1822.
Den hanseatiske matador brød sig fejl om den skønhedsåbenbaring,
Frederik de Coninck havde skabt i et lykkeligt samspil mellem natur
og kunst. Bygningerne, park og have blev prisgivet vanærende forfald
som et nordisk Villa d’Este. De store velplejede plæner overgroedes af
nælder og skarntyder, karpedammene tilslakkede, den klare bæk, der
gennemrislede haven, skrumpede ind til en størknet rende. I de skim
lede mure gabede tomme vindueshuller. Først i 1845 kom Dronning
gaard fra familien Jenisch og gennem flere ejerskifter i 1866 til
generalkonsul Andreas Westenholz, i hvis besiddertid ødelæggelsen
skred videre frem. I 1895 afhændede hans enke Dronninggaard og
Kaningaarden til et aktieselskab, der udstykkede det store tilliggende,
i alt henved 900 tdr. Id. 1896 restaureredes hovedbygningen ved
arkitekt Axel Berg og anvendtes en tid som hotel. I 1906 købtes
Dronninggaard af bogtrykker, direktør F. A. Bagge, der atter lod
Axel Berg restaurere hovedbygningen. Siden 1935 er Dronninggaard
rekonvalescenthjem under Københavns kommune.
LOUIS BOBÉ

EJERE
1660 Dronning Sophie Amalie
1772 W. D. W. v. Staffeldt
1776 O. Svendsen
1781 Fr. de Coninck
1822 J. M. Jenisch
1845 Th. R. Fønss
1851 H. Hansen
1860 Johs. Christopher Nyholm
1866 A. Westenholz
1898 »Hotel Kongen af Danmark«
1902 A/S »Næsset«
1906 F. A. Bagge
1935 Københavns kommune

BYGN1NG ER
1661 Stråtækt bindingsværksbygning
1688 Brændt og nedrevet
1782-83 Avlsgård fornyet
1783 Nyklassisk bygning i 3 stok
værk ved Andreas Kirkerup

1896 Restaureret ved Axel Berg

1906 Restaureret ved Axel Berg

Farumgaard, set fra sydøst (fot. Benuld).

Farumgaard
Farum sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt
Farum Sø med dens skovhegnede bredder i fredfyldte omgivelser
er måske den af alle nordsjællandske naturidyller, hvis stilfærdige
ynde og skønhed mest er forblevet ukrænket gennem tiderne. Hvad
der giver søen karakter er den høje skovklædte holm i vandspejlet,
om hvilken sagnet fortæller, at kong Valdemar Atterdag skænkede
den til sin hofnar, hvem han ubesindigt havde lovet en af Danmarks
øer, hvorefter holmen fik navnet Claus Nars ø.
På en brink hæver sig umiddelbart ved søbredden Farumgaards
trefløjede hvide hovedbygning, hvis have går helt ned til vandet og
fortsættes i en skov, der følger søens bred. Mod øst skiller Fiskebæktangen Farum Sø fra Furesøen; mod vest ligger statsskovene
Gandløse Orned og, fjernere, Gandløse Eged.
Farumgaard er en gammel hovedgård. I forbindelse med Farum
nævnes 1372 Gert Jakobsøn (Gerardus Jacobi de Faarom), broder til
Johannes i Æbelholt Kloster, muligvis af slægten Ulfeldt, som lens
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mand på Farum, der hørte under Roskilde Bispestol, Lenet indehavdes
derefter i et århundrede af slægten Rosengaard, der har taget navn
af sit stamsæde Rosengarten ved Gartz på Rügen. Jens Tetzsøn (»von
Rosengård«) skrives 1457 til Farum, var 1466 væbner, men 1472
ridder. Han indtrådte i den gejstlige stand som ærkedegn i Lund og
var død i 1483, da hans søn Tetz Jenssøn nævnes til gården og endnu
i 1499. Han døde 1519 og er begravet i Ringsted kirke. Enken, Alhed
Urne, havde livsbrev for sig og sin søn Jens på Farum, hvor hun
også døde i 1544. Jens Tetzsøn dræbte 1532 sin broder Jørgen, der
1527 af sin morbroder, biskop i Roskilde, Lage Urne, var blevet
forlenet med Farum.
Efter reformationen blev Farumgaard inddraget under kronen, og
Alhed Urne måtte i afgift i 1537 erlægge 10 mark lødigt sølv, 12
pd. rug og 15 pd. byg.
I 1551 fik dørknægt Claus Fontein på livstid uden afgift overladt
»Farumgaard« med de til Farum by liggende gårdsæder og to gårde,
Bolstrup kaldet, i samme sogn og skulle herfor være forpligtet til at
bo i Danmark og tjene med to geruste heste. Året efter fik han anvist
tømmer til bygningens behov på Farum. I 1561, da han var kongelig
herold, overlod han Farumgaard til kronen og fik i stedet livsbrev på
Rønnebæksholm. Året efter lagdes Farum sogn under Københavns
Slot. I 1564 fik kongens apoteker Johannes de Canis (Hans Hund)
forleningsbrev på Farumgaard.
I lange tider førte Farumgaard en ubemærket tilværelse som bolig
for hof funktionærer, indtil den efter 1666 blev overdraget biskop
Hans Svane, der her anlagde fiskedamme. Efter hans død i 1668 kom
gården til kongens ældste kammerherre Frederik Vietinghof gennant
Scheel, I januar 1675 indgav kgl. historiograf Vitus Bering et an
dragende til kongen, hvori han omtaler sin sidste, lige overståede far
lige sygdom, efter hvilken han »til forhaabentlig Motion og Bevægelse
paa Landet« agtede at tilforhandle sig Farumgaard. Kongen gav an
søgningen den påtegning: »Jeg vil forære vores danske Vitruvius
dette«. Bering døde allerede i maj s. å. og nåede således ikke at nyde
godt af den kongelige gunstbevisning. Gården kom derefter til kon
gens yndling, overkammerjunker Adam Levin Knuth, som 1693 af
hændede den til professor Paul Winding, der havde en lysthave ved
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Gårdinteriør, set fra haven, fra nord (fot. Bernild).

gården. 1704 blev Farumgaard tilskødet Jens Rostgaard, der mere end
nogen anden i ejerrækken har knyttet sit navn til stedet.
Jens Rostgaard var en bondesøn fra Arrild sogn i Sønderjylland,
opdroges fra sit 12. år hos sin mere bekendte farbroder Hans Rost
gaard på Krogerup og blev i 1684 dennes efterfølger som ridefoged
og amtsskriver og 1691 amtsforvalter i Kronborg amt. Ved svensker
nes landgang ved Humlebæk i 1700 udmærkede han sig ved flere
gange i spidsen for sine folk at ride gennem fjendens kugleregn. Fra
1702 til sin død var han rådmand i København. Den meste tid af
året tilbragte han på Farumgaard, hvor han, kort efter at have til
trådt besiddelsen, ved Sorgenfri’s bygmester François Dieussart lod
opføre den endnu i det ydre og indre med de oprindelige stuklofter
og interessante rokoko-interiører ret uforandret bevarede, trefløjede
hovedbygning. Det hedder i gravskriften over ham (1715), at han
boede på tolvte år på Farumgaard, »det han i Bygning og i Marken
særdeles med mange hundrede Favne Stendiger saavel med Frugt- og
med andre Træer forbedrede«. Rostgaard havde i 1687 ægtet en enke,
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Else Iversdatter, der overlevede ham længe og først døde i 1741 på
Farumgaard i en alder af 92 år. Både Rostgaard og hans hustru
ligger begravet på Farum kirkegård.
Ved auktionen efter Else Rostgaard solgtes Farumgaard for 4100
rdlr. til Johan Lorentz Carstens, stamfader til slægten Castenskiold,
der allerede i 1743 afhændede gården til Søren Jensen Elsegaard, fra
hvis dødsbo den i 1759 for 10.200 rdlr. solgtes til grev Christian
Ditlev Reventlow, besidder af grevskaberne Christianssæde og Reventlow samt baroniet Brahetrolleborg. Han er fader til bonde- og
skolevennerne Christian og Ludvig Reventlow og efterlod selv et
smukt minde som en af de humaneste jorddrotter i tiden. I 1768
solgte grev Reventlow Farumgaard til kammerherre, oberst Frederik
von der Maase, søn af ovennævnte Conradine Rostgaard i hendes
ægteskab med ritmester Frederik von der Maase, der med hende fik
stamhuset Krogerup. Oberst v. der Maase døde i 1774, hvorefter hans
enke Sophie Henriette Moltke i 1776 skødede Farumgaard til sin
svoger, general Andreas Hauch. Ved dennes død i 1782 købtes gården
af kgl. agent, grosserer Charles Selby for en sum af 18.000 rdlr. og
yderligere 4000 rdlr. for besætning og møbler. Han solgte allerede i
1785 ejendommen til grosserer Søren Kierulff med et tab af 3000 rdlr.
Farumgaard var derefter på forskellige hænder. 1790-92 ejedes den
af Henrik Steffens’ morbroder, major Carl Vilhelm Bang. Fra ham
kom den til cand. jur. Jens Lo wson og 1798 til amtsforvalter over
Tryggevælde amt Jakob Rosted, som i 1806 for 37.000 rdlr. solgte
gården til hofjægermester Peder de Svanenskiold. Svanenskiold be
boede til stadighed Farumgaard og voksede med sin familie nøje
sammen med stedet og egnen. Hans hustru døde 1827 på gården,
ligeså han i 1829. Begge og deres efterslægt har deres gravsted på
Farum kirkegård. Ægteparrets to døtre oprettede 1865 den Svanenskioldske stiftelse i Farum til asyl og fribolig for dertil trængende
medlemmer af familien med hus og jordlod på 14 tdr. land til ophold
for tre trængende enker og ugifte piger af slægten. Ved Svanenskiolds
død kom Farumgaard til fhv. byfoged på St. Croix, senere etatsråd
Fr. Frederiksen, hvis hustru Henriette Borch var en slægtning af dig
teren Paludan-Miiller, der oftere var i besøg her. I en årrække var
hun hans sværmeri, og i 1838 ægtede han hendes søster Charite.
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Dør i sidefløjen
med gammel
klokkestreng
(fot. Bernild).

Sceneriet i Diones Sommerhvile i »Danserinden« henleder tanken på
Farumgaard. Frederiksen bortforpagtede gården ; i hans ejertid (1837)
blev der på dens tilliggende sået 20 tdr. rug, 14 tdr. byg og 24 tdr.
havre, og der avledes 6 fold. Desuden dyrkedes 50 tdr. kartofler. For
pagtningsafgiften var 75 tdr. sæd og 600 lisp. foder samt græsning og
foder for 6 køer og 10 får. Besætningen var da 8 heste, 20 køer og
100 får.
I 1839 solgtes Farumgaard til jægermester Bilsted. I 1842 solgte
Bilsted gården til daværende kaptajn og adjudant hos kong Christian
VIII Johan Henrik Fensmark, senere kammerherre og generaladju
dant for landetaten hos Frederik VII, hos hvem han stod i høj gunst.
I sine efterladte optegnelser har han fældet hårde domme over kon
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gen. Fensmark døde i 1871 på Farumgaard, hvorefter hans enke,
Thalia Dorothea Louise, født baronesse Holck (død 1884), i nogle
år drev gården, indtil den overtoges af sønnen, overretssagfører Ole
Frederik Ernst Fensmark, der i 1886, året før sin død, afhændede
Farumgaard. Den nye ejer, daværende kultusminister Jakob Frederik
Scavenius overlod gården til sin søn, senere hofjægermester Per
Scavenius (ejer 1889-91). Denne afstod ejendommen til forpagter
af Broholm, jægermester Einar Sehested, der for 36.000 rdlr. skødede
Farumgaard til et aktieselskab til udstykning. Før 1906 omfattede den
20% tdr. hrtk., 304 tdr. Id., deraf 167 tdr. Id. ager, gårdsplads og have,
27 tdr. Id. eng og mose, 30 tdr. Id. skov og 90 tdr. Id. arvefæstegods
(8 boelslodder), 4 lejehuse samt den 250 tdr. Id. store sø. Hovedgården
ejedes derefter af fru Mozart Jensen, af hvis arvinger den i 1932 med
20 tdr. Id. og køkkenhave købtes af St. Ursula Søstrenes Orden. Under
ledelse af forstanderinden, M. Angela von Gilgenheim, er Farum
gaard blevet indrettet til et med stor dygtighed drevet pensionat og
rekreationshjem med bevarelsen af de ydre og indre rumforhold fra
Rostgaards tid.
LOUIS BOBÉ

EJERE
1370 Len under Roskildebispen
1457 Jens Tetzsøn (Rosengaard)
lensmand
1536 Len under kronen
1551 Claus Fontein lensmand
1564 Jens Severinsen lensmand
1564 Hans Hund lensmand
1666 Overdraget af Frederik IH til
Hans Svane
1668 Fr. Vietinghof (Scheel)
1675 Vitus Bering
A. L. Knuth
1693 P. Winding
1704 J. Rostgaard
1741 J. L. Carstens
1743 S. Jensen Elsegaard
1759 Chr. Ditlev Reventlow
1768-1886 Adskillige ejere
1886 J. Fr. Scavenius
1891 E. Sehested
1906 Solgt til udstykning
1932 St. Ursula Stiftelse

BYGNINGER
Bygninger ubekendte

1705 Hovedbygningen opført af
Fr. Dieussart

Edelgave, set fra indkørslen fra øst (fot. Holt & Madsen).

Edelgave
Ledøje-Smørum kommune, Smørum herred, Københavns amt
Forunderlig uberørt ligger den dag i dag Københavns nærmeste op
land mod vest, den åbne skovløse egn med bondebyer, endda ret
gammeldags bondebyer og kun liden bebyggelse ude på markerne,
hvor her og der en kæmpehøj rejser sin alvorsfulde silhouet mod
himlen og minder om, at også dette landskab har sin historie, fjern
og uvirkelig. Fra de senere århundreder står kirkerne med deres goti
ske tårne som de eneste levn, og det har egnen fælles med det egent
lige Nordsjælland — og af samme grund, fordi begge områder igen
nem lange tider var krongods, statsdomæner: der mangler gamle
herregårde i billedet. Af de mange middelalderlige storgårde er de
fleste spor forsvundet, blot den mærkelige kirke i Ledøje med sine
to stokværk erindrer stadig om det anselige herresæde der i byen, og
det føles som et særsyn, når man lidt længere imod vest, hvor land
17 dsh i
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skabet bliver mere afvekslende med bakker og store moser, endelig
står over for en virkelig herregård: Edelgave.
Dens omgivelser er karakteristiske nok, de vidtstrakte marker,
alleen, stengærderne og dertil en fornem og stilfuld hovedbygning fra
slutningen af det 18. århundrede. Edelgaves historie går for den sags
skyld kun et 100 år længere tilbage i tiden. Og dog — i slotsmarken
øst for gården ligger en skovklædt holm i det side engdrag: Smør
holmen, et navn, der sikkert står i forbindelse med selve sognets.
Kvier og kalve græsser nu fredeligt inde under træernes bryn, men
går man inden for hegnet, viser det sig, at den lille bakkeø ligger
flere alen hævet over engen. Man står på et temmelig anseligt vold
sted, hvis grønsvær stadig skjuler murværk og kampestensfundamen
ter, og mod nord synes der at have stået et tårn inden for en cirkel
rund grav og vold. Men om denne borgs historie ved man så godt
som intet, udover, at den på sin vis danner forudsætningen for det
langt senere Edelgave.
Det savner derimod al hjemmel, når J. P. Jørgensen, der i øvrigt
har gjort sig fortjent ved at fremdrage så meget til Edelgaves historie,
har villet gøre borgen på Smørholmen til den gård i Smørum, som
Cecilie Jonsdatter af Hvide-Ætten i 1307 skænkede til Esrom Kloster.
Ganske vist har Hvide’rne besiddet overmåde meget af denne egns
jordegods, men den omhandlede gård var en ganske almindelig bonde
gård, som indtil reformationen hørte til klostret. Mens derimod vold
stedet og den mere ydmyge bebyggelse, der var trådt i stedet for den
gamle herreborg, endnu langt ned i det 16. årh. befandt sig i adelseje,
hvilket da også var tilfældet et hundrede år før i tiden, omkring 1450,
hvad et par gemte aktstykker viser. Stedet lød da det ikke alt for
velklingende navn Romperup eller slet og ret Rompe, og besidderen
var »fromme« Peter Sveje, formodentlig som foged for den skånske
ridder Axel Pedersen Thott, hvis svend han i anden forbindelse ud
trykkelig siges at være. Mere from var Peter Sveje nu ikke, end at
han gerådede i strid med nabo-godsejeren, en Roskilde-Kannik, om
nogle agre og enge mellem Nybølle og Rompe. Og han veg ikke til
bage fra vældeligen at lade sine tjenere slå grønt græs på det om
stridte område for siden at brede det til tørring på andre marker.
Var denne svend ellers en ret ukendt person, var hans herre det
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langtfra, en af den tids mægtigste stormænd, fader til de berømte
Axelsønner, der vovede at byde selve kongen trods. At hr. Axel virke
lig var Rompes og dermed Edelgaves første kendte ejer, lader sig på
anden måde godtgøre. I slutningen af det 16. årh. blev stedet, som
alle andre på denne kant, mageskiftet til kronen. Rompe var da to
gårde, på to forskellige hænder, og i 1587 blev der indledet forhand
linger med ejerne, begge jyske adelsmænd, den ene Mourids Stygge,
den anden Niels Skram til Urup. Og mens den førstes anetavle ligger
lidt i det dunkle, så var Niels Skram i 5. led en direkte efterkommer
af Axel Thott. I hvert fald den ene gård i Rompe synes således ned
arvet fra slægtled til slægtled, og sagtens er forholdet et lignende,
hvad den anden angår. For øvrigt blev det af ukendte grunde ikke
Mourids Stygge, derimod Sten Brahe til Knudstrup, der siden over
drog den til kronen.
Det er også uvist, af hvilken årsag det først skete 1602. Gården
blev som den anden lagt under Københavns len. Fra det følgende
17*
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halve århundrede kender man jo navn på de forskellige bønder,
som beboede Rompe og drev den gamle borgs tilliggende. De sidste
to gik det ikke så godt, også her kom svenskerne, og skønt bønderne
i sognet gav dem brådne pander, det mindestenen endnu husker på.
befandtes efter freden de to gårde i Rompe ganske af fjenden afbrudt
og ruineret, og der var ingen folk på pladsen.
Men denne elendige tilstand skulle snart vige for en anden og
bedre, en ny glansperiode for den gamle storgård. Allerede 1661 hed
det, at de øde gårdes jorder var overdraget rigens admiral Henrik
Bjelke, skønt det blev hans frue Edel Ulfeldt, som to år senere fik
livsbrev på dem. Der blev straks ved uvildige herredsmænd udvist
grænser og afsat skel mellem gårdens marker og naboernes, og vel
sagtens også bygget omtrent med det samme. Og efter nogle få års
forløb skænkede kongen fru Edel den ny herregård til evig arv og
eje. Det gamle navn har nok også den gang haft en lidt odiøs klang,
og i kongebrevet var det nådigst tilladt, at fruen måtte forandre
navnet på samme gods, og »det saadant Navn give, som hende
selv lyster, og det saaledes i Skødet at indføres«. Og papirerne kom
derfor til at lyde på »tvende Gaarde, kaldet Rompe, mens nu herefter
skal kaldes Edelgave«.
Gavebrevet må naturligvis opfattes som en kongelig gunstbevis
ning, og ægtefællerne var da også nær knyttet til enevældens første
kongepar. Henrik Bjelke var en højt fortjent mand. Født på Fyn, af
dansk-norsk afstamning — hans fader var den rige norske kansler
Jens Bjelke til Østraat — havde han under Torstensonsfejden deltaget
i kampene i Norge som næstkommanderende under Hannibal Sehested. Også i krigene mod Carl Gustav havde han været virksom, og
1662 blev han rigsadmiral. Han var jorddrot i stor stil, ejede foruden
Østraat og Elingaard i Norge, tillige Næsbyholm, Bavelse og Tersløsegaard, mens Edelgave nærmest måtte betragtes som en lystgård,
et tilflugtssted nær hovedstaden. Men det blev efterhånden et ret
betydeligt gods, samlet ved mageskifter med kronen. 1667 erhvervede
han det meste af Smørumnedre by, der i hvert fald siden Valdemar
Sejrs tid havde ligget under kronen, tilligemed to gårde i Ganløse,
1671 4 gårde i Herringløse og 1672 Sørup bys 4 gårde, samt 3 gårde
i Smørumøvre, hvilke samtlige ejendomme blev i behold til Edelgave,
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sålænge godset bestod. Og desuden fik Bjelke 1680 bevilling på at
oprette en kro i Smørumøvre. Skønt det samlede hartkorn bønder
gods således var på mere end 200 tdr. htk., nægtede rentekammeret
at anerkende Edelgave som en skattefri sædegård, hvilket fik Bjelke
til at klage til kong Christian V. Majestæten ville allernådigst selv
kunne erindre, hvorledes hans salig fader havde skænket admiralen
og hustru Rompegaard, hvorpå de siden havde gjort stor bekostning,
ladet markerne indhegne med grøfter og gøre adskillige damme og
diger, ja opbygget gård og ladegård. Men uagtet Bjelke siden havde
holdt dug og disk på Edelgave som på en sædegård, havde han måttet
svare skatter deraf som af andet bøndergods. Det blev da også til, at
Edelgave fik den ønskede kgl. bevilling, og dermed trådte ind i ræk
ken af landets frie sædegårde.
Året efter — 1683 — døde imidlertid admiralen. Hans frue var
død 1676, og på skiftet blev gård og gods udlagt til datteren Marie
Sofie Bjelke, i hendes andet ægteskab med fætteren Christian Bjelke,
admiral som farbroderen. Han havde under Niels Juel deltaget i
Gullands erobring og som viceadmiral i slaget i Køgebugt erobret et
fjendtligt linjeskib, men 49 år gammel døde han 1694 og overlevedes
af sin tredie hustru — datter af hans gamle chef, søhelten, — Vibeke
Juel, som efter fire års forløb solgte Edelgave til Henrik Weldingh.
Skønt denne hverken var adelig eller krigsmand, blev godset allige
vel på en måde »i familien«. Den ny ejer havde nemlig været tjener
og siden »forvalter og fuldmægtig« på Edelgave. Han var vistnok
nordmand af fødsel og kommet herned med Henrik Bjelke. I hans
tid kom Hvedstrup kirke under Edelgave, og her lod han indrette en
familiebegravelse, hvor han selv blev bisat i 1725. Før sin død havde
han forlængst afstået gården til sønnen Christian Weldingh og i sine
sidste år ikke opholdt sig på den, muligvis misfornøjet med sønnens
ægteskab, en afgjort mesalliance, for herremanden havde ægtet en
datter af sognefoged Rasmus Olsen i Smørum, Karen, efter at hans
første hustru, præstens datter fra Ledøje var død. »Madame Weldingh’s« forstod at hævde sin stilling, skønt hun ikke var af den type,
der svigtede sine tidligere standsfæller. Både hun og manden var
jævnligt gæster ved bøndernes gilder og holdt deres børn over dåben.
Med et års mellemrum døde de begge, han i 1758 og hun efter tre
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ugers ophold på enkesædet Veddelevgaard. Trods det de sammen
havde 14 børn og Weldingh i sit første ægteskab 5, kom ingen af
flokken til at besidde Edelgave. Tværtimod, kan man sige, for en
søn døde siden i stor fattigdom i et hus i Ledøje.
Edelgave blev solgt for 22.800 rdlr. til etatsrådinde Sofie Hedvig
Bornemann, enke efter finansdeputeret Ph. J. Bornemann. Hun var
født Holstein, godsejerdatter fra Cathrinebjerg i nabosognet og be
slægtet med de kendte brødre Reventlow, hvis eksempel hun også
fulgte og forsøgte at fremme landboreformerne på sit gods. I Smørumnedre oprettede hun en spindeskole for unge bønderpiger, og så
tidligt som 1761 tilmageskiftede hun sig kronens to sidste gårde i
Smørumnedre mod de to gårde i Ganløse for at fremme udskiftnin
gen af fællesskabet, noget som imidlertid foreløbig strandede på
bøndernes modvilje. Det lykkedes først senere for sønnen kammerråd
Jacob Bornemann, som ellers havde mange andre genvordigheder at
slås med. I 1769 havde kvægsygen gjort det af med næsten hele Edelgaves besætning, til trods for at Bornemann straks havde søgt bistand
hos de statsansatte konsulenter og dels ladet de døde kreaturer ned
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kule, dels afsondret det kvæg, som man frygtede var smittet. Godsets
uvidende bønder havde nemlig stillet sig meget uvillige overfor disse
foranstaltninger, havde klaget over, at de nedgravede ådsler spredte
en ulidelig stank, og over, at »sygevængerne« lå for nær ved de fælles
græsgange. Så hellere på hedensk vis ofre to sunde kreaturer for at
afværge de onde magters vrede. En kvie blev virkelig levende ned
gravet på bymarken, og alt bøndernes kvæg drevet hen over stedet,
og en stud sænkede man i en trækasse i gadekæret, hvor det var dy
best. For et par menneskealdre siden, da man rensede kæret, fandt
man både kassen og et langhornet skelet. De store tab, pesten for
voldte, gjorde, at Bornemann ikke nåede at få gårdens gammeldags
drift moderniseret, og yderligere satte han sig i bekostning, da han i
1780 fik Smørumnedre og Sørup bymarker udskiftet af fællesskabet.
Og så, da han efter års forløb atter havde fået besætningen nogen
lunde på fode, indebrændte i 1782 ikke blot hele kvægbestanden,
Plan af hovedbygningens anden etage med sidefløjenes tage indtegnet. Tegning til Edelgave af A.Kirkerup o. 1782 på Edelgave.
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også heste, får og svin, i den ulyksalige ildsvåde, som i løbet af
ganske kort tid lagde hele gården i aske. »Saa pludselig, at de stakkels
Mennesker maatte løbe nøgne af Sengen til næste Bye og laane
Klæder«, står der i en af de tvende smukke ny viser, der digtedes
over branden:
Den Stønnen og Brølen af Bæster og Qvæg
Kan ingen for’stille sit Øre,
Hvor Vædrene bræged’ og Svinene skreeg,
Var gyselig gruesomt at høre;
Dog kunne man ej
Udfrie dette Qvæg;
Men Herren kan give og tage.

Den gård, branden havde ødelagt, var et temmelig stort kompleks
med bygninger, der, efter hvad Danske Atlas vil vide, stammede fra
1740erne. Ikke noget slot, men alt af bindingsværk, hovedbygningen
teglhængt med murede, udbygningerne stråtækte med klinede tavl.
Der var i alt 12 huse af forskellig længde og dybde, deraf de 5 i
»borgegaarden«, nemlig foruden hovedfløjen — som nu mod vest —
en køkkenfløj med en tilbygning, en borgestuelænge, samt en byg
ning med rullestue og karlekamre. Blandt udhusene nævnes en stor
stald mod syd og ved siden af den en længe med 2 fæhuse, en foderlo,
fårehus og en »lude« til svinehus. Mod øst lå laden med porten ind
til gården og mod nord den store kørelade. Man har også en fuld
stændig beskrivelse af hovedbygningen og dens sidefløje i 1758. Lej
ligheden var ikke særlig rummelig, i første stokværk dagligstue og
havestue, samt tre kamre, en forstue og en lang gang til køkkenfløjen,
og endelig et stort bryggers. I andet stokværk var en stor sal, samt tre
værelser. Både salen og den ene stue forneden var »panelet« og malet.
Bomemann satte straks alle kræfter ind på genopførelsen, som ikke
var noget ringe anliggende. Han måtte søge om tilladelse til at ind
kvartere de mange håndværkere hos godsets bønder og indforskrev
både jyske og holstenske teglbrændere til det teglværk, han anlagde
sydvest for gården. Alle bygninger skulle opføres af grundmur, og
1784 lykkedes det ham at få selve hovedbygningen færdig, i to etager,
samt de to en-etages sidefløje foruden en del af avlsbygningerne.
Gården havde den første tid efter branden ligget halvvejs øde med
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markerne ude af drift, fordi der manglede både bygninger, besætning
og redskaber, og 1783 havde han måttet bortforpagte to af markerne
til nogle gårdmænd i Smørumøvre. Alligevel oversteg nybyggeriet
hans økonomiske kunnen, og helbredet svigtede tilmed. Han måtte i
1786 sælge gården for 60.000 rdlr. Og dog testamenterede han 500
rdlr. til sognets fattige »til en ringe Erkjendtlighed og Erindring af
Guds imod mig, medens jeg har ejet og beboet Edelgave Gaard ...
beviste Velgerninger«.
Man har nævnt hans efterfølger justitsråd Hans Georg Faith som
den, der har bygget den nuværende hovedbygning på Edelgave. Han
kan imidlertid højst have fuldført den efter de allerede foreliggende
tegninger. Det er en virkelig herskabelig bygning i gennemført ny
klassisk stil, trefløjet som forgængeren og på solide fundamenter, men
arrangementet med de lave sidefløje og deres forbindelsesfløje med
265

KØBENHAVNS AMT

det to-etages midterparti giver hele anlægget en statelig rejsning.
Facadernes rustica-prydelser er desværre senere forsvundne. I det
indre findes der stadig værelser med de gamle paneler, skønt
ruminddelingen ikke overalt er den oprindelige. Men bygmesteren
var heller ikke den første den bedste. Som på så mange andre herre
gårde havde man tilkaldt en arkitekt fra hovedstaden, tømrermester
Andreas Kirkerup, der bl. a. har opført Liselund Slot på Møen.
Faith nåede meget i den korte årrække, han var herre til Edelgave,
til trods for den ringe tilstand han havde overtaget den i, med de øde
marker og næsten ingen besætning, og kun halvfærdige bygninger.
Inden to år var forløbet, stod hele gården fuldendt, grundmuret og
teglhængt. Samtidig blev hovmarkens drift lagt helt om, fra det
forældede trevangsbrug til holstensk kobbeldrift med 13 skifter. Men
både byggeriet og den ny driftsmåde krævede meget arbejdskraft, og
det kom ikke godsets bønder tilpas, at Faith søgte at forøge deres
hoveri, hvilket da også kun delvis lykkedes. Derimod fik han det ved
udskiftningen af Smørumøvre maget således, at en af gårdens marker
kom til at ligge op til hovedgårdens, og han fik bevilling til at drive
dem sammen, ganske vist kun mod at udlægge den såkaldte Konge
skov til 12 husmænd. Allerede 1791 solgte han derpå godset for at
købe herregården Bøstrup i Holbæk amt, og forbeholdt sig alene sit
firspand af sorte hopper. Besætningen var da omsider bragt op på
normal størrelse med 73 køer og 4 tyre, samt 14 arbejds- og »rytter
heste«. Prisen var derimod nu 87.600 rdlr., skønt godsets størrelse
stadig var den samme, og næsten som det havde været siden Bjelkes
tid. Hovedgårdens htk. var ca. 30J^ td. og bøndergodset ca. 250 tdr.
htk. Hertil kom tiender og Hvedstrup kirke m.m. Den ny ejer var
Jakob Rosted, amtsforvalter i Tryggevælde amt og forvalter på Vallø
stift. Den stedlige tradition har skildret ham som en hensynsløs og
brutal godsherre, og vitterligt ville han ikke overholde de med Bornemann og Faith indgåede overenskomster om hoveriet, så han lå i
forskellige processer med bønderne. De måtte dog kun drages med
ham i få år, indtil han 1797 solgte til justitsråd Christian Lange, tid
ligere ejer af Skivehus og Eskjær i Jylland. Købesummen var 87.000
rdlr. Lange boede vel på gården, men jorderne var bortforpagtede,
og da han var en ret stridbar herre, kom han jævnligt i klammeri med
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sine forpagtere. En af dem, Johannes Beck, beskyldte han 1801 for at
have vist fornærmeligt forhold i ord og gerning, hvilket ikke kunne
være for meget sagt, hvis Lange havde kunnet bevise sin påstand.
For efter den skulle Beck ikke alene have overfuset ham med usøm
melige ord, også trukket ham i håret og knebet ham i armen! Siden
kom det atter til rettergang, da forpagteren havde lagt sin mødding
lige uden for godsejerens sovekammervinduer og ladet sine svin øde
lægge haven. Lange solgte 1806 til Johan Bartholin-Eichel, som be
talte 110.000 rdlr., for allerede næste år for 134.000 rdlr. at afhænde
godset til det første medlem af den slægt, der siden skulle eje Edelgave i mere end 100 år, Johann Friederich Wilhelm Tutein.

267

KØBENHAVNS AMT

J. F. W. Tutein var en af datidens kendte københavnske storkøb
mænd, i øvrigt med mange jern i ilden, og en mand med en vis aristo
kratisk fremtræden, der i københavnske bourgeoisikredse havde skaf
fet ham tilnavnet »den lille marquis«.
Tutein interesserede sig meget for Edelgaves drift — den han som
ikke-landmand lod forestå af sin avlsforvalter, dog at gården en år
række efter 1815 var bortforpagtet til Georg Muller. Der blev an
skaffet tidens bedste avlsredskaber, ja, maskiner, således en stor 4
hestes maskinomgang, der drev et mølleværk og en tærskemaskine.
Og fra hans tid blev Edelgave længe et af landets største schæferier.
På selve hovedgården havde han 250 får af engelsk race, og to gårde
på Smørum mark blev sammenlagt til den senere såkaldte Schæferigaarden, ligesom der på en grund i Nybølle, tilkøbt 1834, opstaldedes
150 spanske får. Endelig interesserede han sig for plantesagen. Han
anlagde en nåletræsplantage på Flintebjerg Banker, og træbevoksnin
gen på både Smørholmen og Gyngehøj, såvel som alleerne mellem
den sidstnævnte og gården stammer fra hans tid.
Tutein døde 96 år gammel i 1853, blev først bisat i Petri kirke, for
siden at føres til kapellet i Hvedstrup. Sønnen Frederik Vilhelm
Tutein der allerede o. 1830 havde overtaget Edelgave og fra 1846 haft
skøde derpå, var ikke så fremtrædende en personlighed som faderen,
skønt han ligesom denne var konsul og naturligvis også til sin tid,
i 1860, blev etatsråd. Straks efter den gamles død afhændede han det
meste af bøndergodset, enten til selveje eller arvefæste, og var i øvrigt
en human godsejer, der interesserede sig for bøndernes vel. Således
fik han oprettet en sparekasse og byggede for sine egne midler en ny
skolebygning i Smørum, og hans kone holdt syskole på gården for
sognets kvindelige ungdom. Begge stiftede de legater. Han døde 1867,
hustruen Beate Elise Hvidt — datter af L. N. Hvidt — overlevede
ham til 1890, da hans broders sønnesøn Ellis Tutein overtog gården i
henhold til en ældre testamentarisk disposition, som, for at bevare
Edelgave i slægtens eje, havde sikret ham arveretten efter det barn
løse ægtepar. I hans tid blev alle tre schæferier nedlagt, de lønnede
sig ikke mere, og efter 1919 at have afhændet den sidste fæstegård
på Edelgave gods solgte han samme år selve hovedgården. Han var
ugift, og ingen af familien kunne eller ville overtage den. Tutein flyt-
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tede til Hellerup og opnåede inden sin snart følgende død at blive
udnævnt til kammerherre.
Hans efterfølger, hestehandler Niels Jørgensen, beholdt kun gården
et årstid, inden han 1920 solgte til den senere statsminister Thomas
Madsen-Mygdal, som bekendt en af de mere markante skikkelser i
nyere dansk politik. Efter hans død 1943 overgik Edelgave til hans
enke fru Marie Madsen-Mygdal, som 1956 solgte gården til land
inspektør J. Th. Oltmann. Siden 1958 er ejeren fabrikant Gudmund
Jørgensen, der har ofret rundt regnet en million på istandsættelser og
forbedringer, navnlig af udbygningerne, som for den største dels
vedkommende stammer fra o. 1900, og Edelgave er nu en af landets
mest maskiniserede gårde med en besætning på 100 malkekøer, dels
røde, dels jersey, og en større svineavl.
Der drives stadig 366 tdr. Id. under Edelgave, og gården har i
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hovedsagen samme størrelse og tildels de samme grænser som på
Henrik Bjelkes tid, ja vel som dengang borgen stod på Smørholmen.
Den er et af de mange eksempler på, at man ved oprettelsen af
herregårde i den nyere tid meget ofte valgte jorder, der også i en
fjern fortid havde været udlagt til storbrug. Og i det hele taget har
Edelgave jo haft en blidere skæbne end så mange andre herregårde
med en mere ubrudt linje. Den står nu som en smuk type på et herre
sæde fra den klassicistiske byggeperiode, skønt det vel ikke kan fejle,
at parken i sin tid har været udstyret med flere af »den romantiske
haves« tilbehør og snurrepiberier, hvoraf nu et enkelt, rundt lysthus
synes at være den sidste rest. Det faldende terræn, gennemstrømmet
af en bæk, har været ideelt til et anlæg i havestilen fra omkring for
rige århundredskifte. Kun skade, at fiskedammene er borte, de der
skyldtes opstæmningen af den nævnte bæk, Grønsøåen, og hævdes i
en fjern tid at have drevet en vandmølle. Det er ledningerne til
hovedstaden, som har trukket overfladevandet bort, så dammene stod
tomme det meste af året og helt måtte tørlægges. Edelgave blev 1963
købt af Ballerup-Måløv kommune og overdraget frk. Jytte Abild
gaard som led i en større ejendomshandel.
MOGENSLEBECH

EJERE

ca. 1450 Axel Pedersen Thott
1587 Niels Skram og
Mourids Stygge
1602 Sten Brahe mageskifter
til kronen
1661 Henrik Bjelke og Edel Ulfeldt
1698 Henrik Weldingh
1759 Sofie Hedvig Bornemann
1786 H. G. Faith
1791-1806 Forskellige ejere
1807 J. F. W. Tutein
1919 N. Jorgensen
1920 Th. Madsen-Mygdal
1956 J. Th. Oltmann
1958 G. Jorgensen
1963 Jytte Abildgaard

BYGNINGER

Romperup voldsted
(Smørholmen)

Gård og ladegård opbygget
Navnet ændret til Edelgave
ca. 1740 I alt 12 huse af
bindingsværk
1782 Nedbrændt
1784 Ny hovedbygning opført ved
Andreas Kirkerup
ca. 1880 Trefløjet hovedbygning
og trefløjet avlsgård opført i
bindingsværk

Cathrineberg. set fra parken, fra nord (fot. Holt & Madsen).

Cathrineberg
Sengeløse kommune, Smørum herred, Københavns amt
Næppe nogen dansk gård er med sikkerhed kendt så langt tilbage
som Cathrineberg. Dens historie begynder i 12. århundrede og er i
den første periode knyttet til Hvide slægten.
Landet har i de sidste 1000 år hævet sig adskillige fod, så de
engang sejlbare fjorde og sunde er blevet tørlagte. Et bredt vanddrag
strakte sig fra Køge Bugt til Roskilde Fjord. Kaldt ved nutidsnavne
begyndte dette sund ved Vallensbæk Mose og fortsatte gennem Porsemose syd for Ledøje. Nu viser Store Vejle Ås løb, hvor sundets midte
var. Mellem Ledøje, Sengeløse og Herringløse lå en sø med en
bakkeø — det nuværende Cathrineberg. Sundet endte i flere grene,
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en markeret af Hove Å og hvis rest er Gundsømagle Sø, og en bred
nordlig, hvor Værebro Å viser retningen.
En række af Hvidernes borge stod langs dette sund.
Vi kaster et blik på kortet med navnene af i dag: Oldtidsvejen fra
»Havn«, en simpel ridesti, bøjede nord for Brøndbyøster over mod
Galgebakke syd for Herstedøster, gik så mod vest ad nøjagtig samme
vej som nu, nord om Herstedvester til Sundet, hvor der må have
været færgested. Her antyder et dige endnu grunden, hvor den senere
Roskilde kro lå. Vejen fortsatte så syd om den nye Stenagergaard og
Snubbekorsgaard, forbi Bondehøj og Klevehøj i en bue til et punkt
vest for Hedehusene, videre vest over til Harald Kesjas borg mod
Roskilde, landets gamle hovedstad.
Omkring 1230 kom hr. Eskild Snubbe til Bytteborg, det nuværende
Cathrineberg, ridende sammen med sin højtfrugtsommelige hustru.
Ved færgestedet nedkom hun med en søn, der i dåben fik navnet
Peder og senere blev stamfader til slægten, som uddøde o. 1500.
Eskild Snubbe stammede i fjerde led fra Skjalm Hvide. Han havde
to sønner, og af disse fik Peder Snubbe til Bytteborg i tidens løb fire
sønner og en datter, nemlig: Eskild Snubbe, Knud Jul Snubbe,
Hemming Pedersøn Snubbe, død 1326, Nicolaus Drukker Snubbe og
datteren, der blev gift med hr. Peder Nielsen i Bagsværd. Hendes
efterkommere kaldte sig i tre slægtled Snubbe og ejede Gerdrup.
I 1326 blev hele den sydlige del af Sjælland ramt af ulykke som
følge af Kristoffers elendige regering. Knud Porse, en slægtning af
kongemorderen Peder Porse havde 1326 af Kristoffer fået titlen
hertug og dele af Nordsjælland som len. Det kom snart til fejde
med de ikke længere så mægtige Hvider, og sammen med den tid
ligere Drost Niels Olufsen besejrede han dem. Formodentlig blev
de fleste af Hvidernes borge ødelagt ved denne lejlighed.
Ingen ved, om Hemming Pedersøn Snubbe selv var til stede, da
Bytteborg blev stormet og ødelagt, men han døde i hvert fald samme
år og havde da overdraget godset til Roskilde Domkapitel (»højt
fortjent«, hedder det), og dette salg blev også respekteret.
Hvor lå så Bytteborg? Fru Anna Krabbe skriver i sin »Sjællandske
Antiquiteter«, at den havde ligget mellem Sengeløse og Raarup, om
givet af volde og grave med vindebroer. For 40 år siden kunne man
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Cathrineberg. set fra syd (fot. Holt & Madsen).

virkelig også endnu se voldstedet vest for vejen, hvor et næs havde
skudt sig ud i den tidligere sø.
Fra september 1326 tilhørte godset altså bispestolen, som deraf
oprettede Raarup (Rathorp) len, opkaldt efter den lille landsby nord
for Bytteborg. Man kender kun få af lensmændene. I 1457 sad Jep
Halvegge der, fra 1493 til 1504 var det Rolf Madsen van Lewern.
Efter reformationen blev godset inddraget af kronen, der allerede
1542 solgte det til rigskansler Axel Urne. Han døde 1577, og Raarup
gik i arv til hans søn Knud Urne, der døde 1622, og til dennes søn
Sivert Urne, som i 1656 ved mageskifte med kronen fik Sengeløse
kirke. Han døde 1661.
Sivert Urnes enke, Cathrine Sehested, blev gift med generallieutenant Hans von Ahlefeldt, der udmærkede sig i krigene 1657 - 60. Efter
denne tid blev han medlem af krigskollegiet og senere kommandant
i Nyborg og guvernør på Fyn. Han gav Raarup navnet Cathrineberg
efter sin første hustru, som døde 1670, og lagde byen Raarups jorder
ind under den. 1672 blev han gift med Anna Rumohr, der efter hans
død i 1694 solgte godset til kaptajn Chr. Fr. von Holstein i 1702.
18 dsh i
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Cathrineberg var da på 166 tdr. htk. og købesummen 28.000 rdlr.
Om gårdens tilstand i denne periode får vi et indtryk gennem ind
beretningen om Københavns amt i 1740, hvori det hedder, at Cathri
neberg » ... nu tilhører Hr. Kammerherre Chr. Fr. af Holstein, som
derpaa bor. Bygningen er gammel, af en Etage, som er Mur og Bin
dingsværk«.
Kammerjunker Niels Rosenkrantz von Holstein afhændede i 1749
godset for 36.500 rdlr. til gehejmeråd og overpræsident Jacob Benzon
til Rugaard, død 1775. Han og hans forgænger har øjensynligt ikke
gjort meget ved gårdens bygninger, for i Pontoppidans Danske Atlas
hedder det i 1764 om Cathrineberg »... slet af Bygning, dog af Av
ling meget god«.
Ved sit testamente af 31. dec. 1766 havde Jacob Benzon fået op
rettet et stamhus af Rugaard og Cathrineberg for brodersønnen kam
merherre Christian Benzon. Stamhusbestemmelsen blev dog atter op
hævet, og i 1789 blev godset solgt for 100.000 rdlr. til forpagter,
justitsråd Laurits Lassen.
I hans ejertid skete der store forandringer i godsets forhold. Om
kring 1800 havde de fleste af bønderne købt deres gårde og var blevet
selvejere. Cathrineberg var blandt de ni første godser på Sjælland,
hvor dette skete. Dermed forsvandt også hoveriet, og i 1797 rejste
godsets taknemlige beboere en mindestøtte for justitsråd Lassen ved
Roskilde landevej. Herfra blev den i 1827 flyttet til hans grav på
Sengeløse kirkegård.
Af andre begivenheder i Lassens tid kan nævnes, at han i 1812
solgte den sammen med Cathrineberg drevne gård Frederiksholm for
35.000 rdlr., og at han i 1806 havde nedrevet Urnernes borg og nord
derfor bygget en enetages hovedbygning. De gamle voldgrave findes
derimod endnu, tildels også voldene og rondellerne i hjørnerne.
Laurits Lassens søn og arving, cand. jur. E. Lassen, skødede i 1826
gården til Carl Vilhelm Thalbitzer, født 1801 i Helsingør som søn
af konsul Henry Thalbitzer, død 1867.
Han udvidede godsets tilliggende ved at erhverve Cathrineberg
Mølle og noget bøndergods og tilbagekøbe Frederiksholm.
Thalbitzer var ikke alene en meget dygtig foregangsmand i sit
landbrug, men tillige virksom og skattet i det offentliges tjeneste.
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Ladebygning, se! fra sydvest (fot. Hidt & Madsen).

Fra 1828 var han tiendekommissær i gammel Københavns amt og
sogneforstander. I 1842 blev han valgt ind i amtsrådet, og da »Kø
benhavns Amts Landboforening« oprettedes i 1843, var han med
blandt stifterne, ligesom hans navn er knyttet til Københavns Amts
Landkommunalforening. 1847 blev han stænderdeputeret, 1848 land
væsenskommissær, medlem af den grundlovgivende rigsforsamling og
fra 1849 stadig genvalgt landstingsmand. Endvidere blev han i 1851
formand for Østifternes Kreditforenings repræsentantskab.
Hans hustru, Elisabeth Brøndsted, overlevede ham i 4 år. Da hun
var død i 1871, blev Cathrineberg i 1874 solgt til grosserer Eduard
Holm, København. Den nye ejer restaurerede i 1878 Laurits Lassens
hovedbygning fra 1806.
Grosserer Holm solgte i 1894 til købmand Axel Nielsen, Taastrup,
hvis enke i 1907 skødede til godsejer August Bang, senere ejer af
Lerchenfeldt og Taarnholm, for 395.000 kr.
Også August Bang byggede om på hovedbygningen, og da han i
1912 solgte til Chr. Bruun, var prisen steget til 577.000 kr.
18*
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Nu satte krigskonjunkturerne få år efter fart i godshandel og
priser, og i 1916 købte direktør S. Petersen gården for 600.000 kr. for
året efter at sælge til skotøjsfabrikant H, Hansen, som i 1918 skødede
den til slagtermester, direktør Anders Jensen for 915.000 kr.
Direktør Anders Jensen beholdt Cathrineberg til sin død 1940, og i
ham havde det fået en energisk og solid ejer.
Den 11 tdr. Id. store have, hvoraf de 5 ligger omgivet af gamle
voldgrave fra Urnernes tid, blev holdt i god stand, og Anders Jen
sen sparede i det hele hverken kapital eller arbejde på forbedringer
og ombygninger. I hans tid blev justitsråd Lassens gamle hovedbyg
ning atter ombygget og forhøjet med et stokværk ved Anton Rosen.
Cathrineberg købtes derefter af aktieselskabet »Jydsk Trikotage
Fabrik«, Silkeborg, der 1948 solgte det til fabrikant J. O. Kofod
med 500 ha ager og 12 ha skov. Samme år solgtes hovedbygningen
til Københavns kommune, og Skt. Hans Hospital har nu indrettet
plejehjemmet »Holme« her.
AAGE VALENTINER

EJERE
1326 Snubbe-slægten afstår godset
til Roskilde bispestol, der
opretter lenet Raarup. Efter
reformationen under kronen
1542 Axel Urne
1661 Hans v. Ahlefeldt

1702
1749
1789
1826
1874
1894
1907
1912
1916
1917
1918
1942
1947

Chr. Fr. v. Holstein
J. Benzon
L. Lassen
C. Vilh. Thalbitzer
E. Holm
A. Nielsen
A. Bang
Chr. Bruun
S. Petersen
H. Hansen
A. Jensen
Jydsk Trikotage Fabrik
J. O. Kofod. Hovedbygningen
til Københavns kommune.
Plejehjemmet »Holme« ind
rettes

BYGNINGER
Bytteborg ødelægges. Senere
bygges Raarupgaard et
andet sted

Raarupgaard får navnet
Cathrineberg
1740 Gammel bindingsværksbygning
1806 Ny hovedbygning

1878 Restaurering
Ombygninger

1919-21 Hovedbygningen forhøjes
ved Anton Rosen
1950 Hovedbygning til avlsgården
ved M. og E. Steen

Benzonsdal, set fra sydøst (fot. Holt & Madsen).

Benzonsdal
Thorslunde-Ishøj kommune, Smørum herred, Københavns amt

Thorslunde by var navnlig forhen en idyl — før storbyen København
ved de omfattende vandværksanlæg sugede vandet bort fra egnen;
husene var lagt langs Lille Vejle Å, der snoede sig gennem kønt terræn,
førte rigelig vandmængde og på grund af mange opstemninger havde
fald over stenet grund. Og den måtte ordentlig slide i det. Små virk
somheder i byen udnyttede vandkraften med underfaldshjul, som man
nu bruger elektricitet. En bevægelse med hånden, så sluttedes »strøm
men«, og hjulene gik. I dag leder man forgæves efter de steder, hvor
håndværkerne havde deres »vandhjul«. Og det hårdeste arbejde havde
åen med de fire kornmøller langs det nedre løb. I meget gamle dage
var åen et bredt vasedrag, der var lettest at passere ved Thorsbro,
hvor den »nye vej« blev ført over for 150 år siden. Det var her,
grev Gert den 14. september 1328 slog de tapre sjællandske bønder.
Benzonsdal ligger smukt nær Køge landevej og omgives af den
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store park, der fortsættes i en lund tæt syd for Thorslunde by. Næsten
al jord er i højeste klasse. Som nævnt under Gjeddesdal hører »He
den«, den skovløse slette, til landets frugtbareste egne.
Jorder og gods, hvoraf denne hovedgård blev oprettet — den
nedbrudte Thorslundelille by og en siden 1658 øde gård Trustrup —
hørte oprindelig under Gjeddesdal, og disse gårde og godser har altså
fælles oprindelse og historie. Men 1730 fandt konferensråd Peder
Benzon til Gjeddesdal, Benzonseje og Aggersvold, at en deling ville
simplificere driften, og oprettede Benzonsdal med ca. 54 tdr. htk.
samt byggede en teglhængt bindingsværks-hovedbygning, der stod til
1856, og stråtækte udbygninger, der første gang blev fornyede kort
før år 1800.
Bøndergodset kom efterhånden til at udgøre ca. 4150 tdr. Id., i
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hartkorn ca. 547 tdr., fordelt på 50 gårdmænd. Desuden 101 husmænd, hvoraf de 81 havde 3 tdr. Id. til huset. Der var tørveskær til
gårdens brug og der blev årlig strøget 40.000 sten på det lille teglværk
ved gården. Til godset hørte Køge Kro med jorder, hvoraf fæsterne
årlig »sonede« 50 rdlr., 6 tdr. byg og 4 tdr. havre. Endvidere var der
af herligheder de 4 møller, drevne af Vejle å: Øverste Thorslunde
Mølle, bortfæstet for 30 rdlr.; Nederste Mølle med gård, 8 tdr. htk.,
for afgift 88 rdlr., 8 tdr. byg, 2 tdr. havre; Pile Mølle med 100 tdr.
Id., ca. 9 tdr. htk., bortfæstet for 150 rdlr., 8 tdr. byg, 2 tdr. havre;
Valby Mølle, 61% td. htk., for afgift 32 rdlr. foruden »rejser og
tørveleverancer«.
Ved Peder Benzons død 1735 blev Benzonsdal ved auktion til
skødet broderen, konferensråd Laurits Benzon til Gjeddesdal, Komerup og Sæby. Godset omfattede da 675 tdr. htk. Allerede i 1740
solgtes det til en tredie broder Jacob Benzon, stiftsamtmand i Århus,
senere vicestatholder i Norge, der dog kun fire år efter afhændede det
til daværende kancelliråd, senere etatsråd Jens Andresen, Han beholdt
gården, til han i 1757 solgte den til den københavnske vinhandler
Frederik Barfred, der i 1765 fik Benzonsdal oprettet til et stamhus.
Benzonsdal 1863. Efter Richardt og Secher.
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Benzonsdal, set fra nordøst (fot. Holt & Madsen).

Dette ophævedes atter 1786, og godset blev to år efter tilskødet Fre
derik Barfreds søn Jens Laurits Barfred, der i 1797 købte Gjeddesdal
med gods. Han solgte i april 1800 Benzonsdal til auscultant i rente
kammeret Niels de Bang (fra 1806 ejer af Sparresholm) og dennes
svoger etatsråd von Eggers. Kildebrønde kirke, der er anneks til
Greve og hørte til Gjeddesdal, blev ved denne lejlighed lagt til Ben
zonsdal, matrikuleret for 50 tdr. htk. og tiendeydende 198 tdr. htk.
Høje Taastrup kirke, 75 tdr. htk. og 502 tdr. htk. tiendeydende, var
tidligere erhvervet.
I året 1800 var alle gårde udskiftede og udflyttede med stor bekost
ning for godset. Udskiftningen var begyndt 1792. Det kan have in
teresse at se, at jordebogsindtægten af godset dengang var: 1990 rdlr.,
374 tdr. byg, 75 tdr. havre, 30 lam, 30 gæs, 86 høns, arbejdsdage af
husmænd 654. Jorden blev drevet i 11 marker, adskilt ved jorddiger
med levende hegn, bl. a. af pil, der gav god indtægt. Der høstedes
450 læs græs og kløver; men læssene var nok mindre end nu til dags.
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Niels Bang udløste efter kort tids forløb svogeren og blev eneejer
af Benzonsdal. Da der udbrød en dysenteriepidemi blandt godsets
bønder, indlagde Bang sig stor fortjeneste ved den uforsagthed og
omhu, hvormed han hjalp de syge og fattige. Han var særdeles ini
tiativrig, og da han efter afståelsen af Benzonsdal erhvervede Sparresholm, oprettede han her et værk til hørrens behandling. Benzonsdal
tilskødede han 1806 viceborgmester, justitsråd Bech, der dog allerede
året efter solgte den til Jens Laurits Barfreds (Gjeddesdals ejers) søn
Frederik Matthias Barfred. Han drev ejendommen til 1853 og solgte
den med 140 tdr. htk. fæstegods og 30 tdr. htk. arvefæstegods til greve
Carl Christian Cornelius Lerche. Denne ejer nedrev den gamle hoved
bygning og byggede en ny af grundmur og længer i egebindingsværk,
alt i 1856. Han døde 1881, og i 1890 blev ejendommen overtaget af
hans søn, senere kammerherre, baron Carl Christian Lerche.
Der blev nu nyopført en lade af jernbuer på cement og efter
hånden indført moderne installationer, vandværk, vind- og petro
leums-motorer o. s. v. I 1890 blev tilkøbt en bondegård på 88 tdr. Id.,
10% tdr. htk., og ved århundredskiftet var arealet 510 tdr. Id., ca.
Dagligstue (fot. Holt & Madsen).
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62 tdr. htk. og driften: agermarken med 475 tdr. Id. i 12-marks drift
således: 1. grønjordssæd, 2. brak, 3. hvede, 4. roer, 5. byg, 6. kløver
og græs, 7. halvbrak, 8. rug, 9. havre, 10. roer, 11. byg, 12. kløver
og græs. Resten lucerne. Staldgødning gaves med 15 å 20 læs pr. td.
Id. til henholdsvis brak og roer. Til halvbrak gaves 250 pund super
fosfat og 100 pund chilesalpeter. Besætningen var ca. 200 stk. køer
og ungkvæg og 22 heste.
Ved denne ejers død 1918 overgik Benzonsdal til sønnerne, senere
hofjægermester, baron Carl Chr. C. Lerche og senere hofjægermester,
løjtnant af reserven ved Gardehusarregimentet, baron Vincens Chri
stian Lerche. Den sidstnævnte er fra juni 1944 eneejer af Benzonsdal.
Driften er nu for tiden: roer, byg, byg m. udlæg, græs til afgræsning,
engsvingel, havre, vintersæd. I 1938 blev godset forøget ved køb af
Hakkemosegaard, 80 tdr. Id., 8 tdr. htk. Gårdens nuværende tillig
gende er 480 tdr. Id. ager og 30 tdr. Id. eng.
AAGE VALENTIN ER

EJERE
1730 Peder Benzon udskiller Ben
zonsdal fra Gjeddesdal gods
1744 Jens Andresen
1757 Fr. Barfred
1800 Niels de Bang
1806 Peter Bech
1807 Fr. M. Barfred
1853 C. Chr. C. Lerche

BYGNINGER
Bindingsværkshovedbygning

Avlsgård fornyet

1856 Nuværende hovedbygning
opført

Palæet i Roskilde
Roskilde købstad, Københavns amt

Med englænderen Gerbrand som den første biskop i Roskilde blev
staden omkring år 1020 stiftets hovedby og Harald Blaatands kirke
ved Kongsgaarden dermed ophøjet til domkirke. Et par menneske
aldre senere måtte imidlertid denne træ-bygning vige for Svend Norbagges anselige frådstens-katedral — hvis murværk endnu ligger skjult
under den nuværende kirkes gulv — og atter en snes år derefter,
omkring 1100, blev domkirke-pladsen omgivet med en hegnsmur, op
ført af Svends efterfølger, biskop Arnold. Men han nøjedes ikke
hermed, han byggede også en gård for sig og sine eftermænd på
bispestolen, og da stedet vest for domkirken forlængst var optaget
af den gamle Kongsgaard, valgte han grunden øst for kirken. Her
kom da Bispegaarden til at ligge hele middelalderen igennem, og først
et godt stykke ind i den nyere tid måtte den endelig forsvinde. Et
minde om denne ærværdige bygning er dog endnu bevaret oven jorde
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Palæets facade ca. 1750. Efter Thuras Danske Vitruvius.

i den såkaldte Absalonsbue, som stadig forbinder de øvre stokværker
i domkirkens korparti med Palæet. Navnet er ganske vist en nymo
dens tildigtning, ligesom buens nuværende udseende helt skyldes en
moderne istandsættelse, men kærnen i denne forbindelses-gang er
gammel, sikkert fra omkring 1200. Undersøgelser af murværket viser
tydeligt, at buen i sin tid er blevet indskudt mellem to allerede stå
ende bygninger, den nye teglstens-dom fra Absalons og Peder Sunesøns tid, og den ældre Bispegaard. Og dermed angiver buen, at bisper
nes bolig har været et meget anseligt hus i to stokværk, og det stemmer
godt med, hvad vi i øvrigt nu ved om den. Takket være opmålinger
af Bispegaarden og beskrivelser af den, umiddelbart før den blev
revet ned, og navnlig gennem udgravninger i 1941 -42 af dens fun
damenter, for så vidt de var tilgængelige for de nuværende bygninger
på pladsen, har vi i hovedsagen fuld klarhed over dens indretning.
Gården har været et trefløjet anlæg med hovedbygningen liggende
i nord-syd, og hertil har der for hver ende været en øst-vest-gående
sidefløj. Byggematerialet var i den ældste del, hovedfløjen, frådsten,
og murværket er her så solidt, at det endnu tjener som fundament
for den sidebygning til Palæet, der vender ind mod domkirkepladsen.
I Bispegaardens søndre tilbygning var bispens kapel indrettet, medens
den nordre sikkert har rummet køkken og andre økonomi-rum, men
denne del lod sig ikke fyldestgørende undersøge ved udgravningen.
Om Absalons tilknytning til Roskilde-gården har Saxo en enkelt
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Grundplan af nederste stokværk o. 1750. Efter Danske Vitruvius.

efterretning, idet han under omtalen af Absalons valg til biskop i
1157 fortæller, hvorledes han, »for ret at værne Land og Rige med
trygge Vagthold, altid laa paa Udkig ude ved Søen. Ofte havde han
for Skik at søge Husly under Skovens Løvtag og just fra dette ringe
Bo rejste han Fædrelandets Hus af Gruset«. Bispegaarden derimod
»lod han mestendels ligge jævnet med Jorden«, men om han senere
har rejst også dette hus igen, siges der intet om. Fra middelalderen
har vi i øvrigt kun sparsomme meddelelser om bygningen, enkelte dele
af den nævnes i en række breve, og antagelig har den også delt
skæbne med domkirke-kvarteret under storbrandene i 1234, 1282 og
1443. Under Grevefejden rykkede grev Christoffer af Oldenborg med
sin hær ind i Roskilde den 23. juni 1534, og medens der blev svoret
det nye herredømme troskab under mængdens store jubel, og uden
at der blev udgydt blod og næppe nok anvendt vold, gik det ved
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denne lejlighed stærkt ud over Bispegaarden, som blev plyndret med
liv og lyst. Det er dog sikkert kun indboet, det er gået ud over, for
ved reformationens overtagelse i 1536 af bispegodset siges det ud
trykkeligt, at Roskilde Bispegaard blev lagt under kronen, og i den
følgende tid tjente den så som kongens gård. Men lige til dens ned
rivning beholdt den sit gamle navn. Her sad lensmanden over Roskildegaards len, og her havde kongerne deres herberg, når de på rejserne
passerede Roskilde, ligesom fremmede fyrster og udenlandske gesand
ter havde deres ophold her ved besøg i domkirkebyen. En tid var
der også skole på Roskildegaard, idet nogle herremænds børn, som
havde gået i Frederiksborg skole, blev sendt hertil i 1585, men alle
rede året efter, 1586, blev de overført til den nye skole i Sorø.
Gården blev også benyttet af adelen som et slags almindeligt her
berg, når den med heste og folk var på gennemrejse, og Frederik
den Anden måtte derfor i 1582 forbyde denne uskik. Lensmanden
måtte ikke mere, uden særlig tilladelse, huse nogen af adelen eller
dens tjenere på gården, da det ville være kongen ubelejligt, når han
uanmeldt kom til Roskilde, at finde gården og gemakkerne optagne.
Derimod måtte lensmanden gerne byde sine venner op til måltid på
gården, når han selv betalte deres fortæring.
Frederik V ved Palæet i Roskilde på sin rejse 1749. Stik efter tegning af P. I. Grønvold
( Nationalmuseet).
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Interiør fra stænderforsamlingens mødesal 1835-36, der under ledelse af J. H. Koch
var indrettet i dronningens værelser. Samtidig héliogravure (Nationalmuseet).

Under Christian den Fjerde fortæller lensregnskaberne både om
byggearbejder og om hyppige kongebesøg på Roskildegaard, og da
Frederik den Tredje i 1661 skænkede Roskilde len til København som
tak for byens forsvar under krigen, undtog han udtrykkelig Bispegaarden fra gaven. Den var nemlig stadig nyttig dels som embedsbolig
og dels som samlingssted for kongehuset og andre, som skulle bivåne
begravelserne i domkirken.
Efterhånden blev den gamle gård dog så brøstfældig, at det ikke
kunne betale sig at ofre mere på dens istandsættelse, og i 1732 fik
rentekammeret ordre til at lade konduktør Thura — »i Henseende
til at Generalbygmesteren (Ernst) har saa meget andet at tage Vare
paa« — forfatte et overslag over bekostningerne ved opførelsen af
et helt nyt Palæ. Det måtte ikke koste mere end 10.000 rdlr., og de
gamle materialer fra Bispegaarden skulle i videst muligt omfang be
nyttes, ligesom det forlangtes, at adgangen til domkirken som hidtil
skulle være gennem den gamle løngang.
Det var altså en ret bunden opgave, Thura her skulle løse, idet
både byggepladsen og forbindelsen med domkirken skulle bibeholdes,
men på den anden side gav netop de stillede krav ham anledning til
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Absalonsbuen.
Forbindelsesgangen
mellem Palæet og
Domkirken (fot.
Holt & Madsen).

et mere rationelt anlæg. Bygningens hovedformål var stadig at tjene
som samlingssted for kongehuset og dets følge, inden man ved ligbegængelserne begav sig over i kirken, og Thura valgte derfor at
lægge hovedfløjen i direkte forlængelse af »Absalonsbuen« og den
tilbygning, han lod føje til dennes østside. Derved opnåede han »den
Bequemmelighed, at Hans Majestet kand gaae fra sine Gemakker
lige ind i Dom-Kirken«. Hovedbygningen kom altså til at ligge i øst
vest og mod nord på selve grunden, det vil sige, at det nye anlægs
midtakse blev vinkelret på det gamles.
Den 2. februar 1733 approberede Christian den Sjette tegningerne
og overslaget, og allerede samme efterår var hovedfløjen færdig.
Thura fortæller selv derom, at »dette Arbeyde skeede under min
Opsigt med saadan Hastighed, at Hoved-Bygningen i en Tid af fire
Maaneder blev bragt i fuldkommen Stand, thi da Høystbemeldte
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Konge den 12. May 1733 antraadte den bekiendte Reyse til Norge
og den Dag passerede igiennem Roeskilde, blev udi Hans Majests.
Allerhøyeste Nærværelse den første Steen lagt til Grundvolden, og
da Hans Majest. efter fuldbragt Reyse igien kom tilbage til Roeskilde
den 23. September i samme Aar, holdte Hans Majest. Middags-Taffel
i den nye Bygning med sit gandske Følgeskab«. Bygningen er, fort
sætter Thura, »kun af middelmaadig Størrelse, og af de gamle af
brudte Bygningers Muursteene aldeeles opbygget; den indeholder ey
just mange Gemakker, men de der ere, ere fuldkommen rummelige,
lyse og magelige«. Hovedfacadens inddeling fremgår af Thuras stik
i Danske Vitruvius ligesom rumfordelingen. Adgangen til de to stok
værk er ad portalen i det svagt fremspringende midtparti, som tillige
indeholder trappen op til de øvre rum. Bygningens og midtpartiets
hjørner markeres ved kvaderdelte pilastre, og vinduerne, tre i midt-

En del af stænderforsamlingssalen, biskop Schiølers dagligstue (fot. Nord. Pressefoto).

19 DSH 1
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Hallen (fot. Holt & Madsen).

partiet og seks i hver af sidepartierne, indrammedes oprindelig med
rigere udformede indfatninger end de nuværende. Andet stokværks
vinduer havde således foroven udsmykning med kroner og antydede
dermed, at de gav lys til kongens og dronningens egne gemakker,
henholdsvis i bygningens vestre og østre halvdel. I de to små side
bygninger, som slutter sig til hovedfløjen, var Sølvkammeret indrettet
mod vest, medens Kongens Køkken havde sin plads mod øst. Og
endelig var der i bygningerne, som indhegner gårdspladsen på de tre
andre sider, og som for øvrigt først stod færdige i 1736, de fornødne
rum til kongens følge. Den lange og smalle sidefløj ud mod kirke
gården, der, som nævnt, står med sin vestmur ovenpå den middel
alderlige hovedbygnings, hed således Kavalerhuset og angav dermed
tilstrækkeligt sin bestemmelse; i portfløjen mod syd var der til
siderne for indkørslen indrettet stalde, og den anselige østfløj var
embedsbolig for amtsforvalteren. Disse dele af anlægget holdes sam
men indbyrdes og med hovedfløjen ved indskudte arkader i pladsens
fire hjørner, hvad der sammen med portfløjens krumme plan giver
pladsen dens særegne karakter. De store kastanietræer, som nu gør
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Kirkesalen (fot. Holt & Madsen).

sig så stærkt gældende bag arkaderne, hører derimod ikke med til
den oprindelige udformning af komplekset; de er vist ikke engang
hundrede år gamle.
Af Palæets senere historie skal blot nævnes nogle enkelte træk. I
1807 boede Hertugen af Wellington her, og året efter, den 31. juli
1808, gjorde de spanske tropper i Roskilde oprør mod den franske
general Fririon og dræbte løjtnant Marabail, da han ville søge tilflugt
her. Den 1. oktober 1835 samledes den rådgivende stænderforsamling
for øerne for første gang i Roskilde, hvor dronningens værelser i
Palæet, under ledelse af hofbygmester J. H. Koch, var blevet omdan
net til mødesal for den. Indtil 1848 benyttedes stændersalen, men
derefter blev den atter delt i flere rum og udlejet til privatbeboelse.
I begyndelsen af 1880’erne boede Holger Drachmann her en kort tid,
men de højloftede værelser var næsten ikke til at opvarme, så at dig
teren måtte sidde og skrive »med Sjaler om Knæ og Skuldre og Siv
sko paa Fødderne«. I hovedbygningen har stiftsskriveren for Sjællands
stift haft embedsbolig og kontor, ligesom den kommanderende gene
ral for 3. division i årene 1913 - 23, men fra 1923 blev Palæet påny
19*
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Bispegaard, idet biskoppen for det nyoprettede Roskilde stift fik sin
bolig og kontor her. I den østre sidefløj bor fra gammel tid amtsfor
valteren, medens vestfløjen, efter en lang tid at have været udlejet til
frøken Lønholdts pigeskole, nu er embedsbolig for politimesteren.
Også andre kontorer (amtstuen, udskrivningsvæsenet) har til huse i
Palæet, således at dets oprindelige bestemmelse og brug næsten er
gået helt i glemme. Men endnu påhviler det dog beboerne af hoved
fløjen i påkommende tilfælde vederlagsfrit at stille samtlige værelser
til rådighed for kongehuset.
VICTOR HERMANSEN

EJERE
ca. 1020 Roskilde bispestol (?)

BYGNINGER
ca. 1100 Bispegaard opføres
ca. 1200 »Absalonsbuen«
opføres mellem kirken og
bispegaarden

1536 Kronen
1733 Nuværende bygninger opføres
af L. Thura
1835 Stændersalen ved J. H. Koch
1923 Igen Bispegaard

Gjeddesdal, set fra sydøst (fot. Holt & Madsen).

Gjeddesdal
Greve sogn, Tune herred, Københavns amt

Egnen mellem København, Roskilde og Køge kaldes den dag i dag
for »Heden«, det gamle navn for en »skovløs slette«. De fleste jorder
her hører til landets bedste; en mark ved Karlslunde blev valgt som
fremtidig norm: top-taksten 24; og næsten al jord til Gjeddesdal,
Benzonsdal og Barfredshøj, der engang hørte sammen under fælles
ejer, er i denne klasse.
Henimod år 1800 var den nye vej over Taastrup til Køge blevet
færdig, og Gjeddesdals ejer Jens Laurits Barfred byggede så for egen
regning den dobbelt indgrøftede vej med Aske-allé fra Kildebrønde
over godsets tiendepligtige jorder, der strakte sig fra Køge Bugt over
hovedgården til Reerslev by. En ualmindelig smukt afrundet og ens
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artet besiddelse havde derved fået den bekvemmeste forbindelse med
omverdenen — navnlig hovedstaden.
Den 31. juli 1672 gav Christian V tilladelse til, at gehejme- og
kancelliråd, vicekansler Holger Vind til Gundestrup måtte overtage
Gjeddesdal, tidligere Paarupgaard, som arv efter sin hustru Mar
grethe Gjeddes (1656- 1705) fader rigsadmiral Ove Gjedde og som
vederlag for familiens skånske gods, bl. a. Gjeddesholm.
Godset bestod foruden hovedgården af Kongseng i Karslunde,
den nedbrudte by Thorslundelille, Thorslunde Møller, Thordrup og
Trustrup Gaard (ødelagt 1658), i alt 96 tdr. htk., ved kgl. brev af 31.
januar 1676 oprettet til en adelig sædegård. Det prægtige pergament
med kongens sigil i sølvkapsel brændte med gårdens øvrige arkiv
i året 1916.
Holger Vind købte bøndergods i Reerslev (Riezløf), Karlslunde
(Kalfslund), Tune, Kildebrønde (Gillebrønde), Ølsømagle og Vin
dinge. Han efterlod en kapitalfond på 3500 rdlr., opsparet af kirke
tiender, til et hospital i Greve.
I 1706 blev Gjeddesdal med 78 tdr. htk. købt af gehejmeråd Niels
Benzon, søn af dr. med. Niels Benzon, efter hvem han arvede Bjørne
kær og Højris og 1668 Vaar; han var dr. jur. fra Leyden, blev 1675
assessor og 1686 generalprokurør, havde stor fortjeneste af rentekam
merets organisation, blev adlet 1679 og 1704 gehejmeråd. Han købte
Gjeddesdal for 21.840 rdlr., og Jonstrup skov fulgte med i købet.
Hans søn og arving hofjunker Lars Benzon overdrog i 1714 Gjed
desdal til broderen højesteretsassessor, konferensråd Peder Benzon
til Vaar, Aagaard, Aastrup, Benzonseje, Kyø og Tryggevælde, og
denne købte i 1717 af Kancelliråd v. d. Maase Karlslunde og Karl
strup kirker, samt af kongen ryttergods i Kirkesyv, Kirkerup, Snol
delev (Snadeløf), Hastrup, Kirke-Skensved, Højelse, Jersie, Salløv,
Reerslev, Karlslunde, Øster-Syv, Daastrup, St. Valby og Gundsømagle.
I 1730 oprettede Peder Benzon Benzonsdal som selvstændig hoved
gård med 54 tdr. htk., og i 1735 blev Gjeddesdal og Benzonsdal til
skødet konferensråd Laurits Benzon for 74.847 rdlr. med tilsammen
118 tdr. htk., hele godset 1421 tdr. htk.
Peder og Laurits Benzon byggede Gjeddesdal — fra deres tid står
endnu pavillonerne ved indkørslen til skoven; et kort fra 1791 viste
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grundplanen: Bygningerne omfattede 4 gårde, en ved hovedbygnin
gen, en meget stor, samt to, omsluttede af lader og kostalde — et
fremsynet og ideelt anlæg med udmærkede tilkørselsforhold. Parken
og skoven var ved lange alleer regelmæssig delte, hist og her med
lysthuse og små anlæg. Endvidere lod de grave den stensatte dam;
kanalerne gennem hele parken med fiskedamme, omsluttende to øer,
er lidt yngre.
I 1761 skødede Laurits Benzons arvinger godset, uden Benzonsdal,
til etatsråd, borgmester i København Hermann Lengerken von Kløeker
for 71.000 rdlr. Besiddelsen omfattede hovedgårdens 65 tdr. htk.,
Greve, Tune, Kildebrønde og Karlslunde kirker, og 478 tdr. htk.
bøndergods, samt Jonstrup skov. Denne ejer oprettede heraf et stam
hus, men dette blev atter ophævet, og i 1774 solgte enken Caroline
von Hoppe Gjeddesdal for 68.000 rdlr. til kammerråd Michael Wulff
Gjøe, en virksom mand, opfyldt af sin tids store ideer, af lyst til at
fremme bondestandens og i det hele landbrugets tarv ved at indføre
udskiftning og selveje. Han bestemte testamentarisk, at alle godsets
bønder skulle have deres gårde til fri ejendom for 170 rdlr. pr. td.
htk. Alle restancer skulle eftergives og udgifterne ved udskiftningen
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afholdes af godskassen. Efter mange betænkeligheder vovede 50 af
bønderne sig ud i det uvisse ved at benytte sig af tilbudet. Der op
rettedes herved det »Gjøe’ske Legat« på 60.000 rdlr., der skulle an
bringes som 1. prioritet i Gjeddesdal, og renterne delvis anvendes til
fordel for godsets beboere. I 1866 var legatet vokset til 113.000 rdlr.,
og herfor blev højskolen i Tune (fra 1871 landbrugsskole) oprettet.
Ved udskiftningen af Stærkende by blev »Tune Enghave« lagt
under hovedgården, og af en del af Greve by dannedes »Grevemar
ken«. Af den nordlige del af jorderne skulle oprettes en hovedgård.
Dette skete dog først 1819, da »Barfredshøj« blev bygget. Gjøe kunne
med fuld ret på sit gravsted på Greve sætte det ene ord: »Tilfreds«.
Hans bo solgte i 1797 Gjeddesdal for 160.000 rdlr. til Benzonsdals
ejer Jens Laurits Barfred, der anvendte stor kapital på forbedringer,
anlagde den ovenfor omtalte vej, byggede 35 huse med ca. 9 tdr. Id.
og 13 jordløse, opstillede en 8 hestes tærskemaskine, noget ganske
nyt, i en smuk bygning med blyindfattede vinduer og en 8 hestes
mølle, der begge gjorde fyldest, til dampen holdt sit indtog; han
forskønnede park og skov og genopbyggede avslgården efter lyn
brand i 1808. Tagene blev opført buede, af korte planker, da tømmer
ikke kunne skaffes, og holdt udmærket i ca. 100 år. — De elendige
tider førte imidlertid til, at han måtte skille sig ved det ene gods, og
i april 1822 fik Heinrich Christian Valentiner, i forvejen ejer af
Bredeshave, skøde på Gjeddesdal for 92.000 rdlr.
Hermed begyndte en udvikling af dansk landbrug, der ved hans
og hans eftermænds arbejde blev grundlæggende eksempel for landet.
Valentiner var af urgammel sønderjysk slægt, der var indgiftet i
gamle adelsfamilier, som alle havde haft landgodser og ejendomme i
Flensborg, hvor de i 400 år satte præg på staden som borgmestre og
rådsherrer og brugte formuer i samfundets tjeneste til befæstninger,
kirker, o.s.v.
Valentiners bærende tanke blev nu at bruge størst muligt kohold
som rigdomskilde for jorden ved at bringe den i gødningskraft, hvoraf
fulgte en stærk forøget omsætning — medens udgifterne dækkedes ved
smør- og osteproduktion; det var nye tanker, og det blev de førende
landmænds opgave i 50 år. De forsømte jorder blev hegnede med
levende hegn på grøftevolde, planerede og merglede; det var den

296

GJEDDESDAL

Den gamle hovedbygning, set fra sydøst (fot. Aage Valentiner).

første gård i landet, som blev merglet, og Heinrich Christian offent
liggjorde en anvisning hertil. I de første 7 år opfodredes 5400 stude
for at bringe jorden i gødningskraft — kødet blev forsendt i småskuder til Sydengland og Bordeaux. Alle disse arbejder kostede di
rekte 50.000 rdlr., men jorderne kom i udmærket stand, og fra 1829
begyndte det første mejeri, som fortjente dette navn, med 200 krea
turer og et stort tillæg.
I 1831 døde Heinrich Christian, af tyfus, smittet under arbejdet
med at pleje sine syge husmænd. Hans sidste ord til sønnen Adolph
var: »Husk paa Husmændene«. Medens den ældste søn Ulrich Chri
stian fik Bredeshave, havde Adolph Valentiner fra 1. maj 1831 forpagtet Gjeddesdal, og efter testamente overtog han ejendommen for
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Gjeddesdal, set fra nordvest (fot. Holt & Madsen).

100.000 rdlr., under svære kår, idet der var 10 søskende, som gik i
lige arv.
Fra en 11-marks drift var sæd-skiftet efterhånden blevet til en
8-marks: grønjordshavre, brak, raps, hvede, byg eller hvede, byg,
havre, 3 års græs. Vandafledningen blev fuldført ved åbne grøfter.
Der anbragtes stensluser overalt, anlagdes veje og markveje som
faste — noget ganske nyt. Den stærke vinterfodring af kvæget, der
fandt sted på Gjeddesdal, foranledigede til at bygge lader allerede
1835, og tegningerne hertil lod Adolph Valentiner offentliggøre.
På rygtet om engelske dræningsforsøg begyndtes i 1848 på Gjed
desdal dræning af det hele areal, og det blev fuldført på 6 år. Det
var den første gård i Danmark, som blev drænet.
Virkningen af dræningen viste sig i andet tiår som 25 pct. større
sædudbytte. Mælkeudbyttet fordobledes fra 1854 til 1866.
Adolph Valentiner havde ombygget det midterste parti af hoved
bygningen og opførte den såkaldte byg- og havrelade samt den frit
liggende »buelade«, alt i stil med og tilslutning til de stående byg
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ninger. Han interesserede sig levende for parken og forskønnede den
ved at indføje »engelske« anlæg i de tidligere »franske« med de
mange klippede lindealleer og hække.
Ifølge testamente blev Gjeddesdal med Greve, Tune og Karlslunde
kirker (686 tdr. byg efter kapitelstakst) samt en del arvefæstegods og
Jonstrup skov overdraget til Adolphs søn Heinrich Nicolai Valen
tiner. Han var uddannet til landbrug hjemme og i England.
Det blev Valentiners første opgave på Gjeddesdal at indrette et
vandmejeri, det første i sin, meget ejendommelige art. Opfordret der
til offentliggjorde han senere resultaterne af de artesiske boringer
efter vand og den påfølgende sprængning med dynamit. Denne
sprængning er den første, der med praktisk formål er udført i jord.
Den blev omtalt i verdenspressen og fandt hurtig efterligning.
I 1874 afholdt landhusholdningsselskabet maskinprøver på Gjed
desdal i overværelse af landbrugets foregangsmænd, først af alle
Tesdorpf og Fjord. Til stede var også direktørerne Burmeister og
Wain. Ved denne lejlighed udviklede Gjeddesdals ejer for forsamlin
gen en idé, han havde fået: at man kunne skumme mælk i et apparat.

Den gamle smedie (fot. Holt og Madsen).
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som han kaldte en »centrifuge«. Han gav den tilstedeværende inge
niør Winstrup bestilling på at bygge denne »mælke-centrifuge«. Den
19. juli 1876 snurrede verdens første centrifuge på Gjeddesdal.
I 1905 overdrog Heinrich Valentiner godset til sin ældste søn
Adolph Herman Valentiner. Det bestod da af: 68% td. htk. tiendefri
hovedgårdsjord, 650 tdr. Id., deraf ager 597, skov og have 50 og gårds
plads 3 tdr. Greve, Tune og Karlslunde kirker med 695% td. htk. tien
depligtig jord. Fæsteafgiften var 50 tdr. byg, 2 tdr. havre og 135 kr.
Efter landbrugsuddannelse havde A. H. Valentiner været forvalter
på Gjeddesdal til 1888 og fra sidstnævnte år forpagtet faderens ejen
dom Sallerupgaard. Det arbejde, som han udførte på Gjeddesdal,
ændrede i højeste grad ejendommens driftsmåde og hele udseende.
Efter den 200-årige hovedbygnings brand i julen 1916 blev der
opført en ny i nederlandsk renæssancestil (arkitekt Alex. Poulsen).
Kirketienderne blev afløst, og kirkerne overgik til selveje.
I 1927 blev Gjeddesdal for ca. 1.000.000 kr. tilskødet godsejer
M. Ny mann, som 1956 mageskiftede den med Liselund på Falster,
der ejedes af hans ældste søn, Steen Nymann. Tilliggendet er 325 ha
ager, 20 ha eng og 28 ha skov.
AAGE VALENTINER

EJERE

1672 H. Vind

1706 N. Benzon

1761
1774
1797
1822

H. Lengerken von Kløeker
M. Wulff Gjøe
J. L. Barfred
H. Chr. Valentiner

1927 M. Nymann

BYGNINGER
Tidligere Paarupgaard,
nu kaldt Gjeddesdal
Bygninger opført omkring
fire gårdspladser

Hovedbygning ombygget,
avlsgård udvidet
1916 Den gamle hovedbygning
brændt, en ny i nederlandsk
renæssance opføres ved
A. Poulsen

Ledreborg, set fra syd (fot. Holt & Madsen).

Ledreborg
Allerslev sogn, Voldborg herred, Københavns amt
Både ved sin egenartede beliggenhed lige ovenfor den bratte skrænt
ned mod Ledreborg Å og ved sit prægtige, varierede bygningsanlæg
rager Ledreborg højt op blandt de danske herregårde. Dertil kom
mer, at den nærliggende Herthadal og det sagnomspundne Lejre,
hvorefter gården er opkaldt, har forlenet den med et eget romantisk
historisk skær. Den ældste sammenhængende beskrivelse af Ledreborgs historie, forfattet 1759 af sognepræsten i Ousted-Allerslev, Alb.
Trojel, som indberetning til Hoffmans Fundationer, ser herregården
som direkte arvtager efter sagntidens kongeborg og anfører bl. a.,
at der ofte oppløjedes ben og hoveder af usædvanlig størrelse på
markerne i nærheden, samt at der »ved den Kongel. Residentz Leyre
maa have staaet mange Feltslag, da der ofte er oppløjet store Sværd,
Harnisker og Stormhuer«! — Den moderne arkæologi og historie
forskning har nu slået en pæl igennem sådanne mere eller mindre
fantastiske overleveringer om Lejre. Det står fast, at højene herude
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er enten naturlige terrændannelser eller mindesmærker fra sten- og
bronzealderen. Den mærkelige stensætning må henføres til jernalde
ren, men den tydes nu som en skibssætning fra vikingetiden, altså
adskillige århundreder senere end sagnperioden. Dens mægtige granit
sten lader sig derfor ikke opfatte som fundamentrester fra en gam
mel kongsgård. Dertil kommer endelig, at historie- og stednavns
forskere strides bravt, både om hvilken kærne af historisk sandhed,
man bør tillægge de gamle historiske sagn, og om selve beliggenheden
af oldtidens Lejre, der af nogle er flyttet hen til andre steder i nær
heden eller til helt andre egne.
Men fortaber oldtidens Lejreborg sig således i dunkelt mørke, lader
det nuværende Ledreborgs historie sig til gengæld skildre med megen
håndgribelighed. Ved den historiske tids begyndelse var Lejre en
beskeden landsby ligesom i vore dage. På et tidligt tidspunkt må der
være sket en udflytning derfra, idet der nord for den dybe dalsænk
ning, i hvilken Ledreborg å har sit løb, omtrent på det sted, hvor
Ledreborg nu ligger, opstod en bebyggelse med navnet Udlejre. Sam
men med Lejre udgjorde den i 15.-16. århundrede et lille kongeligt
len, der en tid forenedes med Hagested og senere kom først under
Roskildegaard len, derefter under København. I begyndelsen af 17.
århundrede synes Udlejre kun at have bestået af en enkelt større
gård. A. Trojel fortæller bl.a., at dens ejer, bonden Lauritz Jensen,
1625 havde skænket Allerslev kirke det dåbsfad, der endnu er i brug,
ligesom hans enke senere havde opsat et epitafium over ham i kir
ken. Også gårdens bygninger ved man en smule om. Da der efter
svenskekrigenes hærgninger toges syn over Udlejregaarden, var den
meget forfalden og ubeboelig ; den samlede skade vurderes til 501 dir.
1661 fik Københavns magistrat overdraget Roskilde len som gave
fra kongen. Blandt det jordegods, gaven omfattede, nævnes under
Allerslev sogn 6 gårde i Allerslev by, 6 gårde og 5 gadehuse i Lejre
samt Lejre Mølle og gården Udlejre. Imidlertid skiftede en betydelig
del af gaven snart igen ejer, idet over 2000 tdr. htk. i lenet tilskødedes
rentemester Henrik Muller som erstatning for de store pengebeløb,
hvormed han havde forstrakt kronen særlig i svenskekrigenes trange
år. Derimellem var også Udlejregaarden og Hulegaarden samt en
række gårde i de nærliggende landsbyer. A. Trojel nævner som de sid-

302

LEDREBORG

Beliggenhedsplan 1751 visende Kriegers og Thuras bygninger og Kriegers terrasse
have. Tegnet af landinspektør C. Hammer.

ste beboere på de to første henholdsvis Jeppe Udlejre og Oluf Lau
ridsen Hulegaard, stamfader til Ewalds ungdomskærlighed Arendse.
Den nye ejer var en af de mest fremtrædende repræsentanter for
den gruppe af borgelige embedsmænd, som forstod at drage fordel
af kongens stilling i tiden omkring enevældens indførelse. Straks efter
statsomvæltningen 1660 var han blevet rentemester i det nye skatkammerkollegium og havde herved fået tolden både i Danmark og
Norge samt hofetatens finanser under sig. Samtidig udfoldede han
en vidtspændende handels- og finansvirksomhed og optrådte som
kronens storleverandør og långiver, som grund- og byggespekulant i
København og som industriherre. Da regnskabet med kronen skulle
gøres op, fik han store udlæg i krongods, bl. a. Dragsholm og Sæbygaard amter, Skullerupholm m.m., i alt over 14.000 tdr. htk. Ved
køb erhvervede han tillige en hel del adelsgods, hvorimellem også
var Komerupgaard i Sømme herred. Det var helt i pagt med tiden,
når han bestræbte sig for at nedlægge bondegods for i stedet at få
oprettet nye hovedgårde, således som det gik med Udlejregaard. —
Kort efter overtagelsen 1663 overdrog Henrik Muller gården til sin
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datter Drude og hendes mand Thomas Fincke, sønnesøn og navne
af den berømte matematiker og læge. I Frederik III’s matrikel er det
Thomas Fincke, der står opført som ejer af Udlejregaard, hvorunder
da bl.a. hørte Hulegaarden og en mængde bondegårde i Allerslev,
Lejre m. fl. st. samt Lejre Mølle og Dellinge Mølle. Han står også
som underskriver af en i rigsarkivet beroende jordebog fra 1666, hvor
godset opgives til i alt godt 360 tdr. htk., hvoraf 31 tdr. 5 sk. blev
drevet direkte under Udlejregaard. Efter alt at dømme er det dog
Henrik Müller, der kort efter 1663 opførte en helt ny hovedbygning
og en ganske anselig ladegård på stedet. Rentemesterens nyanlæg
blev senere, da det nuværende Ledreborg opførtes, fuldstændig for
andret, men takket være fire endnu bevarede malerier, vides der god
besked med »Lejregaard«s udseende i hans tid. Disse billeder, der
har deres plads som dørstykker i »Porcelænsgangen« i Ledreborgs
nuværende hovedbygning, viser gården set fra de fire verdenshjørner.
Bygningerne var komponeret omkring en længdeakse som et helt
anseligt barokanlæg. Hovedhuset, der er bevaret som kærne i den
nuværende hovedbygning, var på 9 fag i 2 stokværk og med høj
hvælvet kælder under hele huset; det havde afvalmet, rødt tegltag
og trekantgavle midt på både syd- og nordfacaden. Foran den sidste
lå ved siderne to små sidehuse med rødt tegltag, hvorved dannedes
ligesom en indre gård, som dog ikke var adskilt fra den bredere
ladegårdsplads, der flankeredes af lange stråtækte bindingsværkslæn
ger og lukkedes mod nord af en stor ladebygning med indkørselsport
i midten. Bagved den vestlige sidelænge lå endelig en isoleret bin
dingsværkslade. Haven på den stejle skrænt foran hovedbygningens
sydside synes allerede dengang at have været inddraget som et led i
det hele anlæg, der er så meget mere interessant, som der kun kendes
ganske få nyanlagte herregårde i Danmark fra 1660’eme. Lejregaards
faste udformning lader formode, at en kyndig bygmester har haft
med opførelsen at gøre. Vilh. Lorenzen har forslagsvis peget på den
nuværende rigsarkivbygnings arkitekt, Albert Mathiesen, som op
havsmand. A. Trojel nævner »den velfornemme Mand Oluf Laurit
zen Hulegaard fra Allerslev« som »en af dem, der byggede Lejregaard
paa Rentemester Müllers Vegne«. Han har da nok været ejerens
tillidsmand på stedet; i 1673 nævnes han som rentemesterens birke304

Ledrehorg. set fra sydvest (fot. Niels Elswing).

LEDREBORG

foged i Skjoldenæsholm birk, hvorunder såvel Lejregaard som Kornerupgaard og Skullerupholm henlagdes.
Henrik Müllers stjerne var efter 1670 i stærk dalen. I finansforvaltningen blev han skubbet mere og mere tilbage, og 1671 fratrådte
han sin stilling som amtmand over Dragsholm og Sæbygaard amter.
Samtidig med sine børn og svigerbørn (Finckerne) ophøjedes han
ganske vist 1674 i adelsstanden, men de nedadgående konjunkturer
bragte ham efterhånden i store økonomiske vanskeligheder. 1679
forlod han helt statstjenesten, og kort efter førte en undersøgelse af
hans transaktioner til, at han idømtes en stor bøde til staten. Der blev
gjort udlæg i hans jordegods, og det endte med hans fuldkomne
økonomiske ruin; i hans fattigdom bevilgede kongen ham dog 1686
for hans tidligere fortjenester en årlig pension på 500 rdlr. Sine
sidste leveår tilbragte han hos Drude på Lejregaard, hvor han døde
1692. Hun var på den tid forlængst blevet enke, idet Thomas Fincke
som amtmand over Bornholm var kommet ulykkeligt af dage 1677
ved et fald med sin hest uden for Hammershus. Men lige til sin død
1704 blev hun siddende som ejer af den fædrene gård, hvis jordtilliggende i Christian V’s matrikel opgives til 36 tdr. htk. ager og eng,
samt 4 tdr. 5 sk. skovskyld.
Drude Müller efterlod Lejregaard til sin eneste søn Henrik Fincke
(født 1666), der var kaptajn i søetaten. Kun nogle måneder fik han
lov at nyde besiddelsen, idet han døde allerede 1705; men hans
hustru, Karen Gyldensparre, en broderdatter af Griffenfeld, beholdt
gården til sin død 1711. A. Trojel omtaler forskellige minder i Allerslev kirke om de førnævnte, ældste besiddere af Lejregaard. Således
henstod i kirkens sakristi kister med ligene af bl. a. Thomas Fincke,
Drude Müller, Henrik Fincke og Karen Gyldensparre. Den første
nævnes tillige som giver af den ene af kirkens klokker. Foran knæ
faldet var der et smukt smedejernsgitter med Karen Gyldensparres
forbogstaver og årstallet 1707. Også på selve Ledreborg findes endnu
minder fra denne tid; først og fremmest er der Abraham Wuchters’
glimrende portrætter af Henrik Müller og hans hustru Sophie Hans
datter ; endvidere malerier af Thomas Finckes berømte farfader, af
kaptajn Henrik Fincke og af Karen Gyldensparres navnkundige far
broder Peder Griffenfeld. — Efter Karen Gyldensparres død skulle
20 dsh i
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Lejregaard i første del af det 18. århundrede. Tegnet gengivelse af maleri fra o. 1740
på Ledreborg.

Lejregaard ifølge testamentarisk bestemmelse tilfalde Henrik Finckes
to søstre, men de ville ikke vedgå arv og gæld. Den sidste ejer havde
nemlig stiftet stor gæld mod sikkerhed i ejendommen. Hun sad inde
med store uindløste obligationer og fik derfor 1712 tilladelse til at
stille Lejregaard til tvangsauktion, ved hvilken den for 13.000 rdlr.
blev tilslået fru Mette Reedtz, datter af Frederik III’s kansler Peter
Reedtz og enke efter Christian Lindenov til Restrup. I sin egenskab
af priorinde for Roskilde adelige Jomfrukloster tilbragte hun vel den
meste tid i Roskilde, men af og til boede hun dog også ude på Lejre
gaard, hvor hun døde 1733. Derefter overgik besiddelsen til hendes
tredieældste datter, Sophie Lindenov, gift med Hans Henrik Mandix.
Dette ægtepar solgte imidlertid seks år senere hovedgården til stats
minister Johan Ludvig Holstein, og dermed indlededes en helt ny
epoke i Lejregaards historie.
Den nye ejer havde allerede en lang og strålende livsbane bag sig.
Han var født 1694 på godset Liibtz i Mecklenburg som søn af Johan
Georg Holstein og dennes første hustru Joachimine Biilow, hvis slægt,
der særlig var hjemmehørende på Lolland og Falster, kan stå som
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udtryk for de mange personlige og politiske bånd, der knyttedes mel
lem Danmark og Mecklenburg i tiden mellem Frederik II og Frede
rik IV. Som adskillige af sine landsmænd var faderen allerede i sine
unge år gået i tjeneste ved det danske hof. Han havde efterhånden
opnået høje embedsposter, og lige til 1730 vedblev han at spille en
betydelig rolle i Frederik IV’s omgivelser. Sønnen var gået i faderens
fodspor og har sikkert lige fra barn følt sin skæbne nøje knyttet til
Danmark. Som kronprins Christians hofmarskal og overkæmmerer
var han kommet til at stå i et personligt tillidsforhold til tronfølgeren,
hvad der blev af afgørende betydning, da denne 1730 blev konge.
Kort efter tronskiftet udnævntes Johan Ludvig Holstein til stiftamt
mand over Sjælland og amtmand over Københavns og Roskilde
amter. Det ligger nær at formode, at den stærkt historisk interesserede
mand allerede i disse år har fattet en særlig forkærlighed for Lejre
egnen med alle dens sagn og historiske minder.
Også på anden måde end gennem sine embeder knyttedes han
efterhånden nærmere til sin families nye fædreland. 1734 havde han
indgået ægteskab med Hedvig Vind, et medlem af den gamle danske
adel. Med hende fik han godserne Vrejlev Kloster og Fuglsig i Vend
syssel, men da han som embedsmand for det meste måtte opholde
sig i hovedstaden eller i dens umiddelbare nærhed, var disse to ejen
domme kun til ringe glæde for ham og hans hustru. Imidlertid nærede
statsministeren et udpræget ønske om at knytte sin høje position sam
men med omfattende godsbesiddelser; deri var han et udpræget barn
af sin tid. Hans tanker gik i retning af så omfattende jordejendomme,
at de kunne anerkendes som et len. Da de skulle ligge i nærheden af
København, var mulighederne ret begrænsede; lejligheden til at er
hverve Lejregaard kom ham derfor sikkert meget tilpas. Som det
fremgår af brevvekslingen mellem Christian VI og J. L. Holstein,
opmuntrede kongen ham kraftigt til at slutte købet. Han priste Lejregaards prægtige beliggenhed og kaldte den ret et sted, hvor en travl
embedsmand kunne hente rekreation; set fra majestætens synspunkt
var det i høj grad velbehageligt, at afstanden til staden ikke var
større, end at den kunne nås på henved 4 timer. Kongen var ganske
særlig tilfreds med, at hans udmærkede og skattede rådgiver viste sig
villig til at sælge sine arvede besiddelser i Mecklenburg og erstatte
20*
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dem med dansk ejendom, hvorved han knyttede sin skæbne endnu
fastere til det land, han tjente.
Så gik da handelen i orden i sommeren 1739, omend skødet først
er dateret 6. april 1740. Godset var i begyndelsen kun på 382 tdr.
htk. med en hovedgårdstakst på 46 tdr. Købesummen androg i alt
28.325 rdlr. Men besiddelsen var jo ikke nær stor nok til at kunne
blive anerkendt som len, så det gjaldt om at forøge den så meget
og så hurtigt som muligt. Da kongen ikke ville have et grevskab
liggende i to forskellige provinser, måtte statsministeren 1742 og 1743
sælge sine jyske ejendomme; i stedet erhvervede han i de samme år
en del bondegods fra Københavns magistrat og Sjællands stiftsøvrig
hed. 1745 købte han endvidere den 373 tdr. htk. store Kornerup
Hovedgaard, hvorefter arealet var tilstrækkeligt til oprettelsen af
»grevedomet« Ledreborg (patent af 23. marts 1746). Fire år senere op
højedes erektor i grevestanden, og hans besiddelse anerkendtes som
grevskab. I mellemtiden havde han 1748 erhvervet Skullerupholm,
og efter 1750 forøgedes godset yderligere med hovedgården Bonderup
(1754) samt med de to fjernere beliggende herregårde Næsbyholm
og Bavelse (1756). Grevskabets hartkorn var herefter endelig komplet,
idet det nu udgjorde i alt 2503 tdr.
Johan Ludvig Holstein var en højtkultiveret mand. Foruden viden
skabelige, især historiske, interesser nærede han stor forkærlighed for
kunst; først og fremmest arkitektur og havekunst havde hans be
vågenhed. Han har utvivlsomt straks fra sin overtagelse af Lejregaard
været opsat på at udnytte de ypperlige muligheder, stedet bød for
skabelsen af et virkelig storslået herregårdsanlæg, mere varieret og
mere i overensstemmelse med hans egen tids idealer end det for
håndenværende noget tunge og stive gårdparti fra Henrik Müllers
dage. Sommeren 1741 begyndtes der med nogle mindre ombygninger
i hovedhuset. Da dette arbejde var fuldført, fulgte 1743 den store
udvidelse og modernisering. Huset forlængedes med 3 nye fag til hver
side; ved hjælp af murfremspring og lisener opdeltes facaden efter
et regulært 3-fags skema med en midtrisalit, to mellempartier og to
enderisalitter. Den første understregedes ved en midterbalkon og en
frontispice til begge sider, — mod gården segmentformet, mod haven
trekantet —, de sidste ved pyntelige sandstensbalustrader; hver af
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Ledreborg o. 1760. Stik af J. Haas i Pontoppidans Danske Atlas, formentlig efter et
udkast fra før pavillonbygningernes opførelse.

risalitpartierne fik dernæst tre høje, rundbuede vinduer i andet stok
værk. Som en slags antikvitet bevaredes den oprindelige svære kampe
stensindramning om hovedportalen. Ved disse tilbygninger havde
huset fået en helt ny karakter; den smalle bygning foldede sig nu
først og fremmest ud i bredden; tværakseprincippet blev fra nu af
bestemmende for videre dispositioner. J. L. Holsteins arkitekt ved den
første etape af værket var overlandbygmester Johan Cornelius Krieger, velkendt bl. a. for sine arbejder på Fredensborg og for den om
fattende virksomhed, han udfoldede i København efter den store
brand 1728. For første gang er han nu også blevet påvist som herre
gårdsarkitekt. Blandt håndværkerne, som arbejdede herude i disse år
var murermesteren J. C. Conradi og hofstenhuggeren Jacob Fortling.
Den sidste er bl. a. mester for de to sandstensfrontoner, gårdfacadens
med de Holsteiners og Vind’ers våbenskjolde og havesidens med den
latinske inskription, der oversat lyder: »Johan Ludvig Holstein,
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Ridder, Herre til Grevskabet Ledreborg, har prydet dette Hus med
det ældgamle Navn med ny og større Bygning og har, i Fromhed
overfor Gud og i Troskab mod Kongen, viet det til et beskyttende
Hjem for sig og sine Efterkommere«. De to tilbygninger til hoved
huset fik hver for sig en funktion, som var udtryk for en vigtig side
af bygherrens naturel. For en mand med en så alvorlig religiøs ind
stilling som J. L. Holstein faldt det helt naturligt at indrette et hus
kapel i sit nye hjem. Det kom til at optage hele den vestre fløj. Både
hvad rummet og udsmykningen angår, er det typisk for den Kriegerske stil, med sin flade kuppelhvælving og med sit omløbende pulpitur
i andet stokværks højde, hvorfra en trappe fører ned bag alteret
(mod vest), der her er kombineret med prædikestol. Marcus Tuschers
farveskønne himmelfartsbillede ligesom hæver loftshøjden, men i øv
rigt er alt inventaret malet i egetræsfarver, der giver kapellet en
udpræget hjemlig, intim karakter. Det indviedes 1747 af Sjællands
biskop, Peder Hersleb.
Men Ledreborg skulle også tilfredsstille andre krav; gården skulle
have et slotslignende præg og rumme fine festlokaler. Derfor ind
rettedes størstedelen af den østre tilbygning som et prægtigt repræ
sentationsrum med en pragttrappe, ad hvilken man nåede op til
selskabslokalerne i beletagen. Dette trapperum hører til de skønneste
interiører, der er bevaret i Danmark fra rokokotiden. Selve rækvær
kets slyngværksmønster er et interessant stilhistorisk vidnesbyrd om,
hvor hurtigt Eigtveds Christiansborgmotiver bredte sig videre ud.
Formidleren var i dette tilfælde hofstenhuggeren Jacob Fortling. Men
snart fik Nicolaj Eigtved i egen person også noget at gøre på Ledre
borg. Hvad var også rimeligere, nu da udsmykningen af festrummene
stod på dagsordenen, end at Holstein tilkaldte den kunstner, som
kongen havde haft så megen glæde af på sit Christiansborg. Statsmi
nisterens nære kolleger, grev Schulin på Frederiksdal og Christian
Lerche på Lerchenborg, havde tilmed givet denne arkitekt vigtige
opgaver på deres nye landslotte. Intet under at Eigtveds fremragende
evner som interiørkunstner også skulle komme Ledreborg til gode.
Det fornemste rum er riddersalen i bygningens midte. Den rige stuk
dekoration i den højt hvælvede sal bærer præg af at være skabt under
Krieger, men selve væginddelingen med de tretten indfældede por310
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trætter er gjort efter Eigtveds udkast. De store repræsentationsmale
rier, udført af J. S. Wahl, Marcus Tuscher og P. Als, forestiller stats
ministerens fader, moder og stedmoder, hans søskende og ham selv.
Det kan tjene som udtryk for J. L. Holsteins stærke slægtsfølelse, at han
her i husets centrale sal ønskede at sætte sin nærmeste familie et
monument. Det tilstødende rum, nu efter en i øvrigt fejlagtig tradi
tion kaldet »Køgetapetstuen«, er helt og fuldt Eigtveds værk. I mod
sætning til den store festsal var det efter de bedste franske mønstre
beregnet til mere intimt selskabeligt brug, og dets udsmykning blev
formet derefter. Karakteristiske træk er f. eks. de afrundede hjørner
og kaminen med to spejle ovenover, omgivet af en pragtfuld rocaillestukkatur. Væggene her er endnu beklædt af de oprindelige gobeliner
med haveperspektiver, udført i François Legers københavnske værk
sted ; pillespejlene og de af den sachsiske billedhugger J. F. Hånnel
udførte rokoko-konsolborde har ligeledes haft deres plads her lige
siden J. L. Holsteins tid. Det tjener i det hele taget rækken af Ledreborgs efterfølgende besiddere til ære, at så meget af husets oprinde
lige udstyr endnu er bevaret på sin plads. Det er meget sjældent, at
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man i en grad som her kan fornemme selve den tid, da huset med
dets ting blev til.
Samtidig med ombygningen og indretningen af hovedbygningen
fortsattes bygge- og anlægsarbejderne udenfor. Det gælder såvel ha
ven, der vil blive omtalt nedenfor, som ladegården. De små isole
rede sidehuse nærmest hovedbygningen og de lange bindingsværkslænger blev revet ned allerede 1741. Noget længere ude ved siderne
opførtes derefter i de følgende år nye grundmurede bygninger i ét
stokværk, mod øst den såkaldte »skolebygning«, mod vest »staldbyg
ningen« med en herskabsstald til 36 heste og nogle domestikværelser.
Den store stråtækte lade med portgennemkørslen midt for hoved
bygningen blev derimod stående, men forlængedes i lighed med hoved
bygningen til begge sider. De gamle fæhuse, som havde forbundet
den med de nedrevne sidelænger erstattedes af to nye, fritliggende
bygninger, hvis sydmure lå i flugt med ladens nordmur; ved stakit
værk forbandtes de med skolebygningen og staldbygningen, således at
nu hele gårdanlægget sammenkædedes efter tværakseprincippet. Komladen fik dernæst et til hovedbygningen bedre svarende udseende.
Den blev 1745 belagt med tegltag, portgennemkørslen forsynedes med
hvælvet loft, og på facaderne opmuredes portaler med henholdsvis
segmentformet fronton mod syd, som pendant til hovedbygningens,
trekantgavl mod nord. Endelig forsynedes den med en kraftig tag
rytter, tækket med kobberfarvet blik. Laden var derved blevet til en
barok portbygning.
Da arbejdet på ladegårdsanlægget var fuldført 1746, kunne man
koncentrere sig om den sidste større bygningsopgave, nemlig at ud
fylde de store gabende huller mellem hovedbygningens ender og side
fløjene. Løsningen af denne sag blev overdraget den tredie af tidens
store arkitekter, Laurids Thura. Han er ophavsmand til de to mester
ligt placerede og genialt formede pavillonbygninger, der »udgaar fra
Sidebygningernes Gavle under rette Vinkler, derefter i store Buer
svinger over mod Hovedbygningen for til sidst at rette sig op i kva
dratiske Endepavilloner«, som oprindeligt markeredes langt kraftigere
end nu. Dengang gik deres tage nemlig ikke i ét med det øvrige
mansardtag på fløjene, men var selvstændige og formede som små
lantemeagtige spir, prydet med henholdsvis grevens og grevindens
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navnetræk i store våbenskjolde. De mindede i meget om Eigtveds
berømte pavilloner ved Christiansborg Slots ridebane. Fløjene tjener
det formål at frembringe et sammenspil imellem anlæggets forskellige
dele. Træffende er det sagt, at de to pavilloner set fra hoveddøren
virker som fremskudte kulisser, set fra porttårnet samler og afrun
der de pladsens store rum og leder det helt ind til slottets mure.
I løbet af 1750 var de to pavilloner færdige i det ydre. Oprindeligt
var mansardtagenes nederste del lagt med blåsorte, glaserede tegl som
hovedbygningens, medens den øverste var »Blik, rødt anstrøget«.
Derigennem antydedes de nye bygningers funktion som overgangsled
mellem herskabsboligen og udlængerne. Ved opførelsen af dem var
der skabt gode betingelser for anbringelsen af Johan Ludvig Holsteins
forskellige samlinger. I den vestre placeredes hans store bibliotek,
endvidere den for studiet af Danmarks historie så betydningsfulde
håndskriftsamling, samt en omfattende mønt- og medaillesamling.
Lokalerne blev udstyret under Thuras vejledning. Alt træværket var
gjort af umalet lindetræ. Over reolerne var i væggene indfældet por
trætter af en række af tidens betydelige personligheder, dels embeds
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kolleger, dels gode venner af lensgreven. Desværre er dette enestående
interiør ikke længere bevaret, men en række af portrætterne findes
endnu på Ledreborg.
Den østre pavillonbygning optoges i nogle år hovedsagelig af oran
geriet ; i kælderen var der køkken, medens der i »Runddelen over det
nye Køkken« var en malerisal med en mængde familieportrætter. Om
kring 1755 blev orangeriet omdannet til en stor »Familiesal«, hvor ca.
40 anebilleder indfældedes i væggene efter deres pladser i anerækken.
Denne sal og den tilstødende »skæve Stue«, også kaldet »Biilowsalen«,
med fjernere slægtsmedlemmers portrætter, står endnu som et talende
minde om stifterens udprægede familiefølelse og hans store samler
flid. Både for håndskriftsamlingen og for portrætterne gælder det, at
grundlaget for bestanden kan følges tilbage dels over faderen, dels
ganske særlig over den mødrene, Biilowske familiegren, formentlig til
den stærkt personalhistorisk interesserede Ide Grubbe, J. L. Holsteins
oldemoder.
Som slutsten på selve byggearbejderne opførtes endelig 1754 - 55
de lave og smalle fløje ved hovedbygningens ender, hvorved forbind
elsen mellem bygningskompleksets forskellige dele helt sluttedes. De
overtog familiesalens tidligere funktion, nemlig den at være Orangeri og Laurierhuse. De mange forskellige bygningsdele udgjorde herefter
en helhed af ejendommelig og storslået skønhed. Dertil bidrog i væ
sentlig grad også den af Thura planlagte opdeling af den store, brede
gårdsplads. Fra det sted, hvor pavillonbygningernes svingning over
mod hovedbygningen begynder, førtes et egestakitværk i skiftevis
bløde sving og stærke knæk hen til portbygningen, hvorved en indre
gård skiltes ud fra to pladser foran sidelængerne. Foran selve hoved
bygningens midtparti arrangerede arkitekten et lille brolagt plateau
som en sirlig scene, afgrænset af seks lygteobelisker og med et pynte
ligt smedejernsgitter udenom en trappe ned til kælderløngangen. Det
gav anlæggets dybdeakse en lille, tiltrængt betoning over for den ellers
så stærkt dominerende tværakse. Denne mesterlige dekorative ud
smykning af slotsgården er vidnesbyrd om Thuras fremragende kunst
neriske evner. Måske er det Versailles, der har foresvævet arkitekten.
Der er gårdanlægget mod byen tredelt på samme måde, med en »cour
d’honneur« afgrænset af et gitterværk med knækket forløb, endvidere
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med to »basses cours« ved siderne og endelig med den lille selvstæn
dige »cour de marbre« foran selve facaden. I overensstemmelse med
bygherrens ønske om, at alt skulle underlægges et fast ordensprincip,
havde arkitekten projekteret yderligere forandringer af det Kriegerske
anlæg. Det ses bl. a. af en plan fra 1750’eme, udarbejdet af land
inspektør Hammer, men utvivlsomt med Thura som egentlig ophavs
mand ; her er den store lade forsvundet og erstattet af et porttårn lidt
længere mod syd. I stedet for staldbygningerne ses på hver side af
tårnet et par buede bassiner, og laderne er flyttet hen som to regel
mæssige gårdanlæg bag skolebygningen og staldbygningen.
Sammen med J. J. Bruuns tegninger kaster denne situationsplan
tillige lys over haveanlægget og over gårdens placering i forhold til
omgivelserne. Det oprindelige haveanlæg er ganske vist nu noget
udvisket, men de store træk er dog enten bevaret eller genskabt sådan,
at man med støtte i de samtidige billeder og beskrivelser får et godt
indtryk af dets udseende i Johan Ludvig Holsteins tid. Fra 1742 til
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1748 havde J. C. Krieger, vor barokke havekunsts førstemand, ledel
sen også af denne del af arbejdet; derefter var det Thura, som kom
til at tage sig af særlig den skulpturelle udsmykning.
Ledreborgs ejendommelige beliggenhed over for den dybe dalsænk
ning åbnede ikke plads for større horisontale anlæg; til gengæld var
terrænet ideelt for terrasser både på nord- og sydskrænten. Og dette
forstod J. C. Krieger og Laurids Thura at udnytte. Bygningsanlæggets
midtakse fortsattes ned gennem haven, markeret ved et bredt trappe
anlæg, lagt af græstørv, i forbindelse med krumme indskæringer i de
enkelte terrasser, hvis antal på nordskrænten var ni, på sydskrænten
syv. Oven på terrasserne var der spadseregange med klippede hække af
liguster, lind, avnbøg og sjældne frugttræer; desuden stod her talrige
malede lysthuse formede som løvhytter. Udsmykningen med billed
huggerværker var meget omfattende; når kun få stykker (Flora og
Ceres) af disse skulpturer er bevaret, skyldes det formentlig, at en
mængde af figurerne var af træ, bemalede med stenfarver. Ved åløbet
gennem haven lå flere møller, hvoraf én pumpede vandet op ad bak
ken dels til havens ni fontæner, som sprang 8-10 alen højt, dels til
vandhaner i orangerihuset, køkkenet, hollænderiet og stalden. Ved
havens østre og vestre udkanter lå endelig to ottekantede bygninger,
indrettet som menageri og vaskehus.
Den egentlige have var skilt fra en dyrehave mod øst ved en ind
hegning, bestående af egestolper og løsholter, flettet med enebærstave.
Dyrehaven var arrangeret som et »historisk og genealogisk-peripatetisk Akademi«. Den var gennemskåret af et system af alleer og gange
med navne efter de europæiske riger og prydet med mindestene eller
statuer for en række nordiske regenter. Nogle af dem er endnu be
varet. J. L. Holsteins vejleder ved indretningen af denne mærkelige
historiske mindepark, en tidlig forløber for Jægerspris-mindelunden,
var professor H. P. Anchersen, som 1757 udgav et »Udkast til en til
forladelig Nordisk Histories Real-Academi udi Dyrehaven ved Ledreborg«. Som en slutsten på værket var det endelig Thuras plan at lade
det omfattende kompleks af bygninger og have fæstne til landskabet
ved et storslået system af alleer. På den ovenfor nævnte plan af
Hammer ses det, hvorledes allésystemets centralpunkt var projekteret
til at skulle ligge midt i Ledreborgs hovedbygning, således at den
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øst-vest gående hovedallé blev skåret af en nord-syd gående. Denne
plan blev dog aldrig realiseret i sin helhed. Men 1747 plantedes den
nuværende lange allé, der fra familiegravhøjen i vest strækker sig
gennem gården og videre ca. 6 km i østlig retning ind mod Roskilde ;
den er et enestående minde om og udtryk for storheden i Johan
Ludvig Holsteins planer. På lang afstand tiltrækker den sig opmærk
somheden, som et vartegn for Ledreborg; lykkeligvis er den nu også
fredet. Selve indkørslen til Ledreborg fører igennem en stor sand
stensport, kaldet »Amalienborgporten«, fordi de store sidestykker
hidrører fra det ældre Sophie-Amalienborg i København.
Selv om ikke alt fuldførtes efter planerne, stod Ledreborg dog ved
Johan Ludvig Holsteins død 1763 som et imponerende anlæg, der
både ved sin variation af selve bygningskomplekset og ved sin ud
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nyttelse af de givne terrænforhold søger sin lige inden for vort lands
grænser. Når man betænker, at alt er blevet til lidt efter lidt, ovenikøbet delvis oven på den tidligere Lejregaards bygninger, imponeres
man af den helhed, der er blevet resultatet. Forklaringen ligger for
en stor del deri, at statsministeren forstod at tage tidens bedste evner
i sin tjeneste. Men bag de tre fremragende arkitekter, Krieger, Eigtved
og Thura, spores bygherrens egen kultiverede og harmoniske person
lighed. Hans myndige, velafbalancerede væsen var utvivlsomt det
samlende led; hans symbolum »Ordine cuncta vigent« (d. v. s. alt
trives ved orden) har gyldighed også for det herregårdsanlæg, han
skabte.
Når Ledreborg har bevaret så meget af sin charme fra det 18. år
hundrede, skyldes det de efterfølgende besiddere. I over 200 år er
grevskabet gået i arv fra fader til søn, og det har utvivlsomt betydet
meget for kontinuiteten. I hovedsagen var byggearbejderne fuldført
af erektor; de følgende ejere kunne hellige sig mindre opgaver eller
samle sig om vedligeholdelsen af det engang skabte. Statsministerens
eneste søn, lensgreve Christian Frederik Holstein tiltrådte grevskabet
1763. Godsets tilstand var da ikke den allerbedste, idet faderens kost
bare byggevirksomhed havde medført en gæld på ikke mindre end
63.700 rdlr., samtidig med at andre til grevskabet hørende ejendomme
var blevet ikke så lidt forsømt. Det blev derfor en tung arv at løfte.
For at klare de økonomiske forpligtelser bortsolgtes 1766 Bonderup,
1777 Næsbyholm og Bavelse.
På selve Ledreborg skete der den forandring, at den nordre lade
bygning med portgennemkørsel blev nedbrudt og et nyt porttårn op
ført lidt sydligere, i overensstemmelse med Thuras ovenfor omtalte
plan. Det er denne halvt barokke, halvt klassiske bygning, som står
nu, med den anden lensgreves og hans hustrus navne samt årstallet
1799 på nordsiden. En ny stor og mønsterværdig ladebygning, »den
østre røde Lade«, opførtes 1794 nord for vejen, der fører forbi porttårnet, medens dens pendant, hvortil der allerede da blev samlet
materialer, først byggedes henimod hundrede år senere. De var tænkt
som bindeled mellem de to adskilte dele af avlsgården. Men denne
tanke blev aldrig realiseret. Efter hvad der fremgår af en plan fra
1781 - 82, hvorpå er indføjet de ændringer, der skete før 1807, blev
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løsningen tværtimod, at man efterhånden løste avlsgården ud fra dens
forbindelse med »Slotsanlægget«. Det var utvivlsomt en praktisk for
anstaltning således at koncentrere landbrugsdriften øst for skolebyg
ningen i stedet for at have stald- og ladebygningerne liggende langt
ude ved begge sider, men den gode gamle tradition i dansk herre
gårdsarkitektur, at ladegården skal kunne ses fra hovedbygningen,
blev hermed brudt.
Efter greve Christian Frederik Holsteins død 1799 blev hans enke
dekanesse på Vallø. I hans to ægteskaber var der i alt 10 børn, hvoraf
3 sønner. De to af dem var døde som unge, så det blev det yngste
barn i hele flokken, greve Christian Edzard Holstein, der succederede.
Han havde 1800 ægtet Sophie Charlotte, rigsherreinde zu Inn- und
Knyphausen, og fortsatte de af faderen påbegyndte udskiftningsbe
stræbelser, ligesom hoveriet under Ledreborg i hans tid efterhånden
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blev afløst. Efter den nye matrikel af 1844 udgjorde grevskabets areal
i alt 1581 tdr. htk. Af hovedgårdsjorderne lå 650 tdr. Id. under Ledreborg, 500 tdr. under Skullerupholm og 150 tdr. under Kornerupgaard.
Godsets skovareal var på ca. 1000 tdr. Id. Bondegodset bestod af 120
gårde, 6 møller og 3 kroer med noget over 1000 tdr. htk. i alt. Kirker
under godset var Osted, Allerslev, Rorup, Glim, Komerup, Særløse,
Kidserup og Lyndby med tilsammen 225J^ tdr. tiende htk.
I første halvdel af det 19. århundrede forandredes det terrasse
formede haveanlæg, som efterhånden var kommet i stærkt forfald; i
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overensstemmelse med tidens idealer inden for havekunsten måtte
også på Ledreborg den stive, franske stil vige for den mere naturlige,
romantisk betonede have, der heller ikke krævede så omhyggelig pas
ning og vedligeholdelse. På billeder fra omkring 1820 ses terrasserne
kun som jordkamme; senere jævnedes de yderligere, så det gamle
anlæg næsten ikke kunne spores. Det var et udtryk for den samme
ånd, når det idylliske Svejtserhus 1818 opførtes ved den lille sø i
Herthadalen; det var oprindelig bolig for en forstbetjent, senere blev
det traktørsted og et meget yndet udflugtssted.
Efter at den Holstein-Ledreborgske begravelse ved Frue Kirkes
ødelæggelse som følge af bombardementet 1807 var blevet nedlagt,
indrettedes i 1810 den store oldtidshøj vest for hovedbygningen til
familiegravsted. Herhen førtes bl. a. de jordiske rester af de to første
lensgrever, og her er alle senere afdøde familiemedlemmer gravsat.
Christian Edzard Holstein lod størstedelen af det store bibliotek på
Ledreborg samt mønt- og medaillesamlingen bortsælge ved et par
offentlige auktioner i København i begyndelsen af århundredet. Til
alt held havnede en ikke uvæsentlig del af dets værdifulde bestand i
Det kgl. Bibliotek og Universitetsbiblioteket. Den vestre pavillonbyg
ning, der hidtil havde været bibliotek, nyindrettedes som gæstefløj.
Da den tredie lensgreve var død i København under koleraepide
mien 1853, overgik grevskabet til hans eneste søn, greve Christian
Edzard Moritz Holstein. Efter sit giftermål 1837 med Caroline Louise
Lefeubre de Marpalu, datter af en fransk emigrant, havde han en tid
forestået ledelsen af sin svigermoders gods Hochberg i Württemberg.
Men allerede i 1840’erne overtog han administrationen af Ledreborg.
Da han engang var opstillet som kandidat til folketinget, ønskede han
ikke at gå med i en valgkampagne, idet han anså det for urigtigt at
påvirke vælgerne. Den noble, stilfærdige mand var meget afholdt af
grevskabets beboere, som 1886 rejste ham en mindestøtte med hans
buste, udført af billedhuggeren Carl Rohl-Smith, på havens sydskrænt
lige over for hovedbygningen. Det er blevet sagt, at bønderne derved
ville udtrykke deres taknemlighed over for lensgreven, som ikke
havde lagt noget pres på dem for at få dem til at købe deres gårde,
efter at loven om fæsteafløsningen var blevet vedtaget 1858. Over for
den samme skrænt, på den såkaldte bølgebakke, står nu den i 1855
21 dsh i

321

KØBENHAVNS AMT

erhvervede marmorgruppe af J. A. Jerichau, »Adam og Eva efter
Syndefaldet«. I gården foran hovedbygningen lod Christian Edzard
Moritz Holstein det gamle egestakitværk erstatte af et jerngitter, sam
tidig med at dets buede og knækkede forløb ændredes; han lod lige
ledes de nuværende gitterfløje indsætte i »Amalienborgporten« ved
indkørslen. Endelig opførte han 1874 et nyt stuehus til forpagteren
samt flere andre bygninger på avlsgården, som derved flyttedes op
nord for vejen, bort fra sin plads lige bag den østre sidebygning.
Ved lensgreve Chr. E. M. Holsteins død 1895 fulgte hans eneste
søn, greve Johan Ludvig Carl Christian Tido Holstein som besidder.
På grund af såvel sin politiske virksomhed som sine bestræbelser for
at føre Ledreborgs bygnings- og haveanlæg tilbage til deres oprinde
lige udseende er han den af grevskabets besiddere, der næst efter
erektor er blevet mest kendt. Efter nogle års ophold i Svejts, hvor
han væsentlig beskæftigede sig med studiet af historie og filosofi,
vendte han efter faderens død tilbage her til landet og overtog lens
grevskabet. Allerede ved systemskiftet 1901 fik han tilbud om en
ministerpost, men afslog den. I 1909, da uenigheden mellem I. C.
Christensen og N. Neergaard truede forsvarssagen og varslede en
forfatningskrise, påtog han sig dog for en kortere tid hvervet som
konseilspræsident. Under tilskyndelse af filosofiske studier var han
allerede som ganske ung gået over til katolicismen. Dette trosskifte
medførte, at kapellet på Ledreborg 1899 nedlagdes for i 1910 at blive
indviet til katolsk gudstjeneste, hvortil det stadig bruges.
Kort efter sin hjemkomst fra udlandet havde lensgreven taget fat
på omfattende restaureringsarbejder på Ledreborg. De varede fra
1901 til 1908 og udførtes under ledelse af arkitekt G. Wittrock på
grundlag af lensgrevens egne planer og tegninger. Vigtigst var det, at
hovedbygningen, der en tid havde stået hvidkalket med sorte pilastre,
en tid helt hvid, indtil den i slutningen af det 19. århundrede var
blevet cementpudset, fik sin oprindelige gullige okkerfarve tilbage,
medens pilastrene nu maledes røde. Gitterværket i forgården fik sit
gamle forløb igen. Porttårnet, hvis høje spir i mellemtiden var blevet
ændret i formen og tækket med tagspåner, fik atter sin gamle form og
kobberdækning, og der installeredes et sangværk i lighed med det
gamle fra statsministerens tid. I fire nicher på de to facader anbragtes
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nu gamle sandstensfigurer, forestillende de fire kardinaldyder temperantia, fortitudo, justitia samt prudentia og hidrørende fra Amalien
borg. Ved tårnets sider anlagdes i overensstemmelse med det gamle
projekt fra 1750’erne et par buede vandbassiner. Som pendant til den
østre røde lade, der genopførtes efter en ildebrand, byggedes endelig
den tilsvarende vestre røde lade. Imellem de to lader førtes en op
kørsel, bestående af et dobbeltsving, op til en nyanlagt nordallé til
21*
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»Køgetapetstuen« med Fr. Legers tapeter (fot. Holt & Madsen).

Herthadalen. Også det var i overensstemmelse med Hammers gamle
plan. Der blev endelig gjort et stort arbejde for at gengive havean
lægget dets gamle præg. Terrasserne blev igen afgravet, og gangene
i det historiske akademi genskabt. Men havens frie, landskabelige
karakter blev dog i hovedsagen bibeholdt. Ved besidderens død 1912
stod Ledreborgs anlæg meget velholdt og meget lig det oprindelige i
udseende. Hans hustru, grevinde Henriette, født Løvenørn, havde
som sin mand interesseret sig stærkt for herregårdens forskønnelse.
Hun tilførte bl. a. stedet en række portrætmalerier fra den Løvenømske familiekreds, og da hendes broder 1926 døde som det sidste
medlem af sin slægt, arvede den næstældste søn, greve Christian
Maria, slægtens navn som greve Holstein-Løvenørn.
Den ældste søn, hofjægermester, lensgreve Josef Ignatius Maria
Holstein, var grevskabets besidder fra 1912. Ved grevskabets over
gang til fri ejendom 1926 måtte Kornerupgaard og en del af Skullerupholm stilles til rådighed for udstykning. Samtidig afgav lensgreven
den berømmelige håndskriftsamling som gave til Det kgl. Bibliotek,
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Den røde dagligstue (fot. Holt & Madsen).

på betingelse af at den stadig holdes samlet og bevaret under navn af
»Den Grevelige Holstein-Ledreborgske Haandskriftsamling«; de be
rømte Hanserecesser og de manuskripter, som direkte vedrører Ledreborg, forblev dog i arkivet på gården. Ledet af sine historiske inter
esser afstod han ligeledes en række værdifulde historiske portrætter
til det nationalhistoriske museum på Frederiksborg. 1951 gik godset
i arv til Knud Johan Ludvig lensgreve Holstein.
Ledreborg gods har nu et samlet geometrisk areal på 1815 ha,
medens hartkornet andrager 195,8 tdr. Ejendomsværdien er 6.159.200
kr. Under hovedgårdene, Ledreborg avlsgård og Skullerupholm, der
drives henholdsvis ved bestyrer og forpagter, ligger i alt 545 ha. Af
bondegods er der nu 496 ha, fordelt på 14-15 forpagtergårde, hvor
iblandt er den gamle Hulegaard, den tidligere skovridergård Linalyst, samt Bispegården, med navn efter biskop Christen Willumsen
Worm, hvem den tilhørte i begyndelsen af det 18. århundrede. Skov
arealet under Ledreborg udgør 827 ha; ved forpagter drives endvi
dere teglværket Skullerupholm og et savværk.
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Ved bygningerne er der ikke sket større forandringer i nyere tid.
Efter en ildebrand er avlsgårdens forpagterbolig (nu bestyrerbolig)
1914 nyopført i helt herskabelig stil. Den bærer nu navnet Christinalyst. Hovedbygningen, pavillonfløjene og haveanlægget ligger i hoved
sagen hen som i de foregående besidderes år. Kun den nordre allé
og opkørslen dertil er igen blevet nedlagt.
Det er i vore dage ingenlunde noget let hverv at være ejer af et af
de ældste og skønneste herregårdsanlæg i landet. Men Ledreborg er i
gode hænder hos syvende generation af den familie, som nu har
været besiddere i over 200 år.
JØRGENPAULSEN

EJERE
15.-16. århundrede kgl. len
ca. 1625 L. Jensen
Roskildegaard len
1661 Københavns magistrat
1663 Henr. Muller
Th. Fincke

1712 Mette Reedtz
1734 H. H. Mandix
1740 Joh. Ludv. Holstein
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Udlejre
Bondegård
1663 Ny hovedbygning i to stokværk
ved A. Mathiesen (?), bindings
værks avlsgård

1741 Ombygninger i hovedbygningen
1743 Udvidelse af hovedbygningen
og ombygning af avlsbygninger
ved J. C. Krieger
1745 Interiører ved Nic. Eigtved
1742-48 Haveanlæg ved J. C. Krieger
1746-50 Pavilloner og slotsplads
ved L. Thura
1747 Ledreborg-alleen plantet
1754 Orangeri-og Laurierhuse
1757 Historisk mindepark
ved H. P. Anchersen
1799 Portbygning opført efter
L. Thuras plan
ca. 1800 Ladegården flyttet
1901-08 Restaurering ved
G. Wittrock

Lindholm, set fra øst, fra haven (fot. Kbh.s Foto-Service).

Lindholm
Gevninge sogn, Voldborg herred, Københavns amt
Lindholm ligger ca. en halv km syd for landevejen Roskilde-Holbæk
et stykke vest for Gevninge. Fra gården er der god udsigt over Gev
ninge vig, der skyder sig næsten helt ind til landevejen, til Horns
herred.
Lindholm er ret ung som herregård, men stedet har tidligere givet
plads for andre gårde, som peger langt tilbage i historien. Ifølge
traditionen skal Lindholm tidligere have ligget på den banke, der nu
kaldes »Gammel Lindholm«, og fund af bygningsrester på banken
bestyrker overleveringen. Voldstedet ligger i en eng vest for gården,
og efter dets præg at dømme stammer det fra den tidlige middelalder.
Den teori er blevet fremsat, at voldstedet har båret den borg, som
ærkebisp Eskil efter Saxos udsagn ejede »in palude lethrica«, og som
Valdemar den Store erobrede ved en krigslist. Stemmer denne anta327
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Beliggenhedsplan o. 1800.

gelse, har man ment, at oldtidens kongeby, Lejre, skulle være at finde
i nærheden; det turde dog vel være tvivlsomt.
Navnet Lindholm nævnes første gang 1333, da Johannes Hviding
pantsætter sin ejendom i Lindholm til St. Klara Kloster i Roskilde
for 35 mark sølv.
I middelalderens slutning findes ved Lindholm to gårde, der synes
at have været bortforlenet til lavadelsmænd. Disse optræder ikke sjæl
dent som vidner på Voldborg herredsting. 1466 og 1486 nævnes Oluf
Jensen til Lindholm, 1494 Claus Gødekis, 1502 Niels Jensen; efter
ham kommer Erik Jensen, der var den betydeligste blandt dem. Han
var en tid borgmester i København, senere blev han forstander for
Vor Frue Kloster i Roskilde og høvedsmand på Haraidsborg ved
Roskilde. Hans søn, Hans Eriksen, fik gården efter ham og fratrådte
den 1522. Hans svigerinde Mette Mortensdatter synes at have fået
livsbrev på de to gårde, for hun boede på den ene og en bonde på
den anden i 1568, da hendes søn Erik Mortensen fik forleningsbrev
på dem. Nu var Lindholm ved at vokse i betydning, de to gårde blev
slået sammen til en, og 10 bøndergårde i Gevninge blev lagt til lenet.
1588 var Erik Mortensen død, og Lindholm len blev givet til den
kongelige jægermester Adam Normand af den tyske adelsslægt, der
havde sit sæde i Trippewitz på Rygen, og hvoraf adskillige medlem
mer i denne tid søgte til Danmark og banede sig vej her. Foruden
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Lindholm hørte adskillige gårde i Sømme og Ramsø herreder til
Adam Normands forlening. Adam Normand døde 1595; hans navn
og våbenmærke er at finde på prædikestolen i Kornerup kirke.
Dermed ophørte Lindholm for en tid at eksistere som selvstændig
forlening, idet gården blev lagt ind under det store Roskildegaards
len. Bygningen på gården var i denne tid kun bolig for lenets skov
foged. Hans Lauridsen skovfoged nævnes adskillige gange i de føl
gende år som boende i Lindholm. Gården lå under Roskildegaards
len indtil 1616, da statholderen i København, rigsråd Breide Rantzau,
fik den ved mageskifte med kronen.
Breide Rantzau var en af landets rigeste og mægtigste adelsmænd.
Som søn af statholderen i hertugdømmerne, Henrik Rantzau, havde
der ikke manglet ham midler til en gunstig start, og da han var en
dygtig og vellidt mand, havde hans bane bestandig været stigende.
Gennem tre ægteskaber, ved køb og ved mageskifter øgede han stadig
sit gods, så Lindholm har kun indtaget en beskeden plads mellem det
meget, han havde i forvejen. Han lagde gården ind under sit gods
Svanholm i Hornsherred, men denne tingenes tilstand skulle ikke få
lang varighed for Lindholm. Allerede 1618 afgik Breide Rantzau ved
»Gammel Lindholm« (fot. Kbh.s Fot o-Service).
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Hovedportalen
på vestfacaden
(fot. Kbhs.
Foto-Service).

døden, og hans svigersøn Hans Lindenov til Gaunø fik blandt meget
andet gods også Lindholm.
Hans Lindenov, der gjorde sig bemærket som en af de ivrigste
blandt tidens mange ivrige godssamlere, har heller ikke fattet syn
derlig hengivenhed for den beskedne gård; 1633 afhændede han den
igen til kansler Christen Friis til Kragerup. I ham fik Lindholm en
ejer, der skøttede den vel. Han arbejdede energisk for at udvikle dens
tilliggender. Ved mageskifte med Roskilde domkapitel fik han en del
bøndergårde i Gevninge og de omliggende sogne, og disse lod han
lægge ind under Lindholm. 1638 havde den nået den nogenlunde
anselige størrelse af 60 tdr. htk. Gården havde åbenbart en vis betyd
ning for Christen Friis; i sine sidste leveår opholdt han sig ikke så
sjældent herude.
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Nogle af de bygningsrester og genstande, der er fundet på »Gam
mel Lindholm«, peger hen på renæssancetiden og kan muligvis til
skrives nogle bygninger, Christen Friis lod opføre. Christen Friis
døde 1639 ; hans enke Barbara Wittrup havde derefter Lindholm en
tid, hvorpå den gik over til sønnen Jørgen Friis.
Efter enevældens indførelse gik Lindholm som så mange andre
herregårde ud af adelens besiddelse. Gården havde dog en lempelig
overgangstid, idet dens nye ejer, professor Hans Zdega sandsynligvis
havde nogle dråber — omend italiensk — adelsblod i sine årer, i
hvert tilfælde synes hans slægt også før enevælden at have haft til
ladelse til at besidde adeligt jordegods. Hans Zdega kom til Lindholm
efter at være slået ud af sin hidtidige videnskabelige løbebane.
Han kastede sig over landbruget, men også det blev en skuffelse,
han nåede kun at erhverve sig en anselig gæld før sin død 1673.
Lindholm afhændede han snart til sin fordums kollega, professor
Rasmus Bartholin.
Rasmus Bartholin hørte til den bartholinske slægt, der i det 17.
århundrede betød så umådelig meget for universitetet og for dansk
videnskab i det hele taget. Han havde i sine unge år studeret i ud
landet, især i Leyden, fysik og matematik var blevet hans specialer.
Han havde allerede gjort sit navn kendt ved at udgive adskillige
matematiske værker, da han i 1657 fik ansættelse som professor i
matematik ved universitetet; senere fik han et professorat i medicin,
der var bedre aflagt. Hans betydeligste videnskabelige indsats kom
dog til at ligge på et helt tredie felt, nemlig krystallografiens, idet
han skrev en afhandling om det islandske kalkspat, det såkaldte
dobbeltspat, hvis dobbelte brydning, han var den første, der gjorde
opmærksom på. Som så mange af datidens videnskabsmænd blev han
træt af universitetsgerningen. Efter at have været rektor adskillige
gange trak han sig tilbage som professor honorarius. Han søgte over
i administrationen og var 1675 -93 assessor i højesteret.
Bartholin drev ikke selv landbruget, men havde forpagtet lade
gården bort. I sine senere år ejede han gården i fællesskab med sin
svigersøn, Ole Rømer, der har gjort sit navn udødeligt ved på en
enkel, men genial måde at finde lysets hastighed.
1690 solgte de Lindholm til overkrigskommissarius Gothard Braem,
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en broder til Rasmus Bartholins anden hustru. Gothard Braem var
søn af den københavnske storkøbmand Gødert Braem. Han skulle
som sin fader være handelsmand, men under den skånske krig kom
han ind i administrationen, først som proviantforvalter, senere som
krigskommissarius for Sjælland og Falster. Hans navn er knyttet til
indførelsen af landmilitsen 1701.
Medens de tidligere ejere som regel ikke havde været særlig stærkt
knyttet til Lindholm, var det i høj grad tilfældet med Gothard
Braem. Han tilbragte meget af sin tid derude og arbejdede med iver
på at øge godsets tilliggender. 1694 foretog han et mageskifte med
kongen og erhvervede 6 gårde nær Lindholm. For udvist tro tjeneste
fik han desuden kongeligt skøde og gavebrev på Herslev og Gevninge
kirker tillige med kaldsretten til samme. Ved Gevninge kirke lod han
senere, i årene 1698 -99, bygge et kapel, og under dette indrettede
han en hvælvet gravkælder til sig og sin familie, hvori hans og hans
hustrus samt nogle af hans talrige børns kister endnu står. For god
sets bønder var han ingen nådig herre. De plagede hævnede sig efter
hans død ved at fortælle, at han ikke kunne finde fred i sit gravkapel,
men om natten måtte køre fra det til Lindholm, hvor han havde
for øvet sine hårdheder.
Enken Anna Cathrine Wendelmann blev siddende på gården efter
hans død, og 1703 solgte børnene deres andel i gård og gods til hende.
1704 giftede hun sig igen med kancelliråd senere etatsråd Severin
Wildschutz. Hans ejertid blev lang og lidet mærkelig i gårdens histo
rie. Han døde 1726, og Anna Cathrine ejede for anden gang gården
som enke, men hun døde allerede året efter. 1728 blev gården solgt
ved auktion og købt af gehejmeråd, statsminister Chr. Ludv. Scheel v.
Piessen til Selsø, Fussingø m.m. Prisen for gård og gods var 28.000
rdlr. Siden da har gården været i den Plessenske slægts eje.
Chr. Ludv. Scheel v. Piessen var født i Mecklenburg og havde gjort
karriere inden for administrationen. Gennem mange år havde han
været stiftamtmand over Århus stift, indtil han 1725 var blevet op
taget i gehejmekonseillet. Hans stejle holdning over for den i Frederik
IV’s sidste år så indflydelsesrige Anna Sofie Reventlow kom ham til
gode efter tronskiftet, han fik talrige embeder.
Selv om Lindholm kun var en af hans mindre ejendomme, ofrede

332

LINDHOLM

han den en ikke ringe opmærksomhed, først og fremmest opførte han
den nuværende hovedbygning. Den nye hovedbygning blev vel ikke
stor, men ganske smuk, opført i italiensk stil. Den består af en to
stokværk høj midterbygning og to lavere, noget tilbagetrukne fløje.
Anlægget er udpræget symmetrisk. Midterbygningen har store vinduer
og hovedindgang midt for, en høj stentrappe fører op til den. Trappe
stenene ved indgangen mod øst skal være kløvet ud af en eneste sten,
der tidligere havde tjent som overligger i en langdysse ved Lejre by,
efter sagnet kong Dan Mykillatis’ grav. Til borggården var der knyt
tet tre mindre længer, der blev brugt til hønsehus, borgestue, m. m.
Øst for hovedbygningen lod v. Piessen anlægge en stor, smuk have.
I en indberetning fra 1769 kaldes den »den kunstige, nye anlagte
Lysthauge«, og det hedder om den, at den »støder an i en Runddel
med mange smukke Linder besat paa en Part af Skoven Rød kaldet.
Hvorigennem højsalig Hr. Geheimeraad v. Piessen med stor Bekost
ning har ladet anlægge en meget plaisant og dejlig Allé med rare
Linde og Grantræer paa nogle tusinde Skridt, saa der fra det høje
Herskabs Værelser igennem Lysthaugen og den herlige Allé haves en
ypperlig Prospekt til Roskilde Domkirke«. Nord for hovedbygningen
lå avlsgården med magasin, stalde og lade af bindingsværk.
En kapital, som v. Piessens afdøde hustru havde efterladt, anbragte
v. Piessen i Lindholm, og 1737 stiftede han af denne et legat, hvis
renter skulle tilfalde fattige drengebørn af adelig familie »dennem i
Gudsfrygt og boglige Kunster at oplære«. 1749 oprettede han Lind
holm og Bognæs til et fideikommis, som altid skulle følge Selsø.
Chr. Ludv. Scheel v. Piessen døde 1752. Lindholm tilfaldt derefter
hans sønnesøn Christian Ludvig Scheel-Plessen, søn af den tidligere
afdøde overhofceremonimester Mogens v. Piessen. C. L. Scheel-Plessen
var mindreårig ved overtagelsen, han foretog studierejser i udlandet
og fik efter sin hjemkomst sæde i generallandvæsenskollegiet. Senere
blev han amtmand over Københavns amt. Han var bondevenlig og
bidrog til lempelse af hoveriet. På sine egne godser gav han bønderne
arvefæste og hoverifrihed på gunstige vilkår.
Efter hans død tilfaldt Lindholm sønnen Mogens Scheel-Plessen.
Da han døde barnløs 1819, gik Lindholm over til hans fætter, greve
Mogens Joachim Scheel-Plessen, der fulgtes af sin søn, greve Carl
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Theodor August Scheel-Plessen, som en tid var overpræsident i Altona og fra 1856 præsident i Holstens stænderforsamling. Da Preus
sen 1866 havde annekteret Hertugdømmerne, blev han overpræsident
for Slesvig-Holsten, en stilling han beholdt til 1879, hvorefter han
trak sig tilbage til de store godser, han ejede i Holsten. Han afgik
ved døden 1892, og Lindholm kom i greve C.G.J. W. Scheel-Plessens
besiddelse, han var preussisk kammerherre og major. Baron Magnus
v. Piessen arvede godset efter denne, og da han døde 1948, kom
Lindholm i den nuværende ejers, Victor Friedrich Carl von Piessens
besiddelse.
1907 brændte Lindholms avlsbygninger, de blev genopført 1908.
1910 blev hovedbygningen restaureret af arkitekt Viggo Dahl, haven
blev samtidig reguleret og omdannet. Gårdens nuværende areal er
464 tdr. Id. ager og 40 tdr. Id. eng.
GUNNAR OLSEN

EJERE
1333 Johannes Hviding
Roskilde klostergods
1536 Kronen
1616 Breide Rantzau
1618 Hans Lindenov
1633 Chr. Friis
1664 H. Zoéga
1664 R. Bartholin. Senere bliver
Ole Rømer medejer
1690 G. Braem
1704 S. Wildschiitz
1728 Chr. Ludv. Scheel v. Piessen

BYGNINGER

1400-tallet To gårde, der først i
1500-tallets sidste halvdel
sammenlægges til én gård

o. 1730 Nuværende hoved
bygning, der tilskrives
J. C. Krieger, opføres
1908 Nye avlsbygninger opføres
ved V. Dahl
1910 Hovedbygningen restaureres
ved V. Dahl

Aastrup, set fra nord (fot. Holt & Madsen).

Aastrup
Kirke-Såby sogn, Voldborg herred, Københavns amt

Aastrup ligger ved grænsen mellem København og Holbæk amter i et
særpræget landskab. Ved istidens slutning har en vældig smeltevands
flod formet dalen, som Elverdamsåen nu løber i. Den østlige dal
skråning tegner med sine stejle, skovklædte skrænter en kraftig
linie i landskabet. Elverdamsåen, der udmunder i Bramsnæsvig, er
kun kort, men alligevel drev den tidligere hele syv vandmøller. Dens
poetiske navn er af nyere dato. Elverdam går tilbage til Ellebrodam.
Hvor dalen omtrent 1 km syd for landevejen snævres sammen, ligger
Aastrup på den østlige dalskråning.
I middelalderen synes den at have været en landsby, idet bønder
fra Aastrup flere gange nævnes som tingsvidner; landsbyens hoved
gård har så på et tidligt tidspunkt opslugt bøndernes gårde; fra det
16. århundrede kendes kun én gård, hovedgården Aastrup.
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Dens først kendte ejer er Erik Krabbe, søn af den berømte Tyge
Krabbe til Bustrup, rigens marsk og Christian II’s uforsonlige mod
stander. Erik Krabbe er navnlig kendt for sine litterære interesser.
Som ung foranledigede han Saxoudgaven i Basel 1534, og han be
sørgede ligeledes en udgave af kong Hans’ Rimkrønike. Selv digtede
han salmer, adskillige af dem blev optaget i Hans Thomissøns Sal
mebog 1559. Mest var han optaget af juridiske arbejder, han over
satte Jyske Lov til højtysk, og han arbejdede på at tilvejebringe en
almindelig dansk lovbog til afløsning af Landskabslovene. Christian
III og Frederik II tilskyndede ham kraftigt til arbejdet, men han
nåede ikke at få det færdigt. Hans udkast til værket er bevarede. 1564
døde han på Aastrup og blev begravet på Soderup kirkegård.
Sønnen Glob Krabbe overtog gården, der ved hans død gik til
broderen, Christian Krabbe. Denne solgte den til Enevold Kruse til
Hjermitslevgaard, hvis interesse for Aastrup viste sig ved, at han lod
opføre en hovedbygning ved gården i to stokværk, den nuværende
østfløj. Bygningen blev opført af røde mursten med høje kamtakkede
gavle og hvælvede kældere. Over porten lod Enevold Kruse sætte sit
og sin hustrus Else Marsvins navne samt årstallet 1613. Hvornår
nordfløjen er opført, vides ikke med vished. Man antager, at den er
noget yngre end østfløjen, men muligheden for, at den er ældre kan
ikke udelukkes. For dette taler bl. a. en notits i Hoffmans Danske
Atlas, efter hvilket den skal være opført 1589 af Erik Krabbe. Ene
vold Kruses søn Tyge overtog gården. Efter hans død ægtede enken
Karen Sehested Jørgen Seefeld, der 1657 ejer Aastrup, som han
muligvis har arvet ved stedsønnen, Tyge Tygesen Kruses tidlige død.
Seefeld solgte 1664 gården til rentemester Mogens Friis, der samme
år afhændede gård og gods til generalprokurør Peder Lauridsen
Scavenius. Det var en af de borgerlige godsejere, der rykkede frem
efter enevældens indførelse. Som så mange andre borgerlige under det
nye regime var han ivrig efter at komme i besiddelse af jordegods.
1665 overdrog han sit bibliotek til Frederik III for 150 tdr. htk. bøn
dergods, og 1664 købte han som nævnt Aastrup. Aastrup ladegård
havde han forpagtet ud. Gården havde 1682 65^ td. htk. i ager og
eng, 21 tdr. i skovskyld. Den var vurderet til 172 læs hø og 144
høveders græsning, dens årlige udsæd var på 181 tønder. Besætningen
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Aastrup, set fra vest (fot. Holt & Madsen).

bestod af 9 heste, 25 køer, 100 stude, 44 får og svin. Med sine 100
stude var den på den tid en af Sjællands største studegårde.
Peder Scavenius’ svigersøn, Niels Benzon, overtog efter svigerfade
rens død både Aastrup og stillingen som generalprokurør. Hans
karriere mindede i øvrigt ikke lidt om Scavenius’. Han havde også
svigerfaderens jordhunger. 1681 erhvervede han Mørkegård, 1691
Aggersvold og 1706 Gjeddesdal.
Efter hans død blev sønnen Peder Benzon ejer af Aastrup. Hans
interesser koncentrerede sig om at samle gods og oprette herregårde.
En lang række sjællandske godser var i kortere eller længere tid i hans
eje, og han oprettede bl. a. Benzonseje, Benzonsdal og Gislingegaard
af nedlagte bondegårde. Til Aastrup havde han ingen særlig tilknyt
ning, han solgte den 1714 til generalmajor Gregers Juel. Denne havde
haft en smuk militær karriere, men 1716 blev han forbigået ved en
udnævnelse, og forbitret herover tog han sin afsked og trak sig tilbage
22 DSH 1
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til sine godser. Denne adfærd tilgav Frederik IV ham ikke, i sit poli
tiske testamente skrev han om ham og hans broder: De er af den
gamle Adel og Surdejg i deres Hjerter, om de end vide at forstille sig.
Gregers Juel døde 1731, hans søn Peder Juel ejede Aastrup til 1736,
da han solgte den til etatsråd og borgmester i København Johannes
Eichel. Godset bestod da i alt af 845% td. htk., og prisen var 42.000
rdlr., knap 50 rdlr. pr. td. htk. Johannes Eichel oprettede samme år
gård og gods til et stamhus. Hans embeder og hans lægegerning gjorde
ham til en rig mand, så han 70 år gammel var i stand til at købe
Aastrup. Allerede 1737 overtog hans søn, Just Valentin Eichel går
den. Dennes datter Elisabeth Hedevig Eichel ægtede 1744 justitiarius
Caspar Christoffer Bartholin, der nu blev ejer af Aastrup.
I Hoffmans Danske Atlas siges bl. a. om Aastrup, at borgegår
den består af to huse, to etager høje og grundmurede. Ladegården
er af bindingsværk og begge dele er omgivet med grave. Ved haven
er en skov med lysthus.
Gården forblev nu i Bartholinernes eje til 1806. Omkring 1800
hører vi lidt om Aastrups drift. Dens jorder var dengang delt i 7
marker, de tre af disse blev årligt besået med sæd, en lå i brak, en i
kløver og to i græs. Det har åbenbart været en art kobbelbrug, der
blev drevet. Udsæden var ca. 90 tønder årlig, og høavlen var i et
middelår, med kløveren medregnet, o. 300 læs. Besætningen bestod af
30 heste og 90 køer. Det store hestehold må skyldes, at hoveriet i det
væsentligste var blevet afskaffet 1794.
1803 søgte den daværende ejer J. Bartholin Eichel om tilladelse til
at sælge stamhuset, og erholdt en sådan ved kongelig resolution af
13. juni 1803. 1806 blev Aastrup så solgt til generalkrigskommissær
C. v. Schmidten for 312.000 rdlr. d. c.; sammenlignet med prisen i
1736 illustrerer købesummen på en meget talende måde den enorme
udvikling, der er sket inden for landbruget og prisforholdene i det
mellemliggende tidsrum. Prisen er nu over 7 gange så høj som i 1736.
C. v. Schmidten var en mand, der var typisk for sin tid. Han var
godsspekulant i den største stil, købte, hvad han kunne få fat på af
godser, og solgte dem under de voldsomt stigende ejendomspriser
med store fortjenester. Aastrup afhændede han 1810 for 400.000 rdlr.
d. c.; også på dette gods hentede han sig altså en smuk fortjeneste.
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Køberen var Hans Peter Kofoed, en bornholmer, der som skibsfører
og grosserer under den glimrende handelsperiode havde tjent en stor
formue ved at handle på Vestindien og Kina. Han ville nu sikre
pengene ved at anbringe dem i jordegods, tidligere havde han købt
Holbæk Slots ladegård. Kofoed døde allerede 1812, hans godser gik
over til enken Marie Kofoed. Mange af de formuer, som var tjent
under højkonjunkturerne gik tabt ved statsbankerotten og pengefor
virringen i årene efter 1813, og mange, der havde købt landejen
domme til høje priser, måtte bukke under for landbrugskrisen, der
satte ind 1818. Sådan gik det ikke med Kofoeds formue. Marie
Kofoed viste sig at være en udmærket administrator såvel af godserne
som af formuen. Ved mandens død skænkede hun 100.000 rdlr. til
trængende sømænd. Senere gav hun 50.000 rdlr. til legater for fattige
beboere på godserne og på Bornholm. Ved hendes testamente 1828
skænkede hun 300.000 rdlr. bort i velgørende øjemed.
22*
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Efter hendes død købte grev Siegfred Råben godset for 161.200
rdlr., og solgte det i 1842 videre til kammerherre, lensgreve Frederik
Vilhelm Dannemand, en søn af Frederik VI og Bente Frederikke Rafsted. Grev Dannemand lod hovedbygningens sydfløj opføre 1856.1857
oprettede han sammen med sin hustru Louise Christine Comtesse
Schulin Det grevelige Dannemandske Stift (Aastrup Kloster). På klo
steret skulle være bolig for 1 priorisse og 5 frøkener, og 4 enker og
4 frøkener kunne få understøttelse af klostrets midler. 1884 solgte
grev Dannemand Aastrup til godsejer Frederik Brockdorff, men sal
get blev på grund af testamentets bestemmelse om stiftet kendt ugyl
digt af højesteret.
Da der hvilede en betydelig gæld på godset, blev der indsat en
midlertidig administration, som skulle bestyre godset, indtil gælden
var af betalt og kapitaler opsparet, så stiftet kunne træde i kraft. Dette
skete 1928.
I tiden 1922 - 28 blev hovedbygningen underkastet en omfattende
restaurering ved arkitekt V. Holck, ligesom avlsbygningerne blev
moderniserede. Haven blev ændret 1927, idet der nord for hovedbyg
ningen blev indrettet en rosenhave for kloster frøknerne.
GUNNAR OLSEN

EJERE
ca. 1550 Erik Krabbe

BYGNINGER
1589(?) Nordfløjen

ca. 1610 Enevold Kruse
1641
1664
1664
1685
1714
1736
1744
1806
1810
1838
1842

J. Seefeld
M. Friis
P. L. Scavenius
N. Benzon
G. Juel
J. Eichel
C. Chr. Bartholin
C. v. Schmidten
H. P. Kofoed
S. Raben
Fr. V. Dannemand

1928 Det grevelige Dannemandske
Stift (Aastrup Kloster)

1613 Hovedbygning, nuværende
østfløj, med omgivende volde
opført

1856 Sydfløjen opført
1860erne Tepavillonen Louisenlund
1922-28 Hovedbygningen restaureret
ved V. Holck

Ryegaard, set fra haven (fot. Nationalmuseet).

Ryegaard
Rye sogn. Voldborg herred, Københavns amt
Ryegaard ligger i et bakket terræn i det vestlige Hornsherred tæt ved
landsbyen Rye. Store skove dækker gården mod vest og syd, mens
mindre beplantninger skjuler den mod nord og øst, så den først bliver
synlig, når man kommer helt hen til den. Den hører til de herregårde,
der har bevaret den århundredgamle forbindelse mellem hovedgård
og landsby. Fra gården selv er udsigten dækket i alle retninger, men
fra den nærliggende kirke er der udsigt over Hornsherred og Lejre
Vig til Roskilde, og fra bakketoppene vest for gården, især fra Dej
lighedsbakken, åbner sig et vidt udsyn over Isefjordens kyster.
Navnet, der i middelalderen blev skrevet »Rydhe«, viser, at gård
og landsby oprindelig er anlagt i en rydning i de store skove, der
dengang bredte sig over det meste af Hornsherred; det viser hen til
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Beliggenhedsplan o. 1800.

den tidlige middelalder, da en kraftig indre ekspansion foregik, og
hvor det var skik at give byer og gårde navne på -ryd eller -rød.
Ryegaard nævnes første gang i overleveringen 1350, da kong Val
demar Atterdag mageskifter den til Folmer Folmersen for gods i
Baarse herred. Nogle år senere kommer den i Jakob Olufsen Lunges
besiddelse. Han var en af Valdemar Atterdags betydeligste mænd.
En tid var han høvedsmand på Als, senere på Helsingborg Slot.
Under kong Oluf fik han adskillige store forleninger, således Holbæk
Slot, det vigtige Kalundborg Slot og Trudsholm len i Jylland. Jakob
Olufsen Lunge døde 1387. Et skiftebrev mellem tre af hans sønner
Folmer, Niels og Anders Jakobsen er bevaret. Det synes som om Fol
mer Jakobsen, Anders Jakobsen og en fjerde broder Oluf Jakobsen
har fået hver en broderpart i gården, men Folmer Jakobsen købte
sine brødre ud og blev eneejer. Folmer Jakobsen nåede at få en frem
trædende plads inden for den danske adel i dronning Margrethes tid,
bl. a. var han rigsråd. Han havde ejendomme flere steder i landet.
I et brev berettes, at Sivert Bymand i Roskilde på broder Thorbjørns
vegne skødede ham en gård i Roskilde med stenhus og al anden byg
ning. Broder Thorbjørn havde for førnævnte gård og fæ oppebåret
fuld værd. Folmer Jakobsen døde o. 1412, idet hans hustru Elisabeth
Hansdatter Podebusk nævnes som enke 1413. — Folmer Jakobsens
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datter Sophie overtog gården og besad den nogle år, indtil hun blev
gift med Claus Serlin, der nævnes til Rydhe 1439. Han døde omkring
1450. Hans datter Sophie Clausdatter ægtede David Arildsen Quitzow,
der 1453 nævnes »til Rydhe«. Claus Serlin havde flere børn, og der
synes at have været store arvestridigheder. Så sent som 1456 skiftes
der mellem David Arildsen, Mogens Skinkel til Borreby og Johan
Serlin, der er repræsenteret ved Mikkel Rud til Vedbygaard.
I skiftet vedtages, at David Arildsen skal beholde de huse, som
står i Rye »i Skygh«, sålænge hans hustru fru Sophie lever. Når hun
engang er død, skal Johan Serlin og Morten Skinkel skifte husene,
først deres fædrene, så deres mødrene arv, som det sig bør. Også
pantegodset blev skiftet mellem dem, og David Arildsen skulle des
uden give Johan og Morten 3 læster korn, halvt rug, halvt byg, 12
rhinske gylden og nogle mark samt nogle fede svin, 2 får og 6 lam.
Noget guld og sølv er delt mellem dem, således at hr. David skal
have 8 lødige mark sølv coloniensis (kølnsk) og Johan Serlin og Mor
ten Skinkel hver 5 lødige mark coloniensis og desuden alt andet sølv,
som de arvede efter deres fader, Claus Serlin. 5 mark sølv skal hr.
David beholde, sålænge hans hustru lever, men når hun er død, skal
Johan og Morten have dem frit og uden gensigelse. Hvis de er døde,
skal det tilfalde deres arvinger, som skal skifte, hvad deres fædrene
er og siden deres mødrene, som ret er.
Efter skiftet at dømme skulle David Arildsens besiddelse af Ryegaard altså kun være af midlertidig karakter, men han skulle dog
blive siddende på gården i mange år. Han ejede også Svenstrup i
Skåne, og 1454 blev han sammen med sin hustru Sophie optaget i
St. Laurentius Broderskab i Ystad. Det blev ikke David Arildsen
beskåret at komme frem i adelens første rækker, men på egnen nød
han åbenbart stor anseelse. Han nævnes i en lang række tingsvidner,
som værende til stede, når en eller anden trætte skulle afgøres. Kun
sjældent var han selv part i processerne. En gang førte han dog sam
men med andre lodsejere en sag mod hr. Henning, abbed i Sorø, om
fiskerettighederne i Ejby fjord, hvor abbed Henning havde villet
tilrane sig større rettighed, end han kunne tilkomme. Der blev fældet
den salomoniske dom, at enhver skulle have fiskeret i forhold til sin
ejendom i Ejby. 1476 er David Arildsen i strid med Axel Brahe, rid
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der i Taastrup om en gård i Ejby, og han vinder en fuldkommen sejr.
Fru Sophie Serlin døde 1488; efter skiftebrevets lydelse skulle hr.
David så kvittere Ryegaard ; om dette er sket, vides ikke. Han døde
selv et par år efter, og Ryegaard gik så over til bisp Niels Clausen
i Århus, der var beslægtet med Quitzow’erne. Niels Clausen havde i
en årrække været kannik i Roskilde, 1491 fik han Århus bispestol.
Han karakteriseres som en stille, sagtmodig mand. Hans bedrift var
at fuldføre ombygningen af Århus domkirke og forsyne den med det
rige inventar til gudstjenesten. For Ryegaard har han formodentlig
ikke betydet meget, så lidt som Ryegaard for ham. Da han 1520 trak
sig tilbage fra bispestolen, søgte han til sin gård i Silkeborg.
Ved arv og på anden vis var han kommet i besiddelse af meget
gods. I sit testamente, som han oprettede 1520, er Ryegaard med dens
tilliggender for første gang nærmere omtalt. Gården bliver testamen
teret til Birgitte Olufsdatter Thott; med gården følger byen og møllen
med et tilliggende på 5 læster korn. Til Ryegaards herligheder hører
desuden marsvinsfangsten øst for Bramsnæs, som fra Arilds tid havde
hørt til gården, fiskeriet i Vrangbæk og halvdelen af Bramsnæs.
Birgitte Olufsdatter Thott, som ved testamentet kom i besiddelse
af al denne og megen anden herlighed, var en datter af Niels Clausens moster, Anna, der havde været gift med den mægtige adelsmand
Oluf Axelsen Thott. Birgitte var selv gift med Niels Eriksen Rosenkrantz til Bjørnholm. Det for hende så gunstige testamente har sik
kert glædet hende, men hun kom ikke selv til at nyde arven, idet hun
døde før bispen, nemlig i året 1528, mens denne fik lov at nyde sit
otium på Silkeborg Slot i 13 år til 1533. Arven gik så over til Birgittes
datter, Mette Nielsdatter Rosenkrantz, gift med Erik Eriksen Banner.
Med Erik Banner havde Ryegaard fået en af tidens førende adelsmænd til ejer. Sammen med Mogens Gøye stod han som de ledende
skikkelser inden for det protestantiske adelsparti. Tidligt havde han
fået store opgaver betroet. Mens han sad som lensmand på det vig
tige Kalø len, fik han det hverv at vogte den unge svenske adelsmand,
Gustav Eriksen Vasa, der takket være Christian H’s løftebrud var
taget til fange 1519. Erik Banner formåede ikke at røgte opgaven.
Gustav Vasa undveg, forklædt som studedriver, og Erik Banner måtte
bøde en stor sum penge for sin forsømmelighed. Men selv om Gustav
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Vasas flugt skulle få vidtrækkende betydning for Nordens historie,
beholdt Erik Banner dog sin position. Da reformationen kom til Dan
mark, var han blandt de første adelsmænd, som sluttede sig til den.
Efter Frederik I’s død virkede han ivrigt for at få Christian III valgt
til konge, modarbejdede energisk det katolske bispeparti og optrådte
som beskytter af Hans Tavsen. Under Clemensfejden var han den
jyske adels fører og måtte sluge den bitre pille, nederlaget ved Sven
strup var for adelen. Siden hævdede han sig mod bønderne ved Ran
ders og hindrede derved oprøret i at brede sig til Østjylland. Efter
Grevefejden spillede han fortsat en betydelig rolle. Da hans svoger
Tyge Krabbe døde 1541, afløste han ham som rigsmarsk, og han
deltog i adskillige diplomatiske sendelser, bl. a. i forhandlingerne med
Sverige ved Brømsebro, hvor han genså sin tidligere fange, Gustav
Vasa, under noget ændrede omstændigheder.
Erik Banner døde 1554, og hans søn Frants Banner overtog Rye
gaard efter ham. Denne nåede ikke så vidt som sin fader. Han gjorde
i sin ungdom tjeneste ved hove og fik senere forleninger, 1550 således
Holbæk len. Efter faderens død overtog han Kalø len, som han dog
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Det gamle Ryegaard. Tegning på Ryegaard (Frederiksborg Museet).

kun beholdt i tre år, da han blev overflyttet til Børglum Kloster len.
Han deltog i den nordiske syvårskrig, bl. a. i slaget ved Axtorna, men
han har tilsyneladende ikke udmærket sig særligt.
Der er ikke overleveret meget om Erik og Frants Banners færden
på Ryegaard, de har formodentlig ofret den meste tid på forleningerne og deres jyske godser. 1569 er Ryegaard sandsynligvis delvis
nedbrændt, idet stiftsskriveren for Sjælland får ordre til at lade Frants
Banner få tiender af nogle gårde omkring Ryegaard, for samme
afgift andre vil give, da han har mangel på foder til sit kvæg, fordi
hans hø og halm er brændt.
Frants Banner tog med energi fat på at opbygge den nedbrændte
gård og har ligeledes interesseret sig for gårdens landbrug, idet han
tog en ny mark ind i Nederskov. Om dette får vi besked i en besig
tigelsesforretning, der blev foretaget 1573, da Frants Banner forsøgte
at få mageskiftet Ryegaard med et jysk gods. Mageskiftet blev fore
taget med kronen, og kongen lod adelsmændene Herluf Skave, Ejler
Krafse, Jørgen Munk og Lauge Bech besigtige Ryegaard og dens til
liggender. I den besigtigelsesforretning, de afgav, gives der besked
dels om gårdens landbrug, dels om dens bygninger. Gården har tre
vange. I søndre vang er der sået 14 pund og 3 skæpper byg, men i
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samme vang findes 6 pund jord, som duer til at så rug i, men som
ikke er sået i dette år. I samme vang er havrejord til 40 tdr. havre,
og på engen, som ligger i vangen, kan høstes 210 læs hø, og i den
nye enghave, som også ligger ved denne vang, kan høstes 36 læs hø.
I lille vang, der dette år skal være bygvang, kan sås 14 pund, og
engen ved denne vang kan give 24 læs hø. I nørre vang, som ligger
i fælled, kan der sås 16 pund korn og 10 tdr. havre. Dennes eng
kan give 20 læs hø.
Ydermere har Frants Banner i Nederskov indtaget en mark med
en del skov på, den dyrkes også under gården, og i den kan sås 16
pund korn årlig. I engen ved vangen kan høstes 30 læs hø. Denne
skov lå før til Jensløv by, og Eiler Krafse mente at have nogen andel
i den, da han ejede en gård i Jensløv.
Den samlede udsæd er altså 66 pund korn og 50 tdr. havre. Herfra
går gennemsnitlig y3 hvert år, da en af vangene ligger i fælled (hvor
ledes den nyindtagne vang drives, meddeles der intet om), men den
årlige udsæd må i hvert fald udgøre ca. 45 pund rug og byg og 35
tønder havre, hvad der vil give et besået areal af ca. 200 tdr. land årlig.
For bygningernes vedkommende skelnes mellem den gamle og den
nye gård. Den gamle gårds bygninger består først og fremmest af et
gammelt stenhus. Bag dette udtryk skjuler sig sandsynligvis den gamle
middelaldergårds stenstue, tårnet, der var gårdens egentlige centrum.
Desuden er der et to lofter højt lerhus uden tag og en anden gam
mel lerslagen længe, som har været tækket med halm, men som nu
er uden tag. Med lerhuse menes formodentlig bindingsværkshuse med
lerklining mellem bindingsværket. Den to stokværks bygning må have
tjent som beboelse.
I den nye gård, der rimeligvis er opført efter branden, står i lade
gården en ny længe på 40 bindinger (fag). Den er muret mellem træ
værket og tækket med gamle tagsten. I samme ladegård er et porthus
på 18 bindinger, muret og tækket med gamle sten, og en ny lade på
23 bindinger med luder (udskud), den er også muret og tækket med
sten. På det nye voldsted, hvor den nye hovedbygning skal stå, findes
endnu kun et gammelt bindingsværkshus på 13 bindinger og tækket
med gamle sten. Så findes der en del tømmer, nogen kalk og en hel
del gamle, hele og halve mursten.
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Ryegaard, set fra øst (fot. Nationalmuseet).

Billedet i besigtigelsesforretningen er typisk for den tids danske
herregårde. Det er den gamle middelaldergård med stentårnet og de
små, lerklinede, stråtækkede ladegårdsbygninger, der er ved at vige
for den ny tids krav om store, murede, tegltækkede ladegårdsbygnin
ger og en stor, statelig hovedbygning. Man gik dog ikke bort fra alt
det gamle. Skik og brug, ja måske også frygten for et eventuelt bon
deoprør, krævede, at hovedbygningen blev omgivet med grave, og på
Ryegaard var man da også ved at anlægge grave om voldstedet, hvor
den nye hovedbygning skulle have sin plads. På de to sider var gra
vene så vidt, »som de kunde gøres med Skovl og Spade«. De var 6
roder brede og
rode dybe. Bygningen blev af de fire adelsmænd
vurderet til 700 rdlr.
Til Ryegaards herligheder hørte ligeledes »en lempelig Abildhave«
med en fiskepark, og uden for haven lå fire andre fiskedamme. Des
uden var der skoven, som blev vurderet til 110 svins olden, halv
parten af Bramsnæs med nogle små bøge på, marsvinsfangsten ved
Bramsnæs og en lille havn med nogen told. Frants Banner påstod
desuden, at han havde patronatsret til Rye kirke, men han havde
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Ryegaards enkesæde. opført 1863 (fot. Nationalmuseet).

intet brev på denne ret. Til gården lå bøndergods i Rye, Jensløv,
Ejby, Langtved, Karleby og Nyrup byer.
Det var ikke kronens hensigt at beholde Ryegaard. Allerede i ok
tober samme år blev gården overdraget til Peder Oxe på hans søster
Johanne Oxes vegne. Hun fik, efter en hård strid med kronen, patronatsret til Rye kirke, men mistede birkeretten over godset.
Johanne Oxe lod en ny hovedbygning opføre i årene omkring 1575.
Den kom til at bestå af to parallelt liggende bindingsværkslænger i
to stokværk. De var rigt smykkede med snitværk og havde knægt
byggede facader og gavle. På gamle billeder tegner de sig særdeles
maleriske, og det har utvivlsomt været en af vore smukkeste herre
gårde i bindingsværk.
Johanne Oxe døde 1581 ; Ryegaard blev derefter inddraget i skiftet
efter Peder Oxe. Arvingerne klager over, at Ryegaards bygninger
ikke er takserede, så skiftet kan blive færdigt; Lave Beck og Olaf
Bilde får derefter til opgave at taksere disse bygninger.
Hvorledes ejerforholdene har artet sig den første tid efter Johanne
Oxes død, er ret uklart. Sandsynligvis er Ryegaard gået over til hen
349

KØBENHAVNS AMT

des søstersøn Johan Barnekow, der var gift med Anne Bilde. Deres
datter Sofie Barnekow var gift med Eiler Gyldenstjerne, og de får
omsider gården. Endnu 1619 synes Anne Bilde dog at have stået for
den, idet Christen Grubbe og Axel Urne dette år fik befaling om
at tage til Ryegaard og vurdere Anne Bildes korn til fordel for kre
ditorerne. Denne befaling kunne tyde på, at de økonomiske forhold
var slette på indeværende tidspunkt, og antagelsen bliver snart be
kræftet, idet Eiler Gyldenstjerne 1622 sælger gård og gods til Axel
Urne for en sum af 16.630 rdlr. i specie; men Eiler Gyldenstjernes
gæld skal have oversteget købesummen.
Axel Urne var, da han købte Ryegaard, en ung lovende adelsmand.
Efter at have gået i skole i Malmö og Sorø rejste han længe i ud
landet. Han synes at have studeret med mere stadighed ved de univer
siteter, han besøgte, end de unge adelsmænd i almindelighed plejede
at gøre, for da han kommer hjem 1614, bliver han straks kancelli
sekretær og året efter landsdommer for Sjælland. Han har således
formodentlig særlig lagt sig efter juraen på sine rejser. Sammen med
landsdommerembedet får han Ringsted Kloster i forlening, men han
opgiver begge dele, da han 1624 får Halstedkloster under sig. Hans
bane skulle imidlertid ikke blive lang, allerede 1627 afgår han ved
døden. Enken, Birgitte Prebensdatter Gyldenstjerne, sad i en årrække
med Ryegaard. 1640 solgte hun den til Niels Trolle til Trolholm, den
senere vicerigsadmiral og statholder i Norge. Niels Trolle var en af
de mere fremtrædende skikkelser i adelsvældens sidste decennier. Han
må have været en mand, der har indgydt tillid, for han fik bestandig
store opgaver betroet, større end han formåede at løse på helt til
fredsstillende vis. Han var født 1599 og rejste efter at have været på
Herlufsholm til udlandet. Efter udlandsrejserne fulgte et par år som
hofjunker, og derefter fulgte han Christian IV i Tyskland under
Kejserkrigens første år. 1628 bliver han ritmester for den sjællandske
rostjeneste. 1634 fik han Københavns len, som han 1641 byttede med
Roskilde. I mellemtiden, 1638, var han blevet landsdommer for Sjæl
land. Da den Torstenssonske fejde brød ud, blev han generalproviantkommissær. Denne stilling skøttede han vel. 1645 fandt Christian IV
på at gøre ham til rigsviceadmiral. Han nærede med god grund be
tænkeligheder ved at modtage hvervet, da han aldrig tidligere havde
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haft noget med søvæsenet at gøre, men bøjede sig for presset, modtog
stillingen og fik samtidig sæde i rigsrådet.
Hans betænkeligheder viste sig at være fuldt berettigede. Intet som
helst formåede han at udrette over for svenskerne. Det eneste større
skridt, han foretog, en undsætningsaktion for Bornholm, mislykkedes
totalt. Til hans undskyldning kan det dog tjene, at han modtog flåden
på et tidspunkt, da den befandt sig i en stærkt kompromitteret situa
tion. Heller ikke i fredstid formåede han at yde nogen væsentlig
indsats for flåden, og han fik 1651 sin afsked »paa Grund af Svage
lighed«, som det hed. Dermed syntes hans karriere at være afsluttet,
men Corfitz Ulfeldts og Hannibal Sehesteds fald gav ham en ny
chance, da han altid havde været at finde blandt deres skarpeste
modstandere. 1656 blev han statholder over Norge og lensmand i
Akershus len. Hans statholdertid kom til at omfatte krigen 1657 - 60.
Her svigtede hans evner også, han pådrog sig en hård kritik for uvirk
somhed og modløshed. Af denne grund og fordi han stillede sig meget
uvillig over for statsomvæltningen 1660, måtte han afgive statholder351
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posten, og han tilbragte sine sidste år i København i stadig men
virkningsløs opposition mod det nye regime.
For Ryegaard fik hans ejertid den største betydning. Det var fak
tisk først ham, der gjorde den til et virkeligt storgods. Han viste
under hele sin ejertid en utrættelig iver for at arrondere og supplere
godsets herlighed og tilliggender.
Allerede 1643 genvandt han ved et mageskifte de tabte herligheder,
patronatsretten til Rye kirke og birkeretten. Samtidig erhvervede han
en gård i Uglestrup, en i Ejby, en gård og tre huse i Kyndeløse, en
i Gevninge, en i Villerup og en i Bøgelund. Ved dette mageskifte fik
han ydermere tienden til Rye kirke, der tidligere havde ligget til
Duebrødre Kloster i Roskilde. Heraf opstod siden strid med klosteret,
og 1654 lykkedes det dette at vinde den tabte tiende tilbage. Samme
år, 1643, mageskiftede han med Barbara Wittrup, salig Christian Friis’,
og fik herved en gård i Jensløv og en i Ejby. 1645 handlede han med
Margrete Marsvin og afkøbte hende en gård i Ejby, en i Sonnerup,
en i Torkildstrup og to gadehuse, to huse og en gård i Englerup. Af
Gun de Rosenkrantz købte han 1647 en større gård i Karleby for
5953^ rdlr., beregnet til 50 rdlr. pr. td. htk. — 1649 erhvervede han
herlighedsretten til Hyllinge kirke og kirkejorder med forpligtelse til
ikke at berøve præsten og degnen deres indkomster, og som yderligere
betingelser blev stillet, at bispen skulle overhøre den præst, han valgte.
I et lille glimt viser disse betingelser, hvad man dengang kunne vente
af en energisk herremand i hans fremfærd over for gejstligheden.
Overalt var han på færde med sine godskøb. Oluf Rosenkrantz
solgte ham således to gårde i Torkildstrup og to gårde og to huse i
Ejby. 1656 fik han kongeligt brev på, at to jorder til henholdsvis
Sonnerup og Lyngby kirker altid skulle følge gårde, som hørte under
Ryegaard. Helt hen i tresserne fortsatte han sine bestræbelser, 1665
fik han af Hans Friis til Klavsholm skøde på en gård i Torkildstrup.
Da han døde 1667, var Ryegaard en vel arronderet ejendom af anse
lig størrelse. 1662 opgives hovedgården at have 96 tdr. htk., Rye kirke
40 tdr., Hyllinge kirke 46 tdr. I alt omfattede godset 410 tdr. htk. med
skov til 430 svins olden.
Hans søn Holger T rolle arvede godset. Han udvidede det ved mage
skifter med kronen med gods i Ejby og Lille Karleby. I en ret ung
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alder afgik han 1680 ved døden, og gården gik over til hans søn
Christian Trolle efter i nogen tid at have været i enken, Ingeborg
Krabbes, besiddelse. Christian Trolle besad gården til sin død 1709.
Gården opgives efter den ny matrikel 1682 at have 36 tdr. htk. i
ager og eng, 6^ td. i skovskyld. Den har 110 læs hø og 33 høveders
græsning. Udsæden opgives til 144 tdr. Den drives i sædvanlig tre
vangsdrift. Besætningen bestod af 10 heste, 62 køer, 26 stude, 6 stk.
ungkvæg og 26 får og lam. Ryegaard viser sig derved at høre til de
gårde, der særlig lagde vægt på mejeribrug.
Efter Christian Trolles død sad enken, Hilleborg Gyldenstierne, i
mange år som ejerinde af Ryegaard, i en kortere årrække havde hun
også Rosenholm i sin besiddelse. Hun døde 1734, og hendes søn,
jagtjunker Knud Trolle, overtog gården, som han året efter solgte
til statsminister Iver Rosenkrantz for 28.000 rdlr.
Med Iver Rosenkrantz havde Ryegaard fået en ejer, som stod i
allerførste række i dansk politik og kultur. Han var født 1674 som
søn af gehejmeråd Iver Rosenkrantz og uddannet på det ridderlige
akademi i København og ved lange udenlandsrejser. Han blev tidligt
taget i diplomatiets tjeneste, og selv om hans første færd som diplo
mat, der gik til Karl XII i Livland, afgjort ikke var nogen succes,
gjorde han senere god fyldest som gesandt i London i perioderne
1702 - 05 og 1709 -14. Under disse ophold erhvervede han stor for
kærlighed for England og tro på Englands styrke, så det blev hans
afgjorte opfattelse, at Danmarks udenrigspolitik skulle være så nøje
knyttet til England som muligt.
Efter sin hjemkomst blev han amtmand i Københavns amt, og 1716
var han tillige præses i politi- og kommercekollegiet. Han stod ikke
højt i Frederik IV’s gunst, og da dennes mistænksomhed mod den
gamle danske adel blev skærpet på grund af dens opposition mod
Anna Sofie Reventlow, blev Iver Rosenkrantz 1723 udnævnt til stift
amtmand over Viborg stift. Den smukke stilling dækkede i virkelig
heden over en forvisning. Iver Rosenkrantz tog forvisningen med ro
i overbevisning om, at hans tid nok skulle komme, og det gjorde den.
Straks efter Frederik IV’s død fik han sæde i konseillet, og kort efter
blev han præsident både for Danske og Tyske Kancelli. Han var der
med reelt storkansler, selv om han ikke fik titlen. I de følgende år
23 dsh i
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stod han som den ledende i dansk politik. Udenrigspolitisk søgte han
at styre engelsk kurs, og samtidig arbejdede han for at skabe et dansk
svensk forbund, der efter hans mening ville være den bedste garanti
for freden i Norden.
Indenrigspolitisk havde Rosenkrantz store vanskeligheder at kæmpe
med, først og fremmest den hårde landbrugskrise. Netop i disse år
nåede konjunkturerne for landbrugsprodukterne et lavpunkt. Han
søgte at lette landbrugets kår gennem en nedsættelse af hartkornsskatten, og han modsatte sig indførelsen af landmilitsen, da den ville
blive en byrde, der ensidigt ville tynge på landbruget. Inden for land
bruget så han først på godsejernes interesser, og han betænkte sig
ikke på at indføre stavnsbåndet for at sikre dem billig arbejdskraft.
Længe formåede han ikke at holde den førende stilling. Han havde
hårde modstandere og blev angrebet fra mange hold. Povl Løvenørn
modarbejdede energisk hans udenrigspolitik for i stedet at få en nær
mere tilknytning til Frankrig, og de pietistiske hofkredse forsøgte
ligeledes at hæmme hans indflydelse. Med Christian VI selv havde
han adskillige kontroverser, navnlig da han modsatte sig gennem
førelsen af sabbatsforordningen og udstedelsen af forordningen mod
luksus. Hans position blev desuden svækket af hans hustru, der var
en meget koket dame, som beredte ham mange vanskeligheder. Som
den kloge politiker, han var, værnede han sig mod hendes mange
tilbedere ved den gyldne regel divide et impera. Engang fik han så
ledes arrangeret en duel mellem et par af dem, men denne snedige
fremgangsmåde vakte hoffets store forargelse.
Da han 1735 købte Ryegaard, var hans stjerne allerede i dalen.
Dette år mistede han sine præsidentstillinger, og 1740 blev han stillet
over for en ny forvisning, idet han fik valget mellem Århus og Odense
stifter. Han foretrak så at slutte sin embedskarriere og fik lov at
henleve resten af sit liv på sine godser. Her fik han det ry, at han
var en human godsejer, der fornøjede sine undergivne ved nu og da
at vise sig for dem i sin elefantridderdragt.
Om hans bedrifter på Ryegaard er snart fortalt. Han lod Saaby
kirke opbygge, skænkede en ny klokke til Rye kirke og et nyt altertøj
til Sæby. 1741 stiftede han et hospital i Villerup. På Ryegaard lod
han ophænge en række pragtfulde gobeliner.
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Efter hans død ejede enken, Charlotte Amalie Skeel, Ryegaard.
Hun levede til 1763, hvorefter hendes godser gik over til sønnen
Frederik Christian Rosenkrantz. Han var en stor godsherre; foruden
Ryegaard ejede han Egholm, Krabbesholm, Barritskov og Trudsholm.
Som sin fader gjorde han en betydelig politisk karriere. Han vandt
sine første sporer i diplomatiets tjeneste. 1749 blev han gesandt i
Berlin, to år efter forflyttedes han til London. Efter sin hjemkomst
fik han stilling som deputeret i admiralitets- og kommissariatskollegiet.
Samtidig var han assessor i højesteret. Flere og flere embeder tilfaldt
ham. 1763 blev han overkrigssekretær for søetaten og samme år vejdirektør, 1765 præses for det almindelige handelskompagni; efter
Christian VII’s tronbestigelse fik han endelig stillingen som over
krigssekretær for landetaten. Grundet på en hård kritik fra F. Danneskiold-Samsøe af hans administration af søetaten blev han afskediget
med pension. Men da Danneskiold-Samsøe kort efter faldt, fik han
sæde i gehejmekonseillet og blev siddende her, indtil han 1770 blev
afskediget af Struensee.
23*
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Rosenkrantz’ økonomiske forhold havde trods hans mange godser
altid været overordentlig slette. Da han var blevet afskediget, stod
han med en gæld på 140.000 rdlr. til staten. 1771 blev hans pension
taget fra ham, han måtte gøre opbud, og politimester Frederik Horn
blev beskikket til kommissær i boet.
Det lykkedes ham alligevel at komme så nogenlunde ud af vanske
lighederne, men i mange år hindrede hans gæld ham i at få offentlige
stillinger, ligesom en ansøgning, han indsendte om at få lov til at
oprette et stamhus af sine godser, blev afslået. Efter statskuppet 1784
kom han frem igen.
Til tidens store spørgsmål, landboreformerne, stillede Rosenkrantz
sig absolut uvillig. Han ønskede overhovedet ingen reformer. Da han
indså, at han ikke kunne hindre dem, nedlagde han sine stillinger og
tilbragte sine sidste år på godserne, som han skøttede nogenlunde vel.
Han roses, fordi han fredede om godsernes skove. I Rye oprettede
han en spindeskole, og han anlagde et garveri ved Langtved. 1802
stiftede han et legat for egnens fattige på 2500 rdlr. Sine godser testa
menterede han til sin brodersøn Niels Rosenkrantz.
For Ryegaard var han en god godsherre. Han boede hyppigt på
gården og arbejdede energisk for at fremme godsets vel, bl. a. virkede
han for husflidens fremme blandt godsets beboere og indførte kartof
felavlen. 1806 optog han et lån på 25.000 rdlr. til godsets forbedring.
1804 oprettede han stamhuset Rosenkrantz af Ryegaard, Barritskov
og Trudsholm; det blev ham tilladt at sælge to gårde af sit gods, og
han solgte Egholm og Krabbesholm. Hans økonomiske forhold var
ikke gode. Efter Napoleonskrigene fik han i 1816 af statskassen 20.000
rdlr., senere mere, formelt som lån; men pengene måtte aldrig af
kræves ham. Ved hans død var hans vilkår så ringe, at enken ikke
ville vedgå arv og gæld efter ham.
Stamhuset med Ryegaard tilfaldt efter hans død kaptajn i søetaten,
Henrik Greve Scheel, søn af Jørgen Scheel til GI. Estrup. Denne
boede på Ryegaard til sin død 1862, han lod en del af bøndergodset
sælge. Hans søn Frederik Christian Greve Rosenkrantz Scheel arvede
stamhuset. Han tog sig med energi af gårdens drift og godsets styre.
1877 lod han de to gamle, maleriske bindingsværksbygninger nedrive.
I deres sted opførtes 1880 den nuværende store, røde toetages byg356
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ning efter tegning af arkitekt F. V. Tvede, der i de samme år havde
opført en ny avlsgård, som senere er stærkt ombygget efter flere
brande. F. C. R. Scheel døde 1912. Hans søn, Henrik Jørgen Greve
Scheel arvede stamhuset, men døde allerede 1917, hvorefter Ryegaard
gik over til sønnen, Frederik Christian Greve Rosenkrantz Scheel,
der er dens nuværende ejer. I hans tid overgik i 1923 i henhold til
loven om lensafløsningen stamhuset til fri ejendom for besidderen;
i afgift til staten betaltes over 1 million kr., medens der til succes
sorerne blev hensat over 1 % million kr. Af Ryegaard blev der afgivet
jord til oprettelse af i alt 25 husmandsbrug foruden til 4 tillægspar
celler. Gårdens tilliggende er for tiden 225 ha ager, 25 ha eng og 400
ha skov. Ejendomsværdien er 2.068.950 kr.
På Ryegaard findes en meget betydelig malerisamling, for en stor
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del bestående af portrætter af slægterne Rosenkrantz, Skeel og Reedtz.
Mellem disse er en række udmærkede arbejder af en ukendt maler
fra tiden o. 1650. Blandt de senere portrætter findes Jens Juels af
Frederik Christian Rosenkrantz. Foruden familiebillederne findes der
det Wuchters tilskrevne portræt af Frederik III og et par store malerier
af prins Eugen og Marlborough. Det 19. århundredes kunst er blandt
andet repræsenteret af Eckersberg og Købke. Blandt mobiliaret kan
fremhæves en del gobeliner fra sidste del af 17. århundrede.
GUNNAR OLSEN

EJERE

BYGNINGER

før 1350 Valdemar Atterdag
1350 Folmer Folmersen
ca. 1380 Jakob Olufsen Lunge
ca. 1421 Claus Serlin
ca. 1450 David Arildsen Quitzow
1490 Niels Clausen
1533 Erik Banner

1573 Johanne Oxe
ca. 1603 Joh. Barnekow (?)
ca. 1620 Eiler Gyldenstjerne
1622 Axel Urne
1640 Niels Trolle
1735 Iver Rosenkrantz
1824 H. Scheel

1569 Avlsgården genopbygget i
bindingsværk efter brand;
1573 Borggård af et middelalderligt
stenhus og to forfaldne bin
dingsværkshuse
ca. 1575 Ny hovedbygning af to
parallelle bindingsværksfløje

1880 Ny hovedbygning ved
F. V. Tvede

Egholm, set fra nordøst (fot. Johs. Hertz).

Egholm
Sæby sogn, Voldborg herred, Københavns amt

Egholm ligger på grænsen af Voldborg og Horns herreder. Admini
strativt hører den til Voldborg herred, men geografisk til halvøen
Hornsherred. Som en fortsættelse af Vellerup Vig går en mose og
engstrækning ind i landet, og hvor den slutter, ligger Egholm omgivet
af en lille lund.
Gården nævnes tidligst i 1405, da Predbjørn Podebusk skriver sig til
Egholm. 1436 skriver Hans Grubendal sig til gården; han var sand
synligvis gift med Predbjørn Podebusks datter, der efter hans død
ægtede Jens Due af slægten Thott. 1460 giver Jens Due Torben Bille
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af Søholm lov at anlægge en mølle på hans grund i den bæk, som
løber fra Langtved ned til stranden.
Nogle år senere har Ejler og Niels Hak hver sin part af Egholm ;
1484 skøder Niels sin part til Ejler Hak. Dennes datter Lene giftede
sig med Hans Krafse, og han fik gården, der nu gennem lange tider
vedblev at være i slægten Krafses eje. Denne slægt har ikke efterladt
sig synderlige spor i gårdens historie.
Selv om gården således først er omtalt i middelalderens sidste del,
er den langt ældre. I 1960 tilbød ejeren, civilingeniør Alex Christiani,
Nationalmuseet at bekoste en arkæologisk undersøgelse af hoved
bygningens nærmeste omgivelser, som utvivlsomt er et gammelt vold
sted, og i de følgende mange måneder blev gravningerne gennemført
ved arkitekt Johs. Hertz med overraskende gode resultater, der kastede
lys over voldstedets ældre historie.
Hovedbygningen ligger på en næsten cirkelrund banke af 80 - 90 m
diameter og med fem m høje, stejle sider ned mod vandfyldte grave.
Det viste sig hurtigt, at kernen i banken er en naturlig forhøjning,
der er både mindre og lavere end den nuværende, og den oprindelige,
smalle voldgrav ligger dybt skjult under senere påfyldninger. Her
under fandtes også de ældste bygningsrester på stedet. Det er et lille
hus bygget af røde munkesten og med en rundbuet dør i gavlen og
to smalle vinduer ud mod graven. Rummet, som kun måler 3,2 X 5
m, er overdækket af to krydshvælvinger med fint profilerede ribber.
Ca. en fjerdedel af hvælvingsfladerne fandtes endnu på plads, efter
hånden som huset dukkede op af jorden. Nu er de sammen med det
øvrige munkestensmurværk smukt restaurerede. Ifølge sin stil og
teknik må huset være ældre end år 1300. Det har sandsynligvis været
knyttet til andre og større bygninger, som nu ligger skjult under
hovedbygningen fra empiretiden.
Engang efter år 1300 blev borgens anlæg totalt ændret. Så yderligt
på banken, at der måtte foretages store opfyldninger, blev der lagt
et svært, gotisk hus, der inden for de indtil 3,8 m tykke mure måler
7,8 X 16,7 m, og resterne af en tyk mur hen over det romanske hus
er tydet som en dertil hørende ringmur. På den modsatte side af
borgen er fundet betydelige rester af et porttårn, som har dækket
vindebroen. Engang i 1400-tallet er hele det gotiske anlæg gået til
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grunde, og først efter at borgpladsen i en periode har været optaget
af avlsbygninger, påbegyndtes det omfattende renæssanceanlæg, af hvis
bygninger betydelige fundamentrester er fundet. Det er denne borg,
Pontoppidans Danske Atlas 1764 beskriver som: »Eegholm. En yp
perlig og ældgammel grundmuret Gaard med 4 Taarn-Spidser«. Et
tillæg til samme værk 1774 fortsætter: »Gaarden var grundmuret, to
Etager høy, og bestod af to Huuse med fire Spiir, af hvilke Geheimeraad Iver Rosenkrantz lod det ene sette i Stand, og hans Enke 1752
det andet. 1765 skal Borge-Gaarden være nedbrudt; Lade-Gaardens
Bygninger ere af Bindingsverk«.
1633 solgte Otte Krafse den til Henrik Holck, der var gift med
Hilleborg Krafsesdatter. Efter Henrik Holcks død overlod enken
atter gården til Otte Krafse, som kort efter i 1640 solgte den til Hol
ger Rosenkrantz til Glimminge.
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Holger Rosenkrantz bar tilnavnet »den Rige«, og det med god
grund, for en lang række anselige herregårde spredt over hele landet
hørte ham til; foruden Glimminge og Egholm var der Demmestrup,
Claustrup og Skotterup i Halland, Vemmetofte på Sjælland, Skjolde
mose, Løjtved og Bramstrup på Fyn og Landting i Jylland. Ved hans
død ansloges hans jordegods til op imod 4000 tdr. htk.
Hans søn Oluf Rosenkrantz arvede Egholm. Han virkede utrættelig
for at udvide Egholms tilliggender overalt, hvor der var den mindste
chance for at gøre det; den ene gård efter den anden fra de omlig
gende landsbyer fik han tid efter anden lagt ind under godset. 1653
købte han Vellerup Hovedgaard af Frantz Pogwisch til Ravnholt. Går
den og dens tilliggender var ingenlunde helt ubetydelige. I alt udgjorde
hovedgård, bøndergods og tiender 236 tdr. htk. Oluf Rosenkrantz
betalte den med 50 rdlr. pr. td. htk., med undtagelse af to store gårde
i Torkildstrup, som han gav 60 rdlr. pr. td. htk. for. Den samlede
købesum beløb sig til 12.114 rdlr. Det var en vældig forøgelse af
Egholms tilliggender, der hermed fandt sted. Også kirketiender sam
lede Oluf Rosenkrantz ivrigt på ; 1650 køber han således Sæby kirke
tiende for 1104 rdlr. eller 44 rdlr. pr. td. htk.
Ved matriklen af 1688 angives Egholm hovedgård at bestå af 85
tdr.htk. med en udsæd på 334 tdr.; den var anslået til 126 læs hø
og 58 høveders græsning. Dens besætning opgives på omtrent samme
tid til at være 16 heste, 60 stude og 24 stk. ungkvæg. Antallet af
køer og får er ikke opgivet.
1684 tvang omstændighederne Oluf Rosenkrantz til at sælge Eg
holm. Gården blev købt af hans svigersøn Mogens Skeel til Fussingø,
som dog kort efter skødede den til Otte Skeel, hvis datter Birte Skeel
blev gift med Otto Krabbe til Holmegaard. Otto Krabbe døde 1719,
men Birte Skeel ejede gården i mange år derefter. Fra hendes tid
findes et interessant dokument, som oplyser mange ting om livet på
gården og godset. Det er en instruks for ridefogden, Hans Hansen,
udarbejdet i 1723.
Det første bud i instruksen lyder på, at der skal holdes et godt og
kristeligt regimente på gård og gods. Gårdens folk og bønderne skal
gå flittigt i kirke, ingen må arbejde om søndagen, uden højeste nød
vendighed kræver det. Bønderne skal hindres i at holde julestuer, løbe

362

EGHOLM

Det store gotiske hus under udgravning 1961 (fot. Johs. Hertz).

fastelavn og ride sommer i by, og hjemme på gården skal ridefogeden
morgen og aften samle folkene til bøn og sang. Ridefogedens pligter
er i øvrigt mangeartede. Han skal holde god og bestandig opsigt med
huse og bygninger, fremfor alt vogte dem for ildsvåde. Kvæget skal
han vogte nøje og i tilfælde af sygdom søge at helbrede det på
bedste måde. Der skal sørges for, at sæden bliver sået af de ærligste
og mest kyndige bønder, og for, at de ikke tager kornet og giver
det til hestene, som heller ikke må fordærve sæd og græsning. Avlens
størrelse skal omhyggelig registreres og meddeles grevinden.
Ridefogeden skal sørge for, at de arbejder flittigt og godt ved hov
marken, at hoveriet deles lige mellem dem, og at de fattigste og
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svageste ikke kommer til at bære byrden for de andre. Hvis de viser
sig modvillige og genstridige, må han straffe dem med krabasken,
træhesten eller hundehullet, som forseelsen er til, dog skal han her
vise en fornuftig moderation, så ingen ved straffen lemlæstes eller
skades på helbredet, og gårdmænd og gamle folk skal forskånes for
hug. Ridefogeden skal tilse bøndernes gårde og tilholde bønderne at
være omhyggelige og flittige, så de ikke ved lediggang og drukken
skab ødelægger, hvad deres er. Dertil skal han holde tilsyn med sko
vene, fiskeriet, kirkerne og fattighuset, sørge for skatternes ind
drivelse etc.
Desværre er der ikke bevaret nogen beretning om, hvorvidt Hans
Hansen virkelig formåede at opfylde de ham pålagte forpligtelser.
Birte Skeel testamenterede Egholm til gehejmeråd Iver Rosenkrantz
og Charlotte Amalie Skeel. Iver Rosenkrantz havde mange andre
hverv og mange andre gårde, men han glemte ikke Egholm helt, bl. a.
skal han som nævnt have ladet den ene af gårdens to fløje sætte i
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stand. Han døde 1745 ; Charlotte Amalie Skeel beholdt gården til sin
død 1763, og hun skal have ladet den anden fløj restaurere i 1752.
Efter Charlotte Amalie Skeels død fik hendes søn Frederik Chri
stian Rosenkrantz Egholm; 1765 lod han den gamle, nylig istand
satte hovedbygning nedbryde; og i 1772 forpagtede han gården bort
for en sum af 2800 rdlr. årlig.
1804 overtog Niels Rosenkrantz Egholm. Han solgte den sammen
med Krabbesholm til sin broder Marcus Giøe Rosenkrantz for
282.025 rdlr. To måneder efter solgte denne til L. Larsen og Chr.
C. S. greve Danneskiold-Samsøe. Førstnævnte købte snart Egholm
alene for 190.000 rdlr.; tre år efter fik han 330.000 rdlr. for den af
Harald og Christian Rothe. De havde dog betalt den for dyrt; 1812
fik de kun 300.000 rdlr. for den, da de solgte den til generalkvarter365
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mester J. W. v. Haffner. Dennes søn, general Wolfgang v. Haffner,
oprettede 1831 et stamhus af gården. W. v. Haffner var en dygtig land
mand og hippolog. Han deltog som frivillig i krigen 1848, men det
var som politiker, han skulle få sin største betydning. 1841 havde han
ladet en ny hovedbygning i to stokværk opføre ved gården. Efter
hans død 1887 ejede hans ældste datter gården indtil 1902, hvorefter
den gik over til hans yngste datter Ebba, gift med den svenske greve
Erik Carl Alfred Piper til Søjdeborg. Dennes søn solgte 1920 park og
hovedbygning til A. Kauffmann, fra hvem ejendommen 1938 overgik
til Henny Caroline baronesse Wedell-Neergaard, født komtesse
Moltke, efter hvis død i 1954 den købtes af civilingeniør Alex Christiani. Avlsgården blev i 1920 solgt til den hidtidige forpagter Oscar
Rasmus Bay. Efter adskillige ejerskifter besiddes den nu af fabrikant
Marius Sørensen, der 1959 købte den for ca. 1,6 mili. kr.
GUNNAR OLSEN

EJERE

1405 Predbjørn Podebusk
1436 Hans Grubendal
1484 Ejler Hak

1539 Hans Krafse
Henrik Holck
Holger Rosenkrantz
Mogens Skeel
Iver Rosenkrantz
L. Larsen og Chr. C. S. Danneskiold-Samsøe
1809 H. og Chr. Rothe
1812 J. W. v. Haffner
1902 E. C. A. greve Piper
Ho v edbygningen
1920 A. Kauffmann
1938 Henny C. baronesse
Wedell-Neergaard
1954 Alex Christiani

1633
1640
1684
1737
1804

Avlsgården

1920 O. R. Bay
1924-59 Forskellige
1959 M. Sørensen

BYGNINGER
ca. 1250 Lille voldsted med bygnin
ger af munkesten
1300-årene Voldstedet udvides, store
gotiske huse opføres
1400-årene Borgen gået til grunde
1500-årenes slutning Borgen
genopført
ca. 1600 Borgen udvidet

1752 Borggårdens istandsættelse
fuldført
1765 Borggården nedbrudt; ladegård
bindingsværk
1841 Ny hovedbygning

Krabbesholm, set fra nord (fot. Holt & Madsen).

Krabbesholm
Gershøj sogn, Voldborg Herred, Københavns amt

Krabbesholm ligger i den østlige del af Hornsherred halvøen, ikke
langt fra Roskilde fjord. Den hører til vore yngre herregårde, idet
den blev oprettet så sent som 1673 af Oluf Rosenkrantz til Egholm,
der gav den navn efter sin hustru Birgitte Krabbe. En gammel
landsby Vinderup måtte vige for den nye gård. Dens navn var ingen
tilfældighed. Birgitte Krabbe sad inde med så stor ærgerrighed, at
ønsket om at få sit navn foreviget ved at knytte det til en gård måske
har spillet en rolle ved gårdens oprettelse.
Oluf Rosenkrantz var søn af Holger Rosenkrantz den Rige til
Glimminge. I modsætning til faderen var han en lærd mand. På sin
udenlandsrejse havde han bl. a. været i Oxford, og hans senere virk
somhed tyder på, at han med flid har studeret såvel klassiske for
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fattere som nyere politisk litteratur. De forleninger, enhver ærgerrig
adelsmand sad og ventede på, fik han ikke; først i 1651 blev han
spist af med det såkaldte Apostelgods i Norge, og det var ingen fed
mundfuld. Efter 1660 føjede krænket standsfølelse sig til hans person
lige bitterhed. Han vovede dog ikke straks at træde åbenlyst op mod
de nye magthavere, men nøjedes med som anonym deltager i en
litterær fejde om den gamle adels stilling at forsvare denne. 1669
fremsatte han under eget navn, men i en afdæmpet form, en bekla
gelse af sit ufrivillige otium og den nye tingenes tilstand. Så kom der
en tid, hvor han tilsyneladende affandt sig med sin skæbne og meldte
sig under den nye hofadels fane. Han blev friherre, ridder af danne
brog, etats- og justitsråd, hvorved han stærkt afveg fra de fleste af
sine gamle standsfællers stejle holdning over for disse nye, »narag
tige« påfund. Der synes dog at være en overvejende sandsynlighed
for, at han foretog disse for en mand med hans anskuelser ydmy
gende skridt for husfredens skyld; det var Birgitte Krabbe, der her
som ved Krabbesholms oprettelse var den drivende kraft.
Men Oluf Rosenkrantz havde ikke svigtet sine gamle anskuelser,
hvor mange titler han end havde fået. 1681 udsendte han et skrift
»Apologia nobilitatis Daniæ« indeholdende udtalelser, som skurrede
for stærkt i enevældige øren. Oluf Rosenkrantz blev forvist fra hoffet
og af en kommissionsdomstol dømt til fortabelse af titler, charger og
hovedlod. Dommen blev mildnet noget, da han viste sig meget bod
færdig, men Egholm og Krabbesholm måtte han afhænde.
Det blev dog ordnet så lemfældigt, at de to gårde gik over til
Mogens Skeel, der var gift med hans datter Helle Helene. Som så
mange andre dygtigheder, man helst så borte fra København, fik
han efter en diplomatisk karriere et par amter i Jylland at regere
over, først Aarhus og Stjernholm, siden Viborg og Hald. Det er dog
ikke hans embedskarriere, men hans litterære indsats, der har bevaret
hans navn i historien, idet han foruden adskillige digte og oversæt
telser har skrevet »Grevens og Friherrens Komedie«. I denne kom
mer den gamle adels harme over for parvenuadelen stærkt til orde,
og værket har tillige litterær interesse som det første vellykkede for
søg på at indføre det nye kunstdrama på dansk grund.
Allerede 1686 havde han overdraget Krabbesholm til sin broder
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Krabbesholm, set fra øst (fot. Holt & Madsen).

Otte Skeel. Hans eftermæle er godt, han var munter og godgørende,
kundskabsrig og dannet, siges der. I hans tid havde Krabbesholm 43
tdr. htk., dens udsæd var på 192 tdr., den var vurderet til 14 læs hø.
1691 overdrog Otte Skeel Krabbesholm til sin svigersøn Otto
Krabbe; Gården fik dermed igen en fremtrædende adelsmand til
ejer. Han ejede Holmegaard, Broksø, Bækkeskov og Aakjær foruden
Egholm og Krabbesholm. Disse styrede han godt, og han skal have
været en mild herre mod sine undergivne. 1701 fik han sæde i kom
missionen til vornedskabets ophævelse. At dette blev ophævet, var
dog ingenlunde hans fortjeneste, da han nærede store betænkeligheder
ved at give bønderne fri.
1703 fik Otto Krabbe sæde i konseillet. Når kongen foretog sine
lange rejser og adskillige gange under den store nordiske krig, hvi
lede hovedansvaret for regeringens førelse på ham. 1717 nedlagde
24 dsh i
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Krabbesholm 1863. Efter Richardt og Secher.

han, træt af ansvaret, alle sine embeder; to år efter døde han på
Egholm. Birgitte Skeel ledede efter hans død godsernes styrelse indtil
1737. Ifølge hans testamente overgik Krabbesholm til Iver Rosen
krantz og Charlotte Amalie Skeel. Iver Rosenkrantz indtog også en
fremragende plads i dansk politik, men 1723 blev han sendt til Viborg
som stiftamtmand, en stilling han sikkert med rette opfattede som en
art forvisning, fordi han tilhørte den af Frederik IV stærkt mistænkte
gamle adel og tillige stod i stærk opposition til Anna Sophie Reventlows kreds. Frederik IV’s ugunst betød Christian VI’s gunst. Næppe
havde den gamle konge lukket sine øjne, før Iver Rosenkrantz fik
sæde i konseillet. Kort efter fik han både Tyske og Danske Kancelli
under sig og var således reelt storkansler. Den store statsmand og
politiker var han imidlertid ikke; udenrigspolitisk arbejdede han for
nær tilknytning til England, indenrigspolitisk kæmpede han ensidigt
for godsejerinteresser, og han har en del af den tvivlsomme ære for
stavnsbåndets indførelse. I det kirkelige stod han pietismen imod,
og dette fjernede ham mere og mere fra kongen, og 1740 fik han sin
afsked fra konseillet. Han fik tilbud om Aarhus eller Odense stift
amter, men bad sig fritaget og fik lov at leve resten af sine dage på
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godserne; 1745 døde han. Charlotte Amalie Skeel fik 1750 ordenen
de la fidelité og beholdt Krabbesholm til sin død 1763.
Frederik Christian Rosenkrantz blev Krabbesholms næste ejer. Han
havde gjort hurtig karriere inden for administrationen, og 1769 fik
han sæde i konseillet. Han blev hårdt angrebet for sin virksomhed
som oversekretær for søetaten, og da konseillet 1770 blev ophævet
af Struensee, mistede han alle sine embeder. Samtidig var hans økono
miske forhold mere end slette, og man anså ham derfor for en død
mand i dansk politik. Efter statskuppet 1784 kom han dog frem igen,
fik atter plads i konseillet og blev påny søetatens øverste leder.
Hovedformålene i denne periode synes for ham at have været at
styrte A. P. Bemstorff, hindre landboreformerne og genere flådens
dygtige bygmester Henrik Gerner. Med det sidste havde han held;
men mod Bernstorff og landboreformerne kom han ingen vegne, og
1788 faldt han på sin modstand mod stavnsbåndsløsningen.
Krabbesholm havde bestandig den skæbne at være den ubetyde
ligste gård blandt dens ejeres mange gårde; vi hører derfor heller
ikke meget om, at de har gjort noget for den. Lidt skete der dog nu
og da. 1768 var Kirke Hyllinge by, som for største delen lå under
24*
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Krabbesholm, blevet omrebet, og 1804 blev Kirke Hyllinge udskiftet.
Ladegården var oftest bortforpagtet, i 1772 således for 1200 rdlr. årlig.
Frederik Christian Rosenkrantz døde 1802. Ved hans testamente
tilfaldt Krabbesholm hans slægtning, den senere statsminister Niels
Rosenkrantz. Denne solgte et par år efter Krabbesholm til sin broder
Marcus Gøye Rosenkrantz. 1806 fik greve Danneskiold-Samsøe den,
og han solgte den samme år til birkedommer Nørgaard og inspektør
Poulsen. Købesummen var da 126.200 rdlr. Tilliggendet var da 52
tdr. htk. fri hovedgårdstakst, 44 tdr. htk. i kirketiender og 317 tdr. i
bøndergods. 1810 købte den senere direktør for Øresunds toldkammer
N. A. Holten gården. Han gjorde meget for godset og opførte bl. a.
skolen i Sæby. Efter hans død solgtes Krabbesholm ved auktion 1852.
Den blev købt af L. Trolle, der 1853 lod den nuværende hovedbyg
ning opføre. Den blev bygget i gotisk stil og er to stokværk høj.
Trolle solgte 1871 gården til cand. jur. F. Treschow. Senere fik dennes
svigersøn, kammerherre Niels Juel til Mejlgaard den.
Siden 1939 ejes gården af A/S De forenede Kulimportører. Arealet
er i alt 490 ha, ejendomsværdien er 2.201.600 kr.
GUNNAR OLSEN

EJERE

BYGNINGER

1673
1684
1691
1737
1806
1806

O. Rosenkrantz
M. Skeel
O. Krabbe
I. Rosenkrantz
Chr. Danneskiold-Samsøe
P. Nørgaard &
inspektør Poulsen
1810 N. A. Holten
1852 L. Trolle

1853 Nuværende hovedbygning
i gotisk stil

1871 F. Treschow
1892 N. J. Chr. Gregers Juel
1939 De forenede Kul importører

1901 Avlsgårdens hovedbygning

Selsø, set fra syd (fot. Nationalmuseet).

Selsø
Selsø sogn, Horns herred, Frederiksborg amt

I længst forsvundne dage gik et sund gennem Selsø og Hov Mose, så
Selsø sogn udgjorde en ø. Et minde herom findes i navnene på sog
nets byer: Østby og Sønderby og den nu nedlagte Vestby, der lå ved
kirken. Den blev nedlagt sagtens for at give plads for Selsø Hovedgaard, som havde sit første byggested tæt sydøst for kirken, nær den
såkaldte Gammelgaards have. I 16. århundrede blev den flyttet til
dens nuværende plads længere mod øst ved Selsø Sø.
Selsø nævnes første gang 1288, da biskop Ingvar af Roskilde ved
et brev af 27. juli skænker domprovst Jens Grand sine gårde i Selsø
og Gundsømagle foruden anden ejendom, »for at en saa god, klog og
velbyrdig Mand, som har skænket Herren i det høje saa godt som alt,
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hvad han ejede, ikke skal tynges af alt for stor Fattigdom og tvinges
til at ligge til Skændsel og Forargelse for den præstelige Stand og
Værdighed«. Gården betegnes i brevets latinske tekst som »curia«,
hvad der betegner en større gård, så det er uden tvivl den senere
Selsø Hovedgaard, der omtales her. Jens Grand får alle de rettig
heder, som hører til gården, og han må anvende indtægterne deraf
til sine fornødenheder, som det behager ham. Men han har lovet
Roskildekirken de samme ejendomme tilbage efter sin død. Få dage
i forvejen havde Jens Grand skænket Roskilde Domkapitel jordegods
til oprettelse af seks præbender. Der er således tale om en byttehan
del, som sandsynligvis har været både til kirkens og Jens Grands
fordel. I samme brev tales om de huse, Jens Grand har bygget eller
med Guds hjælp vil bygge i Selsø, Jens Grand har altså haft til hen
sigt at bygge ved Selsø. Efter Jens Grands død er Selsø gået tilbage
til Roskildebispen, og den blev liggende under bispestolen indtil
reformationstiden. Vi hører enkelte gange om den. 1472 er der trætte
mellem hr. Tetz på Selsø, bispens lensmand, og Anders Bille på
Søholm angående græsningsretten til nogle øksne, og 1487 hører vi
om en sag mellem bisp Oluf Daa og fogeden på Abrahamstrup, der
har hindret bispens vornede under Selsø i at hente gærdsel, tømmer
og ildebrændsel fra skovene, som de tidligere har gjort; men kongen
giver dem atter tilladelse til at få, hvad de har nydt »af Arild«. Det
samme og de følgende år nævnes Hans Skinkel af slægten Tinhuus
som bispens lensmand på Selsø.
1512 får Oluf Skinkel gården i forlening af den udvalgte Roskilde
bisp Lave Urne. Oluf Skinkel forpligter sig i lensbrevet til at bygge
og forbedre på Selsøgaard. Han må ikke flytte nogen bonde eller
bondesøn fra lenet uden bispens samtykke og han må ikke lade
skovene forhugge. I afgift af lenet skal Oluf Skinkel svare 10 læster
korn halvt rug, halvt byg at levere på Bistrupgaard eller København,
som bispen ønsker det, desuden 60 høns at levere til Tamperdag på
Bistrupgaard. Lensmanden skal holde sig rede til selvfemte at tjene
bispen til hest og følge ham, når han bliver tilsagt både til lands og
til vands. Svendene skal have klæder i samme farver, som bispens
svende har. Endelig skal bispen have gæsteret 2 dage om sommeren
og 2 om vinteren, som det måtte passe ham. Lensbrevet giver et godt
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eksempel på, at bispernes magt dengang ikke blot var af ren åndelig
karakter. Når behov gjordes, kunne de stille med et opbud af væb
nede ryttere, der tilmed synes at have været uniformerede.
Niels Vincentsen Lunge fik Selsø i forlening 1525. Under grevens
fejde sluttede han sig som de fleste sjællandske adelsmænd til grev
Christoffer, men efter Christian lU’s sejr måtte han udstede troskabs
brev til ham og hans søn; derefter fik han lov at beholde Selsø, som
ved inddragelsen af kirkens ejendomme var kommet i kronens besid
delse. 1551 klagede han over, at lenet var sat for højt i afgift. Han
fik et skarpt afvisende svar. Kongen kunne efter reformationen have
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givet lenet til hvem, han ville. Niels Lunge måtte være glad, fordi han
fik lov at beholde det og burde ikke klage over afgiften.
Året efter døde Niels Lunge på Selsø, og hans søn Iver Lunge fik
lenet i pant for 2000 Joachimsdaler, og han skulle svare de sædvan
lige afgifter. Hans tid som lensmand på Selsø blev kun kort, 1553
blev lenet givet til Herluf Skave, landsdommer for Sjælland. For
Iver Lunge kom dette særdeles ubelejligt. Han beklagede sig over at
skulle flytte kvæg og korn nu ved vintertide og opnåede at få lov til
at lade kvæget blive på gården til næste sommer, mens Herluf Skave
i øvrigt skulle være ham behjælpelig med flytningen.
Herluf Skave sad på Selsø til 1556, da Andreas von Barby fik skøde
på Selsø gård og gods med rigsrådets samtykke. Han skulle derefter
besidde godset lige så frit, som andre riddere besad deres gods, hed
det. Andreas von Barby var en indvandret tysk adelsmand. 1542 fik
han bestalling på i tre år at lade sig bruge af kongen på sendefærd,
og 1543 blev han gjort til leder af Tyske Kancelli. Han blev almin
deligvis benævnt tysk kansler, men officielt hed han kun »vor Mand
og Raad«. 1556 fik han altså Selsø. Andreas von Barby tog sig vel af
gård og gods, fik tilladelse til at hente brændsel i kronens skove, da
det var småt med brændsel til gården, og erhvervede en af Roskilde
Domkapitels gårde i Selsø. 1557 fik han oprettet Selsø til det første
stamhus i Danmark, idet han fik rigsrådets og kongens stadfæstelse
på, at godset, såfremt han døde uden livsarvinger, udelt skulle til
falde hans brodersøn Hans von Barby. Døde denne også uden livs
arvinger, skulle gård og gods overgå til hans nærmeste mandlige
slægtning. Kun hvis der ikke fandtes mandlige repræsentanter for
slægten von Barby, måtte Selsø skiftes som andet adelsgods. Kun to
år efter stamhusets oprettelse døde von Barby pludseligt. Han blev
ikke stærkt begrædt. Kancellisekretæren, Caspar Poselius, sagde om
ham: han kom som en ulv, han levede som en løve, han døde som
en hund.
Brodersønnen Hans von Barby overtog ifølge stamhusordningen
Selsø, men den behagede ham ikke. I hvert fald skilte han sig snarest
muligt af med gården, idet han samme år, 1559, solgte gård og gods
til Corfitz Ulfeldt i overværelse af kongen og gode danske mænd.
Gårdens tilliggende var da: 20 gårde og 3 gadehuse i Sønderby, 15
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gårde og 1 gadehus i Østby, 9 gårde og 2 gadehuse i Manderup, 3
gårde i Bønderup, 1 i Draaby, 2 i Torp og 1 i Vestby, samt en vejrog en vandmølle.
Corfitz Ulfeldt begyndte snart omfattende bygningsarbejder på
Selsø; om det gjaldt en ny hovedbygning eller kun avlsbygningerne
vides ikke. 1560 får han lov at købe så mange mursten, som han har
brug for, af det øde Sortebrødrekloster i Roskilde. Der foreligger
den mulighed, at det er ham, som har ladet gården flytte fra Gammelgaard til dens nuværende plads. 1563 rejste han sammen med
Jakob Brockenhuus på gesandtskabsrejse til Stockholm, under hjem
rejsen blev han syg og døde kort efter på Hillerødsholm.
Broderen Jacob Ulfeldt overtog Selsø. Hans karriere havde været
som så mange andre adeliges. Han havde studeret i udlandet, bl. a. i
Louvain, derefter tjent nogle år som hofsinde og så giftet sig med
Anne Jacobsdatter Fleming, med hvem han fik Bavelsegaard. Han
blev optaget i statstjenesten, men efter en uheldig diplomatisk sende
færd til Rusland blev han udstødt af rigsrådet.
Omkring 1570 lod Jacob Ulfeldt påbegynde opførelsen af en ny
hovedbygning på Selsø. En indskriftstavle i hovedbygningen beretter:
»Anno domini 1576 lod ærlig og velbyrdig Mand Jacob Ulfeldt til
Kogsbølle og Selsø opmure dette Hus.« For en del blev materialet
til gården indkøbt fra St. Clara Kloster i Roskilde, hvis nedbrydning
blev begyndt 1571. Jacob Ulfeldt købte her ikke mindre end en halv
million sten. Denne bygning blev stærkt ombygget i 18. århundrede,
men en tegning i Jacob Ulfeldts jordebog, som blev forfattet 1588,
viser, hvorledes den har set ud. Det gamle Selsø var en af de første
herregårde herhjemme, hvor kravet om forsvarshensynet delvis har
måttet vige for hensyn til det æstetiske og bekvemmeligheden. Der
er mulighed for, at den er bygget efter anvisning af Hans Steenwinckel
d. Æ., den hollandske bygmester, der i 16. århundredes sidste halvdel
fik så stor indflydelse på renæssancestilen herhjemme. Det fæstningsagtige præg var dog langtfra helt forsvundet. Den enfløjede hoved
bygning lå på et voldsted omgivet af grave, og borggården var be
skyttet af en kreneleret mur forsynet med hjørnetårne. Ved den
murede bro stod et porttåm. Hovedbygningen var på to stokværk
over en hvælvet kælder. Sokkelen var beklædt med kampesten, ellers
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bestod murene af mursten i krydsskifte. Stokværkene var adskilt
ved to hvide gesimser, et typisk træk for renæssancearkitekturen,
ligeledes var der gesims mellem andet stokværk og taget. Ud mod
borggården stod midt for langsiden et polygont trappetårn, der blev
afsluttet af et spir, et af de første eksempler på spirets benyttelse i
dansk herregårdsarkitektur. På hver side af trappetårnet sad en lille
kvist med svungne gavle. Bygningens gavle var ligeledes svungne.
Jacob Ulfeldt døde 1593, og sønnen Mogens Ulfeldt overtog gård
og gods. Han var født 1569 på Selsø, og kun 13 år gammel var han
sendt til Tyskland, hvor han havde studeret ved forskellige universi
teter. Efter hjemkomsten var han en tid hofjunker, senere fik han
store forleninger, 1600 Kronborg og 1604 Christianopel og Sølvesborg. Søvæsenet havde hans største interesse, han ledede nogle mindre
flådetogter, og 1610 blev han medlem af rigsrådet og samtidig rigs
admiral. Han havde utvivlsomt gjort et godt arbejde for den danske
flåde i fredstid, men da Kalmarkrigen kom, slog han ikke helt til.
Danmark havde herredømmet til søs, og det blev bevaret krigen
igennem, men knap udnyttet, som det burde. Mogens Ulfeldt høstede
ikke laurbær på sine togter, der i almindelighed ikke gav store resul
tater. For Selsø interesserede han sig ikke synderligt, udover at han
holdt sin hustru, Anne Munk, indespærret herude. Hun har formo
dentlig gjort sig fortjent til den hårde behandling, på hvilken måde
vides ikke; der tales blot om en »bedrift«, hun har gjort. Det var
i hvert fald med kongens fulde samtykke, hun blev holdt i varetægt.
Rigsadmiralen døde 1616, men Anne Munk måtte vedblivende sidde
bag lås og slå på Selsø. 1619 gav Christian IV hendes værge Jacob
Ulfeldt tilhold om stadig at holde hende i fangenskab.
Selsø var efter Mogens Ulfeldts død bortforpagtet, men hans fire
børn, sønnerne Corfitz, Jacob og Christian samt datteren Anne boede
på gården og havde åbenbart en anden opfattelse af moderen end
den gængse ; 1623 skriver kongen til kansler Christian Friis, at Mogens
Ulfeldts børn »holder frisk Hus paa Selsø, de haver jaget Fogeden af
Gaarden, uanset han haver forpagtet Gaarden af deres Værge, saa og
sluppet Moderen løs af hendes Custodie, hvilket sig ikke saaledes
kan skaffe, vil de endnu have, at Hvermand skal vide, hvad deres
Moder er for en, da kan det endnu ske tydeligt nok«.
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Der var åbenbart sket en lille revolution på Selsø, foranlediget af
den opvoksende ungdom. Men kongen slap ikke gården af syne.
Året efter bebrejdede han sønnerne, at de spildte deres ungdom ved
at gå og drive hjemme, og han opfordrede dem til at rejse udenlands
og prøve lykken der. De ansøgte derefter om tilladelse til at sælge
gården for at få rejsepenge og fik den. Anne Munk fik henvist op
holdssted på gården Tvis.
Selsø blev købt af Ernst Normand til Tribbewits på Rügen, der
som dreng var kommet til landet og havde vundet sig en smuk po
sition inden for den danske adel.
Fra hans tid er bevaret et regnskab fra Selsø over godsets og
gårdens drift. Det er et af de meget få private godsregnskaber, der
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findes fra tiden før 1660, og det giver et interessant indblik i livet
på en dansk herregård i 16. århundrede. Det indledes med en for
tegnelse over gårdens inventar. I hovedbygningen nævnes følgende
værelser: fruerstuen, kammeret derhos, store sal i nederste hus, am
mestuen, kammeret derhos, den nye stue, den gule stue, borgestuen,
vesterkammeret, fogedens kammer, ladefogedens kammer, køkkenet
og øverste loft, tårnet, bryggerset, bagerset, junkerens saltekælder og
svendekælderen. — Stuerne har ikke været overfyldte med møbler.
I borgestuen, hvor folkene holdt til, nævnes et svendebord, 3 fyrre
bænke, et grønt skab med to døre, et svendeskab og to drejels duge.
I salen var 3 egetræsbænke og i kammeret et egetræssengested. Senge
stederne var det, der fyldte mest op i stuerne. I den nye stue var 3
sengesteder, i den gule stue 4; de øvrige møbler bestod af enkelte
bænke. Kun fruerstuen og det nærliggende kammer var lidt rige
ligere møbleret. I stuen fandtes et indmuret skab, to røde fyrretræs
kistebænke, et egetræsbord, et fyrretræsbord og en grøn slagbænk,
2 bænkedyner og 3 stole gjorte med læder; det er snart det eneste,
der giver indtryk af en smule luksus, dog nævnes i ammestuen en
egetræsseng med billedsniderværk. Velstand røbes kun gennem de
utallige dyner og lagner, der fandtes i sengestederne. Husgerådet var
snart lige så sparsomt som møblerne. Det er rene brugsgenstande,
der findes, såsom kar, tønder og ølfade. I køkkenet er der dog 8
tinfade, 12 tintallerkener, 6 kobberfade, 4 kobberkedler og 1 mes
singkedel.
Besætningen var stor. Der nævnes 4 tyre, 44 øksne, 33 stude, 7
studekalve, 53 køer, 32 kvier, 10 kviekalve, 40 får, 4 ronvædere, 40
gildvædere, 147 svin, 22 grise og 26 gæs. Desuden nævnes, at man
har »til Føde«, der sagtens skal opfattes som på foder, 13 studekalve,
6 kviekalve, 37 lam, 41 grise og 12 unge gæs.
Indtægterne skyldes dels jordebogsafgifterne, dels ladegårdsdriften.
Jordebogsindtægterne var 44 dir. 6 sk., 15 skpr. rug, 16 læster 2 pund
2 skpr. byg, 13 pund mel, 10 lispund havre, 1 lispund 63 stobe smør,
54 får og lam, 13J4 fårekroppe, 9 gæs, 10 høns og 30 æg.
Desværre kan der ikke på grundlag af regnskabet gives en oversigt
over ladegårdens indtægter og udgifter, fordi en mængde varer, navn
lig stude, men også kom, blev sendt til Koldinghus, som Emst Nor380
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mand havde i forlening, og de er formodentlig blevet solgt der.
Noget korn blev solgt fra gården til købmænd i København, Roskilde
og Slangerup. Fogeden besørger salget, og han er stadig på farten,
dels for at sælge kom, dels for at købe stude til fedning og andre
varer til gårdens fornødenhed, navnlig sild og salt.
Ernst Normand døde 1643 ; hans enke sad med gården nogle år.
En datter ægtede 1654 Joachim Frederik Pentz, som overtog Selsø
1663. Hans ejertid blev kun kort. 1669 solgte han gården til Erik
Krag. Denne havde været knyttet til administrationen og havde be
varet sine stillinger efter statsomvæltningen, ja var endog steget nogle
trin yderligere op ad embedsstigen, idet han var blevet assessor i
statskollegiet og i højesteret. Desuden havde han drevet stor gods
handel, nok så meget i spekulationsøjemed som for at drive landbrug.
Men tiden var ikke den bedste for godsspekulationer. Konjunkturerne
var nedadgående, ved sin død efterlod Erik Krag derfor til sin enke,
Vibeke Rosenkrantz meget gods, men endnu mere gæld, så den gods
rige adelsfrue måtte finde sig i den tort at blive holdt i gældsfængsel
i tre fjerdingår i Ribe af en hård kreditor. 1682 solgte Vibeke Rosen
krantz Selsø til sin svigerinde Birte Skeel. Hun blev bekendt såvel for
sit dygtige godsstyre, som for sin storslåede velgørenhed. Birte Skeels
virke på Selsø bestod i første række i, at hun skaffede gården patronatsret over Skuldelev kirke sammen med kirkens andel af korn
tienden og dens tilliggende jordegods. Desuden opnåede hun frihed
til at oprette et birk, Selsø birk. Under det skulle høre alt det jorde
gods, der lå under Selsø, og det, som fremtidig ville komme til at
høre under gården inden for en afstand af to mil. I anledning af
patronatsrettens erholdelse lod hun i Skuldelev kirke opsætte stole
stader med sit eget og sin afdøde mands våbener. Af hendes vel
gørenhedsvirksomhed er særlig at nævne, at hun sammen med Niels
Juels enke, Margrethe Ulfeldt, oprettede den rige stiftelse, Roskilde
adelige Jomfrukloster.
Hendes fire børn døde før hende, så det blev Christian Ludvig von
Piessen, der var gift med Birgitte Skeels broderdatter Charlotte Ama
lie Skeel, som købte Selsø med Torpegaard og Eskilsø af arvingerne.
Købesummen var 40.000 rdlr. Christian Ludvig von Piessen var født
i Mecklenburg. Med sin far Chr. S. von Piessen kom han til Dan-
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Riddersalens sydlige endevæg o. 1935. Malerierne er flyttet til Lindholm, men forventes
atter bragt på plads (fot. Nationalmuseet).

mark, hvor han blev kammerjunker og fik sæde i administrationen.
Hans forhold til Frederik IV var ikke godt, fordi han ikke yndede
Anna Sofie Reventlow og modarbejdede hendes indflydelsesrige kreds
med megen iver.
Hans holdning fik sin belønning efter tronskiftet 1730. Han blev
straks generaldirektør for finanserne og kommercevæsenet, men han
kunne ikke i længden stemme overens med Christian VI, navnlig
fordi han var en afgjort modstander af den pietistiske kreds om
dronning Sofie Magdalene og af grev Stolberg-Wernigerode. 1734
måtte han forlade alle sine stillinger uden nåde og uden pension.
Resten af sit liv delte han sig mellem varetagelsen af sine talrige
godser og spekulationer i handelskompagnierne.
Ludvig von Piessens principper for godsstyrelsen fremgår af en
instruktion, han 1721 lod udarbejde for ridefogeden på Selsø Jens
Reitersen Willumsen. I instruktionen hedder det, at alt skal gå skik
keligt og kristeligt til på godset; hvis nogen handler derimod, skal
fogeden først søge at rette det med det gode. Hjælper formaninger
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ikke, skal uskikkeligheden, hvis den stammer fra godsets betjente,
indberettes til ejeren; hvis den stammer fra bønderne, skal de trak
teres efter lovlig medfart. Fogeden skal sørge for, at der omgås for
sigtigt med ild og lys, såvel på slottet som hos bønderne. Hos bøn
derne skal han to gange årligt efterse ildstederne og lade de farlige
afskaffe. Gårdens tjenere skal være trofaste og lydige, opsætsighed
eller udygtighed skal straffes. Gårdens avling og kvæget skal passes
på den mest økonomiske måde, og gårdens bygninger skal være under
tag og holdes vedlige med de nødvendige reparationer, mens upå
krævede reparationer overalt skal undgås. Kornet, som avles ved
gården, eller som kommer ind i landgilde, skal i rette tid sælges til
vederhæftige købmænd i København eller andet sted, og prisen skal
være den gældende kapitelstakst. Det skal køres bort på tider, der er
belejlige for bønderne. Stor vægt skal lægges på bøndergodsets konservation. Fogeden skal støtte bønderne med lov og ret, hvis nogen
fremmede forsøger at fornærme dem eller give dem en ilde medfart,
så at der aldrig bliver fordret noget af dem med hensyn til deres
personer, ejendom, rejser eller arbejde udover, hvad de har pligt at
yde. Om så sker, skal han tage dem i forsvar og afværge al voldelig
og ubesindig fremfart. Han skal heller ikke selv fornærme dem i
nogen måde, det være sig med for nøje mål, skriverpenge eller des
lige, »saasom jeg ikke vil eller kan tilstede, han skal søge nogen
Betaling hos dem, med ulovlig gørende profitere, helst jeg ham for
hans Tjeneste lønner«.
Bønderne og husmændene skal holde deres gårde og bygninger i
god stand og drive, dyrke og så deres jord efter landets bedste skik.
Skatterne skal kvartalsvis inddrives og for hvert kvartal klares af
bønderne såvel som af ridefogeden ved hver forfalden termin. Lige
ledes skal landgilden inddrives efter jordebogen, såvidt det kan ske
efter bedste videnskab og skønsomhed uden bondens ruin. Hvis en
eller anden bonde ikke ved forfaldstiden skulle kunne tilvejebringe
de fornødne beløb uden hans al for store skade, ved at sælge det,
som han i tiden kan have nytte af, må han få henstand i et kvartal.
Da godsets velstand først og fremmest beror på det unge mandskab,
skal ridefogeden af alle kræfter stræbe efter, at det må blive på god
set ; ingen karl eller dreng må undvige, og hvis de forsøger det, skal
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han straks se at få dem tilbagekaldt. Ved udskrivning til soldatertje
nesten skal han sørge for, at bemidlede og til gårdens antagelse dygtige
karle såvidt gørligt bliver forskånede for soldateriet. Det ulovlige kro
hold på godset skal fogeden søge at få afskaffet såvel som al ugudelig
og overdådig drik og sværmen.
Tonen i instruksen tyder på en ret human indstilling over for bøn
derne, der dog først og fremmest synes at bunde i ønsket om godsets
konservation. Ønsket om at beholde det unge mandskab på godset er
naturligt, men man må huske på, at det var på en tid, da vorned
skabet var afskaffet og stavnsbåndet endnu ikke indført.
Ludvig v. Piessen lod Selsøs hovedbygning og borggård underkaste
store ændringer. På hovedbygningen forblev væsentlig kun kælder
etagen med dens krydshvælvinger urørt, ellers blev det meste af det,
der havde givet bygningen dens renæssancepræg, fjernet, såsom trap
petårnet, de svungne hovedgavle, de små kvistgavle og sandstensgesimseme mellem stokværkene. Hovedbygningen kom derefter til at
fremtræde som et toetages hus opført af røde mursten med simpelt
sadeltag. Mellem kælder og stueetage gik et rundtløbende fremsprin
gende murstensbånd; trappetårnet blev erstattet af en højtsiddende
dør, hvortil en stentrappe førte op. Portbygningen ændredes til en
bred bygning i to stokværk med mansardtag. Muren omkring borg
gården mistede kreneleringen, og de to hjørnetårne blev fjernet. Over
den vestre borggrav blev bygget en ny bro, som førte over til haven
og lunden. — Fra Ludvig v. Piessens tid stod riddersalen i det væsent
ligste uændret til 1935. Væggene har træpanel og er marmormalede.
På endevæggen hang malerier, udført af Hendrik Krock; det ene
forestiller Sabinerindernes Rov. I midten af stukloftet fandtes et
plafondmaleri, ligeledes af Hendrik Krock. Disse væg- og loftsmale
rier overførtes 1935 til Lindholm.
Også ladegårdens bygninger blev i det væsentligste fornyet af Lud
vig v. Piessen. Et af ladegårdens huse blev opført af grundmur og
tækket med tegl. De øvrige blev bygget med muret bindingsværk.
1753 blev Selsø sammen med Lindholm oprettet til et stamhus.
Stamhuset var bestemt for sønnen Mogens, men han døde før fade
ren, og det kom derfor i Ludvig v. Piessens sønnesøns, Christian
Ludvig Scheel-Plessens besiddelse. Han var en ivrig reformven, der
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gav bønderne arvefæste og lod hoveriet afløse på gunstige vilkår.
Foruden stamhuset besad han Harrested og Saltø, som han havde
fået ved arv. 1801 døde han. Omved 1800 berettes om Selsøs drift,
at alle gårdens marker sammen med markerne på Torpegaard og
Eskilsø blev brugt til græsning til indlejede kreaturer. På Eskilsø
fandtes desuden et schæferi med 150 får af dansk race.
Efter Christian Ludvig Scheel-Plessen fik enken Agathe Johanne
von Qualen Selsø som enkesæde. Efter hendes død gik gården til Chr.
Ludv. Scheel-Plessens brodersøn, gehejmekonferensråd, greve Mogens
Joachim Scheel-Plessen, Efter dennes død gik Selsø, Lindholm og
Saltø over til greve Carl Theodor August Scheel-Plessen, der blev
kendt som overpræsident for provinsen Slesvig-Holsten efter 1864.
Da han døde 1892, fik sønnen greve Carl Gabriel Joachim Vilhelm
Scheel-Plessen Selsø. Den følgende ejer baron Magnus Carl August
Wilhelm Otto von Piessen døde 1948, hvorefter Selsø tilfaldt broder
sønnen Victor Friederich Carl baron von Piessen.
Bøndergodset, som 1807 bestod af 559 tdr. htk., er nu bortsolgt.
25 dsh i
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Skuldelev kirke, der havde 48 tdr. htk., overgik til selveje 1911. Selsø
har nu et tilliggende på 262 ha ager, 125 ha sø og 125 ha skov. Eskilsø hovedgård 63 ha ager og 64 ha eng.
Gården har ofte været hærget af brand. 1893 brændte alle avls
gårdens bygninger med undtagelse af forpagter boligen. 1916 brændte
igen dele af avlsgården, og dette har siden gentaget sig ikke mindre
end fem gange. Hovedbygningen har stået ubeboet gennem det sidste
hundredår, men en istandsættelse af riddersalen forestår.
GUNNAR OLSEN

EJERE
1288 Jens Grand

1472
1480
1482
1525
1536
1553
1556

1559

BYGNINGER

Hovedbygning øst for kirken
ukendt

Tetz Rosengaard
Anders Nielsen foged
Hans Skinkel lensmand
Niels Vincentsen Lunge
lensmand
Kronen
Herluf Skave lensmand
Tilskødet af kongen til
Andreas v. Barby
Corfitz Ulfeldt

1576 Hovedbygningen med porthus
fuldført
1624
1645
1663
1669
1682
1720

Ernst Normand
Johan de Wittinghoff
Joachim Pentz
Erik Krag
Birte Skeel
Chr. Ludvig v. Piessen
1734 Trappetårn og øvrige renæs
sancetræk fjernes

Svanholm, set fra sydøst (fot. Kbh.s Foto-Service).

Svanholm
Krogstrup sogn, Horns herred, Frederiksborg amt

Den del af halvøen mellem Roskilde- og Isefjord, der ligger nord for
den nu udtørrede vig ved Skibby og en række vanddrag, dannede i
sin tid en ø, Horns herred, der i den ældre middelalder var bevokset
med tætte skove, hvoraf Jægersprisskovene endnu er tilbage som et
sammenhængende skovland. På Valdemar Sejrs tid strakte denne
store skov, Hornsved, sig endnu ned ad Skibby til, og såvel denne by
som Hornsved hørte den gang til krongodset. Men allerede da var
der revet flænger i skovlandet. Store strækninger var forlængst ryddet
og havde givet plads til anselige landsbyer; også enkeltmænd havde
brudt vej i skovene.
25*
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Blandt de særbrud, der havde dannet sig inden for det nuværende
Krogstrup sogn, er gården Svanholm, omtrent midt imellem Krog
strup by og Kyndby. Hvor gammel den er, kan ikke oplyses; efter
navneendelsen kan den gå tilbage til 12. århundrede, men endelsen
-holm for enkeltgårde bliver dog vistnok ikke almindelig før ind i
13. århundrede. Ridderen Niels Knudsen Manderup skrev sig til
Svanholm 1346. Slægten, han tilhørte, var ældgammel; den havde
navn efter landsbyen Manderup i Skibby sogn, hvor der må have
ligget en nu forsvunden hovedgård. Han må efterhånden være blevet
en meget velstående mand. Den heldige, dygtigt ledede hovedgård
opslugte andre hovedgårde og trykkede dem ned i bryde- eller fæste
gårdenes klasse, en sikkert almindelig foreteelse i middelalderen.
Ved sin død o. 1365 efterlod Niels Manderup sig ingen sønner, og
Svanholm gik ved datteren Elisabeths ægteskab over til hendes mand,
væbneren Anders Pedersen af den jyske slægt Panter, der 1374 - 1408
nævnes som ejer af gården, hvortil han skriver sig fra 1383. Hverken
hans eller sønnens, væbneren Knud Andersens virksomhed på og med
gården er nærmere bekendt.
Knud Andersen må være død 1445 og afløst af sønnen Niels Knud
sen, der drev det videre end faderen og farfaderen og blev ridder;
men hans pengesager synes ikke at have svaret til hans sociale stilling.
Hverken han eller broderen Bo efterlod sig sønner, og søsteren Ka
thrine, der var gift med Mikkel Rud til Vedby, arvede en trediepart
af gården; resten tilfaldt fjernere slægtninge. Men på det tidspunkt
dukker rigsråd Torben Bille op i egnen. Han ejede bl. a. Jomfruens
Egede og Allindemagle, og som lensmand på Abrahamstrup måtte
det være ham belejligt at have en anselig ejendom i herredet, hvor
ved hans indflydelse ville vokse yderligere. I løbet af 1452 udkøbte
han nu alle arvingerne af Svanholm og kunne endelig 1454 med fuld
ret tiltræde ejendommen, hvortil hørte den lille by Ordrup oppe ved
kirken og 9 bolgårde i Venslev, hele Lyngerup, Knudstrup og Krog
strup, med undtagelse af præstegård og degnegård, og desuden flere
mindre og spredte ejendomme. Med ham rykkede den tredje kendte
ejerslægt, Billerne, ind på Svanholm. I over halvandet hundrede år
forblev gården i denne æts eje for igen i begyndelsen af forrige år
hundrede at vende tilbage til den.
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Tavle fra Eske Billes Svanholm 1549 (Nationalmuseet).

Fra 1456 skriver Torben Bille sig afvekslende til Søholm og Svan
holm, men hyppigst til Abrahamstrup, hvor han fra ca. 1450’eme
havde taget fast ophold, og hvor han boede til sin død. Hans hoved
interesse var godsejerens, og han var godssamler om en hals. Bille
slægten måtte være ham i højeste grad taknemmelig, som den, der
atter bragte den dengang hensygnende slægt på fode; thi det var
ham, der igen samlede alt, hvad der tidligere var gået ud af slægtens
eje. Men han var noget mere end en almindelig godssamler. Han
hørte til den kreds af store jorddrotter, der fra 15. århundrede med
stadig større konsekvens forfulgte den opgave at samle adelens tid
ligere stærkt spredte besiddelser til store, afrundede godskomplekser.
Kun få sjællandske herremænd har i dette stykke kunnet måle sig
med ham, der ca. 1440 begyndte med at eje den dengang højst be
skedne slægtsgård Allindemagle. Også på anden måde gav han slæg
ten ny livskraft, idet han blev dens anden stamfader. I sit ægteskab
med Sidsel Lunge fik han 12 børn, hvoraf 3 sønner, Bent, Peder og
Sten, blev grundlægger af tre rige og ansete slægtsgrene, og fra hvem
alle nulevende medlemmer af Billeætten nedstammer.
Torben Bille døde henved 70 år gammel 1465 og blev begravet i
Antvorskov klosterkirke, hvor også hans hustru, der overlevede ham
i mange år, kom til at hvile. Bestyrelsen af Svanholm blev straks
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Borggården o. 1920.

overtaget af den næstældste søn Peder Bille, der værdigt trådte i fade
rens spor og med megen energi byggede videre på den materielle
grundvold, faderen havde lagt. Først 1492 kom det endelige skifte i
stand; men allerede forinden havde Peder Bille af sine søskende ind
løst Svanholm helt og holdent med tilliggende gods, næsten altsam
men beliggende i Horns herred og således bekvemt samlet om selve
hovedgården. Hans hustru Anne Gyldenstjerne, datter af den smukke
Knud Gyldenstjeme, skænkede ham 13 børn, og fra dette stilfærdige,
men dygtige hjem, Billernes første egentlige hjem på Svanholm, udgik
de berømte brødre: rigsråd Knud Bille til Kjærsgaard, stamfader til
den nuværende Bille-Brahe slægt, Århus-bispen Ove Bille, rigshof
mesteren Eske Bille og rigsråd Mogens Bille. De var alle fremme i
første linie under de bevægede forhold, der førte til grevefejden, alle
var stærkt konservative og stod kirken nær, som næsten hele Billeætten.
Efter Peder Billes død 1508 skriver Mogens Bille sig til Svanholm;
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men eneejer var han ikke og turde ikke engang bo på gården. Greve
fejden forandrede imidlertid adskilligt. Svanholm blev under denne
stærkt medtaget af de grevelige, der blandt andet bortslæbte brev
kisterne, en hovedgrund til, at der nu vides så lidt om Svanholms
ældre historie. 1538 døde Mogens Bille, og det lykkedes nu endelig
Eske, trods stor modstand fra broderen Knuds side, men loyalt støttet
af Ove, 1540 at nå sit mål: enebesiddelsen af fædrenegården.
Eske Bille har taget fat på en ombygning eller nybygning af den
gamle gård, som det fremgår af den gamle, her gengivne våbensten,
der bærer hans og hans hustrus navne og våbener og årstallet 1549.
Af taknemmelighed mod Ove Bille overlod Eske Bille ham imidlertid
få måneder efter Svanholm med alt, hvad han ejede i Horns herred,
»som et frit og kjærligt Laan«, og da Eske Bille døde 1552, fornyede
sønnen Peder Bille, der stod den gamle mand særlig nær, lensbrevet.
Peder Bille tog sig ivrigt af sin ejendom og udvidede bøndergodset,
og også han har haft byggeforetagender i gang, muligvis som fortsæt
telse af arbejder, faderen kun havde fået påbegyndt. Straks efter
farbroderens, Ove Billes død 1555 blev der hugget spær af en tøm
rersvend fra Lund, selv sjette, og fra Jylland skulle skaffes mursten,
»at samme Arbejde ikke skal nu »halffskuatet« blive standendes,
Eder og andre til Spot og Skade«, som det hedder i et samtidigt brev
til bygherren. Da Peder Bille døde 1580, gik Svanholm over til søn
nen Oluf Bille, men han afstod den til sin broder Eske Bille, gift med
Elsebe Skram.
Eske Billes enke solgte 1609 Svanholm til rigsråd og statholder i
København Breide Rantzau til Rantzausholm, og dermed gik gården
for en tid over til denne holstenske slægt, men ophørte samtidig at
være fast bopæl for ejerne, idet den kun var en af denne slægts
talrige gårde, og både Breide og hans sønner holdt til andre steder.
Også efter den Rantzauske periode vedblev Svanholm, og endda
i endnu højere grad, kun at være et enkelt led i store godsbesiddelser.
Kai Rantzaus enke, den rige, men berygtede Anne Lykke til Overgaard, ægtede senere efter en mere end bevæget enkestand Knud
Ulfeldt, og ved hendes tidlige død 1641 tilfaldt hendes talrige god
ser hendes broder Frantz Lykke »den Rige«, ejer af i alt 12 herre
gårde, eller omtrent 8000 tdr. htk. Hans datter Christence Lykke
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Dør i herreværelse (fot. Kbh.s Foto-Service).

arvede bl. a. Svanholm og Overgaard og ægtede først Frantz Brockenhuus til Sebberkloster og efter dennes død 1660 meklenborgeren gene
ral Fr. v. Arenstorff. Ved Christences død 1667 overtog Fr. v. Arenstorff Svanholm, og kort efter ægtede han Augusta Elisabeth Rumohr
fra Roest i Angel. Med ham havde Svanholm atter fået en energisk
ejer; han forstod at benytte den gunst, hvori han stod hos kongen,
til at befæste sin stilling som godsejer. 1673 fik han som kgl. gave birke
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ret til gården og patro natsretten til Krogstrup og Kyndby sogne tillige
med kirketienderne (i alt 43 tdr.htk.) samt herligheden af kirkerne, præ
stegårdene og degnebolene. Alt var dog kun knyttet til ham og hans
slægt, så længe den ejede Svanholm. Nok så meget betød det, at han
1676 fik kgl. tilladelse til at underlægge sin hovedgård Svanholm
Orebjerg by, der bestod af 4 gårde, med tilliggende skove, i alt 27
tdr.htk., begge dele med adelige friheder og rettigheder. Af denne
by og dens tilliggende oprettede han en ladegård, Overberg, for hvil
ken han 1683 fik adelige sædegårdsrettigheder.
Efter hans død 1689 beholdt enken Svanholm med Kindholms
jorder og gårdene Overberg og Pagterold; men 1698 overlod hun
godserne for 50.000 rdlr. til sin ældste søn Christian v. Arenstorff.
Hans forestilling om en godsejers gerning var i særlig grad præget
af den opfattelse, at hårdhed over for bønderne var nødvendig; men
virksom var han og energisk på sin vis. Gårdens marker blev omsat
med stengærder, og kornhandelen skulle drives med kraft. Det gik
da også ud over bønderne, hvis arbejdskraft blev misbrugt, hvorfor
de rømmede i stor stil. Men trods alle hans anstrengelser gik det
stadig tilbage; de sjællandske godser måtte sælges 1735, og skønt
han havde sine gode jyske gårde tilbage, døde han dog i fattigdom.
Svanholm og Overberg købtes ved auktion for 40.000 rdlr. af davæ
rende staldmester og etatsråd, senere kammerherre Adolph Andreas
von der Lilhe af en meget gammel mecklenborgsk adelsslægt, der i 17.
og 18. århundrede var stærkt udbredt i Danmark. Det var som amt
mand i Roskilde, han købte Svanholm. Han var gift med Frederikke
Lovise Weyse. I de få år, von der Liihe ejede Svanholm, satte han hele
sin energi ind på at skaffe gården en repræsentativ hovedbygning. Med
benyttelse af partier af Billernes gamle gård lod han 1744 opføre et
stateligt barokpalæ med en høj og svær hovedfløj i øst, ud for lade
gården, og to lavere sidefløje mod nord og syd. I anlæggets sym
metriske regelmæssighed med portgennemkørsel midt i den frontonprydede midterrisalit og i de høje og lyse rum i hovedstokværket
kommer baroktidens arkitekturopfattelse og boligkultur smukt til
orde. Den særlige dekorative og ornamentale smag er tillige klart
udtalt i den pilasterprydede hovedfacade og særlig i den skønne sand
stensportal, der bærer ejerens og hans hustrus våben. Svanholm var
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nu blevet et palæ, sikkert mindre malerisk end Billernes halvgotiske
renæssancegård, men fast og sluttet i komposition. Von der Liihe af
hændede imidlertid snart ejendommen igen og døde få år efter i
København. — Den nye ejer var kronprins Frederik, den senere
Frederik V, der imidlertid 1748 skødede den for 60.000 rdlr. til for
pagter på Vemmetofte, senere generalauditør Jonas Jørgensen. Efter
hans død 1752 gik den over til sønnen Niels, der 1780 adledes under
navnet de Svanenskjold; han lod opføre en ny hovedbygning på
Overberg for sønnen, hofjægermester Peter Jørgensen de Svanen
skjold ; denne boede her, indtil han efter faderens død overtog Svan
holm. I hans tid gik Svanholm som den sidste af landets hovedgårde
fra det middelalderlige sædskifte over til kobbelbrug.
1805 solgtes Svanholm med Overberg og Pagterold for 300.000
rdlr. til lensgreve Preben Bille-Brahe til Hvedholm, der kort efter fra
solgte Overberg og Pagterold; ved hans død 1857 gik ejendommen
over til hans søn, baron Johan Christian Bille-Brahe. Også han tog
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sig med dygtighed af gårdens og godsets drift. Han nyopførte lade
gården efter en brand 1857, og senere blev den nuværende have og
park anlagt. Her stod den af godsets beboere 1857 rejste mindesten
for lensgreve P. Bille-Brahe, indtil den for få år siden blev flyttet ud
ved indkørslen til godset. I overensstemmelse med tidens krav fra
solgte han det meste af bøndergodset, og dette bortsalg blev fortsat
efter hans død. Han tilplantede ca. 400 tdr. Id. med skov, deriblandt
Julianehøjskoven på 100 tdr. Id., Sømmerskoven i Venslev sogn på
160 tdr. Id., foruden en del mindre skove, delvis på tilkøbte arealer.
Saltsøskoven købtes fra Krabbesholm. Fra den ca. 30 tdr. Id. store
mose vest og syd for Svanholm lod baronen grave en 1^ kilometer
lang kanal ud til Kyndby sø.
Svanholm gik 1899 over til hans ældste søn, hofjægermester, baron
Preben Vilhelm Bille-Brahe. Han tog ophold på den gamle slægtsgård,
der ligger så idyllisk med sin store parklignende have, gemt hen for
sig selv. Når man kommer fra Horns herreds landevej ned forbi den
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nu ensomt liggende kirke, ligger gården helt skjult bag bakkerne og
bag Julianehøjskoven øst for gården.
Efter hans død 1924 solgte hans enke Anna Sophie Elisabeth (Betty)
Bille-Brahe, f. Brun, Svanholm til Statens Jordlovsudvalg i 1934;
året efter købte direktør Kai S. Schwensen selve Svanholm med ca.
740 tdr. Id.; ca. 160 tdr. Id. skov købtes af ingeniør Højgaard, og
resten udstykkedes. Gårdens tilliggende er nu ca. 450 tdr. Id. ager, 200
tdr. Id. skov, 100 tdr. Id. have og frugtplantage, park m.m. og 50
tdr. Id. mose.
Den nuværende ejer, hofjægermester, civilingeniør Oliver Sand
berg, gift med Maud Elsie Marianne Schäffer, har efter sin over
tagelse af Svanholm fortsat de af direktør Schwensen påbegyndte
forbedringer af hovedbygning og avlsgård.
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Jægerspris, set fra sydøst (fot. Nationalmuseet).

Jægerspris
Dråby sogn, Horns herred, Frederiksborg amt

I Danmarks oldtid og tidlige middelalder var Isefjords distriktet et
af de betydeligste bosætningsområder. Vandvejene, som førte langt
ind i landet, Isøretinget ved fjordens udmunding i Kattegat, sejladsen
til Roskilde og de betydelige strøg af beboede steder, som omgav
fjordene, gav denne del af landet en særlig betydning. De gamle fråd
stens- og kampestenskirker vidner om bebyggelsens udbredelse, ikke
mindst i Horns herred, hvor også de store rækker af gravhøje under
streger præget af urgammel beboelse. Den øverste del af Horns herred
har dog inden for kysten været urskov. Engang i middelalderen har
man begyndt kampen mod skoven. Nord for Dråby, hvor halvøen
indsnævres, gik en høvding til angreb mod skovens sydkant og den
nyvundne agerjord fik navnet Abrahamstrup, et navn, som formentlig
397

FREDERIKSBORG AMT

fortæller, at stedets grundlæggelse er sket i kristentid. Man har dog
også ment, at navnet Abrahamstrup er en forvanskning af Abrums
torp, hvilket skal betyde byen i det nylig opbrudte land.
Stedet havde så stor betydning, at det af strategiske og politiske
grunde snart måtte blive kongseje; når Abrahamstrup dukker frem
i de historiske kilder, er det som kongsgård. Dér skete den ulykkelige
begivenhed, som kostede Erik Menveds eneste levende søn, et tre
måneders barn, livet; efter sagnet tabte dronning Ingeborg barnet
fra sin vogn, eller det omkom ved, at vognen væltede. Dronningen
gik efter ulykken i kloster i Roskilde. Det var i året 1318.
Gården delte i den senere middelalder skæbne med så meget andet
dansk krongods, de stadige pantsætninger til fremmede eller danske
adelige stormænd. Det forblev dog i kronens eje, både Valdemar
Atterdag og dronning Margrethe har boet der på deres rejser, og den
række af gårdens lensmænd, hvis navne nu kendes, viser, at det var
et begæret len. Nær København, som det ligger, har det ofte været
overdraget dronningerne som lyststed. Christian I’s dronning havde
det længe under sin hånd. Det fulde historiske lys kastes over gården
i kong Hans* tid; han besøgte den ofte, og rygterne bredte sig stærkt
om hans venskab med den muntre fru Edele Jernskæg. Christiern II
har også gæstet sin gård, der i hvert fald en tid synes at have været
givet til dronning Elisabeth, og en af de klager, som adelen førte
mod kongen, gik ud på, at en tysk fører af lejede landsknægte på
Sverigestogtet, oberst N. von Hadersdorff, der var rejst til Danmark
for at kræve solden, i København var henvist til Abrahamstrup, hvor
kongen angaves at være; men der blev han og hans tjener myrdet.
Denne begivenhed lever endnu i folks bevidsthed på stedet. Rygtet
siger, at obersten går igen og hovedløs færdes om natten gennem
haven til det værelse, hvor han blev dræbt. At dette værelse ligger i
en tilbygning fra Christian VI’s tid, ændrer jo kun lidet i traditionens
romantiske karakter.
Jægerspris havde længe været betragtet som en hovedleverandør
af fetaille til Københavns Slot og stundom været under samme lens
mand som det; nu indrettede Christian III også et stutteri for hof
holdningen der. På denne tid hørte til godset 94 gårde, 31 huse og
to møller.
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Jægerspris o. 1750. Maleri, formentlig af H. H. Eegberg, på Jægerspris (Frederiks
borg Museet).

Den ivrige jæger, kong Frederik II, forstod at sætte pris på gården
og jagten i Nordskoven. Også Christian IV opholdt sig stundom på
Abrahamstrup og syslede, ivrig bygherre som han var, med at skabe
noget større af den gamle borg. I hans tid blev det gamle hus, nord
fløjen, antagelig forøget med en etage, trappetåmet opførtes ved dets
sydside, og foran anlagde han en lav énetages portbygning; det er
blevet sydfløjen. Gravene, som nu er tilkastede eller tørlagt, skyldes
formentlig også Christian IV’s virksomhed. Abrahamstrup, der før
havde været et len for sig, henlagdes nu som regel under Frederiks
borg og nød godt af således at være inden for kongernes specielle
interessekreds. Jægerspris’ avling blev dog i reglen bortforpagtet og
indbragte i Christian IV’s seneste år 2500 enk. daler, men godset var
også forøget med 17 gårde og 19 huse.
Allerede tidligt havde Christian V været en passioneret jæger, og
hans overjægermester, nordtyskeren Vincents von Hahn, var ham en
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kær jagtfælle og ven. Kongens hjerte var som bekendt offervilligt
over for venner, og majestæten besluttede at afstå Abrahamstrup til
overjægermesteren på meget billige vilkår; 6000 rdlr. skulle betales;
dog synes han at have forbeholdt sig jagten ligesom værelser på slot
tet i jagttiden o. lign. Skødet udstedtes 1673, men 1677 fik Hahn et
nyt skøde, hvor disse rettigheder frafaldtes.
Hahn var ikke blot en stor jæger, men også en dygtig, omend hård
hændet administrator. Nye ladebygninger blev bygget, jorderne og
driften forbedret; nye arealer blev indtagne i skovens rydninger, 24
gårde oprettedes. Det blomstrede op om Abrahamstrup, som fra
1677 fik sit nye navn Jægerspris, ja så stærkt, at kongen begyndte at
fortryde salget og allerede 1679 besluttede at generhverve det. Hahn
døde 1679, og man betalte hans arvinger 60.000 rdlr. for Jægerspris.
At sige, at man solgte gården for det tidobbelte af, hvad han få år
før havde givet, er uretfærdigt, for dels havde han haft betydelige
udgifter derpå til byggearbejde og stensætning af voldgraven, dels
havde han ved mageskiftet erhvervet alt ryttergodset, 31 gårde og 34
huse, og desuden 6 andre gårde og 4 huse. I forpagtning af godset
fik han alene 2100 rdlr. årlig, så han havde forstået at forvandle det
lidet ydende gods til et betydeligt aktiv. Da godset atter var kommen
på kongelige hænder, gik det tilbage med driften og initiativet; som
de andre krongodser blev det henlagt under rentekammeret og sty
redes daglig af en ridefoged. Bøndernes kår var ikke gode og restan
cerne påfaldende store.
Godset havde alle herligheder, smukt beliggende, nær store skove
og i tilstrækkelig drift til at fremskaffe det daglige forbrug af mad
varer for et herskab. For en højfornem herre var det et passende
lyststed, af kvalitet som Frederiksborg, kun mindre og enklere.
Christian V udså det derfor til sommerbolig for sin ældste søn kron
prins Frederik; på denne tid synes ingen større ændringer at være
sket med slottet; hvad godsets drift angår, blev det væsentligste, at
der atter indrettedes et betydeligt stutteri. Efter sin tronbestigelse
overdrog Frederik IV 1703 gavmildt gård og gods til sin broder prins
Carl, der virkelig gjorde en del for at forbedre det. På slottets portfløj
byggede han 1721 en etage til, gjorde indkørselsporten til et forgemak
og indrettede en ny tilkørsel på den indre slotsgårds vestside. Der
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Midtparti af nordfløjen, det gamle Abrahamstrup (fot. Kbh.s Foto-Service).

plantedes også meget i haven, og godset søgtes forbedret. Men tiderne
var ikke gode for landbruget, og det ses, at prinsen ofte betalte bøn
dernes skatter af sin lomme, så det var intet rigt givende domæne.
Prinsen opholdt sig tit på Jægerspris, og kronprins Christian besøgte
stundom sin onkel her. Efter hans død 1729 faldt godset tilbage til
kronen, men gik straks over til kronprinsen, der snart efter blev
konge; indtægten gik til particulærkassen, men rentekammeret fik
overdraget godsets bestyrelse.
26 DSH 1
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Den lille slotsgård
(fot. Kbh.s FotoService).

Christian VI lod straks efter sin tronbestigelse den to-etages østre
fløj opføre ; den skulle bruges som det egentlige opholdssted for
kongefamilien, når den boede på Jægerspris. Christian VI, som hans
bedstefader, måtte være betænkt på at skaffe sin søn et passende slot
til sommerbolig ; som bedstefaderen valgte han Jægerspris dertil,
S vanholm erhvervedes som tilliggende, men solgtes snart igen. Kron
prinsen og hans elskede gemalinde Louise flyttede derud 1744. Mens
folkene arbejdede i parken for at skabe passende spadsereveje, stødte
de ved gravning i en kæmpehøj på nogle overfladisk i højen nedgra
vede urner med knoglerester og bronzeting. Fundet vakte prinsens
store interesse. Gravningen ind i højen fortsattes, og man afdækkede
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en stor jættestue med dens stensatte gang ; også her var der ligrester ;
men nu fandtes stenredskaber. »Jættestuen« blev skånet og er endnu
en seværdighed; prinsen lod sætte en støtte på den med en latinsk
indskrift af hofpræsten Erik Pontoppidan, som viser, hvor meget
dette, således at blive stillet ansigt til ansigt med en fjern fortid, har
optaget prinsens gemyt. »Denne Grav som fromme hedenske Forfædre for mere end 800 Aar siden anlagde til et Hvilested for fire
afdødes Ben og dækkede med mægtige Stensætninger, blev i Juni
i 1744 atter aabnet med omhyggelig Haand og prydet med denne Min
desten efter Befaling af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik,
Arving til Forfædres Rige og Dyder, Folkets Haab, Hæder og Glæde«.
Frederik V holdt virkelig af stedet; han lod de to små tårne på syd
fløjens facade mod den ydre slotsgård opføre, endnu før han blev
konge, og byggede en fløj med en stor festsal i forlængelse af nord
fløjen mod vest. Det indre af slottet blev rigt udstyret med silke
tapeter og malerier.
Straks efter sin tronbestigelse overlod kongen godset til dronning
Louise, der blev højt elsket af bønderne på grund af sit milde og
hjælpsomme styre; det var i kvægpestens tid, og både gård og gods
led forfærdeligt, så en mild hånd var dobbelt følelig. Efter hendes
død faldt det tilbage til kongens kammer. Kort efter indgik kongen
1752 sit andet ægteskab med Juliane Marie. Hendes lange rejse fra
Brunsvig endte på Jægerspris; derhen tog kongen til sit første møde
med hende, og derfra drog hun til brylluppet på Frederiksborg;
senere boede det kongelige ægtepar nogle uger på Jægerspris, som
kongen skænkede hende. Indtægterne var ikke store, og alene løn
ningsudgifterne beløb sig til et par tusind rdlr. årlig, så dronningen,
der foretrak opholdet på Fredensborg, afgav 1759 Jægerspris til kon
gen. Kort efter besluttede man at lægge mere vægt på stutteriet og
to stod oprettedes i stedet for to på Frederiksborg. Det udvidedes i
de følgende år, til det i 1769 nåede op til 114 heste.
Struensee-tiden kom til at sætte et skel med hensyn til forholdene
på godset. Stutteriet og fasaneriet nedlagdes. Bønderne fik både tiende
og hovedgårdens avling i forpagtning; godset opmåltes ved land
måler, og bønderne fik præmier for opsatte stengærder. Men Struensee
faldt, og denne begivenhed kom også til at betyde noget for Jægers
26*
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pris. Dronning Juliane Marie havde følt en del for dette gods, hvor
hun havde haft en første lykkelig tid i Danmark, og kort efter Stru
ensees fald lod hun kongen forære det på livstid til arveprins Frede
rik, hendes søn, kongens halvbroder. Slottet blev restaureret og atter
forsynet med mobiliar. Arkitekt var Københavns stadsarkitekt G. E.
Rosenberg. Det hele kom til at koste 43.000 rdlr., deraf 1682 rdlr. til
møbler og 400 rdlr. til honorar for Rosenberg. Nu oprettedes på ny
en kvægbesætning på gården, og der anlagdes et schæferi, hvor ind
førte spanske væddere forbedrede racen, så ulden blev så god og fin,
at selv det høje herskab anvendte den til deres dragter; et teglværk
blev oprettet, og skovene forbedredes ved anlæg af nye plantager. Ud
skiftningen påbegyndtes.
For slottet oprandt nu en stor tid. Arveprinsen og hans gemalinde,
Sofie Frederikke af Mecklenborg, tog ofte ud til slottet; der levede
de et stille liv, afbrudt af små festligheder i tidens idylliske stil med
optræden og sang af festklædte bønder under ledelse af skuespiller
H. C. Knudsen. »Jættestuen« med det af faderen rejste minde gjorde
sit indtryk på arveprinsen; en anden stor kæmpehøj »Monses Høj«
nordvest for gården lod han 1776 udgrave og indrette som et minde
for »den bedste af alle Mødre« og gav den navnet »Julianehøj« ;
samtidig forsynedes den med mindestene for seks gamle danske sagn
konger og for oldenborgættens stamfader Wittekind, og herhen brag
tes også en runesten, som prinsen fik foræret fra Norge, »Stenstadste
nen«. En adgang til gravkammeret åbnedes, men ikke den gamle
gang. Den dag i dag står Julianehøj omtrent, som da den blev indret
tet af arveprinsen. Haven ved Jægerspris var anlagt i baroktidens
smag, strengt bygget over en øst-vestlig akse gennem slotsbygningerne,
og til denne haves forskønnelse arbejdede arveprinsen nu videre med
sin idé om at hædre nationens store personligheder, en tanke, som
antagelig har fået sit udspring fra hans stærkt nationalt indstillede
lærer Ove Høegh-Guldberg.
Det var tanken at opstille mindesten over fortjente mænd, og kon
gen skænkede marmoret fra Norge til i alt 54 sten.
Opgaven at udføre monumenterne blev overdraget til Johannes
Wiedewelt. Frederik VI lod Herman Freund supplere rækken, da
mange var ødelagte, og senere er flere restaurerede og nyhuggede.
404

JÆGERSPRIS

Anlægget gennemførtes i årene 1778 - 82, det vakte stor opmærksom
hed og beundring allerede hos samtiden, en beskrivelse skulle ud
gives, og kobberstikkeren J. F. Clemens stak efter Wiedewelts teg
ninger en del af dem. Efter arveprinsessens død opgav arveprinsen
godset. Det var dyrt at holde i drift; indtægterne fra hele besiddelsen
var ikke på mere end 4000 rdlr. årlig, og hofholdningen dér kostede
meget; gælden til finanserne voksede år for år. Arveprinsen affandt
sig da 1797 med kronen, således at han fik 6000 rdlr. årlig og restan
cerne eftergivet, mod at godset atter blev domæne.
Christian VIII havde mange barndomsminder fra Jægerspris og
besøgte det stundom som prins, især på jagtudflugter fra Frederiks
borg. En kort tid i 1834 blev slottet vakt til live, da prins Frederik
(VII) efter sit mislykkede ægteskab med Frederik VI’s yngste datter
Wilhelmine blev sendt derhen i forvisning, og atter kom gravhøjene
til at spille en rolle. Så sendtes han til Færøerne og Island og til
Fredericia. Men hans kærlighed til Jægerspris var levende. Da sta
ten, efter at enevælden var ophørt, ivrigt søgte at nedbringe de upro
duktive udgifter, var snart sagt alle slottene i fare for at blive af
hændede. Slotshaver nedlagdes; der var planer om at sælge Fredens
borg og Amalienborg, og selvfølgelig blev Jægerspris, der sandelig
ikke blev drevet, så godset gav indtægt, sat på salgslisten. Men nu
var tiden inde, da befolkningen begyndte at hæve røsten med krav;
1847 forlangte gårdejerne arvefæste, hvad de havde ret til; men også
husmændene, på hvis arbejde forpagtningsaftalerne hvilede, fremkom
med deres forlangende. Der forhandledes, og man prøvede sig frem
til en overenskomst; men når det gjaldt om at yde vederlag, var
bønderne ikke så lette at få i tale. Endelig nåedes 1849 et resultat
med de fleste; men nu tilbød regeringen dem gårdene til fri ejendom
og var endog sindet at søge bemyndigelse til at bortsælge gårdene,
som lå på selve hovedgårdens område. Sådan lå sagerne, da der fra
privat side blev budt % mili. rdlr. for slottet og avlsgårdene.
Da Frederik VII hørte dette, meldte han sig selv som køber til
nævnte pris; ligeledes ønskede han skoven til dens anslåede værdi
350.000 rdlr. Et lovforslag om salget blev vedtaget. Fæstegårdene
bortsolgtes, og kongen fik skøde på Jægerspris 1854. Han indrettede
sig straks. Han havde jo grevinden. Vel var Frederiksborg hans
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yndlingsslot om sommeren, men ofte, og ikke mindst efter Frederiksborgs brand, tyede hoffet til Jægerspris ; her var gravhøje at udgrave,
her var bekvemmere forhold for et andet af hans liebhaverier, fiske
riet ; han kunne fiske i slotsgraven fra et af vinduerne i karnappen,
en herlig motion. Der blev ofret ikke lidt på istandsættelsen, især af
nordfløjen. Også godset blev udvidet, en ny avlsgård blev oprettet og
fik galant navnet Louiseholm.
Da Frederik VII døde, havde han testamenteret Jægerspris til sin
hustru. Grevinde Danner sad nu som besidder på det gamle kongelige
slot. Det var ikke blot en besiddelse, som gav så og så stor årlig
indtægt; men det var et mindetynget sted i rigets historie og udstyret
gennem tiderne med personlige erindringer og møbler fra kongehusets
mobiliar på de andre kongelige slotte.
Som ejerinde manglede grevinden ingenlunde følelse for sine
forpligtelser. Kun stod hun i en vanskelig stilling. Det glyksborgske
kongehus nægtede hende til en vis grad anerkendelse. Christian IX
gjorde hvert år visit hos hende, for det var, hvad han mente at skylde
sin forgænger på tronen; men om nogen tilknytning til kongehuset
blev der ikke tale. Grevinden søgte stadig nærmere forbindelse med
det nye kongehus og skal endog have ladet tilbyde at testamentere
Jægerspris til prins Valdemar, hvis hun blev modtaget ved hoffet;
men tilbudet skal være afvist. Hun var, som man ved, måske den
mest forkætrede kvinde inden for dansk historie. Samtiden og efter
tiden har ofte behandlet hende som en forkastelig person eller som
en folkets engel. I virkeligheden var hun en dybt tragisk personlighed,
splittet, som det menneske er, der nående visse ønskedrømme om en
strålende stilling på højderne i samfundet stadig ikke finder den
attråede lykke i de attråede mål; tragisk, fordi hun for at opnå
fremgang, svigtede sine naturlige idealer. Ung, ansat ved balletten på
Det kongelige Teater, blev hun forelsket i den unge Berling, søn af
bogtrykkeren for den Berlingske Avis; hun fik en søn med ham,
men fandt sig i, for sin og måske hans fremtid, at blive overgivet til
den noget ualmindelige kronprins Frederik. Klog, perfektibel og med
en forstand, som havde overvægt over de naturlige følelser, indlevede
hun sig i forholdet mellem de to. Hun ønskede ophøjelse for sig selv
og for sin ven, Berling. Der er ikke tvivl om, at hun over for den
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Grevinde Danners arbejdsværelse med malerier af kammerherre Berling, geheimestatsminister Scheele og gehejmearkivar Wegener (fot. Kbh.s Foto-Service).

ustabile monark havde en beroligende, under hans excesser nærmest
lammende indflydelse, og at hun for så vidt forlængede hans liv og
i det daglige interesserede og underholdt ham. Men for hende selv
blev drømmene til glas. Berling, som hun fik anbragt i en hof stilling,
måtte på grund af sin taktløshed trække sig tilbage. Hun havde ønsket
selv at spille en politisk rolle som kongens hustru, landets første
dame; denne indflydelse blev hende forment. For eller imod grev
inden blev det afgørende i hofstyrelsen. Hendes svigtede kærlighed
til Berling bragte hende ikke andet end skuffelse ; sin livslykke ofrede
hun på dette punkt. De jævne dele af befolkningen kunne vel bøje
sig for hende og også enkelte af de højere stænder, når kravet direkte
rejstes mod dem ; men hendes omdømme inden for og uden for riget
var ikke godt, og hoffet isoleredes, hvad der fik politiske følger bl. a.
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over for det holstenske ridderskab. Hun nød vel det at blive hyldet
af dele af befolkningen, men pintes af, at hun var hadet og foragtet
af de målgivende kredse. »Frederiksborg burde efter Branden ikke
opbygges«, blev der skrevet, fordi slotskapellet havde været vidne til
Danmarks fornedrelse, nemlig gennem hendes ægteskab. Fremmede
fyrster vovede ikke at besøge København. Rigets stilling blev mindre
på grund af hende. Sådan opnåede hun kun illusorisk sine mål;
kongens elskerinde og behersker, men foragtet; lensgrevinde Danner
og kongens morganatiske hustru, men afvist på de toneangivende
steder; politisk bekæmpet af et flertal af folket. Drømmene om op
højelse tilsyneladende virkeliggjort, men resultatet dog kun et drøm
meslør, fordi hun havde spillet et dobbeltspil mellem sine forhåbnin
ger og sin sande natur, kærligheden til Berling. Som enke sad hun,
magtfuld og rig, men uden den anerkendelse, som hun tragtede efter.
Hun fik aldrig mere end den ydre skal af højhed. Tragedien fulgte
hende også, når de naturlige røster i hende talte. Hun rejste i sin
enkestand til Jerusalem med Berling, for der at mødes med deres
søn; Berling døde under rejsen i Suez. End ikke den apotheose, at
de tre mødtes ved Christi grav, undte skæbnen hende. I de senere
år rejste hun meget. Omflakkende i udlandet og trods alt uden pas
sende omgang i det nye Danmark døde hun, nedbrudt af resultaterne
af sin dobbeltstilling, 1874 i det fremmede, i Genua.
Da grevinden, barnløs, — det første barn med Berling var en ud
mærket mand, som senere blev en anset mand i England, men reg
nedes ikke med — skulle bestemme over sine godser, og da hendes
henvendelser til kongehuset havde været forgæves, var hun ilde stedt
med arvefølgen. Jægerspris skulle bevares med dets skatte, som et
minde om Frederik VII. 1865 rejste hun i slotshaven ud for østfløjen
en mindestøtte for Frederik VII, med hans buste af H. V. Bissen,
og selv besluttede hun, at hun ville begraves i en åben gravhøj i
haven. Der findes nu hendes marmorsarkofag, og ved Julianehøj
placeredes der de tre runestene, som kongen i sin tid havde fået
på Fyn.
Allerede i sine sidste år havde grevinden overvejet forskellige pla
ner om, hvad hendes formue skulle anvendes til. Nogle af hendes
rådgivere havde foreslået anvendelse af en del af midlerne til støtte
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Kong Frederik VIFs og grevinde Danners spisestue (fot. Kbh.s Foto-Service).

af videnskabsmænd og kunstnere; hun viste jo altid interesse for den
danske litteratur og kunst; men det havde ikke vundet hendes bifald.
Hun mindedes sin ungdoms genvordigheder og ville afhjælpe nød på
et socialt felt. Ulykkeligt stillede små pigebørn vandt hendes hjerte;
dem ville hun hjælpe. Eksperimenterende med tanken, oprettede hun
selv et lille børnehjem for 12 piger på Jægerspris i en af sidebyg
ningerne.
Kort før sin sidste udenlandsrejse havde hun truffet sin endelige
beslutning; hendes formue skulle tilfalde et børnehjem, udelukkende
for pigebørn fra Danmark og Nordslesvig, helst i en alder 2-16 år,
fortrinsvis de spæde og ulykkeligst stillede, uanset forældrenes stand
og vilkår, ægte eller uægte fødte, især sådanne, som ville være udsatte
for at blive sat i pleje under uheldige vilkår, dog må intet barn, som
er krøbling eller lider af uhelbredelig svaghed eller har bestemte
409

FREDERIKSBORG AMT

Grevinde Danners skrivebord (fot. Kbh.s Foto-Service).

sygdomsanlæg, optages. Endvidere skulle om muligt forældre eller
værge ved barnets optagelse fraskrive sig al myndighed og værgemål
over det. »Ledet af det Ønske at stifte et varigt Minde om min højt
elskede Gemal, Hs. Majestæt Kong Frederik VII og om den Kærlig
hed og Omhu, hvormed højsalig Kongen omfattede selv den fattigste
og mest hjælpeløse af sine Undersaatter« grundlagde grevinden da
»Kong Frederik VIFs Stiftelse for hjælpeløse og forladte Pigebørn,
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især af Almuen«. Stiftelsen skulle, som omtalt, holde Jægerspris i
værdig stand og sørge for små pigebørns ophold, undervisning, op
dragelse og uddannelse til dygtige tjenestepiger. Hun skænkede stif
telsen alt sit gods i Horns herred, gjorde den til sin universalarving
og underskrev den 30. oktober 1873 fundatsen; efter hendes død
blev den 23. maj 1874 konfirmeret af kongen.
Stiftelsen trådte straks i kraft. Uanset enkelte ordningsbestemmelser
i fundatsen slog bestyrelsen ind på en særlig vej. Der dannedes »fa
milier« på ca. 20 børn af forskellige aldre, som levede sammen med
deres »moder« som i et hjem og dér vænnedes til et hjems gensidige
hjælpsomhed og pligter. Ved siden af hjemmene oprettedes skoler.
Allerede 1874 var der indrettet 3 hjem. Samtidig tog man fat på
opførelsen af bygninger til nye hjem; det blev til bygningerne for
enden af den ydre slotsgård; det gav 4 hjem til, et ottende oprettedes
på Fasangården, en underliggende gård nær Roskilde fjord med mær
kelige rester af en gammel renæssancehave. I 1877 -78 toges en ny
stor bygning i brug, der opførtes langs den ydre slotsgård til højre
for slottet; her ligger også kontorerne. Nu var der skaffet plads til
255 børn. 1880, 1882 og 1886 opførtes nye bygninger ved slotskom
plekset, og derved kom man op på 17 hjem med 338 børn. Senere
har man indskrænket tallet noget, eftersom de sociale forhold i landet
bedredes. Men endnu er der 9 hjem, foruden et 1916 oprettet »sinke
hjem«, det første i landet, og et landbrugshjem; endelig blev der
1937 oprettet et spædbørnshjem, hvorfra alumnerne med 2 års al
deren overgår til børnehjemmet; der er ca. 25 børn på det. Opholdet
afsluttes normalt med et års uddannelse i ungdomsskolen ; børnene
er da i 16 års alderen. I sig selv er stiftelsen et minde ikke blot om en
af de smukkeste sider hos Frederik VII, hans folkelighed og godhed,
men også om grevindens menneskelige forståelse for de små i landet.
Det er derfor med rette, at hendes grav altid er pyntet med blomster.
Foruden slottets avlsgård består godset af gårdene Christiansminde,
Louiseholm og Egelundsgaarden, samt Kobbelgaarden, der købtes til
i 1938. I alt hører der til ejendommen 1100 ha. Den har en ejendoms
værdi på over 7,5 miil. kr., og dertil ejer stiftelsen en formue på ca.
4% miil. kr. Endvidere hører Nordskoven under Jægerspris, et skov
distrikt på omtrent 1950 ha., til en ejendomsværdi af over 3,5 million.

411

FREDERIKSBORG AMT

Den hører til de ejendommeligste skove i landet med sine store åbne
engdrag og sine fredfyldte søer og moser, sine bregneskove og kapri
folier. Landsberømte er de tusindårige egetræer, der, nu kun som
ruiner, bærer bud fra oldtiden, da de fik groplads i moser, der nu er
hævede til fast land, Kongeegen, Snoegen og Storkeegen. Der er
også mange andre gamle træer; Kongebøgen lader sig intet sige. Og
i skoven, der ligger så afsides fra nutidens færdsel, findes et fugleliv
som intetsteds. Man kan se havørnen over skoven såvel som mus
våger og høge. Nordlandets fugle yngler der, og er man heldig, kan
man fange et glimt af isfuglen ved moserne.
Grevindens testamente gjaldt som omtalt også slottet og dets min
der. At bruge et gammelt slot som børnehjem er selvfølgelig en
umulig ting. Gamle bygninger har ikke det lys og den luft, som slig
anvendelse kræver. Derfor byggedes hjemmene nær slottet. At lade
slottet alene henstå som mindemuseum blev dog for dyrt og besvær
ligt. Derfor blev der indrettet skolelokaler og lærerindeboliger i nord
fløjen og i en del af østfløjen, mens sydfløjen, hvor kongen og grev
inden havde haft deres daglige rum, nærmest indrettedes som mu
seum. Grevinden havde bestemt, at nogle af hendes personale skulle
arve de møbler, som stod på deres værelser, og da dette var kendt,
blev enkelte sådanne værelser til hele møbelmagasiner. Beboerne tog
hele dette inventar med efter grevindens død; derfor er der ikke nær
så meget tilbage af det oprindelige møblement som ventelig. På anden
etage i bygningen, hvor bestyrelsens medlemmer har deres værelser,
står der solide og gedigne mahognimøbler fra kongens tid. Dér har
også en del, endog fortrinlige kongelige portrætter fra 18. århundrede,
som pasteller af P. Als og malerier af Jens Juel fået plads, såvel som
talrige billeder af kongen og grevinden. Endelig findes her grevindens
værelse, med hendes møbler og på væggene en samling portrætter af
mænd fra hendes tid, som hun har næret speciel beundring for, grev
A. W. Moltke, Thorvaldsen, Scheele, Berling, Sibbern og Eckersberg.
Skuffer og skabe rummer hendes rejseminder og arkivsager.
I stueetagen ligger til højre for indgangen de gamle kongelige op
holdsrum. Ad en gang med nogle af Kloss malede morsomme billeder
fra kongens nordhavsrejse når man til den store havesal med det
rige gyldenlædertapet og med den fantastiske lysekrone, opbygget af
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Kong Frederik VII’s pibebræt (fot. Kbh.s Foto-Service).

kinesiske kopper og vaser. Møbleringen er meget enkel; nogle 18.
århundredes sofaer og stole. Ved siden deraf ligger en dagligstue,
hvor Gertners karakterfulde maleri af grevinden og kongen med
deres grand-danois’er hænger. Der findes også kongelige portrætter
af værdi, som pastellen af Caroline Mathilde. Møblerne er stole fra
18. århundrede samt en broderet kaminskærm, som måske går helt til
bage til prins Carls tid. Indenfor ligger spisestuen med dørstykkerne fra
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Kong Frederik
VII (T1863).
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arveprinsens tid og med Vierteis interessante, men desværre kunstne
risk svage maleri af Juliane Marie med sine børnebørn, samt det
mærkelige portræt af Frederik VH’s moder, malet i Italien af den
kendte maler Giov. Busato. Her findes også Aug. Schiøtts store
maleri af kongen som sømand og et stateligt maleri af grevinden,
malet af David Monies.
Går man derimod fra forhallen, den gamle port, til venstre, kom
mer man til Frederik VH’s værelser, der helt står som museum og
indeholder en række mindeting om ham: hans uniformer, våben,
piber og mange malerier fra hans periode. Ejendommeligst er vel
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hans arbejdsværelse, som står næsten urørt, med det store pibebræt
på den ene væg, med busten af hans forgudede moder, Christian
VIH’s fraskilte gemalinde prinsesse Charlotte, og med hans skrive
bord midt på gulvet.
I nordfløjen er en stue indrettet som grevindens museum med talrige
ting, hun har købt på sine rejser i udlandet — etnografiske, arkæolo
giske eller souvenirs af ret ligegyldig art; men tillige med mange
småsager, bl.a. miniaturer fra kongehusets samling, som grevinden
gennem sit ægteskab med kongen har fået i hænde. — For den be
søgende er en rejse til Jægerspris således ikke blot en pilgrimsrejse
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til et af Danmarks mindeværdige steder, men for den kulturelt inter
esserede en vandring fuld af glæde; haven, slottet med dets minder,
stiftelsen med de legende børn, skoven og landskabet må kalde på
toner i hver danskers hjerte, og for den mere kyndige byder sam
lingerne ting af stor interesse, omend blandet med klinte af og til.
Jægerspris er et af klenodierne i Danmarks mindebog.
OTTO ANDRUP

EJERE

BYGNINGER

ca. 1318 Erik Menved

Abrahamstrup, en kort gotisk
bygning i 3 stokværk
1590 Muligvis det 8-kantede vindeltårn og voldgravene. Sydfløjen
opført i en etage og med et tårn

1673 Vincents v. Hahn
1677 Nu kaldt Jægerspris
1679 Christian V
1703 Prins Carl

1729 Kronen

1854 Frederik VII
1863 Grevinde Danner
1874 Kong Frederik VH’s Stiftelse

1721 Abrahamstrup forhøjet til 4
stokværk, sydfløjen forhøjet til
2 stokværk. Det vestre tårn
forhøjet og østre tårn opført.
1730 Østfløjen opført i 2 stokværk
1745 2-etagers bygning vest for
Abrahamstrup ved
Johann Soherr
1746 De 3 ottekantede spir
ca. 1775 Restaureret ved
G. E. Rosenberg
1778-82 Monumenterne i parken ved
J. Wiedewelt og H. Freund

1874 De indre avlsbygninger
nedrevet
1875-78 Nuværende avlsbygninger
opført ved H. Hagemann

Danske Slotte
og Herregårde
Værkets første fem bind omhandler Sjælland. Begyn
dende i bind 1 med Nordsjælland, de danske renæs
sancekongers jagtdistrikt, hvor prægtige slotte voksede
op i den dejlige natur, i skovene og ved kysten, og
hvor højadel og storkøbmænd indrettede bekvemme
landsteder. Videre føres vi i bind 2 gennem slottene
og palæerne i hovedstaden og dens nærmeste omegn,
og derfra i de følgende bind ud over landet til bispeborge og tårnprydede herregårde. Det er dog ikke blot
de gamle og arkitektonisk betydningsfulde monu
menter, som værket omtaler. Slotte og herregårde er
andet og mere end arkitekturhistorie. De er helt op
til vor tid rammen om et vigtigt led i dansk kultur
historie, de er og har været befolket af levende
mennesker, af landets dygtigste mænd og af uduelig
heder, af alvorlige videnskabsmænd og af sorgløse
levemænd. Stærke kvinder har her udfoldet sig eller
er gået til grunde. Mange steder er landets skæbne
blevet afgjort bag de tykke mure eller foran rokoko
tidens forgyldte spejlrammer. Kunsten har haft særlig
grobund her og landbefolkningens materielle kultur
har i hovedsagen været dikteret herfra.
Døren til et rigt, bevæget og betydningsfuldt milieu
lige fra den tid, da Danmark var en magtfaktor i
Europa, og op til vore dage åbnes af værket
DANSKE SLOTTE OG HERREGÅRDE

HASSING

