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Vignet på titelblad:
Denne randtegning fra byskriverens hånd i en af 1500-årenes tingbøger hen
viser til en sag om de såkaldte brokar, også kaldet brokister. Det var firkan
tede kister opbygget af træ, som man fyldte med sten for at give støtte til de 
pæle, der holdt skibsbroerne og samtidig beskytte dem mod vejrets luner som 
kraftig strøm eller isgang. Til broen ved toldkammeret (Toldbodbroen), der 
senere indgik i byens første havn i 1767, medgik der 4 brokar, og de var gan
ske kostbare. Man regnede med 200 rigsdaler for træværket og 200 rigsdaler 
for at fylde karret med sten. I 1636 forlangte borgmester Jørgen Andersen 400 
rigsdaler for et brokar og ikke mindre end 700 for opfyldningen.

Omslag:
Udsnit af udskiftningskort over Harreshøjs jorder, opmålt 1790 af J.F.B. Op
pen. I forbindelse med landboreformerne i slutningen af det 18. århundrede 
blev der udfærdiget udskiftnings- og senere matrikelkort over alle landsby
erne. Harreshøj fik sine jorder udskiftet i 1772, men først i 1791 blev tre 
husmandslodder afsat, en på hver af de oprindelige gårdes jordlod. Landsby
ens gårde fik arvefæste henholdsvis 1794 (”Sølund” og ”Aspegaard”), 1796 
(”Lottesminde” - en helt nyoprettet kolonigård) og 1799 (”Vangegaard”). På 
kortudsnittet ses nogle af Harreshøjs gamle husmandslodder med navnene på 
husfæsteme Frans Børresen og Laurs Nielsen. Disse jordlodder blev først solgt 
af staten til ejendom i 1860. Frans Børresen synes ved landsbyudskiftningen at 
have fået tildelt den ene af de nyoprettede huslodder ved lodtrækning, hvilket 
i udskiftningsforretningen beskrives således: »Frands Børgesen bekom Huus 
Lodden paa Gaardmand Niels Hansens Lod (= gården ”Sølund”), paa hvilken 
Huus Lod han til næste Sommer vil udi flytte Huuset.« Vi ved ikke, om denne 
husflytning blev realiseret. De tre fæstere på husloddeme fik alle arvefæste i 
1848, andre af landsbyens helt jordløse huse havde allerede fået det en halv 
snes år forinden.
Kort- og Matrikelstyrelsens arkiv.
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Arvefæste var vejen til 
foden under eget bord

af Kresten Tommerup

En samling kopier af gamle arvefæstebreve 
fortæller oversete detaljer om vejen mod bøn
dernes selveje her i Nordsjælland - Gård
mand Jens Larsen i Havreholm var i 1791 
blandt de allerførste i det gamle Tikøb sogn.

Den stribe af landboreformer, der gennemførtes 
i Danmark i den sidste halvdel af 1700-tallet, 
er med god grund blevet anset som et væsent
ligt led i udviklingen af det moderne danske 
samfund. Ophævelsen af stavnsbåndet i 1788 
og landsbyernes udskiftning er vel de kendte

ste af reformerne, men det var blot dele af den 
omfattende række aflove og forordninger, som 
gennemgribende ændrede både landet og hele 
landskabet - og ”Frihedsstøtten” midt i nuti
dens trafikmylder på Vesterbrogade i Køben
havn har lige siden opsætningen i 1797 vidnet 
om den vægt og betydning, som man allerede 
i samtiden lagde på reformerne.

Der har været en tendens i eftertidens skil
dring af landboreformerne til at fremhæve 
kronprins Frederiks regentperiode i faderens 
- Christian VIIs - navn fra ”systemskiftet” i 
1784 på bekostning af den foregående (og i 
eftertiden stærkt upopulære) Guldberg-perio- 
de (1772-84). Det er imidlertid spørgsmålet, 
om der med regeringsskiftet 1784 skete noget 
egentligt brud med den indtil da førte politik. 
I årtierne forinden var der allerede indledt så 
omfattende reformer såvel på krongodset som 
på adskillige af landets private godser, at ud
viklingen efter kronprinsens og hans rådgiveres 
magtovertagelse nok snarere skal ses som en 
naturlig videreførelse og intensivering af disse 
bestræbelser. I realiteten blev grundstenene til 
landboreformeme lagt allerede i Frederik V’s 
allersidste år (+1766).

Frihedsstøtten i København, i dag placeret midt på 
Vesterbro gade, men oprindelig opstillet et stykke uden
for byens volde og Vesterport, står som en markering 
af Stavnsbåndets ophævelse i 1788.1 dag forsvinder 
monumentet, der blev rejst allerede midt under landbo
reformerne sidst i 1700-tallet, næsten i storbyens trafik. 
Denne tegning fra tiden før voldenes og byportens sløjf
ning viser, hvor flot anlægget præsenterede sig helt fra 
starten. Monumentet er i øvrigt flyttet nogle få meter i 
forbindelse med anlæggelsen af banegraven.
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I Hørsholm vidner Stolberg-mindestøtten ud 
for Hørsholm Museum (fotografiet øverst side 
6) således som en slags lokal ”Frihedsstøtte” 
om disse allerførste lokale reformer. Christian 
Vis enkedronning Sophie Magdalene lod om
kring 1760 grev C.G. Stolberg forestå en højst 
nødvendig omlægning af økonomien og drif
ten på Hørsholm Gods, som hun allerede 1731 
havde fået overdraget som gave af kongen. 
Stolberg gav i den forbindelse bønderne ar
vefæste og fjernede hoveriet. Enkedronningen 
opsatte nogle få år senere (1766) mindesmær
ket i taknemmelighed: reformerne havde vit
terlig forbedret godsets økonomi betragteligt. 
Efterfølgende gennemførtes der tilsvarende re
former på flere private godser, bl.a. Bemstorff, 
Gjorslev og Bregentved samt også på dele af 
det jyske krongods, delvis med Stolbergs ar
vefæstebreve fra Hørsholm Gods som forlæg.

Langt vigtigere end ophævelsen af det for
hadte stavnsbånd - som på det nordsjælland
ske krongods i øvrigt slet ikke havde haft den 
samme betydning som på de private godser 
- var ophævelsen af landsbyernes ældgamle 
dyrkningsfællesskaber (landsbyudskiftninger
ne), samlingen af den enkelte ejendoms jorder 
i rationelle enheder og dermed udflytningen 
af mange af landsbyernes gårde, den endelige 
adskillelse af agerland og skov (skovsepara
tion og -udskiftning) samt ikke mindst over
dragelsen af store dele af landbrugsjorden til

Stolberg-monumentet i Hørsholm. 
(Foto: Hørsholm Museum).

bønderne som arvefæste og dermed nogle få år 
senere overgang til reelt selveje. Ud af denne 
gennemgribende omvæltning fremstod i løbet 
af 1800-tallet den frie, selvejende og selvbe
vidste bondestand, som også politisk kom til at 
sætte sit præg på landet med grundloven 1849 
og siden systemskiftet 1901 som kulmination. 
Det var samtidig disse reformer, der skabte det 
velkendte danske landbrugsland, som vi først 
med nutidens øgede fokus på effektivisering 
og mekanisering endnu engang er i færd med 
at omforme.

Udskiftningen af krongodset i Nordsjælland 
er tidligere blevet udførligt behandlet af Birte 
Stig Jørgensen bl.a. i FAHS’ årbog 1966, hvori
mod selve overgangen til arvefæste/selveje for 
områdets gård- og husmænd ikke tidligere har 
været særligt grundigt undersøgt og analyseret. 
Arvefæste-begrebet som sådan blev i øvrigt 
først endeligt afskaffet ved de store jordlovs
reformer, der blev gennemført i 1919 (lensaf
løsning m.v.).

Et godt indblik i de nordsjællandske bønders 
gradvise overgang til selveje kan imidlertid fås 
ved udnyttelse af et omfattende materiale af be
varede arvefæsteskøder, som bl.a. bringer os di
rekte tilbage til slutningen af 1700-tallets Hav
reholm landsby syd for Hornbæk. Landsbyen 
var blevet udskiftet i 1782. Vi kender dog ikke 
selve udskiftningsforretningen, men det kort, 
som blev opmålt af landinspektør E. Thorm i 
1779, har vi bevaret i nøjagtig kopi som et vid
nesbyrd om, hvorledes landsbyen så ud frem 
til reformerne. Havreholm bestod af 5-6 gårde 
og et tilsvarende antal nok mere eller mindre 
skrutryggede huse, klumpet sammen omkring 
en lille landsbyforte. Tværs gennem landsbyjor- 
deme løb Gurre Å, som tidligere havde leveret 
drivkraften til en lille, lokal vandmølle. Nærme
ste anden bebyggelse var henholdsvis Homeby 
mod nord og Plejelt mod syd. Landsbyjordeme 
indbefattede før udskiftningen også en mindre 
del af det nuværende Klosterris Hegn.
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Jens Larsen 
og hans arvefæste

Gårdmand Jens Larsen på Stengaard i Havre
holm var - hvis han her midt på vinteren 1791 
skulle gøre regnebrædtet op - i det store og hele 
ganske godt tilfreds med tilværelsen, således 
som den havde formet sig for ham. De seneste 
8-9 år havde godt nok været et slid nærmest fra 
morgen til aften med den lod af landsbymarken, 
som han havde faet tildelt ved Havreholms ud
skiftning tilbage i 1782, men nu begyndte det 
da at lysne, selvom der stadig var lang vej, før 
al jorden var kommet under ploven.

Det skete jævnligt her på det seneste, at han 
tog det fine dokument frem nede fra kisten, hvor 
det var sikkert gemt. Han havde først fået det 
overdraget for nogle uger siden, i øvrigt sam
men med et fornemt kort over gårdens jorder. 
Kortet viste tydeligt, hvordan gårdens marker 
strakte sig i et langt bælte langs den nyudlagte 
kongelige skov Klosterris Hegn - hele vejen op 
til ejerlavsgrænsen, hvor Homeby-bøndemes 

marker begyndte. Det tilhørende dokument - 
hele 18 sider i alt og på sidste side forsynet 
med majestætens egenhændige underskrift og 
det kongelige laksegl - var hans bevis på, at 
alt sliddet havde været umagen værd. Med det 
i hånden følte han for alvor, at han havde fået 
foden under eget bord - og at gården nu uden 
problemer kunne gå videre til sønnen Lars, når 
den tid måtte komme. Den vished kunne nok 
stimulere lysten til atter at tage fat på det dag
lige slid, når foråret igen meldte sig.

”Arvefæste og Skiødebrev for Gaardmand 
Jens Larsen” stod der tydeligt på dokumentets 
forside. Det var udstedt en af de sidste dage 
i januar måned ”paa Vort Slot Christiansborg

Helt frem til starten af 1900-tallet synede egnens mange 
små landsbyer ikke af meget i landskabet. Her er det 
Havre holm med sin vindmølle og omgivende marker, 
som i 1910 er motivet på et maleri udført af teaterma
leren Stæhr-Olsen. Landsbyen, som udover møllen da 
stadig rummede fire regulære gårde, samt et større antal 
huse, er set nordfra, men bebyggelsen fylder ikke stort i 
det stærkt kuperede terræn.
(Maleri 1910 af Fritz Stæhr-Olsen).
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udi Vores Kongelige Residence Stad Kjøben- 
havn”, som der stod over kongens underskrift 
og det tykke laksegl. Jens Larsen havde fået 
det udleveret kort tid derefter sammen med det 
fornemme skødekort over alle Stengaardens 
tilhørende jorder, der nu officielt betegnedes 
som No. 6 af Havreholm By.

Jens Larsen vidste godt, at han - for øvrigt 

sammen med flertal let af gårdmændene i Hav
reholm - var blandt de første bønder på kron
godset i Nordsjælland, som havde fået dette 
bevis på, at ingen ville kunne tage gården fra 
ham, når han ellers i tide svarede sine skatter og 
afgifter. Han vidste også godt, at mange andre i 
de omkringliggende landsbyer spændt ventede 
på, hvornår det mon blev deres tur til at opnå 
tilsvarende arvefæste-status.

Det havde været en regulær festdag i hele 
Havreholm, da Jens Larsen havde modtaget sit 
arvefæstebrev. Det skete nemlig samtidig med, 
at Peder Jensen ovre på Havreholms anden ud
flyttergård, Roebjerggaard, og gårdmændene 
på tre af de stadig tilbageværende gårde in
de i selve landsbyen, gamle Lars Andersen på 
Ørbjerggaard, Rasmus Pedersen på Stubbega- 
ard og Niels Mortensen på Ravnegaard, også 
havde fået deres arvefæste-dokument. Alene 
gårdmændene på de to helt sammenbyggede 
halvgårde vestligst i landsbyen, Kroggaard og 
Bakkegaard, havde ikke fået deres arvefæste 
tildelt ved samme lejlighed. Delingen af deres 
dobbeltgård var vist endnu ikke faldet helt på 
plads, og derfor måtte de to gårdmænd - Jørgen 
Jensen på ”Kroggaard” og Peder Pedersen på 
”Bakkegaard” - vente en tid endnu, før også de 
i starten af 1792 og 1793 fik tildelt arvefæste 
på deres gårde.

Vil I ingerød var først i 1788 
Overgangen til arvefæste var på det nordsjæl
landske krongods blevet indledt få år tidligere, 
da en lille udvalgt gruppe af kronens bønder 
som de første i sommeren 1788 havde fået de
res arvefæstebreve udleveret ved en fornem 
højtidelighed på Frederiksborg Slot. Her havde 
grev Reventlow holdt en fyndig tale om vigtig
heden af, at bønderne fik ejendomsret til deres 
jord og at landboreformeme i det hele taget 
blev fremskyndet mest muligt, ikke blot af hen
syn til bønderne selv, men til hele samfundets 
gavn. Der havde ved den lejlighed vistnok væ
ret ret mange af gårdmændene med fra nabo
landsbyen Villingerød ovre på den anden side 
af åløbet og mosedragene.
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At det netop var Villingerød, der var blevet 
valgt ud ved tildelingen af de allerførste arve
fæsteskøder - som den første større landsby 
sammen med nogle fa enkeltgårde andre steder 
i de to amter - har sikkert sin forklaring i det 
forhold, at landsbyen lå så tæt på Esrum, hvor 
øvrigheden på det tidspunkt holdt til. I alt fald 
fik samtlige Villingerøds 10 gårdmænd deres 
arvefæste udstedt sommeren 1788 - som den 
første samlede landsby på hele krongodset.

Når Jens Larsen i Havreholm selv skulle 
sige det, så syntes han egentlig, at han havde 
oplevet store omvæltninger i de mange år, han 
efterhånden havde været husbonde på Sten- 
gaard. Han var startet som fæster på gården i 
sine helt unge dage, dengang den stadigvæk lå 
inde i selve landsbyen - tæt sammen med alle 
Havreholms øvrige gårde. Det var der, han var 
blevet gift og havde fået sine børn. I 1779 hu
skede han, hvordan alle landsbyens jorder var 
blevet omhyggeligt opmålt af landmålerne.

Udsnit afkortet fra 1779 side 9 visende Havreholms 
bymidte med gårde og huse omkring landsbygaden, 
der her danner en stor plads, forten. Bag gårdene ses 
tofterne, der er små jordstykker, hvor de daglige sysler 
foregår, og hvor man dyrker de grøntsager til hushold
ningen, der ikke dyrkes i det almindelige agerbrug. 
Numrene henviser til landsbyens gårde: 2) Kroggaardf 
Bakkegaard, 3) Stubbegaard, 4) Ørbjerggaard, 5) Rav- 
negaard, 6) Stengaard, 7) Roebjerggaard. 13) Placerin 
gen af landsbyens gamle vandmølle.

Efter at dele af landsbyjorden var blevet ind
taget til den nye skov (Klosterris Hegn) var 
landsbyen så omsider blevet udskiftet i 1782 
og det ældgamle landsbyfællesskab omkring 
driften afjorden var blevet opløst. Hver gård 
havde nu fået sine marker liggende nogenlun
de samlet i stedet for at gårdene alle havde haft 
jorden fordelt i en masse ganske små jordlod
der, der lå spredt ud over hele bymarken. Jens 
Larsen kunne godt huske, hvordan man den
gang spildte masser af tid bare for at komme 
rundt til de mange små jordstykker, hvoraf 
de fjerneste lå helt oppe tæt ved Horneby og 
andre igen nede ved skellet i syd mod Plejelt- 
bøndernes jorder.

Stengaard var en af de to gårde i Havreholm, 
som ved udskiftningen var flyttet helt ud fra 
landsbyen - ud til den jord, der var blevet til
delt gården ved udskiftningen. Det havde ikke 
været helt problemfrit at flytte så langt væk fra 
landsbyen og den sikkerhed, som det gamle 
landsbyfællesskab trods alt havde givet. Men 
Jens Larsen syntes nok, at han havde faet god 
hjælp af sine gamle naboer, da han skulle etab
lere sig derude på marken. Og det lille stykke 
jord med den gamle frugthave, som havde lig
get lige norden for gården inde i selve lands
byen, det havde han da heldigvis endnu. Det 
samme gjaldt for øvrigt for gamle Peder Jensen 
ovre på den anden af Havreholms udflyttergår
de, Roebjerggaard, som tidligere havde ligget 
klods op ad Stengaard inde i selve landsbyen. 
Den var flyttet ud til en hovedlod, der ligesom 
Stengaards jorder strakte sig helt op til Home- 
by-bøndemes marker.

Et par år senere (1784) var det gået som en 
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løbeild gennem landet, at den unge kronprins 
nu havde taget magten i København og at Guld- 
berg, arveprinsen og enkedronningen var ble
vet smidt på porten. Men det var da stadig Chri
stian VII, der var den retmæssige konge - og 
ham var det jo også, der her i januar 1791 havde 
signeret Jens Larsens fine arvefæstebrev.

Sognefogedens mulige rolle 
Siden magtskiftet i København havde den ene 
gode nyhed afløst den anden. Man forstod nok, 
at der til stadighed foregik en stadig magtkamp 
derinde i hovedstaden, men der viste sig flere 
og flere tegn på, at de reformvenlige kræfter 
var kommet til. Sommeren 1788 havde Jens 
Larsen naturligvis hørt om udstedelsen af de 
første arvefæstebreve og om den opsigtsvæk
kende begivenhed, der havde fundet sted på 
Frederiksborg Slot. Lidt senere samme år hav
de han da også med de øvrige gårdmænd i Hav
reholm glædet sig over nyheden om, at det for
hadte stavnsbånd omsider var blevet ophævet 
ved lov. Men på det tidspunkt havde han slet 
ikke kunnet forestille sig, at han her knap tre 
år senere selv skulle sidde med et sådant ar
vefæstebrev i hånden. Jo, det var virkelig gået 
stærkt i de her år, efter at den unge kronprins 
havde stillet sig i spidsen for landets ledelse.

På dette matrikelkort over Havreholm ejerlav 1860 
(baseret på det første egentlige matrikelkort fra 1813) 
er det markeret, hvor Jens Larsen ved udskiftningen af 
landsbyen 1782 fik udlagt gårdens jorder, nemlig i en 
hovedlod nordligt i ejerlavet i Klosterris Vangen, helt 
ud mod den nye skov Klosterris Hegn. Gårdens place
ringfør udskiftningen var ved nordsiden af landsbyga
den op til det lille markerede areal, som stadig hørte 
til gården i en årrække. De to øvrige lodder - en skov-/ 
englod og en særskilt lille moselod, lå i det Pandeha- 
ve-område (Raunholt Vang), som umiddelbart efter 
udskiftningen var udlagt tilfælles græsning for alle 
Havreholms gårde og først senere synes fordelt mellem 
lodsejerne. Også de såkaldte Kielsøe (Kjeldsø) Enge 
vestligt i ejerlavet (No. 20 og 21), var fra starten fælles 
græsningsarealer for alle gårdmændene i Havreholm - 
og dermed også for Jens Larsen, der fra starten måtte 
slås med det faktum, at store dele af gårdens jorder var 
skovklædte.

Man skulle nok være taknemmelig for, at han 
havde så gode rådgivere omkring sig, for man 
hørte jo, at der skete så mange voldsomme ting 
derude i det store udland.

Hvorfor lige netop gårdmændene i Havre
holm blev udvalgt til at få arvefæste som en 
af de første landsbyer i Kronborg Amt efter de 
indledende 1788-tildelinger, ved vi ikke - og 
det er heller ikke sikkert, at Jens Larsen selv 
kendte forklaringen. Men mon ikke han og de 
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andre gårdmænd i landsbyen har haft en for
modning om, at gamle Lars Andersen på ”Ør- 
bjerggaard” havde haft en finger med i spillet? 
Han var nemlig sognefoged og havde derfor 
god kontakt til myndighederne i Esrum. Det 
er vel tænkeligt, at Lars Andersen, der i 1791 
var blevet 66 år, havde presset på overfor re
gimentsskriveren for via et arvefæste at sikre 
sig, at gården ville gå uhindret videre til dat
teren Kirsten Larsdatter og dennes mand, Lars 
Hansen.

Kirsten Larsdatter havde netop året forinden 
født parrets første barn, en dreng, som tradi
tionen tro var blevet kaldt Lars efter bedstefa
deren, og et arvefæstebrev kunne således sikre 
gårdens förbliven på familiens hænder flere 
generationer frem. Det var da også det, der rent 

faktisk skete på Ørbjerggaard sidenhen: Lars 
Hansen nævnes ved folketællingen i 1801 som 
husbonde på gården. Kirsten Larsdatter er da 
blevet 40 og sønnen Lars er nu 11 år - og ud
over yderligere 4 sønner, der er kommet til, 
nævner folketællingen Lars Andersens enke 
Marie Larsdatter, der nu bor på aftægt hos dat
teren og svigersønnen. Den gamle sognefoged 
er altså faldet fra i årene forinden.

Lars Hansen overtog selv gården i 1808, mu
ligvis efter hustruens død, og 1828 gik den vi
dere til sønnen Lars, der da kalder sig Lars 
Andersen Larsen - måske for at holde farfa
derens gamle sognefoged-status lidt i hævd. 
1857 gik den derpå videre til hans egen søn 
Anders Larsen.

19 bind med arvefæste breve
Dele af historien om Jens Larsen på udflyt
tergården Stengaard og de øvrige gårdmænd

Parti fra egnen omkring Fredensborg. Dankvart Dreyer 
ca. 1840. Maleri i privateje.
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i Havreholm kan udledes af en omfattende 
samling af kongelige arvefæstebrev-kopier, 
som i dag befinder sig på Rigsarkivet i Kø
benhavn. Materialet, som er nøje gennemgået 
som grundlag for denne artikel, består af 19 
omfangsrige bind med tilsammen 950 kopier af 
arvefæstebreve, som blev udstedt til gårdejere 
og husmænd på en del af krongodset i Nord
sjælland (Kronborg amt) i perioden 1788-1832. 
Dokumentsamlingen betegnes fra gammel tid 
som ”Brune Række II” og den giver et enestå
ende indblik i en lidt overset del af de landbore
former, som fandt sted specielt i Nordsjælland 
i årene efter kronprins Frederiks (den senere 
Frederik VI) ”statskup” i 1784. Det var her, at 

Kort over Frederiksborg Amt 1803. Kronborg Amt, der 
bestod af Holbo herred og Lynge-Kronborg herreds 
nordlige del, blev nedlagt ved reformen 1793 og indgik 
i Frederiksborg Amt. Hørsholm amt blev nedlagt i 1805, 
men var i praksis en del af Frederiksborg Amt.
Efter Sterm: Frederiksborg Amt, 1803.

kronprinsen bistået af en kreds af reformven
lige politikere havde taget magten i landet efter 
Ove Høegh Guldbergs konservative styre, der 
var bakket op af kongens halvbroder, arveprins 
Frederik og dennes mor, den magtfulde enke
dronning Juliane Marie. Det var denne kreds, 
der ved et ”kup” i 1772 havde styrtet Struensee 
og faet ham henrettet.
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Det nordsjællandske krongods omfattede 
store dele af såvel Kronborg Amt som Frede
riksborg Amt. Kronborg Amt bestod på dette 
tidspunkt af af Holbo og den nordlige del af 
Lynge-Kronborg Herred, idet sognene Karle
bo, Blovstrød, Birkerød og Hørsholm hørte til 
det daværende beskedne Hørsholm Amt (Hørs
holm Gods). Hele Kronborg Amt var krongods, 
når bortses fra de to private små godsdannelser 
Krogerup ved Humlebæk og Hellebækgaard 
på Nordkysten. Kronborg Amts krongods be
stod således af sognene Asminderød (15), Tikøb 
(23), Esbønderup (3), Søborg (12), Græsted (8), 
Maarum (5), Valby (5), Helsinge (6), Annisse 
(2), Ramløse (4), Tibirke (2), Vejby (5), Bli
strup (8), Nødebo (1) og Grønholt (3). Tallene 
i parentes angiver antallet af ejerlav/landsbyer i 
sognet iflg. Birte Stig Jørgensen, der for ganske 
mange år siden udførligt undersøgte landsby
udskiftningerne på krongodset i Nordsjælland.

Det daværende Frederiksborg Amt omfat
tede Lynge-Frederiksborg og Strø Herreder 
samt sognene Snostrup, Ølstykke, Stenløse og 
Veksø af Ølstykke herred. Den datidige amts
opdeling gik således på tværs af de langt æl
dre herredsgrænser. Af Strø Herred hørte dog 
sognene Kregme, Vinderød, Melby og Torup 
(og dermed hele Halsnæs) under det private 
Frederiksværk Gods (med hovedgården Arre- 
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søgaard/Arresødal (oprettet så sent som 1773) 
og den hertil hørende Grønnesøgaard på Hals
næs), mens hele resten af amtet var krongods.

I Kronborg Amt omfattede krongodset 102 
landsbyer med tilsammen 694 gårdmænd, 
mens tallene for Frederiksborg Amt tilsvaren
de var 60 landsbyer med 633 gårdmænd. Her
af fremgår det, at landsbyerne i Frederiksborg 
Amt gennemgående var noget større, end til
fældet var i det østligere Kronborg Amt, som i 
langt højere grad var præget af spredtliggende 
enestegårde eller smålandsbyer på blot 2 gårde, 
ofte i form af regulære dobbeltgårde. Det ses 
dog, at totaltallet af gårde (gårdmænd) i de to 
amter ikke afveg væsetligt fra hinanden.

Historien om Jens Larsen og hans arvefæste 
ovenfor er naturligvis en slags rekonstruktion, 
for vi ved jo ikke meget om, hvad Jens Larsen 
selv tænkte og følte sidst på vinteren 1791. For
tællingen er imidlertid baseret på de fa helt ek
sakte kendsgerningen, som vi - udover oplys
ningerne i selve arvefæste-dokumentet - kender 
til den første arvefæste- og selvejerbonde på 
Stengaard i Havreholm. Han optræder allerede 
i en slags folketælling i 1771, mens han stadig 
boede på den gamle gård nr. 5 inde midt i Hav
reholm landsby. Her får vi at vide, at han da 
var 34 år, gift første gang og at hans kone var 
31 år, ligeledes gift første gang. Parrets første 
barn, datteren Boel, var da ca. 4 år og hustruen 
atter højgravid. De sidste oplysninger kan vi 
udlede af folketællingen 1787, for her nævnes 
Jens Larsen som 50 år gammel og nu gift (an
den gang) med Inger Jensdatter, der er 17 år 
ældre. I husstanden nævnes desuden sønnerne 
Lars (16 år), Hans (14 år) og datteren Boel (20 
år), med oplysningen om, at de alle var børn fra 
hans første ægteskab. Folketællingen 1801 har 
ham også, nu som 65-årig enkemand, bonde og 
gårdbeboer. På gården befinder sig endvidere

Det havde unægtelig været spændende, om vi havde 
samtidige billeder af datidens landsbyliv, men det er 
yderst sjældent, ikke mindst i Helsingørområdet. I 
mangel af bedre bringes her et interiør fra en bondestue 
et ukendt sted på Sjælland. Maleri af C.A. Schleisner 
1862. Privateje.



Storkøbmanden Jean Jacob Claessen fra Helsingør 
fik i januar 1793 arvefæste på den største af gårdene 
i Nyrup landsby, "Sølyst”, som senere skiftede navn 
til ”Nyrupgaard”. Landsbyens øvrige gårde fik først 
deres arvefæste et par år senere. Her er den store gård, 
som allerede 1802 opslugte nabogården ”Tyrgaard” 
og siden fik en statelig hovedbygning, set fra luften i 
1937. Man fornemmer stadig, at der oprindelig var tale 
om to helt selvstændige gårde. På den modsatte side af 
den stærkt snoede landsbygade lå tidligere en kongelig 
jægergård, som sidenhen blev til krohus. Den fik sit eget 
arvefæste i 1821. Senere blev kroen lukket og ejendom
men Clay thorpe opført nederst på grunden, direkte ud 
til daværende Nyrup Sø. Det gamle krohus blev efter
følgende nedrevet. ”Nyrupgaard” er i dag domicil for 
modefirmaet Noa-Noa. (Sylvest Jensen Luftfoto i Kjeld 
Damgaards arkiv).

Kirsten Pedersdatter,”hans Sønne-Kone” (40 år 
gammel) og dennes 2 døtre, Pernille Larsdatter 
(8 år) og Anne Larsdatter (4 år). Hvor sønnen 
Lars Jensen, som nu må være blevet 30 år gam
mel, befinder sig på dette tidspunkt, fremgår 
ikke, men nogle år senere (1807) overtog han 
ifølge tingbogen gården fra faderen, der velsag
tens er død umiddelbart forinden.

Vi ved faktisk ikke, om Stengaard i Havre
holm flyttede ud fra landsbyen ved selve ud
skiftningen 1782 - eller om det først skete fa 
år senere. Såvel Stengaard som den nordvest 
for liggende Roebjerggaard (Rødbjerggaard) 
fik dog deres hovedlodder udlagt så langt nord 
for landsbyen, at en flytning af gårdene væk 
fra selve landsbyen nok må have været konse
kvensen. En udflytning af de to gårde er i hvert 
fald sket inden 1810, fremgår det af et særskilt 
matrikelkort over selve landsbyen fra dette år.

Mængden afslører 
sammenhænge
Så forlader vi ellers Jens Larsen i Havre
holm, for den store mængde af undersøgte 
arvefæstebreve/-skøder har resulteret i udar
bejdelse af samlede oversigter med udførlige 
oplysninger om gård- og husnavne, gårdmænd 
og husmænd, landsbyer, tidspunkter for arve
fæstebrevenes udstedelse m.v. Dette materiale 

gør det muligt at fa et overblik over og se nogle 
sammenhænge i hele materialet, som ikke af
sløres af det enkelte dokument. Mængden gør 
det også muligt at lave lidt statistik til belysning 
af nogle tendenser i udviklingen/udstedelsen. 
Således ses det hurtigt, at det fra starten var 
helt normalt, at alle gårdene i en landsby (el
ler i hvert fald hovedparten) fik deres arve
fæstebreve udstedt samtidig, således som det 
f.eks. allerede er nævnt med Villingerød, hvis 
10 gårdmænd i samlet flok fik deres arvefæste 
allerede midt på sommeren 1788. Efter de før
ste udstedelser i sommeren 1788 kom der dog 
til at gå endnu halvandet år, før der blev tale 
om yderligere udstedelser. Årsagen hertil ken
des umiddelbart ikke.

Arkivmaterialet viser, at efter udstedelses
pausen fik 17 gårde i Lønholt arvefæste i 1790 
(den sidste dog først et år senere), mens As
minderøds seks gårde og Dagelykkes 10 gårde 
fik udstedt deres arvefæsteskøder samtidig med 
Jens Larsen og de andre gårdmænd i Havre
holm i 1791. Dette år indledes en hel bølge af 
arvefæste-udstedelser, hvoraf dog næsten alle 
går udenom det gamle Tikøb sogn. De 19 gård
mænd i den store landsby Annisse ved Arresø 
fik således også arvefæste 1791, ligesom 15 af 
gårdene i nabolandsbyen Ramløse, mens de i 
alt 22 gårde i den meget store landsby Lang
strup først fik deres arvefæstebreve året efter 
( 1792), hvor også Danstrups 8 gårde kom med.
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Sammen med arvefæste-dokumentet udleveredes der til 
arvefæsterne et særskilt skødekort over ejendommene. 
Her ses et sådant omfattende den tidligere skovfogedbo
lig ”Svalebakke” på Tikøb Overdrev, lige nordfor vejen 
mod Harreshøj. Jens Pedersen fik sit arvefæstebrev i 
januar 1793 - samtidig med Tikøbs gårdmænd. Skø
dekortet er opmålt/tegnet allerede 1791 af den kendte 
landinspektør A. v.d. Recke, som var aktiv under hele 
udskiftningsforløbet i denne del af Nordsjælland og si
denhen bl.a. fik ansvaret for etableringen af Esrum Ka
nal mellem Esrum Sø og Dronningmølle. (Rigsarkivet).

Og sådan fortsætter det så år for år og lands
by for landsby frem mod århundredskiftet med 
toppunkter i arvefæste-udstedelsen i hele Kron
borg Amt på op omkring 60 stk. årligt i årene 
1791, 1794 og 1797.
1793 er også et af de store udstedelsesår, og 
nu begynder omsider de øvrige landsbyer i 
det gamle Tikøb sogn at komme med, i første 
omgang bl.a. med arvefæste til gårdmændene 
i Borsholm (6 gårde) og selve kirkebyen Tikøb 
(5 gårde) samt den første af gårdene i lands
byen Nyrup (Sølyst/Nyrupgaard - Jens Jacob 
Claessen). Samme år udstedtes der arvefæste

på ejendommen Dalsborg ved Skotterup (Ma
rie Elisabeth Godenius). 1794 kommer også 
Horserød med (6 gårde -yderligere 2 gårde 
dog først i 1798), Saanes 4 gårde og samtlige 
Jonstrups 5 gårde. Endvidere 3 af gårdene i LI. 
Esbønderup (den sidste gård først 1799). Også 
4 af Bistrups gårde får arvefæste det år (den

Kirkebyen Tikøb hørte med sine kun 6 gårde (den vel
voksne præstegård medregnet) ikke til det store land
sogns største landsbyer. Tikøbs 5 gårdmænd fik i samlet 
flok arvefæste i starten af 1793. Byen var udskiftet 
nogle år forinden - endda i to omgange. Præstegår
den, som var Tikøbs største gård, var ikke omfattet af 
reformerne - den var jo stadig embedsbolig. Først med 
jordlovene i 1919 blev præstegårdsjorderne landet over 
inddraget og for store deles vedkommende udstykket til 
husmandsbrug. Her er landsbyen i et virkelig flot view 
fra oven, således som den præsenterede sig fra sydvest 
for luftfotografen i 1956.1 baggrunden ser man ganske 
tydeligt den skovomkransede Gurre Sø. (Sylvest Jensen 
Luftfoto i Kjeld Damgaards arkiv).
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sidste først 1802) samt 2 af gårdene i Harres- 
høj (yderligere 1 gård 1796 og 1 gård 1799). 
Omsider i 1795 far de resterende 5 gårdmænd 
i Nyrup i samlet flok deres arvefæste, hvilket 
også gælder for de 9 gårde i Homeby samt Bøt- 
terups 4 gårde. 1796 er turen kommet til eneste- 
gården Kathøj (se kort side 21) syd for Tikøb, 
de to gamle gårde i Reerstrup samt alle 4 gårde 
i Rørtang. Det følgende år (1797) gives der ar
vefæste til alle Sauntes 10 gårde, Skibstrups 7 
gårde og de 4 gårde i Apperup.

Herefter indtræder en kortere pause frem til 
1801, hvor den første af Hornbæks gamle gårde 
far arvefæste - samtidig med de i alt 12 gårde 
i den velvoksne landsby Plej elt. De to Tysker
gårde ved Reerstrup far deres arvefæste i 1802 
samtidig med Stenstrup, og endelig sluttes der 
foreløbig af med arvefæste til enestegården Bo- 
rupgaard i 1804 og samtlige 6 gårde i Gurre i 
1808. Yderligere 2 gårde i Hornbæk må vente 

helt til 1820, og den sidste af kronens gårde i 
det oprindelige Tikøb sogn, der får sit arvefæ
ste, er Holmegaarde - og det sker først 1833.

En vederlagsfri overdragelse 
Arvefæstebrevene er alle dokumentation for 
en vederlagsfri) !) overdragelse af det fremti-

Matrikelkortet over Tikøb by fra 1861 (udsnit) viser ty
deligt, hvorledes landsbyens ret sparsomme bebyggelse 
lå klumpet sammen langs sydenden af den sø, der i dag 
er drænet væk, og som nu bl.a. rummer byens idræts
plads og en del nyere parcelhuse. Bemærk, at søen i 
sin tid gik helt ind til landsbygaden mod syd - hvor 
Tikøb Brugs ligger i dag. Ved udskiftningen flyttedes 
to af byens gårde helt ud af landsbyen (Nygaard og 
Frederiksminde). De to udflyttergårde er her markeret 
på deres oprindelige beliggenhed i landsbyen forud for 
udskiftningerne. (Markeringer på kortet ved Kresten 
Tommerup).
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Bønderne på enkedronningens Hørsholm Gods fik ar
vefæste som de første i landet. Her ses forsiden på det 
tinglyste arvefæste skøde fra 1761 for bonden Peder 
Jensen på Gård No. 3 (Tingstedgaard) i landsbyen 
Sjælsmark i Blovstrød sogn. Hele dokumentet var sirligt 
håndskrevet, men de hørsholmske arvefæstebreve blev 
efterfølgende trykt og benyttet som forlæg på flere andre 
af landets private godser. (Hørsholm Museum).

dige ejerskab til de gårde og huse med deres 
tilhørende jorder, som ellers havde tilhørt kro
nen gennem århundreder. De fremtræder som 
fortrykte, men trods alt i detaljen noget for
skellige og individuelt tilrettede arvefæste- og 
skødebreve. Enkelte af kopierne er dog alene 
håndskrevne.

Arvefæstet bliver tildelt den hidtidige fæster 
”af kongelig Naade” og ejendommen overgår 
efter få år (sædvanligvis 6) til ”evindelig Eien
dom”, herefter også med fri adgang for den nye 
ejer til at afhænde ejendommen eller dele deraf 
til tredjemand eller optage lån i den. At der ikke 
er tale om et helt ”rent” ejendomsskøde, frem
går dog af, at der fortsat skal svares en vis årlig 
(fæste)afgift, ligesom der skal betales en sær
lig afgift - den såkaldte ”rekognition” - ved et 
ejerskifte, svarende til den gamle indfæstnings- 
afgift. Det fastslås endvidere, i arvefæstebre
vets paragraffer, at bygningerne altid skal være 
forsikret i brandkassen. Også eventuel eksiste
rende skov på ejendommen overdrages til arve
fæsteren, hvorimod kongen fortsat forbeholder 
sig jagtretten, dog mod erstatning, hvis jagten 
resulterer i skade på høsten, hegn eller gærder.

Det er bemærkelsesværdigt - men vel også 
helt forventeligt - at det de første år næsten 
udelukkende er egentlige gårdmænd, der får 
udstedt arvefæsteskøde. Først senere kommer 
også husmændene med, om end det de første 
mange år stadig kun sker i ganske beskeden 
udstrækning. Sidenhen - i periodens sidste del 
- får huse med tilhørende jordlod derimod den 
samme overvægt i det årlige materiale, som 
tidligere gårdene havde. Helt frem til Christian 
VIIIs tiltrædelse efter Frederik Vis død udste
des der dog stadig en del arvefæsteskøder også 
til gårdmænd. Næsten samtlige modtagere af

s

arvefæste- og skødebrevene synes i øvrigt at 
være omtalt som stedets (gårdens/husets) hidti
dige fæstere - og stort set alle er de tituleret som 
”Gaardmand” eller ”Husmand”, hvor anden ti
tel (som f.eks. kromand ell. købmand) ikke be
nyttes. Kun i ganske beskeden udstrækning er 
andre samfundsgrupper repræsenteret i materi
alet som eksempelvis håndværkere, kromænd, 
købmænd etc. Der er dog enkelte tilfælde, hvor 
det er folk fra samfundets top, oftest embeds- 
mænd, der sikrer sig arvefæste på en af kronens 
hidtidige ejendomme. Bemærkelsesværdigt er 
endvidere det forhold, at det i ganske mange 
tilfælde er enker efter gård- og husmænd, som 
får udstedt arvefæsteskødet - i enkelte tilfælde 
er der tale om flere i den enkelte landsby.

Fordelingen år for år mellem gårdmænd og 
husmænd fremgår i øvrigt af grafen over samt
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lige arvefæstebreve - ”Arvefæstebreve 1788- 
1840 - Kronborg Amt” samt den tilhørende 
graf over den procentuelle fordeling år for år 
på gårde og huse/j ordlodder.

Den markante overvægt af egentlige gård
mænd i de første mange år af perioden afslører 
nok, at landboreformeme snarere end af rent 
menneskelige hensyn til landbefolkningens ve 
og vel var drevet af ønsket om at fremme selve 
landbrugsproduktionen og dermed stimulere 
samfundsøkonomien mest muligt: Reformerne 
skulle simpelthen understøtte en mere optimal 
drift af gårdene som de vigtigste produktions
enheder. Samtidens kommentarer, således også 
grev Reventlow i hans programtale på Frede
riksborg slot i sommeren 1788, sætter nok fo
kus på bondestandens frihed og uddannelse, 
men det er tiltag, som direkte sigter mod at 
fremme ”vindskibeligheden”. Det begreb be
nyttes igen og igen i datidens begrundelser for 
nødvendigheden af landboreformer. Udtrykket 
oversættes vel bedst til nudansk ved foretag
somhed eller driftighed.

Den overordnede hensigt med landborefor
meme fremgår bl.a. af den såkaldt lille landbo
kommissions indberetning til Rentekammeret 
i foråret 1786, her formuleret som en regulær 
tretrins-plan: ”Ved udskiftning skaffes bønder
ne en fri rådighed, enhver over sin jord, og 
altså lejlighed til at forbedre sit agerbrug. Ved 
hoveriets formindskelse skaffes dem fornøden 
tid hertil og ved ejendoms meddelelse håber vi, 
at dem vil gives dobbelt lyst dertil”.

På kronprinsens fødselsdag!
Det falder umiddelbart i øjnene, at en meget 
stor del (i flere af årene - 1795, 1797 og 1798 
- gælder det endda samtlige) af arvefæstebre
vene igennem perioden 1790-1802 er dateret/ 
underskrevet den 28. januar - på den davæ
rende kronprins Frederiks (den senere Frederik 
Vis) fødselsdag. Forklaringen er naturligvis, at 
vi befinder os midt i den periode, hvor den unge 
kronprins optrådte som landets reelle regent på 
vegne af faderen, den sindssyge Christian VII 
(der i øvrigt selv havde fødselsdag dagen efter 

- den 29. januar). Formelt var det dog stadig 
faderen, Christian VII, der i hele perioden frem 
til sin død i 1808 villigt underskrev de mange 
papirer, der blev lagt foran ham - herunder 
også de mange arvefæstebreve vedrørende det 
nordsjællandske krongods.

Benyttelsen af datoen 28. januar som fore
trukket udstedelsesdato ses i øvrigt også i mate
rialet omfattende det gamle Frederiksborg Amt 
(”Brune Række I”).

Den udarbejdede graf over ”Procentuel for-

Landsbyen Plejelt helt ud mod kommunegrænsen i vest 
var en af egnens største landsbyer med hele 12 gårde, 
placeret på hver side af den meget langstrakte lands
bygade. Alle Plejelts gårde samt den tidligere kro fik 
arvefæste samtidig i 1801. Her har luftfotografen fanget 
den sydligste del af landsbyen i 1959 - mens landbrug 
stadig var hovedbeskæftigelsen og inden store dele af 
landskabet i baggrunden var blevet spoleret ved omfat
tende grusgravning. Det var den lille gård på hjørnet af 
Esrumvej og landsbygaden, der i mange år fungerede 
som landevejskro. (Sylvest Jensen Luftfoto i Kjeld Dam- 
gaards arkiv). 

19



deling efter arvefæstebrevets udstedelsesdato 
(1788-1803)” gengiver tydeligt dette ganske 
specielle forhold, som formentlig må tilskri
ves hele embedsværkets respekt for den ene
vældige kronprins-regent som den, der reelt 
forærede bønderne den fremtidige ejendomsret 
til kronens hidtidige ejendomme. I det lys skal 
man velsagtens også se nogle af de mere spe
cielle gård- og husnavne, som optræder i ma
terialet, således navnet ”Kongensgave”, som 
findes i flere af områdets ejerlav (Helsinge, 
Ramløse, Maarum, Søborg). Hertil kan føjes 
”Kongensglæde” (Helsinge) og ”Kongenshau
ge” (Nødebo).

Stort set samtlige gårde og huse, der far ar
vefæste, er i materialet navngivet gennem hele 
perioden - og dette synes at være det første til
fælde, hvor gård- og husnavne benyttes så kon
sekvent. Tilsvarende er det i de fleste tilfælde 

anført i arvefæstebrevet, hvornår den pågæl
dende landsby blev udskiftet. Denne oplysning 
må dog tages med et vist forbehold: I enkelte 
tilfælde ses to gårde i samme landsby anført 
med forskelligt udskiftningsår! For landsbyer.

/ den store kirkeby, Vejby, oppe på Nordkysten fik de 
første ti af landsbyens gårdmænd først deres arvefæ
ste i 1795, næsten 10 år efter landsbyens udskiftning. 
Yderligere tre gårde kom med i 1798, i alle tilfælde med 
kronprins Frederiks fødselsdag (28. januar) som udste
delsesdato. På endnu tre gårde blev der først givet arve
fæste i 1819 og 1821, længe efter at kronprinsen havde 
overtaget kongemagten som Frederik VI. For de sidste 
tre gårde er der tale om helt tilfældige udstedelsesdatoer. 
Her ses et kig ud over landsbyens tage med den gamle 
højtliggende kirke i baggrunden, foran hvilken man skim
ter den store præstegård. Udateret maleri af P.C. Skov- 
gaard (1817-1875). Privateje.
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hvor udskiftningstidspunktet ikke kendes på 
anden vis (hvor udskiftningsforretning og -kort 
f.eks. ikke er bevaret) kan arvefæstebrevenes 
oplysning dog være ganske værdifuld. Det gæl
der f.eks. netop for Havreholm.

Ligeså bemærkelsesværdigt er det, at udste
delsesdatoen 28. januar efter 1802 ikke længere 
benyttes overhovedet. Det kan have sammen
hæng med en mere glidende, embedsmands
styret administration af arvefæste-udstedel
sen. Medvirkende kan formentlig også være, 
at kronprinsens fulde opmærksomhed ikke 
mindst efter 1802 (Slaget på Rheden) i langt 
højere grad måtte rettes mod landets forsvars- 
og udenrigspolitik. Under alle omstændigheder 
er det dog påfaldende, at brugen af kronprin
sens fødselsdag som udstedelsesdato ophører 
så pludseligt.

Det fremgår i øvrigt, at der netop fra 1802 
skete en markant nedgang i antallet af udstedte 

Da der den 28. januar 1796 (kronprinsens fødselsdag!) 
blev udstedt arvefæste på enestegården Kathøjgaard 
syd for Tikøb, blev det udstedt til Peder Jørgensen, der 
forinden havde haft gården i fæste. Til gården hørte to 
små vange henholdsvis syd og nord for gården, Sønder 
og Nørre Vang. Få år senere blev gårdens jorder opmålt 
i forbindelse med udskiftningen af overdrevsjorderne, 
og ved den lejlighed fik gården tillagt en pæn del af 
Tinkerup-området. Afkortet, der er uden årstal, fremgår 
det, at Peder Jørgensen i mellemtiden var faldet bort og 
at hans enke nu havde overtaget den. Mellem gårdens 
oprindelige marker og Tinkerup-lodden ligger stadig 
det lille selvstændige ejerlav Tikøb Skovhuse.

arvefæste-skøder. Der er således slet ikke nog
le udstedelser i årene 1806-07 samt 1812-14 og 
i øvrigt kun ganske fa på årsbasis gennem hele 
perioden 1803-1819. Førsti 1819 kommer den 
årlige udstedelse af arvefæstebreve atter op på 
30 stk., kulminerende med 40 stk. året efter, 
hvorefter der igen indtræder en nedgang til 0 
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i 1825. Fra 1827-28 og perioden ud kommer 
en ny aktivitetsbølge, kulminerende med godt 
30 arvefæstebreve i 1835 - i denne sidste år
række fortrinsvis omfattende arvefæsteskøder 
til husmænd.

Det første lavpunkt i landvæsensmyndighe
dernes aktivitet 1803-1815 kan umiddelbart 
tilskrives Englandskrigene/Napoleonskrigene, 
statsbankerotten 1813 og tabet af Norge 1814, 
hvorimod aktivitets-faldet i årene 1823-1828 
må have en tæt sammenhæng med den dybe 
landbrugskrise, som blev oplevet i disse år med 
stærkt faldende priser på landbrugsprodukter.

Med dronningens 
underskrift
Fra 1808, da Christian VII døde, var det natur
ligvis kronprins Frederik, der nu som Frede
rik VI underskrev arvefæstebrevene, ligesom
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det de allersidste år (fra 1838) er efterfølgeren, 
Christian VIII, der er underskriver. Der findes 
i hele materialet alene et enkelt arvefæstebrev, 
der ikke bærer den kongelige underskrift, nem
lig et arvefæstebrev dateret 8.3. 1815 til enken 
Anna Cathrine Jensdatter på et husmandssted 
i landsbyen Høbjerg ved Helsinge. Dette do
kument er i stedet underskrevet ”under hans 
Majestæt Kongens Fravær og i allerhøjstsam- 
mes Navn” af Dronning Marie. Det må således 
have været af væsentlig betydning, at dette do
kument blev udstedt med det samme og ikke 
kunne afvente kongens tilbagekomst fra freds
forhandlingerne i Wien (Wienerkongressen). 
Det sætter yderligere Anna Cathrines Jensdat
ters arvefæstebrev i et vist perspektiv, at de to 
regulære gårde i landsbyen Høbjerg først fik 
deres arvefæste året efter (1816).

Wienerkongressen - de besværlige freds
forhandlinger i den østrigske hovedstad, hvor 
Europas grænser blev fastlagt efter opgøret 
med Napoleon - foregik i perioden 16. septem
ber 1814- 10. juni 1815. Fra dansk side deltog 
Frederik VI en god del af tiden, bistået bl.a. af 
N. Rosenkrantz og brødrene Bemstorff. Ved 
forhandlingerne godkendtes Norges afståelse 
fra Danmark til Sverige (som kompensation 
for Ruslands annektion af Finland), men som 
en slags ”plaster på såret” fik Danmark efter
følgende overladt grevskabet Lauenburg. Fre
derik VI tog sig i øvrigt en elskerinde under det 
langvarige ophold i Wien, den unge Caroline 
Seyffart, som kongen ved afrejsen fra Wien 
nådigt tildelte en ganske betragtelig årlig pen
sion (godt og vel svarende til en ministerløn!). 
Det beløb måtte den danske statskasse pligt
skyldigst udrede helt frem til hendes død som 
95-årig i 1891.

Men det er jo en ganske anden historie, som 
Frederiks hjemlige elskerinde (maitresse) siden 
1808, Bente Rafsted, måske ville have sagt. 
Hende holdt Frederik VI fast ved også efter

Christoph Wilhelm Wohlien: Portræt af Frederik VI, der 
regerede fra 1808 til sin død i 1839.1 praksis styrede han 
dog landet efter statskuppet i 1784. Malet 1855 efter F.C. 
Grögers portræt af kongen fra 1809. Privateje.



Gårdmand Hans Jensen på ” Ørnehøysgaard” i Danstrup 
fik udstedt sit arvefæstebrev 28. januar 1792, året efter 
Jens Larsen i Havreholm - og for øvrigt samtidig med 
de syv andre gårdmænd i landsbyen. Her ses et udsnit 
af arvefæstebrevets indledning. Danstrup bestod frem 
til landsbyens udskiftning af fire dobbeltgårde, der lå 
tæt samlet i ejerlavets nordlige ende. De fire gårde blev 
ændret til normale enkeltgårde, samtidig med at der 
etableredes fire nye gårde på landsbyens jorder ned mod 
Langerød og Veksebo, heriblandt også Ørnehøjgaard.

hjemkomsten fra Wien og helt frem til sin død 
i 1838. Hun blev - trods et lille ”sidespring” 
under kongens lange ophold i Wien og en deraf 
følgende kortere forvisning - adlet med navnet 
Frederikke Dannemand og fik 1829 desuden 
formel titel af oberstinde. Hun fødte for øvrigt 
igennem årene Frederik VI i alt fire børn.

Om det anvendte 
materiale
Det benyttede arkivmateriale på Rigsarkivet 
(den såkaldte ”Brune Række II”) betegnes offi
cielt som: ”Arvefæste- og skødebreve på gårde 
og huse i Kronborg Amt 1788-1840”. Rigs
arkivet. Rentekammeret, Da. afd.: Landvæ
senskontoret (1788-1790), Sjællandsk-Fynske 
Landvæsenskontor (1790-1840). Arkivnr.: 303 
- Løbenumre 2482.763 - 2482.781 (18 fysiske 
enheder). Tallet 18 er imidlertid en tællefejl - 
der er rent faktisk tale om 19 tykke bind! Når 
bortses fra to arvefæstebreve alene omfattende 
jord ved Havreholm (Kjelsø Enge) til to re
præsentanter for det bedre borgerskab er Jens 
Larsens arvefæstebrev på Stengaard det første 
i det omfattende materiales første bind.

Arvefæstebrevene er indsat i bindene nogen
lunde kronologisk, men dog med enkelte lidt 
uforklarlige spring i udstedelsesdato. De frem
står stort set samlet dateringsmæssigt ejerlav 
for ejerlav og må i øvrigt formodes først på et 
noget senere tidspunkt at være indbundet i de 
nuværende 19 bind, der på bindets ryg betegnes 
som ”Kgl. Skiøder”.

Arbejdet med arvefæstebrevene er på nu-
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værende tidspunkt langt fra ført til ende: Der 
findes en ganske tilsvarende række af arvefæ
stebreve med betegnelsen ”Brune Række I” 
(Arkivnr. 2482.746-2482.762 - 16 bind). Her 
synes der at være tale om et helt tilsvarende ma
teriale for det daværende Frederiksborg Amt,
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Grafik vedr, udstedelsen af arvefæstebreve 1788-1840
( herover)
Diagrammet viser udviklingen i udstedelsen af arvefæ
stebreve i Kronborg Amt gennem perioden 1788-1840 
- og endvidere fordelingen år for år mellem egentlige 
gårde og huse/jord. Det fremgår, at udstedelsen af arve
fæste sker i tre faser, først en markant udstedelse i årene 
1791-1803, derpå et nyt toppunkt omkring 1820 og 
endelig en bølge fra 1828 til 1840. Det er tydeligt, hvor
ledes det er gårdene, der dominerer i starten af forløbet, 
men efterhånden stiger andelen af huse markant.

Grafik vedr. fordelingen på gårde og huse 1788-1840 
(øverst side 25)
Skemaet viser den procentuelle fordeling mellem gårde 
og huse/jord, hvortil der udstedes arvefæstebreve i 
Kronborg Amt i hele perioden 1788-1840. Der er i de 
første mange år en markant overvægt af gårde, men 
husenes andel stiger kraftigt gennem årene, indtil det 
sidst i perioden næsten udelukkende drejer sig om huse. 
Der er dog ganske store udsving i fordelingen år for år 
-ikke mindst i ”mellemperioden'’ 1808-1824.

Grafik vedr. procentuel fordeling efter udstedelsesdato 
1788-1803 (midt side 25)
Grafikken illustrerer den procentuelle andel afalle de 
udstedte arvefæstebreve, der i perioden 1788-1803 blev 
udstedt på kronprins Frederiks fødselsdag 28. januar. 
Alle arvefæstebrevene blev underskrevet af Christian 
VII, der selv havde fødselsdag dagen efter (29. januar). 
Denne dato er dog overhovedet ikke benyttet, og efter 
1802 ses datoen 28. januar heller ikke anvendt en ene
ste gang. Materialet giver i sig selv ingen forklaring på 
denne dateringspraksis.

men disse arkivalier er (endnu) kun delvis un
dersøgt.

Udover de to serier i ”Brune Række” findes 
i Rentekammer-arkivalierne på Rigsarkivet en 
anden ”Grå Række”, denne ligeledes omfat
tende to serier, I og II, og også her er der tale 
om indbundne kopier af udstedte arvefæste- og 
skødebreve, blot sorteret på anden vis. ”Grå 
Række I” (arkivnr. 2482.703-2482.729 - 27 
bind) omfatter (ifølge registraturen) fortrins
vis egentlige gårde i perioden 1788-1841, mens 
”Grå Række II” (arkivnr. 2482.739-2482.742A 
- 4 bind) omfatter huse i perioden 1796-1841.1 
begge tilfælde drejer det sig alene om arvefæ- 
stebrevs-udstedelser i de daværende Frederiks
borg og Kronborg amter. Til begge knytter sig 
et antal (i alt 10) omfangsrige kortprotokoller, 
der ligeledes befinder sig på Rigsarkivet, inde
holdende kopier af alle de til arvefæstebrevene 
udarbejdede skødekort. Kortprotokolleme til 
”Grå Række I” har arkivnr. 2482.730-2482-738 
(9 bind), og kortprotokollerne til ”Grå Ræk
ke II” tilsvarende arkivnr. 2482.743-2482.745 
(3 bind). Det er i øvrigt ikke (endnu) under
søgt, hvorledes materialet i ”Grå Række” for
holder sig til den undersøgte ”Brune Række 
II” (og ”Brune Række I”), når bortses fra ar
kivregistraturens oplysning om fordelingen på
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Arvefæstebreve 1788-1840 - Kronborg Amt 
Procentuel fordeling år for år på gårde og huse

1788 1792 1796 1800 1804 1808 1812

Arvefæstebreve 1788-1803 - Kronborg Amt 
Procentuel fordeling efter arvefæstebrevets udstedelsesdato 

(28.1. = Kronprins Frederiks fødselsdag)

1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803

henholdsvis gårde og huse i Frederiksborg og 
Kronborg amter.

Mapperne på Rigsarkivet med kopierne af 
de udarbejdede skødekort, hvoraf original
kortet blev overladt lodsejerne ved arvefæste
brevets overdragelse, er kun blevet undersøgt 
meget overfladisk. Der er dog ingen tvivl om, 
at disse gamle lodsejerkort fortjener at blive 
genstand for en langt grundigere gennemgang,

ikke mindst hvad angår de ejerlav i området, 
hvor egentlige udskiftningskort ikke er beva
ret. Her ville de nævnte skødekort sandsynlig
vis kunne træde i stedet med et væld af topo
grafiske informationer til belysning af situa
tionen direkte omkring udskiftningstiden. Her 
skal ikke mindst peges på, at kortene ofte vil 
rumme arkæologisk interessante oplysninger 
(markering af siden forsvundne gravhøje, sten-
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dysser etc.), som nu ikke fremgår andetsteds.
Endelig findes der i Rentekammerarkivet en 

samlet fortegnelse over arvefæste- og skøde
breve for Frederiksborg og Kronborg distrikt
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1788-1854 (arkivnr. 2482.742C), samt en til
svarende fortegnelse i Frederiksborg amts ar
kiv, ligesom der under Kronborg Rytterdistrikts 
birk findes samlinger af genparter af de ting
læste arvefæste- og skødebreve. Til sidst skal 
endelig nævnes en samling af ”Kasserede arve
fæste- og skødebreve for adskillige gårde i Fre
deriksborg og Kronborg amter”. Disse arkiva
lier er dog ikke benyttet i denne undersøgelse.

Statister i 1788
- og igen 1888

Det er forsøgt, men har ikke været 
muligt at finde konkrete oplysnin
ger om de 13-14-15 gårdmænd, der 

15. august 1788 stod i deres bedste 
tøj i Frederiksborg Slots gård for 
som de første af kronens bønder i 
Nordsjælland at få udleveret de
res netop udstedte arvefæstebreve 
(der er i omtalen af begivenheden 
en vis uenighed om, hvor mange 
bønder, der egentlig var med). Vi 
ved til gengæld, at amtmanden 
over Kronborg og Frederiksborg 
amter, gehejmeråd von Levet- 
zow, var der sammen med med
lemmerne af den såkaldte Lille 
Landbokommission, der siden 
1784 havde forestået hele reform

arbejdet på krongodset (Levetzow 
var formand for landbokommissi

onen). Endvidere deltog regiment
skriverne, som i det daglige forval

tede krongodset samt de landinspek
tører, der havde opmålt jorderne forud 

for landsbyernes udskiftning.
Selve højtideligheden, som må beteg

nes som et nøje iscenesat politisk skue
spil, blev indledt med en kort prædiken ved

Lensgreve Christian Ditlev 
Reventlovv (1748-1827).
Maleri af Hans Hansen ca. 1805. Rewentlow Museet, 
Brahetrolleborg.



I 100-âret for grev Chr. Ditlev Reventlow s uddeling 
af de første arvefæstebreve på Frederiksborg Slot 15. 
august 1788 afsløredes en mindesøjle i slotsparken, som 
nok hører til de mindre kendte landboreform-monumen- 
ter, selvom den i realiteten er det store nordsjællandske 
krongods’ helt egen "frihedsstøtte". Reventlow-søjlen 
indgår i dag i den smukt genskabte barokhave nordfor 
selve Frederiksborg Slot, men der er ikke blevet plads til 
den legemsstore skulptur af den vingede "Frihedens Ge
nius”, som oprindelig stod ved mindestøttens fod. (Teg
ning af Tom Petersen fra ”Illustreret Tidende” 1888).

siotsprovsten, hvorefter Rentekammerets chef, 
grev Christian Ditlev Reventlow, holdt en høj- 
stemt tale. Denne var i realiteten at betragte 
som et klart politisk manifest, rettet mere mod 
den brede offentlighed end mod dagens mod
tagere af arvefæstebrevene. I talen formulerede 
Reventlow nemlig reformpolitikernes langsig
tede hensigter og mål, bl.a. i vendinger, som på 
mange måder minder om en langt senere tids ”1 
have a dream”-tale (Martin Luther King). Talen 
blev da også kort efter i sin helhed gengivet i 
datidens toneangivende tidsskrift ”Minerva”.

Af de benyttede arkivalier fremgår det imid
lertid, at samtlige 10 gårdmænd i Villingerød 
alle fik udstedt deres arvefæstebreve 8. juni 
1788, ligesom der samme dato udstedtes arve
fæstebreve på gården ”Wivergaard” i Roland, 
gården ”Ebbekøb” ved Fredensborg (matriku
leret under Endrup) og gården ”Kongensgave” 
ved Helsinge (bemærk navnet!). Af materialet 
i ”Brune Række I” ses det, at der samme dato 
også blev udstedt arvefæstebrev til gårdmand 
Hans Nielsen i Nr. Herlev, samt til Anders Pe
dersen og Bendt Pedersen, begge på gårde i 
Freerslev. Også gårdmanden på Maglemose- 
gaard i landsbyen St. Havelse fik udstedt sit 
arvefæstebrev på samme tidspunkt. Det kan 
således kun have været disse gårdmænd (eller 
måske blot nogle af dem), der som repræsen
tanter for kongens mange fæstebønder i de to 
amter deltog i arrangementet på slotspladsen et 
par måneder senere.

I 100-året for udstedelsen af de første arve
fæstebreve på det nordsjællandske krongods 
blev der efter forudgående indsamling landet

over 15. august 1888 afsløret en mindesøjle 
for Reventlow i parken nord for Frederiksborg 
Slot, og der blev ligeledes holdt en stor fest 
med efterfølgende bal. Reventlow-mindestøt- 
ten hører mildt sagt ikke til de bedst kendte 
mindesmærker i Nordsjælland, men i realiteten 
er den fine obelisk med Reventlows portræt 
at betragte som de nordsjællandske krongods
bønders helt egen ”frihedsstøtte”. Det skal man 
lede godt for at finde oplysninger om.

I forlængelse af 1888-festlighederne blev 
der udsendt en lille bog med den udførlige hi
storie om mindesmærket og dets indvielse. Her 
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kan man læse fyldige referater af samtlige de 
floromvundne taler, der blev holdt ved 100 års 
jubilæet - men ikke engang her fandt man plads 
til at nævne navnene på de gårdmænd, hvis ar
vefæstebreve det egentlig drejede sig om den 
sommerdag i 1788. De var i en vis forstand 
også disse 100 år senere endt som en slags sta
tister i et langt større politisk spil, der nu var 
i fuld gang, nemlig ”forfatningskampen”, den 
årelange strid om magten i den danske rigsdag 
og regering. Den kamp fandt først sin kulmi
nation med ”systemskiftet” i 1901, der gav den 
selvbevidste bondestand magten i riget med 
dannelsen af landets første Venstre-regering 
(regeringen Deuntzer - med J.C. Christensen 
som den centrale skikkelse).

På det tidspunkt var mange af de nordsjæl
landske bønder dog stadig i realiteten arvefæ
stere. Den status ændredes først med jordlo
vene 1919, som helt afskaffede arvefæstebe
grebet.

Kildemateriale i øvrigt:
Udskiftningskort over Havreholm Bye. Opmålt 
1779 af landinspektør Erik Thorm. Copieret 1786 
ved Tycho Diderich Castberg. Matrikelkort fra 
1810 og 1861 over Havreholm ejerlav.
Folketællingerne 1771 (Oeders Eft.), 1787 og 
1801 for Havreholm, Tikøb sogn.
”Mindesmærket i Frederiksborg Slotshave for 
Statsministeren Christian Ditlev Frederik, Gre
ve af Reventlow”. Beretning om dets Tilblivelse 
og Indvielse. Udgiven af Forretningsudvalget i 
”Kommiteen for Grev Reventlows Mindesmær
ke”. København 1888.
Birte Stig Jørgensen: ”Udskiftningen af krongod
set i Nordsjælland”. Frederiksborg Amts Histori
ske Samfund, 1966 (årbog).
Claus Bjørn m.fl. (red.): ”Det danske landbrugs 
historie”. Landbohistorisk Selskab, 1988.
Erland Porsmose: ”Danske landsbyer”. Gyldendal 
2008.
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Frivillige og pressede fra
Helsingør og deres deltagelse i Slaget på Reden

af Carsten Meyer

Helsingør marts 1801
Stemningen i Helsingør var uhyggelig spændt 
i de sidste dage af marts 1801. Alle og enhver 
fulgte med i de hektiske aktiviteter omkring 
Kronborg. Man fulgte bådene fra København, 
der ankom med ammunition og byggemateria
ler og de af indbyggerne, der ejede heste og 
vogne, kørte frivilligt jord til fæstningsvær
kerne. Magistraten havde faet påbudt, at frem
skaffe det nødvendige kvantum smør, ost, øl, 
brændevin og tobak til garnisonen, så denne 
kunne modstå ”en vedholdende Attaque”1. Pri
serne på rug, byg og havre og kød var steget 
mærkbart. Hvor man i årets begyndelse kunne 
købe en tønde rug for 7 rigsdaler og 4 mark, 
skulle man nu af med 9 rigsdaler og 1 mark2.

Folk flokkedes på højdedragene og i havnen 
for at spejde efter den engelske flåde, der kryd
sede rundt ved indsejlingen til Sundet. Man 
fulgte flådens og vindens bevægelser. Enkel
te velhavere var i hast flyttet bort med deres 
værdier, og de engelske familier søgte steder, 
hvor de kunne tage ophold, hvis der opstod 
fjendtligheder mellem Danmark og England3. 
På rådstuen ” bleve alle Papiirer indpakkede 
og udsendte for at være i sikkerhed i paakom
mende Tilfælde”4. Alle kirkeklokker i byen og 
i hele Lynge-Kronborg Herred havde været tav
se siden den 28. marts5. Man iagttog, hvorledes 
brandkorpset afprøvede byens sprøjter. Man 
fulgte borgerkompagnieme, der øvede sig flit
tigt og så jægergrenaderkompagniet, artilleri
ster og Sjællandske Regiment og de frivillige 
”Herskabsjægere til Hest” ankomme som for
stærkning til garnisonen. Man lyttede til alle 

hånde rygter om den svenske og endog den 
russiske flådes snarlige ankomst6 og rygter og 
håb om, at den engelske flåde var ved at vende 
om og ikke turde angribe. Men den 29. marts 
måtte Magistraten ved trommeslag bekendt
gøre en skrivelse fra kommandanten på Kron
borg, hvori han tilkendegav, at han ikke kunne 
tillade den engelske flådes gennemsejling, og 
at admiral Parker havde opfattet dette som en 
krigserklæring, og derfor om nødvendigt ville 
begynde fjendtlighederne mod Danmark, så
fremt han ikke fik fri passage. Den 30. marts 
bekendte englænderne kulør, og med en gun
stig vest-nord-vesten vind stod flåden Sundet 
ind, samtidig med at de bombarderede byen 
og Kronborg.

Baggrund for episoden 
den 30. marts og 
Slaget på Reden
Efter julen 1800 stod det mere og mere klart, 
at en krig med England var uundgåelig, og at 
København ville blive mål for den engelske 
flådes angreb. Englænderne ønskede med et 
sådant angreb at få Danmark til at træde ud 
af det ”Væbnede Neutralitetsforbund”, hvis 
øvrige medlemmer var Sverige, Preussen og 
Rusland. Danmark havde i længere tid under 
dansk neutralt flag konvojeret handelsskibene 
og nægtet at lade dem visitere af englænderne. 
Dette havde ført til flere sammenstød, hvoraf 
den såkaldte Freya-affære, der fandt sted i juli 
1800 i den Engelske Kanal, var den mest al
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vorlige. Den danske fregat Freya kom i ild
kamp med en overlegen engelsk flåde og måtte 
se sig besejret og sammen med hele konvojen 
ført til engelsk havn. Da Danmark efterfølgen
de tilsluttede sig neutralitetsforbundet, og den 
russiske zar havde udvist positivitet over for 
Englands hovedfjende Frankrig, følte England 
sig truet som den førende flådemagt. Danmark 
havde ved at fortsætte sin konvojpolitik tilmed 
brudt den foreløbige konvention, der, under 
trusler fra en engelsk flådestyrke om at bom
bardere København, var indgået med England 
i august 1800.

Den fortsatte ubøjelighed over for Englands 
ønske om, at Danmark skulle udtræde af neu
tralitetsforbundet samt fornyede resultatløse 
forhandlinger ved årsskiftet 1800/1801, førte 
til, at den engelske flåde atter i marts 1801 var 
på vej mod København.

Helsingør bombarderes
Samme dag som den engelske flåde stod ned 
gennem Sundet uden for Kronborgs kanoners 
rækkevidde, skrev Magistraten i Helsingør et 
brev til Stiftamtmanden. Brevet findes gengi
vet i Rådstuens kopibog i to enslydende ud
gaver. Det ene er nærmest ulæseligt grundet 
utallige overstregninger og tilføjelser. Man for-

Om morgenen den 30. marts 1801 sejlede den engelske 
flåde forbi Kronborg. Begge parter åbnede ild, men den 
engelske flåde slap uskadt igennem. Helsingør og ikke 
mindst Kronborg blev ramt af de fjendtlige bomber. 
Håndkoloreret akvatinte. Engraved by John William 
Edy. Published June 1801. Privateje. 

nemmer en nervøs, og rystet kopist. Det andet 
er til gengæld skrevet med rolig og smuk hånd. 
Teksten lyder:

”Klokken mod 7 begyndte man at skyde fra 
Kronborgpaa den engelske Flaade, men den gik 
saa tæt under den svenske Kyst, saa den ikke kan 
have faaet stor Skade, da man fra svensk side 
ikke har gjort et Skud eller havet at skyde med. 
En del Bomber ere kastede over og i Byen fra de 
engelske Skibe, men de ere dels falden i Vandet, 
dels have de slet ingen Skade gjort. Den første 
faldt hos den engelske Konsul Fenwick, en i den 
danske Kirke, en i den tyske, som tændte, men 
blev straks slukket, en hos Translateur Sprunck 
og en hos Assessor Schou, men uden at gjøre 
nogen Skade. Paa Kronborg ere 2 døde og tre 
saarede. Vi iler med at meddele Deres Excellen
ce denne Efterretning. Tillige følger en Gjenpart 
af Kommandantens Brev til os af Gaars Datum, 
som strax ved Trommeslag og Plakater blev be
kjentgjort, og hvoraf vi i Gaar ikke fik Tid og Lej
lighed at give Gjenpart for de mange offentlige 
Anliggender, der maatte besørges paa Grund 
af sammme. Byens Heste vare desuden satte i 
Requisition til Jægerkorpsets Brug i paakom
mende Tilfælde. Fra Kronborg er Byen udlaant 
300 Geværer til Brug til videre”1

I ”Helsingoers Kongelig privilegered in
den- og udenlandske Efterretninger ” kan man 
læse om brandkorpsets heroiske indsats: ”de 
ilede overalt, hvor Bomber og Ildkugler ned
faldt, og hvor Farer kunne befrygtes. Neppe 
var Ildkuglen gaaen igiennem Taget på tydsk 
Kirke, hvorudaf stod en stærk Damp, før de, 
som et Lyn, havde opbrækket Taarndøren, og 
vare i Taarnet. De posterede sig paa Gaderne, 
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og vare alle vegne ved Haanden. Der gives ej 
noget Brandkorps, som overgaaer dette i Mod 
og uforfærdet Kiækhed” 8.

Bomberne ramte som ovenfor omtalt byens 
to store kirker Sankt Olai og Sankt Mariæ Kirke 
og hos konsul Fenwick i Strandgade 85-87, hos 
assessor Schou i Stengade 43 og hos translatør 
Sprunck i Stengade 48-50. I alt faldt der ifølge 
avisen "ongefær” 9 bomber i byen. Bomben 
der faldt i Sankt Olai styrtede ned i en begravel
se ved alterfoden, som blev beskadiget. I Sankt 
Mariæ gik bomben gennem taget og ramte først 
en bjælke og slog derefter et stort hul i hvælvet 
for til sidst at springe til siden og sprænge uden 
at gøre skade. Kirkerummet blev fyldt med en 
gennemtrængende svovllugt.

Bestyrtelsen havde været stor i begyndelsen, 
men tog snart af, da man så, at fj endens bom
ber ikke gjorde nævneværdig skade, men blot 
”knallede af i Lufteneiler”.

Kronborgs tilstand
Oprindelig havde man tænkt sig, at en forenet 
dansk-svensk flåde skulle have mødt englæn
derne ved Sundets indgang understøttet af ka
nonerne fra Kronborg og fra forsvarsværker på 
svensk side. Men allerede i februar måned er
kendte Kronprinsen (Frederik VI), at en sådan 
operation ikke lod sig gennemføre, idet hverken 
den svenske eller danske flåde kunne nå at være 
sejlklar. En udbygning af skanserne ved Hel
singborg, som foreslået af Gustav IV Adolf, blev 
afvist fra dansk side, idet man frygtede, at sådan
ne eventuelt senere kunne være uheldige i for
hold til opretholdelsen af den danske Sundtold.

Kronborgs forsvarsmæssige tilstand i for
året 1801 stod meget tilbage at ønske. Især 
trængte de søvendte forsvarsværker til at blive 
udbygget. Kommandant Stricker blev i midten 
af februar9 pålagt med al kraft at udbygge bat
terierne mod søen. Mandskabet skulle så vidt 
mulig frigøres fra vagttjeneste for at kunne 
deltage i de omfattende jordarbejder sammen 
med mandskab, overført fra København. Ma
gistraten i Helsingør blev pålagt at skaffe vog
ne til jordkørsel, ligesom der blev rekvireret 

hjulbøre, spader og andet værktøj.
Jorden blev hentet i bakkerne og skrænter

ne omkring Helsingør. Stricker havde oprin
delig tænkt sig at ”demolere” nogle af batteri
erne for at fa jord, men Kronprinsen10, der nøje 
fulgte udbygningen, modsatte sig dette. Den 6. 
marts11 besigtigede han personligt Kronborg. 
Han blev overalt mødt med ”mange igientagne 
Frydehurra ”. Ved ankomsten aftenen før hav
de Stengade været illumineret.

Medens den engelske flåde krydsede mel
lem Kulien og Hornbæk, besøgte Kronprinsens 
generaladjudant Frantz Christopher Bülow12 så 
sent som den 24. marts Kronborg. Her kunne 
han konstatere, at mange af de ønskede tiltag 
hverken var helt eller halvt færdige. Han til
skrev derfor straks Magistraten om at ”afleve
re alle i Byen værende Hjulbøre og Spader til 
Kommandanten ”, og at alle byens kuske skulle 
”kjøre større Læs Jord end hidtil”. Mandska
bet skulle mod timebetaling holdes længere på 
arbejde. Endvidere skulle alt det mel, proviant 
og halm fremskaffes, som kommandanten for
langte. Den natlige bevogtning skulle ligele
des forstærkes fra 100 til 200 mand piket, og 
der skulle opstilles ”tredobbelte Rader span
ske Ryttere” ved den nordre indgang. For at 
opmuntre og styrke ovennævnte bevogtnings
mandskab, som dagen igennem havde været på 
arbejde, skulle de have tildelt en ekstra ration 
brændevin. Ligeledes måtte ingen af mandska
bet, så længe englænderne var så tæt på, ”af
klæde sig om Natten ”, og mandskabet skulle 
skærpe deres bajonetter, ” da de intet kan ud
rette med dem i den Forfatning”, de var i. Bü
low forslog endvidere at hele slotsgården blev 
belagt med ”2 Fods Hestemøg imod Bomber ”. 
Stricker ville dog hellere brække stenbroen op.

Bombardementet 
af Kronborg
Krævede bomberne i byen ingen kvæstede eller 
døde, så var det anderledes på Kronborg. Kron
borgs kommandant Ezechias Hinrich Stricker 
skildrer i et par rapporter til Kronprinsen af-
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sendt, kl. 7!/z og kl. 11, hvorledes den engelske 
flåde var begyndt at hale anker og sætte sejl 
omkring kl. 5.3013. Kl. 7 havde man affyret 
det første skud mod den forbisejlende engelske 
flåde, og havde dermed indledt ikke alene en 
kanonduel, der varede frem til 8.30, men tillige 
selve krigen mod England. Beskydningen var 
blevet genoptaget kl. 9 til 9.30, hvor den engel
ske ”Arrieregarde” havde passeret. Adskillige 
bomber havde ramt fæstningen uden at gøre 
større skade. En bombe havde dog udskudt et 
stykke mur på ” Kubbeltaarnet paa den vester 
Fløy ”. Stricker meddelte, at 2 mand var blevet 
dræbt og 2 ”blesserede” dvs. sårede ved egen 
uforsigtighed. Samtlige artillerister fra den før
ste officer til den simpleste soldat havde under 
kampen udvist ”Munterhed og Activitet”, så 
kommandanten var vel tilfreds. Stricker mente 
endog at have tilføjet den fjendtlige flåde en del 
skade, hvilket senere viste sig ikke at holde stik.

Kanonaden kunne høres helt til området mel
lem Århus og Gyllingenæs, dvs. ”hele 20 geo
grafiske Mile ” væk, hvor bønderne troede, det 
var tordenvejr14.

Dagen efter modtog kommandanten et ære
fuldt brev fra Kronprinsen, hvori han bevid
nede Stricker og hele fæstningens mandskab 
den ømmeste taksigelse for det udviste forhold 
dagen før.

Kronborgs 
faldne og sårede
Efter bombardementet den 30. marts følte en
kelte af Helsingørs indbyggere trang til at vi
se deres patriotiske og nationale sindelag, idet 
garnisonen efterfølgende modtog oksekød, vin 
og brændevin. Alle ”Gemene” på fæstningen 
blev efterfølgende beværtet med øksekødsup
pe. Hertil kom 52 brød, smør og ost, 2 flæske- 
sider, 2 tønder øl og yderligere 12 ankre bræn
devin. Sidstnævnte blev fordelt både blandt alle 
gemene og underofficerer15.

Der blev endvidere blandt byens indbyggere 
indsamlet 155 rigsdaler til garnisonen. De blev 
fordelt med 12 skilling til hver underofficer, 9 

skilling til hver gemen af artilleriet og 8 skilling 
til hver af regimentet. Overskuddet på 7 rigsda
ler og 23 skilling blev givet til den faldnes enke.

Der indkom også en pengegave fra bogtryk
ker og pastor for garnisonsmenigheden Elias 
Grüner. Han havde i sin ”Skipperliste No. 86 ” 
ladet trykke en beretning om slaget den 30. 
marts. Indtægten herfra, der mod forventning 
kun beløb sig til lidt over 16 rigsdaler, havde 
han tænkt skulle bruges til et ”Erindringstegn ” 
for en eller flere, der havde gjort sig særlig be
mærket under slaget, samt som hjælp til den 
faldnes enke og barn16. For det indkomne beløb 
lod kommandant Stricker imidlertid forfærdige 
en sølvdåse med indgraverede militære attri
butter og inskriptionen ”Den 30. Marts 1801 ”. 
Erindringsgaven tilfaldt bombarder Møller a F 
9de Artillerikompagni, som på 6te søbatteri fik 
hånden og fingeren blesseret af et granatstykke. 
Han havde uagtet sine skader fortsat kampen 
og blot bundet hånden ind i et lommetørklæde. 
Han havde udtalt ”Jeg vil ikke forbindes førend 
alting er forbi ” og fortsat sit arbejde med mun
terhed, uden han egentlig vidste, hvilken skade 
han havde fået17. Ligeledes modtog Oberjäger 
Lyncske af det Sjællandske Jægerkorps 1ste 
Grenaderkompagni en sølvdåse, fordi han hav
de udvist mod og åndsnærværelse på den anden 
sydlige bastion. Han var selv blevet hårdt såret, 
da en granat dræbte en mand ved hans kanon. 
Han havde trods anmodning fra en overordnet 
ikke ville forlade sin post, men opmuntret de 
andre til at fortsætte, og havde ladet den dræbte 
tildække, for at de øvrige soldater ikke skulle 
tabe modet ved synet. Både Møller og Lyncske 
fik desuden i 180218 tilkendt en årlig pension på 
15 rigsdaler samt modtog en ”Hædersmedaille 
i sølv med Øsken ”. Medaljen havde Kronprin
sens portræt på den ene side og på den anden 
side en egekrans med indskriften ”Fortjent”. 
Kanten af medaljen blev forsynet med modta
gerens navn, rang og korps samt teksten ”for 
Udmærkelse under Kronborgs Bombardement 
den 30te Marts 1801 ”.

Endnu en var blevet skadet. Det var bombar
der ved Artillerikorpsets 4. kompagnie, oden- 
sianeren Ole Findsen19. Han pådrog sig en 
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slem brokskade, ”da han med megen Anstren
gelse arbeidede ved Kanonernes retning”. Ole 
Findsen modtog i juli måned på anbefaling af 
Generalitetet en ”Gratification” på 30 rigsda
ler. Han kunne forblive i tjenesten, så længe 
skaden ikke forværredes, men skaden kom til at 
plage ham resten aflivet20. Kommissionen tog 
Det kongelige Generalitetets- og Kommissari
ats Kollegies ønske og anbefaling om at tildele 
Ole Findsen en varig pension til efterretning. 
Indtil sin død i juni 1818 modtog han derfor en 
årlig pension på 24 rigsdaler.

Den faldne, som den sårede Oberjäger lod 
tildække, var Johannes Schowlund21, tøm
rersvend og grenader ved det Sjællandske Jæ
gerkorps. Schowlund efterlod sig enken Gu- 
nild Maria Hofmann på 45 år og sønnen Johan 
Christopher på 16 år. Parret var i 1782 blevet 
gift i Fredensborg Slotskirke22. For at hjælpe 
enken tog toldkasserer Høst straks drengen til 
sig som tjener, og Magistraten lovede ”ad in
terim ” at understøtte enken. Imidlertid havde 
Helsingørs indbyggere frivilligt sammenskudt 
et beløb på 20 rigsdaler, 1 mark og 7 skilling 
til enken. Beløbet havde man overladt til kom

mandant Stricker, som efterfølgende udbetalte 
enken 4 mark ugentligt, så længe beløbet rakte. 
I oktober var pengene ved at slippe op, og Ma
gistraten overtog understøttelsesforpligtelsen, 
indtil en eventuel pension var fastsat og udbe
talt23. Hun modtog i perioden frem til den 15. 
maj 1802 13 rigsdaler 48 skilling fra Magistra
ten. Herefter fik hun udbetalt pension. Oberst 
Stricker havde allerede den 17. april24 skrevet 
til ”Kommissionen til Understøttelse for Kvæ
stede og Faldnes Efterladte ” med henblik på, 
at enken kunne komme i betragtning til en varig 
eller midlertidig pension. Han formodede, at 
Kommissionen ville tage sig af alle uanset, om 
de var faldet eller blevet kvæstet på Kronborg

Bombarder Møller og Oberjäger Lyncske blev belønnet 
med Chr.VlI's fortjenstmedalje i sølv med øsken. 
Medaljens forside bærer Chr.VlI's højrevendte portræt. 
Bagsiden bærer inskriptionen ”Fortjent" omgivet af en 
lukket egekrans. Kanten er forsynet med modtagerens 
navn, rang og teksten: ” For Udmærkelse under Kron
borgs Bombardement ”.
Medaljen var tidligere blandt andet uddelt til fem besæt
ningsmedlemmer på fregatten Freya.
Foto: Lars Stevnsborg: Kongeriget Danmarks ordener, 
medaljer og hæderstegn. Kbh. 2005.
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eller på Københavns Red. Kommissionen tog 
hans anmodning til efterretning, og efter kon
gelig approbation modtog hun indtil sin død i 
november 1807 en pension på 18 rigsdaler25. 
Hun havde endvidere selv i juni 1801 tilskrevet 
Kronprinsen i håb om at komme i betragtning 
til en pension26. Da sønnen var fyldt 16 år, blev 
han ikke tildelt nogen form for pension.

Schowlund blev efterfølgende begravet med 
militærhonneur og ledsaget til sit sidste hvile
sted på den nye kirkegård af et betydeligt følge 
af officerer, civile og flere præster27.

Som det fremgår af ovenstående, havde 
Stricker den 30. marts ikke helt styr på hvor 
meget af fæstningens mandskab, der var ble
vet dræbt eller såret. I hans rapport sendt til 
Kronprinsen kl. 11. omtaler han ”tvende Mand 
dræbt, og tvende blesserede ved egen Ufor
sigtighed”. I en senere skrivelse fra den 10.

maj omtaler han kun 1 dræbt nemlig Johannes 
Schowlund og 2 sårede bombarder Møller og 
Oberjäger Lyncske . Ole Findsen omtales slet 
ikke.

”Helsingoers Kongelig privilegered inden- 
og udenlandske Efterretninger" meldte først 
om to dræbte og 3 sårede og en avis i Hamborg 
meldte om 15 sårede28.

Det korrekte tal på dræbte og sårede ved 
englændernes bombardement af Kronborg er 
1 dræbt og 3 sårede.

En kongelig 
"Bevertning"
Stricker havde været kommandant på Kron
borg siden 1793. Som tak for hans og garni
sonens
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resolutte indsats den 30. marts tilstod 
Kronprinsen dem en ”Bevertning”. 
Denne var oprindelig fastsat til afhol
delse den 2. april, men da kanoner
nes torden fra København forkynd
te, at ”der af vores Vaabenbrødre 
blev kiempet”, havde man fundet det 
upassende at afholde fest ”naar hine 
maaske i Kampens Hede blødte og 
segnede”. Festligheden fandt der
for først sted den 14. april og me
get passende efter, at der var blevet 
sluttet en våbenstilstand29.1 festlig
hederne som fandt sted hos herber- 

; gerer Juhls enke i Helsingør, del- 
I tog samtlige garnisonens officerer, 

Øresundstoldkammerets direktør 
Christian Frederik Numsen, ad- 
miralitetskommissæreme Berner 
og Eberlin, Helsingørs Magistrat 
og byens brandmajor og borger
kaptajner samt formanden for de

Kronborgs resolutte og modige indsats 
blev den 14. april 1801 fejret hos her
bergerer Juhls enke i Helsingør.
I fæstningskommandantens korrespon
dancebog ses udgifterne til festlighe
den og den udbetalte dusør. RA
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eligerede borgere. I alt var der 58 personer. På 
Kronborg fik alle underofficerer og gemene 
soldater, der havde deltaget i slaget udbetalt 
henholdsvis 10 og 6 skilling i dusør og på
skønnelse.

Madam Maria Juhl fik udbetalt 154 rigs
daler 48 skilling for traktementet. Dusørerne 
til samtlige i garnisonen beløb sig til lidt over 
103 rigsdaler. Under middagen blev der druk
ket brændevin for 1 '/2 rigsdaler. Hertil kom så 
51 flasker rødvin, 19 flasker madeira, 17 flasker 
champagne samt nydt is og kaffe. 3 champag
neglas og et vinglas gik til under festen. Alt i alt 
kostede hele arrangementet inklusiv dusørerne 
258 rigsdaler og 24 skilling. Som det senere 
vil blive påvist, står dette beløb i en skærende 
kontrast til de skadeserstatninger og pensio
ner, som Helsingørs frivillige og pressede, der 
havde deltaget i Slaget på Reden den 2. april, 
fik udbetalt.

Helsingørs frivillige 
og pressede
Byen og Kronborg var sluppet nådigt igennem 
bombardementet den 30. marts.

En lille flok helsingoranere havde fulgt bom
bardementet fra København. Det var de frivil
lige og pressede, som opholdt sig på Holmen, 
hvorfra de kunne høre kanontordenen. Selv om 
de fleste af dem var uvant med at arbejde til 
søs, var de alligevel blevet fordelt på defensi- 
onsskibene uden for København. De fik deres 
ilddåb den 2. april, hvor man i Helsingør med 
ængstelse kunne høre kanontordenen fra Kø
benhavns Red. Det er denne lille flok mænd, 
denne artikel primært handler om. Hvem var 
de, hvor kom de fra, og hvordan blev deres vi
dere skæbne?

De søværts defensioner ved København var i 
en elendig forfatning, hvorfor man straks i 1801 
gik i gang med at udbedre disse. Dette krævede 
yderligere mandskab på Holmen og besætnin
ger til defensionsskibene. Admiralitetet søgte 
på alle måder at finde mandskab, så man kunne

’ fC” o’- o.
is allerunbcrbanigftj gølge jjg, æiajifcæt« 

naabigfle sBcfalnig, »eb ‘Plafat afi8be b.. orf 
breé Ijcrvcb, i JjanC ^RaiefKeté 9îavn, alt ben 
btibvføre SJlanbjTab, fem o^efber ftg unber t(.' 
95’e« Suribtéctéoit, cg ej ferrnebelfî UHbtrfaath 
“Pligter, eäer tuntige cg uunb»«tltge Jpaanbterin« 
faw lovligt gorfrtlb, at melbe jig til £an« 
ft.vt» Sien jte »eb gcrfwéanflalterne. 3 
^enfeenbe be uopl;clbeligtn ville benvenbe fig til 
§i;t aren, cg møbe paa Slaabtøufet »ni Scrmiftui 
Ä1. 11 (let.

îDet rtHtnœrfeê clleré, at faabanne grivillim f 
uben frie llnbet tjolbning og ben Staling, fem « 
ffemt før iiivnnllerebe eøefølf, mjber veb be«iî 
tagelfe, &»tr en @ave af r$ 3U. ög i ØegM 
Silfælbe, fri Sagetnibler og »pleje. Jjvilfet tW 
^ervei> befienbegiørté.

*pr«fpbent, »Bcrgeiat[lev og 9taab.

Ved plakat af 18. marts 1801 blev der søgt mandskab til 
” Forsvarsanstalterne ”.
Plakaten blev bragt i Helsingoers Kongelig privilegered 
inden- og udenlandske Efterretninger nr. 24, 1801.

opfylde bemandingsreglementet. Da dette ikke 
lykkedes måtte man ty til andre midler. Ved pla
kat af 18. marts 180130 opfordredes frivillige til 
at melde sig til ”Hans Maiestæts Tieneste ved 
F or svar s ans talt erne”, idet man på dette tids
punkt manglede ca. 2000 mand for at kunne be
mande defensionsskibene udenfor København.

I Helsingørs tilfælde skulle de frivillige mel
de sig på Rådhuset senest lørdagen den 21. marts 
”kl. 11 Slet”. Man lokkede med, at de ville fa 
fri underholdning, dvs. føde og andre livsfomø- 
denheder, betaling som andre indrullerede sø
folk, og tilmed ved deres antagelse nyde en du
sør på 15. rigsdaler. I tilfælde af sygdom ville de 
få frie lægemidler og pleje. Den daglige gage for 
en indrulleret var på 16 skilling. ”Helsingoers 
Kongelig privilegered inden- og udenlandske 
Efterretninger” offentliggjorde kun den del af 
den kongelige plakat, der opfordrede til frivil
lighed. Men plakaten indeholdt også en passus 
om eventuel tvangsudskrivning dvs. presning, 
såfremt der ikke meldte sig frivillige nok. Da 
der ikke havde meldt sig det antal frivillige, 
som Admiralitetet havde behov for, skred man 
den 25. marts til presning.
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Den 27. marts med
delte Magistraten i Helsingør til Stift
amtmanden, at der kunne fremsendes 
28 mand til tjeneste for fædrelandet. Af 
disse var de 21 frivillige de øvrige pres
sede.

Oprindelig havde gruppen talt 33 
mand, men 5 af de frivillige havde 
efterfølgende mellem den 22. og 27. 
marts meldt sig syge31. Een af disse 
nåede dog at restituere sig.

Rådstuen havde forsynet alle de fri
villige med 1 rigsdaler i rejsepenge, j 
Der blev stillet to holstenske vogne i 
til deres disposition til transport af I 
deres tøj og til de personer, der ikke 
kunne udholde at gå den lange vej 
til Holmen. Vognmændene Lund og Moberg 
stod for transporten, og politibetjent Schwartz 
fulgte med på turen for at passe på de ”mod
villige”31. De udlagte rejsepenge blev måne
den efter refunderet af Admiralitetet. Byens 
samlede omkostninger ved fremsendelsen af 
mandskabet beløb sig til næsten 55 rigsdaler.

Helsingør stillede med langt det største kon
tingent frivillige fra det nordsjællandske områ
de. Frederiksborg kunne mønstre 11, Hirsch
holm 6 og Slangerup 2. Til gengæld kunne Fre- 

Blandt de indkomne breve til rådstuen i Helsingør 
findes admiralitetssekretær Aagesens kvittering 
for modtagelsen af de frivillige og pressede fra 
Helsingør. Fire af de fremsendte blev kasseret og 
sendt tilbage.
Helsingør Rådstue. Indkomne breve. 1801. RA

John Holgersen Formboe, Lars Nielsen, 
Peter Nyberg og Ingevar Johnsen fra 

Helsingør blev alle fundet uduelige til 
tjeneste. De modtog derfor ikke dusøren 

på de 15 rigsdaler - men undgik 
i stedet død og lemlæstelse. 

Helsingør Rådstue. 
Indkomne breve. 1801. RA

deriksborg fremsende 20 pressede og Slange
rup 10, hvoraf de 3 dog blev kasserede33.

Da de fleste af Helsingørs frivillige og pres
sede nu i alt 29 mødte op på Gammelholm den 
28. marts, blev de modtaget af overekvipa- 
gemester og kommandør Kierulf og dernæst 
mønstret af admiralitetssekretær Aagesen og 
umiddelbart efter fordelt og sejlet ud til de- 
fensionens skibe. 4 af de fremmødte blev dog
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kasseret som uduelige34.
Et par af de pressede mødte først op den 

30. marts. Hermed var de pressedes og frivil
liges antal fra Helsingør ifølge Admiralite
tets ”Roulle over det pressede Mandskab ” og 
”Roulle over det frivillige Mandskab'35 på i alt 
27 personer.

De øvrige frivillige og pressede kom fra hele 
landet, ikke alene fra søkøbstædeme. De fleste 
kom dog fra København. Om det har været øn
sket om at gøre sin borgerpligt eller reel patrio
tisme, der fik de frivillige til at melde sig, vides 
ikke. Måske har det været en kombination af 
ovennævnte, og måske har dusøren på de 15 
rigsdaler givet udslaget. Det var ikke det bedre 
borgerskab og dets sønner, der meldte sig. Det 
var folk fra det sociale nedre lag, der måtte læg
ge ryg til fædrelandets frelse. De frivillige fra 
Helsingør var for det meste arbejdsmænd i en 
moden alder. Hertil kom en teglværksarbejder, 
en færgekarl, en brolægger, en bødkersvend, 
en vintappersvend, en tidligere fisker og reser
velods, en tidligere underofficer, en afskediget 
tambour, en murersvend og et fattiglem.

De fleste var ganske uvant med arbejde til 
søs og frabad sig udtrykkelig dette. Flere havde 
kun meldt sig frivilligt under forudsætning af, 
at de ikke kom til søs. Det skulle vise sig, at 
dette ønske blev totalt tilsidesat, da de var an
kommet til Holmen.

De frivillige fra Helsingør, der alle mødte 

Flådebatteri Nr. 1 var nærmest en stor lavtliggende tøm
merflåde med en bredde på cirka 13 meter og en længden 
på cirka 44 meter og et dybtgående på cirka 1 meter.
Den kunne armeres med 24 styk 24-pundige kanoner. Det 
åbne rækværk ydede ikke meget beskyttelse under kampen 
den 2. april. Over en tredjedel af besætningen blev gjort 
ukampdygtige, hvilket var det højeste blandt defensionens 
skibe. Model udført af Georg Skibsø. Willemoesgaarden, 
Assens.

frem på Gammelholm den 28 marts var36 Jens 
Pedersen, Christian Nielsen, Rasmus Jør
gensen, Nicolai Trap, Ole Nielsen, Ertmann 
Silke, Niels Jørgensen, Christian Svand- 
strup, Jens Nielsen, Hans Carlsen, Jens 
Hansen, Bent Olsen, Hans Ørtz, Anders Aa- 
gesen, Friderich Thestrup, Christian Peder
sen, Leonhardt Fischer og Thorsten Larsen.

De 18 frivillige og de to sidst ankomne pres
sede fra Helsingør blev afgivet til stykprammen 
Sværdfisken. De øvrige 7 pressede blev afgivet 
til Flådebatteri Nr. 1.

Stykprammen Sværdfisken var under kom
mando af den 30-årige sekondløjtant Søren 
Siemensen Sommerfeldt. Prammen var be
stykket med 18 kanoner og havde 176 mand 
ombord. Den var konstrueret af fabriksmester 
F.M. Krabbe og blev normalt brugt til kanon
transport, men var nu blevet udstyret med et 
kanondæk.

Sværdfisken blev den 26. marts udlagt i de- 
fensionsliniens sydlige del og kom den 2. april 
tidligt i kamp med de engelske linieskibe, som
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Flådebatteriet og Sværdfiskens placering ses tydeligst på 
”Følgeblad til Kobberet Slaget 2den April 1801”. Som 
nummer 7 ses Sværdfisken, der lå mellem blokskibene 
Kronborg og Jylland. Nummer 11 er Flådebatteri Nr.l, 
der lå mellem linieskibet Sjælland og blokskibet Dan
nebrog.
Kobberet blev stukket afJ. F. Clemens efter maleri af 
C. A.Lorentzen. Willemoesgaarden, Assens.

var bestykket med tre til fire gange så mange 
kanoner. Over for denne overvældende magt 
holdt Sværdfisken alligevel ud til klokken halv 
tre om eftermiddagen. Da var stykprammen 
meget ilde tilredt, og kampen havde krævet 18 
dræbte og 19 sårede. Sommerfeldt var uhyre 
tilfreds med de frivilliges indsats. Han udtrykte 
det på følgende måde: ”at ikke få af de Frivil
lige udviste det fasteste Mod”.

For de 18 frivillige fra Helsingør, der deltog i 
kampen fra dækket på Sværdfisken, blev skæb
nen meget forskellig.

I alt blev seks af de frivillige fra Helsingør 
dræbt under selve kamphandlingen den 2. april, 
og en enkelt døde et par måneder senere af sine 
kvæstelser. Fem blev såret på arme, ben, bryst 
og en enkelt tog skade på hørelsen. Én blev 
taget til fange af englænderne og hans videre 
skæbne er uvis.

Fire kom ”friske ” tilbage, en enkelt dog med 
en høreskade. Én kom aldrig i kamp.

Blandt defensionens frivillige mandskab blev 
181 dræbt eller meldt ”udeblevne”, dvs. man 
formodede, at de var døde. Heraf kom de 36 
fra ”Landet”, dvs. blandt andet fra Helsingør. 
Blandt defensionens frivillige kom 432 i engelsk 
fangenskab. Heraf var de 72 fra ”Landet”31.
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Rullen over det frivillige 
mandskab.
Af rullen fremgik den frivil
liges løbenummer og navn. 
Hvornår han havde meldt 
sig på Holmen, om dusøren 
var udbetalt, hvilket skib 
han var afgivet til, hvornår 
han var kommet i land el
ler demitteret, antal dage i 
tjenesten, hvad han havde 
optjent, forbrugt og havde 
til gode i løn m.m., om even
tuelt fangenskab og død. RA

De frivilliges skæbne
Et mangeartet kildemateriale38, blandt andet 
rullerne over de frivillige og pressede, mand
talsbogen over de kvæstede, breve fra kom
mandanten på Kronborg og korrespondancen 
fra og til Helsingør Rådstue og Magistrat, men 
ikke mindst papirerne fra Kommissionen til 
Understøttelse for Kvæstede og Faldnes Efter
ladte, giver et billede af de enkelte frivilliges 
forhold før, under og efter kampen den 2. april.

Udsnit af Christian Mølsteds maleri. Det viser hvilken 
broget skare der bemandede Flådebatteriet. På billedet 
ses matroser, udskrevne værnepligtige søfolk og sølimitter, 
soldater (soldateske). De pressede og frivillige, som især 
bemandede den sydlige del af defensionen ses iført deres 
private klæder. Willemoesgaarden, Assens.
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Som det vil fremgå af det efterfølgende, blev 
nogle familier hårdt ramt blandt andet ved tab af 
forsørger eller husfaderens invaliderende skader.

I Helsingør trådte Magistraten og enkelte an
dre hjælpende til. Blandt andet modtog Råd
stuen 50 rigsdaler, fra brygger og brændevins
brænder Pflock til uddeling blandt ”de saarede 
og qvæstede "39. Johann Andres Pflock havde 
sit geneverbrænderi på Marienlyst Alle nr.l. 
Det var det største personlige bidrag fra en ind
bygger i Helsingør. Man valgte fra Rådstuens 
side straks at uddele 4 rigsdaler til enkerne ef
ter Torsten Larsen, Christian Pedersen, Hans 
Carlsen og Jens Nielsen40. De resterende penge 
blev indsendt til Kommissionen til Understøt
telse for Kvæstede og Faldnes Efterladte.

Andre steder i det nordsjællandske område måt
te præster og andre øvrighedspersoner hjælpe 
de sårede og enkerne. Der skulle gå næsten et 
år, inden Kommissionen til Understøttelse for 
Kvæstede og Faldnes Efterladte begyndte at 
udsende pensionsbreve til de værdigt trængen
de enker og sårede. I den mellemliggende pe
riode måtte Magistraten lægge penge ud til de 
trængendes underhold, husleje m.m. Penge de 
efter omhyggelig dokumentation fik refunderet 
i Kommissionen. Det var ligeledes Magistra
ten, der i flere tilfælde ansøgte Kommissionen 
om pension til de skadelidte, og rådgav samme 
med deres viden om de enkeltes nød og trang 
eller mangel på samme. I flere tilfælde fandt 
Magistraten den tildelte hjælp for pauver. I an
dre tilfælde advarede den Kommissionen imod 
bjergsomme personer, der ønskede at tilrane sig 
så meget som muligt.

Modtagerne afhjælpen reagerede forskelligt. 
De fleste var taknemmelige, men enkelte var 
utilfredse med den ydede hjælp.

De dræbte 
og deres familier
52-årige Hans Carlsen41 blev skudt da han var 
ombord på Sværdfisken, hvilket admiralitets

sekretær Aagesen attesterede. Som afskediget 
soldat og arbejdsmand var han ganske uvant 
med arbejde til søs. Han efterlod sig en fattig 
enke, Ane Kirstine Bekker på 50 år. Parret var 
barnløst og bosiddende i Skinderstrædet ”hos 
Jacobsen ved Nye Kirkegaard”F Magistraten 
udbetalte i maj måned enken 4 rigsdaler fra 
brygger Pflock’s gave, hvorefter hun i septem
ber måned ansøgte Admiralitetet om yderlige 
understøttelse43. Hun havde da allerede i august 
måned ved Magistratens mellemkomst faet ud
betalt yderligere 7 rigsdaler fra Admiralitetet, 
penge som hendes nu afdøde mand havde til 
gode i gage og klæder. Admiralitetet havde væ
ret i tvivl, om hun virkelig var gift med Hans 
Carlsen, men en attest fra provst Knud Jørgen
sen beviste, at parret var blevet gift 16. marts 
1787. På dette tidspunkt var de bosiddende i 
Hillerød. Hans Carlsen var da enkemand. Ane 
Kirstine havde tidligere været trolovet med 
Lars Pedersen, men da denne i 1784 var blevet 
taget i tyveri, var trolovelsen blevet ophævet44.

Magistraten meddelte efterfølgende den 15. 
september Admiralitetet, at hun ”er af det slags 
Folck, som ikke kan taale at have meget at 
raade over paa en gang”. Admiralitetet satte 
derfor efterfølgende hendes fornyede henven
delse om yderligere hjælp i bero, indtil hun atter 
personligt henvendte sig. Magistraten meddel
te endvidere, at de havde lovet at betale hendes 
husleje, men at hun nu var fraflyttet Helsingør 
og havde taget tjeneste på landet. Enken mod
tog i alt 21 rigsdaler. Hun havde ifølge Magi
straten måske faet lidt mere i støtte på grund af, 
at hun en tid lang havde lidt af en ”haardnakken 
Gigt” i armen. Hun modtog fra maj 180245 en 
pension på 18 rigsdaler årligt. Hun giftede sig 
atter i 1807 med murersvend Jens Rosenberg. 
Ved indgåelse i nyt ægteskab fik hun udbetalt to 
års pension på én gang, hvorefter pension bort
faldt. Blev hun efterfølgende atter enke, ville 
hun på ny kunne modtage sin gamle pension, 
dog først efter to års forløb. Hvis hun imidlertid 
blev skilt fra sin nye ægtefælle, ville hun ikke fa 
pensionen genoptaget, før manden døde. Som 
det ses havde Kommissionen gennemtænkt alle 
tænkelige scenarier.
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Thorsten Larsen46 døde ombord på Sværd
fisken 2. april. Han var tidligere underofficer i 
artilleriet, nu arbejdsmand. Han var 52 år og ef
terlod sig enken Annike Christina Landaus eller 
Olesdatter 58 år gammel. Præsten Sandahl be
vidnede, at de var blevet gift 1. oktober 178447. 
Det var hendes andet ægteskab. Hun blev anset 
for meget fattig og sad nu tilbage med sønnen 
Ole på 12 år. Familien var bosiddende hos klok
ker Bendsens enke i Sankt Annagade 2748.

Thorsten Larsen havde allerede den 22. marts 
meldt sig som frivillig, men hans gamle kone 
havde i Magistratens nærvær ”giord saa me
gen Stöi derover, saa han maatte give efter for 
hinde ”w. Fire dage efter mødte han dog atter 
op og lod sig hverve som frivillig. Fristen for 
at tilmelde sig som frivillig var egentlig forpas
set, men Magistraten kendte jo baggrunden for 
hans sene tilmelding og antog ham som frivillig 
15 rigsdalermand.

Den 15. april søgte Magistraten Kommis
sionen om at tildele denne meget skikkelige, 
stræbsomme og arbejdsomme mands enke en 
årlig pension på grund af mandens tro tjeneste i 
26 år og nu død for fædrelandet. Kommissionen 
svarede to dage efter, at de ikke ”paatvivlede ”, 
at denne familie straks havde behov for under
støttelse, hvorfor man bad Magistraten ”efter 
bedste ”Skiønsomhed” at understøtte hende. 
Magistraten udbetalte hende i maj måned 4 
rigsdaler fra brygger Pflock’s gave, og i perio
den frem til hendes pensionsbrev yderligere 31 
rigsdaler50. Hun fik i september tillige udbetalt 
7 rigsdaler, som Magistraten havde anmodet 
Admiralitetet om at udbetale til de øvrige enker. 
Det var samme beløb, som Hans Carlsens enke 
tidligere havde fået udbetalt af Admiralitetet 
som tilgodehavende for hendes afdøde mands 
klæder og løn51.

Annike Christina Landaus fik i maj 1802 til
lagt en pension på 18 rigsdaler52 ligesom barnet, 
i alt 36 rigsdaler. Hun døde 1. maj 1809. 
Arbejdsmand Christian Nielsen havde sidst 
tjent på landet. Han var gammel og havde ingen 
sømandskundskab. Han boede ligesom frivillig 
Rasmus Jørgensen Uden for Svingelport hos 
Peder Christensen.

Christian Nielsen dukkede ikke op på Råd
stuen den 15. maj, hvor Magistraten havde sam
menkaldt alle de frivillige og pressede for at fa 
et overblik over deres skæbne. Ifølge Admira
litetet blev han såret og indlagt på Frederiks 
Hospital, hvor han den 13. juli afgik ved døden. 
Han skulle ikke have efterladt sig kone eller 
børn. Hans tilgodehavende på 24 rigsdaler blev 
sendt til Magistraten den 28. september 1801.

Arbejdsmand Jens Nielsen53 fra Torpen blev 
dræbt da han tjenestegjorde på Sværdfisken54. 
Han var den 21. december 179255 blevet gift 
med Karen Poulsdatter. Den blot 30-årige enke 
sad nu tilbage med tre børn, Maria på 8, Kirstine 
på 5 og Søren på 3. I maj måned modtog hun 
som de øvrige enker penge fra Pflock's gave 
og senere i september mandens tilgodehavende. 
Magistraten udbetalte hende frem til 1802 i alt 
27 rigsdaler56. Karen Poulsdatter blev tilkendt 
en årlig pension på 18 rigsdaler ligesom hvert 
af børnene, i alt 72 rigsdaler 57. Hun døde den 
30. september 1835.

Man havde fra Kommissionens side beregnet 
pensionen til 3 mark ugenligt både for enker og 
børn. Pensionen udbetaltes månedsvis. Børn fik 
tildelt deres egen pension indtil udgangen af 
det 15de år, og det var op til øvrighed og præ
sterne at føre opsyn med, om børnene virkelig 
trivedes, gik ordentlig klædt og søgte skole. 
Ved konfirmationen fik hvert barn endvidere 
10 rigsdaler til klæder samt en bog, hvori der 
blev oplyst om deres understøttelse. Ligeledes 
skulle evt. velgøreres navne indføres i bogen.

Den 54-årige Christian Pedersen58 blev iføl
ge søofficer Sommerfeldt skudt under bataljen 
den 2. april, da han var ombord på Sværdfisken. 
Ifølge Magistraten efterlod han sig en meget 
fattig 57-årig enke Maria Johansen (Johannes- 
datter). Han havde ernæret sig som brolægger, 
arbejdsmand og havde tillige i 11 år været fi
sker på Jægerspris for arveprins Frederik. Med 
sin baggrund som fisker havde han meldt sig til 
tjeneste både til vands og til lands.

Familien var bosiddende i Sudergade 14/ 
Stjemegade 2059. Deres børn var alle selvfor- 
sørgende.

Foruden pengene fra Pflock og Admiralitetet 
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ydede Magistraten hende frem til april 1802 18 
rigsdaler i hjælp. Da hun havde været syg et 
stykke tid, havde hun faet lidt ekstra udbetalt, 
blandt andet til husleje.

Maria Johansen blev i april 1802 tillagt en 
årlig pension på 18 rigsdaler60. Hun døde 25. 
november 1813.

Nicolai Trap, 46 år gammel og afskediget 
tambour, døde under slaget, men han efterlod 
sig ifølge Rådstuen ingen familie. I folketællin
gen fra Helsingør købstad 1787 ses en Nicolai 
Trap som tambour i den ”Cronborgske Batai
llon”. Han var da 32 år gammel. I 1801 boede 
han ligesom Ertmann Silke i ”Schoftergaar- 
den’,(A. Hans tilgodehavende foruden dusøren 
blev senere tilsendt Magistraten.

Hans Ørtz62, der var tidligere kromand og 
vintappersvend63, var som mange af de andre 
uvant med søen og havde derfor ønsket tjeneste 
på land. Han var blandt de fem frivillige, der 
efterfølgende havde meldt sig syge, men som 
den eneste af disse nåede han alligevel at del
tage i slaget. Han skulle ifølge mandtalsbogen 
være blevet dræbt ombord på Sværdfisken. Der 
foreligger imidlertid ikke en dødsattest fra ad
miralitetssekretær Aagesen. Hans søster Cicilia 
ansøgte i juli måned, på baggrund i sin egen 
svagelighed attesteret af doktor Ranøe, Kom
missionen om understøttelse. Hun påstod at 
have understøttet broderen før hans død, så hun 
selv var blevet fattig deraf. Hendes anmodning 
om pension blev afvist på grund af, at søskende 
normalt ikke kunne komme i betragtning, med
mindre det kunne bevises, at broderen havde 
forsørget hende. Dette kunne hun ikke bevise64. 
Hans Ørtz blev 42 år.

De sårede og deres familier 
Rasmus Jørgensen var ifølge attest fra ”Chi- 
rurgerne Rathsach og Gørtz blevet qvæstet på 
den venstre Arm”. Rathsach mente at Rasmus 
Jørgensen ”vanskelig vil komme sig”, da han 
”er til Aarene”. Man forventede at armen ville 
blive stiv. Endnu i midten af maj havde han be
hov for lægehjælp. En attest fra admiralitets
sekretær Aagesen fortæller, at han havde ligget 

på Almindelig Hospital til den 11. maj og fået 
afregning på 14 rigsdaler og 48 skilling og fået 
sin dusør.

Den 40-årige Rasmus Jørgensen, der var bo
siddende hos Peder Christensen Uden for Svin
gelport65, havde tidligere ernæret sig som fisker 
og reservelods, men havde nu måtte tage sin 
afsked på grund af den nævnte skade.

Han havde, på trods af sin tidligere profession 
som fisker, alene meldt sig til tjeneste på land.

Han var gift66 med den 44-årige Margrethe 
Kierstine Hartmannsdatter, og de havde børne
ne Margrethe på 7, Christine på 3 og Johanne 
på blot et Vi år.

I et brev til Kronprinsen fortalte Rasmus Jør
gensen, at han var blevet ”Krøbling, der intet 
kan fortiene ”. Hans kone havde i hans fravær 
set sig nødsaget til at ”pantsætte hvad de eje
de” for at kunne betale huslejen. Kronprinsen 
overlod brevet til Admiralitetet, som videre - 
sendte brevet til Kommissionen med en oplys
ning om, at de ville bevilge Rasmus Jørgensen 
24 rigsdaler årligt67, som de ville anvise Kom
missionen. Med et tillæg på 28 rigsdaler fra 
Kommissionen fik Rasmus Jørgensen 52 rigs
daler i årlig pension68.

Magistraten havde frem til april 1802 under
støttet Rasmus Jørgensen med 28 rigsdaler og 
28 skilling69 og endvidere i en periode betalt 
hans husleje. Rasmus Jørgensen døde 3. juli 
1817, hvorefter den nu 57-årige enke indtil sin 
død den 18. februar 1832 fortsat modtog en 
pension på 10 rigsdaler70.

Jens Pedersen var arbejdsmand og 48 år 
gammel71. Han var i maj 179072 blevet gift med 
Cicilia Cathrine Larsen. Hun var nu 41 år gam
mel, og de havde sammen fire børn, Peter på 
10, Erland på 4, Inger Sophia på 3 og Johannes 
på 1 år. Herudover havde de et 1 -årigt plejebarn 
Peder Jacobsen til ”opfostring”. De var bosid
dende i Sankt Annagade 3873. Jens Pedersen 
havde meldt sig som frivillig på den betingelse, 
at han ikke kunne eller ville arbejde til søs.

Mandtalsbogen meddeler at han fik ”det 
eene Been således forskudt, at han formodent
lig stedse vil blive halt”. Han havde efter admi
ralitetssekretær Aagesens attest været udkom
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manderet på Sværdfisken og efter ” Bataillien 
lagt på Almindelig Hospital til 11. Maj, og til 
samme Tid erholdt Afregning”. Ifølge regnska
bet i ”Roullen over Frivillige ” modtog han sine 
15 rigsdaler i dusør og derudover i afregning 14 
rigsdaler og 48 skilling. Da han som de øvrige 
overlevende den 15. maj 180Ivar blevet ind
kaldt til at møde op Rådstuen i Helsingør, var 
han stadig i behandling hos en læge.

Efter amtmand Knuths liste af 11. august 
skulle Jens Pedersen være en fattig mand, der 
stadigvæk var under lægebehandling for sine 
sår. Det var Magistraten i Helsingør, der i juli 
måned fremsendte ansøgningen til ”Kommis
sionen for Kvæstede og Faldnes Efterladte ” og 
senere understøttede Jens Pedersen med i alt 20 
rigsdaler frem til april 180274.1 april 1802 skrev 
Magistraten til Understøttelseskommissionen, 
at den fandt de 20 rigsdaler, som Jens Pedersen 
havde faet var noget i underkanten sammen
lignet med Rasmus Jørgensen, som i samme 
periode havde faet 28 rigsdaler. De var begge 
blevet såret ombord på Sværdfisken. Magistra
ten antydede kraftigt, at det kun kunne skyldes, 
at han var en mindre påtrængende mand. Jens 
Pedersen fik efterfølgende udbetalt yderligere 
4 rigsdaler og 28 skilling. I juni75 forsøgte man 
atter i et brev til Kommissionen at tale Jens Pe
dersens sag. Man mente han burde nyde en årlig 
understøttelse. Kommissionen tildelte, efter at 
have udbedt sig en fornyet lægeattest76, Jens 
Pedersens en årlig pension på kun 24 rigsda
ler, selvom han oprindelig var indstillet til en 
pension på 36 rigsdaler77. Jens Pedersen døde 
29. august 1825.

Jens Hansen blev såret og lå på Kvæsthuset 
indtil 16. maj. Da han ikke mødte op på Rådstu
en den 15. maj, anså Magistraten ham fejlagtigt 
for at være død. Jens Hansen videre skæbne er 
ukendt, men han havde ifølge Rådstueprotokol
len en datter på 16 år, som tjente i Helsingør. Han 
var som mange af de øvrige arbejdsmand. Han 
logerede hos skoflikker Mathiasen ”paa Dansk 
Kirkegaard”, dvs. nuværende Sankt Olaigade 
55. Han var ganske uvant til søs, og ”duer der 
slet ikkef som han selv udtrykte det.

Niels Jørgensen var blevet hjemsendt den 

18. april. Da han mødte op på Rådstuen, kla
gede han over at være ”forslaaet over Brystet ”, 
idet han under bataljen var blevet ramt af et 
stykke træ. De mange omkringflyvende metal- 
og træstykker var en af de almindeligste årsager 
til, at defensionens folk blev såret og dræbt.

Niels Jørgensen var en fattig arbejdsmand på 
55 år gift med Christine Olsen på 53. Familien 
var bosiddende i købmand Ferslews ejendom i 
Sankt Annagade 6478. De havde to børn. Søn
nen Jørgen Nielsen på 14 år der var rebslager
dreng og Jans Nielsen på 6 år.

I marts 1802 anmodede Kommissionen om 
yderligere oplysninger vedrørende Niels Jør
gensen79, men han ses ikke at have faet pension.

Friderich Thestrup80 havde først meldt sig 
som frivillig den 23. marts. Som en af de fa 
frivillige var han villig til arbejde såvel til søs 
som til lands. Han havde tidligere været ”Op
passer hos Linqvist” og boede nu hos Christian 
Jacobsen81. Han havde ligeledes faet et slag over 
brystet, hvorfor han var indlagt på Kvæsthuset 
indtil den 10. april og dimitteredes den 18. april. 
Han mødte ikke på Rådstuen i Helsingør den 15. 
maj, men han brugte dagen til at møde op i Kom
missionen, hvor han fik 2 rigsdaler een gang for 
alle. Han ses dog atter i juli måned 1802 at have 
besøgt Kommissionen i håb om hjælp, men fik 
denne gang blot betalt udbetalt rejsepenge på 2 
rigsdaler og 24 skilling. Pension fik han ikke.

Leonhardt Fischer82, der som de øvrige var 
uvant til søen, var ifølge Rådstuen kommet no
genlunde frisk tilbage. Dog havde kanontorde
nen gjort ham noget tunghør. Han modtog sin 
afregning og intet andet. Murersvend Fischer 
stammede fra Tikøb og boede hos tømrermester 
Kratzch i Sankt Annagade 47/Kongensgade 14.

Fange på de engelske skibe 
Anders Aagesen. Admiralitetet var vidende 
om, at han var blevet taget til fange på et af de 
engelske skibe. Rullerne oplyser, at 516 perso
ner blandt de frivillige og pressede blev taget 
til fange på de engelske skibe. Anders Aage- 
sens videre skæbne er uvis, og han er dermed 
en af de mange hundrede, om hvem Admira
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litetet efterfølgende ikke havde efterretninger. 
Han har tilsyneladende ikke modtaget hverken 
dusør eller afregning. Han kan være død i fan
genskabet af sine eventuelle sår, gået i engelsk 
tjeneste eller som flere andre blot taget benene 
på nakken, så snart han igen havde fast grund 
under fødderne. Han var 29 år og dermed en 
af de yngste blandt de frivillige. Han arbejdede 
på Wulffs og Liebmanns teglværk beliggende 
på Søndre Strandvej, nuværende Bergmansdal. 
Liebmann ejede tillige ejendommen Strandgade 
8983 . Her står Aagesen opført som købmands
karl hos købmand og brygger Adam Gradman. 
Ifølge Rådstuen havde han ikke familie.

De der vendte "friske" 
tilbage og en der aldrig 
kom i kamp
Rådstuen meddelte, at Ole Nielsen, Ertmann 
Silke og Bent Olsen skulle være kommet "fri
ske ” tilbage. Ole Nielsen forlod flåden allerede 
de 2. april uden sin løn, hvilket kunne tyde på, 
at han nærmest var flygtet fra tjenesten. Flere af 
defensionens frivillige og pressede havde gjort 
det samme som Ole Nielsen og stod derfor til 
straf. Men ingen ses efterfølgende at være ble
vet straffet.

Han var som de fleste andre arbejdsmand og 
havde erklæret sig som uduelig til arbejdet på sø
en. Han boede i Sudergade i ”Tre Croners Huus

Den 56-årige arbejdsmand og afskedigede 
soldat Ertmann Silke blev hjemsendt den 18. 
april med både løn og dusør. Han kom til at tjene 
til søs, selvom han havde erklæret sig uvant for 
søen og for gammel til at vænne sig dertil. Han 
boede i kaptajn Weldings ejendom Lundegade 
18/Sankt Annagade 73-7784 sammen med sin 
62-årige kone Susanne Knudts og børnene Carl 
på 23 år og en ugift datter Christiane på 25 år 
med 2 børn, Christian på 3 og Caroline på 1 år.

Arbejdsmand Bent Olsen boede hos Peter 
Rasmussen85. Bent Olsen var som de andre 
uvant med søen.

Christian Svan(d)strup mødte på Holmen 
den 28. marts. Men blev to dage efter sendt på 
Kvæsthuset, hvor han lå indtil den 6. april. Han 
slap således for at deltage i kamphandlingerne. 
Han var ifølge Rådstuen vendt frisk tilbage til 
Helsingør og fået udbetalt sin dusør. I folketæl
lingen fra 1801 ses Christian ”Swanstrup" at 
være 29 år og ugift og fattiglem på fattiggården 
i Sankt Annagade 36/Hestemøllestræde 1. Han 
skulle ifølge Magistraten være stærk, men drik
fældig, men dog brugbar, blot man holdt ham 
fra druk86. Mon hans drukkenskab reddede ham 
fra en grum skæbne?

De pressedes skæbne
Som tidligere nævnt blev man fra den 25. marts 
nødt til at presse folk til forsvar for hovedsta
den og for fædrelandet. De lokale myndigheder 
stod for rekrutteringen af en broget skare af ar
bejdsløse, løsgængere og ikke videre arbejds- 
duelige folk. De pressede modtog alle en dusør 
på 7 rigsdaler og 48 skilling samt en dagløn 
på 16 skilling, tøjpenge på 6 rigsdaler og rejse
penge på 1 rigsdaler. Den 26. marts havde kvar
termestrene presset syv personer til tjeneste ved 
forsvarsanstalteme. De adskilte sig ikke socialt 
fra de frivillige, idet de fleste var arbejdsmænd 
og afskedigede soldater, en skædder og et fat
tiglem. De var lige så uvante med arbejdet til 
søs og ønskede at arbejde på land.

De fleste af de pressede fra Helsingør ind
fandt sig på Holmen den 28. marts. To efter
nølere Anders Johnsen og Thyge Olsen mød-

Allerede samme aften aflagde Willemoes rapport om Flå
debatteriets indsats. Heri oplistes de dræbte og sårede. 
Henrich Lemberg fik en særlig omtale.
Kopi. Willemoesgaarden, Assens.
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te først den 30. marts. De to sidstnævnte blev 
straks afgivet til stykprammen Sværdfisken. 
Her kom de til at kæmpe sammen med de fri
villige fra Helsingør.

De øvrige syv pressede var arbejdsmand og 
afskediget artillerist Halvor Hagen, der bo
ede i Sudergade hos Jonas bådebyggers enke, 
59-årige arbejdsmand Sonne (Sonne) Svend
sen, der boede hos spækhøker Jonas Andersen 
i GI. Kloster, nuværende Munkegade 10/Fiol- 
gade 7, skrædder og afskediget soldat Hen
rich Schüetz, der boede i Sudergade 28 hos 
Ditlew Petersen, arbejdsmand og boende i fat
tighuset Jens Christopher Ehrenstrøm (Ah- 
renström), 49-årige arbejdsmand og afskedi
get soldat Jacob Pedersen, der boede i Sankt 
Olaigade 19 hos snedker Thimlers enke, afske- 

De fleste af de pressede fra Helsingør tjenestegjorde på 
Flådebatteri Nr. 1, der blev kommanderet af den unge 
sekondløjtnant Peter Willemoes. Blandt de mange dræbte 
var Henrich Lemberg, der gik fra forstanden inden han 
blev dræbt.
Udsnit af Christian Mølsteds maleri: Willemoes ombord 
i det Gernerske Flådebatteri d. 2. April 1801.1901. Wil- 
lemoesgaarden, Assens.

diget soldat fra Jægerkorpset med 16 rigsdaler i 
årlig pension Henrich Lemberg, der boede hos 
Ole Jensen i GI. Kloster, og endelig arbejds
mand Poul Svendsen87, der ligesom ovenfor 
nævnte Anders Johnsen boende i Peer Dragers 
hus i Sankt Annagade 69-71.

Disse påmønstrede alle Flådebatteri Nr.l, 
som var under kommando af den blot 17-årige 
sekondløjtnant Peter Willemoes. Flådebatteriet 
var nærmest en stor lavtliggende tømmerflåde 
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med et dybtgående på cirka 1 meter. Bredden 
var på cirka 13 meter og længden på cirka 44 
meter. Flådebatteriet var fabrikeret i 1787 efter 
fabriksmester Henrik Gerners tegninger og var 
den 2. april forsynet med 20 styk 24-pundige 
kanoner og en samlet besætning på 129 mand. 
Indtil den 30. marts lå Flådebatteriet i havnen 
på det ufærdige fort Trekroner, hvorefter det 
blev varpet på plads i defensionslinien. En del 
af mandskabet måtte fra nu af sove på flåden, 
for at de kunne være parate til kamp. En ekstra 
portion brændevin gav dog lidt varme.

Da Flådebatteriets mandskab endelig kom i 
kamp den 2. april, fik det en hård medfart, da 
der ikke var meget, der ydede dem beskyttelse 
mod fjendens kugler. Placeret overfor de engel
ske linieskibe Elephant og Ganges på hver 74 
kanoner, måtte flåden trække sig ud af kampen 
efter et par timers kamp. Flådebatteriet var dog 
stadig funktionsdygtigt og drev, efter at man 
havde trukket sig ud af kampen, op mod Skovs
hoved, hvor det blev hentet tilbage i sikkerhed. 
Efter en nødtørftig reparation indgik flåden fem 
dage efter atter i den nyudlagte defension.

Blandt de 12 dræbte og 34 sårede på Flåde
batteriet var Henrich Lemberg. Det fortælles 
at han ”gik fra Forstanden under Battalien og 
døde strax derpå”**. Der herskede tilsynela
dende en vis usikkerhed om hans skæbne, idet 
Rådstuen meddelte, at han skulle være kommet 
frisk tilbage, men at han siden var bortrejst. 
Den 28. september fik Magistraten tilsendt 
hans tilgodehavende på 7!4 rigsdaler.

Blandt defensionens pressede mandskab 
blev 29 erklæret for døde eller savnede. Heraf 
kom de 14 fra ”Landet”*9.

Jens Christopher Ehrenstrom blev såret 
og lå til behandling på Frederiks Hospital ind
til den 15. maj. Han mødte derfor ikke op på 
Rådstuen den 15. maj, og hans videre skæbne 
er ukendt.

De øvrige blev hjemsendt mellem den 17. og 
20. april heriblandt Anders Johnsen og Thyge 
Olsen, der begge var blevet taget til fange un
der bataljen og kommet ombord på de engelske 
skibe. De delte dermed skæbne med de i alt 
84 andre pressede, heraf 26 fra ”Landet”, der 

endte i kortvarigt engelsk fangenskab. Deres 
20 dages ophold ved defensionen havde udløst 
en fortjeneste på 17 rigsdaler og 80 skilling til 
dem hver, hvoraf de dog allerede havde brugt 
5 rigsdaler. Så i alt kom de hjem med 12 rigs
daler og 80 skilling på lommen.

Ifølge Rådstuen var Jacob Pedersen kom
met frisk tilbage. Han mødte ikke desto mindre 
i februar 1802 personligt op i Kommissionen 
for at anmode om understøttelse grundet sva
gelighed. Han kunne imidlertid ikke attestere, 
at denne skyldtes hans deltagelse i slaget, og da 
han tilmed på ”4de Ugen ” efter slaget var både 
sund og frisk, blev hans ønske afvist90.

Poul Svendsen91 påstod, at han var noget 
fortumlet i hovedet efter bataljen, hvad man 
ikke kunne fortænke ham i. Poul Svendsen til
kendegav tillige, at han havde mistet tøj for 12 
rigsdaler. Han søgte senere Kommissionen om 
pension, men blev afvist på grund af manglede 
attester på sin tilstand.

Halvor Hagen, Sonne Svendsen og Henrich 
Schüetz var ligeledes alle ifølge Rådstuen kom
met friske tilbage. Disse tre samt Poul Svendsen 
klagede imidlertid over, at de kun havde faet 11 
rigsdaler i afregning, da de blev hjemsendt og 
var endvidere utilfreds med, at de ikke i lighed 
med de frivillige havde faet den fulde dusør på 
15 rigsdaler, men blot 7/2 rigsdaler.

Hjælpen til de skadelidte 
Kommissionen til Understøttelse for 
Kvæstede og Faldnes Efterladte
Allerede den 5. april nedsatte Danske Kan
celli en Kommissionen til Understøttelse for 
Kvæstede og Faldnes Efterladte. Kommissio
nen kom til at bestå af etatsråd Ove Malling, 
kancelliråd Knudsen, bankdirektør Kirketerp, 
overkrigskommisær Bang, rådmand Skibsted, 
assessor Bærens, krigskancellisekretær Løv
mand og professor Saxtorph.

Man enedes om at mødes hver dag kl.5 i for
salen til højesteret i Prinsens Palæ.

Målet var at indsamle penge over hele landet 
og uddele dem til de efterladte og kvæstede i 
form af engangsydelser eller pensioner.
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Kommissionen gjorde alt for at finde frem 
til de understøttelsesberettigede familier bl.a. 
gennem avisannoncer, og man opfordrede folk 
til at indsende besked om værdigt trængende, 
men advarede også folk, der ville udnytte situa
tionen. Ligeledes tog man kontakt til Admirali
tetet og Generalitetet for at fa lister over dem, 
som havde deltaget i slaget. Man tog kontakt til 
hospitalerne for at fa oplysninger om de kvæ
stede deres forfatning, familie, fødested, m.m. 
Hjælpen skulle påbegyndes fra det øjeblik, den 
kvæstede forlod hospitalet. De dødes famili
er skulle straks hjælpes ikke alene ved enkelt
stående gaver, men enker, børn og hjælpeløse 
skulle også have pensioner.

Det indkomne beløb blev blandt andet indsat 
på en konto i ”Courant Banken ”92.

I slutningen af december 1801 havde Kom
missionen et nogenlunde overblik over hvor 
mange, der skulle understøttes. 524 personer 
var fundet værdige til understøttelse. Oprinde
ligt havde tallet været langt større. Dette skyld
tes forvirringen efter slaget, hvor mange fædre 
og sønner var blevet meldt savnet. Heldigvis 
havde det vist sig, at 206 af disse stadig var i 
live, og for de flestes vedkommende havde væ
ret i engelsk fangenskab eller blot pådraget sig 
mindre skader. De havde atter været arbejdsdu- 
elige efter kort tid, og var derfor ikke berettiget 
til understøttelse. Englænderne havde taget ca. 
1800 krigsfanger ombord på deres skibe. De 
blev først frigivet efter våbenstilstanden og sat 
i land den 11. april 1801.

Af de 524 understøttelsesberettigede var de 
205 kvæstede. Af disse havde 146 helt eller 
delvis tabt arbejdsevnen og 59 kun i mindre 
grad mistet arbejdsførligheden. Sidstnævnte 
blev derfor indstillet til en mindre pension. Af 
enker var der 161. Der var 223 børn under 16 
år efter afdøde og 139 forældre, der havde væ
ret understøttet af en nu afdød søn, og endelig 
havde 12 mistet deres tilkommende brudgom. 
Det var intentionen at udbetale en årlig livslang 
pension til enkerne, så længe de ikke indgik i 
et nyt ægteskab, og til de sårede. De faderløse 
børn ville fa pension, ”indtil de blev opdragne ” 
dvs. indtil udgangen af det femtende år.

Kommissionen valgte tillige efter kongelig 
approbation at understøtte de sårede og efter
ladte efter fregatten Freyas aktion og episoden 
ved Kronborg den 30. marts.

Den 25. september 180193 udsendte Kom
missionen en fornyet opfordring til alle kvæ
stede, eller dem der havde mistet ”Mænd el
ler Fædre” under slaget den 2. april, om at 
melde sig. Man formodede dog, at man alle
rede havde oplysninger om de allerfleste. Der 
kunne dog stadig være enkelte familier, koner 
og børn, som man ikke havde underretning 
om, grundet manglende oplysninger fra de nu 
afdøde. Ligeledes kunne de efterladte måske 
ikke have vidst til hvem og hvorledes, man 
skulle melde sig. Man opfordrede især øvrig
hedspersoner og præster til at indsende oplys
ninger. Havde disse understøttet de kvæstede 
eller de afdødes familier, ønskede Kommis
sionen oplyst med hvor meget. Kommissio
nen ville da ufortøvet godtgøre deres udgifter, 
ligesom man ville fremsende forskud til den 
videre understøttelse.

Kommissionen rådede den 31.dec 1801 over 
ikke mindre end 252.434 rigsdaler inklusiv 
renter. Det frivillige bidrag udgjorde 228.987 
rigsdaler. Hertil kom så et mindre årligt pen
sionsbeløb indbetalt af Admiralitetet og civil 
personer.

Pengegaver m.m. 
fra ind- og udland
Kommissionen modtog ikke alene pengegaver, 
men også tilbud om at forsørge og oplære for
ældreløse børn. For eksempel tilbød professor 
Knud Lyne Rahbek at forsørge et drengebarn 
på 6-8 år med alle fornødenheder. Tilsvarende 
tilbud kom fra flere præster, en pakhusforvalter 
og en etatsråd. Af de i alt 5 tilbud ønskede kun 
en enkelt at forsørge og oplære et pigebarn! På 
Holmen havde flere søofficerer indsamlet et be
løb, hvor afkastet skulle anvendes til oplæring 
og forsørgelse af 2 drenge.

I alt 8 børn blev tilbudt undervisning94, og 
flere skoleholdere, lærere og lærerinder tilbød 
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gratis undervisning og oplæring i alskens fru- 
entimmerarbejde.

Andre tilkendegav, at de i deres levetid ville 
give et fast årligt bidrag til Kommissionen på 
25 rigsdaler eller i 10-20 år 50 rigsdaler. Kvæst
huset blev betænkt med afkastet af 2.500 rigs
daler på 4% rente, og overdirektøren for Gissel- 
feldt Kloster, kammerherre greve Danneskiold 
Samsøe stillede fem pladser i klosterets hospi
tal gratis til rådighed for de alvorligst kvæstede, 
og tillige på ubestemt tid 137 rigsdaler årligt.

Endelig indkom der gaver ”in natura” ek
sempelvis lagner, lærred, uldne tæpper, skjor
ter, halstørklæder, huer m.m. Præsten i Bårse 
tilbød årligt i 5 år 2 tønder rug.

Kongehuset bidrog med i alt 2.600 rigsda
ler, hvoraf de 1.200 rigsdaler var fra Kronprin
sen. De største enkeltbidrag ydede grosserer 
og etatsråd Frédéric de Coninck med 10.000 
rigsdaler og broderen købmand og kejserlig 
russisk agent Jean de Coninck med 2.000 rigs
daler. De Coninck havde tjent enorme sum
mer på at transportere udenlandske varer under 
neutralt dansk flag. Han var en af de ivrigste 
fortalere for, at handelsflåden skulle beskyttes 
af krigsskibe. Da den danske regering til sidst 
accepterede dette, førte det til konfrontationen 
med England. En ligesindet storkøbmand Wil
helm Duntzfeldt gav dog blot 1.000 rigsdaler. 
Blandt Grosserer Societetets medlemmer blev 
der indsamlet ikke mindre end 11.190 rigsdaler.

Fra udlandet betænkte danske, norske, og 
holstenske skippere og skibsfolk, ”endskiønt 
de laa under Embargo på fremmede Steder og 
intet kunne fortjene, deres stridende Lands
mænd med indsamlede Penge ”95.

Alle ønskede at indsamle og bidrage og op
findsomheden var stor.

”Den borgerlige militaire Vagtparade ” ind
samlede den 2. april 112 rigsdaler på Kongens 
Nytorv.

Direktionen for Det harmoniske Selskab ind
samlede 2.031 rigsdaler. Et privat vennemål- 
tid havde efter en forestilling, hvor man havde 
opført Ewalds ”Fiskerne ”, indsamlet 40 rigs
daler. Præster og andet godtfolk havde skrevet 
borger- og takkesange, som blev solgt til fordel 
for indsamlingen.

Biskoppen af Holsten-Oldenbourg skænke
de 4.000 rigsdaler i Slesvig-Holsten Courant 
dvs. 4.424 rigsdaler.

I Vor Frue Kirke i København blev der ved 
en ”Cantate ” og koncert indsamlet 4.394 rigs
daler og 12 skilling.

Magistraten i Odense foranstaltede en ind
samling gennem de fynske aviser. Resultatet 
blev 2.643 rigsdaler og 72 skilling.

Bidragene strømmede ind fra hele Danmark 
og Norge, fra Slesvig og Holsten, fra London 
og Amsterdam.

Lokale indsamlinger 
Kommissionen modtog adskillige større og 
mindre pengebeløb fra det nordsjællandske 
område.

Fra Frederiksund by indkom 126 rigsdaler 
og 64 skilling. Provster, præster og kapella
ner foretog indsamlinger blandt menighederne. 
Selv ydede de ligeledes en skærv. Pastor Pe
ter Sølling i Jørlunde indsendte 113 rigsdaler

Beløbet der blev indsamlet blandt menighederne i Tikøb. 
Hornbæk og på Kronborg Geværfabrik blev indført i for
tegnelsen over gaver.
Forestilling til Kongen 5. februar 1802. RA 
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fra ham selv og menigheden, pastor Christian 
Rottvith i Slagslunde indsendte 15 rigsdaler og 
pastor Henrik Kampman i Farum 20 rigsdaler, 
provst Vilhelm Billeskov i Stenløse 30 rigs
daler. Den 11. maj indsendte den residerende 
kapellan ved Tikøb og Hornbæk menighe- j 
der og Kronborg Geværfabrik lidt over 172 j 
rigsdaler til Kommissionen. I juli måned ; 
indsendte kapellan Meden i Tikøb, traktør 
Rasmussen og hans tyende i Snekkersten I 
samt nogle på Kronborg Geværfabrik96 ' 
yderligere 13 rigsdaler og 42 skilling.

Præsten i Ramløse, Peder Lakier, ydede I 
30 rigsdaler og præsten og menigheden i [ 
Snostrup indsendte 28 rigsdaler.

Nogle gejstlige og skolelærere i Lynge | 
og Karlebo gav 41 rigsdaler. I Stenløse og £
Veksø bidrog menigheden med 127 rigs- | 
daler og 34 skilling og i Slagslunde og 
Ganløse med 80 rigsdaler og 42 skilling. 
Nogle givere ønskede at være anonyme. 
Eksempelvis modtog Kommissionen et 
brev med 10 rigsdaler fra en person i 
Helsingør blot underskrevet S.K.

Højtideligheden i
Helsingør den 28de 
september 1801 

nebrogsvalfart, der tog sin begyndelse den 28. 
maj, sluttede i Vinderød Kirke den 19. decem
ber 1801. Han havde da besøgt et halvt hun
drede lokaliteter i kongeriget og Slesvig. Sidst
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En helt speciel indsamling og højtide
lighed fandt den 28. september 1801 
sted i Sankt Olai Kirke i Helsingør. 
Højtideligheden var arrangeret af 
skuespiller Hans Christian Knudsen 
(1763-1816), der som en god patriot 
rejste land og rige rundt for at samle 
ind til de kvæstede og efterladte. De 
indsamlede bidrag gik ubeskåret til 
Kommissionen. Hans såkaldte Dan-

Den 28. september 1801 fandt en minde- og 
indsamlingshøjtidelighed sted i Sankt Olai 
Kirke. Sangene blev kort tid efter udgivet af 
Elias S. Grüner. Den lille bog kunne købes 
for 1 skilling. Kgl. Bibi.
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på ruten lå mindehøjtidelighederne i Helsingør, 
Jægerspris, Slangerup, Frederiksborg Slot og 
sluttelig højtideligheden i Vinderød Kirke ved 
Frederiksværk.

Gennem en 15 sider lille bog ”Højtidelighe
den i Helsingøer den 28de September 1801, for
anstaltet af Herr Skuespiller Knudsen.. .”97 får 
man et levende indtryk af højtideligheden og 
koncerten. Bogen er trykt i Helsingør af Elias 
L. Grüner & Co og kunne erhverves for 1 skil
ling98.

Man startede med en symfoni, fulgt af en 
velkendt patriotisk sang skrevet af assessor ved 
Højesteret Enevold de Falsen. ”Til Vaaben! 
See, Fienderne komme ”. Så fulgte krigssangen 
skrevet af kaptajn Werner Hans Frederik Abra
hamson ”Vi alle dig elske livsalige Fred”, som 
var en af tidens mest populære sange. Herefter 
fulgte professor Gottsche Hans Olsens ”Saa 
kæmped de Helte af anden April”. Dernæst 
holdt provst Knud Jørgensen en tale efterfulgt 
af en gravsang af kaptajn Abrahamson ”Værer 
Fred med Eder alle ”. Højtideligheden fortsatte 
med en taksigelsessang af doktor, landfysikus 
Rasmus Frankenau ”Det er en sød og himmelsk 
Fryd” efterfulgt af en folkesang af professor 
Levin Christian Sander ”Velkommen Æt af dan
ske Helte ” og afsluttendes med endnu en sym
foni. Musikken til sangene var komponeret af 
to af tidens førende komponister H.O.C. Zinck 
og Frederik Ludvig Æmilius Kunzen.

Koncerten i Helsingør afveg fra Knudsens 
normale program, hvor der kun blev afsunget 2 
sange før og efter talen. Kirkerummet var smyk
ket med blomster og levende lys, og Knudsen 
fremførte på sin karismatiske måde sangene 
understøttet af nogle af byens unge piger, ak
kompagneret af de lokale musikere. Antagelig 
har nogle hvidklædte piger og kvinder opført et 
tableau vivant, hvor en opstillet urne blev be
kranset med blomster. Dette tableau indgik som 
fast element i mindehøjtideligheden. Ideen hav
de Knudsen fra begravelseshøjtideligheden, der 
fandt sted den 5. april på Holmens Kirkegård.

Højtideligheden i Sankt Olai Kirke skulle 
hensætte tilhørerne i en patriotisk, fædrelands
kærlig og bevæget stemning, så de kom til at 

føle sorg og medfølelse, som medførte en vil
lighed til at yde et bidrag til de sårede og ef
terladte99.

Knudsens tableauer kunne også gå for vidt. I 
Flensborg hvor han opførte ”De faldne Krige
res Hædersminde”, gik det grueligt galt. Bor
gerlig artillerist Jørgen Buntzen havde fået til 
opgave at affyre nogle kanoner under forestil
lingen. Desværre sprang en af disse i luften, og 
dræbte Jørgen Buntzen på stedet. Efterfølgende 
ønskede skuespiller Knudsen, ” rørt over dette 
Tilfælde ”, at det ved tableauet indkomne beløb 
på ca. 60. rigsdaler100, måtte blive tilstillet den 
stakkels enke. Kommissionen tillod dette.

Der var ingen fast pris på billetterne til kon
certerne. Som der stod i den fortrykte plakat101: 
”Hensigten er eeneste, at gavne vore lidende 
Brødre og glæde Tilhørerne, og for at kunne 
giøre Hvermand deeltagende i Dagens hæder
fulde Erindring, vil man ikke foreskrive nogen 
Priis, da endog det ringeste Bidrag er et vær
digt Offerpaa Fædrelandets Alter”.

Indsamlingens resultat
Dagen efter højtideligheden i Sankt Olai Kirke 
indleverede skuespiller Knudsen resultatet af 
sin indsamling. Ifølge listen han afleverede til 
Magistraten indkom der 773 rigsdaler, 4 mark 
og 5!4 skilling, samt 10 hollandske dukater, der 
omregnet blev til 28 rigsdaler og 72 skilling. 
Magistraten videresendte pengene til Kommis
sionen102.

På Magistatens ønske blev udgifterne i for
bindelse med arrangementet i første omgang 
dækket af borgmester Bjørnsen og hr. Rist. Om
kostningerne beløb sig til 46 rigsdaler, 2 mark 
og 4 skilling, som byens kasse senere betalte. 
Enkelte andre steder, hvor Knudsen havde op
trådt, fradrog man byens omkostninger i det 
indsamlede beløb. Blot ved en enkelt koncert 
indsamlede indbyggerne i Helsingør mere end 
andre provinsbyer. Avisen103 mente at beløbet 
størrelse bevidnede ”Helsigørernes vedvaren
de Redebonhed til enhver god Sag”. Beløbet 
størrelse skulle tilmed ses på baggrund af, at 
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”Helsingørerne næsten i Almindelighed leve 
alene af Skibsfarten: at denne var ved Fiendt- 
lighederne standset i saa lang Tiid, og i den 
for Skibsfarten bedste Tiid: hvad de Manges 
Flytninger kostede, da Helsingør var saa nær 
udsat for Krigsfarerne: hvad for Sammenskud 
Mange af dem gjorde allerede Angrebsdagen 
paa Kronborg: hvad Nogle af dem forhen have 
bidraget andensteds til denne Fødelandssag: 
at her hele Sommeren igiennem har været meer 
end dobbelt Garnison: at Priserne paa alt ere 
her saa dyre ”.

I Odense, hvor man afholdt to koncerter, ind
samlede man noget over 612 rigsdaler og ved to 
koncerter i Flensborg lidt over 593 rigsdaler og 
i Roskilde ved en enkelt koncert 469 rigsdaler. 
I de nævnte byer havde man dog udover Knud
sens koncerter indsamlet større pengebeløb.

Fra det nordsjællandske område indkom ved 
koncerterne i Gerløv Kirke/Jægerspris Gods 79 
rigsdaler og 8 skilling104, i Frederiksværk og fra 
godset 467 rigsdaler og 16 skilling, i Frederiks
borg Slotskirke 298 rigsdaler og 76 skilling og 
ved koncerten i Slangerup 114 rigsdaler og 66 
skilling.

I maj måned 1802 modtog Magistraten til 
erindring om højtideligheden i Helsingør 170 
eksemplarer af en samling sange fra ”Acteur 
Knudsen ”. Samlingen, der var på 16 sider, bar 
titlen ”Sange ved Fædrelandshøitiderne, Dan
marks 2. april til Admindelse”. Sangene var 
sungne, samlede og udgivet af H.C. Knudsen. 
Sangheftet havde Knudsen dog ikke selv be
kostet, Finanskollegiet havde støttet udgivel
sen med 600 rigsdaler. Hefterne blev fordelt, 
som Magistraten udtrykte det, efter ”bedste 
Skiøndsomhed” og efter Knudsens ønske 
blandt ”Borgere og Borgerinder, Militaire og 
Qvæstede ”.

På landsplan havde Knudsen indtil den 31. 
december 1801 indsamlet 14.702 rigsdaler. Han 
havde selv afholdt alle rejseudgifter. Til erstat
ning for dette havde man tilstået ham en be
nefice på Det kgl. Teater samt tildelt ham Pro 
Meritis medaljen.

Hans Christian Knudsen var blevet tidens 
mest elskede skuespiller og sanger. Ikke mindst 

hans Dannebrogsvalfart havde gjort ham be
kendt over det ganske land. Enkelte i samtiden 
fandt dog ”Fædrelandetsfrivillige Sanger” for 
egoistisk og selvpromoverende.

Fordeling af hjælpen
Helt frem til april 1802 stod de lokale myndig
heder for at hjælpe de kvæstede og enkerne105. 
Herefter overtog told og konsumptions kasse
rerne i købstæderne udbetalingen af de anviste 
pensioner. Helsingør Magistrat havde da haft 
et udlæg på samlet på 152 rigsdaler. Den havde 
frem til 19. april 1802 modtaget 200 rigsdaler106 
fra Kommissionen og stod nu tilbage med 48 
rigsdaler, som man ønskede at beholde blandt 
andet for, at kunne yde enkerne huslejehjælp. 
Man fik dog kun lov til at beholde lidt over 21 
rigsdaler107, som man havde udbetalt i yderli
gere understøttelse, resten ønskede Kommis
sionen tilbagesendt.

I september 1801 tilsendte Admiralitetet Ma
gistraten tilgodehavender på 45 rigsdaler og 48 
skilling for de personer, som man ikke havde 
underretning om, og som man derfor anså at 
være dræbt den 2.april108.

Pensionsbrevene til de kvæstede og enkerne 
blev først fremsendt fra april og frem til slutnin
gen af juni 1802. De første der fik et sådant var 
den kvæstede Rasmus Jørgensen og Christian 
Pedersens enke109. Herefter fulgte breve til den 
kvæstede matros Hans Jensen Møller, enken 
Karen Poulsen og hendes 3 børn, enkerne Anne 
Kirstine Bekker og Annike Torsten Larsen og 
hendes barn og Schowlunds enke. Admiralitetet 
ydede ikke pension til enker og børn. Disse blev 
alene understøttet af Kommissionen.

Hans Jensen Møller110 var hverken frivillig 
eller presset, men indrulleret matros af Sjæl
landske Distrikt. Han var blevet udtaget blandt 
færgemandskarlene i Helsingør, hvorfor Kom
missionen havde fundet det passende, at Magi
straten i Helsingør varetog hans interesser.

Fra det nordsjællandske område deltog en 
hel del indrullerede matroser og sølimitter111. 
Her ses blandt andet folk fra Bregnerød, Brøns- 
holm, Espergærde, Frederiksborg, Frederiks
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sund, Hirschholm, Jyllinge, Kikhavn, Kregme, 
Rungsted, Springforbi og Tisvilde. De tjeneste
gjorde på linieskibene Holsten og Sjælland, på 
blokskibene Dannebrog og Wagrien, fregatten 
Hjælperen og kavaleriprammen Aggershus.

Hans Jensen Møller var ugift og svensk af 
fødsel. Han var blevet sendt ombord på kava
leriprammen Aggershus, som var et fladbundet 
defensionsfartøj. Her pådrog han sig en læsion 
af det højre knæ og skinneben. Knæet blev ef
terfølgende stift og benet noget kortere, hvorfor 
han blev erklæret uegnet til fortsat søtjeneste 
og andet tungt arbejde og ikke duelig i kon
gens tjeneste.

Han modtog i juli måned 15 rigsdaler fra 
Kommissionen112 med den besked, at han ikke 
kunne forvente mere, medmindre han efter et 
halvt år kunne dokumentere, at han stadig var 
utjenstdygtig.

I november 1801 mødte han op i i Kommis
sionen og klagede sin nød. Her fik han straks 
udbetalt yderligere 5 rigsdaler. Magistraten i 
Helsingør, der allerede i juli måned havde faet 
pålæg om at undersøge, om han forblev "ufør til 
Arbeide" og eventuelt understøtte ham, havde 
tilsyneladende ikke ydet ham noget, hvorfor 
den nu fik pålæg om, at udbetale ham yderli
gere 10 rigsdaler113.

Han rejste efterfølgende hjem til Kulien i 
Sverige. I april 1802114 modtog han et pensi
onsbrev. Det lød på en årlig pension på 52 rigs
daler. De 24 rigsdaler kom fra Admiralitetet og 
de 28 rigsdaler fra Kommissionen.

Endnu en indrulleret matros af Sjællandske 
Distrikt, der havde tjenestegjort på stykpram
men Aggershus, fik sin pension udbetalt i Hel
singør. Det var Ludvig Jensen Struback115, der 
blev kvæstet i venstre knæ og ben. Han fik dog 
først i 1812 som 50-årig tilkendt en pension på 
52 rigsdaler. Han var da året før blevet gift men 
Johanne Bernhardt. Han døde som fattiglem i 
april 1822116.

Helsingørs told og konsumptions kasserer 
fik tillige opgaven at udbetale en årlig pension 
på 8 rigsdaler til Maren Buch, enke og moder 
til frivillig Johannes Nielsen Buch117. Enken 
Maren Buck var 70 år og var fattiglem i by

ens " Publique Hospital" i Sankt Annagade. 
Sønnen Johannes, der boede på Amager, var 
meldt savnet og senere erklæret død i slaget, 
da han tjenestegjorde på blokskibet Wagrien. 
Hun modtog pensionen indtil sin død i sep
tember 1813.

Afslutning
Det har været forfatterens ønske at sætte fokus 
på en samling skæbner fra Helsingør og Nord
sjælland, der mere eller mindre frivilligt lod 
sig indrullere i forsvaret af København den 2. 
april 1801. Ingen mindetavle fortæller os om 
deres indsats.

Det var med enkelte undtagelser en gruppe 
af midaldrende mænd, der havde meldt sig til 
forsvar for fædrelandet. Erhvervsmæssigt be
stod gruppen af arbejdsmænd, håndværkere, 
afskedigede soldater og endog et par fattig
lemmer. Håndværkerne var repræsenteret af en 
bødkersvend, en brolægger, en murersvend og 
en skræddersvend.

De fleste var bosiddende i Sankt Annagade 
og især i dennes nordlige del samt i Hestemøl- 
lestrædet. Tre var bosiddende i Sudergade, to 
i Sankt Olaigade og Udenfor Svingelport. En
kelte boede i Fiolgade, Munkegade og Stjer
negade.

Som tidligere nævnt blev de frivillige og 
pressede efterfølgende behandlet meget for
skelligt. Ingen af de pressede fik, selvom de 
havde kæmpet på lige fod med de frivillige, 
efterfølgende nogen form for pension eller øko
nomisk erkendtlighed. Alle enker og børn efter 
de frivillige fik efter et års venten blot tilkendt 
18 rigsdaler i årlig pension. De sårede blandt de 
frivillige fik tildelt fra 24 til 52 rigsdaler i årlig 
pension, og de sårede blandt de indrullerede 
matroser og sølimitter fik fra 18 til 52 rigsdaler 
i pension. For de sidstnævnte bestod pensionen 
af bidrag fra såvel Admiralitetet som fra Kom
missionen. Enkelte andre fik et beskedent en
gangsbeløb på 5-10 rigsdaler.

Daglønnen for en arbejdsmand lå på mellem 
16-24 skilling om dagen118. Lønnen kunne dog 
variere efter årstiden. Håndværkerne havde en 
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noget større dagløn på ca. 24-36 skilling. Kvin
dernes løn lå derimod ca. 50-60% lavere end 
mændenes. En årsløn for en arbejdsmand var 
derfor på mellem 50-100 rigsdaler, hvis han var 
så heldig at have arbejde hele året. Enkepensio
nerne rakte derfor ikke langt, selvom de fader
løse børns pensioner blev indregnet. For de så
rede tegnede fremtiden heller ikke lys. Den ud
betalte pension skulle i flere tilfælde brødføde 
en hel familie med flere børn. For de frivillige 
og pressede, som overlevede uden men, var du
søren på de 15 rigsdaler og 7/2 rigsdaler en lille 

hjælp. Men de frygtelige oplevelser fra slaget, 
har sikkert givet ar på sjælen mange år efter.

Freden havde atter for en kort stund indfun
det sig i Danmark, selvom de engelske skibe 
til stadighed viste sig i de danske farvande og 
mindede befolkningen om de politiske reali
teter. Der skulle blot gå seks år, før englæn
derne atter bombarderede en dansk by, denne 
gang hovedstaden, og tilmed ranede den dan
ske flåde.
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9.5.1801
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14 Helsingoers Kongelig privilegered inden- og udenlandske 
Efterretninger. 1801. Side 1010

15 Helsingoers Kongelig privilegered inden- og udenlandske 
Efterretninger. 5.4.1801. Side 994

16 Helsingoers Kongelig privilegered inden- og udenlandske 
Efterretninger. 1801. Side 979

17 RA. Fæstningskommandanten på Kronborg. B. Korre
spondancebog. 10. maj 1801

18 Uddrag af Bülows Kopibog, 15.4.1802, I: Meddelelser fra 
Krigsarkiveme. Bd. 1, side 343

19 RA. Kommissionen til Understøttelse for Kvæstede og 
Faldnes Efterladte. Mandtalsbog. Kvæstede, enker, foræl
dre, børn m.fl., nr.. 505; Hovedbog for kvæstede nr. 175

20 RA. Kommissionen til Understøttelse for Kvæstede og 
Faldnes Efterladte. Forestilling til Kongen 5. februar 1802.

21 RA. Kommissionen til Understøttelse for Kvæstede og 
Faldnes Efterladte. Mandtalsbog. Kvæstede, enker, foræl
dre, børn m.fl., nr. 224

22 Fredensborg Slotskirke. Kirkebog. 18.10.1782. AO 90
23 RA. Helsingør Rådstue. Indkomne breve. 15.10.1801
24 RA. Kommissionen til Understøttelse for Kvæstede og 

Faldnes Efterladte. Referatprotokol 20.4.1801
25 RA. Kommissionen til Understøttelse for Kvæstede og 

Faldnes Efterladte. Hovedbog for faldnes efterladte 2. 
april 1801. nr. 20, Fol. 103

26 RA. Kommissionen til Understøttelse for Kvæstede og 
Faldnes Efterladte. Referatprotokol 19.6.1801

27 Helsingoers Kongelig privilegered inden- og udenlandske 
Efterretninger. 1801. Side 976; Sankt Mariæ. Kirkebog. 
1801. AO 362

28 Helsingoers Kongelig privilegered inden- og udenlandske 
Efterretninger. 11.4.1801. Side 1000

29 RA. Fæstningskommandanten på Kronborg. B. Korre
spondancebog. 14. april 1801

30 Helsingoers Kongelig privilegered inden- og udenlandske 
Efterretninger. No. 24. Marts 1801

31 De fem sygemeldte var:
Anders Nielsen, arbejdsmand, boende hos underfo
ged Môinichen ved” Sankt Olai Kirkegaard” dvs. Sankt 
Olaigade 53/Hestemøllestræde 6. Han var 47 år gift og 
havde en søn.
John Bentzen, arbejdsmand, boende hos Jørgen Nielsen 
Drager ved Hestemøllen, Hestemøllestræde 8-10. Han var 
36 år og gift og havde en søn på 3 år.
Anders Paulsen, som arbejdede hos Niels Larsen, ”som 
ikke har noget imod at han tager Arbeide, hvortil han var 
villig, naar det ikke var til søes, da han var uvant til søes 
og uduelig”.
Niels Jensen fra Tipperup. Han ønskede ikke at arbejde til 
søs.
Hans Ørtz ville helst arbejde på landjorden. Hans Ørtz 
restituerede sig hurtigt og mødte med de øvrige frivillige 
på Holmen den 28. marts

32 RA. Sjællands Stiftamt. Mandskab udskrevet fra købstæ
derne. 1801. Regninger dateret 29.3.1801

33 RA. Sjællands Stiftamt. Mandskab udskrevet fra Købstæ
derne. 1801. Brev dateret Slangerup 13.6.1801

34 RA. Helsingør Rådstue. Indkomne breve. 28.3.1801; Sjæl
lands Stiftamt. Mandskab udskrevet fra købstæderne. 
1801. Breve fra Helsingør Rådstue 22.3.-27.3.1801.
De kasserede var:
John Holgersen Formboe (Forenboe), arbejdsmand på 64 
år, der boede hos Peder Norman i Sankt Annagade 73. 
Lars Nielsen, arbejdsmand, boende i Hestemøllen. 
Peter Nyberg, bødkersvend, ligeledes boende hos Peder 
Norman i Sankt Annagade 73. Han var tidligere erklæ
ret uegnet til søtjeneste, men mente han kunne arbejde på 
land.
Ingevar Johnsen, tjenestekarl. Han havde sidst tjent hos 
”Søren i Restrup”. Han var villig til at arbejde enten til 
lands eller vands

35 RA. Kommissionen til Understøttelse for Kvæstede og 
Faldnes Efterladte. Rulle over frivillige ved defensionen 
1801;
RA. Kommissionen til Understøttelse for Kvæstede og 
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nr. 100 Christian Svandstrup, nr. 101 Jens Nielsen, nr. 102 
Hans Carlsen, nr. 103 Jens Hansen, nr. 104 Bent Olsen, 
nr. 105 Hantz Ørtz, nr. 106 Anders Aagesen, nr. 107 Fride- 
rich Thestrup, nr. 108 Christian Pedersen, nr. 109 Leonhardt 
Fischer, nr.l 10 Thorsten Larsen

37 RA. Kommissionen til Understøttelse for Kvæstede og
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RA. Fæstningskommandanten på Kronborg. B. Korre
spondancebog. 1801, 1802; m. fl.
RA. Helsingør Rådstue. Kopibøger. 23.5.1801
RA. Helsingør Rådstue. Indkomne breve. 19.5.1801 
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1. L.Tvedesvej 1-3. Brandtaksations nr.519, fjerding nr.4, 
familie nr.278.1801
RA. Helsingør Rådstue. Indkomne breve. 15.9.1801 
Frederiksborg Sogn. Kirkebog. 1787. AO 180
RA. Helsingør Rådstue. Indkomne breve. 3.5.1802; RA. 
Kommissionen til Understøttelse for Kvæstede og Faldnes 
Efterladte.”Rigtighed for fonden af 1801”; Hovedbog for 
faldnes efterladte 2. april 1801, nr.28
RA. Kommissionen til Understøttelse for Kvæstede og 
Faldnes Efterladte. Mandtalsbog. Kvæstede, enker, foræl
dre børn fl. 1801 nr. 260; Hovedbog for faldnes efterladte
2. april 1801, nr.179 og 180, Fol. 110 
Sankt Mariæ. Kirkebog. 1784. AO 247
Brandtaksations nr. 159, fjerding nr.2, familie nr.50.1801 
RA. Sjællands Stiftamt. Mandskab udskrevet fra købstæ
derne. 1801. Breve fra Helsingør Rådstue 22.3.-27.3.1801 
RA. Helsingør Rådstue. Indkomne breve. 19.4.1802; 
28.4.1802; Magistraten udbetalte hende i 1801 14 rigsda
ler og i 1802 17 rigsdaler i understøttelse
RA. Helsingør Rådstue. Indkomne breve. 19.9.1801 
RA. Kommissionen til Understøttelse for Kvæstede og 
Faldnes Efterladte. Hovedbog for faldnes efterladte 2. 
april 1801, nr. 179 og 180, Fol. 110; RA. Helsingør Råd
stue. Indkomne breve. 3.5.1802
RA. Kommissionen til Understøttelse for Kvæstede og 
Faldnes Efterladte. Mandtalsbog. Kvæstede, enker, foræl
dre børn fl. 1801 nr. 300; Hovedbog for faldnes efterladte 
2. april 1801, nr. 203-206, Fol. 120 
Attesteret af admiralitetssekretær Aagesen 
Sankt Olai. Kirkebog. 1792. AO. 205
RA. Helsingør Rådstue. Indkomne breve. 19.4.1802;
28.4.1802
RA. Helsingør Rådstue. Indkomne breve. 21.4.1802 
RA. Kommissionen til Understøttelse for Kvæstede og 
Faldnes Efterladte. Hovedbog for faldnes efterladte 2. 
april 1801, nr. 22; Mandtalsbog. Kvæstede, enker, foræl
dre børn fl. 1801 nr. 64, Fol. 131; Dødsfaldet attesteret af 
admiralitetssekretær Aagesen
Brandtaksations nr.305, fjerding nr.3, familie nr.87.1801 
RA. Helsingør Rådstue. Indkomne breve. 13.4.1802 
Lundegade 18/Sankt Annagade 73-77; Sankt Annagade,

Brandtaksations nr. 183, fjerding nr.2, familie nr. 106.1801
62 RA. Kommissionen til Understøttelse for Kvæstede og 

Faldnes Efterladte. Mandtalsbog. Kvæstede, enker, foræl
dre børn fl. 1801, nr. 527

63 Folketælling. 1801. Her findes hverken Cicilia eller Hans 
Ørtz. I folketællingen 1787 ses en Hans Ørtz, 28 år og 
vinkyper bosiddende hos købmand Hvidt i Stengade 17; 
RA. Sjællands Stiftamt. Mandskab udskrevet fra købstæ
derne. 1801

64 RA. Kommissionen til Understøttelse for Kvæstede og 
Faldnes Efterladte. Referatprotokol 14.7.1801; Hovedbog 
for faldnes efterladte 2. april 1801, nr. 527, Fol. 324

65 Uden for Svingelporten, Brandtaksations nr. 533, fjerding 
nr.4, familie nr.308.1801. Stengade 3

66 Sankt Olai. Kirkebog. 16.12.1785. AO. 170
67 RA. Kommissionen til Understøttelse for Kvæstede og 

Faldnes Efterladte. Referatprotokol 10.7.1801
68 RA. Kommissionen til Understøttelse for Kvæstede og 

Faldnes Efterladte. Hovedbog for kvæstede 2. april 1801, 
nr. 99, Fol. 82; Mandtalsbog. Kvæstede, enker, forældre 
børn fl. 1801 nr. 380

69 RA. Helsingør Rådstue. Indkomne breve. 19.4.1802;
28.4.1802

70 RA. Kommissionen til Understøttelse for Kvæstede og 
Faldnes Efterladte. Hovedbog for kvæstede 2. april 1801, 
nr. 438, Fol. 18

71 RA. Kommissionen til Understøttelse for Kvæstede og 
Faldnes Efterladte. Hovedbog for kvæstede 2. april 1801. 
nr 189, Fol. 138; Mandtalsbog. Kvæstede, enker, forældre 
børn fl. 1801 nr. 401; Brandtaksations nr.63, fjerding nr.l, 
familie nr.83 1801 angiver hans alder til 42 år.

72 Sankt Mariæ Kirkebog. 7.5.1790. AO 251
73 Brandtaksations nr.63, fjerding nr.l, familie nr.83.1801
74 RA. Helsingør Rådstue. Indkomne breve. 19.4.1802;

28.4.1802
75 RA. Helsingør Rådstue. Kopibøger. 5.6.1802
76 RA. Helsingør Rådstue. Indkomne breve. 9.6.1802;

23.6.1802
77 RA. Kommissionen til Understøttelse for Kvæstede og 

Faldnes Efterladte. Forestilling til Kongen 5. februar 1802
78 Brandtaksations nr.83, fjerding nr. 1, familie nr. 110.1801
79 RA. Helsingør Rådstue. Indkomne breve. 11.3.1802
80 RA. Kommissionen til Understøttelse for Kvæstede og 

Faldnes Efterladte. Mandtalsbog. Kvæstede, enker, foræl
dre børn fl. 1801 nr. 248a, Fol. 304

81 FT 1801. Antagelig Christian Jacobsen i Fiolgade (Fiol
strædet) 3

82 RA. Kommissionen til Understøttelse for Kvæstede og 
Faldnes Efterladte. Mandtalsbog. Kvæstede, enker, foræl
dre børn fl. 1801 nr. 23b, Fol. 263; Skrives også Leonardt 
Fischer

83 Brandtaksations nr. 12, fjerding nr.l, familie nr.l 1.1801
84 Brandtaksations nr. 183, fjerding nr.2, familie nr. 106.1801
85 Antagelig hos brygger Peter Rasmussen Stjemegade 6 eller 8
86 RA. Helsingør Rådstue. Kopibøger. 27.3.1801; RA. Sjæl

lands Stiftamt. Mandskab udskrevet fra købstæderne. 1801
87 RA. Kommissionen til Understøttelse for Kvæstede og 

Faldnes Efterladte. Rulle over det pressede mandskab. 
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Thyge Olsen

55



88

89

90

91

92

93

94

95

96

97
98

99

100

101
102

103

56

Ærbødigste Rapport fra Gerners Flaade Batterie No. 1. P. 
Willemoes den 2. april
RA. Kommissionen til Understøttelse for Kvæstede og 
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RA. Kommissionen til Understøttelse for Kvæstede og 
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RA. Kommissionen til Understøttelse for Kvæstede og 
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Thomas Lyngby: Den sentimentale patriotisme. Slaget på 
Reden og H. C. Knudsens patriotiske handlinger. Kbh., 
2001
RA. Kommissionen til Understøttelse for Kvæstede og 
Faldnes Efterladte. Rigtighed for Fonden af 1801 
Kgl. Bibliotek
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Efterretninger. 6.10.1801. Side 115
104 RA. Kommissionen til Understøttelse for Kvæstede og 

Faldnes Efterladte. Forestilling til Kongen 5. februar 1802
105 RA. Helsingør Rådstue. Indkomne breve. 13.4.1802
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RA. Helsingør Rådstue. Indkomne breve. 5.2.1802; RA. 
Kommissionen til Understøttelse for Kvæstede og Faldnes 
Efterladte. Referatprotokol 20.1.1801

107 RA.. Helsingør Rådstue. Indkomne breve. 19.4.1802; 
28.4.1802; RA. Helsingør Rådstue. Kopibøger. 19.4.1802

108 RA. Helsingør Rådstue. Indkomne breve. 28.9.1801
109 RA. Helsingør Rådstue. Indkomne breve. 13.4.1802
110 RA. Kommissionen til Understøttelse for Kvæstede og 

Faldnes Efterladte. Hovedbog for kvæstede 2. april 1801. 
nr. 104, Fol 119; Mandtalsbog. Kvæstede, enker, forældre 
børn fl. 1801 nr. 436
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112 RA. Helsingør Rådstue. Indkomne breve. 14.7.1801
113 RA. Helsingør Rådstue. Indkomne breve. 24.11.1801
114 RA. Helsingør Rådstue. Indkomne breve. 17.4.1802
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By D. H. Andersen og E. H. Pedersen. Vol. 2. Kbh. 2004; 
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brud 1700-1870. (Dansk socialhistorie, 4). Kbh. 1979



En uhøjtidelig undersøgelse 
om forbruget af vin og brød

i Skt. Olai Kirke fra 1568-1660
og hvem leverandørerne var af Torben Bill-Jessen

Nadver
Nadver eller altergang er i vort sprog 
den almindeligste betegnelse for 
den kristne menigheds måltid, hvis 
oprindelse går tilbage til det Nye Te
stamente og bag det til Jesus selv. 
Ordet nadver betyder egentlig af
tensmåltid og er nævnt flere steder 
i det Nye Testamente (f.eks. Lukas 

14,16ff; 17,8; Paulus 1. brev til 
Korinterne 11,20 og 10,16- 

17; og Apostlens gernin
ger 2,42).

Nadverens indstiftel
se findes ligeledes flere 
steder i biblen. Indstiftel
sesordene skal ikke op
fattes som historiske be
retninger, men de stam
mer fra menighedens li
turgi, det viser både de
res sprog og stil. Da Jesus

rækker vinen til sine disciple, tyder han det som 
sit eget blod, der gives til syndernes forladelse 
(se Mattæus 26,17-29).

Oblat (alterbrød) kommer fra latin Oblatus 
”båret frem, ofret” alterbrød er en tynd, rund 
vaffel fremstillet af mel og vand til brug ved 
nadveren. Brugen af oblater til erstatning for 
almindeligt syrnet brød går tilbage til 1 lOOtal- 
let, og var med til at uddybe skellet mellem den 
vestlige (katolske) og østlige (ortodokse) kirke, 
hvor almindeligt brød stadig bruges.

Som altervin benyttes de fleste steder port
vin, der går under betegnelsen hedvin, kun fa 
steder benytter kirkerne sherry eller madeira. 
Enkelte kirker er begyndt at bruge alkoholfri 
altervin, ud fra et ønske om at alle skal kunne 
modtage nadveren, også dem der af forskellige 
grunde ikke drikker alkohol.

'■ > VA-

Olai Kirkens regnskaber
Regnskabsbøger hører til de meget sparsomme 
kilder, vi har til forståelsen af vores historie for 
mere end 300 år siden. Ildebrand, mus og vand 
har i mangfoldige af Danmarks byer, gjort det 
af med det, der kunne blive viden og forståelse 
til vores historie. Men netop på dette punkt skil
ler Helsingør sig ud fra de fleste andre byer 

med sit store og velbevarede arkiv, som i dag 
ligger trygt og godt på Rigsarkivets hylder. 
Fra 1568 og fremefter - her til 1660 - altså

£ Vinen der i dag bruges i kirken er en portvin fra
1 købmanden.

[ 
t Oblat med den kostfæstede Kristus.
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Topstykke fra Jacob Hansens stol.

58

godt hundrede år, kan vi gennem Skt. Olai Kir
kes regnskaber følge forbruget af vin og brød 
i vores sognekirke. Vi kan se, hvem der stod 
for leverancerne, hvad det kostede og af og til, 
hvor det kom fra. Det er det, denne lille historie 
skal handle om.

Den 26. marts 1568 betalte kirkeværge Hans 
Nielsen for 48 potter vin til alterets brug. Det 
var borgmester Jacob Hansen der leverede vi
nen. Det gamle mål “pot” svarer til 0,966 liter 
og er her i artiklen regnet lige med en liter. Kir
keværgen havde dette år to gange haft bud til 
Rostock efter alterbrød (det man i kirken også 
kalder oblater). Hans Nielsen var rådmand her 
i byen og var gift med Marine Jensdatter. Han 
blev borgmester den 8. juli 1588 efter netop Ja
cob Hansen, også kaldet Fynbo. Jacob Hansen 
havde været rådmand, byfoged og blev borg
mester 27. juni 1566, han var gift med Anne 
Jensdatter Rosenvinge. Både Hans Nielsen og 
Jacob Hansen havde deres faste pladser i kir
ken, hvorfor vi i dag stadig kan se dele af deres 
private stole.

Jacob Hansens gravsten kan i dag ses i kirkens søndre 
sidegang.



Altervin
Vinen der blev brugt for 300 - 400 år siden var 
rhinskvin, hvilket må betyde, at det var hvid
vin. Rhinskvinen regnedes dengang for absolut 
en bedre vin end den franske. Vinen hentedes 
i byens vinkælder som 1572-75 bestyredes af 
Herman Vintapper. De første år 1568-71 ko
stede vinen 5 skilling potten. Herefter skete 
der en kraftig stigning. 1572 købtes der 28 pot
ter rhinskvin til 7 skilling potten. Det må have 
været svært at skaffe, for klokkeren Jens Clem- 
mensen måtte supplere med 10 potter fransk 
vin, som kun kostede det halve. Fransk vin 
brugtes normalt ikke i det bedre borgerskab, 
da Rhinskvinen som nævnt regnedes for finere. 
Senere lykkedes det dog at erhverve yderligere 
9 potter rhinskvin til en pris af 9 skilling. Her 
efter holder prisen sig på 8 skilling potten i en 
del år.

Byens vinkælder
Byens vinkælder var nu overtaget af Hans Did- 
richsen, der 1576 var kommet fra Landskrone, 
for ”her igen at bosidde og tjene i byens vin
kælder”. Han havde i 1572 sammen med sin 
hustru Margrete bedt byrådet om sit skudsmål, 
da han agtede at flytte fra byen, men var altså 
nu kommet tilbage. Vinkælderen lå da i byens 
gamle skole (Sophie Brahesgade 11). Klokke
ren Jens Clemmensen hentede her i kælderen 
året efter fra påske 1576 til kyndelmisse 70/2 
potte ”da vinen slap op”. Hvorfor kirkeværge 
Hans Nielsen måtte sende en vognmand til Kø
benhavn for der at hente en ”bimpel vin”, (en 
bimpel indeholdt normalt 18 potter). Den blev 
lagt ind i sakristiet ”og der udtappet til alterets”

Sophie Brahesgade 11 ligger hvor den gamle skole lå.
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Familieportræt af Lejelfamilien på Frederik Lejeis store 
epitafium i Skt. Olai Kirke, det er datteren Ingeborg 
yderst til højre.

brug. Vognmanden fik 8 skilling for rejsen frem 
og tilbage.

1 1585 er byens vinkælder - også kaldet stads
kælderen - overtaget af Johan Bubbert. 1590 
omtales han som vintapper i Helsingør, hos 
hvem hertug Henrik af Braunschweig og hertug 
Ulrik af Mecklenborg lader udtage rhinskvin 
for en stor sum penge. Gift var han med Ja- 
necken, der var datter af Willum Backer. 1593 
kvitterer Johan Bubbert på hollandsk på en vek
sel til Henrik Ramel, udgivet af hans bror Lam
bert Bubbert i Amsterdam. Johan blev begravet 
i Set. Mariæ Kirke 20. marts 1593, to år efter 
betaler enken for en sten på hans grav og 1596 
skifter hun med sine børn Hindrich og Willum 
Bubbert, både aktiver og passiver er store, og 

til rest bliver der 413 daler. Janeckens tilkom
mende husbond er Johan v. Ettwich. De sid
ste 110 potter blev ifølge regnskaberne hentet 
hos ”Johan Bubberts quinde” og betalt med 4/2 
skilling potten senest 1. maj 1594.

Den næste leverandør af vin, - der nu af og til 
kaldet messevin - er Jesper Keteller (tysk: Ke
tels). Navnet er et nederlandsk slægtsnavn, som 
dermed viser hans afstamning. Vi kender lidt til 
ham fra, da han i 1600 skifter med sit stedbarn 
Kierstine Davidsdatter efter Karrine Jensdatter, 
salig David Wedderbum (skotte). Af jordegods 
fandtes for i alt 1.736 daler, indgælden var ca. 
900 daler, samt en mængde indbo og en apo
tekerbod, udgælden beløb sig til 3.276/2 daler. 
Barnet fik 348 daler samt halvparten i hendes 
fædrene gård der lå op til Richardus Wedder- 
burns gård, hendes farfar Jesper Keteller be
graves i Set. Mariæ Kirke 6. maj 1605. Efter 
Jespers død er det enken Dirichen Willemsdat-

60



ter der bestyrer forretningen. Nu nævner regn
skaberne at vinen også bruges til ”syge som er 
bleven berettet”, hvilket vist altid er sket.

Enken Dirichen gifter sig med efterfølgeren 
Arent Bennen, der er vinleverandør til kirken 
fra 1606 til 1612. Udi hans kælder hentes der 
183 potter messevin til 5/2 skilling potten. Han 
må være død i sidstnævnte år, da der holdes 
skifte den 15. oktober, og herefter er det fra 
borgmester Johan Willumsens kælder vinen 
kommer. Vinen er nu steget til I2/2 skilling. 
Den store stigning kan have med den i gang væ
rende krig (Kalmarkrigen 1611-13) med sven
skerne at gøre. Johan Willumsen var søn af 
Willum Dirichsen og Anne i Malmø, han svor 
sin borgered den 28. november 1597, han var 
rådmand 2. august 1602 i Helsingør, og hospi
talsforstander til 14. august 1623, borgmester 
var han 1618, død 5. april 1623, gravsten i Skt. 
Olai kirke, skifte 27. april 1623, han var gift 
med Ingeborg Frederiksdatter Lejel. Kælde
ren ligger stadig i det hus der engang var hans 
(Stengade 76). I de følgende år hentes vinen 
fortsat i Johan Willumsens kælder, som også 
under enken Ingeborgs ledelse er leveringsdyg
tig. Hun havde forskellige vintappersvende til 
det praktiske, der nævnes i 1626: Willum Mad
sen der havde skifte den 15. januar 1630 og var

Johan Willumsens kælder i Stengade 76.

gift med Marine Pedersdatter. I 1629 nævnes 
Mathis der, som der står, ”udleverer til Jacob 
Klokker efter hans seddel og stok”.

Stokken eller Karvestokken
Stokken eller karvestokken kender vi i dag især 
fra landsbyfælledskabets tid, hvor den brugtes 
til at holde regnskab på bøder og ejendom. Her 
i Helsingør altså også til at holde regnskab på 
mængden af vin, som hentedes hos vintappe
ren, og som kirken skulle betale.

Salomonsens konversationsleksikon 2. ud
gave, bind VI, side 808 beskriver brugen så
dan: De trufne afgørelser i landsbysamfundet 
håndhævedes ved bøder. Betaltes bøderne ikke, 
inddreves de ved udpantning af bymændene 
selv, uden at det var nødvendigt at erhverve 
dom over den genstridige på tinge. Undertiden 
deltog alle bymændene i udpantningen, men 
hyppigere påhvilede det oldermanden med et 
vist antal ledsagere eller særlig ansatte pante- 
mænd at iværksætte den. Regnskabet over de 
idømte bøder førtes på ”Byens Kæp” (Taljen, 
Tal-, Tælle-eller Taljestokken, Karvestokken), 
hvor hver grande havde sit med hans forbogsta
ver eller bomærke betegnede stykke, på hvilket 
de bøder, der ikke betaltes kontant, afmærke
des ved indsnit. Med mellemrum blev stok
ken ”klaret”, hvorefter man begyndte på et nyt 
regnskab.

Men tilbage til vinen fra byens kældre. 1631 
kom 162 potter vin til 20 skilling potten fra Ma
this Teller vintappers kælder. Hvor den lå vides 
ikke, men han var gift med Marie Mortensdat
ter, og de havde to børn Elias og Dorrete. Hu
struen døde i 1636 og i hjemmet var der rige
ligt med tin, kobber og en del sølv. I 1645 hvor 
Mathis selv er død nævnes hans enke, hvorfor 
hun må være gift igen, hun bor i 1. Qerding med 
tjenestepigerne Bente og Boild.

Den næste gang en vinhandler nævnes er i 
året 1634, her er det Jakob Hiubertsen (Hy
bens) der fra maj til oktober er leverandør, hans
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Rhinskvin, pris pr. potte 1568-1660:

1568
1573

1584
1592
1605
1610
1611
1613-1628
1629-1660

koster rhinskvin 5 skilling 
koster rhinskvin 9 skilling, måske 
derfor købte man også den 
franske vin til 4 skilling potten 
koster rhinskvin 6 skilling 
koster rhinskvin 4 skilling 
koster rhinskvin 10 skilling 
koster rhinskvin 6 skilling 
koster rhinskvin 5l/i skilling 
koster rhinskvin 12-18 skilling 
koster rhinskvin 20 - 26 skilling

hustru hed Birgethe Lyridsdatter. Han bor i 1. 
fjerding med hustruen, og hos sig har de tjene
stepigerne Tore og Trine og en dreng ved navn 
Jens Nielsen. Mere ved jeg ikke om ham.

Den næste leverandør er Arent Kruse vin
handler som må være død før november 1654, 
da hustruen Maren Hansdatter her efter er ale
ne.

“Betalt til Frederich Petersen tømmermand 
for rhinskvin som er hentet til alteret og ellers 
til de syge udi husene at bespise, fra Philipi 
Jacobidag (1. maj) 1637 og til årsdagen igen 
1638, efter hans bog og karvestok beløber dette 
år til 164/2 potte er i penge: 61 slettedaler, 2 
mark, 12 skilling”. Sådan står der om den næ
ste leverandør som altså både er tømmermand 
og vinhandler og ellers ukendt.

Herefter er man vendt tilbage til vinhandler 
Arent Kruse, der leverer 198 potter å 24 skil
ling fra 1. april 1648 til samme dato året efter. 
Han er leverandør i de kommende år. 1 1645 bor 
han med hustru i 1. fjerding. Hos sig har de 2 
piger Maren Stuepige og Maren Stegerspige.

Den sidste vinhandler i denne historie hed 
Johan Vinantz (død 1669), han boede i nær
heden af hjørnet Stengade - Set. Annagade i 
1. fjerding, hvor også Helsingørs vejerbod lå, 
samt ved en af indgangene til kirkegården over

Ophænget til lysekrone i Skt. Olai Kirke, smedet af Cas
par Fincke, med AK MHD, forbogstaverne til vinhandler 
Arent Kruse og hustruen Maren Hansdatter.

de såkaldte ”færiste”. Risten kaldes da også 
Vinantzs Rist. Færistene var murede kasser og 
udført af trærammer med stangjern, der skulle 
hindre svin og hunde i at komme ind på kir
kegården. Ved det sidste regnskabsår, der slut
tede 31. marts 1661 leverede han “efter stok og 
regnskab” 246 potter rhinskvin. Inden Vinantz 
blev selvstændig vinhandler, var han i 1645 i 
huset hos Johan Kruse i 2. fjerding, hvor han 
var kældersvend, men arbejdede sig op og fik 
egen forretning.

Alterbrød
Disse små uanselige flade og tørre stykker 
brød, der vel egentlig hedder oblater, kaldes i 
regnskaberne også for messebrød, afladsbrød 
og kirkebrød. De første år er benævnelsen slet 
og ret brød, efter 1580 bruges ofte betegnelsen 
oblatbrød. Efter år 1600 bruges et par år det 
ellers ukendte navn afladsbrød, hvorefter be
tegnelsen oblater bliver enerådende.

Oblaterne blev i begyndelsen hentet i 
Rostock, som da kirkeværge Hans Nielsen 
1570 skrev “Item lod jeg købe brød udi Rostock
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Alterbordforside i Torslunde Kirke vest for København, 
nu i Nationalmuseet 1561.

til kirkens behov, udi dette år for en ”prinsens 
daler”, beløbet blev omregnet til danske penge 
til 4 mark. En ”prinsens daler” har det des
værre ikke været muligt at finde underretning 
om. I hertugdømmerne findes en prinsens daler 
nævnt, men det er 20 år senere.

Den 12. september 1577 gives Claus Skoff- 
mester 4 mark i betaling for 32 hundrede obla
ter han købte i Rostock og leverede til kirkens 
brug. De første år nævnes el- lers
ikke antallet, men kun den 
samlede pris på brødet.
Vi skal frem til 1588
før vi kender antallet
købt det år på 7.500 
stykker og prisen 
lå på 20 skilling pr.
1.000.

I året 1589 hed sog
nepræsten ved Olai Kirke 
Rasmus Lauritsen og klok
keren hed Ole Povelsen. Man 
må have forregnet sig med hen
syn til mængden af alterbrød, eller 

måske har kirkegangen været større end sæd
vanligt. For sent opdager man, at der ikke er 
mere alterbrød, og noget måtte gøres. En per
son ved navn Peder Due - som vi ikke kender 
mere til - tilbyder at gå til København og hjem 
igen “om natten”, for den raske gåtur modtog 
han 12 skilling. Det lykkedes ham at ”støve”

600 alterbrød op i hovedstaden den 
nat. Om morgenen aflagde han 

regnskab til 2 skilling pr. 100 
stykker, for som der står “for 

her var ingen (alterbrød) 
her udi byen”.

De følgende år 
K købtes mellem 5.000 

og 10.000 stykker 
om året, og her bru- 

I ges så den anderle
des betegnelse af

ladsbrød. Der købes 
i fjerdinger og ottinger
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Alterbrød, pris pr. 1000 stykker fra 
1568 til 1660:

1568-1587 købes i Rostock og prisen er ikke 
nævnt

1588 koster alterbrød 20 skilling 
1589-1596 koster alterbrød 15 skilling 
1597 koster alterbrød 20 skilling 
1603 koster alterbrød 1 mark. 4 skilling 
1605 koster alterbrød 20 skilling 
1625-1626 koster alterbrød 60 skilling 
1627 koster alterbrød 40 skilling 
1631-1632 koster alterbrød 50 skilling 
1634-1635 koster alterbrød 3 mark, 2 skilling 
1637-1639 koster alterbrød 60 skilling

tilsyneladende af danske købmænd. Bortset fra 
1607 da kirkeværgen Erik Nielsen Bager rekvi
rerede en otting afladsbrød fra Lübeck.

Vi skal frem til år 1620 før vi far navnet på 
Henrich Roes som nu er leverandør, han har et 
skifte den 12. juli 1625, hvor vi får at vide at 
hans hustru hed Catharina Johansdatter. I 1626 
suppleres med 4.000 oblater fra en anden leve
randør ved navn Laurits Roes. Året efter sælger 
handelsmanden Jens Mortensen 6.350 oblater 
til kirken.

1627 er det Elias Leffuermand der formidler 
5.000 oblater til en pris af 4 skilling pr. 100. 
Efter hans død i 1630 modtager hustruen pen
gene for oblaterne.

Vasse Ippesen er leveringsdygtig i 900 ob
later i 1630.

I 1631 betales Else, Johan Sauders for 4.200 
oblater som Jacob Klokker henter “til kirkens 
behov” for 5 skilling pr. 100 stykker. Else be
tales i 1633 for 4.200 stykker. I 1635 betales 
Johan Sautters for 100 stk brød som er forskre
vet fra Holland. Både 1636 og 1637 leverer han 
9.000 oblater fra Holland.

Den 1. april 1637 kommeren anden leveran
dør til nemlig apotekeren Michel Fürstenwer

der. Han leverede det år oblater til kirken for 
1 daler, 19 skilling. Om Michel vides at han 
i 1638 købte en gård på Stengade af Willum 
Fiuren i København, i hvilken han boede, den 
havde tidligere tilhørt hans forgænger apoteke
ren Johannes Paludan. Han fik skøde på gården 
18. juni 1638, efter at han havde udstedt en 
panteobligation til Fiuren på 600 kurantdalere. 
Michel døde i 1639 og blev begravet på den 
danske kirkegård den 26. april. I de følgende 2 
år er det hans enke Lisbet der modtager beta
ling for oblater i 1639 for 4.600 og igen i 1640 
for 5.000. Hun var datter af Jacob Nettelblad. 
Hun døde 1645 og der findes et skifte fra den 
20. august. De havde sammen børnene Anna 
og Joachim, hun blev for øvrigt gift med næ
ste leverandør apoteker Johannes Gude. I 1639 
eller begyndelsen af 1640 blev hun stævnet af 
Wulff Geisler for 2 pund peber, som hun den 
27. september havde købt af ham og ikke betalt.

På samme tid levede en anden apoteker i Hel
singør ved navn Jacob Hagenwald. Han havde 
været livbarber hos den udvalgte prins Chri
stian. Men altså senere var han apoteker her i 
Helsingør. Han fik 14. december 1625 privile
gium både på apoteket, en vinkælder og skat
tefrihed. Han har næppe været nogen fremmed 
i byen, selv om han ikke har boet her før han 
fik apoteket, idet han sikkert har været søn af 
den kongelige livbarber Daniel Hagenwald, der 
fra 1619 var grundejer i Helsingør, da han det 
år havde fået tilskødet en gård i Kongensgade. 
Som nævnt var Jacob livbarber hos den ud
valgte prins Christian, i hvilken stilling han 
var blevet ansat 31. oktober 1610, og i hvilken 
stilling han endnu fik løn den 1. juli 1629, ja 
så sent som i 1635 kaldes han stadig for prin
sens livbarber.

Hvorvidt han personlig har ledet sit apotek, 
eller om han har ladet det bestyre ved en svend, 
er ikke helt klart, men det sidste er vist det 
sandsynligste, og den tidligere nævnte Michel 
Fürsten werder var en af dem og han voldte ham 
mange kvaler. Efter hvad apoteker Michel selv 
oplyser, havde han været ved apotekervæsnet 
i 22 år, og tjent Hagenwald i 1 Vi år. Men da 
Michel Fürstenwerder nedsatte sig blev Ha-
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Alterkalk og disk fra 1650.genwald så vred, at han på alle måder søgte 
at ødelægge ham. Hagenwald passede på som 
en smed, at hans rettigheder ikke blev trådt for 
nær, og da han i 1633 blev truet med konkur
rence, idet Fürstenwerder havde etableret sig, 
foranledigede han, at prins Christian sendte 
borgmester og råd et ret skarpt brev, i hvilket 
det blev dem pålagt at sørge for, at det udstedte 
privilegium blev overholdt. Hagenwald døde 
i 1642 og Michel Fürstenwerder var død kort 
forinden. Fürsten werders enke Lisbeth ville 
lade skyde hans skudsmål på tinge, men både 
slotsherren Frederik Urne på Kronborg og Ha
genwald kom med indsigelser, så der blev ikke 
udstedt noget tingsvidne om ham. Hvori indsi
gelserne har bestået vides ikke, men de må have 
været temmelig alvorlige ellers ville næppe en 
så højtstillet mand, som Frederik Urne have 
blandet sig i sagen.

Hagenwald måtte således en gang stævne sin 
nabo for injurier, og det var heller ikke lutter 
pæne ting, der var blevet sagt om ham og hans 
kone. Her kommer en afskrift af stævningen 
som en af deres tjenestepiger vidnede for ret
ten: ”for nogen tid siden da mester Jacobs hu
stru var i hendes have i Lille Jylland, på samme 
tid kom Anders Pottemagers kvinde ned til hen
de og sagde, dersom hun ikke havde jord nok, 
da bad hun Gud give hende og sin mand jord 
nok i Galgebakken. Herpå gik Anders kvinde 
efter hendes mand og hentede ham ud i deres 
egen have. Herpå råbte Anders Pottemager og 
hans hustru og sagde til mester Jacobs hustru, 
at hun og hendes mand havde taget deres jord 
fra dem som ingen ærlige folk, og bad dem gøre 
så vel og gå til kongen så kunne de bekomme
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huset med jorden, dermed bandede hun og bad 
djævelen skulle fare i hende den langnæsede 
djævel, og ydermere sagde de til hende, at hun 
havde et apotek hjemme og et havde hun hos 
dem bekommet det kunne hun sætte i hendes 
bøsser, hvortil mester Jacobs hustru svarede 
dem, at de kunne sætte det i deres potter. Der
på tog mester Jacobs hustru og kastede ned i 
et stykke træ og sagde at det skulle svare pot
temageren og hans hustru, hun ville dem ikke 
svare sprang pottemageren op og viste hende 
/med gunst at melde/ hans rumpe”. Fremde
les sagde pottemageren at han altid havde hørt 
Langnæse og spitz bin dar sitt de deuwel in og 
han skulle fare i hende.

Helt klar er pottemagerens udtalelser jo ikke, 
og de tyske ord skal vel forstås som at djæve
len sidder i hendes spidse næse. Men det kunne 
synes som om Hagenwald af kongen havde fået 
overladt et stykke af Lille Jylland, som hans 
modpart tidligere med uret har benyttet, og at 
raseriet stammer derfra. Det var imidlertid ikke 
den eneste grundejendom, han havde i Helsin
gør. I 1631 købte han halvdelen af en gård på 
Stengadens nordside, som Hartvig Heltt havde 
arvet efter sine forældre, og som siges at ligge 
mellem præstegården i øst og hans eget hus i 
vest, ligesom han havde to boliger med tilhø
rende haver i Kongensgade.

Hagenwald, der vistnok er død 1642 har væ
ret gift to gange. Hvem hans første kone var, 
vides ikke, men han havde to børn med hende, 
der begge overlevede ham, deres navne var 
Sylvester og Frederik, der vist nok begge er 
født lidt før 1620.1 de første år efter faderens 
død optræder der nemlig en formynder for Syl
vester, men 1644 er han bleven myndig. Den 
anden kone var den omtalte ”langnæse”, men 
ud over denne egenskab, og at hun hed Hanna, 
kan intet oplyses. Jacob Hagenwald har væ
ret en velstående mand, hvad der jo allerede 
fremgår, af de betydelige jordejendomme han

Flaske fra 1650 der kunne indeholde vin og i bunden er 
der plads til alterbrød, brugtes når præsten tog på syge
besøg.



havde, og hver af sønnerne fik over 600 daler 
efter ham. Helt let er skiftet ikke foregået, for 
stedmoderen måtte stævne de to sønner for at 
fa kvittering for, at de havde fået deres part. 
Hvad de til at begynde med vægrede sig ved 
at indrømme. Men til sidst blev de dog enige.

Den sidste leverandør i denne historie var 
apotekeren Johannes Gude. Han var som nævnt 
gift første gang med den forrige apotekers enke 
Lisbeth Nettelblad, efter hendes død blev han 
gift med Karen Jørgensdatter, der blev begra
vet 1. december 1701, og et skifte findes skre
vet den 2. december 1701, hun var datter af 
borgmester Jørgen Andersen og Dorothea Mik- 
kelsdatter. De havde børnene Hermand, Jørgen, 
Elizabeth, Dorothea, Katharina, Jørgen. Apote
keren blev selv begravet 2. februar 1684.

Johannes Apoteker fik samme genvordig- 
hedder som den forrige leverandør af alterbrød, 
denne gang med Hagenwalds søn Sylvester Ha- 
genwald, der som faderen følte, at der blev gjort 
indgreb i hans rettigheder. Johannes Gude hørte 
ikke til de privilegerede apotekere i Helsingør, 
hvorfor hele processen gentog sig, idet Sylve
ster stævnede Johannes Gude og lod læse sit 
privilegium af 16. maj 1642 for magistraten og 
bad om dens beskyttelse. I 1645 boede Gude 
alene i 1. fjerding med en tjenestepige ved navn 
Anne. I 1656 boede han stadig i 1. fjerding. I 
1682 boede Johannes Gude på Stengade i et hus 
der blev vurderet til 60 rigsdaler. Han havde 
dog flere huse bl.a. på Bjergegade. Samme år 
står han under indberetningerne om kvæg og 
kopskat som fattig og forarmet.

Ved skiftekontrakt efter sin første hustru ved
tog Gude at give sine 2 stedbørn Joachim og 
Anna Fürs ten werder, hver 600 daler, der tilkom 
dem efter deres fader og desuden 650 daler som 
deres mødrene arv. Når sønnen Joachim kom så 
vidt ”til års og alder”, skulle stedfaderen “om 
Gud sparede ham livet” lære ham den lovlige 
apotekerkunst, og når han havde udlært ”efter 
lovlig sædvane og læreårs tal og skulle skik
kes fra ham”, da give ham en god klædning 
og kappe af godt klæde til 3 rigsdaler alen. De 
sidste år nævnes ikke antallet af alterbrød men 
kun den samlede pris på brødet.

Hvordan med i dag
I de nordiske lande er der tradition for, at det 
er det enkelte lands ældste diakonissehus, som 
bager alterbrød til landets kirker. Sådan er det 
også i Danmark. Den danske Diakonissestif
telse har solgt alterbrød fra omkring år 1880 - 
og gør det den dag i dag. Diakonissestiftelsen 
blev grundlagt den 26. maj 1863 og er dermed 
Danmarks ældste diakonissehus.

Bagning af alterbrød - dengang kaldet ”kir
kebrød” - blev påbegyndt allerede i 1877, da 
Diakonissestiftelsens dengang nye bygninger 
på Peter Bangs Vej 1 stod færdige. Ved indvi
elsen af Emmauskirken nytåsaftensdag 1876 
fik Diakonissestiftelsen et hostiejem i gave, og 
diakonisserne (kaldet søstre) bagte først kun til 
brug i stiftelsens egen kirke og på hospitalet, 
men snart rygtedes det ude i landet, og andre 
kirker henvendte sig.

11881 viser bøgerne, at der blev solgt alterbrød 
for kr. 23,60 - i 1912 steg salget til kr. 407,20 - og 
i 1997 solgtes 19.464 ruller å 140 oblater = cirka 
3 millioner oblater til en værdi af kr. 1.338.010.

Kunderne
Alterbrødsbageriets kundekreds er ret blandet. 
Den består naturligvis mest af kirker/sogne, 
men også brugser, købmænd, boghandlere, 
materialister, hospitaler, fængsler og en enkelt 
farvehandler køber alterbrød - som naturligvis 
leveres til den lokale kirke, der føler, at det er 
nemmere at lade én bestemt forretning købe 
både alterbrød, altervin og alterlys m. m. hjem.

Der sælges også alterbrød til kirkerne på 
Færøerne og Grønland. Ligeledes leveres der 
til de danske kirker i Sydslesvig og sømands
kirkerne rundt om i verden.

Forbruget i dag
Hvis vi ser på året 2013 ligger kirkens forbrug 
af vin ca. 12-15 flasker god portvin årligt. Med 
hensyn til de små alterbrød var forbruget i Skt. 
Olai Kirke det nævnte år et sted mellem 3.000 
og 4.000 stykker.

67



Opskriften på alterbrød
Mange spørger, hvad alterbrød er lavet af. Ef
tersom nadveren blev indstiftet i jødernes på
ske, hvor de spiser usyret brød, er alterbrød rent 
faktisk lavet uden gær. Det består simpelthen af 
postevand og almindeligt hvedemel.

Skulle nogen have lyst til at forsøge sig ud i 
alterbrødsbagningen, er opskriften til en dags 
bagning her, hen tet fra Diakonissestiftelsens 
hjemmeside:
2 kg hvedemel og 2,35 liter vand - dette røres 
godt sammen til en lind dej - og så er det bare 
om at komme i gang med dej og pande !!!

Kilder:
Skt. Olai Kirkes regnskaber 1568-1660, Rigsarkivet
Helsingør Byens skatebog 1630, Rigsarkivet
Helsingørs byes mantall paa dend taxerede byeschat 1656, 
Rigsarkivet
Mandtall ofiuer Helsingørs byess grundskchatt anno 1645, 
Rigsarkivet
Helsingør bys påbudne kop- og kvægskat 1682-1683
Helsingør bys mandtal på den takserede byskat 1656
Mandtal over Helsingørs borgere og indbyggeres kopskat anno 
1645
Helsingør bys grundskat 1682
Helsingør bys mandtal over grundskatten anno 1645

Trykte kilder:
Hostrup Schultz, V: Spredte efterretninger om Helsingør apo
tek og dets ejere, MCMVI
Tønnesen, Allan: Helsingørs udenlandske borgere og indbyg
gere ca. 1550-1600, 1985
Hostrup Schultz, V.: Genealogiske efterretninger om Helsingør 
embeds- og bestillingsmænd, MCMVII
Dam, E., bearbejdet af A. Schæffer: De danske apotekers histo
rie, bind 1, MCMXXV
Danmarks Kirker, Nationalmuseet
Spredte efterretninger om Helsingør Apotek og det ejere, ved
V. Hostrup Schultz



Årsberetning for Helsingør
Kommunes Museer 2013

Indledning:
Retningen for arbejdet på Helsingør Kommu
nes Museer blev i 2013 taget op til overvejelse. 
Hvilke ambitioner har museerne for forskning 
og formidling? Og hvad skal der til for at løfte 
ambitionerne? Det spurgte museernes sig selv 
om i det forgangene år. Svarene blev formuleret 
i en forskning- og i en formidlingsstrategi, en 
indsamlingspolitik og en beskrivelse af ram
merne for udfoldelse af det frivillige arbejde 
på museerne. Strategierne har taget naturligt 
afsæt i museernes faglige praksis, men der er 
også blevet tænkt nyt. Helsingør Kommunes 
Museer har dermed også fulgt de anbefalinger, 
som Kulturstyrelsen gav museet i forbindelse 
med kvalitetsvurderingen af museerne i 2011.

Forskningsstrategiens mål er at understøtte 
museernes ambition om at være førende i ud
forskningen Helsingøregnens kulturhistorie, 
med særlig vægt på tre områder:
• Helsingør i sundtoldstiden, sundtoldens be

tydning lokalt, nationalt og internationalt.
• Helsingør i værftstiden, industrialiseringen 

og den danske velfærdsstat, som den er ud
trykt på Helsingøregnen.

• Kulturlandskabet forstået bredt, som bå
de materielle konstruktioner, idémæs
sige og kulturelle sammenhænge, her
under kystkultur og fiskeri, landbokul
tur, madkultur og rekreativ brug af land
skabet som rum og identitetsskabende.

Det skal blandt andet ske ved at relatere 
museernes forskning til andre museer og in
stitutioners forskning og ved at etablere forsk
ningsresultater, der har betydning for den lo

kale identitet og aktuelle samfundsdebat.
Forskning og formidling er tænkt sammen. 

Formidlingen skal i videst muligt omfang være 
baseret på museernes forskning og inddrager 
også det omgivende samfunds ønsker og brug 
af museernes samlinger. Museernes har des
uden en ambition om at udfordre alle borgere, 
uanset baggrund og alder, ved at være en kul
turhistorisk institution med mange forskellige 
tilbud, der formidler vedkommende og ny vi
den. På udvalgte områder skal museerne have 
formidling af national betydning. Målet er at 
fastholde eksisterende brugere samtidig med at 
der udvikles tilbud til nye brugergrupper. Mu
seerne havde i 2013 særligt fokus på børns mø
de med kulturarven, og vil også i årene frem
over være aktivt opsøgende i forhold til insti
tutioner og skoler. Museerne tilretter desuden 
sine tilbud i forhold til læseplansmål og vil 
styrke samarbejdet på bøme- og ungeområdet.

Helsingør Kommunes Museer har en lang 
tradition for samarbejde med frivillige. I 2013 
blev de mange års erfaringer omsat til en fri
villigpolitik. Veldefinerede rammer skal være 
med til at fastholde og udvikle det gode sam
arbejde, som museernes har med de mange fri
villige. Frivillige er en undværlig ressource for 
Helsingør Kommunes Museer. Indenfor alle 
områder af museernes virksomhed løser frivil
lige vigtige opgaver. Den frivillige indsats be
tyder, at museerne kan udføre en række kvali
ficerede opgaver til gavn for lokalsamfundet; 
opgaver, der uden de frivilliges hjælpe ikke 
ville være mulighed for.

Museerne havde i 2013 et samlet besøgstal 
på 36.612 gæster, hvilket var en fremgang i 
forhold til antallet af besøgende i 2012 der var
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på 32.689. Helsingør Bymuseum blev besøgt 
af 5.610 gæster, 7.186 gæstede Skibsklarerer- 
gaarden heraf en stor del ved Sundtoldsmarke
det d. 23.8 2013, 9.864 kom forbi Værftsmu
seet, og endelig havde Flynderupgård Museet 
10.767 gæster og Frilandskulturcenteret 3.185 
besøgende.

2013 blev således et år, hvor der var mindre 
bevægelse i antallet af besøgende på museerne, 
og hvor Sundtoldsmarkedet tiltrak sig størst op
mærksomhed hos gæsterne.

1. Arbejdsgrundlag
Helsingør Kommunes Museers formål er at dri
ve et statsanerkendt kulturhistorisk museum for 
nyere tids kulturhistorie i Helsingør Kommune. 
Helsingør Kommunes Museer skal, som et stats
anerkendt kulturhistorisk lokalmuseum, virke 
for sikring af den lokale kulturarv gennem:
• Indsamling
• Registrering
• Bevaring
• Forskning
• Formidling

Frilandskulturcentret er en del af Helsingør 
Kommunes Museer, der har som sit formål at 
være en indgangsvinkel til kulturarven for et 
ikke museumsvant publikum, og at danne ram
me for frivillige, der har lyst til at arbejde med 
praktiske sider af kulturarven.

2. Samlinger og arkiv
Helsingør Kommes Museers samling rummer 
pr. 1. januar 2014 ialt 45.207 genstande og ca. 
620 hyldemeter arkivalier.

Sundmarkedet på pladsen foran Museet Skibsklarererga- 
arden var vor største publikumsucces i 2013. Det brogede 
liv på pladsen mellem boderne i det prægtige sensommer
vejr blev ikke mindre efterhånden som dagen skred frem. 
Alle museets medvirkende, fastansatte som volontører var 
iklædt samtidens dragter. Her ses museets Leif Rasmussen 
og Jacob Bødskov i snak med et par skønne unge piger. 
Jo, livet var skam ikke værst i sundtoldstiden!
Fotografi: David Amzallag.
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2.1 Registrering

Helsingør Kommunes Museer indsamler gen
stande, der dokumenterer livet i den tidligere 
købstadskommune Helsingør og sognekommu
nen Tikøb - den nuværende Helsingør Kom
mune. Indsamlede genstande i 2013 er løbende 
beskrevet og registeret. 95 pct. af Helsingør 
Kommunes Museers samlinger er digitalt regi
strerede og kan findes i Kulturstyrelsens fælles
database, Museernes Samlinger (http://www. 
kulturarv.dk/mussam).

I 2013 har museerne i samarbejde med fri
villiggruppen på Værftsmuseet fortsat arbejdet 
med registrering af samlingen af værktøj og an
dre genstande fra Helsingør Værft. I forbindelse 
med særudstillingen om de specielle skibe, der 
leveredes til Iraks diktator, Saddam Hussein, 
fik museet flere interessante genstande, som 
betød at udstillingen blev udvidet og forlænget. 
Særligt spændende er tre mapper med interiør
tegninger og materialeprøver, som bringer os 
meget tæt på den problematiske proces omkring 
godkendelsen af arbejdets forskellige detaljer. 
Denne godkendelse var helt i hænderne på et 
korps Irakiske militærfolk, som ikke havde vi
dere travlt med at komme hjem til den pågående 
krig med Iran. Mapperne, der nu ligger til gen
nemsyn for publikum, bringer både projektets 
omfang og detaljerigdom ind på livet af den 
besøgende. Ud over genstande har museet des
uden faet en mængde ny viden om netop det
te projekt. Naturligvis har Værftsmuseet også 
modtaget andre ting. Næsten hver eneste uge 
har bragt nye genstande til samlingen. Blandt 
de mere bemærkelsesværdige er en model af en 
brændselsstav fra atomanlægget på Risø. Såvel 
modellen som de virkelige brændselselementer 
blev fabrikeret på Helsingør Skibsværft. Regi
streringen af Værftsmuseets samling er skredet 
planmæssigt frem, endda været lidt hurtigere 
end forudset. Foruden de nye genstande, bli
ver der således registreret ”bagud” i en sådan 
hast, at vi forventer at kunne afslutte registrerin
gen af de tidligere indkomne genstande i løbet 
af 2014. Også værftets fotosamling registreres 
fortløbende, og også her skrider arbejdet hastigt 

frem. Omkring 3000 fotografier er blevet ind
scannet og registreret i museets billeddatabase. 
Som led i processen bliver alle billeder num
mereret og lagt i syrefri kuverter.

2.2 Lokalhistorisk Arkiv 
for Helsingør Kommune 
(Helsingør Byhistoriske Arkiv).
Det lokalhistoriske arkiv har i 2013 modtaget 
650 henvendelser fra borgere og myndigheder, 
såvel telefonisk som skriftligt. Desuden hen
vender mange sig på Biblioteket Kulturværftet 
den sidste mandag i måneden, hvor arkivaren 
sidder klar til at besvare spørgsmål fra borgerne 
i tidsrummet kl. 16-18. Ofte er det spørgsmål, 
der vedrører slægtsforskning, men mange hen
vender sig også for at fa mere at vide om det hus 
eller det område de bor i. Takket være arkivets 
databaser, der ikke kun omfatter registrering af 
arkivets samling af arkivalier, men også diverse 
registraturer - eksempelvis de gamle vejviseres 
fagregistre (1901-1950 er foreløbig indtastet), 
registre til skøde- og panteprotokollerne, regi
ster til byrådets forhandlingsprotokoller 1838- 
1970 og mange flere - kan spørgsmålene ofte 
besvares hurtigt og fyldestgørende. Arkivets 
»Brevkasse« i ugeavisen Nordsjælland er tilli
ge et populært sted at fa svar på sine spørgsmål, 
som mange på den måde får glæde af.

Det har længe været ønsket på museerne at 
sammenlægge arkiverne for den tidligere Hel
singør købstadskommune (Helsingør Byhisto
riske Arkiv) og den tidligere Tikøb sognekom
mune (Arkivet på Flynderupgaard) i et fælles 
registreringssystem. Arkivalier fra Helsingør 
købstandskommune er løbende blevet digitalt 
registreret. 12013 forberedtes at også registran
ten over arkivalierne fra Tikøb sognekommune 
digitaliseres til gavn for såvel arkivets medar
bejdere som brugerne. Dette arbejde forventes 
færdiggjort i 2014.

Muligheden for forskning i Nordkystens fi
skerlejers historie fik i 2013 tilført nye mulig
heder ved Hans Christian Nielsens aflevering 
af en omfattende database over fiskerlejernes

72

kulturarv.dk/mussam


befolkning gennem mere end 200 år. Arkivet 
har i årets løb modtaget flere kulturhistorisk 
værdifulde arkivalier, heriblandt noget så sjæl
dent forekommende som regnskabsprotokol
ler fra slutningen af 1800-årene. De stammer 
fra et lokalt gartneri. Netop den slags arkiva
lier kasseres oftest, når en mindre virksomhed 
lukker, idet ingen forestiller sig, at regnskaber 
kan have interesse for eftertiden - og intet er 
mere forkert.

Det lokalhistoriske arkiv og Helsingør Bib
liotek forsatte i 2013 det gode samarbejde, der 
gør det muligt for alle med interesse for Hel
singørs historie at rekvirere materiale fra lo- 

Sundmarkedets boder vakte stor interesse, og købelysten 
var stor. Her er det boden med tekstiler, der besøges af 
museumschefen, behørigt iklædt samtidens klædedragt - i 
hvert fald hos det bedre borgerskab.
Fotografi: David Amzallag.

kalarkivet til brug på bibliotekets læsesal på 
Kulturværftet. Ordningen betyder, at arkivets 
brugere kan fa adgang til arkivalierne udenfor 
lokalarkivets begrænsede åbningstid. Byrådets 
beslutning i 2011 om oprettelse af et egentligt 
kommunearkiv for Helsingør (med hjemmel 
i arkivlovens §7) og etableringen af dette vil 
snart kunne byde på nye samarbejdsmuligheder
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Forud for sundmarkedet var der hektisk aktivitet oppe 
i trekantrummet på Museet Skibsklarerergaarden, hvor 
vore mange frivillige sammen med Merete planlagde de 
kommende dages arbejde og syede kostumer på livet løs. 
Fotografi: Lars Bjørn Madsen.

for vort museumsdrevne lokalhistoriske arkiv, 
der jo ikke kan hjemtage arkivalier fra offent
lige myndigheder og institutioner.

3. Indsamling, erhvervelser, 
undersøgelser og forskning
3.1. Indsamling og erhvervelser
Helsingør Kommunes Museer har i 2013 med 
tak modtaget 59 afleveringer på tilsammen godt

145 genstande og andre materialer fra virksom
heder og privatpersoner, samt 50 afleveringer til 
arkivet. Blandt de nyindkomne genstande kan 
nævnes nogle meget tidstypiske stykker børnetøj 
fra sidst i 1950’eme, som udfylder et hul i vores 
ellers ganske repræsentative tekstilsamling. Ud
stillingen ”Tillykke - Livets højtider” på Flyn- 
derupgaard gav anledning til at vi bl.a. modtog 
en smuk konfirmationskjole med lommetørklæ
de og salmebog. Væsentligt er det, at afleverin
gen også omfattede et fotografi af konfirmanden 
iklædt kjolen. Museet har endvidere ved køb er
hvervet en meget flot tinkande med inskripti
onen: ”Smede Svendenes Ølkande Helsingøer 
1826” På låget ses et primitivt smedemærke med 
to krydsende nøgler og en hestesko, og i bunden 
af kruset har kandestøber I.E.Barendorff sat sit 
mærke, hvori indgår Helsingørs byvåben. Ba- 
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rendorff blev mester i 1807, men fik først bor
gerskab i Helsingør i 1811.

Det er temmelig sjældent at såkaldt ”Moder
ne” nonfigurativ kunst finder vej til vor kultur
historiske malerisamling. Som kulturhistorisk 
museum er vi almindeligvis først og fremmest 
fokuseret på billeder, som fortæller os om det vi 
kan se og genkende; billeder, der har betydning 
i forbindelse med vor kulturhistoriske forskning 
og formidling. Det sker imidlertid indimellem, at 
kunsten på en mere indirekte måde fortæller en 
historie om en persons liv og virke i Helsingør- 
området. Det er tilfældet med 7 kunstværker af 
kunstneren Arne Lundsteen Hansen, som døde 
i 2002. Arne Lundsteen Hansen er måske ikke 
den mest kendte og folkelige kunstner vi har, 
men han er meget anerkendt i kunstkredse, og 
der findes værker af ham i en række museers 
samlinger, bl.a. Statens Museum for Kunst og 
nu også Helsingør Kommunes Museer. Billeder
ne tilhører en emnekreds som optog kunstneren 
meget, nemlig den tunge industris miljøer, især 
skibsværfterne og de glødesprøjtende smedjer. 
Fra sit værksted for farvesætning og udsmyk
ning i Espergærde, udførte han bl.a. opgaver for 
Helsingør Skibsværft, og det er derfor nærlig
gende, at også Helsingør Kommunes Museer 
kan fremvise værker af denne lokale kunstner. 
Endelig kan vi nævne, at vi fra en lokal samler af 
øl-effekter i september modtog en sifonflaske fra 
Wiibroes Bryggeri. Sådanne sifonflasker var tid
ligere ret almindelige både på Wiibroe og andre 
bryggerier og sodavandfabrikker. Flaskerne var 
bryggeriets ejendom, og kunden kunne få dem 
fyldt op af bryggeriet eller sodavandsfabrikken 
igen. Sifonflaskeme blev udkonkurreret af andre 
produkter i 1950’eme, og de fleste blev destru
erede. Museets eksemplar af Wiibroe-sifonfla- 
sken er så vidt vides den sidste eksisterende fra 
dette bryggeri, idet lageret med flasker, der var 
overflyttet til bryggeriets ejendom på Kloster- 
mosevej, angivelig blev destrueret.

3.2 Undersøgelses- 
og forskningsprojekter
Helsingør Kommunes Museers undersøgelser 

og forskning var i 2013:
Helsingør værft og by 1870-1930. Formålet 

er en undersøgelse af den tidlige industrialise
ring i Helsingør og særligt Helsingør Værfts 
betydning for udviklingen i Helsingør i det 
20. århundrede. Til brug for undersøgelsen er 
der blevet etableret en database over Helsin
gør Kommunes offentlige udgifter og indtæg
ter i perionden 1880-1930. Datamaterialet vil 
indgå i anlysen af kommunes infrastruktur og 
dens udvikling i perioden. Ydermere er der op
bygget en database, baseret på folketællingen 
1885/1890, hvoraf bosætningensmønstret for 
værftsarbejderne kan udledes. Følgende medar
bejdere bidrager til projektet: samlingsinspek
tør Peter M.M. Christensen, museumsinspektør 
Anne Majken Sneup Rud, museumsinspektør 
Lars Bjørn Madsen, værftshistoriker Peder Ol
sen samt mueumschef Maibritt Bager. Projekt
periode: 2013-2015.

Lokal og global - Kulturmøde i kølvandet på 
Øresundstolden. Projektet er en undersøgelse 
skibsklarererhusenes betydning som sted for 
udveksling af nyheder mellem handelshuse og 
skipper. Projektet afventer den igangværende 
sortering og registrering af Skibsklarerervirk
somheden K.F. Marstrands omfattende arkiv. 
Museerne har i 2013 været repræsenteret ved 
STRO konferencen i Leeuwarden, Holland ved 
museumschef Maibritt Bager. Projektperiode 
2013-2019.

Bygnings- og landskabshistoriske undersøgl- 
ser. Museumsinspektør Lars Bjørn Madsen 
har som understøttelse til Helsingør Kommu
nes planarbejde og i byggesager løbende sikret 
affotograferinger og registeringer på database 
af væsentlige ældre kommunale arkivalier be
roende i Rigsarkivet. Af stor betydning for 
vurderingen af bevaringsværdige ejendomme 
og øvrige kulturværdier i det åbne land er den 
digitale indeksering af realregistrene til skø
de- og panteprotokollerne for Tikøb sogne
kommune og Helsingør købstadskommunes 
markjorder og overdrev, som arkivet snart har 
afsluttet. Desuden har arkivet sikret sig scan
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ninger og affotograferinger af ældre topogra
fiske kort samt matrikel- og udskiftningskort 
fra såvel Statens Arkiver, som fra Kort- og 
Matrikelstyrelsen, der er af væsentlig betyd
ning for forståelsen af bevaringsværdiernes 
kulturhistoriske sammenhæng. Volontør Tor
ben Bill-Jessen har yderligere affotograferet 
og indekseret arkivalierne vedrørende lands
byernes udskiftning i forbindelse med land
boreformerne i slutningen af det 18. århund
rede, og disse har eksempelvis været af stor 
vigtighed for forståelsen af de stenkister, som 
man afdækkede i forbindelse med frilægning 
af Egebækkens løb over Rørtangs jorder for 
nogle år siden. Også i forbindelse med fred
ning og rekreativ udnyttelse af den grønne 
Vestkile mellem Klostermosevej og Teglstrup 
Hegn samt Færge vejskorridoren ved Vapnaga- 
ard har arkivets undersøgelser haft en væsent
lig betydning.

1800-talles dragter, omgangsformer og handel. 
Frivilligkoordinator Merete Nygaard Frederik
sen har i samarbejde med historiker Tove Lund 
og frivilliggruppen på Skibsklarergaarden un
dersøgt 1800-tallets beklædning, omgangsfor
mer og handel med henblik på at skabe et så 
solidt fundament for museernes formiding ved 
Sundtoldsmarkedet d. 24. august 2013 som muligt.

Samfærdsel. I anledning af, at det i 2014 er 200 
år siden jernbanen kom til Helsingør, har sam
lingsinspektør Peter M.M. Christensen iværksat 
en undersøgelse af denne begivenheds betyd
ning for byen og oplandet. Som et særligt punkt 
af interesse kan nævnes, at trækbanen mellem 
stationsbygningen ved Kongevejen og havnen, 
trods alle denne løsnings indbyggede problemer, 
betød et opsving for Helsingør Havn i 1860’eme 
på et tidspunkt, hvor landets andre havne havde 
problemer, og hvor pessimismen omkring frem
tiden var betydelig på grund af Øresundstoldens 
ophævelse. Trækbanen var nemlig årsag til at al 
den kul, som skulle til for at føde jernbanetrafik
ken på Nordbanen, skulle over Helsingør. Intet 
andet sted kunne der lastes kul direkte fra kul
prammene til landtransporten.

3.3 Samarbejde med andre 
kulturhistoriske museer, 
kulturinstitutioner o.l.
Helsingør Kommunes Museer deltog i 2013 
i en udredning af samarbejdsmulighederne 
blandt de Nordsjællandske museer, der inklu
derede de syv lokalhistoriske museer; Holbo 
Herreds Kulturhistoriske Centre, Hørsholm 
Egnens Museum, Nordsjællandsk Folkemu
seum i Hillerød, Rudersdal Museum, Fure
sø Museer og Industrimuset i Frederiksværk. 
Konsulenthuset Pluss-Leadership stod for ud
redningen, der viste et potentiale for samar
bejde indenfor en række områder, herunder 
forskning, formidling og varetagelse af muse
umslovens kapitel 8, i forbindelse med sikring 
af den faste kulturarv.

Helsingør Kommunes Museer i forskellige 
samarbejdsrelationer, såvel lokalt som natio
nalt. I 2013 deltog Muserne i Kulturarvsstyrel
sens museumskonference, netværksmøder i de 
danske museers industripulje, og fiskeripuljen 
samt orienteringsmøde for de danske museer, 
hvor museumschef Maibritt Bager sidder i pro
gramkomitéen for nyere tid.

Museet var endvidere repræsenteret i Folke
universitet i Helsingørs bestyrelse, Skibsklare- 
rergaardens Bryglaugs bestyrelse, bestyrelsen 
for Helsingør Museumsforening, bestyrelsen 
for Flynderupgårds Venner samt bestyrelsen 
for Hellebæk-Aalsgaard egnshistoriske For
ening. Museerne samarbejder indenfor Helsin
gør Kommune med Biblioteket Kulturværftet, 
deltager i Helsingør Kulturforeningen, Væksl- 
og Videns kulturaktørens netværk, og Bøme- 
kulturens netværk.

3.4 Turismesamarbejde

Helsingør Kommunes Museer har som tidli
gere år understøttet Helsingør Kommunes tu
rismeinitiativer. Museerne har blandet andet 
deltaget i Visit Nordsjællands netværk og væ
ret aktiv i forhold til markedsføring af Helsin
gør som en kulturby gennem museernes akti
viteter.
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Der er altid stor interesse for landbruget på Flynderup- 
gaard. Her det museets landmand, Leif Rasmussen, der 
i »kartoffelferien« den 16. oktober 1013 viser børnene, 
hvordan man renser kartoflerne for jord.

3.5 Forvaltning af den faste kulturarv

Helsingør Kommunes Museer varetager for
valtningen af museumslovens kapitel 8 i Hel
singør Kommune, hvad angår nyere tids kultur
arv. Museerne skal sikre forvaltning af den fa
ste kulturarv i forbindelse med fysisk planlæg
ning, nedrivning samt andre byggearbejder, der 
vil medføre afgørende ændringer i brug eller 
funktion af bygninger, bebyggelser eller andre 
kulturlevn. I 2013 deltog museet i samarbej-

det om rekreativ udnyttelse af Færgevejskor
ridoren, undersøgelse af fægyden i Nyrup med 
henblik på at sikre denne og lade den indgå i 
en kommende planlægning af kulturhistoriske 
stier og veje i kommunen, den fortsatte for
bedring af GI. Færgestrædes kulturhistoriske 
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miljø, konsulentbistand ved restaureringen af 
Stengade 58, undersøgelse af den bevarede 
hovedbygning til Kronborg Teglværk på Sdr. 
Strandvej i forbindelse med salg af denne, en 
fornyet vurdering af toldkammermurens beva
ringsværdi i forbindelse med det fortsatte øn
ske om nedrivning af denne, istandsættelse af 
lysthuset i Karmel i terklostrets have, for blot at 
nævne nogle af opgaverne. Desuden samarbej
der museet løbende med Naturstyrelsen, hvad 
angår kortlægning af bevaringsværdier i vore 
skove, for at disse kan sikres bedre ved at indgå 
i planlægning af skovdriften. Ekstraordinært 
påtog museet sig i efteråret 2013 undersøgel
sen af baggrunden for en fældning af de gamle 
vejtræer langs Søborggaardsvej ved Søborg i 
samarbejde med Gilleleje Museum. Vejtræerne 
i Nordøstsjælland blev for størstepartens ved
kommende fældet i 1960-70’erne, og kun få 
steder er de bevaret. Det er derfor i museernes 
interesse at registrere de få bevarede stræknin
ger med vejtræer og medvirke til at der plantes 
nye, når gamle nødvendigvis må fældes. I det 
nævnte tilfælde var der tale om den dræbende 
sygdom, asketoptørre.

4. Konserverings- og 
bevaringsarbejde
Museets udstillinger og genstande i samlinger
ne er løbende blevet vedligeholdt. Museerne 
foretager efter anbefaling fra Kulturstyrelsen 
regelmæssige planlagt tilsyn af museernes sam
linger både i udstillingemen og i magasinerne. 
I 2013 har museerne taget hul på et større ud
redningsarbejde omkring de genstande, som vi 
gennem tiden har lånt fra andre museer, først 
og fremmest Nationalmuseet, samt de genstan
de andre har lånt af os. Der er i kølvandet på 
indførelsen af digitale løsninger, blevet stillet 
større krav til dokumentation af bl.a. ind- og 
udlån, end det var tilfældet for bare nogle få år 
siden. Der er derfor en stor opgave i at fa sikret, 
at dagens formelle krav til ind- og udlån også 
kommer til at holde stik for de genstande, som 
er blevet behandlet efter de tidligere standarder.

Vi skal kort sagt have moderniseret papirarbej
det med tilbagevirkende kraft. Dette arbejde 
fortsætter i 2014.

5. Formidling
Helsingør Kommunes Museers bød i 2013 dels 
på velafprøvede tilbud og dels på nye aktivite
ter. Udstillinger og aktiviteter er blevet afstemt 
i forhold til museernes formidlingsstrategi. Mu
seernes to største satsninger på formidlings
området, skal ses i den sammenhæng, nemlig 
udvikling af besøgstjeneste for institutioner og 
skoler, samt afholdelse af Sundtoldsmarkedet i 
august, hvor Helsingørs unikke historie blev le
vendegjort i samarbejde med museernes mange 
frivillige.

5.1 Udstillinger

I 2013 havde museet 7 større og mindre udstil
linger:
"Borupgaard - fra landbrug til hotel" - sær
udstilling udarbejdet af lokalhistoriker Kjeld 
Damgaard i samarbejde med Flynderupgård 
Museet 16.1 - 1.3 2013.
”Tillykke - Livets fester” - Særudstilling på 
Flynderupgård Museet. 21.3- 1.11 2013 
Penge, pragt og problemer. Særudstilling på 
Værftsmuseet. 7.2 2013- fortsætter 2014.
Med nål og tråd-Helsingør Tapetet. Særudstil
ling på Helsingør Bymuseum. 7.2 - 17.11 2013 
Udvist fra Danmark. Supplement på til særud
stillingen Med nål og tråd. 30.7 -17.11 2013 
Livets buketter. Blomsterudstilling på Flynde
rupgård Museet. 6.9 2013.
Julens Mystik og Magi. Helsingør Bymuseum 
13.10 2013-6.1 2014.
Din, min og Peters jul. Flynderupgård Museet 
1.12 2011 -6.1 2012.

5.2 Arrangementer

Værftsdagen den 4. maj 2013 satte fokus på 
Helsingør Værfts historie og betydning for Hel
singør. Arrangementet blev afviklet i samarbej
de med Kulturværftet og Helsingør Kommunes
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Biblioteker. Arrangementet var dels et forsøg 
på at samle de forskellige aktører i huset, og 
dels et forsøg på at få områdets unikke histo
rie ud til nye målgrupper. Begge dele lykkedes 
fuldt ud. Koncerten i bestyrelseslokalet var en 
stor oplevelse for både unge og gamle; der kom 
nye genstande til og foredragene er siden blevet 
efterspurt. Der arbejdes på at gøre værftsdagen 
til en tilbagevendende begivenhed.

Kulturhavnsåbningen den 25. maj 2013 blev 
understøttet af Flynderupgårds venner med 
demonstration af reberbane, silderøgning og 
håndarbejde. Skibsklarerergaardens frivillige 
formidlede 1800-tals dragthistorie med aktø
rer i drager fra tiden og gjorde opmærksom på 
Helsingørs Sundtoldsmarked.

Skolernes ferie er en travl tid på museerne. 
Flynderupgård Museet og Frilandskulturcente
ret dannede, som i de foregående år, rammerne 

Formidlingen af det succesrige sundmarket blev styrket 
af de indendørs aktiviteter i klarerergaarden. Her er det 
selveste skibsklarereren i skikkelse af Jørgen Linde, der 
viser en af de besøgende, hvordan man klarede sundtolds - 
forretningerne for skipperen.

om aktiviteter i skolernes ferier. I vinterferi
en kunne børn og voksne på Flynderupgaard 
fremstille fuglekasser, foderbrætter, træskibe, 
samt strikke og knytte. I skolernes sommerfe
rie var der alle onsdage sommerferieaktiviteter 
på Flynderupgaard, hvor der også var mulig
hed for at komme tæt på de gamle håndværk 
og huslige gøremål. Nye aktiviteter i 2013 var 
blandet andet tøjvask på vaskebræt. Helsingør 
Bymuseum og Skibsklarerergaarden havde og
så tilbud til børn og deres forældre i skoler
nes sommerferie. Helsingør Bymuseum bød på 
skattekistejagt rundt på museet, hvor der var

79



Også værftsnuiseets mange aktiviteter for publikum bæres 
af vore volontører. Og så må der naturligvis være tid til 
en pause i værftets tidligere direktionslokale.

mulighed for at røre og se nærmere på forti
den. På Skibsklarerergaarden tilbød vi særlige 
børnerundvisninger under overskriften ”Sund
tolden i børnehøjde”.

Helsingør Gadeteater Festival besøgte Flyn- 
derupgård Museet, hvor der 6. august 2013 var 
teater i haven med gruppen ”La fontaine”.

Sundtoldsmarkedet blev afviklet den 24. 
august 2013. Museet Skibsklarerergaarden med 
den foranliggende P-plads dannede rammen om 
et marked, som det kunne have udspillet sig 
omkring år 1800. Hensigten med markedet var 
at gøre opmærksom på Helsingørs enestående 
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historie som sundtoldens by. 100 aktører i drag
ter fra tiden var med til at skabe en levende 
markedsplads. Markedet var kulminationen på 
næsten et års forberedelse, der blandet andet 
omfattede stilhistoriske dragtstudier, fremstil
ling af 98 dragter efter snit fra tiden af museer
nes flittige sypiger, studier af handelslivet an
no 1800 og meget mere. Skibsklarerergaardens 
frivilliggruppe arbejdede sammen med Flyn- 
derupgaards Venner om arrangement. Arran
gementet modtog også hjælp fra bl.a. Helsin
gør Museumsforening, Skibsklarerergaardens 
Bryglaug og Mikrobryggeriets Wiibroes Ven
ner, Hammermøllens Teatergruppe og Helsin
gørs Vinmuseumsforening.

Høstfest- og markedet blev afviklet på Flyn
derupgård Museet d. 14. september 2013. Tra
ditionen tro spilledes der op til dans i den røde 
hejslade, og Spisehuset bød på god bondekost 
anno 1920. På markedspladsen var der mulig
hed for at købe husflid, hjemmelavet sylte og 
meget mere.

Kulturnatten den 27. september 2013. Gæ
sterne på Helsingør Bymuseum kunne i år følge 
udviklingen i vort forhold til sundhed og syg
dom, fra 1600-tallets kloge kone til den mo
derne lægevidenskab i det 20. århundrede. I 
Skibsklarerergaarden levendegjorde aktører i 
dragter livet i en klarerergård omkring år 1800. 
Værtsmuseet bød indenfor til omvisning ved 
gamle værftsarbejdere. Flynderupgård Museet 
var rykket ind på Espergærde Bibliotek for at 
vise kystens fangstmetoder og servere bidesild 
for gæsterne.

Blomsterbinding som håndværk. I forbin
delse med blomsterudstillingen Livets buket
ter, viste blomsterbinderen Hanna Simonsen 
fra Blomsterhjørnet i Espergærde Centret, d. 
8. august 2013 sit håndværk frem for interes
serede på Flynderupgård Museet.

I efterårsferien afholdtes der den traditionelle 
kartoffelferie på Flynderupgård Museet og Fri
landskulturcentret. Børn havde mulighed for 
at tage med i marken og deltage i optagning af 
kartofler. Blandt de øvrige aktiviteter var frem
stilling af roelygter og kastanjedyr, ligesom der 
maledes mel af kom, og i røgovnen var der fri

ske høstsild. På Helsingør Bymuseum blev bør- 
netilbuddet, hvor børn med lommelygte kunne 
gå på jagt i det mørklagte museum efter byvåb
nets bomærke, karakken, der lyste op i mørket 
som en refleks, en stor succes.

Knejpefestivalen involverede igen Museet 
Skibsklarerergaarden, hvor der var klavermu
sik og fællessang i skipperstuen den 4. oktober 
2013.

Juleudstillingerne på Bymuseet og Flynde
rupgård Museet blev fulgt op af aktiviteter for 
børn og voksne. Bymuseets tilbud var en spor
jagt efter bogstaver i udstillingen. Flynderup
gård Museet tilbød introduktion til juleudstil
lingen, kort gennemgang af udstillingens te
maer og derefter oplevelse på egen hånd. I for
bindelse med besøg på museet tilbød spisehuset 
risengrød, som mange tog imod.

5.3 Frivilligt arbejde
Frivillige er en uundværlig ressource for Hel
singør Kommunes Museer. Indenfor alle om
råder af museernes virksomhed løser frivillige 
vigtige opgaver. Den frivillige indsats gør, at 
museerne kan udføre en række kvalificerede 
opgaver til gavn for lokalsamfundet, der ligger 
udover museernes basisdrift. På Værftsmuseet 
og Museet Skibsklarerergaarden har engage
rede vist rundt og delt ud af deres historiske 
viden. Vennerne på Flynderupgård har stået 
for formidling af leg og sysler i skolernes fe
rier og været uvurderlig hjælp ved afvikling af 
den årlige høstfest. Vennerne bakkede også op 
om afviklingen af Sundtoldsmarkedet d. 23. 
august 2013 i Helsingør. Bag Sundtoldsmar
kedet stod Skibsklarerergaardens frivilliggrupe 
og museets sypiger. Den frivillige indsats dan
nende grundlag for det historiske marked, der 
blev afviklet med stor succes og opbakning i 
fra Helsingørs borgere. Museerne har også fået 
hjælp af frivillige i forbindelse med opsætning 
af særudstillinger, i arbejdet på lokalarkivet og 
i museets administration. Værtsmuseets frivil
lige har ydet en stor indsats i forbindelse med 
registrering af indkommende genstande og fo-
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tos, samt i forbindelse med etableringen særud
stillingen Penge, Pragt og Problemer.

5.4 Undervisning

Helsingør Kommunes Museers fik i 2013 besøg 

af børneinstitutioner, skoleklasser og andre ud
dannelsesinstitutioner.

Helsingør Kommunes Museer ønsker at gi
ve alsidige tilbud, der udfordrer alle museer
nes brugere uanset baggrund og alder. Museer
nes formulerede formidlingsstrategi har fokus
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på aktualitet i forhold til nye målgrupper og 
fastholdelsen af gamle. Under mottoet ”Egn 
og verden” arbejder vi med lokal relevans og 
aktualitet for nutidens mennesker og samfund. 
Særligt børns møde med kulturarven i 2013 har 
haft høj prioritet med etablering af en besøgs- 

Det kan være svært for nutidens børn at forstå, at tøjvask 
i gamle dage ikke klaredes ved vaskemaskinen og tørre
tumbleren. På Flynderupgaard kan de prøve kræfter med 
datidens tøjvask i zinkbaljer og vaskebrædt.

tjeneste for skoler og børneinstitutioner. Muse
ernes tilbud er udarbejdet, så de tager højde for 
folkeskolens læseplaner og trinmål. Museerne 
har i arbejdet med børn ønsket at udvikle nye 
metoder til medinddragelse og medskabelse i 
museernes udstillinger. Således blev Flynde- 
rupgård Museets juleudstilling i år medkurate- 
ret af en 4. klasse fra Helsingør Skole afdeling 
Kongevejen. Fra skolerne har der været god 
respons på initiativet, og vi glæder os til også i 
fremtiden at fa besøg af endnu flere børnegrup
per på museerne.

Blandt de formidlingstilbud, som museet til
bød på Flynderupgård var fortælling om land
boliv anno 1920, undervisning og børns vilkår 
på landet i begyndelsen af det 20. århundre
de. Landbrugets stalde og marker på Frilands
kulturcenteret blev som altid godt besøgt. I alt 
2.475 skole- og institutionsbøm besøgte muse
erne og Frilandskulturcenteret i 2013.

6. Sponsorer og bevillinger
Helsingør Kommunes Museer modtog 
i 2013 støtte fra flere sider til arbejdet. 
Kulturstyrelsen til udredning af samarbejde med 
de Nordsjællandske Lokalhistoriske Museer. 
Flynderupgård Museets formidling til børn og 
unge blev støttet af Provisor cand.pharm Ove 
Lund og Inger Elisabeth Lund’s Fond og støt
teforeningen Flynderrupgårds Venner, Værfts
museet udstillinger blev støttet af Georg Poul
sens fond, Nofo Print A/S gav støtte til trykning 
af informationsmateriale om museerne.

Sundtoldsmarkedet blev støttet af en lang 
række virksomheder og enkelt personer. Art 
Nova, Avodan, Backe Vin, Begravelse Dan
mark, Bertelsen Brændeovne & Pejse, Borger
kroen, Botex - Egelund Boligudstyr, Brostræ-
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de Is, Café Momo, Café Olai, Cityforeningen, 
Danbolig, DECO, EDC Poul Erik Bech, Estate, 
Guys & Dolls, Helsingør Hælebar, Helsingør 
Museumsforening, Home Helsingør, Industri
foreningen, Inspiration, Københavneren, Lars 
M. Nilsson, Lisbeth Dahl, Lynhjems EFTF., 
Löfström, Mr. August, Outdoor Season, Party 
Butikken, Petersen Ure & Smykker, place21i- 
ve, Rådmand Davids Hus, San Remo, Skjold 
Bume Vinhandel, Skotøjshuset, Slagter Jensen, 
Tattoosmeden, Tibberup Høkeren, Tid Sted, 
Top Tours,TWC Advokater, Vero Moda, Zona 
Computer, Aaen & Co.
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