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Egebæksvang.
Til Vignet af C. Baagøe.

Kun lille er vel den Plads, du fik, —

de fleste kjender dig knap,
men kjørte forbi dig med flygtigt Blik
og Kav saa Hesten et Rap! —
Nej, stop bitte Kusk! Her er noget at se,
om saa blot for en eneste Gang, —
jeg har nu faael den fixe Ide,
at elske Egebæksvang !

Jeg kjender hver Plet i Skoveti her,
hver lønligste lille Sti,
hvor ingen kan ane, man er saa nær
det moderne Landliggeri,
Bregnen faar Lov at voxe sig stor,
og Fuglen bygger i Fred,
Sneglen maaler den fugtige Jord
og nyder sin Ensomhed,
Hvad andre Skove fik hver for sig,
det finder du samlet her:
Den banede Sti, den vildsomme Vej,
Ungkrat og Kæmpetrær !
Her mangler intet, — se dig omkring!
Du vil finde mere end nok:
Aabne Høsletter, Kildespring
og skjulte Idyller i Flok!

Skoven er lille, — men dog saa stor,
at du kan trave dig træt!
Læg dig saa ned paa den mossede Jord
og se dig paa Skjønheden mæt!
Fra Sundet derude stryger en Vind
saa mild og forfriskende sval
imellem Bøgesøjlerne ind
i Skovens Højenloftssal,
Kom helst dog, naar Solens Flammeskjær
fra Vesten lister sig ind
og lægger sit Guld omkring Skovens Trær
og strejfer din elskedes Kind;
til hellig Fred er Naturen stemt,
du hører kun Skovbækkens Klang, — —
— ja vist var det Synd, om vi havde glemt
at standse ved Egebæksvang ! !
Maj 86.

Elith Reumert.

Egebæksvang
Ved sin pludselige død i april 1987 efterlod min fader, Erik Gøbel, sig følgende arti
kel om Egebæksvang. Den var praktisk talt færdig fra hans hånd til publicering, og
jeg har kun rettet og tilføjet enkelte detaljer, som manglede at blive kontrolleret i ma
nuskriptet.
Erik Gøbel jr.

Erik Gøbel
Indledning
Da Statens forstlige Forsøgsvæsen for
et par år siden spurgte næsten 3000
personer om, hvad de helst ville møde
i skoven, fik man følgende top-ti liste:
stilhed, rådyr, sø, vandløb, fasan,
hvid anemone, vandresti, blå anemo
ne, hare og skovvej.
Bortset fra den blå anemone kan
man få disse ønsker opfyldt i Ege
bæksvang, og dertil kommer smukke
gamle træer og lidt lokalhistorie - alt
sammen på et begrænset areal. Ikke
sært at dette område har været og sta
dig er skattet af mange.
Det er af glæde og kærlighed til
Egebæksvang det følgende er ud
sprunget.
Helsingør, marts 1986
Erik Gøbel

Skoven i almindelighed
Skovområdet Egebæksvang er kun af
beskeden størrelse, men det er - nu
som før - et yndet mål for en natur
vandring. Som det senere omtales,
spillede skoven en vigtig rolle for lo
kalbefolkningen allerede i begyndel
sen af forrige århundrede. Senere - da
mange Københavnere lå på landet
om sommeren hos beboerne langs

Strandvejen - var det skoven og dens
samspil med stranden og havnen, som
øvede sin tiltrækning. I Hans Rasmus
sens turistvej ledning fra 1885 hed det,
at vejen går »forbi Baadehavnen gjennem Skotterup-Espergærde, hvor Vil
laerne ligger Side om Side, en hel
sammenhængende By, der snart gan
ske har udslettet Præget af de oprin
delige Fiskerlejer. Den smukke Skov,
Egebæksvang, ligger bagved og gaar
næsten lige ud til Kysten og bidrager
sit til den Forening af Skov og Hav,
der er en af Danmarks bedste Natur
skønheder«. Den tætte bebyggelse
langs Strandvejen har dog siden ud
slettet det sidste af denne forening.
Navnet Egebæksvang kendes fra
1500-tallet: Eegebecks Wang, men
gennem lokale fund kan stedets histo
rie føres tilbage til Ertebøllekulturens
ældste afsnit »Kongemosekulturen«
5-6000 år f.Kr.
Om den tids menneskers liv vidner
rige fund i strandkanten og på ganske
lavt vand omkring og lidt nord for Kir
kestranden. Gennem en halv snes år
er samlet 6 kerneøkser, 4 skrabere, 2
bor, 1 flækkekniv samt 3 slagsten og
talrige flintflækker. Altsammen må
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Kuglesten af grå flint med ca. 10 cm diameter.
Denne knusesten er fundet af graveren på Egebæks
vang kirkegård. (Flynderupgårdmuseet).

formodes at stamme fra en nu hav
dækket boplads, idet tilstrømningen
af kolossale smeltevandsmasser fra
resterne af indlandsisen fik Øresunds
vandspejl til at stige til et niveau noget
højere end i nutiden. Herved danne
des ved Øresundskysten større og
mindre fjorde, f.eks. ved Nivå og
Vedbæk og også her, hvor Egebæk
ken forenede sig med havet. De hidti
dige bopladser gik tabt, men nye mu
ligheder opstod omkring den be
skedne fjord eller vig, som efterhån
den var dannet på et område godt og
vel omfattende nuværende Lille og
Store Made.
I skovkanten omkring fjorden slog
stenalderens mennesker sig nu ned.
Her var rige fiskemuligheder, og i den
omkransende skov kunne jagtes
kronhjort, rådyr og vildsvin foruden
fugle og mindre vildt. Skoven har væ-
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ret en blandingsskov præget af megen
eg og ask og tæt underskov af hassel,
tjørn og andre buske. Egebækken der har været betydelig mere vandfø
rende end i dag - gav drikkevand til
mennesker og dyr.
Om beboelserne her vidner en
række fund. Fra Ertebøllekulturen o.
4-5000 f.Kr. stammer adskillige løs
fund (desværre sjældent nøjagtigt lo
kaliseret). I nærheden af Egebæks
vang kirke er der fundet mængder af
flintflækker samt en kuglesten og
nogle spydspidser - den ene af betyde
lig størrelse. På »Rolighed«s mark
ved skovens nordvestre del fandt man
i 1909 en tyknakket stenøkse. En lig
nende kendes fra Mørdrup. Disse
fund henføres til Tragtbægerkulturen,
som omkring 1000 år senere afløstes
af Enkeltgravskulturen. Fra denne
periode er fundet en kølle eller kile
(også ved »Rolighed«).
Den sidste periode af Stenalderen såkaldt Dolketid eller Hellekistetid er også repræsenteret i Espergærde og
Egebæksvang, nemlig bl.a. med en
spydspids af flint af en type sjælden i
Danmark. Den har to indhak, som må
have tjent til fastsurring på et skaft.
En skeformet skraber af flint er fun
det ved Skotterup.
En arkæologiinteresseret svensker
fandt i midten af 1950’erne 2 flintøk
ser midt i skoven1 og bag »Mirasol«.
Desuden iagttog han affaldsflint i sko
ven bag kirken og ved udgravningen
til kommunekontorets bygning.
Også i Bronzealderen har menne
sker levet her. Nationalmuseet mod
tog 3 ensartede bronzearmringe i 1898
- sandsynligvis et offerfund - fundet
af en Espergærdeboer i en grusgrav

Agnexevej

Oversigt over Egebæksvang i vore dage. Trekanter
betyder store sten, og numrene refererer til følgende
lokaliteter. (1) Terrænet ved »Mirasol«, (2) Søve
jen, (3) Grundlovsstenen, (5) Egebæksbro, (6) Slet
tensyd for Egebækken, (7) Egebæksvang kirke, (8)
Vangemandshus og Tobjerg Bakke, (9) Store
Made, (10) Vangemandens Indelukke, (11) Kystba
nen, (12) Gårdsletten, (13) Tolvstammetræ, (14)
Salamandersøerne og Egebækken, (15) Tyvekro
gen og Djævlestenen, (16) Lokkeruphus.

bag ved skoven. Han modtog 75 kr. af
museet. Syv år senere fandtes ved
Skotterup 4 bronzesegle. Et andet
vidnesbyrd om fortidens beboere er
de skålformede fordybninger i en af

stenene i grundlovsmonumentet (om
talt nedenfor).
En arbejdsmand fra Espergærde
gjorde i 1862 et smukt fund fra Jernal
deren, nemlig en fingerring af guld.
Desværre har man ikke nøjagtig op
lysning om fundstedet. Nationalmu
seets optegnelser siger blot »fundet
ved Espergærde omtrent 21/2 Alen
dybt i Gruset«. Finderen modtog godt
5 rigsdaler for ringen - et ganske bety
deligt beløb.
Ikke alle de nævnte og mange yder
ligere fund fra egnen findes i Nati
onalmuseet, museet på Flynderupgård har til stadighed en del af oldtids
fundene udstillet.
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Da landet hævede sig efter Stenal
deren, omdannedes fjorden efterhån
den til sump og mose. Hævningen an
slås af G. Gruelund til omkring 6 m på
dette sted. I dag ligger den græsklædte
moseflade ca. 4 m over havet. Tobjerg
hæver sig 18 m over havet; men de hø
jeste områder (ca. 24 m) findes i sko
vens nordlige del: »Tyvekrogen« (ved
Snekkersten idrætsanlæg), hvor Ege
bækken krydser Kystbanen.
Gennem undersøgelser af mosen i
Egebæksvang i 1890’erne af botanike
ren N. Hartz fandtes i den marine
gytje (bundlagene bestående af dyreog planterester) bøgeblade og andre
rester af dette træ, som bidrog til kon
stateringen af bøgens alder her i lan
det.
Indtil Vikingetiden var det meste af
landet skovklædt, men med stigende
bebyggelse skete rydningen i store
spring, idet krige, epidemier og mis
vækst bevirkede, at grænserne mel
lem skov og agre blev udvisket.
Det var tilladt at rydde skov, men
der måtte betales skat af den ryddede
jord. Ejerforholdene var dog ofte ka
otiske. I nogle tilfælde ejede kongen
jorden, mens bønderne ejede retten
til træerne. I Erik af Pommerns tid fik
bønderne lov til at tage vindfælder til
eget brug.
Tidligt kom det skovrige område
under kronens kontrol - i kong Valde
mars jordebog anføres (1231) flere af
egnens områder som krongods. Se
nere samlede den jagtglade Frederik
II betydeligt jordegods her, ofte gen
nem mageskifte med adelen.
I Middelalderen kom en del af om
rådet under Esrom kloster, og syd for
fjorden havde Æbelholt kloster jord.
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Et gærde til markering af skellet mel
lem de to områder blev i 1555 navne
givende for den samling fiskerhuse,
hvis indvånere havde ryddet bevoks
ningen af espetræer for her at opføre
deres hjem.
Bynavnet møder vi i en kgl. befa
ling i 1555 til abbeden i Esrom om at
lade hugge 50 træer i skoven og føre
dem til stranden ved Esperegierde.
11563 nævnes fiskerlejet atter, idet
3 bundgarnsstader tillige med den
jord, der ligger til 3 små huse ved
Esperegierde, overdrages til Rasmus
Villomsen.
Det berettes, at der her på egnen
indtil omkring 1920 fandtes en »Ege
bæk krønike« i to afskrifter.2 Krøni
ken omhandlede skovens historie i
munke- og kongetiden. Begge afskrif
ter er forsvundet, men mundtligt er
overleveret følgende: Esrom kloster
betragtede Egebækskoven som et rigt
aktiv. Her var det muligt ved hjælp af
ikke mindre end 8 vandmøller (sav-,
hammer-, stampemølle osv.) at be
handle og tildanne træet fra skoven.
Disse tildannede og højt betalte varer
sejledes til København bl.a. til brug
ved bygningen af koffardi- og orlogs
skibe. Datidens veje kunne dårligt
bære disse tunge byrder.
Store dele af skove og andet jorde
gods kom efter Reformationen 1536
under kronen som tidligere bispe- og
klostergods: »alt det gamle Bispegods
skal til evig Tid lægges under Kronen
til Kongens Bedste«, hed det.
Om skovene i Frederik IPs og Chri
stian IV’s tid har vi kun få oplysnin
ger, men de var sandsynligvis i en
ringe forfatning, bl.a. takket være de
mange kreaturer, som græssede i dem

og forhindrede unge planters op
vækst. Især i Kronborg len faldt ind
tægterne fra skovtræ i Christian IV’s
tid. 11613-14 var de ca. 240 daler, men
1642-43 kun 10 mark. Det var nødven
digt at hente mængder af træ til Kø
benhavns slot fra Skåne.
Af Christian IV’s skrivelser til
lensmanden på Kronborg ses, at der i
Kronborg len i 1634 skal hugges »et
Antal Hassel- og Benvedtræer til
Krudt i Kongens Krudtmølle«, og året
efter skal han »lade hugge saa meget
Hassel og Tyrste træ (Tørstetræ), som
Krudtmageren ved Lyngbye behøver
en Tid lang til Krudtgøren«.
Den største indtægt fra skoven var
oldengælden, dvs. betalingen for svin,
der sattes til fedning i skoven. I samtli
ge skove i Kronborg len var der i
1640’rne over 9.000 svin og grise heraf 500 fra Helsingør - svarende til
600 rigsdaler i oldengæld, desuden en
del heste, får og geder. Oldengælden
svaredes ud fra antallet »fulde svin«,
idet yngre svin og grise omregnedes til
»fulde svin«. 11600-tallet var afgiften
gerne svarende til værdien af hvert 10.
- undertiden hvert 6. - svin.
Fra 1682 har vi gennem Christian
V’s matrikel nogle få oplysninger om
egnens bebyggelse. Her anføres
»Lokkeruphus«: 1 gård, 1,52 tdr.
hartkorn, dyrket areal: 5,2 tdr. Ved
rørende »Skotteruphus« hedder det: 1
hus, 0,08 tdr. hartkorn og dyrket 0,2
tdr. Endvidere »Espergærde«, der be
stod af 2 gårde og 1 hus med jordtilliggende 5,62 tdr. hartkorn, dyrket areal
13,4 tdr. Desuden fandtes i Esper
gærde 6 huse uden hartkorn - formo
dentlig fiskernes huse.
I matriklen hedder det om taksati

onen af skov, at den sker efter det
gennemsnitlige antal svin, der hvert år
kunne fedes af dens olden, således at
man regnede skov til 1 svins olden = 1
td. hartkorn. Ved den berigtigede ma
trikel af 1696 var skovene i Kronborg
len takseret til »935 Svins Olden«.
I en beskrivelse af Tikøb sogn i
1700-tallet3 siges: »Egnen er over alt
behagelig af Skov, Eenebær Riis, og
den Kgl. Viild=bane som vrimler af
alle haande Vildt, Hiorte, Hinder,
Daadyr, Harer, Ræve indfinder sig
imellem... Den Mark som besaas er
indeklemt af Skov, hvorfor Kornet ey
kand vorde saa bold og fuldkommen
som paa andre Stæder, disforuden er
Vildtet saa kient med Bondens Agre
og finder saadan Smag i aid hans Sæd,
at ihvorvel den vogtes med Menne
sker og Hunde, taber Sæde Manden
giærne den 3die Deel«. Gang på gang
måtte stedets bønder på Christian
IV’s tid have store nedslag i deres na
turalydelser til kronen, da deres høst
udbytte var særdeles pauvert.
Skoven led stærkt under de mange
dyrs græsning. Navnlig gederne var
katastrofale for skovens fornyelse,
idet de åd knopperne på de unge træ
er, hvorimod svinene - selv om de åd
store mængder olden - med deres ro
den i jorden nedgravede megen bog
og agern og således skabte nogen ny
vækst.
Vildtet var kongens, og det måtte
værnes mod mennesker og hunde. I
1575 tilskriver kongen borgmester og
råd i Helsingør, at det befales alle, der
har svin, at holde dem uden for byen i skovene eller andetsteds. I en efter
skrift hed det: Det befales påny at ind
skærpe påbudet om at holde hundene
9

i byen bundne eller skille sig af med
dem, da der endnu holdes mange løse
hunde, som løber ud i mark og skov og
gør skade på kongens vildt.
Fra 1613 kendes indholdet af en be
stalling for Jørgen Ifversen »at skulle
med største Flid være paa Kronens
Skove i Kronborg og Frederiksborg
Len, at der aldeles ikke skydes noget
Dyr, lidet eller stort.« Han får ordre
til, at der ikke holdes geder i skovene.
Han skal enten skyde dem eller drive
dem til kongens slot. Træffer han
hunde i skoven, skal han skyde dem,
»hvem de saa end tilhøre.«
En snes år senere udstedes en kgl.
anordning om, at »den der kan be
træde nogen nær Vildtbanen boende
Bonde i at have Bøsse i sit Hus... skal
have 30 Rdl. for sin Umage«. Tidli
gere var det blevet forbudt bønderne
at have »Bøsse, Krudt og Lod«.
Senere kom jagtforordningen af
1732, hvis §26 bestemte, at ingen
»maa have nogen løse hunde gaaende, med mindre en af fremfødderne er
afhuggen«.
Hensynet til vildtet gik så vidt, at
der var dødsstraf for at skyde kron
dyr, som afgræssede bøndernes mar
ker. Det var forbudt at afgrænse mar
kerne med spidse gærdestave, fordi
vildtet kunne skades ved at sætte over
dem. Fra midten af 1700-tallet findes
beretninger om flere af egnens bøn
der, som søgte om erstatning for he
ste, som var stanget ihjel af skovens
kronhjorte.
Betydelige mængder træ krævedes
til indhegning af skov og vange. Det
var unge træer og grene, som i rigeligt
mål anvendtes som »gærdsel«. Om
vinteren endte en god del af hegnet i
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bondens ovn, så ved forårstid skulle
der skoves påny. Denne trafik blev ef
terhånden en alvorlig trussel mod sko
vens fornyelse.
Oprindelig var hegnene blot et op
kastet jorddige, herved opnåedes en
dobbelt virkning, idet man fik både
dige og grøft. I Egebæksvang ses en
kelte steder (f.eks. i nærheden af
Gumpekilde) endnu rester af sådan
hegning.
Diget kunne forsynes med stave og
fletværk af grene; men fra begyndel
sen af 1700-tallet sattes en del sten
gærder om skovene. Sten var der nok
af i Nordsjælland.
Omkring 1800 sattes stengærder om
store dele af Egebæksvang - de findes
endnu næsten hele skoven rundt.
Uden større effekt havde allerede
Frederik II forsøgt at få hegnet sko
vene i Nordsjælland. Det hed i 1562,
»at Kronens Skove staa i Fare for at
blive forhuggede... det befales alle in
den førstkommende 1. Maj at sætte
Stengærder om deres Gaarde, Haver
og Vange, hvor der er Sten at faa, og
hvor dette ikke er Tilfældet, at opka
ste Diger og Grøfter, besatte med Pi
lestave omkring dem«. At det var
bønderne, der skulle gøre arbejdet,
fremgår af Christian IV’s brev 1605
om bønderne i Kronborg len: Det be
fales dem »Strengeligen, at de ...
skulle møde med Heste og Vogn og
færdig Hjælp for at fremføre de Sten,
som maatte behøves, og siden hjælpe
til med at opsætte Stendigerne ... Hvis
nogen viser sig forsømmelig, vil han
blive tiltalt og straffet for Ulydighed«.
Hegnene var vigtige - også for at
hindre uønsket færdsel i skovene.
Christian IV udstedte forbud mod

Som et kuriosum vises et kort over Egebæksvang fra
1880. Det bærer påskriften: »Sælges til Fordel for
Espergjerdes Anløbsplads«. Kortet er interessant
ved at nævne en række navne på »Led og Stenter«
samt »Mærkelige Punkter«. De fleste af disse beteg

nelser er siden gået af brug, og desværre lokaliseres
de ikke på kortet. Men Tvebjerget eller Tvebakken
kan vel kun være Tobjerg Bakke! Jernbanen er den
i 1864 anlagte Nordbane. (Kongelige Bibliotek).
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færdsel i kronens skove. Af et brev fra
1624 ses, at det kunne knibe for foge
den at holde leddene låst: »Niels Kaae
og Jep Ibseholm har haft Nøglen til
den ny Vej... Den blev gjort for Gurre
Vang og Égebæks Vangs ny Porte og
Laase for dem, der intet duede, som
var der tilforn, hvorfor der mange
kommer igennem, som ikke skulle«.
Knap 100 år senere ses, at magister
Bircherod, præst i Tikøb, havde »jagt
nøgle« til Egebæks Vange.
Det var betydelige mængder træ,
skovene skulle levere, dels brændsel
til kongens slotte, dels til havneanlæg
og byggeri af huse og skibe. I 1608
måtte Christian IV på grund af det
store forbrug af brændeved fra sko
vene i Kronborg len forbyde salg her
fra til borgerne i Helsingør, »for at
Skovene ikke skulle blive aldeles for
huggede og ødelagt«.
At også andet end ved og vildt
havde kronens bevågenhed ses af et af
Frederik IPs breve, hvori det befales
Gert Rantzau at lade samle i Kron
borg len 2 eller 3 tønder slåen, eller så
mange han kan få, »og siden sende
dem til Kongens Skænk, for at der
dermed kan laves Slaaenvin til Kon
gen«. (Også i vore dage hentes slåen i
Egebæksvang - dog ikke til kongeligt
brug!).
Omkring samme tid hedder det, at
da der i Kronborg len findes mange
skovhuse, som kongen har mere
skade end gavn af, skal fogeden lade
dem nedbryde, »da der bruges adskil
lig Skelmeri og Skalkhed i dem, og
Beboerne af dem ikke kunne lade
være med at stjæle i Skovene.«
Svenskekrigene 1658-60 tog hårdt
på skovene, navnlig i Nordsjælland.
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Efter krigen skulle 8 mænd tage rundt
i herredet og rapportere om fjendens
ødelæggelser. Om »Skovene i Mørdrup« meddeltes: »Der findes saa
mangfoldige af Ege og Bøgestød saavel som Træer, der er afhugget midt
paa og tophuggede, saa det synes
umuligt for noget Menneske at tælle,
thi Skoven er ganske forhugget og for
dærvet, saaledes at paa faa Steder kan
findes nogle faa Oldentræer ved
Magt«. Muligvis har fjenden haft in
teresse i at forhindre bygningen af nye
skibe til den danske flåde.
Kravene til skovene var stadig me
get store. Tusindvis af læs brænde
krævedes hvert år, også trækul måtte
skovene levere. I 1688 skulle omeg
nens skove f.eks. skaffe træ til 2.000
læs kul til Hellebæk Jernværk.
At skovene var truet med under
gang erkendtes omsider. Christian V
udstedte vor første samlede skovfor
ordning, »Skov-Ordonnansen« af 20.
oktober 1670.1 indledningen siges, at
man skal tage vare på skoven, så ikke
»een af de største Herligheder, Gud
og Naturen dette Voris Kongerige
med begaffvit haffver, aldeelis skulle
forgaa oc bliffve til intet« - formentlig
Griffenfelts formulering.
I ordonnansen, der var meget om
fattende, bestemtes bl.a., at intet træ
måtte fældes uden for 12. september
til 12. marts, og hvor skov var forhug
get, skulle der plantes eg, bøg eller
ask, og stedet indhegnes. Samtidig be
stemtes, at kulsvierne ikke længere
måtte have deres miler i skovene.
Herefter skulle også hver skovfoged
have en skovløber.
Indhegningerne om skovene ud
byggedes stadig, og stedse flere porte

ved skovene nævnes. Vistnok i 1699
befaledes indrettet vildthuse i skove
ne, i Kronborg len 4 sådanne.
Også vejanlæg i skovene bliver nu
udbygget. I et kongeligt forbud fra
1687 hedder det, at kongen i skovene
i Københavns, Frederiksborg og
Kronborg amter har ladet indrette
nye jagtveje, alene til kongens brug.
Et kort fra 1720 viser vejanlæggene og
fortæller om de enkelte vanges anven
delse. For Egebæksvang anføres: til
høslet og til rytterheste.
Trods de mange tidligere påbud om
skovenes indhegning henstilles ved
forordning af 17. august 1695 stadig,
at der skal hegnes med stengærder i
stedet for risgærderne; men det gik
åbenbart trægt. 11764 ansloges, at der
alene i Nordsjælland var over 1300 km
hegn, som krævede vedligeholdelse
med ris.4
Flere kgl. forordninger udstedtes,
men virkningerne udeblev åbenbart,
selv om f.eks. straffen for skovtyve
rier skærpedes: gribes en skovtyv tre
die gang, skal han dømmes til galgen.
Problemerne må have været betyde
lige og vedholdende, for Christian VI
udstedte 1733 en forordning, som
skærpede straffen for skovtyverier, og
det fremgår, at »civile eller militaire
Personer uden Forskjel« skal straffes
- der var altså andre end bønderne,
som tog for sig i skoven.
Af justitsprotokollen ses, at Hans
Nielsen i Mørdrup i 1739 skal betale 2
rdl. eller arbejde med skubkærren på
Kronborg fæstning i 8 dage, fordi han
havde hugget toppen af en ung bøg. I
1760 måtte en anden bonde fra Mør
drup, Jørgen Rath, på strafarbejde i 6
uger - han havde stjålet II/2 læs

brænde i skoven.
Skovene var efterhånden præget af
den megen hugst. De var langt mere
åbne end nu, ofte var der kun 5-10
træer på en tønde land. Indtægterne
fra skovene - hidrørende fra træ og ol
dengæld - blev ringe, men vildtet var
stadig af betydning. Da der endnu
fandtes mange ørne i skovene, fik
skovriderne efter 1733 1 rigsort for
hvert par ørnekløer, de kunne afleve
re. Også råger og hejrer skulle fordri
ves, da deres redebygning skadede
skoven, så man kunne få 4 skilling for
hvert par ben, og senere tillige 16 skil
ling for hver nedrevet rede.
Alle forordninger til trods blev sko
ven tyndere og tyndere, og træmangel
truede. Vendepunktet kom for 200 år
siden, da overjægermester C. C.
Gram indstillede til Frederik V, at
man burde søge hjælp hos en kendt
tysk forstmand, Johan Georg von
Langen, der omtaltes som »et i Forst
væsen forstandigt Menneske«. 11763
kom von Langen selv, og trods hans
kortvarige virke - faktisk kun 7-8 år og trods landets dårlige økonomiske
forhold kom der gang i reformerne.
Skovene i Nordsjælland blev målt op
og kortlagt, og der nyplantedes en
masse træer og buske. Nye træarter
blev indført, f.eks. ask, ær og nåletræ
er. Også æbletræer og valnød forsøg
tes.
De nordsjællandske skove blev ind
delt i såkaldte afdelinger, og skovpla
nerne bestemte, at der kun måtte ske
hugst på 1/100 af det samlede skov
areal om året, og at der herefter skulle
nyplantes. Selv om en del krongods
solgtes, kneb det at gennemføre von
Langens planer, og efter 15 års forløb
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besluttede man at skåne skovene ved
at overlade bønderne områder i ud
kanten, hvor træerne blev fældet, så
der blev skaffet græsningsarealer. De
nye skovgrænser blev markeret med
stengærder, og græsning i skovene
skulle herefter høre op. Landbrug og
skovbrug var nu adskilt. På dette tids
punkt fik Egebæksvang antagelig sin
nuværende afgrænsning.
Egebæksvang måtte dog holde for,
da der i 1780’erne opstod mangel på
slagtekvæg i Helsingør. Regeringen
gav samme år brygger Ole Christophersen Hjorth i Helsingør tilladelse
til at græsse hornkvæg i skoven i 3 år
mod en beskeden betaling. Ved perio
dens udløb fornyedes græsningsretten
i yderligere 3 år, da Hjorth havde væ
ret i stand til at dække behovet for kød
ikke alene til Helsingør, men også lej
lighedsvis til Københavnske slagtere.
Græsningsretten fornyedes flere gan
ge, i hvert fald til 1792.
Foryngelsen af Egebæksvang 176972 resulterede i den såkaldte Vestre
Plantage (nuv. afd. 76 vest for Flynderupvej). Endnu vidner den enlige
ægte kastanie om von Langens inter
esse for nye træarter. Også de gamle
æbletræer mellem Vangemandshus og
Egebæksbro er muligvis relikter fra
Langens plantninger.
Af en bevaret tegning og beskri
velse af plantningen i 1771 fremgår, at
der da blev plantet 12.000 bøgeplan
ter og 4.000 ædelgran samt et antal »li
nier« med eg, ær, lærk, fyr, rødgran,
ask og ægte kastanie. Også avnbøg og
pil forsøgtes.
11804 hed det i driftplanen for Ege
bæksvang, at omtrent 101 tdr. land vil
kunne anvendes til »Eege og Bøge-
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træers Opelskning«.
Takket være fredskovforordningen
af 27. september 1805 blev skovenes
tilbagegang standset. Herefter skulle
enhver skov indhegnes og stadig an
vendes som skov. Fældede træer
skulle erstattes med nyplantning. I
1805 havde Danmark det mindste
skovareal nogensinde, kun 3-4% af
landet var skov. I vore dage er ca.
12% af Danmark dækket af skov - i
Nordsjælland endda omkring 15%.
Det er karakteristisk, at mens man
tidligere hegnede skoven for at værne
vildtet og sikre jagten, blev gærdernes
formål herefter at beskytte skoven
mod dyrene. Overførster von Linstow
gik så vidt, at han i 1799 ønskede, at
alt kron-, då- og især råvildt kunne
bortskydes. Tilsyneladende er det sid
ste kronvildt på Sjælland (bortset fra
Jægersborg Dyrehave) skudt omkring
midten af 1800-tallet. I Egebæksvang
findes i vore dage kun råvildt.
I dag omfatter Egebæksvang 117 ha
eller 212 tdr. land, heraf udgør det
egentlige skovareal ca. 100 ha. Det
største areal ligger mellem Kystbanen
og Strandvejen, mens et par mindre
områder findes NV for banen, nemlig
Vangemandens Indelukke (sydligst)
og Tyvekrogen. Store og Lille Made
dækker ca. 10 ha. Beplantningen er
næsten udelukkende løvtræ, kun gan
ske få stammer af europæisk lærk hæ
ver sig 20-25 m mellem bøgene, f.eks.
i nærheden af Rødebro. Bøg og ær5 er
dominerende. En del bøgetræer er fra
1800-tallet, men de ældste og mest
markante træer er de mange ege,
f.eks. langs gærdet mod Mørdrupvej
og på kirkegården og videre langs Sø
vejen. Mange er fra begyndelsen af

På skovkortet over Egebæksvang Indhegning fra
1771 er nord nedad. Egebækken ses midt i hugst nr.
1. Denne del af skoven var i foråret 1771 blevet ryd
det og nyplantet med unge bøge- og ædelgrantræer
samt besäet med agern, ahorn, lærk, fyr, rødgran,
ask og ægte kastanie. »1 og ved Ellemoserne er plan
tet 97 Styk Pilestaver, siden dér ingen betydelig Træ
formedelst Væden kan vokse«. Grænselinien mel
lem hugst nr. log 2 var besäet med avnbøg. (Rigsar
kivet).

1800, plantet for at sikre tømmer til
retablering af flåden efter Englænder
krigene. På Frederik VI’s tid kunne
ingen forestille sig, at når egene om
kring 150 år senere blev tjenlige, var
store skibe af egetømmer en saga blot.
De mest markante ege er nu fredet, så
fældning kun foretages, når det er ab
solut uundgåeligt.

De ældste bøge når en højde om
kring 25-30 m. Den imposante fritstå
ende bøg »Tolvstammeren« ved Flynderupvej mellem moserne er forment
lig fra 1774 og fredet siden 1930; men
dens dage er snart talte. For få år si
den reduceredes det smukke træ til
kun 7 stammer. Årsagen var vægtfor
øgelsen i kronen på grund af saftstig
ningen, som i forening med træets al
derdomssvækkede tilstand fik stam
merne til at give efter. (Alene bladene
på en bøg af denne størrelse kan have
en vægt på omkring 1000 kg!).
Karakteristisk for Egebæksvang er
stadig de gamle egetræer med deres
stærkt varierede former, som rigtig
kan iagttages om vinteren, når løvet
er faldet. For nogle år siden måtte
forstvæsenet fælde en eg, der var helt
udlevet og farlig. Efter årringene at
dømme var den mellem 300 og 350 år
- den kan altså være fra Christian IV’s
tid!
I nyere tid er plantet lidt eg i 1922,
1946 og 1970. En smuk ungplantning
af eg ses på plateauet over parkerings
pladsen lidt nord for Mirasol. Efter
krigen 1807-14 faldt prisen på egetøm
mer på grund af skibsfartens tilbage
gang. Derefter blev bøgen det fore
trukne træ, og senere steg interessen
for nåletræ, der er mest produktivt. I
Nordsjællands skove er der andre
hensyn at tage end de økonomiske, så
løvtræerne får stadig lov at dominere.
løvrigt er der unge plantninger af
ask og el på fugtige lokaliteter, f.eks.
vest for Store Made (fra 1966). Endvi
dere ses ganske meget ær flere steder,
de ældste træer er omkring 130 år og
20 m høje eller mere.
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I nærheden af Tolvstammeren fin
des et tæt krat af slåenbuske. Ved Sø
vejen ses en del aim. hyld og elm samt
krat af snebær. Også druehyld og
fugle-kirsebær er repræsenteret.
Jordbunden er i god fysisk tilstand
med et godt muldlag. Den består
overvejende af sandblandet 1er. I de
store eng- eller mosestrækninger fin
des tørv, og i en del smålavninger
dynd. Ved Tobjerg bakke er bunden
noget mor-agtig på grund af udtør
ring.
Takket være den gode muldbund og
de mange lysåbne områder er bund
floraen i skoven frodig, og et betyde
ligt antal arter er repræsenteret. Her
til kommer de planter, der hører til på
de fugtige arealer.
Endnu for godt 100 år siden var
Egebæksvang et yndet mål for botani
kere på grund af stedets mange
sjældne planter. De fleste af disse er
dog forlængst forsvundet.
I forårstiden ses et rigt flor af bin
gelurt, stor nælde, »guldnælde« og
skov-galtetand - alle karakterplanter
for frodig bøgeskov. Nælderne opnår
højder omkring 2 m og danner ofte
sammen med burre-snerre filtrede be
voksninger. På mor-bunden omkring
Tobjerg optræder majblomst i mæng
de, desuden enkelte eksemplarer af
stor-konval.
Mest iøjnefaldende er hvid anemo
ne, som ses i mængde - tit dækkende
store områder. Gul anemone ses kun
sparsomt, mens blå anemone nu synes
at være helt forsvundet. Endvidere
findes flere lokaliteter med tætte ko
lonier af lærkespore, både lilla- og
hvidblomstrende. Også guldstjerne,
skovmærke, lungeurt og vorterod li16

ver op i skovbunden på denne tid.
Efter forårets flor optræder skov
viol, brunrod, vejbred (både glat og
lancetbladet) og diverse storkenæb,
desuden glat og lådden dueurt samt
gederams. Foruden den aim. skovsyre
findes enkelte eksemplarer af rank
surkløver (Oxalis stricta) med gule
blomster (i Vangemands indelukke).
Skvalderkål findes stedvis i mængde,
desuden vild kørvel, løgkarse, stef
fensurt, lund-fladstjerne og diverse
ranunkler. Af græsser er lund-rapgræs
udbredt (tit nær mandshøjde), des
uden kæmpe-svingel, hundegræs og
bølget bunke m.fl.
Næsten overalt langs veje og stier
optræder balsaminer i mængde. Helt
dominerende er den småblomstrende
Impatiens parviflora, som desværre er
ved helt at fortrænge den kønne Impa
tiens noli-tangere - den »rigtige«
springbalsamin med de store gule
tragtblomster hængende elegant un
der bladene. Den kan ikke klare sig i
konkurrencen med I. parviflora, som
er indvandret fra Ungarn for godt 100
år siden og nu dominerer. Omkring
1872 iagttog H. Mortensen de første
eksemplarer ved Hørsholm, det hed
da: »udbreder sig stærkt og vil næppe
forsvinde igen ... ikke funden i andre
Egne af Danmark«.
Senere på sommeren ses markante
planter som mørk kongelys, skov
burre og den smukke, meterhøje næl
debladet klokke samt alm. mjødurt,
bittersød natskygge, hjortetrøst og
skov-angelik - de 4 sidste på engbund
i Store Made. Sød astragel optræder i
skoven med enkelte eksemplarer.
Orkidefamilien synes nu kun at
være repræsenteret af skov-hullæbe

Hvor Flynderupvej krydser Kystbanen er anbragt
de traditionelle rødmalede led sammen med mo
derne advarselsskilte midt i den frodige løvskov.
(EG foto 1985).

(Epipactis helleborine) med få indivi
der.
Bregner er forbløffende sparsom
me, dog ses ørnebregne og aim. man
geløv, desuden enkelte eksemplarer
af dunet egebregne (Dryopteris phegopteris) på fugtige lokaliteter ved
bække.
I og omkring Store Made optræder
kærtidsel, skørtidsel, engkarse, træv
lekrone og dagpragtstjerne samt eng
forglemmigej, engkabbeleje og den
gule aim. fredløs.
Den smukke gul iris samt skovvikke og flere arter af padderokke fo

rekommer i og ved dyndområder og
vandhuller.
Salamandersøerne dækkes mere el
ler mindre af to arter andemad, nem
lig liden og stor andemad.
I Salamandersøernes vand trives
vandpest, Helodea canadensis. Det er
- trods pest-navnet der refererer til
dens kraftige vækst - en nyttig plante
takket være dens kraftige iltproduk
tion til gavn for livet i søen. Vi har her
et eksempel på en plante indslæbt til
Danmark; den har siden midten af
forrige århundrede vundet terræn
mange steder. Dens stærke formering
sker udelukkende gennem deling, da
kun hunplanten findes i Europa.
På den sandede slette mellem kir
kegården og Egebæksbro er hareklø
ver, smalbladet timian, øjentrøst,
Sankthansurt og håret høgeurt i deres
rette tørre element.
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Af planter, som kan være forvildet
fra haver, kan nævnes kæmpe-pileurt,
peberrod og sødskærm (»spansk kør
vel«) - alle ved Søvejen.
I eftersommeren er skoven rig på
hindbær, men brombær mere spar
som.
Vedrørende svampene i skoven
meddeles i Palle Gravesens botaniske
oversigt, at svampefloret i skoven er
dårligt kendt; men de fund, der fore
ligger, tyder på, at det kan være inter
essant: Den meget sjældne rørhat Bo
letus lignicola (på nåletræsstød), sa
fran-skælhatten Pholiota astragalina,
og netbladhatten Paxillus pannoides
(på nåletræsstød6) samt endelig den
blåviolette Rhodophyllus enchrous
(smuk rødblad) på ellestød.
På enkelte udgåede træer kan man
se fine eksemplarer af den alminde
lige fyrsvamp eller tøndersvamp, Fo
rnes fomentarius. Dens navn skyldes
dens indhold af trøsket materiale,
tønder, som i ældre tid anvendtes i fyr
tøj.
De her nævnte planter er kun et ud
pluk af, hvad der lever i Egebæks
vang. De mindre iøjnefaldende som
mosser og laver er naturligvis også ud
bredt, men forbigået her.
Endelig et par ord om skovens dy
reliv. Hertil hører som tidligere nævnt
en ret god bestand af råvildt; men om
vinteren er der ofte endnu flere, idet
rådyr fra omegnens mindre frugtbare
områder søger til Egebæksvang, hvor
der er bedre muligheder for at finde
føde.
Af ræve findes 4-5 familier. Den
ene har sin bolig i jernbaneskråningen
ud for Flynderupgårds marker, mens
en anden har indrettet sig på rens-
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ningsanlæggets område. De strejfer
tit omkring i de nærliggende haver i
mørkningen for at fouragere.
Blandt de mindre pattedyr må næv
nes mus, egern og muldvarp. Trods
mangelen på nåletræer er der egern i
skoven. Sidst så jeg 2 egern, der le
gede i hjørnet ved Mørdrupviadukten
i 1980. Muldvarpen bliver man ikke
let opmærksom på, da den ikke som i
haverne røber sig ved muldvarpe
skud. Den bløde skovbund gør, at
overskudsjord ikke skal skydes op.
Muldvarpen er her ikke et skadedyr,
udluftningen af skovbunden er af
værdi for træernes trivsel.
Foruden de mange almindelige
småfugle ser eller hører man ofte i
skoven flagspætten på arbejde i ældre
træer for at finde føde. Flere steder
har man ladet et udgået træ blive stå
ende som »spættetræ«. Skovskader
yngler her i stigende antal de seneste
år. Også husskader og krager yngler i
eller ved skoven. Endvidere findes
enkelte musvågepar. Tidligere fand
tes en rågekoloni på plateauet over
for Lokkeruphus. Om vinteren ses
undertiden kæmpeflokke af silkeha
ler, som raster her.
Mere upåagtede dyr er de mange
snegle, som især trives på skyggeful
de, lidt fugtige lokaliteter. Ved Søve
jen kan man f.eks. finde sort og rød
skovsnegl samt havesnegl, kratsnegl
og lundsnegl m.fl.
Salamanderdammene svarer til
deres navn: her yngler stadig både den
lille og den store vand-salamander.
Mange børn finder i forårstiden både
salamanderunger og haletudser her til
deres akvarier.7 Af fisk kan nævnes
skalle, løje, hundestejle og enkelte ål.

Udsnit afkortfra 1713 over nogle skansers placering
ved Øresundskysten. Vejen inden for skovgærdet
løber tæt neden for skrænterne og må åbenbart være
den nuværende Søvej. Hvor den krydser stengær

det, har kortet en signaturfor et led. Nederst til højre
ses Schröder Schantz. (Forsvarets Bygningstjene
ste).

19

Terrænet ved »Mirasol«
Hele den nuværende parkeringsplads
og den tilstødende mark er hævet hav
bund fra Stenalderen. Den 10-12 me
ter høje skrænt er den gamle kystlinie.
Fra toppen kan man få et særdeles
smukt udsyn over kysten og Sundet til
Ven. Desværre truer skræntens tætte
bevoksning nu med at lukke helt for
de idylliske kik.
Neden for skrænten fandtes tidli
gere en grusgrav, som leverede store
mængder grus. Nu er der ingen spor af
denne grusgravning. Heller ikke af
det gamle »Barkhus«, et gammelt bin
dingsværkshus, som førhen lå neden
for skrænten nær Lokkeruphus. Her
tørredes og opbevaredes i ældre tid
den høstede egebark. Senere - under
Besættelsen - udleveredes fra barkhu
set befolkningens beskedne ration af
tørv. Huset blev ødelagt, da en stor
bøg væltede ned over det.
På plateauet oven for Lokkeruphus
fandtes for en menneskealder siden
kun enkelte store træer. Stedet kald
tes Rågebakken, fordi der dengang
fandtes en rågekoloni i de høje træer.
Nu er både rågerne og træerne borte.

Søvejen
En spadseretur ad denne vej kan give
den opmærksomme en serie af man
geartede oplevelser.
De gamle egetræer, som navnlig om
vinteren viser deres individuelle og
smukke grenbygning, vidner om tiden
efter tabet af flåden i 1807, da man her
(og mange andre steder) plantede
disse såkaldte flåde-ege, som vi nu
kan glæde os over.
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I den seneste snes år er undersko
ven af bl. a. ahorn blevet så tæt, at man
nu dårligt kan forestille sig de åbne
arealer mellem skovgærdet og skræn
ten, hvor der tidligere var plads til de
store folkefester, som skal omtales i
det følgende.
Om selve vejens fortid vidner det
afdækkede stykke af den gamle bro
lagte vej. Næsten 100 m af den kan ses
2-300 m fra Mirasol. Vejen er muligvis
en kongevej, da den - bortset fra dens
ringere bredde - fremtræder fuldstæn
dig som de brolagte rester af Konge
vejen i Nyrup hegn. På det gengivne
kort fra 1713 optræder en vej parallelt
med kysten benævnt »KönigsWeck«,
endvidere angives »Eegebechs Brü
cke«. Måske er det denne vejføring,
der hentydes til i Kronborg lens regn
skaber (1639-40, udgift nr. 16), »och
er hanns Maytz. Aage wei, som ende
lig wilde hielpis« (hans majestæts kø
revej, som nu gøres i stand).
Muligvis har vejen kun været bro
lagt på enkelte strækninger, som el
lers var ufarbare, når f.eks. smelte
vand fossede ned fra skrænterne om
foråret.
På et af Vejdirektoratets kort fra
1778, der har til formål at vise vejfø
ringen mellem Usserød og Helsingør,
er denne vej tegnet, så det fremgår, at
en parallelvej nærmere strandkanten
er »hovedvejen«, altså faktisk den of
fentlige strandvej. Man fristes heref
ter til at tro, at Søvejen er »hanns Ma
ytz. Aage wei« - så meget mere som
den i en meget lang årrække var luk
ket med led i begge ender.
11958 afdækkedes det brolagte vej
stykke, der da næppe var til at se, og
siden har forstvæsnet sørget for, at det

Den gamle brolagte, nu fredede Søvej som den ser
ud i dag. Navnlig stenene til markering af vejmidten
er fremtrædende. (EG foto 1986).

henligger synligt. 1 1982 blev det fre
det og beskyttet i henhold til Natur
fredningslovens §48 som »Brolagt vej
strækning ca. 75 m lang. Vejbredden
3,5 m. Brolægningen består af håndtil hovedstore sten. Vejmidten samt
den østlige kant er markeret med en
lige række hovedstore sten«.
På kortet fra 1713 ses foruden »Kö
nigsWeck« 2-3 andre veje eller stier
mellem skovgærdet og kysten. Her er
formentlig tale om »strandveje«, må
ske blot hjulspor i sandet, hvortil me
nigmands trafik mellem Espergærde
og Helsingør var henvist. Færdselen
skiftede muligvis fra det ene spor til
det andet efter deres farbarhed, indtil
endelig et af sporene blev det fore
trukne.
Et indtryk af vejforholdene har
man fra 1763, da det helsingørske
vognmandslaug på rådstuen skulle re
degøre for, hvorfor vognmændenes
antal var aftaget stærkt. Lauget angav

som hovedårsagen, at kørslen mellem
Helsingør og København, som var
den vigtigste indtægtskilde, var særde
les besværlig. Navnlig »Sanden ved
Lokkerup og Webek« kunne ikke an
det end ødelægge både heste og vog
ne. Der var kun få år, uden de »paa
denne Tours lange og besværlige Di
stance tilsatte begge Dele«. Forgæves
havde vognmændene søgt om at måtte
køre gennem Egebæksvang.
På kortet fra 1794 ses kun angivet
en vej: »Esbergierde Gade og gamle
Landeveij til Helsingøer«. Vejen
førte gennem Egebæksvang og var
forsynet med led ved skovløberstedet
Egebækshus, hvor vejen passerede
stengærdet (ca. ved nuværende kirke
gårds sydvestre hjørne). Forstvæse
nets skovkort fra 1830 viser både
denne vej og »Landevei fra Kjøbenhavn til Helsingør«.
Omkring 1855 blev Strandvejen sat
i stand, men helt op til slutningen af
1800-tallet synes den at have henligget
som en for smal og dårlig vej.
Parallelt ved Søvejen ses stadig det
smukke stengærde, der afgrænser
skoven fra Strandvejens ejendomme.
Karakteristisk for Egebæksvang er de
mange gennembrydninger i gærdet,
som beboerne i sin tid fik skovvæsnets
tilladelse til at etablere på betingelse
af, at de forsynedes med låge og lås, så
de kan holdes lukket, når de ikke be
nyttes. Af denne såkaldte lågeret sva
redes i 1910 en årlig afgift på 5 kr., for
visse låger dog kun 1 kr. Tilladelserne
blev givet i perioden fra 1883 til 1915;
men afgiften svares stadig og er regu
leret flere gange siden. Lignende lå
ger findes i gærdet langs Mørdrupvej.
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Grundlovsstenen og begivenhederne
omkring den
Et par hundrede meter længere
fremme ad vejen når man en stensæt
ning, hvor Hvidestensvej munder ud i
Søvejen. Stenene er rejst oprindelig
som minde om De raadgivende Provincialforsamlinger, hvis første møde
fandt sted i Roskilde 1. oktober 1835.
Det var et beskedent skridt mod den
fri forfatning, som var ventet med
længsel. I den store sten i midten indhuggedes dato,8 og »Stænderforfat
ningsmonumentet« blev et samlings
punkt for egnens befolkning gennem
en række år.
Den første 28. maj-fest i Egebæks
vang kom i stand i 1841 som et mod
træk mod en lignende i Skydebanens
lokaler i Helsingør. Mens der i Hel
singør samledes 80 deltagere, blev fe
sten i Egebæksvang et tilløbsstykke
begunstiget af smukt vejr. Helsingørs
Avis skrev om nationalfesten for land
boerne i omegnen, at denne folkefest
samlede 5-6000 deltagere. At det også
var et omfattende arrangement frem
går af referatet i Helsingørs Avis 4.
juni 1841: »Midtpunktet for Festlig
hederne var en Dandsesalon, 60 Alen
lang og 18 Alen bred, smagfuldt deko
reret og oplyst, med Gallerier paa Si
derne og i den øverste Ende en høj
Terasse, paa hvilken var anbragt
Kong Frederik den Sjettes Buste, om
givet med de til Agriculturen henhø
rende Redskaber ... Foruden denne
Salon vare der 2de andre men aabne
Dandsesaloner ... Vejen (Søvejen)
mellem Hegnshusene var oplyst med
coulørte Lamper; ligesom der ogsaa
forefandtes et tilstrækkeligt Antal vel
indrettede Forfriskningssteder«. Fe22

3 ttiifcbitiitfl af 9?ationalfc(leii i l^ebcf« Siattg,
Jtcbaflen ben 2Sbe bennti, befjenbtfliarei :
1. Sit ÿaéfagen fer Jtjarciibe og fRibcnbe igjenncm
Saimen, er fperrct bete Jcflbagett.
2. Sit ®nboer, ber befeper ©fonen, font Jelge
heraf, hin til Job« ml finbe Stbgang igjennem
ÿortene peb Gfotterup og ®«pergjerbe, famt
over en, pcb Aolbcplabftit anbragt, Zrappe.
3. Sit $o(bep(ab|en er beftemt ubenfor Ofonen,
norben og feuben for Œgebefi SRenben, b®ot
paalibeligc ffolf tre antagne til <>eflepa«fere.
SBalbemaritunb, ben 24be ÜRai ItUl.
Sjernf en.

Skovriderens meddelelse i Helsingørs Avis inden
grundlovsfesten i 1841.

sten startede kl. 5 »ved den saakaldte
Hvidesteens-Bakke«, hvor proprie
tær, cand.theol. Lassen, Sindshvile,
talte, og man sang nogle sange.
Da hurraråbene var døet hen, be
gyndte dansen. »Efter at et smukt
Fyrværkeri var afbrændt Kl. 12-1,
sluttedes denne saa vakre Fest om
Morgenen Kl. 5«. Avisen berømmede
»den folkelige Munterhed, den gode
Tone og den Orden, der uden nogen
som helst forstyrrende Afbrydelse
herskede overalt«.
Med henblik på det store arrange
ment havde skovrideren forud med
delt ovenstående gennem Helsingørs
Avis.
I datiden var der endnu frit udsyn til
stranden fra pladsen ved talerstolen:
»Der gives maaske faa Steder i Dan
mark, der egner sig saa meget til en
slig Festlighed som denne yndige lille
Slette, der, tæt begrændset ved høje
Skovbakker og strækkende sig langs
med Sundet, frembyder den smukke
ste Udsigt« (Helsingørs Avis).
Året efter festedes påny. Rente
kammeret gav tilladelse til opførelse
af en ny, solid festsalon, nu 80 x 20

alen stor, og man havde fået den store
Hvidesten trukket frem og sat nogle
mindre sten sammen med den. Den
kaldtes nu »Haabets Sten«. Også
denne gang samledes tusinder i sko
ven, ikke alene lokale, men også gæ
ster fra Sverige og København, de sid
ste kom sejlende med »Hamlet«. Fe
sten forløb atter uden mislyde af no
gen slags. Der dansedes til kl. 4, så
fulgte man svenskerne til deres skib,
hvorefter de øvrige vendte tilbage til
salonen for at spise frokost og feste vi
dere.
Foruden grundloven var den spi
rende skandinavisme et vigtigt ele
ment i festerne - det var næppe uden
betydning, at netop H. N. Clausen,
som var en ivrig fortaler for det skan
dinaviske samarbejde, i 1841 havde

indviet Haabets Sten. Mange gæster
fra Sverige kom til festerne, også
svenske musikkorps deltog.
Til festen i 1843 bragte konsul Hafström en »Hälsning ifrån stenen i grö
nen dal i Jemtland9 til håbets sten i
Ekebecksvang«. Et af versene i den
svenske hilsen lød:
Dig »Hoppets Sten« ved Sundet
der Bolgen glitter sår,
og uti Ekebeckslunden
nu blommer sydlandsk Vår...
Fra dansk side kvitterede man med en
sang, hvori 4. vers lød:

Dig Broderhilsen sendes
igen af »Haabets Steen«,
saa det maa ses og kendes,
at Nordens Aand er en -

Grundlovsmonumentet, afbildet 1905 afT.A. Kle
in. (Nationalmuseet).
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En udførlig og levende skildring af
1845-festen har den svenske redaktør
og forfatter Oscar Sturzenbecker
(pseudonym: Orvar Odd) givet.10 Det
hedder heri:
»Egebæksvang er en dejlig bøge
skov ved Sundet en halv mil syd for
Helsingør. Her har man til brug for
28de maj-festerne opført en stor åben
pavillon, som ved disse lejligheder de
koreres med bøgeløv, blomster og
utallige flag, af hvilke den nærlig
gende havneby let leverer det nødven
dige. Også uden for bygningen vajede
de skandinaviske flag som velkomst
hilsen til gæsterne fra byen og hoved
staden. Hele skoven var forandret til
en slags »Dyrehaven«. I hundredevis
af telte og barakker sås overalt, taskenspillerteatre, musik, kafeer, øl
boder og tobakskiosker og over dem
alle det skønne Dannebrog på en høj
stang. De mange rød-hvide flag tog sig
smukt ud i den grønne skov.
Den subskriberede middag, hvortil
et prægtigt hesteskoformet bord var
dækket i den store pavillon, talte sik
kert et par hundrede gæster, hvori
blandt temmelig mange damer; man
bemærkede også mangen hædervær
dig bondemand, som med sin kære viv
ved siden slog sig ned blandt herrerne
fra staden. Rundt om pavillonen var
dannet ligesom et amfiteater, og her
sås foruden en del godtfolk fra Hel
singør og de nærliggende herregårde
en stor mængde bondefamilier som
tilskuere til festen, husbonden med
sine karle med højtidelige halsbind,
konerne og døtrene i nystrøgne kjoler
og pyntelige guldbroderede huer.
Formanden åbnede festen med en
velkomsttale og orkestret stemte i
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med en sang. Talerne og de til festen
forfattede sange drejede sig naturlig
vis hovedsagelig om det gamle emne:
Den 28. majs betydning for Danmark.
Efter måltidets afslutning blev der
holdt endnu flere taler for den stadigt
voksende tilhørerskare, som nu i ef
termiddagens løb var steget til ca.
10.000 personer. Det foregik nu ude i
skoven ved en ret anseelig sten, af tra
dition regnet for tingsted, der benyt
tedes til talerstol. Blandt andre talte
her Orla Lehmann, som ... i en kvart
time holdt det mest strålende fore
drag, jeg endnu har hørt af ham. Også
Drewsen talte til folket. Det var i
sandhed et imposant skuespil, hele
den brogede forsamling, lyttende til
en politisk taler ude i den frie natur
under bøgenes skyggefulde kroner og
i beskuelse af »det evige hav«....
Senere om aftenen var der alminde
lig dans i festpavillonen. Borgere, sømænd, studenter og bønder tog sig her
en munter vals skiftevis med byfrøkneme og bondepigerne. Det var den
mest fuldkomne folkelighed, man kan
tænke sig, og det er rigtigt, at glæden
intet øjeblik udartede, skønt den var
befriet for al etikette. De diplomati
ske herskaber fra hovedstaden stod
nogle øjeblikke forsigtigt i døren og så
til. Resultatet af denne nådige kiggen
blev, at de fandt det »excessivement
drôle« (umådelig morsomt).
Ved nattens frembrud blev der
tændt festblus flere steder i skoven og
et lille fyrværkeri, hvis raketter lystigt
hvirvlede op over trætoppene, mens
jeg begav mig bort fra dette sted, ret
træt og ret støvet, men også ret fornø
jet med dagens oplevelser«.
I foråret 1845 lod »28. Maj Selska-

bet« dansesalonen brandforsikre. Sa
lonen beskrives som »en Bygning 40
Fag lang, 20 Alen bred, 8’/2 Alen høi,
opført af Grannetømmer ... beklædt
med Bredder ... indrettet til en Dan
sesal, Forværelse, Aftrædelsesværel
se, Kiøkken med Skorsteen, Opsyns
kammer«. Altså en betydelig byg
ning. Forsikringssum 3.200 rigsdaler.
28. maj-festerne fortsattes de føl
gende år. Højdepunktet nåedes i 1845
med taler af St. St. Blicher, Orla Leh
mann, Carl Ploug og den senere mini
ster D. G. Monrad. Den sidste 28.
maj-fest blev afholdt i 1847, også her
var der flere tusinde deltagere, som
om aftenen nød den smukke aften og
fyrværkeriet på engen. De 3 afslut
tende kanonskud satte punktum for
disse fester - året efter var Danmark i
krig, og 1849 kom grundloven.
Festerne genoptoges i 1852, nu som
grundlovsfester. I Haabets Sten blev
datoen nu slettet og erstattet med »5.
juni 1849«, som den stadig bærer. Sta
ten gav tilladelse til at holde fester i
skoven foreløbig i 6 år. Indvielsen af
stenen foretoges af egnens folketings
mand, professor H. N. Clausen, som
havde været kongevalgt medlem af
Stænderforsamlingen i Roskilde.
Redaktør af Berlingske Tidende,
M. L. Nathanson, havde forfattet en
sang til lejligheden. Det første vers
lød:
Velkommen igen i grønne Vang
ved Øresundets Bølge,
hvor Øjet kan fra Skovens Hang
de stolte Snekker følge.
Vel mødt igen hvor »Haabets
, , . ,
Steen«
os under løvdækt Bøgegren
til festen fordum samled.

Festsalen var blevet fikset op af
»Helsingør og Egebæksvang Comiteen for 5. Juni Selskabet«, som det
nu hed. Bygningen har åbenbart væ
ret i en meget ringe forfatning og stod
uden tag, men var nu blevet gjort i
stand og stod »tækket med Rørtag og
3 Rader Tagsteen i Tagskiægget«11.
Bygningen rummede et køkken, des
uden i øverste etage et »Spisehus«. I
selve salonen var der 3 rækker bænke
langs siderne og endvidere »et Orcestersted«. Brandforsikringssummen
androg nu 5.020 Rdl.
Om denne første grundlovsfest
hedder det bl.a.:
»Denne smagfulde indvendige Ud
smykning var udført med Bøgegrene,
Flag, Guirlander og for Endevæggen
Rigsvaabenet, Grundloven og paa si
derne Buster af Frederik VI og Frede
rik VII. Langs Væggene var indrettet
Loger. En dobbelt Række af Telte
med bl.a. varme Retter og 01 strakte
sig paa begge Sider af Salonen langs
Vejen gennem Vangen. Kl. 3 aabnedes Festen med Kanonskud. Under
Dineren serveredes Rødvin. Fædre
landske Sange udførtes af Helsingør
Haandværker Sangkor. Desuden Ta
ler. Senere var der i Salonen og mange
Telte Musik og Dans til den lyse Mor
gen. Vejen mellem Hegnsmandshu
sene (Søvejen) var illumineret med
kulørte Lamper. Kl. 11 afbrændtes et
Fyrværkeri«.12
Skoven var hele dagen afspærret for
kørende og ridende. Adgangen for
festdeltagerne var gennem portene
ved Lokkerup og Espergærde samt
over en trappe ved holdepladsen i
nærheden af Egebækken. Her tog he
stepassere sig af de besøgendes ekvi-
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pager. Hjuldamperne »Ophelia« og
»Hamlet« transporterede mange gæ
ster, de landsattes ved Kongevasen i
Skotterup.
De følgende år svandt interessen,
endnu 3 gange holdtes grundlovsfest, i
1855 var det slut. I november 1857
holdtes en auktion, hvor man foruden
at kunne erhverve selve salonen13 og
en mindre bræddebygning kunne
byde på komfur, lysekroner og skilde
rier i forgyldte rammer og meget an
det. Også selskabets 9 små salutkano
ner blev solgt. En af dem findes nu på
Flynderupgårdmuseet.
Grundlovsmøder ved monumentet
afholdtes dog senere, men i mere be
skeden form - ofte med lokale talere.
Ved festen i 1926 var talerne grosserer
C. V. Bunch, sognerådsformand Chr.
Petersen og bogholder B. Lerche. Et
hornorkester musicerede, og der var
marketenderi med øl og vand til de
500 deltagere, som flokkedes om den
flagsmykkede festplads.
1 1970’erne ebbede disse fester ud,
da tilslutningen var for lille. I 1972
samledes dog mange for at høre Bodil
Kochs grundlovstale.
Stensætningen eksisterer næsten
uændret i dag takket være overrets
sagfører Kempel, som fik National
museet til at frede stedet i 1904. Den
følgende sommer tegnede kunstmaler
T. A. Klein en nøjagtig skitse af stene
nes udseende og placering.
I 1959 opdagede man, at den ene
sten havde nogle skålformede fordyb
ninger. Museumsmanden Arne Meyling tilkaldte C. L. Vebæk fra Nati
onalmuseet og fik vished for, at der
var 9 sikre skåltegn (3-5 cm i diame
ter, 1/2-2 cm dybe) plus et par usikre.
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En forespørgsel i oktober samme år
til museumsinspektør Vebæk om,
hvor stenen med skåltegnene stam
mede fra, blev besvaret i flg. vendin
ger:
»Hvor skålstegnstenen er kommet
fra, vides ikke; men højst sandsynligt
har den ligget i nærheden, et eller an
det sted i skoven ... Sådanne sten ...
daterer sig til slutningen af den yngre
Stenalder og Broncealderen ... Flere
gange har man fundet skåltegnene der utvivlsomt er helligtegn, muligt
symboler for frugtbarhed - indhugget
på dæksten over hellekister, dysse
kamre og jættestuer«.
En folkelig overlevering, om at ste
nene skulle være gamle tingsten, har
ikke kunnet bekræftes.
Det gamle navn Hvidesten eller Vi
desten har ført til spekulationer over,
om det er afledning af »viet« i betyd
ningen indviet. Stednavneforskeren
Kr. Hald blev spurgt herom i 1959,
men kunne ikke sige noget afgørende
derom.14
Hvor denne sten og de andre kom
fra fortaber sig altså i det uvisse. Man
kunne fristes til at tro, at de måske
kunne stamme fra en langdysse eller
broncealderhøj i nærheden. Terrænet
få meter nordvest for Egebæksbro hæ
ver sig på den nordlige side af bækken
i en langagtig forhøjning, hvori kan
skelnes 3-4 sten. Man kan med lidt
fantasi få den tanke, at det kan være
en ødelagt langdysse eller bronceal
derhøj. For denne opfattelse kan des
uden tale, at man i Oldtiden lagde
gravhøjene ved vigtige færdselslinier.
Det kan i den forbindelse nævnes,
at Vilhelm la Cour i sin doktordispu
tats »Sjællands ældste Bygder« (Kbh.
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Skovrider H. Fischers manende annonce i Helsin
gørs Avis om god opførsel i skoven i forbindelse
med festen i 1828.

1927) nævner, at »Tikøb Sogn viser
kun et enkelt (mindesmærke fra
Broncealderen)«. I en fodnote hertil
anføres: »Ved Egebæksvang har der
muligvis ligget en Høj«.
Teorien om en høj fra Oldtiden har
været forelagt Nationalmuseet, som
dog i 1970 mente, at der var tale om en
naturlig forhøjning i terrænet.
Foruden de omtalte politiske fester
har Egebæksvang gennem mere end
150 år været ramme om mange folke
fester af højst forskellig art.
Længe før de politiske nationalfe
ster var skoven et yndet mål for ud
flugter blandt egnens beboere og folk
fra Helsingør. En Skotterup-fisker
opførte for egne midler i 1828 en an
løbsbro »til Bekvemmelighed for
dem, der ønsker ved en Seiltour at be
søge Skoven«. De åbenbart talrige
skovgæster fik skovrideren til at ind

rykke vedstående annonce i Hel
singør Avis fra 24. maj 1828 for at
præcisere nogle nødvendige ordens
regler.
De danselystne kunne glæde sig
over, at I. Møller allerede åbnede sin
dansesal i begyndelsen af maj. Der
var dans to gange om ugen. Senere an
nonceredes med, at man daglig i kon
ditorteltet kunne »bekomme Is og for
skellige Sorter Forfriskninger«. Også
karussel fandtes i mange år i skoven
om sommeren.
Lejlighedsvis var det særlige velgø
renhedsfester, der trak folk til skoven
og skaffede midler til forskellige for
mål.
Et eksempel er festen i 1872, hvor
det var Snekkersten havn, der skulle
skaffes penge til. Sankt Hansaften og
næste dag samledes man for at se fi
skernes kaproning, og drenge, der
klatrede i træer og løb om kap. Ved
præmieuddelingen til de 3 vindende
både høstede fiskerne stort bifald, da
de overlod præmierne på ialt 75 rigs
daler til havnen. Adgangstegn til fe
sten kostede 16 skilling og skulle bæ
res på venstre side af brystet. Der var
gode muligheder for at komme til
Egebæksvang; thi begge dage afgik 10
char-a-banc’er fra Hotel du Nord til
festpladsen, og man kunne komme ad
Søvejen, idet dampskibene mellem
København og Helsingør begge dage
anløb Egebæksvang, der var endda
ekstrature. Også fra Helsingborg kom
man med skib direkte. Som sædvanlig
bød festpladsen på tombola, kondi
tori og dans. Desuden naturligvis
Sankt Hansblus og »Stort Fyrværke
ri«. Talere ved Grundlovsstenen var
bl.a. digterpræsten Chr. Hostrup, der
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boede i Egebæksvang, samt konsul
Ulstrup og doktor Dam fra Helsing
borg. Festen gav et godt overskud til
havnen, nemlig 835 rdl. 15 skilling.
Året efter fik havnen påny over
skud af en fest i Egebæksvang, denne
gang dog kun 361 rdl. 9 skilling. Hav
nen åbnedes officielt i januar 1874,
men først i 1878 var den helt færdig.
Også Helsingør-foreninger holdt
fester i Egebæksvang. F.eks. i 1889,
da Helsingør Haandværker-Sangforening drog med musik i spidsen til
skoven, hvor »en Vogn med Baiersk
01 vil være til Stede«. Tilslutningen
var åbenbart god, i hvert fald gento
ges udflugten 2 dage senere.
Samme år tog også Helsingør Ro
forening turen til Egebæksvang. Om
kring 100 medlemmer deltog.
Ligeledes i 1889 var der velgøren
hedsfest i skoven. Tombolaen tømtes,
og selv om vejret på andendagen var
så dårligt, at festtalen måtte opgives,
blev der en samlet indtægt på 4.400
kr., heraf omkring 3.000 kr. i over
skud.
»Thikjøb Hjælpeforening« afholdt i
1890 stor fest i skoven, hvor der ikke
var mangel på underholdning. For
uden restauration, blomsterbod og
telte med salg af cigarer og kager
kunne man forlyste sig med bazar,
roulette, kastegynge, kraftprøve, fug
leskydning m.m., og endelig kom »di
rekte fra Paris« 4 verdensberømte
sangerinder, og professor Bajuskynots foreviste sin »Wibroes-Bajerskølmalkende Vidunderged Zampa«.
Festen varede i 2 dage, hvor der var
dans i skoven til langt efter midnat.
11894 var det Espergærde havn, der
var i pengenød. Havnen havde lidt be28

tydelig skade ved en storm året før.
Festen blev afholdt efter det sædvan
lige mønster og indbragte over 500 kr.
Marinemaler C. Baagøe skænkede en
tegning, som solgtes for 12 kr. 50 øre.
11918 besluttede den aktive »Ung
doms- og Foredragsforening i Hel
singør og Tikøb« at fejre 100 årsdagen
for Chr. Hostrups fødsel med en fest i
skoven søndag den 4. august. Festen
blev en del generet af truende regn,
men samlede dog ca. 300 deltagere,
der hørte taler af højskoleforstan
derne Helge Hostrup (søn af Chr. Ho
strup) og Holger Begtrup.
For at skaffe midler til et tiltrængt
havnefyr på Espergærde havn blev
der i sommeren 1922 holdt sommer
fest i Egebæksvang. Der indkom næ
sten 1000 kr. - nok til at få fyret rejst.
Dette første fyr kan nu ses i haven bag
Fiskerimuseet ved Flynderupgård. Et
nyt fyr mage til det gamle er sat op på
havnemolen.
Skoven blev ikke alene brugt til fe
ster og velgørenhed, også til daglig
blev området brugt. F.eks. gav skov
væsenet i 1910 Espergærde Salonskyt
teforening tilladelse til skydning med
salonriffel og opsætning af et skyde
hus i Egebæksvang.
I det første besættelsesår 1940 holdt
Snekkersten-Skotterup Sangforening
et velbesøgt alsangsstævne i skoven.
Over 1000 beboere deltog i det nati
onale stævne.15
Et mere særpræget arrangement
fandt sted i midten af 1950’erne, da en
lokal forening af radioamatører fik til
ladelse til at holde et landsstævne på
Rågebakken oven for Lokkeruphus,
(på daværende tidspunkt var bevoks
ningen mere åben end i dag). Pladsen

blev af de lokale arrangører forsynet
med et elektrisk hegn - ikke med høj
spænding for at holde uønskede per
soner væk, men med lavspændt jævn
strøm, så radiofolkene kunne clipse
deres apparatur på over hele pladsen!
Et meget omfattende arrangement
fandt sted i sommeren 1891, da var det
kirkebyggeriet, der var anledningen.
Dette omtales nedenfor.

Kunstnerne og Egebæksvang
Mange kendte personer har gennem
tiderne nydt at færdes i skoven, og
nogle af dem har berømmet Egebæks
vang og egnen i deres skrifter. Skue
spilleren Elith Reumert købte i 1891
ejendommen »Mary-Hill« (Strandve
jen 324), som var bygget i 1848 »og var
det første anselige Hus paa den lange,
sandede Strækning fra Humlebæk til
Skotterup«. Huset havde oprindelig
været skole, siden beboedes det af
kammerherre Rømerling, som ofte
fik besøg af Frederik VII. Reumert
var begejstret for huset og lågen ind til
skoven, »her er dog Ensomheden
endnu at finde«. Til et træsnit fra sko
ven16 skrev han i et digt:

Jeg kjender hver Plet i Skoven her,
hver lønligste lille Sti,
hvor ingen kan ane, man er saa nær
det moderne Landliggeri.
Hvad andre Skove fik hver for sig,
det finder du samlet her:
Den banede Sti, den vildsomme
Vej,
Ungkrat og Kæmpetrær!
Til hellig Fred er Naturen stemt,

du hører kun Skovbækkens Klang, - ja vist var det Synd, om vi havde
glemt
at standse ved Egebæksvang!!
Også forfatteren Otto Rung priste
Egebæksvang, i sine erindringer »Fra
min Klunketid« skriver han: »Jeg hu
sker ogsaa, hvor fortryllet jeg saa ned
i den klare Bæk, der rislede gennem
Kløften ... Aldrig drages jeg af nogen
Farve, saaledes som jeg den Gang
følte ved at stirre paa det fløjlsbløde,
gyldne Dynd, der ulmer under det
ringlende, glasklare Væld...«.
1 1870’erne boede forfatteren Palle
Rosenkrantz med sin moder i en villa
over for »Egebæksro«. Han beretter
om sin skolegang: »Turen til Skole var
ikke ufarlig, den gik gennem Skoven,
hvor talrige Køer gik løse...«. Om af
tenen vandrede han og de andre børn
gennem skoven til dammene ved
Flynderupgård for at »krebse«.
En anden kendt beboer var som
nævnt digterpræsten Chr. Hostrup,
der af sine sognebørn i Hillerød fik
foræret et smukt hus »Hostruphus«
(Strandvejen 147 b). Han elskede
sommeren i Egebæksvang og gik
gerne den lange tur gennem skoven til
Nordbanetoget for at passe sin tjene
ste i Hillerød. Han virkede både som
taler og sangforfatter ved skovfester
ne. I hans digt »Brylluppet i Espergærde« hedder det bl.a.:
Du lytted helst til Sangen fra Bøl
gernes Skjød,
det var Tonerne, som helst med
Hjertet stemte,
og naar saa Hven sig hæved højt i
Aftensolens Glød,
saa vaagned alle Længsler, som det
gemte.
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Professor Christopher Boeck - for
fatter til en række romaner og skue
spil - tolkede i et digt sin kærlighed til
egnen:
Der findes vel næppe en skønnere
Plet
i Danmarks velsignede Rige
end Stedet her mellem Fiskernes
Net,
hvor Skovtaget løfter sig, grønt og
let,
og Bølgerne synke og stige,
hvor fuglekorets kvidrende Sang
blandes med Bølgernes Melodier,
og Bækken, der kommer fra Ege
bæksvang,
som et Barn Havbrystet dier.

Også andre kunstnere holdt til ved
Egebæksvang. Adskillige malere,
som f.eks. marinemaleren Carl Baagøe, der ofte skænkede små-tegninger
fra egnen som bidrag til festerne i sko
ven.17 Det store maleri af sletten mel
lem kirken og Egebækken, hvor man
ser »Mary-Hill« som eneste hus i nær
heden, er malet af maleren Vilhelm
Pedersen. Billedet er i privateje, men
et forstudie hænger på Flynderupgård-museet.
Andre kendte malere var Orla V.
Borch, Hjalmer Nielsen, Axel E. Ja
cobsen og Anton Dorph (»En ung
Kone der venter sin Mand hjem fra
Søen«).
Ikke alene forfattere og malere
følte sig tiltrukket af stedet, også ke
ramikere slog sig ned ved Egebæks
vang. I 1777 blev en »Fajance-Kak
kelovns Fabrik« anlagt i Skotterup af
J.J. Neumann. Han reklamerede med
at kunne levere »meget smukke og
30

Skotterup-ugle. Grønglaseret kande. (Flynderupgård Museet).

moderne Ovne«.18 Om nogen egentlig
kunstnerisk produktion tales ikke.
En vigtig forudsætning for kera
misk produktion var tilgangen af
godt, stenfrit 1er. Et område nord for
Skotterup bag den nuværende Skotte
rup Kro bærer fra gammel tid navnet
»Pottemager Vangen«. De store
mængder brænde til ovnene kunne
skoven levere.
Fra 1852 blev pottemageri fri næ
ring, så der ikke længere fordredes til
ladelse til at drive pottemageri på
landet (Indenrigsministeriets skri
velse af 28. oktober 1852). Dette er
måske baggrunden for, at pottemager
Jean Joseph Strodl, der i 1860’erne
var indvandret fra Böhmen, slog sig
ned på Strandvejen (nuv. nr. 274-276:

»Jeans Minde«). Virksomheden
gjorde sig snart bemærket, især da
sønnen, Franklin Strodl, kom til. En
anden søn, Thomas, blev pottemager
1 Roskilde.
Skotterup-virksomhedens bærende
fabrikation var aim. urtepotter; men
de øvrige brugsgenstande som farve
rige skåle, fade og dunke gjorde virk
somheden kendt. Mange af de enkle
dekorationer var udført som hornma
leri, der er en ældgammel teknik.
Det store værksted rummede tre
drejeskiver, hvor lertingene blev dre
jet af svendene. Brændingen skete i to
2 x 2 m store ovne, som fyredes med
træ fra skoven. Værkstedet lå bag
huset vendende ind mod skoven. Ef
ter endt brænding måtte ovnen køle af
et par døgn, før resultatet af brændin
gen kunne vurderes.
Strodls kunstneriske sans i forening
med hans kendskab til hans hjem
stavns folkekunst førte til fremstillin
gen af bl.a. de kendte og skattede
Skotterup-ugler (også kaldet Lykke
ugler).19 Det var kander, undertiden
sparebøsser, formet som ugler. Nogle
havde løst hoved og var glaserede
med især grønne og blå glasurer.
Disse ugler er i dag et objekt for sam
lere og handles nu og da på kunstauk
tionerne. I foråret 1986 solgtes en
samling omfattende 18 ugler i varie
rende dekoration og størrelse (17 til
58 cm høje), nogle af dem lidt defek
te. Den samlede vurdering var godt
40.000 kr., men salget indbragte om
kring det dobbelte. Samlingen stam
mede fra forfatteren Vilhelm Bergsøe, der ofte besøgte værkstedet un
der sine ferier i Hellebæk. Hans søn,
fabrikant Paul Bergsøe, fortæller i

sine erindringer, at der kom en slags
samarbejde i stand mellem faderen og
Strodl, det resulterede bl.a. i en helt
ny slags urtepotter og en spyttebakke
formet som en stor, grøn frø!
Museet på Flynderupgård kan op
vise en samlig på 9 ugler, nemlig 6
store (de 3 af dem med løst hoved)
samt 3 mindre (flødekander). Des
uden kan man på museet se et dekore
ret fad og en særpræget dekoreret
brændevinsdunk fra Strodls værksted
fremstillet til sognefoged Jens Mad
sen i Espergærde.
Strodl lagde op i 1917, hvorefter
nogle unge kunstnere lejede fabrik
ken, hvor der nu blev produceret ude
lukkende kunstgenstande, som blev
kendt viden om - både til de nordiske
lande, Holland og Amerika fandt de
vej. Mange unge kunstnere udfoldede
deres talenter i det nybyggede store
atelier ud mod skoven, f.eks. Helge
Jensen, Hjalmar Nielsen og Valde
mar Borch.
I julen 1921 sluttede det hele brat.
Det gamle, hyggelige pottemageri
forvandledes på få timer til en sørgelig
ruin, da en eksplosion i skorstenen
satte træværket i brand. Alt blev øde
lagt.
Blandt de kunstnere, som holdt af
Egebæksvang og egnen omkring, kan
nævnes skuespilleren og revykunstne
ren Carl Alstrup, som man kunne
møde i skoven memorerende på en af
sine roller. Da han døde i 1942, blev
han bisat i mausoleet på Egebæksvang
kirkegård.
Også kgl. kammersanger Peter
Cornelius færdedes gerne i Egebæks
vang og nabolaget. Han hviler ligele
des på kirkegården.

31

Egebæksbro
Lidt længere fremme når man Ege
bæksbro, hvor Egebækken løber un
der Søvejen. Den smukke gamle bro
ses ikke fra vejen, men fortjener, at
man ulejliger sig med at tage den i øje
syn fra siden. Den er udført af rå kam
pesten med en overligger næsten IV2
m lang. Den har 4 fløjmure, ligeledes
af kampesten. Den samlede facade
længde bliver herved over 8 m. Langs
vejen vedligeholdes et rækværk af
svære grene. Broen blev fredet ved en
kendelse i 1982.
Egebækken forsvinder straks efter

Den karakteristiske og smukke Egebæksbro, set fra
skovsiden i 1986. (EG foto).

broen i et rør, som fører den under
Strandvejen, for så atter at dukke
frem ved ejendommen nr. 133, hvor
den bugter sig gennem haven og ud i
Sundet. Den pågældende grund er
iøvrigt belagt med servitut siden 1937,
så den ikke må bebygges eller beplan
tes. Sundudsigten fra vejen skal beva
res. Endvidere bestemtes, at bækken
ikke må overdækkes.
Ofte danner fra gammel tid vandløb
skel mellem byer og herreder, således
også her, hvor Egebækken markerer
grænsen mellem Espergærde og Skotterup.

Sletten syd for Egebækken
Fra Egebæksbro fortsætter vejen mod
syd over en åben slette til skovløber
boligen Vangemandshus.
Landskabet præges af de impone
rende, meget smukt formede gamle
egetræer. Sletten begrænses af sten
gærdet langs bebyggelsen og til den
modsatte side af Lille Made. Jordbun
den er meget sandet, og vegetationen
præget af det tørre terræn.
Her et sted syd for Egebækken viser
gamle kort omkring 1700-tallet belig
genheden af en skanse som led i kyst
forsvaret. På det viste kort fra 1713
angives skansen umiddelbart syd for
bækken; men datidens kort var ikke
særlig måltro, muligvis har batteriet
ligget længere sydpå, (på et stik fra ca.
1700 er placeringen langt sydligere).
Hen mod kirkegården kan man svagt
forestille sig, at der må være ændret på
terrænet.
Batteriet bærer navnet »Schröder
Schantz«. Det må være anlagt før
1700, idet det ses på kort og stik fra
begivenhederne, da Carl XII invade
rede Sjælland og dermed startede
Store nordiske Krig (1700-1720).
Hvem var denne Schröder? Det
fremgår af materiale i Hærens Arkiv,
at det må have været ritmester Hans
Georg (el. Jørgen) Schröder. Han var
på dette tidspunkt en garvet kriger; i
1704 skrev han, at han havde gjort tje
neste som kornet og løjtnant i hele
Skånske Krig, ialt 33 år.
I juli 1700 var man på den danske
side af Øresund bekendt med den
svenske konges planer om landgang
på Sjælland. Man ventede angrebet
hvor som helst på kysten. Dag og nat
iagttog vore strandvagter flådens be

vægelser ved Ven. Hærledelsen be
ordrede Schröders kompagni til at
etablere hovedposter ved Helsingør
og Espergærde og lade kysten afpa
truljere. Der skulle udstilles feltvag
ter og jævnlig udsendes patruljer.
Hver hovedpost havde 3 »landrytte
re«, der skulle virke som ordonnan
ser.
Til hjælp for forsvaret havde kon
gen befalet, at egnens bønder skulle
øves i våbenbrug og forrette strand
vagttjeneste; men samtidig indskær
pede han, at de ikke måtte forsømme
deres markarbejde, da de jo ikke sam
tidig kunne bjærge hø og bevogte
stranden. Vagttjenesten har det nok
været lidt småt med. Geværer fik de
udleveret fra Tøjhuset.
Når fjenden viste sig, skulle der
straks sendes en ordonnans til næste
hovedpost og til bavnevagterne. For
mentlig har det været på Tobjerg
bakke eller Galbjerg, bavnen stod
klar til at lade ilden varsle ufred.
Hvordan batteriet har været be
mandet vides ikke, men »nogle faa
Feltkanoner« var til rådighed.
Landgangen fandt som bekendt
sted ved Tipperup Mølle, men skan
sen ved Espergærde deltog også i
kampen. Det hedder herom i Schrö
ders referat, at »ved Carl XII’s land
gang led hans kompagni meget«. Det
førnævnte samtidige stik af landgan
gen viser kanonilden fra 3 kanoner i
Schröders Schantz.
Schröder søgte senere avancement
og udnævntes i januar 1706 til major.
Han døde dog samme år.
I tiden efter den svenske landgang
opretholdtes et vist beredskab langs
kysten. I marts 1713 ses, at der blev
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udvist træ til 600 faskiner (sammenbundne grenbundter). Samme år be
stod den militære strandvagt af 1 løjt
nant, 2 underofficerer og 56 grenade
rer. Deres område strakte sig fra
Humlebæk til Gilleleje.

Egebæksvang kirke
Før 1897 havde egnen ved Egebæks
vang ingen kirke. For den efterhån
den betydelige befolkning langs ky
sten var det et stort savn og afstedkom
meget besvær, f.eks. ved dødsfald,
hvor kisten skulle føres til sognekir
ken, Tikøb kirke. Undertiden afhold
tes gudstjenester i skolen eller under
åben himmel i skoven.
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Festkomiteens officielle annonceringer i Helsingørs
A vis fra henholdsvis 1889 og 1891. Festarrangemen
terne spændte lige fra taler af præst og missionær til
kraftprøver og sækkevæddeløb.

I 1887 dannede lokalbefolkningen
en komite, som skulle søge at få rejst
en kirke i området. Formand blev
provst Bluhme. Et andet virksomt
medlem var maler Baagøe. Også pa
stor Carlsen, Tikøb, gik stærkt ind for
projektet. I januar året efter kunne
komiteen på et møde i Skotterup kro
meddele, at man havde haft en sam
tale med skovrider Schade, som
havde været velvillig og mente, at man
kunne anvise ca. 2 tdr. land til kirke
gård.
Nu skulle der skaffes penge, dels
gennem indsamling i omegnen, dels
gennem festarrangementer i skoven.
Store arrangementer var festerne i
Egebæksvang i juli 1889 og 1891. An
nonceringen i »Helsingørs Avis« viser
spændvidden i arrangementerne.
Også publikum i hovedstaden fik
1891 opfordring til at komme til Ege-

Egebæksvang Kirke omkring 1910.

bæksvang. Københavnerbladet »Avi
sen« skrev:

Det tilraades at forsøge en Tour til
den nordlige Del af Øresundsky
sten, til et Sted, hvor man altid sø
ger tilbage, naar man har været der
en Gang. Kun faa Minutters Gang
fra Snekkersten, hvor mange Sund
dampere og Togene standse mange
Gange daglig, ligger den for sin
Skjønhed bekjendte Skov »Ege
bæksvang«.

Ikke alle var venligt stemt. Pastor
Chr. Sørensen fra Garnisons kirke ud
trykte i »Helsingørs Avis« sin forar
gelse over, at der skulle være »Dans til
Kl. 3 om Natten (at danse til den lyse

Morgen til Fordel for en Kirke!!), og
hele denne Kommers på en Søndag,
Vorherres Dag ... saadan en Fest er
baade usømmelig og forargelig ... og
alt dette er en Præst med til«.
Også en (anonym) »Ven af Guds
Riges Fremme« udtrykte sin harme i
et læserbrev, der sluttede: »Tror De,
at det vil være Gud en Velbehagelig
hed, at der bygges en Kirke for Mid
ler, der for en stor Del ere indvundne
ved Svir og Drik?«
Et læserbrev fra »En Tolerant« for
svarede afholdelsen. »Den bør ikke
kvæles af en Pietisme som den, Ind
senderen gjør sig til Talsmand for...«
De forargede blev også imødegået
af L. C. Vald. Andersen, der spurgte:
»Hvori ligger Synden i at give de Pen
ge, som man ved en uskyldig Fornø
jelse sammensparer, til Opbyggelsen
af et Kapel?«
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Pastor Carlsen måtte også i blækhu
set, da kritikken også var rettet mod
hans deltagelse. Han replicerede i avi
sen bl.a., »at det ikke var en Dans i
korte Skørter, men uskyldig Ung
domsfornøjelse i al Ærbarhed«.
Festen samlede - trods polemikken
- et meget stort publikum fra nær og
fjern, selv om vejret drillede ved åb
ningen. »Helsingørs Avis« berettede:
»Var Besøget rigeligt i Søndags, da
var det i gaar ikke langt fra at være
dobbelt så talrigt... Alt gjorde ypper
lige Forretninger«. Referenten var
betaget af festpladsen: »Særlig forfø
rerisk tog den af stejle Skraaninger
begrænsede Dalsænkning, hvor Fe
sten iaar som ifjor var installeret, sig
dog ud, da flere Hundreder Guirlan
der og i Skjoldform anbragte kulørte
Lamper vare tændte«. Det bemærke
des også, at fisker Peter Willumsen fik
stærk applaus for sin tale.
En sang til festen forfattet af C. H.
Stibolt sluttede således:
Derfor vi mødes her, at vi kan
bygge
et Tempelhus, der skjærmer om vor
Lykke,
et Spir, der magter lede igjennem
Storm og Braad,
der raabe kan til Himlen om hver en
trofast Daad.
Lys og Daad! - her vort Valgsprog
være,
Lys og Daad! - Himlene til Ære,
Lys og Daad!

Selv om festerne gav et godt over
skud, var der endnu lang vej igen;
men takket være gaver fra private ( en
landligger gav 4.500 kr.!) og tilskud
36

fra staten på 8.500 kr. kunne man 2.
september 1891 indsende ansøgning
til Kultusministeriet, der godkendte
planerne og overslaget på 32.000 kr.
Arealet til kirken stillede skovvæse
net til rådighed. Officielt skete det
ved en deklaration af 20. april 1896,
hvori det fastslås, at 1,46 tdr. land af
gives »til stedsevarende Brug« - ikke
til ejendom - til kirkeplads og kirke
gård.
Herefter opførtes kirken efter arki
tekt Ludvig Knudsens tegninger.
Grundstenen blev nedlagt den 23.
juni 1896, og byggeriet skred rask
fremad. Han brød heldigvis med tra
ditionen og placerede tårnet mod øst,
så kirken præsenterer sig smukt i ter
rænet. Kirken indviedes 8. august
1898. Pastor Carlson nåede ikke at se
kirken; han døde i 1892.
Fra nytår 1928 oprettedes Ege
bæksvang som selvstændigt sogn.
Samme år modtog kirken fra fru for
pagter Riifesthal, Søbækgård, 2 mes
singlysestager med indgraveret årstal
1724.
I 1950 blev det nødvendigt at ud
vide kirkegården. Efter en del for
handling afgav skovvæsenet et areal
nord for kirken, her anlagdes »Lun
den«. Den meget smukke skovkirke
gård er hegnet med en beplantet sten
sætning, og de gamle ege er bevaret.
Siden 1951 har kirkens omgivelser væ
ret fredet. I en deklaration fra Land
brugsministeriet samme år bestemtes,
at brændepladsen på Kirkestranden
øst for kirken skal henligge ubebyg
get, og at udsigten bevares. Egebæks
vang sogn har i dag ca. 4500 sogne
børn.

Vangemandshus og Tobjerg bakke
Over for kirkegårdslågen ved Søvejen
ligger skovløberboligen, der bærer
navnet Vangemandshus. Den er byg
get som erstatning for det gamle
hegnshus ved indgangen til skoven.
Dette lå lidt syd for kirken, hvor der
nu er kirkegård, og hed oprindelig
Espergærdehus. Både dette og Lokkeruphus var såkaldte hegnshuse.
Lidt længere fremme ligger Espergærde rensningsanlæg som nabo til
skoven. Da sognerådet i 1953 drøf
tede rensningsanlæg, var der megen
modstand mod placeringen her; men
takket være en kulisseplantning af
blandede buske og træer, som nu har
nået en god størrelse, er anlægget næ
sten skjult, når man færdes på Søve
jen. løvrigt kan nævnes, at en rævefa
milie har accepteret forholdene og
indrettet sin hule på området.
Ved Vangemandshus går en bred
sti fra og løber mellem Store Made og
Tobjerg bakke og munder ud i Mørdrupvej ud for parkeringspladsen ved
GI. Skovvej.
Fra skovstiens udmunding og hen
mod Kystbanen er skoven hegnet med
en form for autoværn i hvidmalet be
ton, men det gamle stengærde er be
varet til venstre. Forklaringen er, at
Mørdrupvej i 1959-60 blev forlagt af
hensyn til en ny underføring under ba
nen i stedet for den gamle overføring
med bomme. Vejen, der indtil da hed
Stationsvej, anes nu kun i det lille vej
stykke »Ved Banen«. Ved regulerin
gen af Mørdrupvej blev et lille stykke
af skoven afskåret - der finder man
det gamle stengærde.
Hvis man ikke vil følge den store sti
og nyde det fine vue over Store Made,

Sten med fire måske sakrale riller ved Fogdens
Låge. (EG tegn.).

kan man ad en af de mange små stier
tage turen over bakketerrænet; men
venter man udsigt, bliver man skuffet
- bevoksningen er overvejende ret
tæt.

Store Made
Lægger man turen vest om Store
Made ad stien mellem banen og mo
sen, passerer man bækken, der fra
Vangemandens Indelukke strømmer
under banedæmningen og videre midt
gennem mosen for til slut at forene sig
med Egebækken nær Egebæksbro.
Fra det vandrige område i denne
del af skoven har Espergærde vand
værk hentet vand siden 1939. Vandet
pumpes op fra 7 boringer, alle over
100 m dybe, den dybeste når 122 m.
Hvor bækken netop munder ud i mo
sen, ses en af de 4 ældste boringer. Bo
ringen ses blot som et stort cylindrisk
cementrør med afdækning. De øvrige
boringer ligger også - med en enkelt
undtagelse - i skovens vestlige del.
En af dem ligger lidt længere
fremme på venstre hånd godt skjult i
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den tætte bevoksning. På dette sted
fandtes tidligere Gumpekilden, der
nu ikke længere er vandførende.
Fra boringerne pumpes råvandet til
Espergærdeværket, der ligger ved Ro
ligheds Allé stik vest for den først
nævnte boring. Alle boringer når ned
til kalklag, og vandet er af fortrinlig
kvalitet og findes i tilstrækkelig
mængde for forsyningen.
Lidt længere fremme ad stien har
man det helt fortryllende kik over mo
sens friskgrønne flade med bøgene
som kulisser til begge sider og Ege
bæksvang kirke som »point de vue«
midt i synsfeltet.
Det er muligvis et eksempel på et af
de gamle diger, der kan spores i terræ
net ved den første sti på venstre hånd,
efter at mosen er passeret. Parallelt
med stien anes både diget og den
foran liggende grøft, hvorfra jorden
er hentet. Diget har sandsynligvis væ
ret kronet med et risgærde - måske
som det der findes afbildet på et kalk
maleri i Set. Marie kirke i Helsingør?
Vangemandens Indelukke
Fortsættes til Flynderupvej og følges
denne til venstre, kommer man - efter
at have krydset Kystbanens spor - til
Vangemandens Indelukke.
Dette nu isolerede afsnit af skoven
har i den lave del et fugtigt område
gennemstrømmet af bækken, der fort
sætter gennem Store Made. Udsprin
get findes i stengærdet, der mod nord
danner grænsen til et vænge med græs,
hvor man ofte ser græssende heste.
Stedet er tit besøgt af skovens rådyr.
Hvor bækken krydser den lille sti, der
går parallelt med det nævnte stengær38

de, ligger 6-8 ganske store sten. Det er
næppe deres oprindelige placering.
Hvor Flynderupvej fortsætter mod
Flynderupgård, ses ved skovens skel
en sten, hvori der er indhugget 4 tyde
lige, næsten vandrette riller. Stedet
hedder fra gammel tid Fogdens
Laage. Det er nærliggende at antage,
at stenen markerer skellet. Lignende
sten findes flere steder i skoven, hvor
deres betydning dog er mere usikker.
Nær banen, tæt ved bækken, ligger
Espergærde vandværk, hvorfra man
kan komme ud til Roligheds Allé
Den lille sti langs bækken fortsætter
og fører frem til det sted, hvor bækken
gennem en stensat underføring passe
rer Kystbanens høje dæmning.
Kystbanen
I 1890’erne tog planerne om en kyst
jernbane til Helsingør fast form. Si
den 1864 havde Nordbanen været eg
nens eneste bane til København. Fra
den havde man før Snekkersten en fin
udsigt til Sundet og skoven. Det hed
herom i 1864: »Skinneveien, som el
lers er holdt saa lige som muligt, gjør
på dette Sted et betydeligt Sving, idet
den nord for den lille Skov, Egebæks
vang, Helsingoranernes Dyrehave,
ved Snekkersten ... træder ud til Sun
det.«20
Mange overvejelser om Kystba
nens forløb og stationernes placering
fandt sted. Endnu i 1894 debattere
des, om der skulle være station i
Espergærde. De lokale beboere var
ikke begejstrede, da man frygtede, at
en hel villaby ville skyde op og øde
lægge det naturskønne landskab lige
ved Egebæksvang. Et andet argument

var, at banen ville komme til at krydse
den stærkt benyttede Mørdrupvej. En
holdeplads nær ved Busserupgård var
også under overvejelse, men det blev
ved tanken.
Da beslutningen om banens forløb
var taget i 1898, og stationer i Esper
gærde og Snekkersten var bestemt,
måtte sporet føres gennem Egebæks
vang. Det blev nødvendigt at eks
propriere godt 5 tdr. land af skoven man var så forudseende at beregne
plads til et 2. spor. På grund af liniens
forløb fik skoven en lille udvidelse,
nemlig en beskeden trekant ca. mel
lem Egebækken og Tyvekrogen. Det
gamle skovgærdes forløb vidner
endnu herom.
At ikke alle var glade for anlægget
fremgår af en artikel i »Illustreret Ti
dende« nr. 31896/97: »Der var en Tid
lang ikke ringe Animositet imod dette
nye Baneanlæg, som efter Manges særlig Landliggeres - Mening vilde
»ødelægge« Skoven. Der var dem,
som græd for hvert Træ, der blev fæl
det, jamrede over, at det aldrig blev
godt mere«.
Et alvorligt problem var det lave,
fugtige terræn mellem Store Made og
Vangemandens Indelukke. Der måtte
omfattende jordarbejder til for at
skabe den der betydelige jernbane
dæmning. Også ved dette anlæg tog
man højde for et 2. spor. Under de
omfattende jordarbejder blev gjort
forskellige fund. Det uhyggeligste var
nær Skotterup, hvor arbejderne un
der gennemgravning af en høj i 3 fods
dybde fandt en stor kasse, der inde
holdt et menneskelig, som åbenbart
havde ligget mange år i jorden. Fun
det blev sat i forbindelse med et sagn

på egnen om, at en gammel kone, der
tidligere havde boet i skoven, pludse
lig forsvandt. Politiet fastslog, at der
var tale om en meget gammel forbry
delse.
Den enkeltsporede banestrækning
kunne tages i brug 2. august 1897, og
det skete naturligvis under stor festivi
tas.
I april 1918 tog man fat på anlægget
af det 2. spor. Selv om væsentlige
jordarbejder som nævnt allerede var
foretaget, kunne de 2,3 km dobbelt
spor mellem Espergærde og Snekker
sten først tages i brug 11. december
1923.
De stærkt trafikerede spor gennem
skoven er naturligvis generende for
idyllen, men dyrene har åbenbart ac
cepteret forholdene. Nu og da kan
man se rådyrene krydse sporene, og
en rævefamilie har indrettet sin hule i
baneskråningen.
Kystbanen fik den specielle ære, at
vor første egentlige jembanesabotage
fandt sted her. Stedet blev udvalgt på
skovstrækningen ca. 800 m nord for
Espergærde station, og natten mellem
den 6. og 7. november 1942 løsnede
sabotørerne en skinne, der bøjedes til
side, så et særgodstog med en værne
magtstransport afsporedes. Det store
S-lokomotiv væltede, og 2-3 gods
vogne blev ødelagt, mens resten af
togstammen blev på sporet. Sabota
gen bevirkede, at begge spor var blo
keret i flere dage.21
Faktisk havde man forsøgt akti
onen et par måneder tidligere, men
den løsnede skinne blev opdaget af ty
skerne. Der fore toges ikke senere sa
botage mod Kystbanen.
1 1960 kom endelig viadukten, som
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afløste overkørslen over Mørdrupvej,
der som tidligere omtalt måtte forlæg
ges et stykke mod nord.
11986 var Kystbanen klar til kørsel
med elektriske tog. Hvad der tabes
æstetisk med det elektriske kørenet,
vindes forhåbentlig gennem færre
støjproblemer.
Gårdsletten
Går man fra Vangemandens Inde
lukke tilbage over jernbanen ad Flyn
derupvej, kommer man til en skæv

Optegning af en af Tage Christiansens tre opmå
lingsskitser fra udgravningerne i Egebæksvang
1953-54. Huset med ovnen er ca. 5 m bredt og af
ubestemmelig længde. (Nationalmuseet).
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korsvej, (vejen ligeud er Hvidestens
vej, der fører frem til Grundlovsste
nene). Vi befinder os her ved Gård
sletten. Navnet stammer formentlig
fra den bebyggelse, som fandtes her
for 300 år siden. På et kort fra 1793
kaldes stedet »Gaard Sletten«.
Gennem mange år har man i dette
område fundet murstensfragmenter,
som har givet anledning til mere eller
mindre fantastiske teorier, som det vil
ses i det følgende.
I 1905 besøgte Jørgen Olrik, in
spektør for Dansk Folkemuseum,
Égebæksvang for at besigtige et hær
værk på Grundlovsstenene. Hegns
mandens kone gjorde ved den lejlig
hed opmærksom på, at et hjørne af et
kampestensfundament var synligt et
stykke oppe ad Hvidestensvej. Olrik
så ca. 12 alen af en bygnings mursok

kel, desuden en stor tærskelsten og en
del stumper af mursten. Nogen grun
dig undersøgelse af fundet synes ikke
at have fundet sted.
Fundet gav anledning til rygter om,
at det skulle være rester af Flynder
borg, der var fundet, Flynderupgård
lå jo i nærheden! Avisomtale af te
orien vakte interesse i bl.a. Esper
gærde Grundejerforening, som gen
nem overretssagfører Kuhn i foråret
1911 henvendte sig til Nationalmuseet
for at få foretaget en prøvegravning.
I begyndelsen af juli skrev tidligere
stationsmester i Espergærde, A. Tvede, til museet og fortalte, at man ca. Vi
alen nede ville finde en brolagt gårds
plads. Forventningerne var store, og
aviserne bidrog hertil.22 Det anførtes
bl.a., at det sikkert var Erik af Pom
mern, der havde nedrevet borgen for
at skaffe sten til »Krogen« - at man
ikke så nogen sten over jorden, skulle
tyde herpå.
Museets undersøgelse foretoges
kort efter og viste, at der var rester af
en ret uanseelig bygning. Der fandtes
munke- og vingetegl og små mursten,
som viste, at bygningen ikke kunne
være ældre end 2. halvdel af 1500-tallet. Museet ønskede herefter ikke at
fortsætte undersøgelserne bl.a. af
hensyn til skovens træer. Magister
Hugo Mathiesen, der havde ledet un
dersøgelsen, kunne fastslå, at der var
tale om rester af et jagtslot fra 16. år
hundrede.
Hermed var Flynderborg-teorien
dog ikke aflivet. Nationalmuseet
modtog i 1917 fra oberst Harboe i Kø
benhavn afhandlinger af A. Tvede og
»H.W.« samt en del avisartikler om
Flynderborg-teorien. Museet anførte

Fragment af rødbrændt ovnkakkel med grøn glasur.
Den er fundet ved udgravningen af landsbyen Ege
bæksvang. Kaklen prydes af Jupiters billede, er 30
cm høj og stammer sandsynligvis fra 1500-tallet.
(Flynderupgårdmuseet) .

i sin besvarelse, at formodningerne
var uden hold i virkeligheden. »Mun
kestenene er snarest hentet fra en el
ler anden nærliggende Ruin ... Paa
Egnen lever den Tradition, at en
Vandmølle har ligget paa Stedet. En
arkivalsk Undersøgelse har imidlertid
vist, at man staar over for Tomten af
en gammel, forlængst forsvunden By,
Egebæk. Byen synes kun at have rum
met et Par Gaarde; den nævnes i Aa
rene 1560-1610 og er senere nedlagt«.

Lokale beboere fandt undersøgel
sen for overfladisk. Blandt dem arki
tekt Per Christiansen og boghandler
H. E. Steffensen. De havde sammen
med tømrermester Tjellesen bemær
ket, at der ved gravestedet fandtes et
stykke gulv og en del kakkelfragmen
ter. Museet tog herefter sagen op
påny, og året efter - i oktober 1953 startede undersøgelserne atter. Det
var på høje tid, da der ved nyplant
ning måske ville blive anvendt jord
fræser, og fordi vejen tillige skulle afgraves - med alvorlige ødelæggelser
til følge. Museumsinspektør Tage
Christiansen fastslog, at det drejede
sig om en større bebyggelse. Den stør
ste bygning målte 27 x 5 m. I et af
rummene fandtes fundament til en
murstensovn. Bygningen stødte sam
men med en mindre på 13 x 3 m. Den
førstnævnte har næppe - som den
mindre - været anvendt til beboelse. I
et af rummene afdækkedes et velbe
varet stykke gulv af uglaserede fliser,
i et andet fandtes en ovn belagt med
meget smukke kakler. Disse iagtta
gelser sammen med fund af potteskår
og renaissancefigurer bekræftede, at
man her stod over for en gård fra
1500-tallet, dog næppe en aim. bonde
gård på grund af bygningernes størrel
se. De fine kakler tydede på et velha
vende miljø.
Året efter kom Tage Christiansen
igen. Yderligere undersøgelser bragte
ikke videre nyt. Der blev lavet opmå
lingsskitser, og museet optog 30 fotos
af fundstedet, som derefter tildække
des igen.
De mange grønglaserede kakler fra
fundet blev ført til Nationalmuseet,
dog overlod museet i 1980 et par af
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dem til Flynderupgårdmuseet, hvor
de nu er udstillet.
Yderligere oplysninger om lands
byen Egebæksvang kan man få gen
nem arkivstudier.
Egebæck nævnes i Esrom Klosters
brevbog i 1497. Der er åbenbart 2 be
byggelser (mansiones), som Lasse Ja
cobsen og Thorkild skal svare afgift af
til klostret, iøvrigt en ganske betyde
lig sum penge. 11561 hører man næste
gang om Egebæk. Da udsteder kro
nen et forleningsbrev for byfogden i
Helsingør, han skal have 2 fjerdinger
smør af bønderne i Egebecke, des
uden et bundgarnsstade »i Stranden
lige nedenfor Egebechsgaarde«.
Tre år senere nævnes Michel Pers
zenn af Egebeck i Helsingør stadsbog,
idet han køber Matts Allders gård
»mod Stranden«. Året efter udstedes
et forleningsbrev for Henrik Mogen
sen (Rosenvinge), tolder og borgme
ster i Helsingør, på en enghave ved
stranden mellem »Esperodz enghave«
og »Egebechsgaarde«. Senere samme
år får han forleningsbrev på »2
Gaarde i Sjælland, kaldede Ege
beck«. Skødet udstedes 5. august 1567
lydende på »2. G., kaldede Eggebeck,
med 1 Enghave sønden for Eggebeck,
som strækker sig op til Esperøds
Mark; dog forbeholder Kongen sig
Jagten«.23
Rosenvinge har øjensynligt haft en
høj stjerne hos kongen; i 1566 forlenedes han tillige med »Horserøedt By« ligeledes uden afgift. Han får et par år
senere også fiskeretten til nogle
bække ved Gurre. Yderligere forlenes
han 1570 med en grund »nord op til
Veien, der løber fra Esperegierde Led
gennem Esperød ind i Skoven, hvil-

ken Grund Bønderne i Esperød og
Thomas Jude i Mørdrup nu have i
Værge«. Rosenvinge fik i 1578 livs
brev på grunden »med Bønder og Jor
der og alt dets rette Rente og Tillig
gende«, selv om resten af Tikøb sogn
blev lagt under lensmanden på Kron
borg. Endnu ca. 1600 ejede familien
stedet, idet Villum Henriksen Rosen
vinge omtales som »V. H. R. til Ege
bæk«.
Der hersker nogen usikkerhed om,
hvornår landsbyen Egebæk for
svandt. Niels Stenfeldt anfører, at
landsbyen var forsvundet i 1610. Det
er dog også muligt, at de 2-3 gårde i
Egebæk er blevet endelig ødelagt un
der svenskekrigene 1658-60. Efter
krigen stod der kun et par gårde uden
døre og vinduer og med utilsåede
marker.24
Der synes at være nogen uklarhed
om navnene Esperød og Espergærde.
På et kort fra ca. 1770 ses Esperød
som 7-8 huse eller gårde tæt ved stran
den.25 Et kort fra 1713 betegner stedet
som Espergiere, og et kort fra 1794 vi
ser »Esbergierde Gade og gamle
Landeveij til Helsingøer«. På senere
kort bærer fiskelejet i reglen Espergærde-navnet.
Espergærde eller Esperødgærde
betyder et område ryddet for aspetræ
er. Asp betyder poppel, her sikkert
bævre-asp, som er den eneste oprin
delig danske poppelart. Den gamle
endelse »rød« betegner et ryddet om
råde.
Tolvstammetræ og ægte kastanie
Følges Flynderupvej fra Gårdsletten
mod kirkegården, ser man ca. halv
vejs midt i vejen et fritstående træ.

Det er den ægte kastanie, som forstmænd mener kan stamme fra von
Langens plantninger.26
Ved en sti i nærheden var det, man
i 1975 fandt liget af en ældre lærerin
de. Hun var en smuk julisøndag ble
vet myrdet i skoven, og 25 kriminalfolk blev sat ind på at finde morderen.
På trods af at mange mennesker
havde gået tur i skoven, havde ingen
bemærket noget usædvanligt. En 29årig svagt begavet mand blev anholdt
og sigtet. Ved et nævningeting blev
han kendt skyldig og idømt 16 års
fængsel. Sagen gav anledning til en
voldsom debat, og forfatterparret
Signe og Poul Ørum gav i en bog
»Retssikkerhedens Illusion« (1980)
stærkt udtryk for, at der var tale om
justitsmord, selv om Rigsadvokaten
ikke fandt grund til at behandle sagen
ved Klageretten.
Lidt længere fremme ser man på
venstre hånd en lavtliggende rundag
tig rydning. Det er en tidligere grus
grav, hvor Amtsvejvæsenet omkring
1. verdenskrig havde tilladelse til at
hente grus til Strandvejen. Stedet blev
senere en (uofficiel!) campingplads i
week-ends, men det blev bragt til op
hør. Nu er den velafgrænsede lune
plads et yndet udflugtsmål for børn fra
egnens børneinstitutioner.
Flynderupvej fortsætter herefter
mellem Store og Lille Made, hvoref
ter man kommer til den fredede bøg,
Tolvstammeren. Endnu for få år siden
svarede træet til navnet, nu er det kun
en relikt, som ikke står til at redde. Et
markant punkt i landskabet vil der
med forsvinde - ligesom den fint ud
førte »Anders Tikjøbs Bænk«, som
tidligere fandtes under træet.
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Tolvstammeren er stadig et imponerende træ, om
end ikke hvad det har været. (EG foto 1985).

Salamandersøerne og Egebækken
Tæt ved Egebækkens nedre løb finder
man de såkaldte Salamandersøer eller
Salamanderdamme, som en del af
bækkens vand strømmer igennem.
Der er tale om kunstige bassiner an
lagt i nyere tid. Oprindelig har områ
det været sump med en beskeden sø.
Ved reguleringen er skabt et smukt
spejl-moment i området. Da vandet i
søerne som sagt stadig fornys, er det i
reglen frisk og klart. Såvel frøer som
salamandere trives her, desuden ses
tit en flok vildænder.
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Man kan følge Egebækken opad ad
den sti, som fra Hvidestensvej ved
Mellembro fører langs det bugtede
løb til Rødebro og videre ud af skoven
mod udspringet på Flynderupgårds
marker. Bækkens dybt nedskårne leje
og dens stærkt snoede forløb med
mange små, rislende fald er nu som
før en stemningsfuld naturoplevelse.
Vandet er i reglen koldt, klart og rent.
Bækkens omgivelser lader formo
de, at den i sin tid har været stemt op
- muligvis 3 steder, nemlig lige oven
for Rødebro og 2 steder mellem
denne og Mellembro. Ved det neder
ste af de 3 »bassiner« ser det ud, som
der her har været et overløb som ved
en vandmølle.

Ved Rødebro findes iøvrigt en af de
omtalte rillesten med 4 riller. Lidt øst
for bækken findes yderligere 2 rille
sten. En nu vurdering af lignende sten
i f.eks. Hareskovene og ved Lejre har
vundet indpas fornylig og vakt histori
kernes interesse, og stenene er nu ble
vet undersøgt nøjere. Man har fastslå
et, at huggene ikke kan være forbere
delse til kløvning, (forløbet af årerne
samt rillernes form taler imod, at det
skulle være kløveriller). Tilsvarende
rillesten er også fundet i Jylland og
Nordtyskland. Man har nu den teori,
at der er tale om »sakrale riller«, som
er indhugget i Oldtiden og har haft et
astronomisk-kultisk formål i den he
denske tid. Placeringen af en del af
stenene, så de markerer en vejføring
og overgangssteder over vandløb eller
sumpe, tyder på, at de måske er at op
fatte som hermer, det gamle Græken
lands betegnelse for vejsten.
I Egebæksvang skov findes mindst 7
rillesten. De er afmærket på oversigts
kortet med trekanter.
I de høje skrænter ved bækken
fandtes for et halvt århundrede siden
en jordhule, som blev kaldt Proppens
Hule. Om det særprægede navns op
rindelse fortælles, at en tyv, som ope
rerede i Helsingør og omegn, og som
havde forkærlighed for vin, havde sit
tilholdssted her. Han blev afsløret af
de mange korkpropper, som flød ned
ad bækken til stranden. Politiet fandt
hulen og anholdt ham. Hulen er se
nere styrtet sammen og kan næppe
anes i terrænet.

Tyvekrogen og Djævlestenen
Efter Kystbanens gennemførelse blev
skovens nordvestlige del, trekanten
Tyvekrogen, afskåret. Passagen over
banelinien sker nu gennem to led.
Navnet skal muligvis forklares som
en parallel til tyvekroge andre steder,
f.eks. i Geels skov. Tyve er det samme
som tvege, altså træer med kroget,
usædvanlig vækst, f.eks. med unormal
grenbygning, så man kunne hugge ty
ver, som endnu for ca. 100 år siden an
vendtes, når man skulle vende ege
barken, som lå til tørring.27 En del af
bøgene i dette hjørne af skoven har
stadig en noget uregelmæssig vækst enten det så skyldes arv eller forhold
ved voksestedet.
Ved vejen ud af skoven til par
keringsanlægget ved Snekkersten
idrætsanlæg ligger få skridt fra sten
gærdet en temmelig stor sten, som sik
kert har stået ved skovens indgang,
Tyvekrogs Port. Den har ligesom ril
lestenen ved Fogdens Laage 4 meget
tydelige riller. Stenen må være flyttet
fra sit oprindelige sted, da indhuggene
nu ses på den side, der vender bort fra
stien.
Inden Kystbanens anlæggelse hav
de skoven en indgang mere end i dag,
nemlig Kloster Port, som fandtes ca.
midt mellem Tyvekrogen og Egebæk
ken. Den førte ud til klosterjorden
nord for skoven. Porten ses på et kort
(1793) over skoven. Stedet kan endnu
anes i terrænet.
Nær Tyvekrogen findes (godt 100 m
syd for banelinien) skovens største
synlige sten, nemlig en vandreblok af
betydelig størrelse. Den måler ca.
4,6x4 m og er ca. 1 m høj (afmærket
med X på oversigtskortet). Blandt eg45

nens beboere kendes den under nav
net Djævlestenen.

Lokkeruphus
Ved skovområdets nordgrænse ligger
ud til Strandvejen skovløberboligen
Lokkeruphus, et velholdt og charme
rende bindingsværkshus ved en af
skovens gamle indgange, Lokkerup
Porten. Lokkeruphus er det sidste
minde om landsbyen Lokkerup, der
engang lå her.
Det var her omkring man under pe
sten 1710-11 oprettede et marked for
at forsyne de pestramte indbyggere i
Helsingør med mad og andre fornø
denheder. Da pesten brød ud i Hel
singør, gjaldt det om at forhindre dens
fremtrængen til hovedstaden. En kon
gelig ordre af 25. maj 1711 befalede,
at Helsingør og omegn skulle afspærres med en »Cordon«, d.v.s. en kæde
af soldater, som skulle bevogte en li
nie uden om byen fra Villingebæk i
nord over Nyrup og Mørdrup til
Espergærde i syd.
Til markedspladsen ved Lokkerup
kunne omegnens bønder bringe deres
varer. 4 proviantmestre blev antaget
for at notere byens behov, endvidere
blev der posteret 2 mand uden for af
spærringen til at købe varerne og 2 in
denfor til at modtage dem. Afspærrin
gen var alvorligt ment: det blev befa
let, at enhver, der ville trænge gen
nem cordonen, skulle skydes på ste
det.
Hvor effektiv den lange afspærring
end har været, kunne det ikke for
hindres, at pesten nåede København,
løvrigt havde sygdommen allerede
nået omegnen, den rasede i maj
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»overordentlig heftig i Tikiøb Sogn«,
hedder det i en gammel beretning. En
lang række bestemmelser skulle sikre
mod smitte. De ramte huse skulle af
mærkes med et stort hvidt kors, svin
skulle »afskaffes«, og vagtmændene
skulle sørge for 50 skridts afstand til
syge og iøvrigt færdes, så »de Mis
tænkte have Vinden i Ansigtet».
Postbesørgelsen fra Helsingør til
hovedstaden blev gennemført ved, at
brevene skulle »røges«, inden de blev
lagt i postsækken. Sækken blev an
bragt 100 skridt udenfor afspærrin
gen, hvor budet fra København først
måtte hente den, når der var afgivet et
hornsignal. Samtidig blev posten fra
København lagt til afhentning.
Som et kuriosum kan nævnes, at
den eneste, som havde officiel tilla
delse til at passere spærringen, var
Chr. Nielsen, som var skovrider i
Kronborg Amt. Han kunne færdes og
tilse skoven, »naar hand med sin Æd
havde obligeret (forpligtet) sig, at
hand alleniste i Skouene og ey i nogen
Husze vil komme«.
Alle anstrengelser til trods rasede
pesten snart i København. Først ved
årets slutning stilnede sygdommen af,
så spærringen kunne ophæves 2. Jule
dag 1711. På grundlag af indførel
serne i Helsingørs kirkebøger må man
formode, at mindst 1800 af købsta
dens beboere da havde mistet livet.
Et minde om en svunden tid, da
man ved kysten her drev et meget be
tydeligt fiskeri, er en af de gamle sten,
som markerede fiskestaderne. Den
står ved kanten af Strandvejen lige
over for skovens indgang ved Lokke
ruphus.

Noter og henvisninger
1 Afleveret til Nationalmuseet, som oplyste,
at det var det første fund af denne art fra na
bolaget.
2 Meddelt af arkitekt Per Christiansen. Om
møller ved Egebækken: Se nedenfor.
3 »Præstearchivet«, Tikøb Sogn (i Nationalmu
seet).
4 Laumann Jørgensen: Nordsjællands Skove.
5 Ær = Acer pseudoplatanus. Indført af von
Langen. Andre ahorn-arter er løn og navr.
6 Det må bemærkes, at der kun har været
yderst få nåletræer i Egebæksvang!
7 Ifølge bekendtgørelsen om fredning af kryb
dyr og padder er det tilladt at samle yngel af
padder (undtagen visse sjældne arter).
8 28. maj 1831 kom forslaget om »De raadgivende Provincialstænder«, det var formentlig
denne dato, der indhuggedes.
9 Sveriges »Frihedssten«. Så længe denne sten
står, er Sverige efter sigende frit og uafhæn
gigt.
10 I »Saga« 1960-61, udgivet af Tikøb Kommu
nes historiske Samling 1962.
11 Forsikringsbeskrivelse i Branddirektoratsar
kivet (LAK).
12 Aage K. Willumsen i Årsberetning 1958-59
fra Tikøb Kommunes historiske Samling.
13 Indtil for få år siden kunne rester af fundamentstolpeme anes i jorden over for Grund
lovsmonumentet .
14 Tikøb Kommunes historiske Samlings års
beretning 1959-60.
15 Chr. Sørensen: Snekkersten og Skotterup fi
skerlejer.
16 I »Illustreret Tidende« nr. 35,1886. Gengivet
på denne bogs omslag.
17 5 malerier med portrætter af Carl Baagøe
selv, hans hustru og sønnen samt hans foræl
dre findes nu på Flynderupgård-museet.
18 Kbhvns. Adresse Contoirs Efterretninger
1797, nr. 288.
19 I Kunstgewerbemuseum i Köln findes en ug
lekrukke (med løst hoved) meget lignende
dem fra Skotterup. Den stammer fra Syd
tyskland og bærer dateringen 1540. Også de
korerede dunke i form og dekoration meget
lig Strodls findes i sydtyske samlinger fra ca.
1600.
20 »Fra Kjøbenhavn til Helsingør«, Kbh. 1864.
21 Mere udførligt om sabotagen i Helsingør Mu
seers årbog 1978.
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27 Oppermann: Vrange Bøge.
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Oversigt over navne i Egebæksvang Skov

Veje og områder
Bagerens Vænge
Egebæk (by), Egebecksgaarde, Eggebeck, Egebek
Eegebecks Wang
Egebæksletten
Flynderupvej
Gumpekildeland
Gaardsletten
Hvidestensvej
Iagtweck (Jagtvej)
Königsweck (Kongevej)
Leedvogterens Tofte
Møllevejen
Plantagen
Rødebrovej
Stamvejen
Søvejen, Strandstien
Tyvekrog
Wangemandens Huus og Tofteplads
Vangemandens Indelukke
Vildtstien
Vandløb og broer m. v.
Egebæck
Egebecks Brücke, Egebæk Broe
Egebæks Rende
Gumpekilde
Lille Made, Lille Mose
Lokkeren Bæk, Lokkerups Bæk
Mellembro
Rødebro
Salamandersøerne, Salamanderdammene
Skelbækken, Skellebækken
Skotrenden
Store Made, Store Mose, Kirkeengen

Indgange, led, stenter
Borup Stente
Dalsborg Led
Fagerstrands Stente
Flynderup Stente
Fogdens Laage
Hjortespring Stente
Hostrups Trappe
Kloster Port
Lokkerupporten
Mørdrup Stente
Tyvekrogs Port
Bakker
De 7 Mamelons (=runde høje)
Hvidesteens Bakke
Høje Bjerge
Norske Bakken
Raagebakken
Toebierre Bakke, Tobjerg Bakke, Tvebjerget,
Tvebakken
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Træer
Elefanttræet
Giganten
Kongegranen
Tolvstammeren, Tolvstammebøgen, Tolvstammetræet

Andet
Barkhuset
Djævlestenen
Egebecks Huus
Espergjerdehus
Gamle Gjerde
Grusgraven
Haabets Sten, Frihedsstenene, Grundlovssten,
5. Junistenen, Stænderforfatningsmonumentet
Kløften
Kong Valdemars Gjerde
Lokkeruphuus
Lønkammeret
Proppens Hule
Rodens Grotte
Schröder Schantz
Vangemandshus
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Buxtehude og Helsingør 1637-1987
af Poul Korse

1987 stod i Diderich Buxtehudes
navn. I 350-året for hans fødsel blev
den store barokkomponist- og orga
nist fejret, mindet og diskuteret i en
sådan grad, at der ikke blev levnet
tvivl om berettigelsen af Buxtehudes
centrale placering i den vestlige kul
turs musikhistorie.
De mange Buxtehudefestligheder
på dansk grund kulminerede i Hel
singør i dagene 26.-28. august 1987,
men inden der berettes herom, skal
der først bringes et portræt af Buxte
hude og dermed også gives en forkla
ring på, hvorfor det var naturligt at
gøre netop Helsingør til skueplads for
den megen festivitas.
Hvor og hvornår Buxtehude blev
født vides ikke med bestemthed. Som
hans fødested er blevet nævnt både
Helsingør, Helsingborg og Oldesloe i
Holsten. De fleste forskere hælder i
dag til den anskuelse, at Oldesloe nok
er det sandsynligste sted for Buxtehu
des fødsel.
Et fingerpeg om hvornår fødselen
fandt sted, finder vi i en nekrolog, der
blev skrevet ved hans død, den 9. maj
1707 og hvor han omtales som 70-årig.
Denne oplysning giver stadig et vist
spillerum med hensyn til fastsættelsen
af såvel fødselsdag som fødselsår,
men dog ikke mere end, at der har væ
ret glimrende belæg for med piber og
trommer at fejre rund fødselsdag for
Buxtehude i 1987.

I den nævnte nekrolog anføres des
uden: »Patriam agnoscit Daniam,«
hvilket kan oversættes til »Han aner
kendte Danmark som sit fædreland.«
Disse ord er blevet taget som udtryk
for, at Buxtehude selv alle dage opfat
tede sig som dansker og når man sam
tidig må konstatere, at hvor han end
var født, så hørte såvel Helsingør,
Helsingborg som Oldesloe på fødsels
tidspunktet under den danske konge Christian den Fjerde, der nu i 1988
overtager Buxtehudes position som
den, der fejres - hvorfor der ikke kan
herske den mindste tvivl om Diderich
Buxtehudes solide forankring i det
danske.
»Johannes Buxtehude - Oldesloe,
Holsatg. - Organist, Helsinb. -1641.«
Denne inskription blev gjort i det
gamle orgel i St. Maria kyrkan i Hel
singborg. Orgelet findes nu i Torrlösa
Kyrka i Skåne, hvor inskriptionen sta
dig vidner om, at Diderichs far, Jo
hannes Buxtehude fra Oldesloe i Hol
sten, var organist i Helsingborg i 1641.
Hvorlænge han da havde været i Hel
singborg vides ikke og bl.a. heraf
kommer uvisheden om Diderichs fø
dested.
11641 eller senest året efter ansæt
tes Johannes Buxtehude som organist
ved Set. Olai kirke i Helsingør og her
flytter han med sin familie ind i den til
embedet knyttede bolig »orgelmeste
rens residenz« - nuværende Set. Anna
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Johannes Voorhout (1647-1723): »Häusliche Mu
sikszene«.
(Museum für Hamburgische Geschichte)’
Personen med hånden under kinden er blevet udlagt
som Diderich Buxtehude - i så fald den eneste
kendte afbildning af ham.

Gade 6.
Hvor mangt og meget stadig er
usikkert, står det dog klart, at Dide
rich Buxtehude fra sin tidlige barn
dom - 4-6 års alderen - vokser op i
Helsingør; et Helsingør, der blev do
mineret af det nyopførte Kronborgs
imposante tårne - et Helsingør, hvis
indtægter og velfærd var bestemt af
antallet af skibe, der passerede gen
nem Sundet og ikke mindst et Hel
singør, hvis hverdag var præget af
krig, hekseforfølgelser, pest og andre
viderværdigheder, som vi idag hver
ken kan fatte eller forstå.
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Om Diderichs opvækst, skolegang
og uddannelse ved vi intet konkret.
Dog må det anses for sandsynligt, at
han har modtaget den første undervis
ning på det musikinstrument, han
skulle komme til at beherske som få orgelet - hos sin far i Helsingørs Set.
Olai. Det er blevet fremhævet, at
Buxtehude besad et for sin tid meget
højt kundskabsniveau, hvorfor det
også er rimeligt at antage, at han har
tilegnet sig sin viden og dannelse som
discipel ved Helsingør Latinskole, der
på den tid havde til huse i stueetagen i
Karmeliterklosterets sydfløj.
I en alder af ca. 20 år - omkring
1657-58 - ansættes Buxtehude som or
ganist ved Mariakyrkan i Helsing
borg. Det er en urolig tid, hvor Dan
mark er i krig med Sverige og hvor
Helsingør og Øresund er skueplads

diem obiit lupremum artis Muficz peritisfimus,
fi qvisjMagifter, Organiqve apud nos. in æde Mariana per annos
jg.Direftor, Diderictu Buxtehude, cujus & cæteroqvin apud rerum
ifiarum zftimatores nomen notum eft, & in Novu hifcewø/r^ pas
fim fèrvatur memoria. Patriam agnofcit Daniam, unde in noftras delatus oras feptuaginta circiter vivendo annos implevit.
Die IX» Maji

Buxtehudes nekrolog i Lübecker-tidsskriftet »Nova
Litteraria Maris Balthici et Septentriones«:
»Den 9. maj døde den mest indsigtsfulde mand i mu
sikkens kunst, om nogen, og mester i orgelspil gen
nem 38 år her hos os i Marie-kirken, Diderich Bux
tehude, hvis navn er kendt af musikkendere overalt,
og som gløder i erindringen hos vore yngre mestre.
Han anerkendte Danmark som sit fædreland; han
blev omkring 70 år«. (Oversættelse fra latin af
Tenna Bülow).
Nekrologen er væsentlig for vor ellers sparsomme
viden om Buxtehude. Her har vi det eneste fingerpeg
om, hvornår han blev født og her fastslås som en
kendsgerning, at han alle dage opfattede sig selv som
dansker - og så er det vel ikke for dristigt at antage,
at han også opfattede Helsingør som sin danske
hjemstavn.

for voldsomme krigshandlinger. Vi
må forestille os en Diderich, der ofte
har næret dyb ængstelse for sine for
ældres og søskendes liv, når han fra
Helsingborg både har kunnet høre og
se, hvorledes hans barndomshjem
ofte lå placeret midt i krigszonen. Ved
Roskildefreden, den 26. februar 1658,
må Danmark afstå bl.a. Skåne til
svenskerne. Fra at være dansk bliver
Buxtehude nu pludselig ganske ufri
villigt svensk undersåt.
Om det er det, der er årsagen eller
om det er fordi orgelet i Helsingør er
bedre og lønnen højere eller simpelt
hen blot fordi han ønsker sig tilbage til
sin familie vides ikke, men ihvertfald
ansøger Buxtehude i oktober 1660 om
organistembedet ved Set. Mariæ kirke
i Helsingør, som er blevet ledigt efter,
at kirkens organist gennem den sidste

halve snes år, Claus Dengel, er vendt
tilbage til sin hjemegn i Slesvig. Bux
tehude konkurrerer om stillingen med
en kollega fra Landskrona - og får
den.
Diderich, der stadig er ungkarl,
flytter nu ind på første salen i barn
domshjemmet i Set. Anna Gade. Det
bliver således far og søn, der i de føl
gende år dominerer det kirkelige mu
sikliv i Helsingør; faderen som orga
nist i sognekirken, Set. Olai, og søn
nen som organist i den tyske kirke,
Set. Mariæ.
Diderich Buxtehude var allerede i
Helsingørtiden produktiv som kom
ponist. Desværre er det ikke i dag mu
ligt at påvise, hvor mange af hans vær
ker, der er blevet komponeret i Hel
singør, men vi ved dog med sikker
hed, at kantaten »Aperite mihi portas
justitiae« - »Oplad mig retfærdigheds
porte« (BuxWv 7) er blevet til her og
tilegnet byens daværende postmester.
Der var derfor særlig stor lydhørhed,
da netop dette smukke og jublende
værk klingede under Set. Mariæs
hvælvinger ved den første af Buxtehude-dagenes mange koncerter, den
26. august 1987. Det blev en beta
gende oplevelse af velklang og musi
kalsk autenticitet.
Såvel fra Johannes Buxtehudes som
fra sønnen Diderichs hånd er der be
varet en del breve, som opbevares i
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Diderich Buxtehudes egenhændige attestation af
murerarbejde »paa organistens Residetz« (Set.
Anna Gade 6). (Landsarkivet for Sjælland).

Landsarkivet for Sjælland. Brevene
er ikke om dybsindige musikalske ma
terier, men om såre dagligdags gøre
mål, såsom vinduesreparationer »paa
organistens Residentz« eller indkøb
af kul til orgelet, så organisten under
præstens ofte meget lange prædikener
kunne holde sine fingre varme ved
den åbne kulild i fyrfadet, der stod
ved siden af orgelet. Diderich Buxte
hudes navn findes også i de gamle kir
kebøger flere gange nævnt som fadder
ved barnedåbe i byens kirker. Når
man ser nærmere på, hvis børn han
stod fadder for og hvem han stod fad
der sammen med, fremstår der et bil
lede af en person, der har været re
spekteret og anset, som har haft sin
daglige gang i byens bedste kredse og
som aktivt har deltaget i byens liv.
Han må også have været meget aktiv
og engageret i sit arbejde, for kort tid
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efter sin ansættelse, får han gennem
ført en omfattende og kostbar restau
rering og udvidelse af orgelet i Set.
Mariæ kirke og det selv om instru
mentet endnu ikke var 30 år gammelt.
Man kan vel opfatte det som kirkesty
relsens erkendelse og værdsættelse af,
at de i Buxtehude havde fået knyttet
en kunstner af sjældent høj karat til
kirken.
Efter godt 7 år som organist i Hel
singør bryder Buxtehude atter op denne gang til hansestaden Lübeck
for at overtage det store og eftertrag
tede organistembede ved byens Mari
enkirche. Som sundtoldsby var Hel
singør i jævnlig og nær kontakt med
Lübeck, så Buxtehude har uden tvivl
hurtigt modtaget efterretningen om,
at Marienkirches mangeårige og højt
estimerede organist, Franz Tunder,
var død den 5. november 1667. Vi
kender intet til de nærmere omstæn
digheder vedrørende Buxtehudes
overtagelse af Tunders stilling - om
han konkurrerede sig til den, eller om
hans berømmelse allerede som 30 årig
var så stor, at den gjorde ham selv

skreven til et af tidens fornemste kir
kemusikembeder .
Men vi ved, at han den 11. april
1668 blev udnævnt til organist og
Werkmeister (administrator) ved Lü
becks Marienkirche. Den 23. juli fik
han borgerskab i byen og kort tid ef
ter, den 3. august giftede han sig i ti
dens ånd med sin forgængers datter,
Anna Margarethe Tunder (16461715).
I 39 år - til sin død i 1707 - bestred
Buxtehude embedet ved Marienkir
che, der blev hovedhjørnestenen i
hans liv og virke. Herfra udgik hans
berømmelse som organist og som
komponist - både Georg Friedrich
Händel og Johann Sebastian Bach
søgte hans undervisning - et ry, der
gjorde ham navnkundig i samtiden og
udødelig i eftertiden.
Buxtehude her og der og allevegne.
Sådan lød en overskrift i Helsingør
Dagblad, den 27. marts 1987 og sandt
at sige, så fejrede Helsingør også godt
og grundigt sit berømte bysbarn gen
nem det meste af året 1987. Ganske
naturligt koncentrerede festlighe
derne sig om Buxtehudes »egne« to
kirker: Set. Mariæ og Set. Olai, men
også andre steder i kommunen fandt
man anledning til at fejre den store
mester.
Helsingør kommunes kulturelle ud
valg bidrog aktivt til at markere 350året for Buxtehudes fødsel ved at ned
sætte en Buxtehudekomité ledet af af
delingsbibliotekar Susanne From og
museumspædagog Poul Korse. Komi
téen fik til opgave på kommunens
vegne at koordinere de mange Buxtehudearrangementer og udbrede

Buxtehudes Helsingør, omkring 1660 (Atlas Danicus). A: Buxtehudes hjem i Set. Anna Gade, B: Set.
Olai kirke, C: Set. Mariæ kirke.

kendskabet til komponisten og hans
musik. Til det formål bevilgede Kul
turelt Udvalg 10.000 kr. ligesom ud
valget også støttede flere af Buxtehudekoncerterne økonomisk; således
modtog Set. Mariæ kirke et af de stør
ste enkeltbeløb på Kulturelt Udvalgs
1987-budget: 30.000 kr. til gennemfø
relse af »International Buxtehude-festival 1987«. Udvalget fik desuden op
kaldt den nordlige del af Kirkestræde,
mellem Hestemøllestræde og Set. Ma
riæ kirkeplads, efter Buxtehude. Det
lille vejstykke bærer nu navnet Buxte55

hudes Stræde - med megen berettigel
se, da man må formode, at Buxtehude
har vandret netop ad denne vej, når
han flere gange daglig tilbagelagde
den korte spadseretur mellem sit
hjem i Set. Anna Gade og sit arbejde
i Set. Mariæ kirke.
Susanne From og Poul Korse pro
ducerede desuden en plancheudstil
ling, der fortalte om Buxtehude og
især om hans nære relationer til Hel
singør. Udstillingen blev præsenteret,
den 21. juli i Set. Mariæ kirke, hvor
den kunne ses til medio november. I
marts og april 1988 vil udstillingen
være opstillet på hovedbiblioteket i
Helsingør.
I begyndelsen af januar 1987 åb
nede Helsingør Dagblad og Frede
riksborg Amts Avis Buxtehudeåret i
Helsingør med større artikler om
Buxtehudes liv og værk.
Søndag, den 22. februar kunne or
ganist Niels Bekkevold, Mørdrup kir
ke, præsentere årets første Buxtehudekoncert. Koncerten var den første i
en række af 8 orgelkoncerter, der
fandt sted skiftevis i Mørdrup kirke og
Hørsholm kirke. Ved disse koncerter
blev der udover orgelværker af Buxte
hude også spillet musik af nulevende
danske komponister for således at
give »tilhørerne samme mulighed for
at opleve en gensidighed med tidens
musik som på Buxtehudes tid.« Ved
de fire koncerter i Mørdrup kirke
medvirkede organisterne Jesper Mad
sen, Jens E. Christensen, Knud-Erik
Jensen og Thomas M. Kursch.
Den 14. april havde organist Odd
mund Opsjön arrangeret en koncert i
Sthens kirke, hvor Set. Nicolaj Kam
merensemble fra Svendborg under le-
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delse af organist Bendt GammeltoftHansen fremførte nogle af Buxtehu
des mest karakteristiske værker, bl.a.
kantaten »Aperite mihi portas justitiae« der som før nævnt, er det eneste
af hans værker, der med sikkerhed vi
des at være komponeret i Helsingør.
Ved koncerten blev der ligeledes for
talt om komponisten, hans forudsæt
ninger, samtidens kirkelige vilkår og
om de spillede værker.
Den 25. marts tog domorganist Bo
Grønbech hul på den lange række af
Buxtehudekoncerter, der fandt sted i
Set. Olai helt frem til november må
ned. Ved koncerten opførtes Buxte
hudes måske mest kendte kantate
»Eders hele værk« og solo-kantaten
»Singet dem Herren ein neues Lied.«
Kirkens drenge og mandskor, et kam
merensemble fra Det kgl. danske Mu
sikkonservatorium og solisterne
Bente Hogrefe Nielsen (sopran) og
Flemming Møldrup (baryton) blev di
rigeret af kirkens organistassistent,
Birgitte Ebert. Bo Grønbech indram
mede vokalmusikken med orgelvær
ker af Buxtehude.
De fire onsdage i juni koncertere
des på orgelet i Set. Olai over temaet
»rundt om« Buxtehude. Udover Bux
tehude blev der spillet værker af hans
»forløbere,« bl.a. Sweelinck, Schei
demann, Weckmann og Tunder (Bux
tehudes svigerfar og forgænger i Lü
becks Marienkirche). Buxtehudes
elever var repræsenteret med musik af
Bruhns, Bach og Händel. Endvidere
blev der spillet musik fra vort århund
rede, især af komponister med tilknyt
ning til de byer, hvor Buxtehude har
haft sit virke: Distler, Kluge m.fl. So
listerne ved de fire koncerter var: Bo

Grønbech, Charley Olsen, Helge
Gramstrup og Inge Bønnerup.
Mandage til fredage i perioden 13.
juli til 7. august dannede Domkirken
ramme om en serie på 20 lunchkon
certer, hvor der hver dag kl. 12 til
glæde for byens borgere og dens
mange turister blev spillet orgelmusik
af mange forskellige komponister,
men igen med Buxtehude som en na
turlig hovedperson. De medvirkende
solister var: Birgitte Ebert, Bo Grøn
bech, Mads Høck, Søren Rasmussen,
Bine Bryndorf og Oddmund Opsjön.
Den 8. november afsluttede Set.
Olai kirke sit Buxtehudeår med en
koncert med det lokale ensemble
Hamletstrygerne under ledelse af
Helge Lomholt. Med Antje Jansen
som sopran indledtes koncerten med
Buxtehudes solokantate »O, Gottes
Stadt.«
Organisten i Set. Mariæ kirke, Hen
rik Fibiger Nørfelt, indledte 5. april
kirkens mange Buxtehudearrangementer med en koncert med sig selv
ved orgelet og med Ove Mynderup
som bassolist.
»Flagskibet« blandt kirkens mange
Buxtehudekoncerter var »Internati
onal Buxtehude-festival 1987« en se
rie på 9 orgelkoncerter under medvir
ken af førende danske og internati
onale orgelsolister. Kirkens menig
hedsråd fandt det desuden naturligt at
markere Buxtehudes betydning for
dansk musikliv ved at lade tre nule
vende danske komponisters værker
uropføre som indledning til festiva
len, der begyndte den 6. maj med en
koncert, hvor Niels Henrik Nielsen
uropførte Niels Viggo Bentzons: Qu
asi una Passacaglia, opus 492 (1986).
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Den 6. oktober 1660 konkurrerede Buxtehude sig til
embedet som organist ved Set. Mariæ kirke i Hel
singør. I kirkens regnskabsbog (Landsarkivet for
Sjælland) er det markeret med følgende ord:
»Givet til Discretion, som manerligt er, til tvende
Orgemestre, den ene fra Landscrone og den anden
fra Helsingborg, som slog deres Proba, 10 Rixd., er
15 Dal.«. (Øverste fire linier).

Den 13. maj uropførte Grethe Krogh:
Contemplazioni per organo (1986) af
Niels la Cour og den 20. maj var det
Leif Kaysers tur til at uropføre sin
egen komposition: Notturno drammatico (1987). Det er vel unødvendigt
at bemærke, at trods de spændende og
i sammenhængen meget relevante
uropførelser, var det Buxtehudes vær
ker, der ved disse tre koncerter be
fandt sig i centrum.
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Fra åbningen af Buxtehude-festdagene på Marien
lyst Slot ses her fra venstre museumspædagog Poul
Korse, professor Kerala Snyder, dr. Bo Lundgreen,
Lene Ravnbøl, organist ved Holmens kirke Jørgen
Ernst Hansen og professor Søren Sørensen. (Foto:
Jørgen J. K. Hansen).

Efter en lang sommerferie be
gyndte den internationale orgelfesti
val igen den 12. august med Michael
Radulescu (Østrig) som solist. Deref
ter fulgte Lionel Rogg, Schweitz, Gu
stav Leonhardt, Holland, Francis
Chapelet, Frankrig, Anders Bonde
man, Sverige og Harald Vogel, Vest
tyskland. På nær koncerten med Gu
stav Leonhardt blev koncerterne i au
gust og september optaget og senere
transmitteret af Danmarks Radio.
Koncerten med Lionel Rogg blev des
uden optaget af Dansk TV og dele af
den anvendt i det fjernsynsportræt af
Buxtehude »Diderik Orgemester«
TV bragte i efteråret.
Til de ni festival-orgelkoncerter
blev der lavet et fornemt udført pro
gramhefte, der udover program for
alle koncerterne bragte biografier af
de medvirkende kunstnere og artikler
af bl.a. Klaus Beckmann om, Overle
vering og udgaver af Buxtehudes or58

gelværker, og Henrik Fibiger Nørfelt
om, Orglet i Set. Mariæ kirke. Heftets
forside blev prydet af en meget smuk
farvegengivelse af Johannes Voorhouts maleri »Häusliche Musikszene«
med det formodede portræt af Buxte
hude.
Set. Mariæ afsluttede sin Buxtehudefestival med to koncerter i oktober.
Søndag, den 11. oktober opførtes for
uden orgelværker af Buxtehude også
hans solokantater: »Singet dem
Herrn«, »Ich bin eine Blume zu Saron« og »Ich halte es dafür«. Her
medvirkede: Elisabeth Rehling (sop
ran), Lars Thodberg Bertelsen (bas),
Peder Elbæk (violin), Tim Frederik
sen (violin og bratsch), Birthe Holst
Christensen (cello), Sven Trégart
(kontrabas), Jørgen Ernst Hansen
(cembalo) og Henrik Fibiger Nørfelt
på orgelet. Søndag, den 18. oktober
fortsatte Henrik Fibiger Nørfelt med
at spille orgelværker af Buxtehude.
Her blev desuden opført Buxtehudes
»Missa brevis« for femstemmigt kor,
korkantaten »Erhalt uns, Herr, bei
deinem Wort« og solokantaten »Gott,
hilf mir« under medvirken af Michael
W. Hansen (bas), Elisabeth Rehling
og Hjørdis Jakobsen (sopraner).
Medlemmer af Holmens Kirkes Kor
og Radiokammerkoret, medlemmer
af Radiosymfoniorkestret, Karen
Englund (cembalo). Dirigent: Jørgen
Ernst Hansen.
Og så må det ikke glemmes, at ud
over de mange festivalkoncerter, ar
rangerede Henrik Fibiger Nørfelt des
uden 13 lunchkoncerter, der fandt
sted på hverdage enten i Set. Mariæ
kirke eller i Kronborg slotskirke i ti
den fra 27. juni til 11. juli. Igen var det

værker af Buxtehude, der toppede re
pertoiret, der blev udført af Peter
Møller, Henrik Fibiger Nørfelt, Per
Kynne Frandsen, Hans Westenholz,
Kristian Olesen, John Hamilton, Jens
E. Christensen, Ole Olesen, Charley
Olsen, Leif Thybo og Jørgen Ernst
Hansen.
Som i Domkirken blev Buxtehudeåret også i Set. Mariæ kirke afsluttet
med en koncert med lokale kræfter.
Helsingør Kammerkor under ledelse
af Bo Grønbech og Helsingør Kam
merorkester under Ole Sørensen
medvirkede den 31. oktober i et pro
gram, der bl.a. bestod af Buxtehudes
korkantate »Send hid din engel,
Herre from« og Sonata da chiesa
(Concerto Grosso for strygere og continuo arrangeret fra triosonate i C-dur
af Mogens Wöldike). I kantaten »Ed
ers hele værk« medvirkede desuden
Gerda Egholm (sopran) og Flemming
Møldrup (bas).
Helsingør Kammerorkester gentog
Sonata da chiesa ved en koncert i Ve
stervang kirke, den 26. oktober. Her
var Susanne Skov (sopran) desuden
solist i solokantaterne »Sicut Moses«
og »Herr, auf dich traue ich«. Igen
den 17. november genlød Vestervang
kirke af Buxtehudetoner, da kirkens
organist, Leif Valbjørn, bidrog til
Buxtehudeåret med en orgelkoncert.
I dagene 26.-28. august 1987 fandt
den officielle festligholdelse af Buxte
hude sted i Helsingør. Oktober-num
meret af Organist-bladet bragte en
grundig omtale af Buxtehude-dagene
og alle deres mange aktiviteter. Med
forfatteren, Thomas M. Kursch’s til
ladelse bringes her et fyldigt uddrag af
artikelen:

Dansk musiks nestor, 90-årige Mogens Wöldike,
her ledsaget af sin datter Ruth Wöldike Larsen, ved
afslutningen af Buxtehudefestlighedernepå Marien
lyst Slot. (Foto: Poul Korse).

»Og festen varede i tre dage. Det
skal en rigtig fest jo. Således også
Buxtehude-festen, der naturligt var
henlagt til Helsingør og blev afholdt i
dagene 26.-28. august.
Festen begyndte kl. 12 på Marien
lyst slot, hvor vi blev budt velkommen
af borgmester Knud Akselsen, der
meget betænksomt fortalte os, hvad vi
ved om Buxtehude. Arrangements
komiteens formand, prof. Søren Sø
rensen, bød velkommen og rettede en
særlig velkomst til de udenlandske gæ59

Professor Kerala Snyder holder i Karmeliterklosterets Laxmandsal foredrag om Buxtehude i Dan
mark. (Foto: Poul Korse).

ster, der talte både musikere, fore
dragsholdere og journalister.
Derefter fortalte museumspædagog
Poul Korse om Marienlyst slot, der i
år har 400 års jubilæum. Ved ombyg
ningen i 1759-60 indgik den gamle
bygning i den ny som den fremsprin
gende midterdel. Således kan det tæn
kes, at Buxtehude engang har musice
ret i selv samme sal, hvor nu medlem
mer af Dansk Organist- og Kantor
samfund, Samfundet Dansk Kirke
sang og Dansk Selskab for Musik
forskning blev budt velkommen.
Efter talerne var Helsingør kom
mune vært ved et nydeligt traktement
med snitter og diverse drikkelse. Har
nogle undret sig over den panik, der
med mellemrum afspejlede sig i skif
tende personers ansigt, følger forkla
ringen her: Der var stadig skind om
spegepølsen.
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Festens seriøse del begyndte kl. 14
med et foredrag af prof. Kerala J.
Snyder, USA, der blev introduceret
som en af verdens førende Buxtehudeeksperter. Foredragets titel var
»Buxtehude og Danmark«. Professor
Snyder måtte endnu en gang konsta
tere, at vi ikke ved så meget om em
net. Snyder ved dog mere end de fle
ste, og der er ikke tvivl om, at hendes
Buxtehudebog, der i øjeblikket er ved
at udkomme i USA, bliver særdeles
informativ læsning. For mig var det
mest interessante at høre båndek
sempler på den musik, Buxtehude
som ungt menneske enten har hørt el
ler måske selv som medlem af latin
skolens kor har været med til at opfø
re. Vi blev gjort opmærksomme på, at
hvis Buxtehude havde den latinskole
uddannelse, som meget tyder på, han
havde, så har han fået den i Helsingør.
Kl. 16 var der orgel- og kantatemu
sik af Buxtehude i Set. Mariæ Kirke.
Et kammerensemble på barokinstru
menter under ledelser af generalbasspillende Lars Ulrik Mortensen ak
kompagnerede vokalsolisterne LiseLotte Nielsen, Hedvig Rummel, Ole
Hedegård og Ulrik Cold.
Belært af erfaringen søgte jeg ved
aftenens orgelkoncert en plads nær
mere orglet, og hørt derfra stod Gu
stav Leonhardts spil klart og distinkt.
Jeg kunne i fulde drag nyde hans for
nemme artikulation, der aldrig virker
som en pegepind, men altid har til for
mål at redegøre for satsens strukturer
ned til mindste detalje. Et allesteds
nærværende diskret liv i den rytmiske
frasering forstyrrede ikke den ro, der
tilsyneladende hænger uløseligt sam
men med Leonhardts personlighed.

Torsdagen indledtes kl. 10 med et
foredrag af museumspædagog Poul
Korse. Han fortalte levende og medri
vende om Helsingør på Buxtehudes
tid. Vi fik at vide, at det skyldes en
række små mirakler, at det gamle kar
meliterkloster og med det Set. Mariæ
Kirke stadig eksisterer. Kirken blev
reddet, da den tyske menighed i byen
fik lov til at benytte kirken til gudstje
nester. Den netop begyndte nedriv
ning blev stoppet og skaderne udbed
ret. Det var som organist for den tyske
menighed, Buxtehude i 1660 vendte
tilbage til Helsingør, efter at Skåne
blev frigivet til Sverige i 1658. En me
get livlig forbindelse mellem Hel
singør og Lübeck giver den naturlige
forklaring på, at man i Lübeck har
vidst så god besked om den unge or
gelmester i Helsingør, at man har øn
sket at kalde ham til at overtage byens
ledige organistembede. Korse fortalte
malende om dagliglivet i det davæ
rende Helsingør. Piskning og anden
afstraffelse af forbrydere foregik lige
uden for familien Buxtehudes vindu
er. Man kan i sandhed undre sig over,
at en tid, der forekommer os så rå, har
fostret en sådan poesi, som vi finder
den i Buxtehudes musik.
Eftermiddagens udflugt til Sverige
gik i første omgang til Torlösa kirke,
hvor Göran Blomberg fortalte om
orglet, der oprindeligt har stået i Set.
Maria Kyrka i Helsingborg og altså er
et af de få eksisterende »Buxtehudeorgler«. Domorganist Per Rydén,
Lund, spillede derpå en række Buxtehudeværker.
Aftenens koncert i Kronborg rid
dersal var igen en »rundt-om-Buxtehude-koncert«. Drottningholm Ba

rockensemble med historiske instru
menter, mezzosopranen Anne Sofie
von Otter og cembalisten Lars Ulrik
Mortensen fremførte værker af Ro
man (»Den svenske musiks fader«),
Tunder (Buxtehudes forgænger i Lü
beck), Düben (svensk komponist) og
Händel. Von Otter tolkede udtryks
fuldt og stilbevidst såvel kantaterne af
Tunder og Buxtehude som operaa
rierne af Håndel. Lars Ulrik Morten
sens cembalospil, som han viste det i
Buxtehudes e-mol suite, overflødig
gør for så vidt alle overvejelser om hi
storisk spillestil. Selv »antihistorikere« må vel overgive sig, når de står
overfor en så ukrukket umiddelbar
musikalsk manifestation. At Drott
ningholm Barockensemble er af høj
international standard, er det næppe
nødvendigt at nævne.
»Udførelsespraksis i baroktiden«
var det emne, Lars Ulrik Mortensen
havde fået opgivet at vække tredie
festdags deltagere med. Meget rigtigt
gjorde han opmærksom på, at det
ikke er muligt at yde dette omfattende
område retfærdighed på under 200 ti
mer. Derfor havde han valgt at be
grænse sig til to aspekter af emnet,
nemlig artikulation og udskrevet imp
rovisation.
Eftermiddagens paneldiskussiuon
blev mere panel end diskussion. Pro
fessor Sørensen gav en typologisk
oversigt over Buxtehudes kantater.
Professer Snyder talte om udførelsen
af kantaterne. Hun mente, at de treog firestemmige kantater skal besæt
tes solistisk. Som støtte for denne på
stand nævnte hun, at kun de femstemmige kantater benytter større orke
ster med blæsere. Professor Sørensen
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ville ikke umiddelbart give hende ret.
Forklaringen på, at de store kantater
er i mindretal, er, at Buxtehude som
organist ikke rådede over noget kor.
Enten måtte han skrabe sangere sam
men fra gang til gang, eller også måtte
han låne koret af kantoren. Det sidste
har åbenbart ikke været så let. Docent
Göran Blomberg talte om »Buxtehu
des orgler«, af hvilke der sandelig
ikke er mange rester tilbage i dag.
Blomberg mente, det var en væsentlig
og påkrævet opgave at underkaste
det, der forefindes, en grundig under
søgelse med henblik på at kaste lys
over Buxtehudes orgelværker. Han
blev senere bakket kraftigt op af Fibi
ger Nørfelt, der ønskede en undersø
gelse af Helsingørorglet iværksat.
Professor Friedhelm Krummacher,
Vesttyskland, talte om Buxtehudes
koralbearbejdelser, der lader til at
være mere gennemarbejdede, end
man normalt tænker over.
Ved den afsluttende koncert i Set.
Mariæ Kirke hørte vi Radiokammerkoret og Københavns Domkirkes Or
kester dirigeret af Per Enevold. Soli
ster var Ulrik Cold og Jørgen Ernst
Hansen. På programmet stod kanta
ter og orgelmusik af Buxtehude.
Domkirkens orkester spillede ikke på
originalinstrumenter
og
endnu
mindre med historiske manerer. I
overensstemmelse hermed valgte Ul
rik Cold også en lidt bredere og måske
lidt tungere syngestil. I de to korkan
tater ydede kammerkoret sit bedste.
Det er bl.a. den smukke og egale kor
klang. Smukt klingende og egalt er
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også ord, der kan bruges om Jørgen
Ernst Hansens orgelspil.
Festen sluttede, hvor den begyndte
- på Marienlyst slot. Der blev holdt de
obligatoriske takketaler. Der var san
delig også meget at takke for. Hele ar
rangementet var vel tilrettelagt og for
løb på bedste måde. De tre arrange
rende foreninger fortjener stor tak for
deres store arbejde med tilrettelæg
gelsen. Som Søren Sørensen gjorde
opmærksom på, opstod der under til
rettelæggelsen en egentlig arrange
mentskomite bestående af ham selv
som formand, Ole Brinth, Finn Ege
land Hansen, Kai Ole Bøggild, Anne
Ørbæk Jensen, Henrik Fibiger Nør
felt og Niels Martin Jensen. Det er
disse personer, der har haft det store
slæb, og som fortjener den store tak
fra alle os, der i tre dage har kunnet
suge inspiration af kloge ord og smuk
musik. Set. Mariæ sogns menigheds
råd må takkes for at stille kirken og
Laxmann-salen til rådighed. Smuk
kere rammer om Buxtehudefesten
kan vel ikke tænkes. Endelig må Hel
singør kommune takkes for værtska
bet ved den indledende og afsluttende
sammenkomst på Marienlyst slot. Det
var en fest der sent glemmes«.
Med Thomas M. Kursch’s ord skal
vi afslutte denne beretning om, hvor
dan Buxtehudeåret 1987 henrandt i
Helsingør med fest og glæde og megen
herlig musik. Der bliver noget at leve
op til, når vore efterkommere om 50
år skal anstille ny festivitas i anledning
af Buxtehudes 400 år.

Portrætter af Juliane Marie
Af Mona Christensen

Danmark har en stolt række af dron
ninger, men de er som personer blot i
ringe grad blevet genstand for folkets
yndest.
Der er fine og forsagte skikkelser
og stærke karakterer, lidenskabelige
og magtsyge kvinder; men der er få
dronninger, hvis historie er uadskilligt
forbundet med rigets historie. En af
dem er dronning Juliane Marie, hvis
navn i dansk historie særlig er knyttet
til den periode, da hun i den sindssyge
Christian den VII’s regeringstid som
enkedronning var hoffets egentlige
centrum.
Juliane Marie blev født den 4. sep
tember 1729 i Wolfenbüttel som dat
ter af hertug Ferdinand Albert den II
af Braunschweig-Wolfenbüttel (16801735) og Antoinette Amalie af samme
hus (1696-1762). Juliane Marie fik en
streng opdragelse og, som flere med
lemmer af det braunschweigske hus,
stammede hun en smule. Hun var få
mælt og indesluttet, da hun kom til
Danmark. Da Juliane Marie den 8.
juli 1752 på Frederiksborg Slot blev
gift med Frederik den V, var der ikke
gået syv måneder, siden dronning
Louise, Frederik den V’s første dron
ning, døde. Fester og fornøjelser
fulgte efter brylluppet sommeren
igennem, »men iblandt menige Mand
var det mere stille, thi det kom dem
saa hastig efter Sorgen for Dronning
Louise«. Det sørgende folk var dybt
oprørt, og vendte helt urimeligt vre

den imod hende, idet de så hende som
en tysk prinsesse, der ublut trængte
sig på i sorgens stund.
Som efterfølger for den folkeyndede, engelskfødte dronning Louise fik
hun en umulig opgave, som hun hver
ken i kraft af opdragelse eller tempe
rament var i stand til at løse. Hun var
22 år. Kongen var 29. Hun gik ind til
et ægteskab, hvor der var fire moder
løse børn, i alderen fra 2 til 6 år. Den
mand, hun mødte, var nok venlig,
men erotisk uciviliseret, og havde ten
dens til alkoholisme.
Juliane Marie syntes at have knyttet
sig til Frederik den V, ikke blot fordi
hun skulle, men fordi hun holdt af
ham, skønt han under deres ægte
skab, på grund af sin svage karakter,
sank dybere og dybere. Hun kaldte
børnene »sine børn«, ikke for at stjæle
dem, men for at gå helhjertet ind til sit
hverv. Da Frederik den V ikke havde
sans for børnenes opdragelse, må man
formode, at det var Juliane Marie,
som tog beslutningen om, at hendes
eneste søn, arveprins Frederik, som
hun fødte kongen i 1753, fik udmær
kede danske lærere som J.S. Sneedorff og Ove Guldberg, senere statsog gehejmekabinetssekretær og adlet
i 1777 under navnet Høegh-Guldberg.
Dette skete nok ikke uden hensynta
gen til den kraftige nationale reaktion
mod den fremmede indflydelse, der
netop under Frederik den V’s rege
ringstid nåede sit højdepunkt.
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Så længe Frederik den V levede,
var hun hans tro hustru, passede ham
når han var syg, og det fortælles, at
hun var virkelig rystet under hans sid
ste sygeleje, hvor hun var hos ham
hele tiden. Frederik den V døde af le
versyge, og med hans død i 1766 be
gyndte et nyt afsnit i Juliane Maries liv
- hendes hof blev nu »det gamle hof«.
I sin dagbog kaldte hun prins Chri
stian for »den kære prins«. Nu blev
»den kære prins« konge af Danmark
og Norge som Christian den VII, selv
om han kun var en stor dreng og me
get tilbagestående. Enkedronningens
forhold til sin kongelige stedsøn var
næppe hjerteligt, da Christian den VII
aldrig opfyldte Juliane Maries ønsker,
men gang på gang sendte afslag med
mange beklagende ord.
Hvordan den 37-årige enkedron
ning tog imod den unge prinsesse, Ca
roline Mathilde af England, datter af
prinsen af Wales, der nu skulle være
landets dronning, havde været inte
ressant at vide. Juliane Marie beretter
i sin dagbog om Caroline Mathildes
ankomst til Frederiksborg Slot den 3.
november 1766, men dermed standser
dette års dagbog brat på nær tre korte
optegnelser. For de følgende år er der
ingen dagbøger bevaret. Næsten al vi
den må hentes fra samtidens aviser,
en kilde, som ikke går i dybden, men
fortæller os, at Juliane Marie og Caro
line Mathilde var meget sammen, især
under kong Christian den VII’s uden
landsrejse i 1768-69. Også Sofie Mag
dalene, enkedronning efter Christian
den VI, sås ofte sammen med dem på
slottene nord for København. I anled
ning af Juliane Maries fødselsdag den
4. september lader Caroline Mathilde
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billedhuggeren Johannes Wiedewelt,
professor ved Akademiet, foranstalte
en illumination på Frederiksborg Slot
til hendes ære.
Med Christian den VII’s hjem
komst var de sorgløse dage forbi, for i
kongens følge var lægen Johan Frede
rik Struensee, som lidt efter lidt over
tog regeringsmagten, og Juliane Ma
rie trak sig tilbage. Nu begyndte en
svær tid for enkedronningen, og efter
hånden som det blev klart, at Chri-

Dronning Juliane Marie. Malet afJ. G. Ziesenis. 138x100 cm.
Frederiksborg.

Dronning Juliane Marie. Malet af Andreas
Brünniche. 130x110 cm.
Helsingør Kommunes Museer.
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stian den VII var et sygt menneske, sâ
Juliane Marie meget naturligt, at hen
des søn, arveprins Frederik, blev kon
ge. At arveprinsen manglede enhver
form for begavelse til at regere landet,
var hun overhovedet ikke i stand til at
se.
Ønsket om, at hendes elskede søn
skulle overtage tronen i stedet for den
formørkede stedsøn, var så levende
hos hende, at hun lod den hannoveranske hofmaler J.G. Ziesenis male
sit portræt, nu på Frederiksborg, hvor
hun afbilledes siddende med et malet
portræt af arveprinsen i skødet og hol
dende i venstre hånd om rammens
kongekrone, samtidig med at hun
med højre hånd gør en talende gestus
mod prinsen - det virker klart som en
programerklæring fra hendes side. Ef
ter kjolen at dømme er maleriet malet
i midten af 1770’erne, men det vides
ikke, om det er sket før eller efter
Struensees fald i 1772; i al fald er det
ikke malet senere end i YTH, året
hvor maleren døde.
Caroline Mathilde styrtede sig ud i
sit letsindige forhold til den de facto
regerende livlæge. Det danske hof var
blevet en farce, og de udenlandske ge
sandter fulgte komedien, uden dyb in
teresse, blot hovedrystende.
På denne tid øgedes ved det unge
hof Struensees magt over dronning
Caroline Mathilde og hans indflydelse
på den sindssyge konge, medens Juli
ane Marie førte en isoleret og stilfær
dig tilværelse. Hun har sikkert måttet
forfærdes over Caroline Mathilde og
over de nye former eller manglen på
samme ved »det unge hof«. Kongen
tog sig ikke af noget, og hvor meget
han forstod, får vi aldrig at vide.
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I slutningen af 1771 og først i året
1772 dannedes en sammensværgelse.
Som så mange gange tidligere var der
arrangeret et maskebal i hofteatret
om aftenen den 16. januar 1772.1 taf
let deltog foruden kongeparret en
mindre, udsøgt kreds af personer,
bl.a. Struensee. Ballet sluttede over
midnat, og deltagerne begav sig til
deres private gemakker på slottet. Alt
åndede ro og fred. Kun få vidste, hvad
der var i gære. I de tidlige morgenti
mer på slottet gennemførtes revoluti
onen af 17. januar 1772. Struensees
tid var ude, og i den sammensværgel
se, der endte med at koste ham livet,
og som sendte den unge dronning i
landflygtighed, fjernt fra sine børn,
deltog Juliane Marie. Med et slag for
vandledes hun til den mægtige dron
ning og påkaldtes som »Landets Mo
der« og »Dydens Heltinde«. Fortunas
lykke havde endelig tilsmilet hende;
hun var nu det enevældige kongehus’
mest indflydelsesrige medlem. Da
præsten dr. Balthazar Münter kom for
at aflægge rapport straks efter Struen
sees død, sagde Juliane Marie: »Det
gør mig ondt for det ulykkelige Men
neske. Jeg har prøvet mig selv, om jeg
også i det, som jeg har foretaget imod
ham, har handlet af personligt Fjend
skab, men min Samvittighed har fri
kendt mig«.
Foruden Juliane Maries søn, arve
prins Frederik, til hvem hun satte sin
lid, fulgte også med hoffet den forvi
ste dronning Caroline Mathildes to
børn, den lille kronprins Frederik og
hans tre år yngre søster, Louise Augu
sta, af malicen kaldet »la petite Stru
ensee«. Der er heller intet, der tyder
på, at Juliane Marie var rørt over Ca

roline Mathildes ulykkelige situation.
Den unge dronning havde for åben
lyst trodset alle moralregler, selv om
den giftige sladder selvfølgelig gjorde
sit til en forværring af situationen.
Der blev dannet en regering, og i
denne blev Juliane Marie, arveprin
sen og Høeg-Guldberg de ledende.
De regerede landet fra 1772 til 1784.
Samtiden må have formodet, at enke
dronningen »oprigtig elsker sin søn
kongen«, og den må have set med for
undring på den myndighed og kløgtig
hed, hvormed Juliane Marie trådte
frem. Hun viser, skriver gehejmeraadinde Linstov den 23. januar fra
København, at »hun har den rette
Forstand, ikke som Verdens Børn,
som også sagde om hende, at hun var
dum« - og i et brev af 31. januar udta
ler baronesse Løvenskjold sine gode
tanker om enkedronningen, som ikke
støder »den lille Vilde (kronprinsen)
til Side, men anerkender hans ægte
Byrd og hans Ret«. »Hvor lærer Erfa
ringen os dog, at man ikke skal
dømme efter Skinnet«, udbryder hun,
»og at et Ydre, der lover lidet, ofte
gemmer udmærkede Egenskaber,
som aabenbare sig, naar øjeblikket er
der«.
De nye magthavere fik nok at gøre.
Det meste af det, de foretog sig i
første omgang, må betragtes som sik
kerhedsforanstaltninger. Med de nye
tilstande vågnede også forfængelighe
den og selvforherligelsen. Da sejren
gav Juliane Marie myndighed, og jub
len lød mod hende, fremstod ønsket
om, at denne ære måtte vedvare, tilli
gemed lysten til at udøve den magt,
som skæbnen havde tilspillet hende.
En selvsikker, meget talende enke

dronning, som knapt gouterede mod
sigelse, fremtrådte da, og mod hende
steg efter revolutionen og de efterføl
gende år en hyldest, som ikke blev op
vejet af skepsis og selvkritik.
»Deres store Handling har indviet
Dem til Verdens Historie«, skriver
Høeg-Guldberg indsmiskende i dedicationen foran 2. del af sin verdenshi
storie. Enkedronningen kaldes som
allerede før nævnt forherligende for
»Landets Moder, den dyrebare Juli
ana Maria«, »vor Dannebod«, »Dy
dens Heltinde«, og man deklamerer:
»Du som er skabt til Held og Fryd for
Nordens Millioner«, ligesom man hil
ser hende: »O store, altfor store Juli
ane!« Sådan smiger nød hun uden blu
sel. Hun var ligeledes utrættelig i sine
bestræbelser for at legitimere magt
overtagelsen ved at lade kongen og
den lille kronprins underskrive takke
breve til hende for hendes redning.
Fra den sindssyge konge kom hver
den 17. januar en tak, fordi enkedron
ningen den dag havde vovet sit liv for
at give ham den kongelige magt tilba
ge, som så skændigt var blevet ham
frataget. Den 17. januar 1776 skriver
kongen: »Hvorved skulle jeg bedst
bevise Dem min Taknemlighed, end
ved at gøre det skriftlig: thi disse mine
Linier skal endnu overbevise mine Ef
terkommere (i Fald De, uskatterligste
Mama, finder dem værdige at gem
mes) , at jeg indtil min Død har sat Pris
paa den Kærlighed, som De ej alene
har vist imod mig, men endog hele
Landet. Ja disse mine Efterslægter vil
visseligen velsigne og takke Gud, at
han skænkede Dem, allerbedste og
sødeste Mama, til Danmark, for ved
Dem og for Deres skyld, at gøre disse
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Riger lykkelige og blomstrende«. En
kedronningen fandt brevet værdigt til
at gemmes, og flere 17.-januar-breve
med det, for blandt hendes efterladte
papirer findes en hel række af disse
breve, som skulle overbevise senere
tider om hendes gode gerninger, bre
ve, som hun sikkert selv har dikteret,
da den syge konge næppe havde me
gen erindring om »anno 1772« eller
tanke for sine »efterkommere«.
Efter at frygten for et modkup ved
Caroline Mathildes død i 1775 var op
hørt, levede hun sorgløst uden mis
tanke om, at nogen fare kunne true
fra den unge kronprins.
I anledning af »hendes Majestæts
Dronning Juliana Maria høie Fødsels
fest« den 4. septemter 1778 skriver Jo
hannes Ewald:
»Glimt af Din Roes skal naae de
sidste Skialder
Og hastig smelte dem, det naar,
I Minni-Sang om Nordens gyldne
Alder,
Og Juliane Aar! -«
Juliane Marie udrettede meget i pe
rioden 1772-1784, det er alle enige
om, men da hun ikke formelt fik no
gen del i styrelsen, ikke fik sæde i
statsrådet, og hendes indflydelse såle
des altid blev af uofficiel art, er det
vanskeligt at vide nøjagtigt, hvor stor
indflydelse hun havde i de enkelte til
fælde. Hun gjorde sin vilje gældende
gennem kabinetsordrerne, som blev
det kraftigste udtryk for »Enigheden i
Huset«, idet Juliane Marie og arve
prinsen i forening med den sindsyge
Christian den VII udøvede det konge
lige initiativ og gik statsrådet forbi.
Atter greb lykkens gudinde ind,
men denne gang var det ikke til fordel
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for dronningen. Den 14. april 1784
kunne den 16-årige kronprins Frede
rik, efter at være blevet konfirmeret,
for første gang tage sæde i statsrådet.
Et statskup var forberedt i samråd
med A.P. Bernstorff, der nogle år for
inden var blevet afsat som stats- og
udenrigsminister, og det blev ved mø
det ført igennem med den største
myndighed af den unge prins. Han
lagde et dokument foran den sinds
syge konge, som straks satte sin un
derskrift på papiret, og med denne
underskrift var kabinettet opløst. Ar
veprinsen, der søgte at lægge sig imel
lem, blev skubbet til side. Et håndge
mæng mellem kronprinsen og arve
prinsen fulgte omkring bemægtigel
sen af kongens person, hvor arveprin
sen så sig slået, og kronprins Frederik
kunne derefter træde i spidsen for re
geringen. Ligesom dronning Juliane
Maries magtperiode var begyndt i
dansens tegn, den skæbnesvangre ma
skerade i hofteatret 1772, sådan slut
tede den nu også med det der i dati
dens hofsprog hed et »lille bal«. Om
aftenen efter modkuppet den 14. april
måtte den slagne enkedronning på
kronprinsens befaling deltage i en fest
på Christiansborg Slot. Trods bitter
hed måtte dronningen se sin søn ar
veprinsen danse med den kun 13-årige
prinsesse Louise Augusta, kronprin
sens meget kære søster, Struensees
datter. Hun var den eneste, der havde
stået kronprinsen nær i deres kolde og
isolerede barndom, hun elskede sin
bror, og man kan let forestille sig,
hvor svært hun har haft ved at skjule
sin skadefryd over for sin dansepart
ner.
Udadtil ville hoffet dække over den

bitre strid mellem kronprins Frederik
og Juliane Marie; det skulle se ud,
som om alt var godt, som om intet
usædvanligt var hændt den 14. april.
Derfor skrev enkedronningen den 20.
i samme måned til sin svoger, Frede
rik den Store, i Portsdam: »Min Hr.
Broder. Da jeg er bange for, at man
maaske kunde opskræmme Deres
Majestæt ved Beretninger om en Be
givenhed, som ganske vist har overra
sket os en Smule, da den er kommet
os uventet, og som havde kunnet
finde Sted paa en anden og mindre op
sigtsvækkende Maade, har jeg holdt
det for min gode Pligt selv at under
rette min uforlignelige Konge og bed
ste Ven derom«. Hun forsikrer ham,
at begivenheden kun har været en
fuldbyrdelse af hendes planer, en op
fyldelse af længe nærede ønsker.
Juliane Marie måtte tage ophold på
Fredensborg Slot alene, medens kon
gen med kronprinsen boede på Frede
riksborg; kronprinsen ønskede åben
bart ikke, at hun også skulle have lej
lighed til at få kongens underskrift på
flere dokumenter. Det var antagelig
svært for Juliane Marie at falde til ro;
i ensomheden på Fredensborg rugede
hun over sin skuffelse. I et brev til Fre
derik den Store, dateret den 10. au
gust, taler hun vel om sin sindsro og sit
lykkelige liv på det skønneste landslot
i kongens riger og lande, men ved si
den heraf bryder bitterheden frem:
»Efter den Erfaring, som jeg har vun
det ved 32 Aars Ophold i dette Kon
gerige, er det intet, der overrasker
mig, og jeg har til Bunds lært, hvad
Verden og dens Beboere er«.
Der er ikke meget at fortælle om
den følgende tid indtil hendes død den

10. oktober 1796 på Fredensborg. Af
samtidige blev hun rost for sin klog
skab og sine evner. Christian Bast
holm, kgl. konfessionarius, udtalte i
sin ligprædiken over Juliane Marie:
»Hun havde en dyrket Forstand, en
Forstand, dannet ved saa mange Aars
Erfarenhed blandt Hoffets mangfol
dige Afvexlinger. Disse lærte hende at
kende alle jordiske Tings Forfænge
lighed og Ubestandighed og gjorde
hende rolig ved samme; en Forstand,
dannet ved Læsning og fornemmelig
historisk Læsning, som var hendes
Ynglings-Beskæftigelse«.
Stadig i 1796 levede erindringen om
Frederik den V’s første hustru, den
venlige og dejlige Louise, der var død
som ganske ung. Sat i skygge af dette
folkekære erindringsbillede kom Juli
ane Maries eftermæle til at spille den
mindre dominerende rolle. Hun ind
tager sin plads i rækken af danske
dronninger uden nogen kvindelig for
tryllelse, thi hun var både magtsyg,
retshaverisk og forfængelig, men dog
ikke uden kongelig holdning, som det
ses af Vigilius Erichsens store helpor
træt af hende fra 1776 på Statens Mu
seum for Kunst. I dette billede ser vi
en knejsende og selvbevidst kvinde,
der med kølig og ophøjet distance til
beskueren peger mod en buste af Fre
derik den V. Hun var nok ufølsom i
hændelserne omkring Caroline Mat
hilde, men tiden og forholdene taget i
betragtning har eftertidens dom over
hende været urimelig hård. 32 år le
vede hun i Danmark, og i medgang og
modgang optrådte hun som et karak
terfast og levende menneske.
Marienlyst Slot er forenet med min
det om dronning Juliane Marie, idet
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navnet vidner om, at hun i en årrække
var ejerinde af slottet, efter at hun i
1767 havde fået det forærende af Chri
stian den VII. Det var derfor natur
ligt, at Helsingør Kommunes Museer
igennem en årrække har søgt at er
hverve et portræt af dronningen.
Dette længe nærede ønske blev op
fyldt i foråret 1987, hvor ikke mindre
end to portrætter kom til salg på Arne
Bruun Rasmussens Auktioner. Det

Dronning Juliane Marie, Malet af Vigilius
Eriksen. 284x194 cm.
Statens Museum for Kunst.
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ene var malet af Carl Gustav Pilo - et
fremragende portræt - som desværre
lå uden for museets økonomiske mu
ligheder at erhverve. Andreas Briinniche var mesteren for det andet, og
dette var absolut ikke mindre charme
rende til trods for, at det var betyde
ligt mindre kostbart. Dette maleri lyk
kedes det museet at erhverve ved
hjælp fra Statens Museumsnævn.
Portrættet gengiver Juliane Marie i
trekvartfigur og måler 130x110. Ma
leriet er uden signatur, og på bagsiden
af lærredet står der anført ved skæb
nens ironi: »Louise Reinede Dane
mark« og »Louise Königin von Däne
mark«, den dronning hvis popularitet
hun aldrig formåede at overskygge.
Der kan imidlertid ikke være tvivl om,
at billedet forestiller Frederik den V’s
anden dronning. Den fejlagtige navn
givning af Juliane Marie, og dette, at
der er sket på henholdsvis fransk og
tysk, kunne tyde på, at maleriet tidli
gere har befundet sig i udenlandsk
eje.
Desværre fremtræder maleriet ikke
helt i sin oprindelige farvepragt, idet
kjole og baggrund i dag er meget mør
kere, end de oprindeligt var tænkt,
enten på grund af farvernes eftermørkning eller på grund af senere re
toucher. Juliane Marie er gengivet i
en brusende rokokokjole, en krino
line af silke med et snævert kjoleliv og
rynkede kniplingsbesatte ærmer (ryscher). Den øverste del af kjolen har
blå bund med lyse slidser op i siden.
Fortil lukkes kjolen i venstre side med
en blondeflæse. Skørtet har lys
grønblå bund, hvorpå er indvævet
store gyldne blade. Forneden anes
kanten af en stor kniplingsbort. Foran

på kjolen sidder en mængde perler og
ædelstene, og på brystet bærer hun
»de l’Union Parfaite», en orden som
blev indstiftet af dronning Sophie
Magdalene i 1732 til minde om sit lyk
kelige ægteskab med Christian den
VI, og hvis navn kan oversættes noget
i retning af »den Fuldkomne For
ening«. Hendes skuldre er blottede,
men for at sløre den vovede halsud
skæring bærer hun ærbart en spinkel
kniplingskrave, kantet med en perle
række, hvori hænger en stor dråbefor
met ædelsten. En tynd gennemsigtig
kniplings»krøs«, en rysch, forbinder
kniplingskraven og kjolens dybe ud
skæring. Øreringene er tre dråbefor
mede ædelstene, og håret er stramt
opsat med et fornemt smykke, anta
gelig med en knude i nakken.
Ved siden af hende aner man en
skammel, hvorpå ligger en blå pude
med guldfrynser. Ovenpå denne hvi
ler hendes højre behandskede arm,
under hvilken en hermelinskåbe øj
nes. Bagved armen er der placeret en
kongekrone. Den venstre arm, ligele
des behandsket, falder ned langs med
kjolens skørt. I baggrunden toner et
stort rødt drapperi, som kun i bille
dets øverste højre hjørne levner plads
til lidt åben himmel. Lyset samler sig
tæt om figuren på en måde, så bag
grunden fremtræder mørk og uden
mange detaljer. Krop og ansigt er
modstillet, idet Juiliane Marie ser
mod venstre, medens krop og skuldre
vender mod højre. Hendes øjne er
vendt mod iagttageren. Dette skaber
en bevægelse i kroppen, der i høj grad
er med til at levendegøre maleriet.
Det, der i væsentlig grad gør male
riet indtagende er skildringen af Juli-

Dronning Juliane Marie. Malet af C. G. Pilo.
380x142 cm. Lindenborg.

ane Maries ansigt. Et yndigt ansigt
med antydning af et smil på de røde
læber er det, der fanger ens blik. Kar
nationen fremtræder ægte og frisk.
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Hun fremtræder her helt uden den kø
lige reservation, som man som nævnt
senere finder i Vigilius Erichsens por
træt.
Efter påklædningen at dømme må
maleriet være malet ca. 1760. Et por
træt forestillende Juliane Marie, men
malet af Pilo i 1757, nu på Lindenborg, viser den samme karakteristiske

Dronning Juliane Marie. Malet af C. G. Pilo.
221x141 cm.
Nationalmuseum i Stockholm.
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kniplingskrave med en perlerække,
øreringe og hårspænde. Desuden ken
des et andet portræt af Juliane Marie
på Nationalmuseet i Stockholm, ma
let af Pilo som en pendant til hans hel
figurbillede fra 1761 af Frederik den
V, som nu hænger på Frederiksborg
Slot. Juliane Marie-portrættet er lige
ledes et helfigurbillede, og det synes
at have dannet forbillede for museets
nyerhvervede portræt af Juliane Ma
rie. På Pilos billede indtager hun den
samme position som på Briinniches
billede. Krop og ansigt er let modstil
lede, således at Juliane Marie ser mod
venstre. Hendes venstre arm på Pilobilledet hviler ligeledes på en pude,
hvorpå der ligger en krone, ligesom
højre arm falder ned langs med krop
og kjole, blot med en enkelt variation
i håndens stilling. Om sine skuldre
bærer hun en hermelinskåbe. På
begge malerier gengives hun med det
samme diadem, samme øreringe, me
dens halssmykket omkring kniplings
kraven ikke har den store dråbefor
mede ædelsten. På Pilos portræt bæ
rer Juliane Marie ligeledes »de
l’Union Parfaite«, og omkring hver
underarm, som ikke er behandskede,
bærer hun et perlebesat armbånd med
en stor, mørk ædelsten. Den største
forskel viser sig imidlertid i kjolens
skørt, idet kjolens overdel og ærmer
dog fremstår næsten identiske på
begge malerier, hvorimod skørtet i Pi
los portræt er helt ensfarvet i lys changerende silke. Det vides at pendan
ten, forestillende Frederik den V, er
malet i 1761, og det antages, at Juliane
Marie-billedet er malet nogle år sene
re1.
Der er derfor god grund til at tro, at

Brünniches billede er malet på dette
tidspunkt. Det var ikke usædvanligt,
at Brünniche brugte andres billeder
som forlæg, hvilket hans billede af
Sophie Magdalene, som vi skal se, er
et godt eksempel på.
Så vidt vides kendes ikke andre por
trætter af Juliane Marie malet af An
dreas Brünniche. Derimod er dron
ningen mange gange blevet portrætte
ret af Pilo. Brünniche var ikke nogen
fremtrædende kunstner, idet hans
kunstneriske stil let lod sig påvirke af
andre. Museets billede er således ka
rakteriseret i hele sin holdning ved Pi
los indflydelse på Brünniche.
Andreas Brünniche er født i Ros
kilde 1704 og døde i København 1769.
Han var først elev af Bendix Grodtschilling den Yngste og senere J.S.
Wahl. Denne sidste fik afgørende ind
flydelse på hans malemåde, som helt
var behersket af barokkens portræt
opfattelse. Senere blev det Pilo og ro
kokoens lettere og lysere gengivelse,
der kom til at præge Brünniche.
Til sammenligning af denne forskel
i Brünniches stilopfattelse, en forskel
som eksisterede side om side, kan vi
betragte hans portræt af dronning
Sophie Magdalene (1700-1770), svi
germor til Juliane Marie. Dette bil
lede er angiveligt malet i to varierende
udgaver fra omkring 1764.1 dag befin
der det ene sig på Rosenborg og det
andet på Frederiksborg2. Som forlæg
for disse billeder har han brugt An
dreas Møllers billede af Sophie Mag
dalene, malet i 1739, og som nu hæn
ger på Charlottenlund Slot3. I dette
billede er Brünniche vendt tilbage til
en mere barok skildring af personen.
Her ses ansigtet en face, modsat krop-

Dronning Sophie Magdalene. Malet af An
dreas Brünniche. 145x116 cm.
Frederiksborg

pen, som er drejet mod højre. Derved
bliver skikkelsen levende, men opnår
ikke den bevægelse, som vi ser i Juli
ane Marie-portrættet. I Sophie Magdalene-portrættet er hver detalje
langt mere gennemmalet end på Juli
ane Marie-portrættet, således at ma
leriet fremstår langt mere klart og
nøgternt i opfattelsen.
I begge portrætter er lyset koncen
treret om personen, og baggrunden
henlægger i hel- og halvmørke, som
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det er for vane i barokken. Dog aner
man betydelig flere detaljer bag Sop
hie Magdalene. På maleriet er Sophie
Magdalene gengivet i en stålgrå roko
kokjole af silke med et snævert kjole
liv. Skørtet har indbroderet blomster
og blade i samme farve som bunden.
Som Juliane Maries kjole er bryst og
liv tæt besat med perler og ædelstene,
ligesom hendes kniplingskrave og
kniplings»krøs« ligner hinanden. Sop
hie Magdalenes frisure er ligeledes
stramt'opsat med et diadem, og hun
bærer lignende øreringe. Om sig bæ
rer hun en rød hermelinskåbe, tæt be
sat med kongekroner. Den højre
hånd hviler, ligesom Juliane Maries,
på en pude, hvorpå er placeret en
kongekrone. I dette maleri viser
Briinniche endnu tydeligere, at han er
en udmærket farvekunstner og en
dygtig stofmaler. Draperingen i kjole
og kåbe vidner herom. Museets ma
leri udmærker sig derimod mest af alt
ved ansigtets yndefulde karakterise
ring.
Livet igennem forvandledes dron
ning Juliane Marie fra en ung og sky
pige til en kynisk og desillusioneret
kvinde, og således har malerne også
formået at skildre hendes mange an
sigter4.
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Helsingør Kommunes
Museer
Beretning for året 1987
ved museumschef Kenno Pedersen

Byggemøder har præget museumsåret
1987. 2. januar var formelt dagen,
hvor ombygningen og nyindretningen
af Bymuseets lokaler i Karmeliterhuset kunne påbegyndes. Et omfattende
planlægningsarbejde lå forud med tal
rige møder og drøftelser suppleret
med diverse bygningshistoriske un
dersøgelser, som nødvendigvis måtte
danne grundlaget for ansøgninger om
byggetilladelser m.v. Arkitekterne
Per Godtfredsen og Egon Rasmussen
fra kommunens tekniske forvaltning
samt docent H.E. Engkvist har også i
denne sammenhæng været til uvur
derlig støtte og hjælp. En tak skal til
svarende rettes til John Jønsson og
Klaus Skandov for stor frivillig hjælp.
Et andet stort museumsprojekt som
krævede talrige byggemøder, var ind
retningen af en fiskerstue med tilhø
rende montregang og studierum i for
bindelse med nyindretningen af ma
gasin i den øvre etage af stenladen på
Flynderupgård Museet, som rummer
museernes fiskerisamling. Her havde
det gennem adskillige år været tanken
at indrette en »fiskerstue« møbleret
med det inventar som kommunean
tikvar Arne Meyling i sin tid havde
hjemtaget til egnsmuseet. På grund
lag af arkitekt Per Christiansens ide
og tegninger kunne der i maj måned
søges om byggetilladelse, og arbejdet
kunne iværksættes med økonomisk

støtte fra Sparekassen SDS, Ragnhild
Bruuns Fond, Helsingør Museums
forening samt anonyme bidrag, me
dens de bekostelige bygningsmæssige
arbejder klaredes over museumsvæsenets budget. Dette gjaldt også ma
gasinindretningen i den gamle stald
bygning, museerne havde fået stillet
til rådighed. Oprydning, rengøring,
omflytning og nødtørftig istandsæt
telse af staldbygningen blev udført i
nært samarbejde med kommunens
beskæftigelsessekretariat og arkitekt
Ib Hansen, Teknisk Forvaltning.

Indsamling og registrering
Den systematiske indsamlingsvirk
somhed har i 1987 været centreret om
»de nye tider« i det gamle Tikøb Kom
mune. Blandt de mere markante
hjemtagelser i dette øjemed kan næv
nes et tærskeværk og en selvbinder fra
Bybjerggård i Mørdrup, en samling af
Anton Dorphs arbejder med lokale
motiver samt et komplet skrædder
værksted fra Tikøb. Hertil føjer sig en
dejlig hob af enkeltgenstande, som er
blevet overdraget museerne. Omfan
get og karakteren af disse afleveringer
fremgår af de sumariske gavelister,
som er aftrykt i beretningen.
Gennem opråb i dagspressen ind
ledtes sidst i 1987 en indsamlingskam
pagne af bygningshistorisk materiale i
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form af skøder, pantebreve og andre
papirer vedrørende huse og gårde i
kommunen. Kampagnen skal ses i ly
set af den revision der p.t. sker af mu
seernes omfattende tegningsarkiv.
Registreringsmæssigt har det akku
rat været muligt inden for de økono
miske og arbejdsmæssige rammer, at
holde trit med tilgangen af nye gen
stande, arkivalier og billedmateriale.
Derimod har det kun i begrænset om
fang været muligt at nedbringe det ef
terhånden beskedne registrerings
mæssige efterslæb yderligere. Dette
er på alle måder højst utilfredsstillen
de, hvorfor ny registrering og en til
trængt revidering af museernes sam
linger ikke er kommet igang i 1987,
men bliver til gengæld opprioriteret i
arbejdsplanen for 1988 på bekostning
af det formidlingsmæssige arbejde.
Dette bliver utvivlsomt også helt nød
vendigt i de efterfølgende arbejdsår,
da en revidering tillige må omfatte en
»udskillelse« af arkivalier, fotografier
og grafiske blade med gamle muse
umsnumre.
På grundlag af det øgede drifttil
skud Amtsrådet har ydet i 1987, har
det været muligt for museerne at inve
stere i EDB, som i første række tager
sigte på arbejdet i de lokalhistoriske
arkiver på henholdsvis Bymuseet og
Flynderupgård Museet. Da anlægget
tillige rummer en tekstbehandlingsdel
tænkes det bl.a. også anvendt ved ud
arbejdelsen af museumpædagogisk
materiale, museumsblad og artikelbe
arbejdning.
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Erhvervelser
Med økonomisk støtte fra Statens
Museumsnævn lykkedes det muse
erne på auktion hos Arne Bruun Ras
mussen i foråret at erhverve et por
trætmaleri af dronning Juliane Marie,
malet af Andreas Briiniche (17041769). Efter en mindre restaurering er
maleriet nu ophængt i forrummet til
Kongens Værelse på Marienlyst Slot,
som i øvrigt er navngivet efter be
meldte dronning Juliane Marie. Se
iøvrigt artiklen om denne i nærvæ
rende årbog.
Museerne har endvidere erhvervet
en originaltegning af Peter Tom-Petersen med motiv fra Kronborg set fra
Sundet.
Gennem en længere årrække har
museerne haft Helsingør Slagterlaugs
fornemme sølvvelkomst fra 1770’erne
deponeret og udstillet på Marienlyst
Slot i forbindelse med de øvrige sølv
arbejder. Denne sølvvelkomst er nu
erhvervet af museerne til ejendom,
hvorved et betydeligt kulturhistorisk
klenodie er sikret for fremtiden og i de
rette omgivelser og sammenhænge.
Museerne er desuden blevet lykke
lig ejer af en fornem kobberkedel
mærket (J.H.) W. Spies (mester
1857). Spies’ kobbersmedie lå oprin
delig på hjørnet af Stjernegade og Set.
Olaigade. Den blev i slutningen af for
rige århundrede flyttet til Mølledal
umiddelbart uden for den gamle by
kerne, og kom da til at hedde Spies’
Spandefabrik og hørte til en af byens
mange nye industrielle foretagender,
som netop voksede frem efter anlæg
gelsen af værftet og det såkaldte indu
strielle gennembrud i Helsingør.
På særudstillingen »Helsingøreg-

nen i malerkunsten« kunne museerne
præsentere et lille, charmerende ma
leri af en ubekendt kunstner, men ty
deligvis fra 1600-årene. Motivet var
den sydlige strand ved Helsingør by,
Kronborg og rheden med skibe som
baggrund. Maleriet var med stor vel
villighed udlånt til udstillingen af Jør
gen Ahlefeldt Laurvig, som med no
get vemod besluttede at afhænde ma
leriet til museerne med ophængning
på slottet for øje.

Gaver 1987
Helsingør Bymuseum og Marienlyst
Slot har med tak modtaget følgende
gaver i det forløbne år:
Jordfund fra Johannes Olsen, Sabroesvej 19 D. Strikkede juleklokker fra
Gerda Jonassen, Blichersvej 103. Ka
lender fra Jens Johannesen, Hestens
Bakke 36. Julehilsen fra Alfred Chri
stiansen, Fredensvej 6. Kræmmer
huse og hjerter fra Else Hedegård,
Set. Annagade 4. Sang fra Lisbeth
Møller, Hofverbersgatan 5, Helsing
borg. Kjole fra Randi Buchwald, Bøs
semagergade 73, Hellebæk. 6 oliema
lerier af Erich Erichsøe fra Kulturelt
Udvalg v. Ole Thestrup. Sølvtøj fra
Poul Petersen, Bjergegade 9. Herre
tøj, div. loftsfund, legetøj, julepynt
m.m. fra Henrik Mohr, Stengade 20.
Børnetøj fra Mette Toft, Olaf Rudes
vej 21. Kassebog, prislister m.m. fra
Freddy Johannesen, Sudergade 9.
Bog fra Jonna Gustavsson, Odinsvej
11. Badges fra Inger Larsen, Bjarkesvej 23. Æbleski vepande, div. skole

hæfter, snedkerværktøj m.m. fra Jør
gen A. Svendsen, Freysvej 12, Åls
gårde. Div. legetøj fra O. Boye Niel
sen, Kampergade 7. Dirigentklokke
fra Thomas Nielsen, Spættevej 9.
Dukke-komfur m. gryder og thestel
fra Emma Nielsen, Ryparken 202,
2100 Kbh.Ø. Lommebog m. Hamletspil-billeder fra Mette-Lise Tvede,
Bjergegade 30 B. 2 save, platte, gram
mofonplade fra Svend Hacke, Set.
Annagade 58 A. Børnebøger og
glansbilleder fra Ellen Biinner, Alle
gade 13. Bog fra Erik Gøbel, Konge
vejen 170. Sandaler fra Gudi Fors
berg, Sabroesvej 7 B. Tegninger fra
Teknisk Skole fra Alva Forsmark,
Gurrevej 19. Skomagerværksted fra
boet efter Willy Madsen, Kamper
gade 1. Luciakrans, fakler m.m. fra
Thormod Larsen, Caroline Mathildesvej 1, Hellebæk. Skrivepult m.
indhold fra Christian Waagepetersen,
Gudenåvej 19, Vanløse. Billedarkiv
fra John Bech, Helsingør Dagblad.
Glasklumper fra Jon og Jais Børgesen, Ndr. Strandvej 59 B. Fane fra
Børge Jensen, Olaf Rudesvej 17. Ge
vær fra Frede Høyer Nielsen, Århus
vej 47. Mappe og 3 albums fra PoulErik Campolin, Ørebakken 1. Viser,
brødstempel, merskumspibe og -ci
garrør fra Povl Matthiesen, Sigurd
Swanesvej 1. Rationeringsmærker fra
Alfred Ludvigsen, Ryesvej 1. Tænd
stikæskeetui og saltske fra Jack Mel
lon Nielsen, Mariagervej 10. Skilt fra
Lillian Johansen, Lucernemarken 4,
Espergærde. El-ovn fra Else Nielsen,
Baldersvej 17. Dukke fra Bjørn
Bahnsen, Rolighedsalle 9, Espergær
de. Legetøjstog fra Esrom Olsen,
Agatvej 6, Espergærde. Påklædnings-
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dukker fra Else Bering Jacobsen, GI.
Hellebækvej 45. Oliemaleri fra H.
Høybye, Hallandsvej 31. Symaskine
fra Kurt Kok, Erik Gudmansvej 14,
Ålsgårde. Div. småting, bankbøger
fra boet efter Mary Sommer, Kristinehøj Plejehjem. Bøger, fotos, krystal
apparat, vinflasker m.m. fra Olga
Ludvigsen, Set. Olaigade 1. Råglas
fra Søren Arndal, Ndr. Strandvej
59E. Oliemalerier, urtepotteskjuler
fra Kaj Hansen, Gammeltoftsgade
16, Kbh.K. Oliemaleri fra Ole Jordahn, Jernbane Alle 77. Dåbskjoler
fra Helga Jørgensen, Hellebo Park.
Æbleskivepande og kokskasse fra
Gunnar Lundahl, Stubbedamsvej 8.
Sy klemme fra Doreen Middelboe,
Læssøevej 20. Realist- og studenter
hue fra Kenno Pedersen, Lindestien
20. Spisestel fra boet efter Viggo Pe
dersen, Stenvinkelsvej 11. Drengetøj
fra Christian Faye, I.L. Tvedesvej 1.
Træfigur fra Ib Pedersen, Krogerupvej 17, Humlebæk. Gyldenlæder til
stol fra Dagny Paludan, Boserup.
Flintflække fra Søs Bruhn, Hestemøllestræde 3 C. Broncebuste fra boet ef
ter Margaretha Johnsen, Hornbæk.
Kaffedåse fra Else Qvist, Borupgårdsvej 1, Snekkersten. Spareovn fra Kir
sten Wulff Harck, Tronhjemsgade 13,
Kbh.Ø. Rationeringsmærker fra Eva
Olden, Stenvinkelsvej 3. Skoleskema
og øloplukker fra Helga Brandt, Viborgvej 42. Crepepapirskruser fra
Bendte Christiansen, Pontoppidansvej 35. TV-apparat og radio fra Car
sten Møller. Vindfløj fra John Han
sen, Bovænget 6, Ålsgårde. Sneppert
fra Ellen Lock, Set. Olaigade 36.
Oliemaleri fra Lejf Hingst, Bøghsvej
12, Hornbæk. Presse fra Rasmus V.
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Petersen, Ømosevej 10. Lotteuni
form m. tilbehør fra Karlo Nielsen,
Mørdrupvej 97, Espergærde. Dametøj fra Max Halberstadt, Ndr. Strand
vej 489, Hornbæk. Porcelæn, figurer,
blækhus og sandhus, briller m.m. fra
Inger Budtz Jørgensen, Hellebo Park
1. Paraply, tøj, dukke, dukketøj, spil,
Richsbilleder, skammel m.m. fra Me
rethe Dohn, Hellebækvej 20 C, Ny
gård.
Byhistorisk arkiv har haft den glæde at
modtage fotografier, arkivalier samt
diverse trykt materiale fra følgende:

Svend Hacke, Set. Annagade 58. Sko
lerne i i Marienlyst Alle og Lundega
de. Jens Johannesen, Set. Olaigade
37. Alfred Christiansen, Rolighedsvej
7 B. Borgmester Knud Axelsen. Ken
neth Hermansen, Rønnedalen 11.
Nynne Helge, Buddingevej 24 A.
Poul Sørensen, Helsingør Kommunes
Bibliotek. Poul Pedersen, Gransan
gervej 39. Jørgen A. Svendsen, Freysvej 12. Jack Mellon Nielsen, Mariagervej 10. Jonna Gustavsson, Odinsvej 11. Hans Nielsen, Kingosvej 63.
Eli Hansen, Mads Holmsvej 47 A.
Dansk Metal Helsingør, v/ Finn Run
ge, Strandgade 46. Torben Svendsen,
Kærdammen 19. Henry Hansen,
Mads Holmsvej 1. Helsinge Lokalhi
storiske Arkiv. Jørgen Nielsen,
Ydunsvej 22. Peder Volmer Schultz,
Blichersvej 66. Helsingør Museums
forening. Årne Sørensen, Fiolgade 25
B. Mette-Lise Tvede, Bjergegade 30
B. Viggo Kyhl, Carl Plougsvej 16.
Jørgen Nielsen, Lemchesvej 25. 2900
Hellerup. Boet efter Poula Åndersen,
Hellebo Park 98. Aage R. Kjærs-

gaard, Baggesensvej 8. Søs Bruhn,
Hestemøllestræde 3. Helsingør Se
nior Højskole. Henning Simonsen,
Esrumvej 27. Midtsjællands Lokalhi
storiske Arkiv. Randers Lokalhistori
ske Arkiv. Roskilde Bibliotek. Hel
singør Dagblad. Kurt Skivinger, Bli
chersvej 39. Stadsarkivet Kolding
kommune. Svend Hansen, Fisker
gade 26. Aksel Dick, Stengade 65 B.
Jan Faye, J.L. Tvedes Vej 1. O. Boye
Nielsen, Kampergade 7 B. Fællesor
ganisationen, Helsingør Skibsværft.
Set. Olai Kirke v/ Kenno Pedersen.
Jørgen Hovgaard, Mads Holmsvej 50.
John Andersen, Århusvej 67. Bent
Bartholdy, Munkemøllevej 4. Hel
singør Kommune. J.A. Svendsen, Su
dergade 31. Annelise W. Møller, Viborgvej 52. Svend Nielsen, Lille
Odinshøj 1 C. 31. Sydthy Egnshistori
ske Arkiv. Thormod Larsen, C. Mat
hildes Vej 1 A. Kulturelt Udvalg.
Henning Trampedach, Rønne Alle 3.
Bodil Liven thal, Rude Vang 27. Bent
Wienholt Jensen, Telgårdsvej 403. In
geniørhøjskolen Helsingør Tekni
kum. Georg Pindborg Larsen, Oluf
Høst Vænget 9. Anni Lesby-Petersen,
Ametystvej 4. Henning Mortensen,
Jernbanealle 84. Ellen Biinner, Alle
gade 13 st.tv. Rita Petersen, Piske
smældet 8 st. Poul Matthiesen, Sig.
Swanesvej 1. Ellen Worsøe, Lundbergsvej 2, Værum, Randers. Alva
Forsmark, Gurrevej 19. Merete
Dohn, Hellebækvej 20 C. Grete
Dam, Stengade 29. Inge-Lise Peter
sen, Kristinehøj Plejehjem. Olaf Mi
chelsen, Kløvermarken 15. Olga Ludvigsen, Fiolgade 5. Foreningen Nor
den, v/ Ove Jensen, Mathilde Bruunsvej 9. Boet efter Fru Paludan, v/ advo

kat Hanne Budtz, Amagertorv 27. So
cialdemokratiet Helsingør. Niels
Mørk, Mariagervej 5. Peder Tannebæk og Jørgen Petersen, Navergår
den, Set. Annagade 21. Helsingør
Bibliotek. O.A. Bjørn Madsen, Gur
revej 34. Thormod Larsen, Caroline
Mathildesvej 1 B. H. Rendtorff, År
husvej 38 A. Ellen Lock, Set. Olai
Gade 36. Indre Mission, Bethesda,
Trækbanen 4.
Undersøgelser
Den fotografiske dokumentation og
registrering af gravsteder og gravmin
der på Helsingør Kirkegård er blevet
fortsat med økonomisk støtte fra kir
kegårdsbestyrelsen. Med udgangen af
1987 er 10 afdelinger færdigregistreret
medens ca. 30 resterer. På baggrund
af de erfaringer som er gjort i dette
projekt, har museerne udarbejdet et
beskæftigelsesprojekt, der såfremt
det bevilges, vil muliggøre en afslut
ning af kirkegårdsregistreringen i
1990.
Gennem flere år har museumsvæse
net fulgt den bevarende sanering af
den gamle bykerne dels i arkæologisk
dels i bygningshistorisk henseende,
men sædvanligvis som en slags histo
risk ambulancetjeneste. Dette er gen
nem et tættere og formaliseret samar
bejde med saneringsafdelingen blevet
ændret således, at museumvæsenet
inddrages allerede i de indledende fa
ser, som det eksempelvis er sket i for
bindelse med renoveringen af Strand
gade 29. Når det således har været
muligt for museumsvæsenet at gå
mere aktivt ind i dette arbejde, hæn
ger det sammen med en arbejdsmæs
sig omstrukturering og i den forbin79

delse oprettelsen af en stilling med det
bygningshistoriske som hovedar
bejdsområde.
I fortsættelse af den dokumentation
af boligforholdene, som indgår i de
bygningshistoriske undersøgelser i
det gamle Helsingør, har museerne i
1987 iværksat en tilsvarende undersø
gelse i den nyere bebyggelse om end
med hovedvægten lagt på de etnologi
ske aspekter. Kirsten Aagaard, der
forestår sidstnævnte undersøgelser,
har foreløbig lavet 10 interviews.
Indsamlings- og undersøgelsesprojektet »de nye tider« i det gamle Tikøb er for alvor kommet igang. Siden
foråret 1987 er livets gang på 3 ud
valgte gårde i landsbyen Plejelt blev
fulgt ved fotografering og interviews
med henblik på en nutidig dokumen
tation af årets gang på landet. Et syn
ligt og umiddelbart let tilgængeligt re
sultat heraf vil blive en lille fotografisk
billedbog i serien »Helsingør - som fo
tografen så det«. Tilsvarende vil de fo
reløbige resultater af indsamlings- og
undersøgelsesvirksomheden
blive
præsenteret i artikelform samt ved en
særudstilling i anledning af 200-året
for stavnsbåndets ophævelse.

Bevaring
På grundlag af den ekstrabevilling,
som stilledes til rådighed for museer
nes magasinindretning, har det beva
ringsmæssige arbejde været koncen
treret herom. De 82.000 kr. som be
vilgedes i dette øjemed er helt util
strækkelige i forhold til omfang og be
hov, men dog unægtelig et positivt
skridt på vejen til at få skabt akceptable om end langt fra ideelle maga80

sinforhold. Magasinerne i Karmeliterhuset har således fået indlagt var
me, og på Flynderupgård Museet er
magasinet i fiskeriafdelingen blevet
isoleret og nyindrettet. Loftsmagasi
net i den gamle staldbygning er blevet
indrettet med fritstående reoler. Da
omflytningen af genstandene i stald
bygningen afslørede et massivt angreb
af svamp og borebiller måtte alle træ
genstande imprægneres med »museums-gori«. Et stort og lidet behageligt
arbejde.
En særdeles bekostelig restaurering
af »Smedelaugets fane fra 1858« har
drænet museets midler, og derfor ind
skrænket antallet af genstande som
har kunnet blive restaureret. Udover
laugsfanen er det således kun blevet
til en rensning af et portrætmaleri af
dronning Juliane Marie.

Formidling
Museernes samlede besøgstal har i
1987 udgjort 32.132 (1986: 22.456).
Udstillingsmæssigt har 1987 været et
særegent år. Arbejdsplanen foreskrev
en såkaldt lav profil hvad antallet og
størrelsen af udstillinger angår. Alli
gevel har museerne kunnet præsen
tere publikum for 9 særudstillinger i
løbet af 1987. »Nattens fyrste - Gur
re« var emnet for Bo Lerdrup Han
sens og Torben Olsens progressive di
asshow, som havde premiere på By
museet den 2. februar. Fredag den 10.
april åbnedes særudstillingen »Topo
grafiske streger - Helsingøregnen i
tegning, stik og radering« på Marien
lyst Slot. Udstillingen der blev taget
ned den 1. december var et supple
ment til det foregående års store ud
stilling om »Helsingøregnen i maler

kunsten«. Velvidende, at interessen
for postkort med lokale motiver set af
kunstnere var betragtelig, fik muse
erne i lighed med den serie som udar
bejdedes med maleriske motiver,
fremstillet en postkortserie med gen
givelse af stik, tegninger og raderin
ger.
»Topografiske streger« blev den 7.
december afløst af en udstilling arran
geret af Helsingør Kunstforening: Sil
keborg Kunstnerlegat gennem 10 år,
som omfattede Torben Bohse, Eigill
Jacobsen, Povl Janus Ipsen, Leif
Lage, Lise Malinowsky, Gunner Møl
ler, Kirsten Ortwed, Niels Reumert
og Hans Voigt Steffensen. Kunstfore
ningen havde tilsvarende i februar ar
rangeret udstillingen: Danske Grafi
kere, som omfattede Svend WiigHansen, Poul Bjørklund, Poul Agger,
Hjort-Nielsen og Povl Christensen.
Udstillingerne på slottet har været re
lativt velbesøgte.
Årets største og vel i det hele taget
museernes hidtil største publikums
succes er ubetinget »Dukkernes Ver
den«, der åbnede den 10. juli i forbin
delse med indvielsen af Bymuseets
nye indgang mod Set. Annagade samt
de nyindrettede lokaler. »Dukkernes
Verden« blev til i et nært samarbejde
mellem dukkesamlingens ejer, »duk
kedoktor« Else Egedam, og muse
umssekretær Mona Christensen. Op
stillet i livagtige tableaulignende sam
menhænge som: Rødhætte og Ole Lu
køje, Promenade, I påklædningsvæ
relset, På legepladsen, Fest på landet,
Alverdens børn, I vuggestuen, Et fød
selsdagsselskab, Vaskedag, I daglig
stuen, blev udstillingen modtaget med
overvældende begejstring af såvel

presse som publikum, strømmede til i
så stort tal, at der ligefrem var træng
sel på det lille museum. Åbningsda
gens besøgstal på flere end 300 gæster
blev overgået selv på almindelige
hverdage, hvor 3-400 besøgende ikke
var ualmindeligt.
Den nye og mere publikumsvenlige
adgang til museet har sammen med
den såkaldte »museumsstrejke« i al
beskedenhed også ydet sit bidrag til et
besøgstal på Bymuseet på henved
22.000.
Med »Dukkernes Verden« var der
oprindeligt ikke planlagt flere udstil
linger i 1987, men det blev alligevel til
yderligere fire. Den 17. august åbne
des en særudstilling på Espergærde
Bibliotek som museerne havde lavet i
anledning af Egebæksvang Kirkes 90års jubilæum. Museerne var endvi
dere dybt engageret i festligholdelsen
af »Buxtehude-året«, hvor der bl.a.
arrangeredes en mindre særudstilling,
radioprogrammer m.v. Se iøvrigt sær
skilt artikel om dette. På et personale
møde blev det foreslået, at museet
skulle lave en mindre juleudstilling
udover det planlagte juleklip og juletræspyntning. Et medarbejderudvalg
blev nedsat med etablering af en jule
udstilling for øje. Resultatet af arbej
det blev yderligere 3 juleudstillinger.
På Flynderupgård Museet valgte
medarbejderne at lave en julekrybbe,
medens det i Karmeliterhuset blev til
en udstilling af museernes mange
gamle jule- og nytårskort, en anden
udstilling omhandlede samtlige dan
ske julemærker fra 1904 til årets jule
mærke udført af kunstneren Des As
mussen, som desuden velvilligt stil
lede sine originaltegninger til rådig81

hed ved udstillingen. Julemærkeud
stillingen var stærkt inspireret af post
mester Ervin Jepsen, der endvidere
formidlede en nær kontakt til jule
mærkekomiteen og julemærkekonto
ret, som venligst udlånte en del histo
risk materiale. Den tredje udstilling
hang nært sammen med Cityforenin
gens juleslogan »Jul i den gamle fær
geby«. Udstillingen omfattede en
komplet kavalkade af de færger, som
siden 1892 har besejlet HH-overfarten. »Færgekavalkaden« udarbejde
des i nært samarbejde med DSB og de
øvrige færgeselskaber på overfarten.
Da juleudstillingerne præsenteredes
den 30. november kunne museerne i
samarbejde med Helsingør Museums
forening endvidere som et særligt og
helt nyt tilbud for de besøgende åbne
en julebod med alskens julepapirva
rer. Juleboden blev et gevaldigt til
løbsstykke, hvor der indtil flere gange
måtte meldes udsolgt.
De 1200 gæster som Bymuseet den
1. december manglede i at kunne
runde de 20.000 besøgende i 1987,
blev rigeligt nået p.g.a. juleaktivite
terne, som vil blive udviklet og sup
pleret i 1988, hvor temaet vil blive
»Julehjerter og andre hjerter«. 11988
vil museerne juleaktiviteter på grund
lag af de erfaringer der er gjort, i hø
jere grad blive udstrakt til Marienlyst
Slot og Flynderupgård Museet.
Samarbejdet med pressen - såvel
den trykte som æterbårne - har sæd
vanen tro været særdeles frugtbart og
positivt. I samarbejde med Køben
havns Radio er der blevet lavet hele
tre udsendelser i serien »Søndagstu
ren går til... Marienlyst Slot, Hel
singør Bymuseum, Helsingør by (en
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vejviser anno 1799).
Tre numre af medlemsbladet »For
ening og Museum« er i år udsendt til
medlemmerne af Helsingør Muse
umsforening. En mangfoldighed af
små spændende historiske artikler,
kommentarer og information rummes
på de ialt 36 sider. Bladet er da også
blevet særdelses godt og positivt mod
taget, og er i museumsformidlingen
blevet et ganske nyttigt og meget vig
tigt redskab, som absolut vil blive søgt
udviklet og styrket fremover.
Museerne var i forbindelse med
»danska vecka« i venskabsbyerne
Vasa og Umeå i foråret repræsenteret
med plancheudstillingen om »Hel
singør og Kronborg gennem 400 år«,
som iøvrigt i efteråret afsendtes til
Uummannaq i Grønland, som bidrag
til venskabsbyens 225-årsjubilæum i
1988.
Organisation og samarbejde
De faglige/kollegiale halvårsmøder
som i 1986 blev indledt og aftalt mel
lem Handels- og Søfartsmuseet, Hel
singborg Stadsmuseum og Helsingør
Kommunes Museer har ligget helt
stille i 1987, men kommer dog forhå
bentlig på ny igang i 1988. Anderledes
konstruktivt og frugtbart har derimod
de tilsvarende faglige/kollegiale mø
der mellem egnsmuseerne i amtet væ
ret. Møderne indledtes på initiativ af
Helsingør Kommunes Museer ved et
møde på Marienlyst Slot i foråret, og
som senere er blevet fulgt op af et
møde på »Birkely« under Frederiksværkegnens Museum.
I anledning af 200-året for stavns
båndets ophævelse er der endvidere

etableret et nært samarbejde mellem
egnsmuseerne med hensyn til en sam
ordning af den museale formidling.
På baggrund af et møde mellem ju
stits-, kirke- og kulturminister vedrø
rende Karmeliterklostrets fremtidige
status har Helsingør Kommunes Mu
seer på foranledning af rigsantikvar
Olaf Olsen udarbejdet et skitseforslag
til, hvorledes klostret kan indgå som
en afdeling af museerne i formidlings
mæssig henseende. Museernes oplæg
er blevet godkendt af Kulturelt Ud
valg og Økonomiudvalget under den
forudsætning, at ordningen ikke øko
nomisk belaster museernes budget.
På grundlag af den nyoprettede fag
lige stilling, som er blevet knyttet til
museumsvæsenet, har en arbejds
mæssig ansvarsdelegering i højere
grad været mulig og vil blive søgt yder
ligere udvidet og styrket i forbindelse
med en revurdering af stillingsstruk
turen i relation til arbejdsområderne
på baggrund af de økonomiske ram
mer. Med indførelsen af EDB - fore
løbig i museernes lokalhistoriske arki
ver - er dette forhold blevet væsentligt
aktualiseret.
Museernes medarbejdere har i den
udstrækning det har været muligt tids
mæssigt og økonomisk, deltaget i mø
der og kurser. Annette Aagaard har
deltaget i DKM’s efterårsmøde på
Fuglsøcentret. Anne Majken Snerup
Rud har deltaget i et ugelangt arkiv
kursus afholdt af SLA/LAFA i fe
bruar tilligemed bestyrelsesarbejdet i
LAFA (næstformand). Kenno Peder
sen har deltaget i SMN’s lovrevisions
møde samt i SMN’s årsmøde på
Hindsgavl den 1-2. oktober samt i de
respektive Amtsmuseumsrådsmøder.

Et egentligt samarbejdsudvalg er
ikke etableret ved museerne, men si
den efteråret 1986 har der med undta
gelse af sommermånederne været af
holdt månedlige personalemøder med
behørige dagsordner og beslutnings
referater. Fra 1987 har personalemø
derne på skift været henlagt til de re
spektive museumsafdelinger. De til
svarende månedlige Stok-møder (fag
ligt samråd) afholdes derimod fast i
Karmeli terhuset, hvor museernes ad
ministration og ledelse har domicil.
I anledning af venskabsbyen Uummannaq’s 225-års jubilæum i 1988, og
som bl.a. markeres ved oprettelsen af
et museum i byen, har der i de seneste
år været en tæt kontakt mellem for
manden for museumsudvalget i Uummannaq, Finn Pedersen, og Helsingør
Kommunes Museer, som har fungeret
som en slags museumskonsulent.
På foranledning af borgmester
Knud Axelsen blev der i slutningen af
1986 nedsat et udvalg med repræsen
tanter fra museerne, bibliotekerne,
Kulturelt Udvalg, Turistforeningen,
Cityforeningen og Slotsforvaltningen
på Kronborg til varetagelse af en lokal
markering af 400-året for Christian
den Fjerdes tronbestigelse. Kenno
Pedersen udpegedes til formand for
udvalget, der senere blev suppleret
med repræsentanter for Musikskolen
og teatergrupperne Dueslaget og
Hammermøllen.
Bygninger
Siden indretningen af Karmeliterhuset til bymuseum og lokalhistorisk ar
kiv i begyndelsen af 1970’erne har
kontorer og øvrige arbejdslokaler væ-
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ret placeret i hver sin ende af huset ad
skilt af udstillingerne. Denne adskil
lelse har været højst upraktisk og irri
terende. Ligeså for rundgangen i ud
stillingerne, som har været uhensigts
mæssig og lidet god for udstillingsfor
løbet og dermed formidlingen. Pro
blemet kunne forholdsvis enkelt løses
ved at flytte museets publikumsind
gang til Set. Annagade, hvor bibliote
ket i sin tid havde indgang. Indvendig
krævedes dog etablering af en enkelt
ny døråbning ved trappegangen samt
ændring af et trappeløb og dør mellem
de to fløje som Karmeliterhuset om
fatter. Herved skabtes en virkelig god
og sammenhængende rundgang i ud
stillingerne. Samtidig fik museet udvi
det publikumsfaciliteterne betydeligt,
ligesom det langt om længe blev mu
ligt at indrette et tiltrængt mødelokale
og journaliseringskontor. Udstillings
arealet kunne tillige udvides med et
»oldtidsrum« samt et større lokale
hvor bymodellen »Helsingør anno
1801« får plads. De gamle publikums
rum ved Hestemøllestrædeindgangen
indrettedes til registrering samt kon
torer for museumsbetjent/fotograf og
museumsassistent/arkitekt. Økono
misk har ombygningen været bela
stende, men dog holdt indenfor drifts
budgettets rammer, hvilket selvsagt
nødvendigvis har begrænset de øvrige
vedligeholdelsesarbejder på museer
ne. Installeringen af centralvarme på
loftsmagasinet i Karmeliterhuset samt
isoleringen af loftsmagasinet i stenla
den på Flynderupgård Museet har
som nævnt indledningsvis været af
holdt over en særbevilling.
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De lokalhistoriske arkiver
ved museumsinspektør Anne Majken
Snerup Rud

Arbejdet på de 2 lokalhistoriske arki
ver ved museerne, har dels bestået i
en indsamling af nyt materiale og dels
i en tilrettelæggelse af nye arbejdsgan
geDe lokalhistoriske arkiver har fået
god hjælp af museumsforeningens to
arbejdsgrupper. Den ene gruppe har
hjulpet med at identificere en lang
række fotos, som nu kan komme arki
vets brugere til gavn. Den anden ar
bejdsgruppe har selv været i marken
for at fotografere livet idag, således at
fremtidens arkiv- og museumsgæster
kan orientere sig om vores tid. Arki
verne har i årets løb modtaget langt
over hundrede afleveringer af vidt
forskellig karakter og omfang. Vi vil
her gerne benytte lejligheden til at
takke de mange for deres ulejlighed.
Det aktive indsamlingsarbejde er
især foregået under overskriften »De
nye tider i Tikøb«, hvor vi bl.a. har
modtaget materiale vedrørende land
liggerlivet og gårdenes historie, samt
beretninger om livet i den tidligere Ti
køb kommune.
Endvidere har arkiverne deltaget i
den landsomfattende indsamling og
registrering af Indre Missions arkiva
lier. En meget stor del af arbejdet har
bestået i en knap så inspirerende, men
meget væsentlig nypakning og regi
strering af ældre materialer. Det er et
arbejde, der langt fra er afsluttet. Det
vil så vidt resourcerne tillader blive in
tensiveret i de kommende år.
Da behovet for en EDB-registrering af arkivalierne efterhånden var
blevet meget påtrængende, er der ble

vet anvendt megen tid på at finde et
egnet og ikke for dyrt EDB-anlæg og
system til arkivbrug. Lykkeligvis dan
nede landssammenslutningen for de
lokalhistoriske arkiver, SLA, i årets
løb et EDB-selskab der nu kan levere
passende udstyr. Vi har i 1987 investe
ret i et sådant anlæg til arkivet på By
museet. Det er tanken at der i det
kommende år skal anskaffes endnu et
anlæg til Flynderupgård. Vi har selv
sagt endnu ikke indvundet tilstrække
lig erfaring med det nye system, men
det er håbet, at det, når omlægningen,
ad åre er tilendebragt, vil skabe et væ
sentlig forbedret arbejdsredskab, så
ledes at resourcerne i højere grad kan
koncentreres om det egentlig histori
ske arbejde.

Årsberetning fra
museumspædagogen
af Poul Korse

At være museumspædagog og -for
midler ved et mindre, lokalt muse
umsvæsen med en begrænset medar
bejderstab er som at være yngste
dreng i en blandet landhandel:
- man skal være her og der og alleveg
ne,
- man skal have fingrene i alt, der
passerer over disken og
- man skal være på hat med hele sog
net, for de dukker alle før eller se
nere op i biksen.
Dette lille billede for at illustrere
mangfoldigheden i det museumspæ
dagogiske arbejde; en mangfoldig
hed, der med mellemrum stiller endda
meget store krav til arbejdsindsatsen,
men samtidig en mangfoldighed, der

til stadighed skaber den afveksling,
inspiration og opladning, der er nød
vendig for at mennesker kan trives og
udvikles.
Må den følgende oversigt over det
museumspædagogiske arbejde ved
Helsingør Kommunes Museer i 1987
også være et forsøg på at dokumen
tere ovenstående udsagn om arbejds
glæde.
Årets kursusvirksomhed for lærere
har omfattet emnerne: Marienlyst
Slot og Middelalderens Helsingør.
At præsentere slottet og gennemgå
dets brogede historie var en selvfølge
lighed i 400-året for opførelsen af Fre
derik IPs lystslot, Lundehave, der sta
dig eksisterer, som kernen i det nuvæ
rende Marienlyst Slot. Det føltes også
nødvendigt at udbrede kendskabet til
slottet, når man gang på gang må kon
statere, at de fleste skoleelever kun
besidder en meget overfladisk viden
om slottet og, at de færreste nogen
sinde har besøgt det. Et mangelfuldt
forhold, som dette kursus og senere
flere lignende, forhåbentlig vil råde
bod på. Marienlyst Slot er en arkitek
tonisk og historisk perle, som alle også skoleelever - bør opleve.
Kurset om Middelalderens Hel
singør tog sit udgangspunkt i Hel
singør Bymuseums permanente ud
stilling, hvor byens grundlæggelse og
opvækst under kong Erik af Pommern
blev gennemgået. Dertil føjedes en
grundig gennemgang af byens enestå
ende og stadigt eksisterende middel
alderbygningskompleks bestående af
Karmeliterklosteret, Set. Mariæ kirke
og Karmeliterhuset. Efter en vand
ring gennem de ældste dele af byen,
afsluttedes kurset med en præsenta-
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tion af litteratur og undervisningsrele
vant materiale samt en drøftelse af
emnets anvendelse i undervisningen i
lokalhistorie. Der var bred enighed
om, at emnet er særdeles undervis
ningsegnet, ikke mindst fordi man her
kan præsentere eleverne for historien
som noget man kan »ta’ og føle på«.
Interessen for kurset var så stor, at
det måtte gentages, ligesom det også
blev gennemført med lærere fra Hel
singborg som deltagere. Det var et led
i det stadigt udbyggede samarbejde
mellem museumspædagogen og den
nes kollega i Helsingborg, museilektor Birgitta von Heland, der også har
haft lærere fra Helsingør på besøg og
på en spændende byvandring givet
dem en grundig indføring i Helsing
borgs historie. Det er de to museums
pædagogers håb, at den slags initiati
ver vil få lærere på begge sider af Sun
det til i højere grad at inddrage nabo
byen og dens seværdigheder og mu
seer som udflugtsmål.
Den egentlige museumsundervis
ning har i år omfattet to emner. På
Helsingør Bymuseum er der blevet
undervist i ovennævnte emne om Hel
singør i Middelalderen og på Flynderupgård Museet blev der tilbudt un
dervisning om det selvforsynende
landbrug i 1800-talIet. I museets ud
stillinger om Kvindens verden og
Mandens verden fik eleverne et ind
blik i datidens arbejds- og levevilkår
på landet og bagefter fik de selv lov til
at prøve. Museet har indkøbt karter
og håndtene og med disse kunne ele
verne selv forsøge sig i det vanskelige
håndværk at karte og spinde den rå
uld til en anvendelig uldtråd. En både
underholdende og givende form for
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undervisning. Der har været god søg
ning til begge undervisningstilbudde
ne, så de fortsætter naturligvis også i
det nye år.
Kontakten mellem Helsingør Kom
munes Museer og kommunens skoler
bliver til stadighed udbygget. Udover
den værdifulde forbindelse via skoler
nes museumskontaktlærere er der i
1987 også blevet udgivet to - endnu
meget beskedne - numre af en lille
publikation - Museumsnyt - hvor mu
seumspædagogen informerer alle
kommunens lærere om, hvad der sker
på museerne og hvilke aktuelle under
visningstilbud de kan tilbyde. Denne
direkte kontaktform vil blive forbed
ret og effektiviseret efterhånden som
tid og økonomi tillader det.
At 1987 har været et usædvanlig
hektisk udstillingsår på Helsingør
Kommunes Museer fremgår af muse
umschefens årsberetning. Blandt de
mange særudstillinger skal her, som
særlig anvendelige i pædagogisk hen
seende, fremhæves to. På Flynderupgård Museet åbnede lokalhistorike
ren Christian Sørensen en lille, men
meget seværdig fotoudstilling om:
Espergærde - engang! Da udstillingen
er åben frem til sommerferien 1988 er
der her al mulig grund til at understre
ge, at udstillingen også er et særdelses
værdifuldt supplement, når man som
lærer vil give sine elever et indtryk af
udviklingen i lokalområdet op gen
nem vort eget århundrede.
Årets store træffer på Helsingør
Bymuseum blev udstillingen: Duk
kernes Verden. Museumspædagogen
sendte materiale om udstillingen ikke
alene til skolerne, men også til alle
børnehaver og fritidshjem i kommu-

nen, og uden overdrivelse må man
konstatere, at det var en henvendelse,
der gav bonus. Ingen anden af Hel
singør Kommunes Museers mange
særudstillinger gennem tiderne, er
blevet besøgt af så mange børn og
unge. Else Egedams mange herlige
dukker vil blive savnet på museet.
Julemåneden er normalt en meget
stille periode på museerne, ihvertfald
hvad besøgstallene angår. I et forsøg
på at afhjælpe det problem, arrange
redes på Bymuseet nogle »hurtige og
billige« juleudstillinger om: Julemær
ket 1904-87, Gamle jule- og nytårs
postkort og Færger på H.H.-overfar
ten (i tilknytning til byens juleslogan
»Jul i den gamle færgeby«). Initiativet
blev vel modtaget af publikum og set
med pædagogiske øjne, var det dejligt
at konstatere, at rigtig mange børne
haver og skoleklasser gik på juleud
stilling på museet. I forbindelse med
juleudstillingerne blev der udskrevet
en spørgekonkurrence for børn. Den
blev vundet af 11-årige Thomas Han
sen fra Helsingør og 12-årige Dennis
Konkolewsky fra Espergærde. Igen i
år arrangerede museumspædagogen
forskellige juleaktiviteter med Hel
singør Cityforening som sponsor: Luciaoptog gennem byens gågader med
elever fra Espergærde skole og Skolen
ved Gurrevej. Åbent hus på Bymuse
et, hvor publikum blev inviteret ind
for at klippe og klistre julestads og
pynte museets juletræ - her var en af
museets tidligere medarbejdere, An
nelise Møller, en sød og uundværlig
nissemor. Juleaftensdag om formid
dagen afsluttede museumspædagogen
de mange juleaktiviteter ved - sam
men med Helsingør Pigegarde og by

ens julemand, turistchef Ole Jordahn
- at aflægge besøg på plejehjemmet
Hammershøj, hvor beboerne blev øn
sket glædelig jul og budt på vin og
mundgodt. Forhåbentlig for beboer
ne, men også for vi andre blev det en
stemningsfuld og varm indgang til ju
len.
Museumspædagogen er Helsingør
Kommunes Museers repræsentant i
Helsingør Museumsforenings arran
gementsudvalg. Det har været særde
les hyggeligt og inspirerende, sammen
med udvalgets øvrige medlemmer,
Lone Greve Olrik, Erik Buch Vestergaard og Ervin Jepsen, at finde ideer
til, planlægge og gennemføre de ar
rangementer, som et stigende antal af
foreningens medlemmer deltager i og
stiller forventninger til. Blandt årets
mange arrangementer, såsom histo
risk quiz, gamle film, byvandring i
Helsingborg og den allerede traditi
onelle julestue, skal især fremhæves
den herlige forårssøndag (24. maj)
hvor Flynderupgård Museet og dets
smukke omgivelser dannede rammen
om et arrangement, hvor langt over
hundrede af foreningens medlemmer
beså museets samlinger, oplevede fi
skerne bøde garn og slå reb og nød
den medbragte frokostkurv i det grøn
ne; en dag, som de mange deltagere
sent vil glemme.
1987 blev også det store Buxtehudeår, hvor Helsingørs navnkundige
bysbarn, organisten og komponisten
Diderich Buxtehude blev fejret efter
alle kunstens regler i anledning af 350året for hans fødsel. Helsingør Kom
munes Kulturelle udvalg nedsatte i
den anledning en lille arbejdsgruppe,
bestående af museumspædagogen og
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afdelingsbibliotekar Susanne From,
der fik til opgave at koordinere de
mange lokale Buxtehudearrangementer. Arbejdsgruppen producerede
desuden en plancheudstilling om Bux
tehude - og især hans relationer til
Danmark og Helsingør - der kunne
ses i Set. Mariæ kirke fra juli til no
vember. Festlighederne i Helsingør
kulminerede i dagene 26.-28. august
hvor byen var skueplads for Buxtehude-dagene arrangeret af Dansk Sel
skab for Musikforskning, Samfundet
Dansk Kirkesang og Dansk Organistog kantorsamfund - en række arran
gementer, der nød international bevå
genhed. Den kommunale arbejds
gruppe indgik aktivt i den praktiske
afvikling af festdagene, hvor muse
umspædagogen også afholdt foredrag
om Buxtehude og Helsingør på hans
tid i midten af 1600-tallet. Foredraget
blev i ændret form gentaget i såvel Ra
dio Helsingør som i Danmarks Radio.
Desuden ydede Helsingør Kommu
nes Museer bistand til Danmarks Ra
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dio i forbindelse med optagelsen af en
TV-udsendelse om Buxtehude.
Om Diderich Buxtehude og Buxtehudefestlighederne i Helsingør kan
der læses mere i en artikel andetsteds
i denne årbog.
For at fuldstændiggøre beretningen
om det museumspædagogiske arbejde
i 1987 skal kort nævnes en omfattende
foredragsvirksomhed både på muse
erne, men også »ud af huset«, hvor
ikke mindst plejehjem og senior/pensionistgrupper er blevet besøgt. Også
et stigende antal lærere og elevgrup
per henvender sig til museumspæda
gogen for at få bistand ved løsningen
af konkrete arbejdsopgaver.
Ved årsskiftet kan der således ses
tilbage på et 1987 med mangesidige
aktiviteter og spændende udfordrin
ger. Samtidig ønskes velkommen til et
1988, der i skrivende stund ikke synes
at ville stå tilbage for det gamle år
hvad afveksling, inspiration og oplad
ning angår.

