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AARSBERETNING FOR 1942-43

I Selskabets første Forretningsaar 1942— 43, der endte den 
31. Marts 1943, udsendte vi i December Maaned til vore 

Medlemmer vor første Publikation »Søllerødbogen 1942«, der 
blev modtaget med megen Velvilje, ikke mindst i Bladenes An
meldelser deraf, og vi traf Aftaler med Forfatterne til Artiklerne
i den her foreliggende »Søllerødbogen 1943«.

Der har desuden ved et Udvalg været afholdt Møder og ført 
Forhandlinger om Genopførelsen af et gammelt Skovløberhus i 
Vedbæk, eventuelt som en Skovrestaurant; denne Sag er endnu 
ikke afsluttet. Der har paa Foranledning af Skodsborg Kom
munalforening været forhandlet bl. a. med Foreningen til gamle 
Bygningers Bevaring om at frede og bevare Møllehuset ved Stam
pen, eventuelt til et Museum; da Søllerød Sogneraad imidlertid 
paa Ejerens, Landbrugsministeriets Opfordring kunde anbefale 
Nedrivning, faldt Spørgsmaalet bort. Der har —  foruden den i 
»Søllerødbogen 1942« omtalte Udflugt langs Mølleaaen —  i Som
meren 1943 været arrangeret en Fodtur Holte-Nærum under Le
delse af Statsgeolog, Dr. phil. V. Nordmann, der paapegede og 
gjorde Rede for interessante geologiske Formationer i dette Xer- 
ræn. Der har været forhandlet om Oversættelse fra Fransk af 
Drevons Bog om Dronninggaard som særlig Udgave udover 
»Søllerødbogen«.

Den 3. Maj 1943 afholdtes den aarlige Generalforsamling, paa 
hvilken de Medlemmer af Bestyrelsen, der skulde fratræde, og 
Revisorerne, statsaut. Revisor A. Schøbel og Bankdirektør E. Aa- 
rup, eenstemmig blev genvalgt. Paa det reviderede Regnskab, der 
udviste en samlet Indtægt af Kr. 2.242,29 og samlet Udgift af 
Kr. 2.227,58, blev der meddelt Decharge. Søllerød Kommune 
ydede i dette første Regnskabsaar Selskabet et Tilskud paa 1.000 
Kroner, og i det indeværende Regnskabsaar har vi modtaget et
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Tilskud paa 500 Kroner, for hvilket vi herved bringer Kommu
nalbestyrelsen vor bedste Tak.

Bestyrelsen har drøftet, hvilke Emner vi gerne vilde frem
komme med i »Søllerødbogen 1944«, og har bl. a. Løfte fra Pro
fessor, Dr. polit. A. Howard Grøn om en Artikel om Skovene i 
Fortid og Nutid, fra Gartner A. Avnholt om Fund fra Oldtiden 
og fra Arkivar Hans Ellekilde om Hanne Nielsen paa Havarthi- 
gaarden; vi arbejder endvidere paa at bringe Artikler om Færd
selsveje og Jernbaner, om Præsternes Historie, om de store Gaar- 
des Historie, en Samling Gengivelser af de ældste Kort over Kom
munen og saavidt muligt hvert Aar en Artikel om en kendt Per
sonlighed, som har Tilknytning til vor Kommune o. fl. a. —  Vi 
modtager iøvrigt meget gerne Forslag til Emner til Artikler til 
»Søllerødbogen«.

Selskabet har nu (Oktober 1943) 261 Medlemmer, af hvilke de 
tre har betalt Kontingentet een Gang for alle med 100 Kr.; det er 
en Tilgang af 43 Medlemmer siden sidste Aarsberetning blev 
aflagt. Vi henstiller i denne Forbindelse til Medlemmerne at 
virke for Tilgang af ny Medlemmer, saaledes at de nytegnede 
Medlemmer —  saa langt Oplaget strækker —  kan faa de første 
»Søllerødbøger« å 4 Kr. pr. Aargang —  i Boghandelen 5 Kr. Be
styrelsens Medlemmer modtager Indmeldelser, ligesom Indmel
delser modtages paa Kommunens 5 Biblioteker.

Vi vilde være taknemlige for en Underretning, dersom Med
lemmernes Navn, Titel eller Adresse ikke er rigtige eller senere 
bliver forandret. Adresse: Margrethevej 22. Holte.

Holte i Oktober 1943.

B E S T Y R E L S E N

.4. Avnholt Hans Bjarne, Hans Ellekilde.
Arkivar, cand. mag.Gartner. fhv. Finanshovedbogholder, 

Selskabets Formand.

A. Howard Grøn
Professor, Dr. polit.

Erling Hoffmeyer
Overbibliotekar, 

Selskabets Kasserer.

P. Michelsen,
kgl. Hof juvelerer.

Carl Nielsen,
Viceskoleinspektør.

A. Vndén,
Kontorchef.

O. Zehngraff,
Afdelingsingeniør.



DE GEOLOGISKE FORHOLD
I SØLLERØD KOMMUNE

A f V. Nordm ann.

Naar man skal beskrive de geologiske Forhold i en bestemt 
Egn, nytter det som Regel kun lidet at holde sig til de 

Foreteelser, man træffer i denne, hvis man vil danne sig et 
Skøn over, hvad der er foregaaet med Egnen under de uhyre 
Tidsrum, der er medgaaet til Jordskorpens Udvikling fra Ur
tid til Nutid. Man maa sædvanlig kaste Blikket ud over de 
tilgrænsende Omraader og spejde efter Forhold, der kan 
bringe En de forønskede Oplysninger, som yderligere kan 
lette Forstaaelsen af de indtrufne Begivenheder. Denne Regel 
gør sig gældende i stedse større Grad, jo mindre det Omraade 
er, som man vil beskrive; og da Søllerød Kommune kun udgør 
en temmelig ringe Del af Sjælland, end sige af hele Danmark, 
bliver det derfor under Beskrivelsen af denne Egns geologiske 
Opbygning nødvendigt ogsaa at omtale Forhold, der er kon
staterede i kortere eller længere Afstand fra Kommunens 
Grænser. Dette siges til Forklaring af, om ikke til Undskyld
ning for, at jeg i det følgende omtaler Steder og Forhold, som 
ikke umiddelbart skulde synes at have noget med Søllerød 
Kommune at gøre.

Eftersom Jordskorpen er opbygget af Lag nedenfra opefter, 
er det naturligt ved Beskrivelsen at gaa frem i kronologisk 
Orden og begynde med en Omtale af D y b g r u n d e n ,  hvor
ved vi forstaar alle de Dannelser, som er aflejrede forud for 
Istidens, og som tilhører en lang Række af Jordperioder1).

1) De talrige Aflejringer, som sammensætter Jordskorpen, samm en
fattes ved Hjælp af deres Forsteningers Ensartethed i større eller 
m indre Grupper, der benævnes F o r m a t i o n e r ;  den Tid, der er 
medgaaet til Dannelsen af en Form ation, kaldes en J o r d p e r i o d e .
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Den ældste af de Jordperioder, der kendes i Søllerød Kom
munes Dybgrund, er —  som overalt i Danmark Vest for Øre
sund K r i d t p e r i o d e n ,  der geologisk set ikke ligger 
saa farlig langt tilbage, kun 50— 150 Millioner Aar, idet den 
er den tredje yngste af de 11 Perioder, vi har inddelt Tiden i, 
siden de første levende Væsener optraadte paa Jorden. Kridt
perioden deles atter i 6 Underafdelinger, af hvilke de to 
yngste, Skrivekridtet og Danskekalken eller det nyere Kridt, 
er kendt paa denne Side Øresund. Kun ved Danmarks dybeste 
Boring, den, der i Aarene 1935— 37 blev udført ved Harte Vest 
for Kolding, og som førtes ned til omtr. 1100 m’s Dybde under 
Jordoverfladen, kom man tillige igennem Lag fra de ældste 
Afsnit af Kridtformationen og endnu ældre Formationer. Men 
det er jo givet, at ogsaa paa Sjælland maa Kridtperiodens Af
lejringer hvile paa ældre Jordperioders Dannelser; vi har blot 
ikke naaet dem endnu paa Grund af Kridtlagenes store 
Tykkelse. —  Og dog »gaar de i Dagen«, som Geologerne 
siger, d. v. s. de naaer helt op til Overfladen ikke saa forfær
delig langt borte. Det træffer sig endda saa heldigt, at vi fra 
et Højdepunkt i Søllerød Kommune saa at sige kan se over 
til dem. Bestiger vi Toppen af Høje Sandbjerg Nord for Holte 
og kaster Blikket mod Øst, skuer vi ved vor Fod det frodige 
danske Landskab i al sin Skønhed, opbygget af Istidens og 
Efteristidens Jordarter. Hinsides Øresund fortsætter dette 
Landskab sig over den ældgamle danske Provins Skaane; men 
fra Høje Sandbjerg kan vi se to Højdedrag rage op over dette 
Landskab: det er Bomele Klint mellem Lund og Ystad og 
Soderåsen mellem Kullen og Bingsjön (se Fig. 1). I »gamle 
Dage«, før Træerne Nord for Høje Sandbjerg var bleven store, 
kunde man ogsaa fra Bakketoppen se selve Kullen. Alle disse 
tre Højdedrag bestaar af G r u n d f j e l d e t ,  Gnejs, den 
ældste Del af Jordskorpen, som vi kender her fra Norden. Ved 
deres Fod breder sig under Istidsdannelserne Aflejringer fra 
de ældgamle Jordperioder arrangerede saaledes, at vi ved at 
spasere fra Kullen eller Soderåsen til Hälsingborg efterhaan- 
den passerer hen over Aflejringer fra den 2., 3., 7. og 8. Jord
periode, indtil vi standser ved den bratte Skrænt, der —  som 
Enhver ved, der har besøgt Hälsingborg —  deler Byen



Fig. 1. Kort over Dybgrunden i Øst-Sjælland og Skaane.
1 Grundfjeld (Gnejs), 2 og 3 Aflejringer fra de ældste forsteningsførende Perioder, 
Kambrium og Silur, 4 Trias-Periodens Dannelser (7. Periode), 5 Jura-Aflejringer 
(8. Periode), 6 Kridtperioden, a Skrivekridt, b Danskekalk. 7 Ældste Tertiær. 
B Basalt-Lava, brudt frem i Tertiærtiden. F Brudlinjer.
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i to Dele: en øvre Del oppe omkring det gamle Slotstaarn 
Kärnan og en lavere Del nede omkring Havnen og Jernbane
stationen.

Naar disse Aflejringer fra de forskellige Perioder her ligger 
v e d  S i d e n  a f  hverandre i saa at sige samme Niveau i 
Stedet for o v e n  p a a  hverandre, som de naturligvis oprin
deligt er aflejrede, saa skyldes det den Omstændighed, at 
Jordskorpen i Virkeligheden bestaar af en Mosaik af større 
og mindre »Blokke«, der stiver hverandre af og holdes paa 
Plads af Tyngdekraften. Blokkene, der er mange Kvadrat
kilometre store, er begrænsede mod hverandre af Brudflader, 
og Sporene af disse Flader paa Jordoverfladen kaldes Brud
linjer. Nu hænder det jævnligt, at »Blokkene« paa Grund af 
Spændinger i Jordskorpen forskyder sig i Forhold til hin
anden, hvilket kan være højst farligt for os Mennesker, da 
selv en ringe Forskydning fremkalder de voldsomme Bevæ
gelser, vi kalder Jordskælv. Ikke blot hele Skaane er gen
nemkrydset af saadanne Brudlinjer, men, som vi strax skal 
høre, findes saadanne ogsaa flere Steder i Danmarks Dyb
grund, bl. a. ogsaa i Søllerød Kommunes Undergrund. Men 
nu kommer det interessanteste: i den omkring 25 m høje 
Klint ved Hälsingborg findes kun Aflejringer fra den 8. Pe
riode, J u r a p e r i o d e n ,  og disse er foroven kun dækkede 
af Istidsdannelser, saaledes at 9. og 10. Periodes, Kridt- og 
Tertiærperiodens Dannelser mangler; enten er Havet, hvori 
disse Dannelser aflej redes, ikke trængt ind over denne Del af 
Skaane, eller ogsaa er Aflejringerne fjernede, borthøvlede af 
Indlandsisen, da den i Begyndelsen af den nuværende Jord
periode, Kvartærtiden, rykkede frem fra Skandinaviens Høj
fjelde. Men kommer vi blot 5 km længere mod Vest, over paa 
Sjællandssiden, saa træffer vi ved Helsingør under Istidsdan- 
nelserne i en Dybde af 15— 30 m Kridtperiodens Dannelser, og 
hvor stor disses Mægtighed er, har vi ingen Anelse om, vi ved 
blot, at Skrivekridtet ved København naaer ned til 533 m’s 
Dybde under Jordoverfladen. Først under Kridtet vil vi kunne 
træffe de Juradannelser, som ovre ved Hälsingborg er hævet 
25 m op over Havfladen. Der maa altsaa ligge en Brudlinje 
i Øresund mellem de to nævnte Byer, og langs den dertil
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hørende Brudflade har der fundet en, sikkert lodret, Forskyd
ning Sted, rimeligvis paa flere Kilometres Højde. Brudlinjen 
løber dog ikke gennem hele Øresund; lidt Syd for Hälsingborg 
gaar den ind i Skaane og forløber i sydøstlig Retning ned mod 
Ystad, og Dybgrunden under Istidsdannelserne i hele det syd
vestlige Skaane bestaar ligesom i Øst- og Sydsjælland og flere 
andre Steder i Danmark (det nordlige Jylland f. Ex.) af 
Kridt. Nordpaa fortsætter Brudlinjen sig op langs Sveriges 
Vestkyst og helt ind i Oslo-Fjorden; det var fra denne Linje, 
at det store nordiske Jordskælv den 23. Oktober 1904 udgik.

Kridtperiodens Dannelser er ikke umiddelbart tilgængelige 
for Iagttagelse hverken i Søllerød Kommune eller i Nabo-Eg
nene; man skal helt ned til Kridtbruddene ved Kagstrup og 
Korporalskroen Nord for Solrød, eller over paa Saltholm for 
at stifte nøjere Bekendtskab med dem. Og saa er det endda 
kun den yngste Del af Periodens Dannelser, den saakaldte 
D a n s k e k a l k ,  man faar at se; først naar man kommer 
helt ned til Stevns Klint, bliver der Lejlighed til ogsaa at stu
dere det under Danskekalken liggende S k r i v e k r i d t .  Me
dens Danskekalken i Stevns Klint er indtil 20 m mægtig 
(Skrivekridtets Tykkelse er paa dette Sted ukendt), kan dens 
Mægtighed i den østlige Del af København stige til 100 m; 
hvor tyk den er i Søllerød Kommune vides ikke, thi ved de 
der udførte offentlige og private Boringer er man kun trængt 
ganske lidt ned i Danskekalkens øvre Dele og slet ikke ned 
i Skrivekridtet.

Saavel Skrivekridtet som Danskekalken er som allerede 
nævnt Havbundsdannelser, hvad de i det fine, nu hærdnede 
Kalkslam indesluttede Forsteninger af Søpindsvin, Snegle, 
Muslinger, Blæksprutter, skalbærende Orme, Krebsdyr og 
Fisk tydelig viser; ja, end ikke store, svømmende Krybdyr 
har været ukendte for det Hav, der i hine Tider indtog Dan
marks Plads. Der er saaledes fundet Skeletrester af Havskild- 
padder og Krokodiller og Tænder af en af de kæmpemæssige 
Slangeøgler, der kunde opnaa en Længde af 20 m.

Da ogsaa Dannelserne fra de foregaaende Afsnit af den 
langvarige Kridtperiode er Havaflejringer, kunde man 
spørge: har der da i hele dette umaadelige Tidsrum kun
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existcret Hav i denne Del af Europa? Nej, slet saa galt er 
det dog ikke. Vi har saavel i Stevns Klint som andre Steder 
i Landet iagttaget, at den allerøverste Del af Skrivekridtet 
dels har en mørkere Farve, hvilket skyldes Indblanding af 
Ler —  der atter tyder paa Nærheden af Land —  dels er hærd- 
net og viser andre Tegn paa, at det har været oven Vande. 
Omvendt er der ogsaa Tegn paa, at denne Tilstand som Land
overflade er bleven afløst af en ny Sænkning af Kridtet. End
nu engang hævede Havbunden sig, og de Landomraader, som 
kom tilsyne ved disse to Hævninger, er de ældste, vi kender 
paa det nuværende Danmarks Plads, naar vi undtager Born
holm, som i ældgammel Tid havde været oven Vande gennem 
tre overmaade lange Jordperioder.

Derpaa indtraf den Sænkning, under hvilken Danskekalken 
aflej redes paa Havbunden. I Stevns Klint optræder disse Af
lejringer i den Form, vi kalder Limsten eller Bryozokalk, efter 
Bryozoerne eller Mosdyrene, nogle smaa, med Ormene beslæg
tede Kolonidyr, hvis Kalkskeletter, der ligner smaabitte Koral
stokke, udgør en væsentlig Del af den til Kalksten hærdnede 
Havbund. Denne Limsten, der som en 20 m mægtig Dannelse 
hviler ovenpaa Skrivekridtet, er senere kommen til at spille 
en ikke ringe Bolle som Bygningssten baade til Kirker og 
verdslige Bygninger. Bekendt er det, at Absalon hentede Sten 
fra Stevns til Bingmuren om sin Borg ved Havn, den Mur 
af smukt tilskaarne Kridtsten, som vi kan beundre den Dag 
i Dag blandt Ruinerne under Christiansborg. Blandt de Kir
ker, hvortil der har været anvendt Kridtsten fra Stevns, maa 
vi nævne en, som har særlig Interesse for os i denne Forbin
delse, nemlig selve Søllerød Kirke, der er den nordligste paa 
Sjælland, hvis ældste Dele er opført af dette Materiale.

Danskekalken optræder ikke alene som Bryozokalk, den 
kan ogsaa bestaa af Koralkalk, saaledes som vi ser det i Faxe 
Kalkbrud, eller af finere Materiale, der for en meget stor Del 
bestaar af Skaller af Slimdyr (Foraminiferer) og af mikro
skopiske Smaavæsener, Coccosphærer, der hører til de saa- 
kaldte Flagellater, som indtager en Mellemting mellem Plan
ter og Dyr. Ofte er den Slags Aflejringer endnu løst Kalk
sand, men for det meste er dette hærdnet til en haard, klin
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gende Kalksten, Saltholmskalken, og det er just i denne Form, 
den er truffen i Undergrunden i Søllerød Kommune.

Vi kender som sagt Kalkens Beliggenhed indenfor Kommu
nens Areal fra en hel Del Boringer, som er udført for at skaffe 
Vand. Den øverste, revnede og sprukne Del af Kridtet er 
nemlig særlig vandførende. Hvis vi nu vil forsøge paa at 
danne os en Forestilling om Kridtoverfladens Beliggenhed og 
»Landskabsform«, er det ikke praktisk at nøjes med at an
give Kalkens Dybde under Jordoverfladen, thi vi maa erindre, 
at i et saa bakket Jordsmon som Søllerød-Egnen (og i det hele 
taget Nordsjælland) har det meget at sige, om man angiver 
Dybden paa et Sted, der ligger paa en Bakketop eller i en 
Lavning. Vi maa stille Dybgrundens Overflade i Forhold til 
et bestemt Niveau af stor Udstrækning, og hertil anvender 
man den nuværende Havflade. Her skal anføres nogle Maal 
for Kalkens Beliggenhed. Paa den østlige Side af Furesø, 
200 m Nord for Aagesholm, har Københavns Vandforsyning 
udført en Boring til 57 m’s Dybde, hvorved Kalken blev fun
den i en Dybde af -r- 35 m, hvilket vil sige 35 m u n d e r H a v- 
f l a d e n .  Søllerød Kommunes Vandværk har udført Borin
ger saavel ved Vest- som ved Østenden af Søllerød Sø; i den 
første laa Kalkoverfladen ved ca. 34, i den anden ved ca. 
-i- 35 m. Terrænhøjden er her henholdsvis 22 og 21 m over 
Havet. Ved den lille Sø Syd for Høje Sandbjerg, paa en Ter
rænhøjde af ca. 02 m, ligger Kalkoverfladen i -i- 9,4 m. Bo
ringen blev ført 84 m ned under Terrænet, altsaa til -f- 22 m, 
og man trængte saaledes ca. 12 m ned i Kalken. En Boring 
der i Nærhen, paa Terrænhøjde 72 m, førtes ned til en Dybde 
af 89,2 m, og Kalken fandtes i ca. -i- 9 m, altsaa i samme Ni
veau som paa førstnævnte Sted, og man naaede saaledes 8 m 
ned i Kalken. Ved Brede Klædefabrik ligger Kalken i -f- 30 m, 
ved Nymølle (Ravneholm) i 33 m og Syd for Bavneholm 
Station i -f- 33,5 m ; ved Nærumgaard i ■ 3 3  m, ved Wessels- 
minde i -e- 38,5 m, ved Trørød i 20 m. Syd for Vedbæk Sta
tion i -i~ 16 m, lige Vest for Strandvejen i den nordlige Del 
af Vedbæk i 23 m, ved Sydkanten af Maglemose i -f- 22 m, 
ved Henriksholm i 16 m, i Jægersborg Hegn Vest for Skods- 
borg Sanatorium i ~  28 m og ved Strandmøllen i -4-  33 m.
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Indtegner man paa et Kort Dybderne for Kalkoverfladen i 
hele Nordøstsjælland og tegner Højdekurverne ind derefter 
(d. v. s. de Linjer, som gaar gennem alle Punkter af samme 
Højde eller Dybde i Forhold til Havfladen), vil man se, at 
fra Tune mellem Roskilde og Køge, hvor Terrænhøjden er ca. 
54 m og Kalkens Højde ca. 36 m o v e r  Havfladen, sænker 
Kalkoverfladen sig i nordlig og østlig Retning, til ca. 35 m 
i Søllerød-Egnen, hvilket gennemsnitlig ikke er mere end 2 m 
pr. Kilometer (eller, om man vil, 2 Millimeter pr. 1 Meter). 
Kalkens Overflade er altsaa i det store og hele temmelig nær 
vandret, og man kunde maaske heraf være tilbøjelig til at 
slutte, at det var selve Danskekalkens Havbund, vi her staar 
overfor1). Det kan dog kun være Tilfældet paa det indenfor 
den nævnte Strækning meget lille Omraade, hvor der mellem 
Kalken og Istidsdannelserne ligger et ikke synderlig mægtigt 
Lag af den næstyngste Periodes, Tertiærperiodens, Dannelser; 
men paa den allerstørste Del af Omraadet skyldes Kalkens 
temmelig plane Overflade den Afhøvling, som den har mod
taget af Indlandsisen, da denne gled hen over Landet. Dette 
er ingenlunde Teori, men Kendsgerning, som bl. a. fremgaar 
af to Forhold. Det ene er de Brudstykker af Kalken, som er 
indesluttede i Moræneleret, det stenede Istidsler, ikke blot tal
rige større og mindre Kalkblokke, men ogsaa meget store Fla
ger af Kridt, som Isen har løsrevet fra Kridtundergrunden. 
Det andet Vidnesbyrd er de Ridser og Skrammer, de saakaldte 
Skurestriber (egentlig burde det hedde Skuringsstriber), som 
ses indridsede paa Kalkens iøvrigt glatpolerede Overflade, og 
som er frembragt af de i Isens Bund fastfrosne Sten. Saa
danne Skurestriber er iagttagne paa Stevns Klint, i Faxe Kalk
brud og flere andre Steder, naar man har bortrømmet det 
Ler og Sand, som dækkede Kalken.

Betragter man nøjere det Højdekort over Kalkoverfladens 
Beliggenhed, som man, som nævnt, har kunnet tegne paa 
Grundlag af de talrige Boringer efter Vand, viser det sig, at 
naar man gaar nordpaa fra Søllerød-Egnen, stiger Kalkunder-

*) Naturligvis er Kalkoverfladen ligesom Havbunden ikke helt plan; 
der findes saavel Forhøjninger (»G runde«) som lidet dybe, smallere 
eller bredere Lavninger paa dem begge.
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grunden temmelig pludselig op til Højder, der ligger mindre 
end 10 m under Havfladen, og denne Stigning foregaar ved 
en Linje, der har et temmelig retlinet Forløb fra Kysten mel
lem Jægersborg Hegn og Vedbæk, langs Furesøs og Farumsøs 
Nordkant, over Stenløse til lidt Nord for Jyllinge ved Ros
kilde Fjord. Bevæger man sig sydpaa, indtræder der snart 
en lignende Stigning af Kalkoverfladen, men Grænsen synes 
her knap saa retlinet som den nysnævnte, i alt Fald ikke før 
mellem Maaløv og Gjerebro ved Boskilde Fjord; mellem 
Maaløv og Taarbæk synes Grænsen mere uregelmæssig og 
navnlig slaar den Syd for Lyngby en større Bugt mod Syd. 
Det mellem disse to Grænselinjer liggende Stykke af Kalk
overfladen fremtræder saaledes som en fra Øresund til Bos
kilde Fjord gaaende, 4— 5 km bred Dal, hvis Bund gennem
snitlig ligger mellem 20 og 40 m under Havfladen (enkelte 
Steder noget dybere, f. Ex. ved Kirke Værløse og Nord for 
Søndersø ved -r- 44 m, ved Østenden af Lyngby Sø endda ved 

56 m ), og hvis Sider naaer op imod Havfladens Niveau, 
ja enkelte Steder (mellem Gundsølille over Ballerup til Glad- 
saxe paa Dalens Sydside og mellem Stenløse og Gandløse paa 
dens Nordside) endog op over Havfladens Niveau. I Begyn
delsen ansaa man denne Dal for dannet af en Flod, der i Lø
bet af Tertiærperioden, da Kridtet udgjorde Landets Over
flade i denne Egn, havde gravet sit Leje ned i Kalken; men 
et nøjere Studium af Forholdene har bevirket, at man nu 
anser de forholdsvis retlinede Grænser for Dalen for at være 
Brudlinjer, og Dalen altsaa fremkommet ved en I n d -  
s y n k n i n g a f  den paagældende Del af Kalkoverfladen, med 
andre Ord det Fænomen, som Geologerne kalder en G r a v 
s æ n k n i n g .  Gravsænkninger forekommer overmaade 
mange Steder paa Jorden og i langt betydeligere Format end 
denne lille nordsjællandske; her skal kun nævnes nogle mere 
bekendte: Oslo-Fjorden, Rhindalen mellem Schwarzwald og 
Vogeserne, det røde Hav, Jordandalen med Genesareth Sø og 
det døde Hav o. m. fl. Det kan en passant bemærkes, at for
uden denne Gravsænkning i Søllerød Kommunes Dybgrund 
er der paavist en anden og noget større »underjordisk« Dal i 
Nordsjællands Kalkundergrund, nemlig mellem Gilleleje-Eg-
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nen og Egnen ved Humlebæk; den har sin Fortsættelse gen
nem Skaane fra Egnen mellem Hälsingborg og Landskrona 
til Egnen lidt Vest for Ystad; ogsaa den er sikkert en Grav
sænkning. Naar vi kalder disse Dale »underjordiske«, er det, 
fordi de overhovedet ikke giver sig til Kende i Jordoverfla
dens Terræn.

I T e r t i æ r p e r i o d e n ,  den 50— 60 Milloner Aar lange 
Jordperiode, som fulgte efter Kridttiden, trængte Havet fra 
Vest ind over Danmarks Plads. Det var dog kun i Be
gyndelsen, at det naaede saa langt som til Østsjælland og 
det sydvestlige Skaane; i de følgende Afsnit af Tertiærtiden 
kom der ganske vist adskillige Indbrud af Havet, men de 
naaede stedse mindre og mindre langt frem mod Øst. Ved de 
talrige Boringer, der er udført i Søllerød Kommune, har man 
imidlertid ikke truffet Spor af Tertiærperiodens Dannelser; 
lidt findes der under København og Syd for Malmö, men først, 
naar vi kommer til Roskilde-Egnen og lidt Vest for Køge, 
træffer vi dem over Midt- og Vestsjælland i stedse større Mæg- 
tighed. Hvad er nu Grunden til denne Mangel i Nordsjæl
land? Man kunde tænke sig, at der her havde existeret et 
over Tertiærhavet hævet »Kridtland«. Men i Bunden af den 
underjordiske Dal mellem Gilleleje og Humlebæk er der et 
Par Steder, bl. a. ved Maarum Skovridergaard truffet Aflej
ringer fra den ældste Tertiærtid. Disse Dannelser ligger oven- 
paa Kridtet i en Dybde af 69 m under Havet og er ca. 20 m 
tykke. Dette viser, at Tertiærhavet alligevel —  i alt Fald 
stedvis —  maa have strakt sig over Nordøstsjælland, men 
dets Aflejringer er af Indlandsisen bleven skrabet bort und
tagen den lille Klat, som af en eller anden Grund er bleven 
bevaret i Dalbunden.

Man vil sikkert have lagt Mærke til, at alle de Aflejringer, 
der hidtil har været omtalte, er Havaflejringer, Sedimenter 
(d. v. s. Bundfald), der udskylles i Havet med Floder fra 
Land eller stammer fra de af Havet angrebne Kyster; efter at 
være ført udad med Strømmen afsættes de paa Havbunden, 
det grovere Materiale nærmest ved Land, det fine ude paa 
Dybet eller i snevre Bugter og Fjorde, hvor der er Læ og roligt 
Vand. Men dannes der da intet paa selve Landjorden? Nej,
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ikke store Sager. Fra Stranden kan Sand af Vinden føres 
længere eller kortere ind over Land, dække Moser og be- 
voxede Arealer og taarne sig op i Klitter. Indlandsisen kan 
medbringe Grus, Sand og Ler fra den ene Egn og aflejre det 
ved sin Bortsmeltning i en anden. I Søer og Vandhuller kan 
der fra Bredderne udskylles Sand og Ler, og Planterne kan 
ved deres Henfalden under visse Omstændigheder danne 
Tørv. Vanddyrenes Masser af Excrementer kan, blandet med 
mineralske Bestanddele, danne store Gytjelag. Fra Vulka
nerne udstrømmer Lava, der opbygger det ene liaarde Lag 
over det andet—  og det kan sine Steder være ikke saa lidt, 
naar man betænker, at f. Ex. alle Færøerne og det allermeste 
af Island bestaar af Lavastrømme, der er brudt frem fra Jor
dens Indre i Løbet af Tertiærperioden og den følgende Tid. 
Men det er altsammen kun lidt mod den Dannelse af Land, 
der skyldes Hævning af Havbunden. Hvad der saa sker med 
denne Havbund i den lange Tid, den ligger hævet over Hav
fladen, er væsentligst Overfladens Forvitring og Vejrsmuld
ring, hvorved der dannes løse Jordlag, hvori Planterne kan 
voxe.

Danmark er et Land, der er rigt udstyret med Dannelser 
fra alle fem Afsnit af Tertiærperioden og ofte med store Mæg
tigheder; her skal kun nævnes Kertemindemerglen, der dan
ner Dybgrunden over store Dele af Midt- og Vestsjælland samt 
Fyn, det Plasiske Ler (Lillebæltsleret), der danner maleriske 
Skrænter paa Røsnæs, ved Bøgle Klint Øst for Strib og mange 
Steder i Østjylland, og endelig Glimmerler og Glimmersand 
over meget store Strækninger i Midt- og Vestjylland —  alle 
er de Havbundsdannelser. Kun Brunkullene er Ferskvands- 
dannelser, opstaaede i Sumpe og Søer langs Tertiærtidens 
Floder. Men dette, at der overhovedet har existeret saadanne 
Søer, der efterhaanden er bleven til Moser, beviser jo, at der 
i alt Fald paa det Tidspunkt af Tertiærtiden har været større 
eller mindre Landstrækninger paa Danmarks Plads. Den 
Omstændighed, at alle disse Havbundsdannelser ikke viser en 
kontinuerlig Udvikling fra de ældste Lag til de yngste, men 
at saavel Jordarternes Vexlen som de pludselig optrædende 
Forskelligheder i Lagenes Indhold af Forsteninger (nye Slæg-

19



ter og Arter f. Ex.) viser tydeligt, at der er »Huller« i Lag
rækken, hvilke naturligt forklares ved, at der gentagne Gange 
har fundet en Vexlen Sted mellem Hav og Land.

Men af alt dette findes der intet Spor i Søllerød Kommune; 
hvad der muligvis har været, er senere bortskrabet af Ind
landsisen. Det er dennes Virksomhed, vi nu skal omtale.

Saavidt vi kan slutte af Tertiærtidens Dyre- og Plantelev- 
ninger —  som rigtignok for Danmarks Vedkommende er rela
tivt sparsomme —  var Nordeuropas Klima i Begyndelsen af 
Tertiærperioden endnu, om ikke tropisk, saa dog meget varmt. 
Gennem den 50 Milloner Aar lange Periode synker Tempe
raturen, men endnu hen mod Slutningen, da de jydske Brun- 
kulsaflej ringer dannedes, var Klimaet dog varmere end i Nu
tiden. I Periodens allersidste Del forværres Klimaet yderligere 
og et Stykke ind i den nuværende Jordperiode, K v a r t æ r -  
t i d e n ,  er Temperaturen her i Nordeuropa bleven saa lav, 
at »den evige Sne« paa Skandinaviens Højfjelde bredte sig 
mere og mere. Ved den stadig forøgede Snemængdes Vægt 
omdannedes dens nederste Dele til Is, der gled ned ad Bjerg
siderne og, plastisk som den var, smøg sig gennem Kløfter og 
Dale, idet den snart afsleb de haarde Klipper, snart gik let 
hen over Tørv og andet mindre modstandsdygtigt Stof, men 
hele Tiden opsamlende i sin Bund det løst liggende, forvitrede 
og vejrsmuldrede Materiale, som den mødte paa sin Vej, saa 
at den nedre Del af Gletscheren tilsidst indeholdt en hel 
Prøvekollektion af de Bjerg- og Jordarter, den havde passe
ret. Isen kan bevæge sig fremad paa mange Maader, men 
frem kommer den, dels ved sin egen Vægt, dels ved Presset 
af de bagved og højere liggende Ismasser, som paa Grund af 
det rigelige Snefald er i stadig Væxt. Naar den er kommen 
ned i Lavlandet til Egne, hvor Temperaturen er for høj til, 
at den kan holde sig i fast Form, smelter den naturligvis, og 
det indesluttede Materiale bliver efterladt som en uensartet 
Masse af Ler, Sand og Grus (det saakaldte Moræneler, -sand 
og -grus); men Smeltevandet fra Isen omlej rer det og sorte
rer det efter de enkelte Bestanddeles »Kornstørrelse«. Gruset 
og Sandet kommer først til Bo, allerede i selve Flodlejerne og 
i Nærheden af Iskanten, ofte ogsaa i Hulrum inde under selve
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Isdækket. I saadanne Aflejringer kan Sand- og Gruslag vexle 
med hverandre alt efter det rindende Vands større eller min
dre Hastighed og deraf følgende transporterende Evne. Det 
fine Materiale, Leret, som længe kan holde sig svævende i 
Vandet, afsættes først, naar det kommer ud i et Bassin, livor 
Vandet er i fuldkommen Bo. Disse Bassiner (store og smaa 
Søer) kan ofte findes langt borte fra Isen, men de kan ogsaa 
findes ved selve Isranden (saavel foran som ovenpaa Isen), 
hvor der som Regel er et skrækkeligt Pløre, og hvor vi kan 
finde alle mulige Overgange fra ganske usorteret Materiale 
til velsorterede, smukt lagdelte Aflejringer. Hvor der er op- 
staaet en Fordybning mellem Isranden og foranliggende Bak
ker, kan der dannes en Sø, hvis Bred altsaa i større eller min
dre Udstrækning bestaar af Indlandsis; en saadan Sø kaldes 
en isdæmmet Sø, og af den Slags findes der adskillige i Nord
sjælland, omend der ikke er paavist nogen inden for Sølle
rød Kommune. Ved den Slæmning af Leret, der foregaar, naar 
det stenede Ler, Moræneleret, af Smeltevandet saa at sige ad
skilles i sine Bestanddele, bliver Stenene liggende tilbage, og 
det lagdelte Ler i Bassinerne viser sig da som stenfrit Ler; 
dette egner sig fortrinsvis til Teglværksbrug, og at det er al
mindeligt flere Steder i Nordsjælland, vidner de mange Tegl
værker, som er baserede paa dette Lers Tilstedeværelse, nok
som om. Under Isens Fremrykning kan Bassinlerets Lejrings- 
forhold blive stærkt forstyrrede, Lagene kan blive rejst paa 
Højkant, foldede eller sammenskubbede, ja hele Lermassen 
kan, især hvis den er frossen, blive knust i større og mindre, 
skarpkantede Brudstykker, der ligger tæt sammenpressede 
som en fast Masse. Saadant »Brokkeler« ses ikke saa helt 
sjældent i Teglværksgrave eller i Sandgrave, hvor Sand- og 
Gruslag kan vexle med Lerlag. Fænomenet er ogsaa iagttaget 
i Grave i Søllerød Kommune, selv om saadanne maaske ikke 
er tilgængelige i Øjeblikket. Det er en Selvfølge, at ogsaa 
Sand- og Gruslagenes Lej ringsforhold kan blive forstyrrede 
paa en lignende Maade. At store Masser af det lagdelte Grus 
og Sand er afsat i r i n d e n d e  V a n d ,  viser ikke alene de 
over hinanden liggende vexlende Lag af grovere og finere 
Materiale, men ogsaa Massens ejendommelige Struktur. En
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hver, der har lagt Mærke til Bunden i en Aa, vil have bemær
ket, at Sandet paa Aabunden ikke ligger med plan Overflade, 
men er samlet i flade, større eller mindre, i Strømretningen 
langstrakte Banker. Hvis vi leder Vandet bort og graver et 
Snit gennem Sandbunden paa tværs af Aaløbet, vil vi se, at 
disse Smaabanker griber ind over hinanden med deres Kan
ter, saa at den ene Bankes svagt buede Lag støder sammen 
med den andens under mere eller mindre spidse Vinkler; 
graver vi Snittet paa langs ad Aaløbet, er Lagstillingen lidt 
anderledes: der er Lagene ofte af noget større Udstrækning, 
gennemgaaende parallele og hovedsagelig hældende i Strøm
mens Retning. Alt dette skyldes den vexlende Hastighed i 
Vandet og Strømmens uophørlige Skiften: naar den i nogen 
Tid har bygget paa een Banke, flytter den sig lidt til Siden og 
begynder paa en ny. Akkurat den samme Lejringsmaade kan 
vi iagttage i alle Sand- og Grusgrave i Nordsjællands Bakke
land, altsaa ogsaa i Søllerød Kommune, kun i større Format, 
fordi det ikke er smaa Aaer, men store Smeltevandsfloder, der 
har aflej ret det. Fænomenet kan for Øjeblikket ses tydeligt i de 
til »Kofoedminde« hørende Sandgrave (Fig. 2 ): under det som 
Regel tynde Lag af Moræneler, der danner Overfladen, ses 
mere eller mindre velsorteret Grus og derunder Sand med 
den nævnte Krydslejring. Sandet i disse Grave er overor
dentlig fint og ensartet i sin Kornstørrelse, saa det egner sig 
fortræffeligt som Formsand til Bronce- og Jernstøbning. Eje
ren, Direktør, Dr. techn. Paul Bergsøe har fortalt, at Lokali
teten i omkring Hundrede Aar har været kendt og udnyttet 
af Metalstøberne, der er særlig glade for det til Broncestøb- 
ning anvendte Sand, fordi dets Finhed bevirker, at der er 
meget lidt Efterpudsningsarbejde paa det støbte Gods.

De nævnte Istidsdannelser forekommer alle indenfor Sølle
rød Kommunes Omraade, dog i højst ulige Mængder og med 
forskellig Udbredelse; tilsyneladende mest almindeligt er Mo
ræneleret, der i alt Fald pletvis indeholder mange store Sten. 
Saadanne laa ved Istidens Slutning og længe efter spredt paa 
Markens Overflade; men i et saa gammelt Kulturland som 
Nordsjælland er de allerfleste forlængst fjernede fra de dyr
kede Omraader, samlede i de Stendiger og Hegn, som omgi-
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ver Marker og Skove, eller huggede til Skærver. En smuk 
Samling kan ses omkring »Kofoedsmindes« Bygninger, hvor 
Dr. Bergsøe har ladet dem bringe hen fra Morænen i de nys 
omtalte Sandgrave. Men ogsaa Diluvialsandet —  som det lag
delte Bakkesand kaldes —  spiller en meget stor Rolle, langt 
større end det ved første Øjekast synes. Det er som Overflade-

V . N ordm ann fot., D. G. U.

Fig. 2. Sandgrav lidt NØ for Kofoedsminde.
Under Grønsværen i Gravens Baggrund ses et tyndt Lag Moræneler og Diluvial
grus; derunder Diluvialsand, hvis Skraalejring ses i forskellige Bænke i For
grunden. Sandet fra denne Grav anvendes ved Jernstøbning.

dannelse af noget mindre Omfang end Moræneleret og fore
kommer som et stort, samlet Omraade i den sydlige Del af 
Kommunen fra den østlige Del af Geelskov, Syd og Øst om 
Søllerød over til Nærum og ned langs Jægersborg Hegns Vest
grænse, dog noget vestenfor denne; men da det over andre 
store Strækninger danner Underlaget for Moræneleret, har det 
i Virkeligheden en langt større Udbredelse; vi ser det saa
ledes komme frem under Leret i Skrænterne ned mod Mølle-
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aaen, ligesom det ogsaa bryder frem i Toppen af det i øvrigt 
morænelersklædte Høje Sandbjerg. Ogsaa i Bakkerne ved 
Trørød, Syd for Vedbæk og paa Nord- og Vestsiden af Magle- 
mose kommer Sandet for Dagens Lys.

I Sammenligning med disse to Dannelser spiller det stenfri 
Ler en meget underordnet Rolle indenfor Kommunens Græn
ser, men saa meget desto større i Nabokommunerne, navnlig 
i Birkerød.

Der er ovenfor talt om Israndens Frem- og Tilbagerykning 
og om Indlandsisens Bevægelse; derom maa der endnu siges 
et Par Ord, selv om jeg ikke skal gaa nærmere ind paa Me- 
kaniken. Man maa ikke forestille sig Indlandisen som en ela
stisk Masse, der kan udvide sig og trække sig sammen. Naar 
Indlandsisen rykker frem, sker det ved Pres fra de bagved 
liggende Ismasser, ofte paa den Maade, at Isen springer itu 
efter udstrakte, paa langs med Isens Bevægelsesretning gaa- 
ende fine Revner, Spalter, Flader, eller hvad man nu vil kalde 
det, hvorved den opløses i et Antal tykkere eller tyndere Pla
der, der kan glide hen over hverandre ud mod Isranden. Der 
føres altsaa stadig nye Ismasser ud mod Isens Front, selv hvor 
denne i længere Tid bliver staaende saa at sige paa samme 
Sted paa Grund af Ligevægten mellem Tilgang af Is og Bort
smeltning. Israndens Tilbagerykning sker udelukkende ved 
Afsmeltning, som gaar hurtigere end den stadig foregaaende 
Tilførsel af ny Is. Saalænge der er Bevægelse i Isen, siges den 
at være »levende«; naar Bevægelsen ophører, kaldes Isen 
»død«. Dødis opstaar enten, hvor Isdækket paa Grund af Af
smeltningen bliver meget tyndt, eller hvor større eller mindre 
Partier af en eller anden Grund mister Forbindelsen med den 
levende Is. Har Isen været meget fyldt med Morænemateriale, 
kan dette ved sin Fremsmeltning danne en Kappe ovenpaa 
Dødisen; denne bliver derved beskyttet mod Solens og den 
varme Lufts Paavirkning og kan bevares i lange Tider inde 
i »Jordbunken«. Ved dens endelige Bortsmeltning finder der 
da Sammensynkninger Sted i de overliggende Jordmasser, 
ofte af betydelig Udstrækning, og Isen kan altsaa ogsaa paa 
denne Maade være i Stand til at udforme Landskabet.

Langs den i længere Tid stillestaaende Isrand kan det frem-
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smeltede eller sammenskubbede Materiale ophobe sig i store, 
langstrakte Volde, Randmorænebakker, eller der kan, hvor 
Smeltevandsfloderne strømmer ud fra Isen, foran denne dan
nes større eller mindre, svagt kegleformede Sandflader, der 
ligesom Randmorænerne tjener til at vise Israndens Stilling 
i Landskabet, selv efter Isens Forsvinden. Indenfor Søllerød

V. Nordm ann fot., D. G. U.

Fig. 3. Midterste Del — set fra Vest — af den nord-sydgaaende Randmorænebakke 
paa Østsiden af Jernbanen NNØ for Lundtofte.

Kommune kan man saaledes paavise to Israndsstillinger, hvor
af den vestlige kan følges helt oppe fra Græsted-Egnen, gen
nem den vestlige Del af Gribskov og Store Dyrehave ned til 
Sjælsø og derfra videre gennem Rudeskov over Høje Sand
bjerg mellem Søllerød og Nærum ned til Mølleaaen Nord 
,for Lundtofte. Den er markeret af langstrakte Randmoræne
bakker, der ligger mere eller mindre isolerede, dels i Forlæn
gelse af hverandre, dels parallelt med hverandre; navnlig i 
Gribskov og Rudeskov ligger der flere Rækker bag hverandre
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og med dybe Slugter imellem, dannende et Bakke-Bælte, der i 
Gribskov kan blive 2— 4 km bredt fra Vest til Øst. Længere syd- 
paa og navnlig indenfor Søllerød Kommunes Omraade bliver 
Bæltet betydelig smallere og Bakkerne mere spredte (Fig. 3 og 
4). Den anden Israndslinje, der ogsaa, om ikke slet saa udpræ
get, er betegnet ved Randmorænebakker, kan følges fra Nivaa- 
Egnen Vest om Smidstrup Gaard, over Trørød, Nærum, Hjor
tekær og Øst om Eremitagen; derfra i sydvestlig Retning over 
Ermelunden til Vintappergaarden (Øst for hvilken den har 
dannet en isdæmmet Sø, hvis stenfrie, lagdelte Ler i sin Tid 
blev udnyttet af det nu nedlagte Tjørnegaards Teglværk); 
derfra til Gladsaxe og videre i vestlig Retning. Medens den 
førstnævnte Linje betegner Randen af en Is, der er kommen 
fra Nordøst, er den sidste Linjes Randmoræner dannede af et 
Isfremstød fra Sydøst og Øst. Dette fremgaar af det forskel
lige Stenindhold, man finder i Diluvialgruset eller Moræne
leret. Vore Marksten er —  bortset fra Flint og Saltholmskalk 
jo komne fra Skandinavien, men for de allerflestes Vedkom
mende kan man ikke nøjere paavise Hjemstedet, fordi de er 
Brudstykker af Bjergarter, som har meget stor Udbredelse. 
Et relativt Faatal udgøres derimod af Bjergarter, der kun 
kendes fra et snevert begrænset Omraade, og om disse Sten 
kan man derfor sige, hvorfra de hidrører. Gruset og Leret, 
der hører til den førstnævnte af de to Israndslinjer, er fattigt 
paa saadanne bestemmelige Sten, men der findes dog en 
Mængde Blokke af Kinnediabas, en mørkegraa Sten med tal
rige, ikke skarpt afgrænsede lysere Pletter; den forekommer 
som faststaaende Fjeld i Västergötland (Kinnekulla). I Jord
arterne, der hører til den anden Linje, findes derimod mange 
Sten, som hører hjemme i Østersø-Egnen, navnlig Ålands-, 
østersø- og Smålandsporfyrer og desuden talrige Flintesten 
og Blokke af Saltholmskalk, som Indlandsisen paa sin Vej fra 
Østersø-Egnene og Syd om Sverige har taget med sig fra Skaa- 
nes Kridtundergrund.

Endelig skal der omtales et Fænomen, som er karakteristisk 
for det nordsjællandske Istidslandskab: det er de mange, gen- 
nemgaaende smalle Dale, der i øst-vestlig Retning, strækker 
sig fra Øresund over imod Roskilde Fjord, eller rettere til en
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Fig. 4. Højdekort over Søllerød Kommune med nærmeste Omgivelser. De slyn
gede Linjer er Højdekurver, der hver gaar igennem Punkter med samme Højde 
over Havet. Højdeforskellen mellem Kurverne er 5 m.
1 Furesø, 2 Vejlesø, 3 Søllerød Sø, 4 Sjælsø, 5 Malmmose, 6 Attemose Gaard, 
7 Vestermose, 8 Maglemose, 9 Mølleaaens Tunneldal, 10 Høje Sandbjerg, 11 Vid- 
nesdam Mose, 12 Søllerød Kirke, 13 Nærum Station, 14 Vedbæk Kirke, 15 Vedbæk 
Havn, 16 Skodsborg Badehotel, 17 Strandmøllen, 18 Baadvad.

Linje mellem Stenløse og Lystrup Skov Syd for Gjørløse. Det 
er de saakaldte T u n n e l d a l e 1), frembragte af Smelte- 
vandsfloderne u n d e r  Isen. Naar Indlandsisens Overflade

J) Tunneldale findes ogsaa mange andre Steder i Danmark, saavel 
paa Fyn som navnlig i Jylland, f. Ex. de østjyske Fjorddale med deres 
Forlængelser langt ind i Landet.
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smelter under Solstraalernes Paavirkning, siver det derved 
opstaaede Smeltevand ned gennem Revner og Sprækker i 
Isen og samles efterhaanden i store Tunneler i Isens Bund, 
Tunneler, der har deres Udmunding i de saakaldte »Gletscher
porte« i Isranden. Smeltevandet, der som en ofte anselig Flod 
farer frem gennem Tunnelen ud mod Isranden, er underkastet 
et saa stærkt Tryk fra de højere i Isen liggende Vandmasser, 
at det faar Kraft til at grave sig et dybt og anseligt Leje i den 
Jordbund, som Isen staar paa. Ligesom Vandet i et forgrenet 
Rørsystem er i Stand til at løbe opad, naar det er underkastet 
Tryk, saaledes kan Smeltevandsfloden, saalænge den befinder 
sig i Tunnelen under Isen, paa Grund af Vandtrykket ogsaa 
løbe »opad Bakke« og derfor kan Bunden af det Leje, som 
Floden skærer sig ned i Grunden, ligge højere ude ved Glet
scherporten end længere inde under Isen (Fig. 5). Paa Grund 
af Strømmens vexlende Hastighed og udgravende Kraft bli
ver Flodlejets Bund ofte ujævn med store Fordybninger ad
skilte ved højere liggende Partier. Fordybninger kan dog og
saa opstaa paa anden Maade, nemlig ved at mægtige Stykker 
af Tunnelens Loft styrter ned og bliver mere eller mindre 
begravet i det Sand, der aflejres paa Bunden af Floden; naar 
saa Isblokken engang smelter bort, efterlader den en Fordyb
ning i den fordums Flodbund. Størstedelen af den Jord, som 
Floden graver bort, fører den dog med sig ud i Lavningerne i 
det aabne Land foran Isranden. Naar Indlandsisen endelig 
forsvinder helt fra Egnen, staar disse Flodsenge tilbage i 
Landskabet som langstrakte, ofte dybe Dale med ujævne Si
der og en Bund fuld af Huller, der enten fremtræder som 
Søer —  efter deres Form kaldet Langsøer —  eller, hvis Søen 
groer til eller udtørres, som Tørvemoser eller Enge, hvorved 
Bundens Ujævnheder udviskes. En saadan Tunneldal kan na
turligvis senere benyttes af et Vandløb, men Vandet løber da 
ofte den m o d s a t t e  Vej af den, som Smeltevandet tog, nem
lig fordi Bunden i Tunneldalen var højest ved Mundingen i 
Isranden. Dette yngre Vandløb kan efterhaanden give Tunnel
dalen en Form, der ligner de sædvanlige, udenfor Isranden 
dannede Dale; disse har i Beglen svagere skraanende, af glat
tede Sider og jævn, i Vandløbets Retning faldende Bund
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(Tunneldalens Tværsnit er som Regel U-formet, de andre 
Dales V-formet). Søllerød Kommune liar i alt Fald een ud
præget Tunneldal, nemlig den lange, smalle Dal, der gaar fra

Fig. 5. Skematisk Fremstilling af en Tunneldal.
I (for oven). Vandet i det skraatliggende Rør kan strømme opad til venstre, 
fordi det er under Tryk af Vandsøjlerne i de fire lodrette Rør.
II. Lodret Længdesnit gennem en Tunnel under Indlandsisen. Vandet, der siver 
ned gennem Isens Spalter, samler sig i Tunnelen under Gletscheren. Vandet 
strømmer skraat opad i Pilenes Retning og udhuler Fordybninger i Tunne
lens Bund.
III. Isen er forsvundet og Ujævnhederne i Tunneldalens Bund udfyldte dels med 
Søer og Moser, dels. hvor Jorden er mindre fugtig, med Eng og Mark.

Vedbæk over Trørød, nordenom Nærum, mellem Søllerød og 
øverød, gennem Ny Holte og ud i Furesøen (Fig. 4 og 6). For
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uden Moser, hovedsagelig mellem Trørød og Nærum og ude 
paa Dronninggaard-Næsset (Malmmose) findes der i Dalens 
Bund to Langsøer, nemlig Søllerød Sø og Vejle Sø. Ved en 
dyb Rende i Furesøens Bund staar denne Tunneldal i Forbin
delse med sin Fortsættelse, den smalle Dal, der fører fra 
Fiskebæk til Egnen mellem Hjørlunde og Uggerløse, og hvori 
Farum-, Bastrup- og Bure-Sø ligger.

Den Del af Mølleaaens Dal, som danner den største Del af 
Søllerød Kommunes Sydgrænse, er rimeligvis ogsaa en Tun
neldal, omend den ikke er nær saa udpræget som den først
nævnte Dal. Dette skyldes sikkert, at den er bleven en Del 
omformet af Mølleaaen, der er et langt større og kraftigere 
Vandløb end den lille Bæk, Kighanerenden, der efter Istiden 
har benyttet Dalen fra Attemose til Vedbæk.

Den efter Istiden strømmende Aa, som vi nu kalder Mølle
aaen, kommer fra Bastrup Sø og benytter det nævnte Stykke 
Tunneldal herfra til Udløbet i Furesøen ved Fiskebæk. Fra 
Furesø ved Frederiksdal (Hjortholm) følger den i en Slynge 
mod Sydøst til Lyngby og derfra mod Nord til Ørholm en 
Dal, som den sikkert selv har lavet, og som i alt Fald ikke er 
nogen Tunneldal.

Til Slut skal om Istidsdannelserne i Almindelighed bemær
kes, at ikke blot hidrører de fra flere Isstrømme, der har fulgt 
forskellige Baner fra Skandinavien til Nordsjælland, men de 
tilhører sikkert ogsaa forskellige Kuldeperioder indenfor Is
tiden. Her i Nordeuropa skelner vi mellem 3 saadanne Kulde
perioder, i hvilke Landet har været »nediset«. Under de to 
første Nedisninger gik Indlandsisen langt ud over Danmarks 
Grænser mod Syd og Vest; under den sidste standsede Isen 
ved en Linje, der i store Træk gik fra Bovbjerg omtrent til 
Viborg og derfra mod Syd ned gennem Jylland og Holsten til 
Egnen lidt Øst for Hamburg, hvorfra den bøjede mod Sydøst 
og Øst. De mellem Nedisningerne værende Perioder, de saa- 
kaldte Interglacialtider (af det latinske Ord inter =  imellem 
og glacies =  Is), var varme, endog varmere end Nutiden. Vi 
kender fra disse Interglacialtider baade Ferskvands- og Salt- 
vandsaflejringer, og hvor vi finder saadanne liggende paa 
det Sted, hvor de oprindelig er dannede (primært Leje) mel
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lem Istidsdannelserne, kan vi skelne mellem Moræneler og 
Diluvialsand fra flere Nedisninger. Anderledes gaar det, hvis 
saadanne Aflejringer mangler: dér kan vi ikke med Sikker
hed afgøre, hvilke Istidsdannelser, der tilhører den ene eller 
den anden Nedisning, eller om de muligvis alle tilhører den 
sidste paa Stedet. Hverken i Søllerød Kommune eller andre

V . Nordm ann fot., D. G. U.

Fig. 6. Udsigt fra Dr. Nissens Have paa Kong Valdemars Vej i Søllerød. Man 
ser mod NØ op gennem Tunneldalen, hvis uregelmæssige Sider her ikke er saa 
stejle som andre Steder. I Mellemgrunden Vestermose, der udvisker Dalbundens 
Ujævnhed.

Steder i Nordøstsjælland har man truffet interglaciale Aflej
ringer paa primært Leje, og vi mangler saaledes Midler til 
med Sikkerhed at fordele Istidsdannelserne i denne Egn paa 
flere Nedisninger. Men i Københavns Frihavn og i en Boring 
ved Nebbegaard i Blovstrød Sogn ved Nordøst-Enden af Sjæl
sø liar man i Diluvialgrus fundet talrige Brudstykker af 
Snegle- og Muslingskaller, der er karakteristiske for den sidste 
Interglacialtids Havaflejringer; de ligger saaledes paa »se
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kundært« Leje og maa være hidbragt med den sidste Ned
isnings Indlandsis fra Egne ved den sydøstlige Del af Øster- 
søen (Øst- og Vestpreussen), hvor saadanne Aflejringer fin
des paa primært Leje.

Ved S l u t n i n g e n  a f  I s t i d e n  laa Danmark hen som 
et nøgent Land, til hvilket lidt efter lidt Planter og Dyr ind
vandrede sydfra, efterhaanden som Temperaturen steg. I Søer 
og Damme afsattes Ler- og Sandlag af det Materiale, som 
skylledes ud fra Bredderne med Regnstrømme og Vandløb, 
og visne Plantedele fra Omegnen blæste ud i Søen. Efter
haanden som Vandplanter og -dyr indfandt sig, dannedes der 
paa Bunden Gytjelag, hovedsagelig bestaaende af Dyrenes 
Excrementer og døde, henfaldende Plantedele. Vi kender fra 
disse Lag Knogler af Dyr, der paa en eller anden Maade er 
kommen ud i Søen, og hvis mere eller mindre forraadnede 
og opløste Lig er blevet begravede i Mudderet: Bensdvr, Ulv, 
Snehare, Markmus, Pibehare (dog kun Excrementer), Byper 
og Vildgaas. Nu foregik Temperaturstigningen ikke jævnt, 
men i Svingninger, saaledes at efter en forholdsvis kølig Tid, 
hvor Polarplanter var fremherskende og hvor Landskabet 
mindede stærkt om de skovløse Tundralandskaber omkring 
det nordlige Ishav, blev Klimaet saa mildt (13— 14° i Juli 
Maaned), at de første Kratskove af storbladet Birk, Bævre- 
asp og i visse Egne Fyr kunde trives, og sammen med dem 
kom andre Dyrearter som Bæver, Elsdyr, irsk Kæmpehjort, 
Vildhest og Landbjørn; men snart efter sank Temperaturen 
igen, Skovene forsvandt, og vi fik atter en Slags Tundratid, 
om ikke slet saa udpræget som den første. De Lerlag med 
Polarplanter, som ligger saavel under som over Laget med 
Kratskovens Træer, kaldes, efter den til Bosenfamilien hø
rende Plante, hvis latinske Navn er Dryas octopetala, Dryas- 
ler, og man taler saaledes om nedre og øvre Dryasler.

Denne Klimasvingning, som røber sig i Ferskvandslagenes 
Indhold af Plante- og Dyrelevninger, kaldes A l l e r ø d -  
s v i n g n i n g e n ,  efter Allerød Teglværk ved Blovstrød, i 
hvis Grave dette Forhold først blev paavist (ved Aar 1900).
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At det ikke var et lokalt Fænomen, men et vidt udbredt, ses 
af, at saadanne Allerødlag efterhaanden er paavist ikke blot 
flere Steder i Holte-Egnen og mange andre Steder i hele Dan
mark, men ogsaa i Nordtyskland og Sydsverige. I det store 
fordum Mosekomplex Femsølyng i Rudeskov paaviste den i 
i 1937 afdøde Botaniker, Dr. N. Hartz et ejendommeligt Fæ
nomen, nemlig at det nedre Dryasler manglede. Allerødgytjen 
laa lige ovenpaa det Moræneler, som dannede Bunden i det 
oprindelige Søbassin. Hvis man ikke kendte andre Lokalite
ter end denne, kunde man altsaa tro, at de første Skove var 
vandret ind umiddelbart efter, at Isen var forsvundet. Ved 
nøjere Eftersyn opdagede Hartz imidlertid paa Grænsen mel
lem Moræneleret og Allerødgytjen et tyndt Muldlag med 
mange forkrøllede Blade og Grene af Melbærris, storbladede 
Birke- og Pilearter m. m., med andre Ord: Allerødfloraens 
Landplanter. Hvorledes skal dette nu bringes i Overensstem
melse med de sædvanlige, om jeg saa maa sige »Normal- 
Profiler«? Hartz kan ikke give nogen bedre Forklaring end, 
at der i Moræneleret har ligget Klumper af Dødis, dækkede 
af saa meget Jord, at de ikke har generet Plantevæxten. De 
første Polarplanter, som indfandt sig paa Morænelersdækket, 
var altfor skrøbelige til at kunne opbevares i den sparsomme 
Muld, og der var ingen Ferskvandslag til at dække og beskytte 
dem. Anderledes med de mere solide Buske og Træer fra 
Allerødtiden; en Del af deres Blade og Grene kunde holde sig 
i det nu tykkere Muldlag, som forøvrigt meget snart kom un
der Vand. Medens der i den ældre Dryastid intet Søbassin 
var dér paa Stedet, forsvandt nu, under den mildere Allerød- 
tid, Dødisen, og det hidtil beskyttende Morænelersdække (med 
Muldlaget) sank ned i det opstaaede Hulrum, et Bassin frem
stod, som i Løbet af Allerødtiden fyldes med Vand, hvori Al
lerødgytjen og senere det øvre Dryasler afsattes.

Holte-Egnen er det klassiske Sted for den danske Mose- 
forskning, der undersøger Tildragelserne i det Afsnit af 
BL f t e r-1 s t i d e n, der tager sin Begyndelse med den ende
lige Indvandring af Storskoven. Indenfor Søllerød Kommu
nes Grænser findes saaledes en af Danmarks i Videnskabens 
Verden mest berømte Moser, Vidnesdam mellem Holtegaard
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Høje Sandbjerg (Fig. 7). Der er det mærkelige ved den, at dens 
Navn ikke findes paa Kortet, end ikke paa Geodætisk Instituts 
Maalebordsblad. Mosen er nu sikkert helt opskaaren, og i 
lange Tider har man kun set 3 store Vandhuller eller Smaa- 
søer. I denne Mose og i Lillemosen i Rudeskov anstillede vor 
berømte Naturforsker Iapetus Steenstrup som ung Mand for 
godt Hundrede Aar siden sine bekendte Undersøgelser over 
de Plantelevninger, som Tørven og de underliggende Gytjelag 
indeholder. I 1837 indleverede han en skriftlig Fremstilling 
af sine Reslutater som Besvarelse af en af Videnskabernes 
Selskab udsat Prisopgave; den blev prisbelønnet og i 1842 
publiceredes den i noget udvidet Form i Selskabets Skrifter 
under Titlen: »Geognostisk-geologisk Beskrivelse af Skovmo
serne Vidnesdam og Lillemose«. Det blev et meget omdispu
teret Arbejde, snart hævet til Skyerne, snart skarpt kriticeret 
for sine i Øjne faldende Fejl, der dels skyldes en hos Begyn
dere ikke usædvanlig Mangel paa nøjagtige og tilstrækkelig 
omfattende Iagttagelse, dels den altfor skematiske og gene
raliserende Form, hvori Resultaterne er fremsat. Ikke des
mindre er Arbejdet ikke blot banebrydende, men ogsaa 
grundlæggende, thi her fremstilledes for første Gang den kro
nologisk Inddeling af vore Skoves Indvandrings- og Udvik
lingshistorie ved Fastsættelsen af de berømte Steenstrupske 
Perioder: Aspetiden, Fyrretiden, Egetiden og Ælletiden, et 
Skema, der ved andre Forskeres Undersøgelser blev omarbej
det og suppleret med det Resultat, at Aspetiden blev slettet 
og Navnet Ælleperiode blev ombyttet med Bøgeperiode1), 
fordi det viste sig, at Ællen var indvandret langt tidligere, 
end Steenstrup havde iagttaget, og at Egeperioden fik et mere 
passende Navn: Egeblandingsskovens Tid, fordi Skoven ikke 
var saa udelukkende en Egeskov, som Forfatteren havde an
taget —  eller givet det Udseende af. Nu omstunder har man 
en ganske anden og langt finere og nøjagtigere Metode til at 
bestemme de enkelte Tørvelags Naturforhold og relative Al
der. Medens Steenstrup og de nærmest efter ham følgende

De første fossile Fund af Bøgelevninger blev i 1873 gjort i Fem sø- 
lyng Mose i Rudeskov af vor senere verdensberømte Kem iker og Gær
forsker Em il Chr. Hansen.
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Forskere udelukkende benyttede sig af de mere i Øjne fal
dende Plantelevninger i Tørven og Gvtjen, det, de kunde se 
med blotte Øjne: Frø, Frugter, Blade, Grene og Stammer, un
dersøger den moderne Mosegeolog fortrinsvis de mikrosko
piske Plantelevninger, i allerførste Bække Træers og Urters 
overmaade talrige Blomsterstøvkorn (Pollen), hvis indbyrdes 
Mængdeforhold giver et langt bedre og fyldigere Billede af

Poul H arder fot., I). G. U.

Fig. 7. Vidnesdam Mose mellem Holte Gaard og Høje Sandbjerg.

Skovenes Sammensætning og de klimatiske Forhold, hvor
under hver enkelt Lag er afsat. Medens de ældre Forskere, 
for at faa et nogenlunde fyldigt Billede af Naturforholdene 
og af Skovens —  og i det hele Plantevæxtens —  Udseende, 
nødvendigvis maatte undersøge store Kvantiteter af Tørv og 
Gytje, kan den moderne Forsker nøjes med en ganske lille 
Tørveprøve af det paagældende Lag; thi selv om det ikke er 
mere end en halv til een Kubikcentimeter, er det dog rigeligt 
til at lave tilstrækkelig mange Præparater, der kan vise et 
»Pollenspektrum«, et paalideligt Billede af Naturforholdene 
paa det paagældende Lags Dannelsestrin. De moderne Tørve-
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undersøgelser har kunnet yde Arkæologerne umaadelig Hjælp 
ved Bestemmelsen af de fundne Oldsagers og forhistoriske 
Bopladsers Alder, hvad de gammeldags Metoder og Steen- 
strups Perioder ikke kunde, til Trods for at de i mange Aar 
anvendtes dertil. —- Et Hovedresultat af Moseundersøgelserne 
er vort Kendskab til Variationerne i Klimaet i Løbet af Skov
tiden. Vi kan saaledes tale om 4 Perioder: den boreale Tid 
med kølig, efterhaanden stigende Temperatur og forholdsvis 
tørt Klima (Fvrretid), den atlantiske Tid med varmt og fug
tigt Klima (første Del af Egeblandingsskovens Tid), den sub- 
boreale Tid (Yngre Stenalder og Broncealder) med varmt og 
rimeligvis tørt Klima og den subatlantiske Tid (Jernalderen), 
kølig og fugtig.

Det sidste Afsnit i Søllerød Kommunes geologiske Historie 
indtraadte —  ligesom i Størstedelen af Danmark —  i den 
ældre Stenalder. Saavidt vi ved, indfandt de første Menne
sker, Rendsdyrjægere, sig i Danmark kort efter Istidens Op
hør, endnu før Storskoven var indvandret; thi uagtet Livs
betingelserne maa have været særdeles gunstige her i Landet 
i Interglacialtiderne, har vi hidtil ikke fundet sikre Spor af 
Menneskets Tilstedeværelse her under nogen Del af Istiden —  
i Modsætning til det øvrige Europa udenfor Norden. Fra 
Fyrreskovenes Tid kendes de første Bopladser her i Landet, 
der dengang havde en saa stor Udstrækning, at Danmark var
1 landfast Forbindelse ikke blot med Tyskland, som det jo 
endnu er, men ogsaa med Sverige, ja endog med England, 
fordi den sydlige Halvdel af det nuværende Vesterhav den
gang ikke existerede. Men engang hen imod Slutningen af 
den ældre Stenalder, efter at Fyrreskoven var i Færd med at 
blive afløst af Egeblandingsskoven, begyndte Havfladen at 
stige1), og det salte Vand trængte ind over de lavere Land
strækninger: Sundet og Bælterne dannedes, de nordlige Dele 
af Jylland, Fyn og Sjælland opløstes i en hel Del større og 
mindre Øer, og Havet trængte dybt ind i de østjydske Fjord- 
dale, f. Ex. ind i Gudenaas Dal Vest for Randers og i den til
sluttende Nørreaas Dal omtrent ind til Viborg. Paa Sjælland

*) Allerede før Skovtiden var det nordlige Jylland bleven ramt af
2 Havstigninger.
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er det navnlig Egnene omkring Isefjord med dens Forgrenin
ger Holbæk og Roskilde Fjord, der blev sat under Vand, men 
ogsaa Strækninger langs Sjællands Nord- og Østkyst blev 
dækket af Havet. Saaledes sattes Arresø i Forbindelse med 
Kattegat ved et bredt Sund over Melby Overdrev, og Søborg 
Sø blev ved et smalt, bugtet Sund ligeledes sat i Forbindelse 
med Kattegat og omdannet til et Nor; en smal Fjord skød sig 
fra Hulerød halvvejs ind mod Esrom Sø, og den Halvø, hvor- 
paa Helsingør og Kronborg nu ligger, var betydelig mindre. Fra 
Nivaa Bugt skød en smal Fjord sig ind Nord om Vejenbrød, 
og i den store Tunneldal, der fører fra Klampenborg over Or
drup Mose, gennem Lyngby- og Bagsværd Sø til den sydlige 
Del af Furesøen, trængte Havet ind forbi Dvrehavsbakken til 
lidt Vest for Kildesøen.

Denne Periode, i hvilket Havet 4 Gange steg, kaldes L i t o- 
t o r i n a t i d e n  eller T a p e s t i d e n ;  det første Navn har 
den faaet af det latinske Navn paa vor almindelige Strand
snegl, Litorina litorea, som dengang levede i hele Østersøen 
(der var saltere end nu) helt op til den finske Kyst. Nu naaer 
Sneglen knap over til Bornholm. Tapestiden kaldes den efter 
Muslingeslægten Tapes (Tæppemusling), af hvilken der den
gang levede 4 Arter i vore Farvande, medens der nu kun lever 
een, som især forekommer i den vestlige Del af Limfjorden. 
Litorinatiden varede i det mindste et Stykke ind i Bronce- 
alderen.

Ogsaa indenfor Søllerød Kommunes Omraade finder vi 
Sporene af disse Havstigninger; ikke blot har Havet angrebet 
Bakkerne ved Strandmøllen og Skodsborg og dannet de høje, 
stejle Kystskrænter, men ved Sydenden af Vedbæk dannedes 
der en 1 km bred Fjord, der strakte sig omtrent 3 km ind i 
den store Lavning, der nu udfyldes af Maglemose mellem Hen- 
riksholm og Trørød Skov. At det forholder sig saaledes, kan 
man overbevise sig om ved Gravning i Mosen: under 2— 2,5 m 
Tørv støder man paa et ca. 2 m tykt Lag af Saltvandsler med 
Skaller af Blaamusling, Hjertemusling og den lille Tangsnegl 
(H yclrobia). Skallaget naaer op til en Højde af godt 2 m over 
den nuværende Havflade. Som Tiden gik, afspærredes Fjor
den fra Havet (Øresund) ved, at Bølgeslaget og Kyststrøm
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men opkastede Strandvolde af Sand og Grus tværs over Fjord
mundingen. Siden den Tid har Landet dér hævet sig 2 m; 
det indestængte Havvand blev efterhaanden brakt og ferskt, 
Lavningen forsumpede og omdannedes til en Tørvemose.

V. Nordm ann fo t., D. G. U.

Fig. 8. Litorinatidens tilplantede Kystklinter umiddelbart Nord for Skodsborg 
Badehotel. Strandvejen i Forgrunden er anlagt paa den hævede Havbund.

Under Landets Hævning bragtes en Del af Stenalderhavets 
Bund op over Havfladen, og den hævede Havbund danner nu 
en smal Bræmme langs Øresunds Kyst; over store Stræknin
ger af denne Bræmme løber nu Strandvejen fra København 
til Helsingør. Ved Hævningen kom Kvstklinterne ved Strand
møllen og Skodsborg udenfor Bølgernes Bækkevidde, de skred 
efterhaanden til og dækkedes i Tidens Løb af en kraftig Vege
tation (Fig. 8).

Nu skjules de almindelige Naturforhold langs Kysten for 
en stor Del af de talrige Villaer og deres Haver.
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LITTERÆRE MINDER FRA SØLLERØD EGNEN
A f Mogens Knudsen.

Der skal i det følgende ikke praktiseres nogen samvittig
hedsfuld Optælling af de Steder, hvor de landskabelige 

Yndigheder i Søllerød Kommune har afgivet Motiver til vor 
hjemlige Litteratur. Det er altid en vovelig Sag at skulle be
handle litterære Sager under en alt for stor Hensyntagen til 
Motivet. Til syvende og sidst gælder det dog for al Kunst, at det 
ikke saa meget kommer an paa, hvad der behandles som paa, 
hvorledes det gøres. Indholdet i et Kunstværk er ofte kun et 
Paaskud for Kunstneren til at udtrykke sig selv. Bøger kan 
handle om de samme Emner og være stedfæstet til de samme 
Egne, uden at der derfor kan etableres anden Forbindelse 
mellem dem end en rent kuriositetsmæssig. Undersøgelser af 
Litteratur under en topografisk og lokalpatriotisk Synsvinkel 
kommer nemt til at gøre Uret mod de omtalte Digte og For
tællinger, fordi det som Regel kun er noget yderst perifert, 
der føjer de paagældende Værker ind i Bammen. Man kan 
samle en Række Rariteter paa denne Maade, men vanskeligt 
give Indtryk af, at disse Stykker Litteratur lever deres eget 
Liv. F. Eks. kan man tage til Efterretning, at »Havslunde« i 
Fru Gyllem boiirgs »Ægtestand« er et Pseudonym for »En
rum«, og at Vilhelm  Topsøes lille Brevnovelle »I September« 
er henlagt til Vedbæk, men da det er noget, som spiller en 
yderst underordnet Bolle i hvert af de to Værker, der lige saa 
godt kunde være placeret i en hvilken som helst anden Del af 
Kongeriget, vil det være umuligt at presse flere interessante 
Ting ud heraf.

At det dog nok kan lade sig gøre at følge en enkelt Lokali
tet afspejlet i de skiftende Tiders Litteratur findes der et Par
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udmærkede Eksempler paa. Vilh. Andersen  og Oluf Friis har 
skrevet om henholdsvis Dyrehavens og Frederiksberg Haves 
litterære Skæbne i et Par yderst underholdende Essays. Men 
deres Fremgangsmaade lader sig ikke uden videre efterligne 
i en Fremstilling af en hel landlig Kommunes litterære Hi
storie. Disse to folkekære Anlæg har været Tilholdssteder for 
Generation efter Generation, der har hentet fælles Minder 
hjem herfra. De er blevet Fælleseje for den københavnske 
Bevidsthed i langt højere Grad end nogen anden Del af Ho
vedstadens Omegn. En saadan samlet Synsvinkel kan ikke 
anlægges paa selv et saa yndet Distrikt som Furesø-Egnen. 
Den har levet sit Liv i en mindre bredt Publikums Bevidsthed 
og opdeler sig naturligere i en Bække mindre Lokaliteter, der 
hver har haft sine specielle Dyrkere.

I Stedet for saaledes at tilvejebringe et saa stort Materiale 
som muligt vil det være ulige mere hensigtsmæssigt at gaa 
den modsatte Vej og forsøge at indtegne et Par enkelte repræ
sentative litterære Eksempler i et Bids af Egnens kulturhisto
riske Fysiognomi, saaledes at der gives et videre Perspektiv 
end det blot litterære. Det skulde paa denne Maade blive mu
ligt at give et beskedent Bidrag til Naturopfattelsens Historie 
herhjemme.

*

Det er Samspillet med Hovedstaden, der giver saavel Sølle- 
røds som det øvrige Nordsjællands Historie dens ejendom
melige Karakter. Et fælles Træk for en stor Bys Opland er, 
at den gamle, selvgroede Kultur i Tidens Løb paavirkes og 
omdannes af de Impulser, der udgaar fra den voksende 
Storby. I afsides Egne af Landet kan man endnu finde smaa 
Samfund, hvor den oprindelige Struktur aftegner sig under 
det moderne sociale Livs ændrede Vilkaar, og som derfor vir
ker som et Stykke anskuelig historisk Belæring. I Modsætning 
til denne statiske Kulturtilstand fremviser Københavns Om
egn Billedet af en langvarig Omdannelsesproces, der uund- 
gaaelig medfører den oprindelige Landsbykulturs Undergang. 
Tyngdepunktet i det kulturelle Liv kommer derfor til at ligge 
uden for S o g n et. Den begyndende Sommerbebyggelse er
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som en Slags fremskudte Fæstninger, hvormed Storbyen be
hersker den erobrede Provins. De Distrikter i Omegnen, der 
vælges til Maal for Byens Udflugter og Sommerophold, tjener 
til at genspejle Bybefolkningens Idealer om landskabelig 
Skønhed, og en Bebyggelse, som modtager sit Initiativ udefra, 
fremmer yderligere Egnens Omdannelse i Retning af Lyst
park. Der vil paa denne Maade nedlægges et økonomisk og 
dermed kulturelt Overskud, som sætter sit afgørende Præg 
paa Egnen. Landkommunen bliver en Del af Hovedstaden, 
nærmere tilknyttet jo stærkere Trafikmidlerne udvikles og 
kulminerende i vore Dage, hvor det er muligt at have Hel- 
aarsbeboelse i det meste af Nordsjælland og samtidig arbejde 
i København.

Den sommerlige Emancipation fra Hovedstaden har fun
det Sted over flere Aarhundreder. Det var paa Frederik Ill’s 
Tid, at Trangen i større Grad vaagnede til at foretage Ud
flugter og ligge paa Landet. Det gode Selskab drog i Som- 
mermaanederne ud fra de snævre Gader og vederkvægede sig 
i Naturens Skød, hvor man koketterede med det landlige Livs 
jævne Levevis. I Tidens Litteratur grasserede Sværmeriet for 
Hyrdernes ufordærvede Tilværelse, og Hofpoeten Anders 
Bording  udstyrer sig til en saadan poetisk Skovtur med et 
Sæt af yndefulde Rekvisitter:

Frugt i Kurv og Most i Flaske, 
dertil Stav og Hyrde-Taske.

Og den samtidige Barokdigter Søren Terkelsen  viser i et 
Digt med den sirlige Titel »Den goede oprictige Dafnisses 
Natte-Klage, det roelige Bunde-Lefnet oc Aggermandens Lyst« 
et realistisk Billede af den galante Ungdoms Eskapader i 
Byens Omegn:

Naar det unge Folk vil sig til Gavn 
rejse lidt hen ud af København, 
hen til Lyngby i den grønne Lund, 
ud til Dragør ogsaa sommestund, 
ud i Marken at forlyste sig, 
naar nu Solen skinner glædelig,
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eller til en anden lystig Fest —
Naar da Spillet er som paa det bedst’, 
at mod Aften man »spatsere« vil, 
naar nu Solen stunder Havet til, 
deres Vognmand raaber flux paa dem:
Holla! det er Tid at køre hjem.
Ach, det lumpne Vognmands-Raab 
tit forhindrer Ungersvendens Haab, 
nu han vilde lidt »spatsere« først 
og fordrive saa sin Elskovs Tørst.

I det hele taget var de unge Mennesker selvfølgelig ikke 
dem, der satte mindst Pris paa at slippe uden for Byens Mure, 
hvor der var friere Spillerum og det fædrene Opsyn mindre 
effektivt. Et godt halvt Aarhundrede senere skildrer H olberg  
i »Kilderejsen«, hvordan disse Udflugter tjener de forlibte 
Folks Planer om at komme sammen, og i »Maskerade« udta
ler Henrik sig med en vis Sagkundskab: »At rejse til Gylden
lund (d. v. s. Charlottenlund) eller Friderichsdal holdes for 
en meget n o b l e  Tidsfordriv, men hvad der bestilles ibland, 
ved min Broder perfekt, som er Lejekusk«.

Det er bekendt, at Bosættelsestrækket i Modsætning til nu 
ikke gik langs Kysten, men ind i Landet, ad Lyngby- og Fre- 
densborgkanten til. Naturligvis finder man ogsaa fra den tid
ligste Tid Bebyggelse langs Sundet, men den sammenhængende 
Villabygd stammer først fra Jernbanens Dage. Det var i Al
mindelighed mere Mark, Sø og Skov, der lokkede, end den 
aabne Strand.

Afstandene var store dengang. Man kan af de søgte Trak
tørsteders Beliggenhed nogenlunde bestemme, hvor langt det 
har været muligt at naa paa en enkelt Dags Tur. Distriktet 
nord for Mølleaaen laa længe uden for Skovturenes Bække
vidde og var overvejende helliget den faste Sommerbeboelse 
for et privilegeret Faatal. Følgen var, at disse Egne ikke 
kunde figurere i den populære Bevidsthed i samme Glans som 
Charlottenlund og Dyrehaven. Til Gengæld kom den enkeltes 
Indsats og personlige Smag til at sætte et anderledes varigt 
Præg paa Strækningen nordpaa.
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Det var oprindelig Hoffet og Adelen, der gav Eksemplet 
ved Udflytningen fra Hovedstaden. Deres Lystgaarde blev i 
mange Tilfælde Centrer for den efterfølgende Bebyggelse. In
den for Søllerød Kommune er det tilstrækkeligt at minde om, 
at Dronninggaard blev anlagt af Frederik Ill’s Dronning 
Sophie Amalie, Frydenlund anlagt af Mogens Frijs og 1683 
afhændet til Kronen, og den Omstændighed, at Søllerød By 
især i det 18. Aarhundrede blev et saa yndet Sommeropholds
sted skyldes ifl. E jler  N ystrøm  den Omstændighed, at Grev 
Danneskiold-Samsøe byggede den prægtige Søllerødgaard 
midt i Byen.

Men i det 18. Aarhundrede gaar Initiativet ellers over til 
den opvoksende Borgerstand, og det bliver den florissante 
Periodes store Handelsfyrster, der sætter deres Præg paa Be
byggelsen over Strækningen fra Furesøen til Øresund. At eje 
en Lystgaard hørte nu til alle velsituerede Borgerfolks Ambi
tion. Mens Størstedelen af de omkring 1700 opstaaede Land
steder havde store Hovedbygninger med betydeligt Tilliggende 
og Avling med dertil hørende Avlsbygninger, saa opstaar nu 
Landstedet i moderne Forstand, der alene tjener til Sommer
fornøjelse. Det er denne Periode, der er knyttet til Navne 
som Constantin Brun paa Sophienholm i Frederiksdal, Fre
deric de Coninck paa Dronninggaard, Fabritius de Tengnagel 
paa Enrum og Dynastiet Drewsen paa Strandmøllen. Det var 
ofte hele smaa Hoffer, disse Magnater holdt paa deres Gaarde 
om Sommeren, og der blev udøvet en ikke ringe Mæcenats- 
virksomhed over for Kunst og Litteratur. Paa Holtegaard lod 
saaledes Claus R eventlow  i 1747 opføre Friluftskomedie i 
Haven af de danske Aktører til Ære for Frederik V, en Be
givenhed, der blev af Betydning for Skuepladsens Genfødelse. 
Den pietistiske Christian VI var død Aaret forinden, og Livs
førelsen fik nu et friere Præg. Holbergs Komedier kunde atter 
gaa over de skraa Brædder.

Foruden de brødløse Skønaander, der lod sig beværte ved 
Bigmandens Bord, var ogsaa deres mere velbeslaaede Kalds- 
fæller begyndt at holde til paa disse Kanter. I Søllerød boede 
allerede omkring 1700 den lærde Matthias Moth, der havde 
samlet sig et betydeligt og udvalgt Bibliotek, og som ydede en
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kærkommen pekuniær Støtte til bl. a. de berømte Indsamlin
ger af islandske Manuskripter. Han syslede ogsaa selv med 
Videnskaben og efterlod sig en haandskreven Samling til en 
dansk Ordbog paa ikke mindre end 60 Bind.

Paa sin Gaard i øverød boede hver Sommer fra 1766— 98 
den store Bogsamler og Historiker P. F. Suhm, der syslede 
kærligt med sin Have og altid samlede en Mængde Gæster 
om sig. Ikke desmindre fik han Tid til at forfatte den største 
Danmarkshistorie, der endnu er skrevet. Hans »Historie af 
Danmark« fylder 14 Kvartbind med ialt 9277 Sider og ræk
ker endda kun til Aaret 1400. Desværre havde det fyldige 
Værk den Vanskæbne, at da det forelaa færdigtrykt, var det 
allerede blevet uhjælpelig forældet og har nu kun en pro
blematisk Værdi som Materialesamling.

Ikke langt fra øverød levede Suhms Omgangsfælle Bolle 
W illum  Luxdorph  i Nærum, forøvrigt i den samme Ejendom, 
som Komponisten J. P. E. Hartmann  beboede hundrede Aar 
senere. Han var paa samme Tid højtstaaende Embeds
mand og en af Tidens første Smagsdommere, der ogsaa selv 
dyrkede Musen flittigt og foruden danske Digte udsendte en 
Samling latinske Carmina.

Tidens morsomste Bidrag til Søllerødegnens litterære To
pografi er en parodierende Heroide »Fra Fidelio til Stella«, 
som T. C. Bruun udgav i Slutningen af 1790’erne. Heroiden 
var en Digtform, der var meget yndet i Tiden, og som bestod 
af et fingeret poetisk Brev fra en Hyrde til hans Skønne eller 
fra den ene af Fortidens berømte Elskende til den anden. Det 
vrimlede med Breve fra Abailard til Heloise og fra Aksel 
Thordssøn til Skøn-Valborg. Bruun lader sin forlibte Yngling 
være en teologisk Student, som under et Ophold i Søllerød 
har tabt sit Hjerte til en koldsindig Landsbyskønhed, hvem 
han sender følgende gribende Skrivelse:

Fra Sillerøds Paulun Fidelio dig sender 
Dydædle Stella! hvad han selv ei bringe tør;
Imidlertid hans Sjæl trods Islands Hede brænder 
Og i hans hele Krop besatte Krumspring gør.
Ak Stella! søde Noer, Din Glans blev mig et Mørke;
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Du kom. Du smilte, Dig hvert Hjerte fløj imod.
Mit svedte, slog pik! pik! af Elskovs svære Tørke,
Og ligger nu henslængt i Støvet for din Fod.

Den ulykkelige Elsker driver rundt uden Beskæftigelse og 
kan ingen Steder finde Trøst for sin Kummer. Alt fylder ham 
med Lede.

Jeg Medestangen ta’er, og mellem Søens Bølger 
I Haab om Tidsfordriv la’er dratte ned min Krog;
Men hvor jeg trasker hen Dit Billede mig følger,
Jeg glemmer Madingen og sidder som et Drog, 
Nedslagen vandrer jeg til øde Hjem tilbage;
Forgæves dufter mig Steg, Æblegrød imod;
I Gaar jeg gar lod staa en Fleske-Pandekage,
Skønt Svoger Fanden bad sig tage den var god.
Min fordum stolte Lyst, min brune Meerskums-Pige 
I Hætten ligger hen, jeg næppe til den ser;
Thi spø’r jeg Kedsomhed, hvortil jeg dog skal gribe 
Og denne svarer mig med Gaben: Speculer (d. e. sov)!
Jeg troer den har Bet, dens Venne-Stemme lyder, 
og synker søvnigt hen paa Plydses Kanapé; 
hvor Sjælen slig en Slurk af Saligheder nyder,
At den i Drømme maa endogsaa skoggerle.

Det unge Menneskes Klage over, at selv Appetitten forlader 
ham, synes ikke upaavirket af det Sted i »Kærlighed uden 
Strømper«, hvor den uheldige Grethe prøver at trøste sig i 
Køkkenet, men med daarligt Resultat:

Jeg tænkte, røget Flæsk kan hjælpe, hvem kan vide?
Men følte Flæsk og Sorg i Halsen fast at sidde.

Opmuntret af sin Søvn lader den lige saa sølle Fidelio sig 
henrive til den forjættende Udmaling af et fremtidigt Due
slag i Form af en landlig Præstegaard, hvor han og hans El
skede sidder smukt forenet og lader Tanken gaa tilbage til 
deres Ungdoms Oplevelser:
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Saa mindes vi endnu ungdommelige Glæder;
Vor første Sammenkomst i Sillerødske Egn;
Hvordan jeg viste paa dit Skørt min Kunst som Skræder 
Og stoppede det Hul, det fik paa Høibjergs Hegn.

Men den barske Virkelighed slaar snart disse alt for lyse 
Fremtidssyner i Stykker, og Digtet slutter med Fidelios dystre 
Udkast til en Gravskrift over ham selv:

I denne sorte Muld er pakket hen en Stakkel,
Der hørte Cerberus en Stund før Tiden gø.
Han fandt en Lygtemand for sig i Amors Fakkel,
Som ledte ham tilsidst i Sillerødske Sø:
Hvorfra han haaber, sig hans arme Sjæl skal hæve 
Gesvindt, og liste sig ind i Elysium;
Der uden Attestats blandt Venner at omsvæve,
Og aldrig finde mer en Engelinde grum.

Til Beroligelse for den sarte Læser oplyser en Fodnote dog, 
at Fidelio siden fandt Trøst, og at Tiden helede Saaret. For
fatteren af dette Digt, T. C. Bruun, er ellers mest kendt paa 
Grund af den Skæbne, en af hans Bøger havde lidt en halv 
Snes Aar i Forvejen. Det var »Mine Frie-Timer«, der væsent
lig var Oversættelser og Gendigtninger af Boccacio og La 
Fontaine. Det var ikke just disse Digteres mest ærbare Hi
storier, han havde valgt, og hans Bog vakte et voldsomt Po
styr, saa at selveste Guldberg  beordrede Bogen konfiskeret 
og Forfatteren dømt til Fængsel eller Mulkt og desuden til 
at —  konfirmeres om: »saasom man maa slutte, at det er et 
ondt, fordærvet og forargeligt Menneske, ganske ukyndigt i 
Beligion og Kristendom, skal han enten møde hos Biskoppen 
for i tvende Præsters Nærværelse at undervises deri eller 
hensættes i Tugt- og Basphuset«. Heldigvis blev hans »Kund
skab funden saaledes, at han ikke kunde anses for uoplyst«.

I det 19. Aarhundrede bliver det mere tilfældigt, hvad der 
kan opspores af personlig Tilknytning til Egnen, og vi møder 
ikke en saa trofast Udholdenhed som Suhms og Luxdorphs. 
Det kan nævnes, at Salmedigteren Johannes B oye  (1791—
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1853) en Aarrække var Sognepræst i Søllerød og i disse Aar 
skrev sit mest populære Digt »Kirkeklokken i Farum«.

H. C. A ndersen  boede paa sine ældre Dage en kortere Tid 
hos Kammerherreinde Neergaard paa Olufshøj. Han skriver 
i »Mit Livs Eventyr« om, hvordan han gennemlevede den 
tunge Tid i 1864. Det var under hans Ophold herude, at 
Underretningen kom om Dannevirkes Rømning.

Men saa hen mod Slutningen af Aarhundredet slog en frem
med Fugl sig en kort Stund ned her og vakte Røre i Ande
dammen. Lige vendt tilbage fra sit fleraarige Ophold i Ud
landet boede August Strindberg  fra Efteraaret 1887 til For- 
aaret 89 i Omegnen af København, først i Klampenborg, se
nere i Holte, hvor han havde lejet Ejendommen »Skovlyst«. 
Han tumlede i denne Tid med Planer om at skabe et skandi
navisk Forsøgsteater efter Mønster fra det franske Théåtre 
Libre, og til det Formaal annoncerede han efter talentfulde 
Folk, der skulde slutte sig til Familien paa »Skovlyst« og være 
med til at realisere Planerne. Gage kunde man foreløbig ikke 
love dem; de maatte lokkes med Udsigten til at laane Bøger 
fra Strindbergs Bibliotek og faa den Æ re at spille Billard 
med Profeten selv. Det skandinaviske Forsøgsteater blev ved 
Tilløbet.

Strindberg fik ogsaa mere nærliggende Ting at tænke paa. 
Han var kommet paa Kant med Forvalteren paa »Skovlyst«, 
der var af Taterslægt, men ellers hed Hansen. Der havde 
længe staaet en Bække uopklarede Tyverier paa i Egnen, og 
Strindberg anmeldte nu Forvalteren til Herredsfogeden, fordi 
han havde set ham snige sig ud paa bestemte Tider hver Nat. 
1 ateren kunde imidlertid klare for sig, hans natlige Udflugter 
skyldtes, at han i forholdsvis Ærbarhed besøgte sin Kæreste. 
Men til Gengæld beskyldte han nu Strindberg for at staa i 
Forhold til hans Søster og fremkom desuden med en Bække 
grove kriminelle Beskyldninger. Et af Smudsbladene fik fat 
paa Historien og svælgede i den med saadant Velbehag, at 
Strindberg, der var indkaldt til at møde for Retten, tabte Ho
vedet og stak af til Berlin, hvorfra han maatte hentes hjem  
af Edvard Brandes. Kort Tid efter tog han sammen med Fa
milien tilbage til Sverige, men hans Tanker kredsede stadig

47



monomant om Begivenheden, og det paastaas, at han i flere 
Aar derefter gik bevæbnet for at kunne gøre Regnskab op 
med Tateren, hvis Lejlighed gaves. I Forvejen havde han 
taget Hævn over den formastelige paa Papiret —  i den lille 
Roman »Tschandala«, der kom i dansk Oversættelse allerede 
1889 og først senere forelaa paa Svensk. I Mellemtiden var 
Manuskriptet forsvundet, saa den svenske Udgave maatte 
oversættes tilbage fra den danske. Her har Strindberg meget 
aabenlvst lagt denne Oplevelse ind i en historisk Ramme fra 
Karl XI’s Tid og især er Taterens alter ego let gennemskue
lig. Han lider tilsidst en forsmædelig Død, revet ihjel af vilde 
Hunde!

Men Søllerød Kommune kom —  ad Omveje —  til at yde en 
litterær Indsats, der var større end den blot at være Sommer
opholdssted for nogle Litterater. Hvis vi gaar tilbage i Tiden 
til Slutningen af det 18. Aarhundrede, ser vi, nvordan der 
gennem de nye store Haveanlæg paa Dronninggaard og En
rum blev givet et vigtigt Ridrag til Skabelsen af det Natur
billede, der blev de efterfølgende Slægtleds. Den engelske 
Havestil, som bredte sig over hele Europa i anden Halvdel af 
det 18. Aarhundrede, var et Kendetegn paa den følsomme 
Smags Indtrængen. I Stedet for Rarokhavens stive Symmetri 
med snorlige Alléer og klippede Hække følger nu Rousseau’s 
Tidsalder Parolen »Tilbage til Naturen« og gør Haven til et 
yndigt Vildnis, hvor al menneskelig Indgriben forsøges skjult 
under den vildtvoksende Frodighed. Den romantiske Have 
anlægges med snoede Spadserestier, saa den Vandrende hele 
Tiden stilles over for nye Panoramaer, og hans Sind bevæges 
fra den ene Affekt til den anden. Litterære Associationer led
sager den vekslende Naturtilegnelse, og Mindesten og Indskrif
ter indprenter alslags nyttig Relæring, saa Haven paa en 
Gang bliver en Følelsens Lysgaard og en Visdommens Skole.

Til Stilens ældste betydelige Mindesmærker i Danmark 
hører baade Dronninggaards og Enrums Haveanlæg, mens 
Frydenlunds Have endnu var holdt i den stive Rarokmanér. 
Især Dronninggaards Park, som Frédéric de Coninck lod sin 
Ven Oberst Drevon anlægge i 1780’erne var holdt i den store 
Stil og var virkelig en af Nordsjællands Seværdigheder. Der
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var her skabt et sammenhængende System af Haver og Par
ker, hvor Naturen gik Haand i Haand med Havekunsten og 
frembragte en imponerende Virkning. Den beundrende Sam
tid kaldte dette Parti for »et løsrevet Stykke Arkadien«.

Man faar et morsomt Indtryk af denne Turistattraktion 
gennem en kuriøs Rejsebeskrivelse »A Tour in Zealand in the 
year 1802«, der udkom i London, men ellers er skrevet af en 
Dansker, Andersen  Feldborg, der havde paataget sig det utak
nemlige Hverv at knytte Forbindelsestraade mellem engelsk 
og dansk Kultur paa et Tidspunkt, da Jordbunden var yderst 
ugunstig. I Bogen ser man Forfatteren og hans Rejseledsager 
haste fra Hovedstaden for at beundre det storstilede Anlæg, 
der et Par Gange om Ugen stod aabent for Publikum. Han 
giver en begejstret Skildring af Udsigten over Furesøen og 
den lyse Nat, der holder dem vaagne indtil Solopgang, og 
slutter med en høj stemt Apoteose af de Coninck, Skaberen af 
det hele, der hyldes som en lille Vorherre.

Som Tidens Smag krævede det. var Dronninggaards Park 
en besynderlig Blanding af tilstræbt Natur og Raritetskabinet, 
opfyldt af sammendyngede Snurrepiberier. Der var kinesiske 
Lysthuse og schweitziske Træhytter og Grotter med rislende 
Kilder, Obelisker og Mindestøtter over Handel og Søfart, kun
stige Ruiner og den uundgaaelige Eremitbolig ikke at for
glemme, der skulde stemme Sindet til Dyd og Forsagelse. I 
Enrums Have var Seværdighederne foruden Carlskilden til 
Ihukommelse af Carl XII’s Besøg i Aaret 1700 de yndede Mi- 
niature-Fæstninger, hvoraf et hed »la forteresse Deborah« efter 
Fabritius de Tengnagels Hustru. Disse Haver var lagt an paa 
at indvirke paa den Besøgende paa en fuldstændig litterær 
Facon. De lunefuldt snoede Spadserestier sørgede for, at Be
skueren stadig oplivedes af nye og uventede Perspektiver, 
kastedes fra det idylliske til det skræksomme og sattes i en 
Bække behageligt kosmopolitiske Stemninger, saa han følte 
sig snart i Norge eller Schweitz, snart i Skotland eller Kina, 
alt efter den forhaandenværende Opstilling.

Dette Sæt af Attraper, der unægtelig virkede noget forstyr
rende ind paa den programmæssige Naturlighed, svarer paa 
en interessant Maade til Førromantikkens Naturdigte. Her
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lod de flittige Poeter sig ikke nøje med at opregne Landska
bets Yndigheder, men udpressede det yderligere for ethvert 
Element af historisk og antikvarisk Interesse og serverede saa 
det hele med en moralsk opbyggelig Finale. Samtidig med at 
Naturlyrikken i Høj romantikkens Tid blev renset for disse 
Fremmedelementer, forsvandt ogsaa de fleste af disse sindrige 
Kuriositeter, da man var kommet et Stykke ind i det 19. Aar
hundrede. Haven fik mere og mere Lov til at virke ved sine 
egne Midler og udelukkende vise, hvad en af dens ihærdigste 
Dyrkere kaldte »den danske Skønhed«. Den sentimentale 
Have, som den blomstrede fra 1780 til 1800 har dog trods sine 
kunstlede Effekter været en afgørende Faktor ved Fikserin
gen af det Naturideal, som hyldedes af baade Landskabsmale
riet og Lyrikken paa Romantikkens Tid. Bøgeskoven, den 
stille Indsø og den aabne Kornmark —  det bliver de tre Ho
vedelementer i det danske romantiske Landskab. Og hvert 
af disse Elementer har været rendyrket i den følsomme Have. 
Der opstaar et lokalt bestemt Typebillede. Det er den sjæl
landske Naturs lidt stillestaaende Skov- og Søpartier, der stan
dardiseres som det almentgyldige Danmarksbillede, Forestil
lingen om det »klassiske danske Landskab«, saadan som det 
holder sig langt op i det 19. Aarhundrede. De smilende Ind
søers lukkede Idyl er en af Stemningshavens varigste Erob
ringer for dansk Naturfølelse.

Med nogle faa bemærkelsesværdige Undtagelser som Bli- 
chers Digte og Noveller hviler hele den romantiske Natur
poesi paa Billedet af dette yndige Land med de brede Bøge. 
Førromantikkens Trang til at udpynte Landskabet med histo
riske og moralske Effekter afløses af det nye Slægtleds Evne 
til at opleve Naturen hvilende i sig selv —  men ganske vist 
kun den Natur, der er behersket af idylliske og bløde Træk, 
ikke de vildsomme Egne, hvor Menneskefødder sjældent træ
der, og Pan alene hersker. Den tyske Romantiks dæmoniske 
»Waldeinsamkeit« blev der ligesom ikke rigtig Plads til her 
paa Sjælland med de klukkende Række og Røgeskove og 
Kornmarker.

Et udmærket romantisk Naturdigt finder vi netop henlagt 
til Distriktet om Furesøen og Dronninggaard, nemlig Chr.
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W inthers  kvikke »Vandring og Opdagelse«, der stod trykt i 
»Nogle Digte« 1835. Det er nu skrevet lidt tidligere. Winther 
havde i flere Aar i Egenskab af Huslærer været »aandelig 
Lysepudser«, som han kaldte det, hos Grosserer Müffelmann, 
der om Sommeren boede paa Landstedet »Fuglesang« i 
Lyngby ved Indgangen til Prinsessestien. Den letfængelige 
Folmer Sanger var her blevet opfyldt af en langvarig For
elskelse i Husets Datter Alvilde, til hvem han maaske —  og 
maaske ikke —  digtede »Flyv, Fugl, Flyv« og desuden det 
symbolske Digt »Alfens Brud«. Efter at have taget Afsked 
med Lærergerningen holdt han stadig Forbindelsen vedlige 
med Familien, og »Vandring og Opdagelse« er skrevet til Al
vildes Fødselsdag den 5. Juli 1833 og skildrer en Spadseretur, 
de to har foretaget fra »Fuglesang« til Dronninggaard.

Digtet er skrevet paa Melodi af Fredmans Epistel Nr. 42: 
»Ren kalad jag spår och tror«. Bellman-Pasticherne var i høj 
Kurs paa denne Tid. Aarestrup  skrev sit »Charlottenlund«, 
H ertz sine Hørsholmdigte og Bagger »Promenaden om Nat
ten« i den svenske Dionysikers Manér med hele den impres
sionistiske Fortællemaade, der lader Situation og Handling 
rulle sig op i hurtigt opfangende Glimt. Den hyppige Brug 
af Beplikker placerer Personerne centralt i Digtet, og til 
Genren hører ogsaa den nøjagtige Milieuskildring, der ikke 
viger tilbage for ogsaa at medtage den private Kreds’ egne 
Oplevelser og Historier, og endelig den bestemte Lokalisering. 
Det maa bemærkes, at Digtets Elegance egentlig kun rigtig 
kan opfattes, naar man har Melodien i Øret, saadan som det 
ogsaa er Tilfældet med Bellmans egne Sange.

Digteren, der paa denne Tid var lidt af en Dandy, er alt- 
saa kommet paa Besøg inde fra Byen, og hans Hjertes Dame 
bortfører ham paa en lang Spadseretur, for at han dog skal 
mærke, at han er paa Landet:

»Skønt forvænt til By og Bur 
»Skal De gaa med mig en Tur,
»De skal se en kraftig, fyndig 
»Frisk og yndig 
»Skovnatur!«
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Vejen til Furesøen gaar forbi Prinsens Høj, hvorfra Ud
sigten aabner sig over Lyngby Sø. Et nyt Perspektiv lukker 
sig op ved Spurveskjul:

Men er det ej bedre, hvad her vi kan skue?
Skov og Sø og Himlens Bue,
Heste, Køer og Lam?

Det er dog ikke Udsigten alene, der optager de unge Men
nesker. Deres Tone over for hinanden er præget af et koket 
Drilleri, og Damen bebrejder ham bl. a., at han holder sig 
borte fra Hjemmet de Dage, hvor der kan ventes det store 
Familierykind:

»Hvor var De forleden Dag?
»Christi Himmelfart? Behag!
»Hvi forsømte De Besøget,
»Da forøget 
»Var vort Lag;
»Fætren fandt kun Glæde i 
»Gaa med mig paa ensom Sti,
»Men der morsomt kun spadseres
»Kan i fleres
»Kompagni!«
To —- det er dog flere, det kan De ej nægte? -  
»Nej, en Treklang gør den ægte 
»Rene Harmoni«.

Ad en Hulvej, hvor »Lyngen nikker rød og brun«, kom
mer de ned til Søen og følger den, lokket af det kuriøse Syn 
af den kunstige Ruin paa Luknam i Dronninggaards Have:

Aa, men se dog, se dog hist 
Noget ganske Nyt forvist!
Der paa Pynten staar Kapellet,
En forældet 
Gotisk Kvist.
Gyldent Korset staar paa Top,
Bagved vrimler Graners Trop, —
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Ned vi maa, livor Vover trille,
Hvis vi ville 
Naa derop.
Nej, det var da morsomt! en uventet Glæde!
Her forsigtig maa vi træde 
Langs ad Klintens Krop.

Det er morsomt at lægge Mærke til, hvordan Princippet for 
denne Spadseretur egentlig er det samme som ved Anlægget 
af den følsomme Have: de slyngede Stier med den bestandige 
Kulisseforandring og den skiftende Udsigt, saa Opmærksom
heden hele Tiden holdes fangen. Hver Omdrejning af Stien 
byder paa nye Muligheder. Omsider er vore to Vandrende 
naaet frem til Maalet og tager et Overblik over Egnen, hvor 
der trækker et Uvejr op:

Skyen truer sort mod Nord 
Som en Fængselshvælving stor,
Men mod Vest, hvor Solen hviler,
Himlen smiler,
Freden bor.
Over Søens blanke Vand 
Gaar en bred og gylden Rand,
Skoven Kysten huldt omringer,
Fisken springer 
Fast i Land.
Ned ad Bakken Heste og Køer nu stiger 
Og bagefter langsomt sniger 
Dorsk en Bondemand.

Himlen hvælver højt sin Sal,
Hør i Skoven Gøgens Gal,
Se hist Farum, Kollekolle 
Og det bolde Fredriksdal — .

Hjemturen fremskyndes af Hensyn til de truende Skyer, 
men bevæger sig gennem et lige saa afvekslende Landskab 
med pludseligt aabnede Perspektiver:
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»Denne Granvej er saa tyst,
»Her er mørkt, som hist er lyst — «

Her blev Øjet frit engang!
Hvilken Udsigt, vid og lang.
Hør i Søllerød det klinger,
Der det ringer 
Aftensang.
Over Marken nu paa skraa 
Kan vi snart til Virum naa.

Og i ilsomt Tempo naar de omsider Hjemmets skærmende 
Ly, uden at Himlens Sluser endnu er brudt løs:

Tavs er nu det Sangerchor,
Som i Lyngby-Skoven bor;
Fine Perledraaber glide 
Fra det hvide 
Taageflor;
Se, i Haven noget hvidt!
Det er Fruen! —  Bi kun lidt!
Den Manøvre her med Porten —
Jeg har gjort den 
Jo saa tit.
Kæreste min Frue! Her har De os atter,
Her jeg bringer Deres Datter,
Tørst og Appetit.

Paa god Biedermeier-Facon afsluttes Turen saaledes med 
Modtagelse af Mama, Aften the og hjemlig Hygge, mens Beg- 
nen er begyndt at slaa mod Ruderne.

Det var kun ugerne, Chr. Winther saa sit Landskab i an
den Belysning end Sommersol. Han var det sommerglade Sjæl
lands ihærdigste Elsker; kun her —  og til Nød paa Møen —  
kunde han digte, sagde han. Og hans Samtidige saa paa den 
danske Natur med samme Øjne. H enrik H ertz  var i sine Na
turdigte endnu mere eksklusivt knyttet til Nordsjælland. 
Strandvejen, Dyrehaven og Hørsholm var hans foretrukne
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Domæne. Den lille Cyklus Digte fra Hørsholm er blevet 
staaende som det klassiske Udtryk for nordsjællandsk Som
merferie-Poesi. Hans Attitude er helt igennem bestemt af, at 
han er Bymennesket, der ligger paa Landet. Han ser paa 
Naturen som paa et Maleri og kan benytte et Udtryk som at 
»Skoven er blødt grupperet mellem Eng og Bakker«. Ud
sigten fra Skrænten ved Strandmøllen har han gengivet i en 
lille Nipsting af et Digt »Ved Fileværket«:

Hvælvede Loft, der er bygget af Blade, 
Skyggefulde Tag, o forund mig et Ly!
Aarle forlod jeg min støjende Gade,
Flygtede til dig fra den kvalmende By.
Her vil i Græsset jeg lægge mig ned,
Stirre mig mæt paa de mørkeblaa Vande,
Kvæges af eder i Middagens Fred,
Sjællands fortryllede Strande!

Tidens Danmarksbillede var i det store og hele indskræn
ket til, hvad man hår kaldt »Kongeriget København med Om
egn«. Nordsjælland giver jo en Slags Kraftessens af hele 
Øens Natur og har derfor spillet ind i en uoverskuelig Bække 
af den lyriske Litteraturs Frembringelser i det 19. Aarhun
drede —  lige fra Oehlenschlägers »Set. Hans-Aftensspil« til 
Holger Drachmanns Midsommerdrama »Gurre«.

Men det kunde ikke undgaas, at der undertiden kom et 
lidt ferskt Præg over dette digteriske Landskabsbillede, og 
at det herskende Indtryk af Sommerferie- og Landliggerpoesi 
kunde forekomme noget ensformigt. De samme Elementer 
gaar igen: Sommersol, den grønne Skov, Indsøen, de venlige 
Marker. Man kan af og til have Fornemmelsen af, at man 
stadig befinder sig i en romantisk Have, netop en »Lystpark«, 
hvor dannede Mennesker cirkulerer adstadigt, og et behage
ligt kultiveret Præg over det hele fortæller, at Byen ikke er 
langt borte. Den romantiske Digter ynder ikke at bevæge 
sig i en Natur, der ikke har Mennesker med i Billedet eller i 
hvert Fald f remby der Lejlighed til at træffe nogle ved den 
næste Omdrejning af Vejen. Kun Chr. Winther har i enkelte
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Digte, bl. a. det berømte »En Sommernat« ladet Naturen leve 
sit eget besjælede Liv, ellers kan de fleste af hans Samtidige 
sige med Oehlenschläger:

Derfor er i min Fantasi
En Eng, hvor Adams Børn ej vanker,
Et frostigt Landskabsmaleri,
Et Digt idéløst, uden Tanker

—  selvom disse Ord har en særlig udpræget Gyldighed for 
Oehlenschläger selv, som i sit kunstneriske Anlæg var alt for 
meget Figurmaler til at kunne fornægte det over for Na
turen.

Det skulde først blive en senere Slægt, der tegnede Dan
markskortet fuldstændigt op i Poesien, og som gav Udtryk 
for de mere storladne Linjer, som det danske Ørige dog og
saa besidder. Det blev nu ikke længere den københavnske 
Week-end Stemning, der dominerede. Der blev Plads ogsaa 
for en Verden uden for Sjælland.

Først og fremmest fik H a v e t  Indfødsret i Digtningen. 
Vilhelm  Andersen  udtrykker det meget karakteristisk i sit 
Essay i »Sommer« (1926), hvor han siger: »Ligesom i H. C. 
Andersens Eventyr om Klokken er det afgørende i den nyere 
Tids Digtning Opdagelsen af Havet. De gamle foretrak Ind
søen. Man kan læse hele den ældre Lyrik uden at opdage, at 
Danmark ligger i Havet; først af den nyere faar man det at 
vide. Her til Lands er Skoven »Romantik«, Havet »Na
turalisme«.

Disse Ord skal naturligvis ikke forstaas helt bogstaveligt. 
Der gives i hvert Fald hæderlige Undtagelser fra denne Do
mænetildeling. Det vil være tilstrækkeligt at erindre om Jo
hannes Ewalds »Fiskerne«, der overhovedet er et af de første 
og største Eksempler i Europa paa Digtning om Havet. Sam
tidig med Ewald levede den dansk-tyske Digter F rederik  L eo
pold Stolberg  (1750— 1819), der sammen med sin Slægt var et 
virksomt Led i den dansk-tyske Kulturudveksling i Førroman- 
tikkens dage. Han var opvokset i Danmark, og i hans lyriske 
Produktion (paa Tysk) indtager hans Idyller og Naturstem-

56



ninger fra Sjællands Skove og Kyster en fremtrædende Plads. 
Det er ham, der har skrevet den kuriøse »Badesang at synge 
i Sundet«, hvor de Badende styrter sig i Elementet med en 
Dødsforagt som nordiske Kæmper og tilraaber hinanden:

Kom, Ynglinge, dyk 
Eders Lemmer i Havet.

Men det bliver dog en Forestilling, der helt igennem oplives 
af litterære Numre. Havet opfyldes af mytologiske Figurer, 
heriblandt elskværdige Nymfer, der kærligt afsvaler de som
merhede Lemmer:

Mich Sterblichen grüssen 
Die Nymphen; sie küssen 
Die Hitze mir ab!

Seht Titan, er sinket
Ins Weltmeer (!) und winket
Noch flammend uns her!
Schamröhtend erhebet 
Sich Luna und bebet 
Auf östlichen Meer.

0  rühmliche Wonne 
Mit Mond und mit Sonne 
Zu baden im Meer!
Die wallenden Gluten 
Der purpurnen Fluten 
So rund um uns her!

Men disse Digte er som sagt Undtagelser fra Beglen. I Al
mindelighed har Havet ingen Plads i Naturen indtil Slutnin
gen af det 19. Aarhundrede. Naar det gaar højt, kan 
S t r a n d b r e d d e n  komme i Betragtning, som i det før
nævnte Digt af Hertz, d. v. s. et Perspektiv, hvor Forgrun
den er opfyldt af Træer og Buske, og Kystlinjen tegner sig 
fjern og dekorativ i Baggrunden. Og der er ikke stort mere
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Havduft i det Digt, som selveste Oehlenschläger har skrevet 
paa samme Sted som Hertz: »Sommermorgen ved Strand
møllen«. Hans Hyldest til Voverne er næsten lige saa kun
stig som Stolbergs:

0  danske Sø! rul stedse hid
1 sølverklare Zefirvover,
Saa skaansom og saa sagte blid 
Som nu, mens halv Naturen sover.
Ha, styrt kun skummende dig frem 
Mod Fjender, som sig frækt tør nærme,
Men skaan det Fredens hulde Hjem,
Som du blev skabt til at beskærme.

Det patriotiske Sving over de sidste Linjer forstaas tyde
ligt, naar man erindrer, at Digtet er skrevet i Sommeren 1801, 
hvor det netop var de blaa Bølger, der havde baaret den 
fjendtlige Magt hid. Med den truende Fremtid for Øje ser 
han sig om paa de kendte Steder for at prøve at forestille sig 
denne Idyl gaa under:

Men skal da dette Eden her 
Forgaa, som hint, ved Tidens Æ lde?
Skal denne Skrænt med grønne Træer 
Kun stakket over Søen hælde?
Skal Lundens dristighøje Band,
Med sine grønne Blomsterhaver,
Nedstyrte med det skøre Sand,
Som aarlig Bølgen undergraver?

Det er ikke tilfældigt, at Digteren befinder sig paa 
dette Sted. I de meget smukke Indledningsvers udtrykker 
han sin Hjemfølelse over for netop denne Del af Sjællands 
Kyst:

Naturen vaagner, Mulmet flyer 
Paa sorte Vinger bort fra Havet,
Og Stjernen slukkes, Dagen gryer,
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Som fjernt i Dybet var begravet.
O Morgen, du er stedse skøn,
Hvor du fremstaar i Danmarks Rige,
Dog helst ved denne Løvsal grøn 
Jeg ser din Rosenkugle stige.
Her er Natur et helligt Navn,
Her alt dens Pris, dens Glæde stammer,
Her vil jeg glad i Hækkens Favn 
Tilbede dine Purpurflammer.

Digtet er helt igennem holdt i den gamle Stil, som Oehlen- 
schläger kort Tid efter skulde forlade, altsaa med et vist 
abstrakt Præg over Billedet og uden konkrete Enkeltheder. 
De »sølverklare Zefirvover« smager endnu mere af poe
tisk Kliché end af sanset Naturoplevelse.

Men i de kommende Generationer bliver Havet en afgø
rende Bestanddel ikke alene af det digtede Naturbillede, men 
ogsaa af det virkelige. Nu begynder Strømmen fra Byerne 
at gaa ud langs Kysten, og Stranden bliver for den alminde
lige Bevidsthed et Led i det danske Sommerbillede. I vort 
Aarhundrede med dets Friluftsliv og Sundhedskultus er Civi- 
lisationsmennesket endnu engang vendt tilbage til Naturen
—  det er nu ikke længere Rousseau, der har været Profet, 
men Kipling og I. P. Müller —  og har taget Strand og Vand 
i Besiddelse som et naturligt Element.

Nordsjælland mister sin dominerende Stilling, og Littera
turen bliver ikke udelukkende en københavnsk Affære. En 
Overgang bliver det Jyllands Natur og Folkeliv, der kom
mer i Forgrunden, og »den jyske Bevægelse« omkring 1900 
(Skjoldborg, Aakjær, Johs. V. Jensen) reagerer bevidst mod 
Øboernes kunstneriske Herredømme.

Øresundskysten har dog aldrig mistet sin Folkeyndest og 
er stadig blevet ihærdigt besunget. Den har ogsaa spillet en 
Rolle, da Naturdigtningen lagde nyt Land ind under sig i 
Naturalismens første Periode. Det var især H olger Drach- 
mann, der under sit Ophold i Vedbæk gav denne Strækning 
Hj emstavnsret i den moderne Digtning.

Drachmann gjorde hele Udviklingen med fra Romantik til
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Realisme. Han, der fremfor nogen staar som Havets Sanger, 
modtog i sin Rarndom uforglemmelige Indtryk af den nord
sjællandske Natur under sine Sommerferier i Fredensborg. 
I de tidlige Romaner »En Overkomplet« og »Tannhäuser« og i 
de første Digtsamlinger levendegør han Minderne fra Drenge- 
aarenes Sejlture paa Esrom Sø og Strejftogene i Fredensborg 
Slotshave og Skovene ved Gurre. Først efterhaanden faar 
Havet Plads i hans Poesi, og det er ligesom han bevæger sig 
længere og længere bort fra Hovedstadens Feriedomæne, ind
til han tilsidst sidder i sit Hus paa Skagen, omflydt af to Have 
med Rlæsten larmende og Sandet piskende mod Ruden —  
unægtelig et Landskabsbillede af anden Art end det sjæl
landske Skov- og Søstykke.

Imidlertid stammer nogle af hans bedste Sømandsfortællin- 
ger fra Øresundskysten, hyppigt med Inspiration fra hans 
Ophold i Vedbæk. Det var i Regyndelsen af 80’erne. Den 
urolige Vandrer havde lige indgaaet sit andet Ægteskab, med 
Emmy Culmsee, og drev nu ind i den kortvarige Periode, 
hvor han var en af Borgerskabets Støtter og belønnedes med 
Ridderkorset for »Der var engang«. Endnu havde han dog 
ikke brudt med sin radikale Kreds, og Fortællingerne fra 
denne Tid er holdt i en djærv naturalistisk Stil.

Sommeren 1880 tilbragte Ægteparret sammen med deres 
nyfødte Søn og Drachmanns Datter af første Ægteskab i Val
lerød mellem Hørsholm og Rungsted. Drachmann befandt 
sig godt her og længtes ikke efter Byen. Om Efteraaret drog 
Familien til Vedbæk, hvor man i den sydlige Ende af Byen 
havde lejet Villa »Taarnhøj«, der staar endnu. Et nydeligt 
Genrebillede af det daglige Liv i Digterhjemmet tegnede den 
unge Karl G jellerup, der som ny Mand paa Parnasset var 
ivrig efter at holde sig til hos de Store. Hans Digt bærer 
Overskriften »Idyl« og skildrer »Taarnhøj «s Dagligstue en 
Vintereftermiddag, hvor Kvinderne sysler med Barnet, og 
Skjalden skimtes som en let idealiseret Fremtoning:

Men henne ved Vinduets brede Bamme 
sidder en Mand hærdbred og høj, 
urørt af hele den muntre Støj;
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han synes at drømme, med Hovedet bøjet, 
der tegner paa Rudens hvide Rræt 
sin mørke kraftige Silhuet.

Men pludselig vakt sit Hoved han vender; 
gynget af fire kraftige Hænder 
spræller hans Rarn med jublende Skrig; 
da klarer det op over Rrynenes Ruer, 
han Livets frede Spire skuer, 
som nylig blev glemt ved det frosne Lig; 
han synes, han skimter en Fremtidsslægt, 
der høster Vin, hvor vi saaede Taarer, 
med sundere Rlod i rigere Aarer, 
under mildere Følelsers Varetægt — .

Efter den straalende Sommer blev det en ualmindelig barsk 
Vinter. Straks efter Nytaar tog Frosten til, og Isen lukkede 
sig over Sundet helt over til den svenske Kyst. Em m y Drach- 
mann giver i sine Erindringer et malende Rillede af Besvær
lighederne, de maatte udstaa i det store, kolde Hus, hvor 
Rlæsten stod paa fra alle Sider. »Det er en rigtig rar Som
merbolig«, sagde Holger Drachmann, »og det trøster vi os 
med, saalænge Vinteren varer«. De fleste af hans Prosafor
tællinger fra denne Tid er samlet i Rindet »Smaa Fortællin
ger« 1884. Man finder her den raske Skitse »Da Isen skruede«, 
som er dateret Vedbæk den 7. Februar 1881. Alarmeret af 
nogle drønende, eksplosionsagtige Lyde ude fra Sundet be
giver Digteren sig ned til Stranden for at overvære det im
ponerende Naturskuespil. Det er Isen, som bryder op:

»-------- - Jeg oversaa en stor Del af Sundet, som i det usikre
Maanelys og i Skæret af Sneen rørte sig, bølgede, trængtes eller 
hvad jeg nu skal kalde det, paa en mystisk, absolut fremmed
artet Maade, der førte en Uro og Ængstelse med sig, som jeg 
ikke kan erindre fra nogen Storm i rum Sø. Da jeg havde 
overvundet det første Indtryk af Renauelsen —- en saadan 
var det nok —  gik jeg nærmere ned til Stranden, men blev 
snart drevet tilbage. Thi det blev levende derude og vilde 
op til mig, alt det, som havde ligget dødt og fast saa længe.
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Fra den store, brede Nivaabugt nordpaa og fra Sydløbet ovre 
under Hveen skød det paa, pressede sig frem, brød det ind, 
knagende, skurende, stundom med disse hule, undersøiske 
Rallelyde, der tabte sig i Ekkoet af en fjærn Artillerisalve.

—  Stranden her løber ud i en Pynt ret udenfor Haven om
trent, og Strømmen maa vel sætte ind under en særlig Vin
kel mod denne Pynt —  hvad jeg iøvrigt allerede under de 
hæftige Oktoberstorme lagde Mærke til. Paa en Gang rejste 
sig derude over den bølgende Flade en Række hvide Blokke; 
de stod ret op i Vejret, ikke ulig et Geled Soldater. Jeg kom 
til at tænke paa Svenskerne, der stormede vore Volde i deres 
egne Ligskjorter. Alt var Liv og Bevægelse derude, Larm, 
Drønen, Knagen —  kun en Snes Favne fra mig —  og saa 
hylede Vinden hen over de hvide Kæmper og syntes at an
spore dem til at bruge sig, medens Tid var.

De brugte sig, de hidsige Titaner. De sprang op paa Skuld
rene af hverandre, som gjaldt det at storme Himlens Fæst
ning; de rejste Blok paa Blok derude; nogle rullede frem, 
faldt, knustes, andre op igen i deres Pladser; bedøvet, over
vældet som jeg var, troede jeg næsten at høre Signaler i 
Havets store Tudehorn: Slut Rækkerne! Og klavrende, tum
lende, stigende, støttende sig den ene til den anden, laa der 
her i den vilde Vinternats Øde, i Løbet af saa kort Tid, at 
jeg ikke tør nævne den, en Barrikade af mindst et toetages 
Steds Højde, og den fygende Vind hvirvlede sig sammen i 
Taagegestalter langs Voldens Kam: en levende sejrrig Storm
kolonne, der svingede med hvide Kapper i de vældige 
A rm e --------------«.

Der er citeret saa forholdsvis rigeligt, dels for at give Ind
tryk af den beskrivende Stil, hvor Ordene hober sig op i 
Blokke, ligesom Ismasserne, og dels for at vise, hvilket vildt 
og storladent Naturbillede der oprulles, mod hvilket Menne
sket synes lille og magtesløs. For Tilskuerens Øjne skifter 
det fredelige og smilende Øresund Ansigt. Vi er her kom
met langt bort fra Chr. Winthers evige Sommer-Danmark. 
Den uskyldige Idyl aabenbarer nu de stærke Kræfter, der 
gemmer sig under Overfladen. Dampskibsbroen males bort 
under Isens Angreb:
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»En Stormkolonne, der allerede lagvis var vokset i Højden, 
blev skudt frem. En Knagen, nogle dumpe Slag, som af Økse
hug, og Sapørerne med de lange hvide Skødeskind mylre op 
paa Broplankerne, hvis Tømmerf orskalning jamrende 
strakte sig i Vejret og syntes at tilkalde Hjælp. Der kom 
ingen. Sparrer, Planker, Opstandere og Brædder strittede ud 
paa alle Kanter; de hvide Blokke voksede og voksede; kun 
paa den inderste Side imod Land var et lille sort Underlag 
af Tømmer at se, ellers var Brohovedet omdannet til et Is- 
bjærg, et hushøjt Fjæld, der laa blaanende, stille i det ube
stemte Maaneskær med den hylende Vind omkring sig. —  
Og den vilde Naturmagt, der havde sprængt sin Lænker, og 
som havde Natten for sig og stedse blev hidset af den hylende 
Vind, rev Indvoldene op paa den forsvarsløse Dæmning og 
lagde sig selv med Tusinder af Centners Vægt ovenpaa sit 
stønnende Bytte«.

Skitsen afsluttes af et lovlig svulstigt Digt »Foran Isvol
den«, hvor »han« synker sammen ved Synet af den trøstes- 
løse Ismark, der synes at have knust alle Sommerens glade 
Minder, og »hun« maa trøste ham med Tanken om det grønne 
Foraar, der venter forude:

Da vil det tø i din tvivlende Tanke 
d e r  ligger Isvolden; h i s t  er den væk, 
synke da vil denne svimlende Banke, 
blive for Solen en flygtende Bæk; 
da vil du selv under Børnenes Latter 
sætte Papirsbaade ud i dens Strøm, 
medens din Vrede du vanskeligt fatter, 
medens du hvisker: det var kun en Drøm.

Drachmann udstyrede i denne Periode den naturalistiske 
Fortællekunst med en ny Befolkningsgruppe: Fiskerne. Han 
fandt i disse usammensatte Sjæle noget, der stemte overens 
med hans eget Temperament, og selvom Havets gode Arbej
dere stundom fremtræder noget for djærve og folkekomedie- 
agtige, er hans Sømandshistorier dog en vigtig Indsats i Ti-
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dens Prosakunst, baade livad angaar Menneskeskildring og 
Fortælleform. I de fleste Tilfælde er Skuepladsen henlagt til 
Øresundskysten. Fiskebæk, hvor den brillante Cyklus om den 
store Bjørn Sivertsen er placeret, er et let gennemskueligt 
Navneskjul for Hornbæk, mens Vedbæk tydeligt skimtes i de 
Fortællinger, der foregaar i Fiskerlejet Vangaa. Drachmann 
tegnede ofte ret nærgaaende efter levende Model. Han var 
faldet godt til hos Befolkningen og tilbragte mange Aftener 
jjaa den stedlige Kro, og mens han gav en Omgang, spandt 
gerne en eller anden af Fiskerne en Ende. »Der falder altid 
et eller andet for, som kan bruges senere«, sagde han, og det 
viste sig at holde Stik. Den gemytlige og sorgløse Toldassi
stent med de mange Børn og den trykkede Økonomi gaar 
direkte igen i »Toldassistentens Fortællinger«. Men morsomt 
nok er Drachmann selv blevet taget paa Kornet i Karl Lar
sens Fortælling »Odin og hans gamle Kæmper« i Samlingen 
»Dansk Mænd« fra 1898, der bygger paa Minder fra et Ung- 
domsbesøg i Vedbæk. Skildringen er ret grovkornet, men 
meget morsom, og heldigvis kunde Modellen selv goutere den. 
Inspireret af Vedbæk’ske Forhold er ogsaa Drachmanns to 
Noveller med de paralelle Titler »Han døde og blev begravet« 
og »Hun døde og blev begravet«. Den interessanteste af disse 
Fortællinger er dog »Skraaplaner« (noget ukorrekt kaldt 
»Kongen« i den samlede Udgave), der giver et Rids over 
Byens Udvikling og berører dens centrale Problem: Forhol
det til Hovedstaden. Da den gamle Fisker Elias, kaldet »Kon
gen«, dør i sin Alders halvfemsindstyvende Aar, er det som 
om et helt Tidsafsnit synker i Graven med ham. Han har 
hersket enevældigt over Vangaas Befolkning, og Lejet finder 
sig nu pludselig berøvet sit Centrum og hensat i en underlig 
døsende Tilstand af Erindring og Holdningsløshed. Allerede 
i gamle Elias’ sidste Aar er nogle Sommervillaer begyndt at 
dukke op —  Repræsentanter for et indtrængende Fremmed
element —  som Fiskerlejet i en Rlok samler sig imod. Men 
efter den Gamles Død breder Demoralisationen sig. Det gaar 
tilbage med Fiskeriet, men der viser sig en mere gylden Ind
tægtskilde i Sommerudlejningen til de i stadigt større Tal 
Indstrømmende Byboere. Naar der langs Kysten blev Tale
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om Vangaafiskere, saa maatte man efterhaanden til at op
friske sin Geografi, og endda kunde det knibe.

»—  Man behøvede blot at tage derud en Sommerdag, saa 
kunde man selv se. Skrænterne —  de dejlige Skrænter med 
den vide Udsigt over Bugten —  var pakfuld af Villaer, kli
nede tæt op til hinanden, med ligesaa mange Smaahaver, som 
der er Gravsteder paa en nogenlunde anstændig Kirkegaard. 
Den ene Havestue havde fri Udsigt ind i den anden, denne 
igen til Naboerne, og saa fremdeles.

I Samklang med Friheden i Udsigten stod Friheden i Byg- 
ningsstilen. Den mest yndede var den, som er raadende i 
Dvreboligerne i de store zoologiske Haver. Men som der gen
nem enhver Kunststil gaar et Præg af den oprindelige Natur, 
saaledes ogsaa her. Alle Villaerne, paa nogle faa Undtagelser 
nær, havde virkelig været Bolig for Fiskere —  dengang da 
her var Fiskere — .«

Dem kunde man dog nok træffe nogle af endnu. Kulturen 
var trængt sejrrig igennem, men Urindvaanerne maatte ikke 
helt forsvinde, de skulde afgive Garantier for, at man virke
lig boede ved Havet. Den mandlige Befolkning bliver efter
haanden en Art romantisk Staffage, der under Sommerudlej- 
ningsvæsenet og Vinterdriveriet opelsker en inderlig Tilbøje
lighed til at stikke Hænderne i Lommen og se til og i det 
højeste gøre Nytte ved at sejle for Landliggernes Damer. Og 
Fiskerpigerne paavirkes af den Glans, der udstraaler fra Vil
laernes Stue- og Kokkepiger. Hovedstaden drager Vangaas 
kvindelige, ugifte Ungdom til sig, og de vender tilbage som 
fremmede Fugle, med snævre Kjoler, Hatte som Møllehjul, 
Haaret højt opsat og en tilstræbt bymæssig Jargon.

Det er to Kulturformer, der mødes, og den oprindelige 
maa bukke under. Det bliver det udflyttede København, der 
kommer til at give Tonen an, og Stedets bosiddende Indbyg
gere maa se deres Lokalpræg udviskes. At der ligger en be- 
folkningshygiejnisk Fare ved denne Konfrontering af to for
skellige Samfund, havde man længe været klar over. Allerede 
i »Statistisk-topografisk Beskrivelse over Kjøbenhavns Amt« 
fra 1834 anslaas der bekymrede Toner, men Forfatteren, 
Landvæsenskommissær N. S. Sterm  regner dog med, at Be
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boerne i Søllerød Sogn endnu ikke er smittet af det nærlig
gende Sodoma, selv om Udflugternes mange Traktørsteder 
øver en demoraliserende Indflydelse:

»De egentlige, det vil sige de jordbrugende Bønder, ere i 
Almindelighed velhavende og udmærke sig fordelagtigen 
fremfor Nabosognene ved deres Arbejdsomhed og Sædelig
hed. I deres Boliger seer der overalt reenligen og ordentligen 
ud, og næsten hos alle finder man et, undertiden elegant 
møbleret, Stadsværelse, uden at dog Nærheden af Kjøben- 
havn har smittet dem med Overdaadighed og fordærvet deres 
moralske Charakter. Kun ved særdeles Lejligheder vise 
Fruentimmerne nogen overdaadig Pragt i deres Klædning. 
Derimod have de mange Kroer i og paa Grænsen af Sognet, 
ikke færre end 8 i Tallet, skadelig Indflydelse paa en Deel af 
Husmænd, Indsiddere og Fabrikarbejdere, som der tilsætte 
deres Fortjeneste; og giver Nærum By et mærkeligt Eksem
pel paa, hvor gavnlig Kroernes Ophævelse er for Velstand 
og Moralitet; thi saalænge der fandt Krohold Sted, vare 
mange af Byens Beboere bekjendt for deres Byggesløshed, 
ja selv Gaardmænd tilsatte deres Ejendom ved Drik og Spil, 
hvorimod der nu hersker Orden og Velstand«.

I den nævnte Novelle af Drachmann gøres der af den unge 
Pige Martha et sidste Forsøg paa at opretholde de gamle 
Fisker-Traditioner. Hun lader sig ikke lokke af Byens Glim
mer, men forbliver sin Stand og sin Hjemstavn tro og opild- 
ner endog sin Kæreste, den viljesvage Knud, med en Mar- 
kedsvise om Fiskerens Standhaftighed:

Og kommer saa Byen og vil hos dig bo, 
vær høflig imod den, men lad den ej ta’e Dig, 
tag alle dens Volter og Krumspring med Bo, 
giv ikke dit Sømærke fra dig.
Den vil sig kun more og spille Halløj 
saa længe den »ligger paa Landet«; 
vær munter og glæd dig ved Sommerens Støj, 
men husk, der er Jævndøgn og Olietøj, 
husk Fiskeren fødtes til Vandet!
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Hun maa tage et haardt Tag i Knud, der viser slemme Til
bøjeligheder til at blive et amfibieagtigt Væsen ligesom de 
øvrige Unge. Han er nær ved at lade sig bedaare af den kønne 
Stuepige hos Ex-Ministeren og er paa Nippet til at falde i de 
Snarer, som en blussende Bryggerfrue i den farlige Alder og 
en anæmisk Professordatter lægger for hans landlige Uskyld; 
men den haandfaste Fæstemø bringer ham heldigvis paa ret 
Køl igen og gifter sig med ham i en Buf for at undgaa yder
ligere Besværligheder.

Mod Tidsaanden, Forandringernes Lov, kæmper de dog for
gæves. Knud vedbliver ganske vist at være Fisker, men Søn
nerne svigter Søen og bliver landfaste Murermestre og Vogn
smede. Da er Vangaa forlængst blevet Villaernes og Haand- 
værkernes By, som i den nordre Ende har en lille Jernbane
station og i den søndre en lang Dampskibsbro. De større Le
gemer og de større Samfund tiltrækker de mindre, eller over
sat i det gamle Vangaa-Fiskersprog: de store Fisk sluger de 
smaa.

Drachmanns Ophold i Vedbæk endte iøvrigt nær med en 
Forskrækkelse. I Sommeren 1881 udbrød der pludselig langs 
Kysten Klampenborg-Skodsborg en ondartet Difteritisepidemi, 
som bredte sig med foruroligende Hast. Sygdommen syntes 
med Forkærlighed at angribe Landliggerne og navnlig de 
Voksne. Dødsfaldene var hyppige, og blandt Ofrene var Dig
teren Vilhelm  Topsøe, som Drachmann hyldede i et smukt 
Mindedigt, hvad Partifællerne for Resten ikke tog ham naa- 
digt op. Familien lukkede sig inde i »Taarnhøj«, saa længe 
Epidemien stod paa, men de fleste Landliggere tog hjem over 
Hals og Hoved, og Strandvejen laa øde og forladt —  en skæ
rende Kontrast til den fortsat straalende Sommer. Da Efter- 
aaret kom, flyttede man ind til Byen. Det var ikke til at gaa 
en ny Vinter i Møde i det store Hus. Men Drachmann tænkte 
i de næste Aar alligevel med Vemod tilbage paa Tiden i 
»Taarnhøj«, der havde været Rammen om tolv gode Maane- 
ders Familielykke og Arbejdsfred.

67



KRIGENES FØLGER FOR SØLLERØD SOGN1)
A f Mogens L ebech .

Søllerøds Historie er som andre Sognes i Nabolaget 
præget af den nære Hovedstad. Den fredelige Udvik

ling medførte tidligt, at Sognets Bebyggelse blev forskellig 
fra andre danske Landsognes, med talrige Lyststeder, Pa
læer og Smaaslotte, Tilflugtssteder for de bytrætte Kø
benhavnere, adelige og højtstaaende Embedsmænd, saa- 
vel som borgerlige Velhavere. Selve Hovedstadens Historie 
har dog som bekendt ikke alene staaet i den fredelige 
Udviklings Tegn. Krig og Ufred har ret ofte truet Byen, og 
holdt Indbyggerne tappert Stand bag deres Mure og Volde, 
gik det desto mere ud over Byer og Sogne i Hovedstadens 
Omegn. De havde derfor langtfra udelukkende Fordel af 
Naboskabet, om end deres Historie ofte blev mere interessant 
og spændingsfyldt end mere afsides Bondesamfunds.

Derfor har Bestyrelsen for Søllerød Kommunes Historisk
topografiske Selskab ment, at det vilde være af Interesse at 
faa undersøgt, i hvor vid Udstrækning Søllerød Sogn har 
maattet lide for dets nære Forbindelse med Hovedstaden, og 
herom skal der altsaa fortælles paa de følgende Sider.

Der kan næppe være Tvivl om, at Nordsjælland har faaet 
sin Del af Krigens Ulykker ved de forskellige Kampe om Kø
benhavn gennem Middelalderen. Om dette ved man dog over
hovedet intet, og man er ikke meget bedre stillet, naar det 
drejer sig om de to Belejringer, København maatte udstaa,

x) Historisk topografisk Selskab henleder Opm ærksom heden paa, at 
Artiklen om handler Krigsbegivenheder m. v. indtil i Begyndelsen af 
1800-Tallet i det daværende Søllerød Sogn, der i 1923 blev delt i de 
nuværende Søllerød og Vedbæk Sogne, altsaa i Søllerød Komm une.
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henholdsvis i 1523 og i Grevens Fejde, endda Krigen under 
den sidste kom Søllerød Sogns Beboere meget nær ind paa 
Livet, dengang Grev Kristoffers Landsknægte laa for Rispe- 
borgen Hjortholm, som maatte overgive sig efter at dens 
Mure var skudt i Grus. Drønene fra det svære Skyts har lydt 
udover Furesøens Vande og det kan ikke fejle, at Grevens 
Krigere har brandskattet rundt dens Bredder. Ingen histo
riske Kilder har dog baaret Viden herom frem til Nutiden.

Det er først fra de skæbnesvangre Svenskekrige, dengang 
Carl Gustav truede med at udslette det danske Rige af de 
suveræne Staters Tal, og Københavns By volde var det sidste 
Bolværk mod den overmodige Fjende —  det er først under 
Københavns Belejring i 1658-59, man faar nærmere Besked 
om Krigsbegivenheder —  dog kun om faa og af mindre Vig
tighed —  og om Krigens Følger for Befolkningen i Søl
lerød Sogn. Som adskillige andre nordsjællandske Sogne 
skiftede ogsaa dette Ejermand eller rettere Besidder midt 
under Belejringen. Det var den 17. December 1658, at 
Kong Frederik III satte sit Navn under Pantebrevet til Hans 
Svane, Ærkebiskoppen, som han stædigt kaldtes, skønt hans 
officielle Titel jo var Generalsuperintendent. Til Gengæld 
for en Forstrækning paa nærved en halv Snes Tusind Rigs
daler —  den skulde anvendes til Lønninger for Garnisonen 
i den belejrede Ry —  overlod man ham samtlige Ejendomme 
i Søllerød Sogn, ikke netop nogen altfor betryggende Sikker
hedsstillelse i Retragtning af, at Godset syntes at staa foran 
dets fuldstændige Ødelæggelse, som Rispen ialtfald selv 
mente1). Hyggelige Udsigter for de arme nordsjællandske 
Rønder.

Hvordan Dagene gik herude, mens Københavns Rorgere 
indenfor Voldene mandigt værgede for deres Ry og dermed 
for det danske Riges Selvstændighed, vides ikke i Enkelt
heder. Svenskerne har dog ikke været interesseret i at lægge

x) Pantebog 1657-60, Fol. 76 ff., i Rigsarkivet, jfr. Skrivelse fra 
Hans Svane i Indlæg til sam m e: Endog at det uvisse af samme Gods 
ikke sig meget kan beløbe, en Del formedelst at Godset synes vel nu 
at skal blive øde, en Del at Bygningerne paa Gaardene er Bøndernes 
egne og derfor gives ganske ringe Stedsmaal.
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Landet helt øde, det vilde jo besværliggøre Tilførslerne til 
Belej ringshæren foran den danske Hovedstad. Bønderne har 
her som andre Vegne faaet Lov til at købe sig fri, liver By 
maatte betale sin Salvegarde, en udstationeret svensk Vagt
post, der værnede Indbyggerne mod almindelig Udplyndring 
ved omstrejfende svenske Partier, men ikke selv tog det saa 
nøje med Forskellen paa sit eget og andres Ejendom1). Og 
det skal nok passe, at der i Ufredens Tid er udspillet andre 
dramatiske Episoder i Søllerød Sogn end dem, de faatallige 
og faamælte Kilder fortæller om.

Selvom Nordsjælland laa under Svenskernes tunge Aag, 
skortede det ikke paa Forsøg paa at undergrave det frem
mede Regimente. Og navnlig fungerede det hemmelige Efter
retningsvæsen, Spioneriet, upaaklageligt. Der gik saa at sige 
uafbrudt Bud og Breve ind til den belejrede By. Det har dog 
næppe været af Fædrelandskærlighed, naar Jøden Christian 
F elix  opholdt sig i V edbæ k  som dansk Spion og derfra sendte 
sin Tjener ind til Byen med passende Underretninger2). Men 
i Nabosognet havde jo Laurids Tuxen, Forvalteren paa Hørs
holm Slot, til Huse, og han var utrættelig paa Færde i Kon
gens Tjeneste, idet han samtidig paa næsten ufattelig Vis for
stod at bevare Skinnet overfor Svenskerne.

Skønt han var Hovedmanden for det mislykkede Forsøg 
paa at erobre Kronborg tilbage, lykkedes det ham at slippe 
saa godt som helskindet fra Affæren. Han blev overhovedet 
kun tiltalt for at have »korresponderet« med Hovedstaden —  
som saa mange andre —  og slap fri af Fængslet mod Betaling 
af en ganske vist betydelig Pengesum, idet han dog samtidig 
løskøbte nogle Fiskere, der havde fungeret som hans Sta
fetter3).

*•) Jfr. nedenfor om Salvegaarden i Nærum. I flere andre Byer næv
nes saadanne, f. Eks. i Søllerød, jfr. nedenf., og i Isterød, D. Mag. 
5. Rk. V, S. 265.

2) Fra Frederiksborg Am t 1907, S. 86.
s) Om Tuxen i denne Forbindelse, se Rockstroli: Om Kronborg- 

Sammensværgelsen 1659 og Deltagerne heri, Fra Frederiksborg Amt 
1907, S. 65 ff., samt de ved samme Forfatter trykte: Aktstykker ved
rørende Forholdene i Nordsjælland 1658-59 under Københavns Be
lejring, D. Mag. 5. Rk. V, S. 257 ff.
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Allerede dengang havde han dog først villet unddrage 
sig sit Ansvar ved Flugt, og da de svenske Ryttere kom 
efter ham, var han sprunget ud ad Vinduet og havde svømmet 
over Hørsholm Sø for at gemme sig i et hult Træ i Hellehol
mens Kildemose. Han regnede nemlig bestemt med, at der 
laa en Baad ved Humlebæk, som »hannem vist af en fortroet 
Ven var sagt at skulle være i Beredskab«. Men da det kom til 
Stykket, havde den gode fortroede Ven, efter alt at dømme 
Bidefogden paa Krogerup, hans Kollega Hans Bostgaard, selv 
benyttet sig af Baaden og var stukket af til København med 
den. Tuxen fik da fat i Hans Lauridsen i Smidstrup. Han 
»havde en liden Baad at fiske med for den svenske Korporal, 
der laa i hans By« og tilbød ogsaa at føre Tuxen bort, hvis 
han blot kunde skaffe et Par Aarer. Hans egne havde Kor
poralen taget i Forvaring. Og selvom Tuxen »samme Nat 
viste hannem til Hørsholm Bryggerloft efter to smaa Bøge- 
aarer«, saa blev det hele alligevel ikke til noget —  en Med
vider havde fortalt alle Bymænd i Rungsted, at Tuxen sad i 
Helleholms Kildemose og vilde undvige, saa det ogsaa rygte
des blandt Svenskerne, hvorfor han fandt det klogeligst fri
villigt at komme for Dagen og selv overgive sig til Fjenden.

Det var i Juli Maaned 1659, men allerede før Stormen i Fe
bruar samme Aar, havde Tuxen været i Virksomhed, baade 
for at skaffe Kundskaber om Fjendens Forehavender til de 
indesluttede og for ude i Landet at fortrædige Svenskerne. 
Han blev ogsaa mistænkt for at have haft en Finger med i 
Spillet, dengang den svenske Sekretær Joels Kiste blev plyn
dret i Skoven mellem Nærum  og Høsterkøb, »i Hørsliolms 
Skov i Søllerød  Sogn«. En af hans Folk, Laurids Knudsen 
Skytte, maatte flygte og skjule sig, fordi han skulde vide 
noget herom og »endog et Parti svenske Ryttere, som var ud
kommanderet at søge efter denne, græssede deres Heste og 
hvilte en halv Snes Trin østen for Egen, han sad udi, saa be
varede dog Gud hannem, at de bleve hannem ikke var og 
ikke søgte i samme hule Eg, hvor de dog gemenlig plejer at 
lede i, om Folk skulde have forvaret noget«. Hovedmanden 
for Overfaldet skal ellers have været en dansk Rytter, Peder 
Laursen, hvilken en svensk Ritmester »havde undt Laurids
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Tuxen til en Salvegarde i Isterød«, aabenbart en Overløber —  
der før havde tjent i Kaj Lykkes Regiment —  og han havde 
til Medhjælpere haft »nogle svenske Trompeter-Drenge af 
N ærum !«

Som Tuxen allerede før Stormen havde været i Aktivitet 
og flittigt ladet Fiskerne i Nivaa bringe Meddelelser til Kø
benhavn, fortsatte han sin Virksomhed selv efter det mislyk
kede Anslag mod Kronborg, ja han udpønsede saa fantastisk 
en Plan som at bringe den svenske Konge død eller levende 
til Hovedstaden og paastaar selv, det kun slog Fejl, fordi en 
af hans Skytter ramte forkert, traf Knappen paa en af For
ridernes Kjole i Stedet for selve Manden!

Derimod lykkedes det at bringe den svenske Konges Liv
hest tværs igennem Svenskernes Vagtkæde og Relej ringstrop
perne ind til Ryen.

Tuxen havde ogsaa udspredt flere Hundrede Exemplarer 
af Frederik I ll ’s trykte Proklamation, der opfordrede tyske 
og polske, ja for den Sags Skyld ogsaa svenske Soldater i 
Fjendens Række til at desertere —  og det ikke blot i den 
svenske Lejr, han havde ogsaa ved Nattetide naglet dem paa 
Dørene rundt om i Landsbyerne, hvor de svenske Salvegarder 
laa i Kvarter!

Men til sidst gik det alligevel ikke mere.
Ved Forrædderi kom Svensken til Kundskab om, at Tuxen 

havde fulgt Kong Frederiks Opfordring til at organisere Bøn
derne i Nordsjælland til væbnet Modstand. Han og Ridefog
den paa Frederiksborg havde virkelig faaet samlet en hel 
Skare, som holdt sig skjult i Skovene ved Hørsholm, indtil 
det passende Tidspunkt kom, saa de kunde »nedlægge« de 
svenske Vagtposter og begive sig til Undsætning for den be
trængte Hovedstad.

Da det kom for Dagen, maatte han flygte og denne Gang 
for Alvor. En Datter af Oldfruen paa Hørsholm, der var med 
paa Flugten, har selv fortalt om den spændende Færd, des
værre ikke i altfor tydelige Vendinger. Det var lykkedes 
Tuxen med Familie at komme om Rord i en engelsk Fregat 
udfor V edbæk. Men Englænderne var jo Sveriges Allierede, 
og to svenske Officerer indfandt sig strax om Bord for at for-



lange Tuxen udleveret. Skibschefen maatte indvillige, dog 
skulde Tuxen have Madro, hævdede han, man sad netop ved 
Bordet —  bagefter skulde han saa blive sat i Land. Og det 
blev han, efter dog først at have truffet Aftale med en Sø
mand fra Dynkerken og nogle andre engelske Matroser, at 
de blot skulde lade, som de roede ham i Land, men i Stedet 
for, saasnart de var kommet ud af Syne fra Skibet, sætte 
Kursen mod København.

Det gik imidlertid ikke helt efter Programmet. En engelsk 
Løjtnant fulgte med i en anden større Baad, saa det ikke lod 
sig gøre at stikke af, og inde fra Land raabte de utaalmodige 
svenske Ryttere ud, om man saa havde Manden fra Hørsholm 
med. Nu havde de ventet paa ham den ganske Dag! Løjt
nanten maa dog vist have haft sine Planer, han hævdede, at 
han havde hentet Tuxen paa hans Bopæl og ogsaa vilde af
levere ham der og mens de parlamenterede, lykkedes det 
Flygtningene at gemme sig i en af Fiskerhytterne i Vedbæk, 
tæt ved Stranden.

Og tilsidst lod den engelske Løjtnant auf vielfertiges Bitten 
Dynkerkeren og de andre sammensvorne engelske Søfolk om 
at eskortere Familien til Hørsholm, selv tog han Afsked og 
sejlede ud til Fregatten med begge Baade!

Heldigvis laa der dog en gammel halv ødelagt Baad ved 
Stranden, og da der var gaaet en passende Tid, gik Dynker- 
keren ned til den for dog strax at blive mødt af Svenskerne
— den maatte han ikke tage. Han skulde om Bord, hævdede 
han, nu havde han gaaet den lange Vej med Tuxen til Hørs
holm og tilbage igen, og nu havde Løjtnanten taget begge 
Baadene.

Svenskerne følte sig ingenlunde helt beroliget, de antydede 
direkte, at Hørsholm-Manden maaske vilde flygte med den 
gamle Baad, at han muligvis laa gemt mellem Buskene ved 
Stranden, og de var ikke langt fra at træffe det rette.

For under denne Snakken frem og tilbage, mens Dynker- 
keren spillede den forfulgte Uskyldighed: Englænderne og 
Svenskerne var jo Venner, hvorfor havde de da saa ond Tro 
til ham? —  saa sad Tuxen og hans Familie i Skjul ganske tæt 
ved, der var kun et Gærde mellem dem og de svenske Ryt-
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tere. Og paa en eller anden Maade fik han praktiseret en 
Rigsdaler i Haanden paa den engelske Skibs-Korporal, der 
strax forstod Vinket. Han bød omgaaende Rytterne paa en 
Drink hos Marketenderen i Vedbæk. Baaden blev endelig sat 
i Vandet og i Mørket kom Tuxen og hans Kvindfolk virkelig 
om Bord, lige forbi de Vagtposter, der stadig stod ved Bred
den. Man havde taget Fruentimmernes hvide Lin af og i Ste
det for givet dem Søfolkenes Huer paa Hovedet.

Baaden var allerede stødt fra Land, da —  Tuxens Barn be
gyndte at græde.

Men Søfolkene var ikke raadvilde, øjeblikkelig istemte de 
en højrøstet Afskedshilsen til deres kære Venner paa Stran
den: Adieu, liebe Schweden! Adieu! nun gehen wir fort zu 
Schiff! brølede de i Kor, og endelig gled Baaden med Flygt
ningene af Sted, bort gennem Natten1).

Onde Tider faar som bekendt ogsaa Ende, og en Dag skulde 
ordnede Tilstande følge paa de lovløse, Betten atter have sin 
Gænge. »Denne Bog skal være Sokkelunds Herreds Tingbog, 
hvor udi strax for Betten skal indskrives, hvis som inden 
Tinge ved Betten handles«, staar der paa Titelbladet til Her
redets Betsbog2), ny i Aaret 1658, for som der fortsættes: »og 
skal herudi først begyndes at skrives den 5. Augustij 1658 og 
siden fremdeles til den bliver fuldskreven«.

Bogen blev  skrevet ud, den første Indførsel er blot fra den 
26. Juli 1660, næsten to Aar senere, da blev der første Gang 
holdt Ting efter den bedrøvelige Fej de tilstand.

Og nu skulde alt jo bringes i sin gamle Gænge igen, Bøn
derne atter svare Skatter og Afgifter til de hjemlige Myndig
heder, ikke mere til Carl Gustavs Krigskasse, saavidt muligt
—  for Krigstiden havde tæret haardt paa deres økonomiske 
Evne. Det kom for Dagen, da der blev optaget Syn over 
Gaardenes Tilstand, og saa viste det sig endda, at Bønderne i 
Søllerød Sogn havde haft en naadelig Skæbne, naar man saa 
hen til dem nærmere Hovedstaden. I et bredt Bælte rundt 
om denne, saa der trøstesløst ud, alt var nedbrændt til Grun-

‘ ) D. Mag. o. anf. St., S. 271, jfr. Giessing: Jubellærere I, S. 344.
2) I Landsarkivet.
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den og de Bønder, der var vendt tilbage til Ruindyngerne 
mistvivlede, om de overhovedet kunde genoptage Besiddel
sen, om de ikke hellere skulde søge deres Lykke paa andre 
Steder1) .

I Søllerød saa det langtfra saa sort ud. Værst var det 
gaaet ud over Sognets industrielle Etablissement, Kobber
møllen, den senere Strandmølle. Den havde Svenskerne øde
lagt i Bund og Grund, og den havde ikke været til at redde 
eller »i nogen Maade kunde frelses, fordi de vidste, den hørte 
Godtfolk til i København og tog derfor saa meget desto slem
mere af Sted den i Grund at ødelægge«. Der var jo ingen 
til Stede, der kunde betale for, at den blev skaanet, »Fjen
den var med 11 eller 12 Vogne ankommen . . nedbrød og 
bortrøvede, hvis der fandtes, Huse, Døre, Vinduerne, samt alt 
andet paa Steden fandtes«, en Del var ført til Lejren ved 
Brøndshøj, og ellers var der »tilsat Folk af Fjenderne at 
tage Godset og det bære ned til Broer ved Stranden«2).

Bøndergaardene var sluppet for bedre Køb. Ganske vist 
var de allerfleste temmelig »brøstfældige paa Tag og Leder«, 
men derfra og til fuldstændig Ødelæggelse var der jo et langt 
Spring, og de enkelte Gaarde, som det var gaaet værst ud 
over, var alligevel ikke helt jævnet med Jorden. Det drejede 
sig om Ingvor Nielsens Gaard i </)verød, hvor én Længe var 
nedbrudt af Fjenden, og den Gaard i T rør ød, som Hans Pe
dersen nylig havde overtaget, hvor den øverste Del af en 
Længe ligeledes var ødelagt, tilligemed en Del af Stuelæn
gen, mens Resten af Rygningerne var meget brøstfældige. I 
N ærum  var det smaat bevendt med hele tre Gaarde. Unge 
Peder Nielsen »haver ingen Sæd til sin Gaard, er dog paa 
Steden og agter den at ville forbedre«, og selvom Rygnin-

' )  N ystrøm : Fra Nordsjællands Øresundskyst, S. 20 f., jfr. Forteg
nelse over de afbrændte Landsbyer i det sammesteds i Noterne S. 641 
citerede Bilag 52 ved Ove Juels Regnskab for Hovedskatten til Jul 1660 
for Sjællands Stift (i R igsarkivet): Valby, Vigerslev, H vidovre, Rød
ovre, Vangede, Buddinge, Gladsaxe, Pederstrup, Skovlunde, Avedøre, 
Bregnerød, Mørkhøj, Brøndshøj, Em drup, Vanløse, Utterslev, Brøndby
øster.

-) Tingbogen 1662, 20. Febr.
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gerne paa den Gaard, Momme Thomsen »fradøde«, var nogen
ledes ved Magt, saa var der til Gengæld intet saaet til den. 
For den stod øde, Folkene havde forladt den.

Gamle Peder Nielsens Gaard har endelig ogsaa Mærker efter 
Fjendens haarde Fremfærd1). Vilkaarene var meget ringe, 
blev der sagt, og det kom siden frem, hvor ringe. Nemlig da 
han blev sagsøgt til at betale henved 100 Slettedaler, som han 
var Søllerød Kirke skyldig, fra den Tid han havde haft 
»Kirkeværgeriet«. Lige saa sikkert det var, at han, før Sven
skerne kom, vilde have været i Stand til at udrede Beløbet, 
ligesaa umuligt vilde det nu falde ham. Fjenden havde ud
plyndret Gaarden, saa alt, hvad han og hans to Sønner nu 
ejede, var en eneste Hoppe, Besten af Besætningen var borte.

l ) Tingbogen 1660, 23. Aug. Fuldstændigt Tingsvidne m ed de 8 
Mænds Afsigt findes som Bilag til Københavns Lens Regnskaber. Syns
forretningen indeholder ligeledes Meddelelse om, hvad der var saaet 
til de forskellige Gaarde, gennemgaaende m indre eller større Brøkdele 
af den normale Udsæ d. Senere blev der ogsaa taget Syn paa Sognets 
Skove, der endda heller ikke var saa ødelagte: Ørneholm Lierschou  og 
Ø ffuerødt Vange er forhen agtet for m oxen øde. Paa adskillige Steder 
er en Del Træ er afhuggen —  kan ikke siges at være ved Magt, dog 
skatteret det, som endnu staar, at kan indslaas, naar god Olden bliver, 
Svin til at fede 55. Holte Skov, af Hans Merchell boende i Holte nu i 
Tilsyn, er meget temmelig ved Magt, kan indeslaas i god Olden til at 
blive fede —  Svin 150. Thoffte Snabe er paa det meste forhuggen og 
ikke kan estimeres til nogen Olden. Trørøds H olm e, saavelsom Heste 
H aven  findes mesten forhuggen, agtes som igen staar, til Svin at kunne 
fedes 20 Stykker. Schiberød, som Elies Knudsen i Væbeck har i T il
syn, ud med Landevejen fra Smedstrup til W ebecks Sand, er forhug
gen og en ganske Del staar m ed Kronen (Udvisningsm ærket) paasla- 
gen til Amageren deres U dvisning. Ellers eragtes samme Skov, som  
nu staar, naar Gud vil forlene fuldkommen Olden at kan fede —  Svin 
250. Søllerød Kirkeskov, af Kirkeværgen tilses, er ved Magt, paa en 
ungefær 5 eller 7 Træer nær, eragtes naar god Olden kan blive, at kan 
fede —  Svin 60. Nærum bs O re: H ouholm b  er ganske forhuggen, fra 
Slotsbroen  til Store Schaar m este Delen afhuggen, ligesaa fra Store 
Schaar til Koubierg  er og den største Del afhuggen, K obbersm edens  
H ave nogenledes ved Magt, K indebøeg  en Del Træer afhuggen og en 
ganske Del endnu staar m ed Kronen paaslagen til Lenets Tienere. For- 
bemeldte Skove kan eragtes i god fuld Olden til 500 Svin. (Tingbogen  
1661 14. F eb r.). Om Placeringen af de nævnte Skove, se Nystrøm , 
o. anf. Værk, S. 598.
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Og han havde før haft »en hel Hob, baade Heste, Hopper og 
Kvæg, mens en Del af Fjenderne blev borttagen og en Del 
bortstjaalen, saavel som de tog hans Jernkakkelovn, som var 
neden i hans Port«, forresten et mærkeligt Sted at anbringe 
samme.

Det endte da ogsaa med, at han og Sønnerne solgte Gaar
den til en københavnsk Borger Jakob Bang, som 10. Marts 
1661 tog Fæstebrev paa den hos Hans Svane1). Det var jo 
kun Gaardenes Bygninger, Bønderne i Nordsjælland ejede og 
kunde disponere over. Peder Nielsens sørgelige Skæbne ramte 
ikke ham og hans Familie alene, ogsaa to af hans Byfæller 
blev draget med ind i Ulykken. Hans Joensen og Jep Thide- 
mand, der begge var gaaet i Borgen for ham, blev dømt til at 
erstatte Søllerød Kirke dens Tab, om ogsaa med den noget 
problematiske Bet at søge deres Penge igen hos den forar
mede Peder Nielsen2).

Og lige saa slemt som ham var det gaaet Konen paa den 
Gaard, der nu stod øde, Momme Thomsens Enke. Ganske 
vist laante den svenske Trompeter, der laa i Nærum, hende 
en Vogn at age bort paa, men det var ikke paa Grund af 
hendes overflødige Bagage. Soldaterne havde taget det alt
sammen, ja da hun drog af Gaarde, tog de »Kjolen«, hun havde 
paa, og Hyndet til at sidde paa, saa hun fik ikke det ringeste 
med sig »af hvis Formue, hun havde paa Boligen, men af 
Fjenden var det alt spoleret og borttaget«3).

Den svenske Trompeter i Nærum  var Byens Salvegarde, 
det af Bønderne selv betalte Værn mod Udplyndring! Særlig 
samvittighedsfuldt synes han altsaa ikke at have udført sit 
Hverv, og forresten havde han ogsaa selv vist sig noget be
sværlig. For nu kom der baade det ene og andet for Dagen, 
som man i Ufredens Tid havde maattet tie stille med, ogsaa 
hvad Landets egne Børn havde paa Samvittigheden.

*) Tingbogen 1661, 21. Marts, 2. Maj, 30. Maj, 6. Juni, 20. Juni. Gaar
den synes at have dannet Grundstammen i den gamle Nærumgaard, se 
Nystrøm  o. anf. Værk, S. 333.

2) Tingbogen 1661, 25. Juli.
3) Smsds. 1661, 21. Novbr.
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Det var især galt med røvede Heste og Kreaturer, som un
der Fejden var købt af Svenskerne, og som nu de rette Ejer- 
mænd havde faaet opsporet og ved Rettens Hjælp søgte at faa 
tilbage. Om det saa var Degnen i Søllerød, saa beskyldte 
Helle Eriksen, ovenikøbet hans Bysbarn, ham for at have 
købt et af hans Faar af Salvegarden, som laa der i Byen, og 
skønt han først satte sig paa den høje Hest og vilde føre 
Vidnesbyrd mod Helle Eriksens Paastand, blev han til Slut 
hjemme og lod Herredsfogden dømme Faaret til det rette 
Ejermand1).

Ogsaa i N ærum  var der Nabostrid. Mads Jørgensen sigtede 
Peder Rasmussen Hjulmand for at være Skyld i, at Sven
skerne havde faaet fat i noget Kobber, som havde tilhørt ham 
selv, tillige med den salige Momme Thomsen. En Karl, der 
havde tjent hos denne, havde henført Kobberet i Brøde Sø 
for at det skulde være i Fjelster og Forvaring for Fjenden, og 
ham skulde Peder Hjulmand have angivet. Det lod sig da 
ogsaa bevise, at den førnævnte Salvegarde i Nærum, Trom
peteren, var kommet til Peder: Du Hjulmand, Du vedst, 
hvor den Karl er, der haver sat det Kobber i Forvaring! Du 
skalt medfølge at opsøge hannem! Og da Peder undskyldte 
sig, han kendte ham ikke, blev Svensken vred: Du løgst. Du 
Hundsfot! Du skalt følge med og vise os hannem! Hjulman
den turde ikke andet end lystre, og de gik sammen til Elies’s 
Gaard i Nærum, hvor han gik ind og bad Karlen komme ud, 
der var en fremmed Mand, der vilde tale med ham. Og det 
endte med, at Karlen maatte følge med og sammen med By- 
mændene hjælpe til at faa Kobberet taget op.

Hjulmanden benægtede heller ikke sin Andel i Foretagen
det, han skød sig bare ind under, at han ikke havde turdet 
gøre andet, han var tvunget dertil, og da det viste sig, at 
Kobberet tildels var i Behold hos Mads Jørgensens egen »Fa
derbrodersøn«, der dog havde indløst det fra Svenskerne —  
Mads havde maattet leje sin egen Brændevinskedel af Fæt
teren —  saa frikendtes Peder Hjulmand for Tiltalen2).

1) Tingbogen 1660, 6. Decbr., 1661, 10. Jan.
2) Sstds. 1660, 23. Aug., 6., 20. og 27. Septbr., 8. Novbr.
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Men kunde Bønderne kævles indbyrdes, saa var de enige 
nok i andre Tilfælde, navnlig naar man fra det Offentliges 
Side rejste Krav imod dem, saaledes da Slotsskriveren fra 
København, Jakob Ej lersen først paa Aaret 1661 stævnede 
dem til Betaling af allehaanden gamle resterende Skatter og 
Afgifter.

»De forsaa dem til at nyde, hvis Afslag som de forordnede 
Synsmænd paa deres Sæd og Jords Grøde havde erkendt dem 
at forskaanes med, og hvis dem ellers blev bevilget af den 
gode Hr. Lensherre at føre Vidnesbyrd om deres Tilstand og 
Vilkaar efter de fjendtlige Indfald og Udplyndring baade af 
deres Konges eget Folk og af Fjendens Folk«.

De havde jo letteligen i sin Tid kunnet betale, hvis der 
ikke var paakommet dem saa megen anden Udgift og Be
sværing, men der »paa de Tider blev paalagt dem saa mange 
andre Skatter, som de over Hals og Hoved maatte udgive, 
saasom Skat af al deres tilhørende Kvæg og Heste, Hesteskat 
til Dragoner og Bvtterhold til Kapper, Støvler, Pistoler og 
Sadler til Bytterne, item 2 Skjorter og Strømper til Solda
terne og anden mere Besværlighed med Konsumtions Told 
af hvis, de skulde sælge til Penge at bringe til Veje, saa 
Udgifterne havde været saa store, de dem umuligt kunde 
afstedkomme«.

»Desforuden maatte de paa Provianthuset levere en ganske 
Hob af deres Kvæg, som de intet bekom for. Saa kom baade 
Kongens Folk og Fjendens Folk . . . .  og ruinerede den største 
Del af dem, og der de fattige Folk i den korte Fred, der var, 
laante og borgede —  til at saa og pløje —  og det stod nu aller
bedst med Grøde, kom Fjenden igen over Hovedet og med 
alle ruinerede dem i Grunden, saa den største Del af dem 
aldrig kan faa Bod igen eller komme paa Fode«, med mindre 
Kongen naadigst vilde bevilge dem Afslag i deres Forplig
telser. Kongen havde jo da ogsaa forpantet dem bort til 
fremmed Herskab, hvor de maatte gøre Tynge og Besværing 
over Evne1).

! )  Tingbogen 1661, 10 Jan.
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Om det sidste er sandt, lader sig næppe afgøre. Der mang
ler Meddelelser om deres Forhold i det Par Aar, de var pant
sat, men det er i hvert Fald sikkert, at Hans Svane ogsaa 
havde kontante Udgifter paa sit Pantegods. I Juni Maaned 
1661 mødte hans Fuldmægtig Hans Merchell1) i Holte frem 
paa Herredstinget med en hel Stabel »Haandskrifter«, For
skrivninger, som Søllerød Sogns Fæstere havde maattet give 
fra sig til Gengæld for Forstrækninger i rede Penge. Saa- 
godt som alle Bomændene havde enten i Efteraaret 1660 eller 
Foraaret 1661 modtaget udbetalt Beløb paa fra 4 til 26 Slette- 
daler, der enten skulde tilbagebetales til bestemte Terminer, 
den næstfølgende Mikkels- eller Mortensdag, eller ved Paa- 
krav.

Der var heller ingen, der løb fra deres Underskrift, eller 
rettere deres Bomærke, der stod tegnet under hvert af deres 
Navne, men om Biskoppen derimod har faaet sine Udlæg 
igen, er en anden Sag. Det synes i det hele taget ikke at have 
været nogen særlig god Forretning for ham, eftersom Bøn
derne ogsaa den samme Dag maatte indrømme, at de for
rige Aar overhovedet ikke havde ydet nogen Landgilde2).

Formodentlig har Høj velærværdigheden tilsidst faaet fat 
i den rigtige Ende, da han sluttelig blev Herremand i langt 
større Stil, dengang Kronen for hans Fordringer overdrog 
ham Svendstrup Gaard og Gods, mens han allerede 1662 mod 
Erstatning andetsteds havde givet Afkald paa Panteretten i 
Søllerød Sogn, hvis Bønder derefter strax blev underlagt det 
nyoprettede Dronninggaard3). Og formodentlig er de i Løbet 
af de følgende Aar snart kommet nogenlunde paa Fode igen.

‘ ) Om ham se N ystrøm , o. anf. Værk, S. 350.
2) Tingbogen 1661, 6. Juni.
3) Ifølge Extrakt over Udlagt Jordegods i Danmark 1657-70, L i

tra P, Fol. 48 (i Rigsarkivet), er Pantebrevet tillige m ed andre, ind
løst og afbetalt med Jordegods til Ejendom  1662, 9. Marts, uden der 
iøvrigt er fundet nærmere Oplysninger om denne Transaktion. Jfr. 
ogsaa W e st: Kronens Skøder II, S. 211, og Københavns Amts Regn
skaber.
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Som bekendt varede det ikke ret mange Aar, inden Chri
stian V søgte at tage Revanche for sin Faders Nederlag og 
den skaanske Krig udbrød. Den førtes jo helt igennem paa 
fjendtligt Landomraade, saa ogsaa Nordsjælland skaanedes 
for Krigens sørgelige Følger.

Bønderne i Søllerød Sogn havde ellers den bedste Lejlig
hed til paa nært Hold at følge de storstilede Forberedelser 
til Felttoget i Skaane 1676, for de anselige danske Hærstyrker, 
som var bestemt til Invasionen, laa i Begyndelsen af Juni 
Maaned i Lejr i Dyrehaven i Nabosognet Lyngby, efter at 
man forøvrigt først paa Aaret havde paabegyndt Anlægget 
af en Lejr mellem Rungsted og Nivaa. Man havde dog op
givet at lade Tropperne overføre heroppefra, navnlig fordi 
det vilde blive altfor vanskeligt at indskibe de mange Tusinde 
Heste, som det drejede sig om. I Stedet for løb Invasionsflaa- 
den ud fra København og op ad Sundet til Råå, syd for Hel
singborg.

Selvom de danske Tropper blev liggende i Skaane Vinteren 
over, voldte det strenge Vejrlig —  Vinteren begyndte allerede 
i November og varede til Marts, saa baade Sunde og Bælter 
frøs til —  at man hertillands var forberedt paa fjendtlige 
Overgangsforsøg.

Der blev derfor i December udstedt General-Opbud til 
Landeværnet i Sjælland, saa der skulde møde en Mand af 
hver Gaard med »tilbørlig Gevær«, og i Københavns Amt 
stillede Sokkelund Herred et af de 5 Kompagnier, vel et Par 
Hundrede Mand, de fleste forsynet med Skvdevaaben og alle 
med Degen (eller Kaarde). I Løbet af Vinteren blev der 
ganske vist flere Gange foretaget Forandringer i Antallet af 
det udskrevne Mandskab, i Januar skulde der kun møde 500 
Mand fra hele Københavns Amt tillige med andre Amters Folk 
ved Rungsted Kro, og da Frosten saa netop tog af, blev der 
givet Ordre til at »forløve« dem med det samme omtrent. 
Og saa i Slutningen af Maaneden, da det atter begyndte at 
fryse liaardt, stævnedes Landeværnet til selve København. 
Stor Tiltro nærede man nu ikke til disse Troppers Krigsdue- 
lighed: at sætte en Bonde hen paa Stranden som Vagt er lige 
saa godt som at sætte en Knup, med mindre der er en hos,
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der har Forstand; saa gør ogsaa Bonden, hvad han skal og 
bliver befalet1).

I den Omgang blev Landeværnet dog ikke sat paa nogen 
Prøve, det skete først i den næste Fejde mellem Nabofolkene, 
under den store nordiske Krig, da Karl XII i Aaret 1700 virke
lig gjorde Landgang paa den nordsjællandske Kyst2). Øerne 
var jo saa godt som blottet for Tropper, da Kong Frederik IV 
selv laa i Holsten med Hæren efter Felttoget mod Gottorper- 
hertugen, og man havde kun kunnet sætte Hovedstaden i 
nødtørftigt Forsvarsberedskab.

Ankomsten til Sundet af en engelsk-hollandsk Flaade 
havde i Juni Maaned vakt Uro, men den havde dog pas
seret Kronborg under Venskabs- og Neutralitetsforsikringer 
og tonede først rent Flag, da det var lykkedes den at forene 
sig med den svenske Flaade. Denne var —  hvad man havde 
troet helt ugørligt —  løbet gennem Flinterenden, efter Kong 
Karls udtrykkelige Ordre.

31. Juli bombarderede de forenende Flaader den danske ved 
København, ganske vist med ringe Virkning, men næste Dag 
foretog Fjenden et Landgangsforsøg mellem Gyldenlund 
(Charlottenlund) og Skovshoved. Forsvaret var imidlertid 
rede, Bavnerne blussede op i den lyse Sommeraften, Lande
værnet traadte an til Kamp og fra København kom der regu
lære Tropper, ligesom adskillige Orlogsfartøjer mødte op og 
gav deres Besyv med i Spillet. Ved 2-3 Tiden om Morgenen 
var Fjenden slaaet tilbage.

København blev dog igen bombarderet nogle Dage senere 
og samtidig gav de fremmede Admiraler Karl XII Tilsagn 
om Støtte til et nyt Landgangsforsøg. Organiseringen af dette 
begyndte omgaaende og som det bedst egnede Sted valgte 
man Kysten mellem Tibberup Mølle og Humlebæk.

Det nøjagtige Sted kendte man ikke i København, hvor 
man ellers var vel underrettet om Fjendens Planer, og Slots- 
loven, den Kommission, der førte Begeringen i Kongens Fra

' )  Rockstroh: Udviklingen af den nationale Hær i Danmark II, S. 
167, 219.

2) T il det følgende: Den store nordiske Krigs Historie ved Gene
ralstaben, I, S. 395-478.
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vær, var stemt for virksom Modstand mod ethvert Landgangs- 
forsøg. Københavns Kommandant mente imidlertid ikke at 
kunne undvære Tropper af Hovedstadens faatallige Garnison, 
og Enden blev, at Landeværnet i Forbindelse med nogle Af
delinger Rytteri var alt, hvad man satte ind mod det fjendt
lige Invasionsforsøg.

Vejret var dog ikke gunstigt for et saadant, da de danske 
Strandvagter den 3. August observerede Bevægelser i de 
fjendtlige Flaadestvrker, og om Natten laa Eskadren op- 
ankret syd for Hven, hvorfra den om Morgenen den 4. gik 
nedad og henad Kl. 7 befandt sig ud for V edbæ k1). Det lyk
kedes en dansk Flaadeafdeling at sinke Landgangen noget, 
og en Tidlang var Kampen gaaende mellem Vedbæk og 
Hven, men Fjendens Overmagt var overvældende og snart 
sejlede Landgangsfartøjerne med de konvojerende Orlogs
skibe mod Nord, inde paa Kysten fulgt af de danske For- 
svarsstyrker, der af og til aabnede Ilden med deres faa Felt
kanoner. Dog, hvad kunde de, tilsammen ikke Tusinde Mand, 
deraf Halvdelen uøvede Rønder, udrette mod den overtallige 
Fjende, dækket af Krigsskibenes Kanoner? Trods al god 
Kampvilje var der ogsaa her kun Tale om at opholde Fjen
den et Stykke Tid, nærmere betegnet indtil Kl. 8 Aften, da der 
blev givet Signal til Retræte.

Svenskerne etablerede sig strax i en befæstet Lejr, men 
deres Stilling var i Virkeligheden foreløbig kritisk. Land- 
gangsstyrkerne var paa alt i alt ca. 4000 Mand, hvoraf intet 
Rytteri, saa det vilde blive vanskeligt at inddrive Leverancer 
fra den fjernere Omegn, og man havde kun medført Pro
viant til 5 Dage. Man maatte strax indskrænke sig til at 
plyndre de nærmest liggende Landsbyer og Fiskerlejer, der 
tildels blev ilde medtaget.

Det københavnske Rorgerskab var kamplystent rede til at 
værge for deres Ry, »gaa til Volds« som i Tredie Frederiks 
Tid, om det gjordes Rehov, og i det hele utilfreds med de

')  Fjenden syntes at ville gøre Landgang ved Vedbæk, hed det i 
Slotslovens Rapport til Kongen af 5. Aug. (Originale Rapporter fra de 
tilforordnede i Raadstuen for Københavns Slot til Hans kgl. Majestæt 
1700, 12. Jun.-6. Aug., Rigsarkivet.
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Regerendes passive Holdning. Ogsaa fra militær Side rejste 
der sig Røster til Fordel for mere aktiv Indsats, de blev dog 
stemt ned, og efterhaanden lykkedes det Fjenden at faa trans
porteret Rytteri over tillige med mere Fodfolk, saaledes at 
hele Korpset efterhaanden talte 10.000 Mand. For at sikre 
Tilførslerne udstedte Karl XII den 12. August en længe i For
vejen i Lund trykt Proklamation til Sjællands Befolkning 
med Tilsagn om Reskyttelse mod al Uret og Vold. »Gifwet 
uthi Fältlägret wid Humblebäck der sammestädes den 29. 
Julii 1700«! Slotsloven imødegik omgaaende med et Opraab 
i Frederik IV’s Navn, hvori Undersaatterne mindedes om de
res Ed og Pligt mod Arvekongen. De, der ydede Fjenden 
Bistand stempledes som gudsforgaaende Mennesker, hvis 
Handlinger til alle Tider vilde være strafværdige og beskæm- 
melige for dem selv og deres Efterkommere. Og Bønderne 
var i det hele taget ikke synderlig villige til at bringe deres 
Varer til Torvs i den svenske Lejr, maaske mere af den 
Grund, at de kun blev betalt med halv Dagspris!

Den 18. August udstedte Karl XII Befaling til Udarbejdelse 
af en Plan til Belejring af København, men samme Dag var 
Freden i Traventhai blevet underskrevet. Allerede den 11. 
August var en af Søllerød Sogns mest prominente Beboere, 
Storkansler Grev Conrad R even tlow 1), ankommet til Køben
havn med Fuldmagt til at »iværksætte alt, hvad der kan tjene 
til Københavns og Sjællands Sikkerhed, og til at forjage de 
fjendtlige Tropper derfra, ganske som om Vi selv havde 
været tilstede«2). Han havde kunnet forsikre, at Freden alle
rede var saa godt som sluttet, og at der vel næppe vilde være 
Tale om andet, end at Sverige ogsaa vilde gaa ind paa de 
af Gottorp godkendte Betingelser. Ikke desto mindre var 
Karl XII alt andet end begejstret, da han den 21. blev under
rettet om det skete, ja han lod endda Størstedelen af sin Hær 
marschere mod Syd til den ved Bungsted indrettede ny Felt

‘ ) Jfr. Nystrøm , o. anf. Værk, S. 439 f.
2) Hans Indberetninger til Kongen, i Generalstabens Værk, citeret 

som Danske Kongers Hist. Fase. 219 findes nu i Kronologisk Sam ling: 
Dokumenter vedr. Frederik IV ’s, især den store nordiske Krigs Hist. 
1700-01, i Rigsarkivet.
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lejr. Men da den engelske Admiral Rooke paa Reventlows 
Forestilling svarede, at han for sin Del vilde trække sig ud 
af Kampen, fik Piben en anden Lyd. Nu var den danske 
Flaade Svenskernes overlegen, og der kunde være Tale om, 
at Karl XII med sine Landstyrker kom i en ret pinlig Situa
tion; uden Belej ringsskyts kunde han slet ikke tænke paa at 
angribe København. Han maatte bøje sig for sine Baadgive- 
res Forestillinger og meddelte Reventlow dette under den 23., 
samtidig med at han udnævnte Refuldmægtigede til at for
handle med denne om Troppernes Tilbagetransport. Det gik 
imidlertid ikke helt glat, og først efter nogle Dages Forløb 
var der opnaaet Enighed. Der skulde samles Baade ved Hel
singør og Vedbæk, hvor henholdsvis Bytteriet og Fodfolket 
skulde overføres, Krigskommissær G ot hard Braem  og Justits- 
raad Giese skulde overvaage Transporten paa de respektive 
Steder, og dansk Bvtteri udkommanderedes for at opretholde 
Ordenen ved Udskibningsstederne.

Medlemmerne af Slotsloven beordrede 27. August Braém 
til at give Giese »Kopi af den Bevers, som den svenske Krigs- 
kommissarie Adlersteen havde givet ham, at hvis Heste og 
Bæster, Bønderne her i Landet er fratagen, skulde de ved 
Transporten, naar de kendtes ved dem, igen gives, at han ved 
Transporten, som sker ved Vedbæk, kan tage det udi Agt«, 
ligesom Amtsskriverne fik Befaling til at give Bønderne Var
sel om at møde frem og gøre deres Krav gældende1).

I Dagene omkring 1. September fandt Overførslerne Sted, 
og sent paa Aftenen den 2. September var de afsluttet mod 
Syd. Den 29. og 30. udskibedes forskellige Afdelinger fra 
Vedbæk, »mens formedelst paafaldende slem Vejr og Mod
vind, har man her ved Webech ej mere kunnet transportere 
end 300 Mand af Cavalleriet og Soldater, Besten gaar 
til Helsingør«, skrev Giese til Beventlow i en af sine De-

')  »Protokol udi Raadstuen udi den Kom m ission, som ved Kgl. 
Majestæts allernaadigste Befaling er ordineret at have Opsyn med al
ting udi Hans kgl. Majestæts Fraværelse, 1700, 24. Maj-1. Septbr., 
Pag. 127 f. Ligeledes fik Giese Ordre til at gøre Forestillinger i An
ledning af at Svenskerne havde udplyndret Agersø og Omø i Storebælt, 
samt en Skipper i Humlebæk, sstds. S. 131. (Rigsarkivet).
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pescher, dateret Land Militiens Kommissariat i Webech, d. 2. 
September Kl. ca. 1 å 2 om Natten, »og er nu denne Time 
alting borte, saavel her fra Webech som fra Rondsted«. Gieses 
Indberetning af 30. August havde ellers indeholdt Meddelelser 
af mere privat Interesse for Storkansleren, deri hedder det: 
»Som det ved de Engelske og Hollandske Chaloupper i Mor
ges tidlig her til Landet ankom for de Svenskes Embarkering 
at befordre, haver sig tildraget, at en Del hollandske Matroser 
har understaaet sig til Eders Høj-Grevelige Excellences Gaard 
Frydenlund  at opgaa, og der sammesteds, i Gaarden saavel 
som udi Haugen søgt at bruge nogen Dristighed, saa har jeg, 
saa snart mig sligt ved en af Retjentene paa Gaarden blev 
berettet, ej alene strax kommanderet den hos mig ordonnerede 
Løjtnant med 10 Ryttere til at hindre samme Matroser udi 
deres Forehavende og drive dem tilbage igen, mens endda 
derom skikket Rrev til Hr. General Lage Reichschiold og Hr. 
General Krigs Kommissarie Adlerstein, som lovede at ville se 
derhen, at samme Folk, for saadan deres Forøvning kunde 
vorde straffet. De forføjede sig ellers, saasnart Rytterne til 
Gaarden opkom, igen til deres Raade, hvorpaa jeg har ladet 
Gaarden besætte med 2de Ryttere for saadan Insolence at 
forekomme, saa har og velbemeldte Hr. General Krigs Kom- 
missarie paa min Regæring ordonneret Vagt langs Stranden, 
saa vidt Flaaden ligger, for at hindre, at nogen af Matroserne 
maa gaa fra Raadene«1).

Iøvrigt synes der ikke at foreligge Meddelelser om Over
greb eller Plyndringer i Søllerød Sogn, som i de fleste andre 
nordsjællandske Sogne, hverken ved Svenskerne eller deres 
Forbundsfæller. Sikkert har dog Rønderrie her som andre 
Steder lidt under Krigstilstanden, som Følge af Rekvisitioner 
af Fødemidler og Vogne, om næppe i saa udstrakt Grad som 
Nabosognene mod Nord; i de tre i Hørsholms Amt: Rlovstrød, 
Karlebo og Rirkerød, anrettedes der Skade for 3700 Rdl.

Karl XII’s Eventyr i Nordsjælland var endt og alle Spor af 
det er selvfølgelig længst forsvundet, paa et enkelt nær2). I

‘ ) Breve til Conrad Reventlow i dennes »Privatarkiv« i Rigsar
kivet, G.

2) Nystrøm , o. anf. Værk, S. 385.
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Enrums Have lod Ejeren Fabritius de Tengnagel mod Aar-
hundredets Slutning rejse en Mindesøjle, der bærer følgende
Indskrift: VTT c . „

Carl XII, Sverngs Konge
hentede selv daglig Vand fra denne Kilde 

im edens han fra den 28. August til den 4. Septbr.
1700 indskibede sin Krigs-H ær i Vedbeck.

Bonden Lars Pedersen, som da eyede Kilden og hver Dag 
talede med denne Monarch har underrettet Eenroms nu væren

de Eyer C. A. Fabritius von Tengnagel herom og denne sidste som  
har istandsat og prydet den, har vildet bringe dette i Efterkom m er

nes Minde ved at kalde den 

CARLS KILD E

Man kan jo nok diskutere om det ikke er utidigt Fyrste
snobberi, paa denne Maade ligefrem at rejse en Mindesøjle 
for en fremmed Erobrer.

Der skulde nu forløbe mere end 100 Aar, inden Nordsjæl
land atter blev Krigsskueplads, og da det skete igen, var det 
ikke den nære Nabo, Arvefjenden gennem Aarhundreder, der 
satte Tropper i Land, men det fjerne Albions Sønner, Eng
lænderne, som hjemsøgte det Folk, der i svundne fjerne Dage 
tit og ofte havde hærget de engelske Kyster. Det blev skæbne
svangert for Danmarks Rige1).

Allerede i Slutningen af Juli Maaned 1807 havde de en
gelske Aviser indeholdt Antydninger om det forestaaende 
Togt til Danmark. Selvfølgelig var Pressetjenesten dengang 
ikke saa hurtig som nu, ligesaalidt som Menigmand holdt 
Aviser, men Rygtet bredte sig hurtigt paa anden Maade. Skip
pere, der kom til København fortalte, at man i England havde 
sagt, de skulde skynde sig hjem, hvis de vilde komme før 
de Engelske. Og med bange Anelser saa man i de første Dage 
af August den store engelske Flaade løbe gennem Sundet. 
26 Fartøjer var den 3. sejlet forbi Helsingør, ganske vist med 
Udvexling af gensidige venskabelige Hilsner og efter en høflig 
Forespørgsel til Kommandanten paa Kronborg, der kun kunde 
svare, at han ikke havde Ordre til at lægge dem Hindringer

1) Til det følgende: Thorsøe: Den danske Stats politiske Historie, 
1800-64, S. 148 ff.
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i Vejen. Flaadeafdelingen, der endda kun havde udgjort en 
Del af Admiral Gambiers Eskadre, som efter nogle Dages For
løb blev fuldtallig, samtidig med at den suppleredes med 
Kontreadmiral Wessingtons Styrke, ankrede op mellem Hel
singørs Red og Hven, og der blev »denne mægtige Skare af 
svømmende Batterier og Førselsskibe, der hos den paa Strand
bredden stadigt tilstedeværende Mængde vakte Reundring og 
hemmelig Frygt«, liggende til den 15. August, tilsyneladende 
absolut uden fjendtlige Hensigter, og Officererne aflagde tal
rige Resøg i Land.

Men selvom det udadtil var holdt hemmeligt, hvad Maalet 
for Expeditionen var — man havde foregivet den skulde 
støde til de engelske Tropper paa Rygen —  saa var det danske 
Diplomati ikke helt uvidende om Engelskmandens Hensigter. 
Og i den første Halvdel af August Maaned fandt i København 
de frugtesløse politiske Forhandlinger Sted, der skulde føre 
til det endelige Krigsudbrud.

Sognefogeden i Holte, Gaardmand Hans Jensen, sendte 
den 15. August en skriftlig Melding til Kaptajn Lund paa 
Maglegaard: »Den engelske Flaade har nærmet sig saa tæt til 
Landet, som den kan komme imellem Skodsborg og Vedbæk, 
og alt Folket er saa bedrøvet og frygter for at de gaa iland i 
denne Nat«.

Og de bange Anelser gik i Opfyldelse, da Morgenen gryede. 
Ved Solopgang begyndte Landsætningen af de engelske Trop
per, de første under Ledelse af W ellesley , senere berømt som 
Hertugen af Wellington. Raade Infanteri, Artilleri, og Ryt
teri udskibedes, saaledes at der tilsidst stod en fjendtlig Styrke 
paa 14.000 Mand paa den sjællandske Kyst. Fra danske Side 
blev der ikke løsnet eet Skud, selvom Terrænforholdene ved 
Vedbæk i og for sig havde egnet sig udmærket til at gøre 
Modstand, ogsaa mod en overtallig fjendtlig Styrke. Sand
klitten, der løb langs med Stranden ved Vedbæk i Geværskuds 
Afstand, vilde have givet udmærket Dækning, ligesom de 
skovbevoxede Rakker, der mod Syd og Vest omslutter Sletten 
ved Fiskerbyen, havde kunnet udnyttes som Forsvarsstillin- 
ger. Men derpaa var ingen betænkt, saalidt som paa samtidig 
at drage Fordel af de 16 Kanonbaade, Flaadens Øverstkom
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manderende havde til Raadighed. Og paa den anden Side er 
det ogsaa hævdet, at Landgangen —  som i det hele taget slige 
Foretagender —  slet ikke havde kunnet hindres, og da navn
lig ikke med saa smaa Styrker, som det havde været muligt 
at udsende fra Fæstningen, og —  som nødt til at koncentrere 
deres Modstand paa et enkelt Sted —  snart vilde blive om- 
gaaet og indringet af de overtallige Fjender, hvem ingen 
kunde hindre i at gøre Landgang paa flere Steder1).

Københavns Kommandant, General Peym ann, havde endda 
ogsaa strenge Ordre til ikke at være den Angribende og be
frygtede desuden Landsætning af andre britiske Styrker ved 
Køgebugt.

En fremsendt Recognoscerings-Kommando paa ialt 600 
Mand naaede saalangt som til Vintappergaarden og Mølle- 
aaen, hvis Overgange blev besat af Livjægerkorpset. Men ved 
Underretningen om Fjendens Landgang beordrede Peymann 
dem til at vende tilbage til Byen uden at have set andre Fjen
der end en engelsk Jæger, som en Rytterpatrulje havde ind
bragt. Fra Kronborg var der heller intet gjort for at hindre 
Landgangen, Besætningen var her kun paa henved 2000 
Mand, saa man næppe havde Styrker til at sende Recognosce- 
rings-Tropper ud. For dog ikke at staa helt uden Underret
ninger, sendte Kommandanten en civilklædt Rytter af Sted, 
der meget betegnende hed Sørensen. Han red fra Fæstningen 
ved halvfem Tiden om Eftermiddagen og vendte Kl. 8 tilbage 
med sin Rapport: »at de engelske Forposter endnu Kl. 5-6 
om Eftermiddagen stod paa Højderne med Smidstrup, med 
en Piket ved Bleghuset ved V edbæ k  og paa Sandsletten mel
lem Vejen og Stranden stod omtrent tre Regimenter Infanteri, 
10 Feltkanoner med 10-12 Krudtkarrer og en liden Eskadron 
Husarer. Ved Runedal syntes at holde Generalstaben med 
Ragagevognene. Paa Vejen til Skodsborg  stode to Regimen
ter Infanteri, hvoraf det ene havde Skørter paa og med Ge
værerne satte i Pyramider. Det var alle smukke og velvoxne 
Folk, Hestene i god Tilstand og det hele saa meget glimrende 
ud. Ved Indgangen til den nordre Side af Dyrehaven, ved 
Skovfogedhuset laa et Jægerkompagni, i Søllerød  et andet

1) R æ der: Danmarks Krigs og Politiske Historie 1807-09, S. 118 f.
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Jægerkompagni og i Nærum  saa man enkelte Husarer. De 
Engelske havde strax efter Landgangen rekvireret 50 Bønder
vogne og en Del Furage paa Hirschholm Amtsstue under Tru- 
sel af Militær-Straf i Tilfælde af Udeblivelse af det rekvi
rerede«1).

Allerede samme Aften2) —  hvilket forøvrigt var sent nok, 
eftersom de muligvis ved et øjeblikkeligt Fremstød vilde have 
kunnet erobre København næsten uden Sværdslag —  satte 
Englænderne sig i Bevægelse i tre Kolonner. Den højre, Re
serven, marscherede over Nærum  til Lyngby, Midterkolonnen 
over Eremitagen og Fortunen til Jægersborg, og venstre Ko
lonne ad Strandvejen til Charlottenlund, hvor de gik i Bi
vuak. Og næste Dag, 17. August, rykkede de længere frem, 
Hovedstaden blev indesluttet fra Svanemøllen til Kalvebod 
Strand, den sørgelige Belejring begyndte, som endte med det 
ødelæggende Bombardement i Dagene 3-5. September.

Søllerød med de andre nordsjællandske Sogne havde 
faaet Hovedstyrken af de fjendtlige Tropper fra Livet, men 
det betød jo ikke, at de ikke mere mærkede Krigens Nærhed. 
Den talstærke engelske Armé skulde naturligvis forplejes af 
det besatte Land. Major Holsten, der førte Livjægerne ved 
Mølleaaen, havde sendt General Peymann et Exemplar af den 
Proklamation, som den engelske Øverstbefalende Lord Cath- 
cart lod uddele blandt Bønderne overalt, hvor Hæren rykkede 
frem. Den var taget fra en Mand fra Vedbæk. Opraabet var 
trykt i Lund og den danske Udgave —  det forekom ogsaa paa 
Engelsk og Tysk —  bærer tydeligt Præg af denne Oprindelse. 
Forøvrigt er det et interessant Aktstykke at sammenligne med 
andre af sin Art. Ikke blot af den Grund, ogsaa fordi det

‘ ) Ræder, o. anf. Værk, S. 111 f.
2) Først hen im od Aften var der landsat Rytteri, 40 Husarer, under 

hvis Eskorte den Øverstkommanderende foretog et Recognoscerings- 
Ridt ind m od Hovedstaden. Fra engelsk Side hævdes det, at de stødte 
paa en Flok bevæbnede Bønder, som dog let toges til Fange og for
øvrigt blev frigivet m od Løfte om ikke mere at ville gaa under Vaa- 
ben, Beam ish: H istory of the Kings German Legion, I, S. 119. Men 
iøvrigt har engelske Kilder ogsaa en meget fantasifuld Beretning om  
Erobringen af Frederiksværk, som ikke bekræftes af danske Med
delelser.
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siges Givet paa Kysten af Sjælland den 16de August 1807, 
altsaa paa den Maade formelt dateret Vedbæk, skal Største
delen af den her gengives:

»De sidste Fredstractater, Stats- og Grændseforandringer, 
som af saa mange Magter ere blevne erkj endte, have saa 
meget forøget Frankrigs Indflydelse paa det faste Land af 
Europa, at det er blevet umuligt for Danmark, omendskjøndt 
det ønsker det, at forblive ved dets Neutralitets-System, men 
ligeledes uundgaaeligen nødvendigt for de Magter, der ved
blive at modsætte sig de Franskes Indgreb, at gribe saadanne 
Forholdsregler, at de neutrale Magters Vaaben ikke skulde 
blive brugte imod dem selv.

I denne Henseende kan Kongen, vor Herre, ikke med Lige
gyldighed ansee Danmarks Tilstand; og derfor har Hans 
Majestæt til Hans Majestæt Kongen af Danmark, afsendt be
fuldmægtigede Gesandter, for paa den venskabeligste Maade 
at forlange saadanne Forklaringer, som Tiderne fordre, og den 
Overeensstemmelse, i Forholdsregler, som alene er i Stand til 
at sætte Grændser for yderligere Ulykker, dem Frankrig ved 
Aqvisitionen af den danske Marine har i Sinde at udøve.

Kongen, vor Herre, har desaarsag holdt det for raadeligt at 
begjære en temporair Overleverelse af de danske Linieskibe 
i en af Hans Majestæts Havne. Dette Depositum synes at være 
saa rigtigt og under de neutrale og krigsførende Magters rela
tive Forhold, saa aldeles nødvendigt, at Hans Majestæt desuden 
har holdt det for en Pligt, hvilken han skylder Sig og Sit 
Folk, at understøtte denne Fordring med en stærk Flaade og 
en Armee, tilstrækkelig udrustet med Alt, hvad der er nød
vendigt til et virksomt og kraftigt Foretagende.

Vi komme derfor til Eder, I Sjællands Beboere! ikke som 
Fjender, men til vort eget Forsvar, for at forhindre, at De, 
som saa længe have forstyrret Europas Fred, ikke skulle 
tvinge Eders Marine til at vende sig imod os. Vi forlange 
denne Marine som Pant, ikke som Erobring. Der er givet 
Eders Regjering det høitideligste Løfte, som herved bliver 
fornyet, i Kongen, vor Herres Navn og paa hans udtrykkelige 
Befaling, at ethvert af Eders Krigsskibe skal, efter den almin
delige Freds-Slutning, gives tilbage i den samme Forfatning
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og Tilstand, som det er blevet modtaget under det Brittiske 
Flags Beskyttelse. Det staaer i Eders Regjerings Magt, ved et 
Ord at bringe os til igjen at indstikke vore Sværd, som imod 
vor Villie ere blevne dragne imod Eder. Dog, skulde paa den 
anden Side Frankrigs Rænker gjøre Eder døve imod Fornuf
tens og Venskabets Stemme, saa maa det uskyldigen udgydede 
Blod og en beleiret og bombarderet Hovedstads Bædsler falde 
over Eders og Eders grusomme Raadgiveres Hoveder.

Hans Majestæt, Kongen af Storbrittaniens Matroser og Sol
dater ville behandle Sjælland, saa længe Eders Opførsel til
lader det, paa samme Fod, som en med Storbrittanien allieret 
Magt, hvis Territorium har den Ulykke at være Krigens Skue
plads. Alle de Personer, som forblive fredelige i deres Bo
liger, skulle betragtes som hellige. Eiendommen skal blive 
respecteret og beskyttet, og den strengeste Disciplin holdt.

Alle Levnetsmidler, som bringes til Salg, skulle blive betalte 
efter en bestemt, billig Priis; men, da en bestandig Levering 
af Levnetsmidler, Fourage, Brænde og Kj ørseler er nødven
dig for alle Armeer, saa er det bekjendt at Reqvisitioner ere 
uundgaaelige og maae respecteres«.

Og der fortsættes, at den bedste Ordning vil være, om der 
alle Vegne findes bestemte Embedsmænd, der kan sørge for, 
at Leverancerne gennemføres. Alle Rekvisitioner vilde saa 
ske gennem dem, idet det ogsaa var nødvendigt at Civil-Em- 
bedsmændene blev hvor de var, og dernæst hedder det: »at 
enhver Landmand, eller andre Indvaanere, som træffes be
væbnede, enten alene, eller i Forening med flere, eller som 
gjøre sig skyldige i nogensomhelst voldsom Handling, maae 
vente at blive behandlet med yderste Strenghed.

Da Hans danske Majestæts Regjering hidtil har vægret sig 
ved at forlige denne Sag under en venskabelig Overenskomst, 
saa er en Deel af Armeen bleven udskibet, og den hele Magt 
har taget en krigersk Stilling; dog er det endnu ikke for sil
digt at høre Fornuftens og Maadeholdenhedens Stemme

Givet paa Kysten af Sjælland den 16de August 1807.
I. Gambier

Admiral af det blaa Flag 
og Befalingsmand over Flaaden 

i det Baltiske Hav.

Cathcart
Generallieutenant og Befalingsmand 
over de Brittiske Tropper i Norden 

af Europas Kontinent.«
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Trods det, at dette Opraab var udstedt af en fjendtlig Magt, 
for efter det flagrante Fredsbrud, havde Kronprins Frederik 
opgivet sin afventende Indstilling og i en Kundgørelse erklæ
ret, at Danmark befandt sig i Krig med England etc., saa var 
man jo i det store og hele tvunget til at efterleve dets Paa- 
bud. Men —  mange nordsjællandske Embedsmænd havde 
deres Bolig i København og befandt sig indespærrede bag 
Fæstningens Volde. Derfor tog en Bække Privatpersoner Af
fære og i første Række Etatsraad de Coninck  paa Dronning
gaard. Da han saa Beboerne i Omegnen forlade deres Huse 
af Frygt for Englænderne og Sæden staa uhøstet paa Mar
kerne, og der ingen Øvrighed var til Stede, troede han, det 
var hans Pligt at skride ind, og han henvendte sig da til Grev 
Schulin  paa Frederiksdal1). Kun et Par Dage efter Landgan
gen udsendte denne skriftlig Indbydelse til et Møde paa Fre
deriksdal, hvor ogsaa flere af Egnens Folk mødte frem, som 
Kommandør M orgenstierne paa Suhms-Minde i (/)verød2), Kap
tajn Mossin og »en Bonde fra (J)verød, ved Navn Diderik, der 
var en Slags Formand for Byen«. Men da Pastor Rønne i 
Lyngby allerede var traadt i Forbindelse med Fjenden, som

‘ ) Kilderne til den følgende Fremstilling er dels det trykte Skrift: 
Schønheyder: Proceduren for Com m issionen, samt Dom m ene og nogle 
Bilage i Sagen anlagt paa Justitiens Vegne im od de Herrer Greve 
Schulin, Etatsraad de Coninck og Sognepræsten Rønne, dels den ned
satte Undersøgelseskom m issions originale Akter, der naturligt vilde 
høre hjemme i Rigsarkivet, men kun delvis findes der, mens Største
parten er i Landsarkivet. I Rigsarkivet findes Kom m issionens Proto
kol med en Del hertil hørende Sager (D K . Kom m issionen i Sag m od  
Grev Schulin, Etatsraad de Coninck og Præsten Rønne 1808 21/i> 
m ed tilh. D okum enter), i Landsarkivet derimod de meget omfangsrige 
Forundersøgelses- og Afhøringsprotokoller med et Utal af Bilag (K om 
m ission til at undersøge og paakende det af Grev Schulin, Etatsraad 
de Coninck og Pastor Rønne brugte Forhold, at de skulde have paa
taget dem at fungere som Feltkommissariat for den fjendtlige Armé, 
im edens den havde okkuperet Sjælland (i Aaret 1 8 0 7 )) .

2) Troels Smith v. Munthe Morgenstierne, 1745-1810, tidligere 
M arineofficer i russisk og dansk Tjeneste (Adelsaarbogens Stam
tavler IX ) .
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der i Sognet havde Hovedkvarter paa Sorgenfri, forlagde man 
Mødet til hans Præstegaard, ikke et særlig velegnet Sted, for 
den var fyldt med engelske Soldater, som viftede med deres 
Rekvisitioner i Luften, raabte og skreg, saa de forhandlende 
næppe kunde høre, hvad de selv sagde. Resultatet blev imid
lertid, at Greven og Præsten, tillige med Etatsraaden, efter at 
der først var ført Forhandlinger med Englændernes Øverst
befalende, Lord Cathcart i hans Kvarter paa Hellerup, etable
rede sig som en Kommission, der vilde sørge for at Ro og 
Orden opretholdtes, samt at de engelske Rekvisitioner blev 
fyldestgjort. Først var det paa Tale, at de Coninck skulde 
rejse ind til Hovedstaden for personlig at afæske den kom
manderende General Peymanns Skøn, men det endte med at 
man nøjedes med at sende et Brev til Generalen, ledsaget at 
en Skrivelse fra Lord Cathcart. Hensigten var dels at opnaa 
Peymanns Rifald, dels at udvirke, at de i Fæstningen inde
spærrede Embedsmænd rejste ud og overtog deres civile 
Funktioner. Samme Dag, 22. August, sendte Schulin et Rrev 
til Rønne, der gjorde Rede for hans Syn paa Kommissionens 
Stilling: »Hvad vi giøre, giøre vi for vore Medborgeres Vel, 
og altsaa, i Følge vores Konges formodede Villie; langt fra 
os, at giøre noget for Fienden. Men, da den fiendtlige Gene
ral, som synes at være en ædel og redeligtænkende Mand, har 
lovet os sin Ristand til de Pligters Opfyldelse, vi have paa
taget os; saa kunne vi, som redelige Mænd, og som Mænd af 
Ære, der skatter Dyd, og Redelighed, over alt andet, heller ei, 
fra denne Time af, foretage os noget imod Fienden«. Iøvrigt 
maatte man jo anse Modstand for haabløs og forfejlet: »Jeg 
holder det, efter min fuldeste Overbeviisning, for en utidig 
Patriotisme, der aldeles forfeiler sit Maal, i vores Egn at 
samle enkelte Bønder, for at giøre en, under nærværende Om
stændigheder, ganske unyttig Modstand. Sligt Forsøg vilde 
forbittre Fienden, formere Uordenen i Landet, vilde blive 
Aarsag til adskillige af vore Medborgeres Død eller Lemlæ
stelse, og til deres Eiendommes Ødelæggelse, uden at giøre 
mindste Nytte. Troede jeg det mueligt, at vi, ved en almin
delig Opstand, kunde fordrive Fienden, da vilde sikkert jeg, 
min Konges Lehnsmand, være een af de første, som greb til
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Vaaben, og jeg haaber at De, skiøndt geistlig Mand, vilde 
giøre det samme og gribe til Sværdet«1).

Schulins Brev er som dikteret af en Forudanelse om den 
fremtidige Bedømmelse af Kommissionens Handlinger, og 
det første Varsel om Følgerne skulde ikke udeblive ret længe.

General Peymann værdigede ganske vist ikke de tre Her
rer noget Svar paa deres Skrivelse. Han henvendte sig ude
lukkende til den engelske General, overfor hvem han udtalte 
sin dybeste Forundring, ikke blot over Englændernes Handle- 
maade i det hele taget og den udstedte Proklamation, men 
specielt over det fremsatte Forslag. Peymann vilde i det hele 
taget ikke anse nogen dansk Provins for erobret af Fjenden 
og heller ikke paa nogen Maade vove at gøre nogen Foran
dring med de Magistratspersoner, som Kongen havde ansat, 
ligesom det forøvrigt var ham ubekendt, at en eneste Embeds
mand havde forladt sin Post. Det var en urokkelig Beslut
ning, baade hos ham selv og enhver dansk Undersaat, der 
havde nogen Følelse for Æ re i sin Barm, at forsvare Hans 
Majestæt Kongen af Danmarks Bettigheder til det yderste, og
—  slutter han: »Jeg maae derfor ynke de Personer, der, ved 
at paatage dem Øvrigheds-Boller, tvertimod Landets Love, 
uundgaaeligen vil udsætte dem selv for, til sin Tid, at vorde 
behandlede efter sammes Strænghed«2).

Lord Cathcart gjorde strax de Coninck bekendt med Ind
holdet af dette Brev, og de tre Herrer samledes til et Møde. 
Resultatet af deres Drøftelser blev indført i Forhandlingspro
tokollen») . De maatte i høj Grad forundre sig over Peymanns 
Skrivelse, og paa det at der ikke skulde falde Skygge af Mis
tanke paa dem i Fremtiden, fandt de det passende at for
klare: at de ikke havde handlet anderledes, end det sømmede 
sig gode danske Borgere, der vilde blive Gud og Kongen tro, 
og fremme hans og Landets Bedste. Da de nu heller ikke

1) Schønheyder, o. anf. Værk, S. 198 f. Der forefaldt iøvrigt kun 
»nogle Uordener« i Nærheden af Brøndshøj og Mørkhøj, i hvilken A n 
ledning Kom m issionen ved et Cirkulære af 1. Sept. formanede Be- 
hoerne til at afholde sig fra slige frugtesløse Fjendtligheder.

2) Skrivelsen trykt hos Schønheyder, o. anf. Værk, S. 205 f.
3) Blandt Akterne i Landsarkivet.
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havde faaet nogensomhelst Instruktioner, agtede de at ved
blive, som de havde begyndt »efter bedste Skiønnende at ar- 
beide for Ordens Vedligeholdelse i denne Egn og derved bi
drage til det Almindeliges, som hver enkelt Borgers Bedste«.

Com m issionen fo r  Ordens Vedligeholdelse, som de selv 
kaldte sig, delte Forretningerne, saaledes at Bønne navnlig 
tog sig af Bekvisitionerne eller Leverancerne. Han sørgede for 
der blev leveret Kartofler og fik to Mænd i Lyngby til at ind
rette et Slagteri, ligesom der blev oprettet to Furage-Magasi- 
ner henholdsvis i Lyngby og Jægersborg, idet han traf Aftale 
med Amtmanden paa Frederiksborg om at skaffe Hø og Halm 
fra Sognene i hans Distrikt. Bønne sørgede ogsaa for Leve
ring af Brænde, tildels fra en Fabrikør Knoop i Lyngby, og 
for de mange Kørsler. Man benyttede sig aldrig af den mili
tære Assistance, som Cathcart havde tilsagt Kommissionen i 
paakommende Tilfælde. Selvom Bønderne efterhaanden blev 
mere uvillige, behøvede man blot at slaa paa, der var Chance 
for at de Røde selv kom og hentede Vognene, saa faldt de 
allerfleste til Føje1).

Schulin tog i det store og hele ikke Del i det praktiske Ar
bejde, mens derimod de Coninck navnlig sørgede for Orde
nens Opretholdelse. Han fik Beføjelse til at udstede Pas, naar 
Egnens Folk skulde færdes fra det ene Sogn til det andet, 
enten de nu skulde til Mølle eller have Heste skoet, og det var 
ham der forebragte Klagerne over eventuelle Overgreb, hvor

‘ ) Saaledes forklarede Sognefogeden Hans Jensen i Holte, at nogle 
Dage efter Englændernes Ankomst var han blevet kaldt op til Etats- 
raad de Coninck, der havde underrettet ham om Kom m issionens Dan
nelse som en Maade til at undgaa Plyndring. De Coninck talte ikke 
om m ilitæ r Exekution i Tilfæ lde af Ulydighed. Men den første Gang 
Buddet kom m ed Rekvisitioner, udtalte han sig : Jeg ved, at hvis Sog
net ej leverer til Engelskmændene, det, der er forlangt, kom m er de 
selv at hente det. Overfor uvillige Bønder behøvede Sognefogeden kun 
at referere denne Udtalelse, saa faldt de alle til Føje. Og havde nogle 
halsstarrige helt holdt sig borte, var der alligevel ikke sket dem noget 
ondt derfor. Man havde saa skaffet Vognene andetsteds fra. Overens
stemmende herm ed udtalte talrige af Egnens Beboere sig (Forunder- 
søgelses-Protokol, S. 09 ff., S. 120 ff., o. fl. St., bl. Akterne i Lands
arkivet).
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ved han ofte blev opholdt baade 10 og 12 Timer i det engelske 
Hovedkvarter1) .

Der forefaldt naturligvis Klager, i Begyndelsen ikke mindst 
fra Søllerød Sogn, naturligt nok, eftersom Landgangen var 
sket indenfor dettes Grænser. Det var dog i første Omgang 
Kommandør M orgenstierne, der tog sig af de forskellige 
Klagemaal. Han var strax blevet udnævnt til Kommissionens 
Tillidsmand der i Sognet2), men udnævnte selv andre, en for 
hver By, fordi den gamle Sognefoged Hans Jensen ikke alene 
kunde overkomme Arbejdet —  en af de første Dage havde 
han maattet ride ikke mindre end sex Mil.

Disse stedlige Repræsentanter var i Søllerød  Kaptajn R o
senkvist, (/)verød Hr. Ludvig Grandjean, H olte Gaardmand Ole 
Larsen, T rør ød  Gaardmand P eter Larsen, V edbæ k  Kromanden 
Bentsen, Nærum Rasmus Nielsen, »Rogensbom«, C hristoffer  
Nimb, paa Skodsborg Ludvig N elthrop, paa N ym ølle Brom ley  
N elthrop  og paa Strandmøllen  Hr. Joh. Chr. D rew sen3) .

Den sidstnævnte var en af de første, der henvendte sig til 
Morgenstierne og bad ham skaffe Fisker Jens Jensen af Ved
bæk  fri. Ham havde Englænderne taget med sig den første 
Aften som Vejviser paa Marschen mod København og ikke 
siden villet løsgive ham4). Strax efter Landgangen havde de 
ogsaa rekvireret en Del Køretøjer: Kromanden Rentsen mang
lede stadig sin Vogn, som Peder Larsens Kone i Trørød havde 
maattet lægge Heste og Kusk til, Peder Rroersen og Rlegman- 
den Henrik Svendsen i Vedbæk manglede baade Heste, Vogne 
og Kuske, og fra Colbjørnsens Gaard savnedes der hele to 
Køretøjer med medfølgende Kuske.

Det havde altsammen været væk fra den første Dag, Eng

J) Flere haandskrevne uudfyldte Pas-Blanketter findes blandt Ak
terne i Rigsarkivet. En enkelt udfyldt Passerseddel sstds. har følgende 
O rdlyd: For one day permit the bearer to pass from Øverød to Lyng- 
bye and Environs to fine 2 Horses being eloped from  Øverød and 
back again the follow ing day to Øverød De Coninck.

2) Morgenstiernes egen Forklaring i førnævnte Forundersøgelses- 
protokol, S. 52 .f

3) Morgenstierne til de Coninck, 1807, 20. Aug., bl. Akterne i Lands
arkivet.

4) Drewsen til Morgenstierne, sstds. 1807, 22. Aug.
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lænderne kom i Land, altsaa efterhaanden næsten en Uge; 
derimod klagede Kromanden i Nærum over, at tvende en
gelske Karle samme Dag havde taget to Heste i Jægersborg 
Dyrehave; de hørte til paa afdøde Grev Trampes Gaard i 
Nærum, hvis Bestyrelse Skifteretten havde overdraget ham1).

Alle disse Besværinger fremkom den 22. August, aaben- 
bart ligesaa snart, man var kommet til Klarhed over, der var 
et Sted at henvende sig, og hertil kom yderligere en Ansøgning 
fra to Fiskere i Vedbæk om at skaffe dem Tilladelse til at 
fortsætte deres Næring, at ikke de selv med baade Kone og 
Børn skulde hungre til Døde2).

Det varede ikke ret mange Dage, før de Coninck kunde 
meddele, at nu havde han opnaaet den ønskede Tilladelse, 
Fiskerne skulde blot henvende sig om Bord hos Englænderne, 
saa vilde den blive givet, og det lykkedes ham siden ogsaa at 
skaffe dem Lov til at sejle til Sverige for at indkøbe de Va
rer, som man i særlig Grad manglede, fortrinsvis Salt og To
bak, idet han forøvrigt selv lagde Penge ud til Indkøbet og 
siden lod Varerne sælge uden nogen Fortjeneste3).

Den nidkære Morgenstierne klagede ellers over, at Fi
skerne misbrugte Tilladelsen og benyttede sig af den til at

! )  Krom andens Skrivelse, sstds. Tram pes Gaard var iøvrigt den 
samme som Colbjørnsens, nu Nærumgaard, N ystrøm , o. anf. Værk, 
S. 336 ff.

-) Underdanigst Prom emoria —  Jeg undertegnede Anders Andersen 
og min Kammerat Anders Hansen tyr til Deres H øy Velbaarenhed om  
Hielp og Raad —  i Henseende vores Nærings V ey —  vi ere fattige 
Fiskere fra W ebeck —  bliver dette vores Levebrød os frataget, maae 
vi med Kone og Børn hungre til Døde —  viis os den Naade Herre 
Com m endeur! at forskaffe fri Pass til vores Håndtering, og vi skal 
m ed Taknem m eligheed velsigne den Haand der forskaffede vore H æn
der Frihed at ernære Kone og Børn. Gunstigst Bønhørelse udbedes 

W ebech d. 22 August 1807 af Underdanigst
Anders Andersen  

m ed paaholden Pen.
3) De Conincks Brev herom til Morgenstierne findes blandt Kom 

missionens Akter i Rigsarkivet, 1807, 29. Aug., jfr. ogsaa Schønheyder, 
o. anf. Værk, S. 176, hvor det yderligere anføres, at de Coninck ogsaa 
havde forstrakt Fabriks-Ejerne m ed Penge »paa det, at Folkene af 
Mangel paa Arbejde og Udkom m e, ikke skulde begaa Uordener«.
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gaa i Passagerfart paa Sverige. Han skred endogsaa til at 
fratage dem deres Pas1).

De Coninck saa lidt anderledes paa Sagen: At hvad De 
melder om Fiskerne er ikke saa aldeles rigtig, tilstaar jeg 
gerne, men ingen af os er paalagt at have Opsyn dermed, og 
vi kan ikke være Politibetjentere for de Engelske; kuns da, 
naar vi skulle mærke, at det var for at tjene disse og ikke 
vores Egne, er det vor Sag at se det, ellers har vi ingen Øjne: 
Undertiden kan det være nyttig, at de paa deres egen Risiko 
gør Misbrug af den dem givne Tilladelse af den engelske Ad
miral2) .

J) Morgenstierne til de Coninck, 1807, 6. Sept., blandt Akterne i 
Landsarkivet. Han havde forøvrigt Dagen før anmodet Komm issionen  
om en Skrivelse eller Publikation til Søllerød Sogns Bønder, der ofte 
havde vist sig uvillige og opsætsige. Paa den anden Side havde han 
noget tidligere (31. Aug.) anket over, at nu var der ikke én Vogn til
bage i Sognet. Tøm m erm ester W alther fra Lyngby —  af Kom m issio
nen beskikket til at bistaa Sognefogden i Lyngby —  havde netop re
kvireret den sidste. »Gid, man dog kunde faa en Liste paa alle de 
Mennesker af Lyngby, som ere berettigede til at kom m andere i dette 
Sogn«. Den ønskede Paamindelse til Søllerød fremkom  im idlertid: 
»H vad angaar Hr. Kom m andør Morgenstiernes (og Magister Bachs) 
Skrivelser af Dags Dato, bør jeg paa Kom m issionens Vegne bede, at 
De vilde bekendtgøre Beboerne i Søllerød Sogn, at de nødvendigvis 
maa efterkomme Sognefogedens Tilsigelser, da de ellers ikke alene 
ville komme til at staa til Ansvar for Byrdernes urigtige og uligelige 
Fordeling paa Amtet, men de ogsaa ville udsætte sig for, at Militæret 
kom m er selv og gør Rekvisitioner, som allerede paa flere Steder er 
sket, og de skulle da ikke alene selv taale en langt haardere Skæbne, 
men tillige være skyldige i at mange af deres Naboer lide derunder«. 
Sidste Skrivelse fra Pastor Rønne blandt Akterne i Rigsarkivet, de øv
rige i Landsarkivet. Jfr. herim od Sognefoged Hans Jensens foran an
førte Forklaring.

2) De Coninck til Morgenstierne, 1807, 6. Sept., bl. Akterne i Rigs
arkivet. Morgenstierne m eddeler Ordlyden af et engelsk Pas til 
Fiskerne. Prince of W ales, Copenhagen Red, 28. Aug. 1807.

Anders Hansøn, a Danish Subject and a fisherman of W ebeck is  
hereby permitted to pass to any Port in Sweden in his fishing Vessels 
and to bring from thence without molestation or interruption in his 
said vessel, such quantities of Tobacco and salt, as he may have 
occation for. I. Gambier.

To the Captains or Commanders 
of His Majesties Ships and Vessels.
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Vognene kneb det derimod at faa bragt til Veje igen, end
nu den 29. August bragte Morgenstierne dem i Erindring og 
meddelte, Rygtet gik, at Hendrik Svendsens Køretøj var i 
Brøndshøj Præstegaard. Det kunde nu snart være den stak
kels Rlegmand ligemeget, for blot Dagen før havde Morgen
stierne meldt, at han var blevet syg strax efter Vognen var 
taget »af Sorg for at miste sin eneste Ejendom«, og at han nu 
var død den foregaaende Dags Eftermiddag!1)

Fra Søllerød Sogn, saalidt som andetsteds fra, vides om 
større Overgreb, bortset fra et enkelt alvorligt Tilfælde, i Sø- 
borghus, hvor nogle engelske Soldater voldtog Konen og plyn
drede Huset, men de blev alle straffede, ja to af dem skudt. 
Heroverfor er det jo kun Smaatterier, naar Præsten i Sølle
rød, Magister Bach, ansøgte om Sikkerhedspas for sig og sine, 
fordi han flere Gange var blevet hjemsøgt af omløbende Sol
dater, af hvilke en, efter at være blevet bespist ganske gratis, 
havde fjernet sig med en Sølvske2).

Det fortælles dog ogsaa, at Englænderne strax de kom i 
Land, tog alle de forladte Landsteder ved Kysten i Besid
delse, indrettede Stalde i de smukkeste Havestuer og indkvar
terede Soldater i kostbart møblerede Værelser. Men da en af 
Generalerne, vistnok Wellesley, traadte ind paa Carsten An
kers Lyststed Roligheden  ved Vedbæk, gav det et Ryk i ham 
ved at se Ejerens Rroder, den danske Guvernør i Trankebar 
Peter Ankers Portræt paa Væggen: Ah, that is my friend 
General Anker in the East India!

Og der blev strax lagt Vagt paa Stedet, sex Rjergskotter, 
som daglig afløstes i de sex Uger, Sjælland var besat, ligesom 
Huset i Modsætning til dem i Nabolaget, forblev fuldstændig 
urørt, der manglede ikke saa meget som en Flaske Vin i Kæl
deren, da de rette Residdere senere kom tilbage. Hvilket siden 
gav Anledning til allehaande Snak blandt den mistænk
somme Almue3).

')  Morgenstierne til Kom m issionen, 1807 28. Aug. og 29. Aug.
2) Bach til Kom m issionen. Afskrift i Afhøringsprotokollen, S. 439-41, 

i Landsarkivet.
3) Moe: Tidsskrift for den norske Personalhistorie I, S. 449, jfr. 

N ystrøm , o. anf. Værk, S. 380.
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Forøvrigt ytrede næsten alle de fjendtlige Officerer —  Lord 
Cathcart ene undtagen, han var tavs —  aabenlyst overfor 
Kommissionens Medlemmer deres Misbilligelse af Expeditio
nen mod København, ja General Baird sagde ved Cathcarts 
Bord til Schulin, at det undrede ham, Gud ikke lod Lynet 
slaa ned for at straffe et saa uretfærdigt Angreb.

Baade Schulin og de Coninck færdedes meget i det fjendt
lige Hovedkvarter, og Lord Cathcart følte sig ved Lejlighed 
foranlediget til at bemærke, at han stolede paa, de ikke lod 
deres Iagttagelser komme deres Landsmænd til Gode. Etats- 
raaden tilbød strax at aflægge Ed, hvad dog Greven paa det 
bestemteste protesterede imod, og Cathcart gav ham Med
hold. Han klappede den gamle de Coninck paa Skulderen 
og sagde: De er en god Mand, men det kan jeg paa ingen 
Maade tilraade Dem. De vilde til sin Tid komme til dyrt at 
fortryde en saadan Overilelse —  jeg anser Dem for Hæders
mand og Deres Ord er mig nok1).

Men Krigen gik sin ubønhørlige Gang og i de første Sep
temberdage regnede de ødelæggende Bomber ned over det 
arme København. Fra Suhms-Minde skrev den bekymrede 
Morgenstierne til de Coninck: Jeg længes inderlig efter Ti
dender fra København, om de Gader, som Ilden har fortæret 
. . . .  og hvad der er gjort pro et contra i disse ulykkelige 
Dage. Min Kone har i Drømme været hos mig, med min 
yngste Datter, men trak paa Skulderen, da jeg spurgte om 
de andre, hun var flygtet fra den afbrændte Gaards Ruiner, 
tænk Dem, min ulykkelige Forfatning! Helt afbrudt har For
bindelsen med Hovedstaden dog næppe været, som det ogsaa 
fremgaar af Etatsraadens trøstende Brev af samme Dato2) : 
Til at erfare de tilforladeligste Efterretninger fra Byen, skal 
jeg strax sende Dem min Kusk, som har set alting nær ved.

J) Af Schulins Selvbiografi, Personalhist. Tidsskr. 4. Rk. III 39 ff. 
Det er ganske pudsigt, saa naivt man glemte, at i Krig gælder alle 
Kneb. Morgenstierne sendte en Mand til Rønne, som han havde nogen 
Mistanke til, men han sluttede sit B rev: han er vist ej saa farlig, da den 
engelske General og alle de Komm anderende ere alt for ædle . . . og' 
dydige Mænd til at betjene sig af Spioner.

-) Morgenstierne til de Coninck 1807, 6. Sept. (Landsarkivet), De 
Coninck til Morgenstierne do. Dato (Rigsarkivet).
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Imidlertid, vær rolig og overlad Dem ikke til ængstelige Be
kymringer. Alting staar saa godt, som det kan efter Omstæn
dighederne. Kom og spis med os til Middag!

Morgenstierne maa dog vistnok snart efter have ophørt at 
tage Del i Kommissionens Forretninger; der findes efter den 
Tid ikke flere Sedler eller Breve med hans karakteristiske 
Haandskrift, de smaa gnidrede Bogstaver.

Derimod fortsatte Kommissionen sin Virksomhed, ogsaa 
efter den snart følgende Kapitulation, nu ikke blot efter Eng
lændernes Ønsker, ogsaa efter Opfordring af de tilbageven
dende danske Embedsmænd. De tre Herrer havde selv hen
vendt sig til Amtmanden over Københavns Amt og bedt ham 
overtage deres Hverv, men han anmodede dem om endnu en 
kort Tid at fortsætte med at paaligne de engelske Troppers 
Bekvisitioner, hvorhos han bevidnede dem sin »Tak for deres 
ædle Bestræbelser ved at lette Beboerne vistnok meget tunge 
Byrder«. Og efter at Amtsforvalteren havde overtaget For
delingen, vedblev Rønne at gaa ham til Haande.

Men Piben skulde snart faa en anden Lyd!
Som bekendt gik Kronprinsen nærmest amok efter Køben

havns Kapitulation. Han havde vel fjernet sin egen dyrebare 
Person fra den truede Hovedstad —  maaske hensigtmæssigt 
nok, for som Hærfører maatte han være hos Tropperne i Hol
sten —  men han havde ønsket, at de, der blev tilbage, vilde 
følge hans Forgængers stolte Ord og dø i deres Bede, i det 
mindste værge Byen til det yderste.

Det var ikke blot Peymann og de andre Generaler, der 
blev tiltalt paa Liv og Formue, nej, den 10. November ud
stedte Danske Kancelli Befaling til at anstille Undersøgelse 
af Schulins, de Conincks og Rønnes Handlemaade, efter at 
man havde bragt i Erfaring, at de tre Herrer havde paataget 
sig at fungere som engelsk Feltkommissariat!

Forundersøgelsen sluttedes den næstfølgende 6. Januar og 
den 21. i samme Maaned nedsattes en Kommission til Sagens 
Paakendelse1).

*) Til det følgende Schønheyders før nævnte Skrift, hvor saavel 
Aktors som Defensors Indlæg er trykt, tillige med enkelte Bilag.
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Og den offentlige Anklager lagde unægtelig ikke Fingrene 
imellem, han væltede en Skarnbøtte af ærerørige Beskyld
ninger udover de tre anklagedes Hoveder.

De havde efter eget Ønske modtaget Konstitution eller Be
stalling af den fjendtlige General, og udstrakt deres uret
mæssige Virksomhed endog over Dele af Frederiksborg Amt, 
der ikke var besat af Fjenden, ligesom de navnlig ved deres 
Indsamling af Levnedsmidler og Furage direkte havde frem
met Englændernes Krigsoperationer. De havde ikke engang 
undset sig for at begære Fjendens militære Assistance mod 
deres egne Landsmænd og i det hele taget unødte og utvungne 
hjulpet Fjenden med Baad og Daad. Saaledes havde de og
saa ved i deres Skrivelse til General Peymann, den, som den 
engelske General havde haft til Gennemsyn, at hævde, at hele 
Sjælland laa forsvarsløst hen, spillet Fjenden militære Efter
retninger i Hænde, ja det var ikke langt fra, at Aktor vilde 
skyde Skylden for Landeværnets Nederlag ved Køge paa de 
tre Herrer.

Og spottende citerede han en Ytring i Brevet om den Neu
tralitet, de ønskede at iagttage: »Hr. Generalen vil indse, at 
vi, som Mænd af Ære, under saa beskafne Omstændigheder, 
fra denne Time af, ikke tør foretage os noget mod Fjenden, 
det være middelbar eller umiddelbar«. Ventede de, at Pey
mann vilde anmode dem om at spionere eller vilde de med 
disse Ord indynde sig hos Englænderne? Eller vilde de til
kendegive, at de ikke længere ansaa sig for danske Under- 
saatter, at de var løst fra de Pligter, de hidtil havde været 
undergivne, og de kunde i dette Tilfælde ej ophøre at være 
Danske uden at anses for at være blevne Engelske!

Dernæst havde de fortsat deres Virksomhed, trods det Pey
mann havde nægtet at anerkende den, og Schulin havde end
da tilsidesat den Bespekt, Generalen i Følge sin høje Stilling 
kunde gøre Krav paa, i sin Svarskrivelse til ham. Der sigtedes 
herved navnlig til hans Ytringer: »Den, der af vor Opførsel 
vil slutte, at vi handlede eller kunde handle mod de Pligter, 
som vi ere vort Fædreneland skyldige og mod den Ed, vi som 
Undersaatter have svoret vor Konge, maatte enten røbe Ond
skab eller Dumhed«. Og han havde sluttet Brevet: Intet Men-
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jieske, det være sig hvem det vil, er berettiget til blot at kaste 
en Skygge af Mistanke af denne Natur paa Grev Schulin.

Hvad den fjerde og sidste af Hovedpaastandene gik ud paa, 
ser mærkeligt ud i Forbindelse med det foran hævdede. Efter 
at Aktor havde søgt at paavise det uberettigede i, at de op- 
traadte som selvbestaltede, af Fjenden autoriserede Embeds- 
mænd, anklagede han dem for, at de ikke som saadanne 
havde handlet i Overensstemmelse med Øvrighedspersoners 
Pligter, navnlig ikke havde fordelt Udskrivningerne og Kørs
lerne ligeligt og retfærdigt, og at de udelukkende havde paa
lagt det skatskyldige Hartkorn, altsaa Almuen, samtlige Byr
der, men fritaget Hovedgaarde og andre beneficerede Jorder, 
deriblandt Schulins og de Conincks Godser og Bønnes Præste- 
gaard.

Hvad denne sidste Anke angaar, er man ellers i vor demo
kratiske Tid næsten tilbøjelig til at dele Aktors Forargelse: 
»Da intet Kongebud havde bestemt, at Bønderne skulde le
vere —  da det var Fjenden, der rekvirerede, og da Landets 
Indvaanere efter Betfærdighedens Tilsigende bør bære lige 
Byrder —  da Rekvisitionerne vare saa betydelige og Kørs
lerne især saa trykkende, at Bonden næsten segnede under 
Byrden —  da de samme Motiver, hvorved Bønderne bragtes 
til at levere, ogsaa kunde anbringes paa Jordbrugerne uden
for Bondestanden, saa havde det været Hr. Rønnes Pligt at 
paalægge og Kommissionen at paase, at Fogderne lignede Ud
skrivningen paa alle Jorddyrkere uden Hensyn til Stand eller 
Skattefrihed i Fredstider«.

Men Anklagerens Paastand om den Straf de burde ikendes, 
virker alligevel let forbløffende. Han krævede dem efter 
Danske Lovs strengeste Paragraffer dømt til Fortabelse af 
Æ re, Liv og Gods, som dem, der havde bistaaet Kongens of
fentlige Fjende med Raad eller Daad, og som i Fejdetid, 
unødt og utvungne havde taget Tjeneste af Fjenden og tjent 
mod Kongen —  altsaa som aabenbare Landsforræddere.

Selvfølgelig maa de have følt sig i en underlig skæv Stil
ling, naar de venskabeligt omgikkes de engelske Officerer og 
efter Evne gjorde Livet behageligt for dem og deres Soldater,
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der paa den anden Side beredte Landets Hovedstad saa sør
gelig en Skæbne.

Men der lod sig ogsaa sige adskilligt mod Aktors Paa
stande.

»Naar man læser, hvad Akterne saaledes bære Vidne om, 
og man derefter træffer Aktors Paastand, at de Tiltalte skulle 
lide den vanærende Dødsstraf, som Loven for Crimen læsse 
M ajestatis i højeste Grad har foreskrevet, vil man næppe i 
en Hast kunne besinde sig, om det, man saaledes har læst, 
ikke snarere er et Fantom af Indbildningskraften, end noget 
virkeligt. Alvor maa det dog nok være, siden det uden Tvivl 
er nedenfor Justitsaktioners Værdighed, at de skulde være 
Farcer, eller en Parodi paa den Tak, Staten skylder retskafne 
Danemænd«.

Saaledes hed det i Forsvarerens Indlæg, men han behøvede 
ikke at indskrænke sig til den Slags mere almindelige Be
tragtninger.

Det faldt ham ikke svært at imødegaa Aktors Angreb.
De anklagede havde jo kun handlet i den øjeblikkelige 

Nødstilstand og om deres Loyalitet mod Konge og Land vid
nede baade deres Ytringer og Handlemaade.

»Dersom den Del af Landet, der af Fjenden var okkuperet, 
havde været en øde Fjeldegn eller Hede, hvor intet fandtes, 
og hvortil altsaa Provisioner, Furage etc.. fra andre Steder 
maatte anskaffes, saa kunde man . . have bebrejdet de Til
talte, at deres Handling havde været uoverlagt. Men nu var 
det et Forraadkammer, som Fjenden havde faaet i sin Vold.
I Bøndergaardene og paa Markerne var alt det, som Fjenden 
behøvede og meget mere, end han behøvede, hvilket han lige
frem kunde tage til uden i mindste Maade (som Aktor havde 
foregivet) at udsende Strejfkorpser«.

Hundreder af Egnens Bønder og Beboere havde da ogsaa 
under Afhøringerne givet Udtryk for deres Anskuelser om 
Kommissionens velsignelsesrige Virksomhed, ligesom alle Em- 
bedsmænd havde berømmet dens Handlinger i høje Toner. 
Kunde det bebrejdes de tre Herre, at de havde taget mod 
Ordrer af Fjenden, akkurat ligesom Embedsmændene i Sjæl
lands øvrige Amter? »Er dette en ulovlig Handling, saa er
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det ogsaa ulovligt, naar f. Ex. en privat Mand, i Brandoffician- 
ternes Fraværelse, paatager sig at slukke en Ildsvaade!« 
Samstemmende Vidnesbyrd viste, at der aldrig var fremsat 
nogen Trusel om militær Exekution, højst almindelige Fore
stillinger om, at Fjenden vilde tage med Magt, hvis Leveran
cerne ikke fandt Sted.

Punkt for Punkt tilbagevistes Aktors hasarderede Paa
stande. Meddelelsen om Sjællands absolutte Mangel paa For
svar var i Virkeligheden langt mere vildledende end vej
ledende. Landeværnet havde jo allerede paa det Tidspunkt 
været under Organisering, saa Oplysning om det modsatte 
havde i hvert Fald ikke kunnet gavne Fjenden. Peymanns 
Brev havde været saa ubestemt i Udtrykkene, at man ikke 
kunde forlange, Kommissionen skulde rette sig efter det. Og 
til syvende og sidst, hvad det angik Beskyldningerne for deres 
mindre redelige Adfærd med Fordelingen af Byrderne, saa 
havde ingen af de forurettede fremsat nogen Indvendinger i 
den Anledning, saa hele det Spørgsmaal laa formodentlig 
udenfor Domstolenes Kompetence.

Det hele blev da ogsaa en Storm i et Glas Vand.
Kommissionsdomstolen kunde ganske vist ikke godkende 

Forsvarerens Paastand om Afvisning af Anklagens sidste 
Punkt, men da manglende Jordebøger havde været Skyld i 
den uligelige Fordeling og da det var Fogderne, som havde 
haft den udøvende Magt, saa det egentlig var dem, der havde 
fritaget det privilegerede Hartkorn, og da dette endelig ogsaa 
var blevet skaanet, da Amtsforvalteren havde overtaget For
retningerne, saa vilde de anklagede være at frikende. Og saa- 
ledes gik det Post for Post. Alene Ytringerne i Brevet til Pey
mann blev fundet stridende mod den Agtelse, som Generalen 
tilkom i Følge sin høje Stilling, og »Sigismund, Greve af 
Schulin, burde herfor bøde 100 Bdl., til Københavns Amts 
Fattigkasse«.

Iøvrigt frikendtes de tiltalte fuldstændigt!
Og den 9. Februar 1809 faldt Højesterets Dom: Commissa- 

riernes Dom bør ved Magt at stande.
Schulin har selv sagt, at baade han og Rønne under hele 

Processen, trods de haarde Paastande, var ved godt Mod, men
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den tog haardt paa den gamle de Coninck, og »den var rime
ligvis Aarsag til en Rørelse, der traf Oldingen og som nok før 
Tiden bragte ham til Hvile«1).

Han døde allerede i 1809, efter at man forgæves havde til
budt ham Dannebrogsordenens Storkors2).

Det var ellers nær ved, at Søllerød Sogn atter dette Aar 
1809 var blevet Skueplads for ny Krigsoperationer, at Trop
per atter skulde være transporteret over Sundet, men denne 
Gang i modsat Retning, idet Danmark var den angribende 
Part3).

Paa dansk Side havde man indtil da endnu aldrig kunnet 
forsone sig med Tanken om at de skaanske Landsdele var 
tabt for stedse, og nu befandt man sig siden 1808 ikke alene i 
Krigstilstand med England, ogsaa med Sverige, mens vore 
allierede Frankrig og ikke mindre Rusland, der kæmpede 
mod Svenskerne i Finland, vilde være noget interesseret i 
Oprettelsen af en anden Front, ved en Invasion i det sydlige 
Sverige.

I den haarde Vinter 1809, da Isen havde lagt Bro over Van
dene, skred man til omfangsrige Forberedelser til et Togt til 
Skaane. Frederik VI drøm te ikke alene om at frarive Sven
sken, hvad han havde erobret under Carl Gustav, ogsaa om 
at fordunkle Erindringen om dennes sejrrige Tog over Bæl
terne, ved nu paa samme Maade at bruge det islagte Øresund 
til et lammende Angreb paa Sverige. Der var bare den Hage 
ved Foretagendet, at Isen i Sundet aldrig var paalidelig. 
Ligemeget hvor store Kuldegraderne var, kunde Vind og 
Strøm i Løbet af kort Tid ændre Forholdene.

Imidlertid traf man nu alle mulige Forberedelser til at føre 
en Styrke paa 20.000 Mand over til de gamle danske Provin
ser. Felttoget blev planlagt i alle Enkeltheder, Forplejnings- 
væsenet organiseredes, saavel som Arméens Sundhedsvæsen
—  Der var saaledes paatænkt »Reserveindretninger for Syge«, 
bl. a. i Vedbæk —  Indkvarteringer i København og langs

' )  Personalhist. Tidsskr., o. anf. Sted.
2) N ystrøm , o. anf. Værk, S. 489.
3) Hertil A. Tuxen : Den paatænkte Overgang til Skaane 1809, Mili

tært Tidsskrift, 23. Aarg., S. 321 ff.
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Nordsjællands Kyst forberedtes, og de mange Anstalter kunde
i Længden ikke skjules. Det vrimlede med indsendte Planer 
og mere eller mindre fantastiske Forslag til Sikring af Trans
porten over det svigefulde Isdække.

Kong Frederik har selv i et Brev til den øverstkommandere- 
rende i Norge, Prins Christian August, gjort Bede for sine 
Planer1) :

Saa snart Frostvejret indtraf ved Nytaarstide besluttede 
jeg ved Hjælp af denne at angribe Skaane; 25.000 Mand har 
jeg samlet for i deres Spidse at gjøre Angrebet. Alt to Gange 
har Tøvejret udsat dette bedste og sikreste Middel for at 
lukke de svenske Havne og for at skaffe Norge Bo for Fjen
dernes List . . . .

Min Plan til Overgangen over Isen er følgende: Jeg gør en 
Attake paa Helsingborg og Malmø; fra Vedbæk og Svane
møllen gaar jeg selv med fire Divisioner til Båå mellem 
Landskrona og Helsingborg, søger at tage Helsingborg, Lands- 
krona og Malmø, dirigerer da Marschen paa Christiansstad, 
søger at vinde Linjen fra Halmstad til Christiansstad, derpaa 
søger jeg at faa Linjen fra Vexiö til Borås etc. etc.

Det lader rigtignok til, at denne den kongelige Feltherres 
Operationsplan var noget af en Misforstaaelse. Det vilde 
øjensynligt være temmelig formaalsløst at vælge Svanemøl
len som Udgangspunkt, naar man agtede at gaa i Land ved 
Båå. Kongens Plan gik i Virkeligheden ogsaa tilbage til en 
anden og mere fornuftig, fremsat tidligere af General Ewald. 
Efter denne skulde Invasionshærens Hovedkolonne føres over, 
dels fra et Punkt tæt nord for København til Barsebåck, dels 
fra Nivaa og Vedbæk over Hven til Båå.

Og om det saa var en Proklamation til Indbyggerne i det 
»erobrede« Skaane, manglede den ikke2). Paa daarligt dansk
præget Svensk gjordes de »brave Svenskar« opmærksom paa, 
at Ufreden i Norden hovedsagelig skyldtes Sveriges Alliance 
med Englænderne, dette trædske Folk, som nok havde haft 
Interesse af Forbundet med Sverige, dengang det gjaldt Over

‘ ) Meddelelser fra Krigsarkiverne, IV, S. 134 f.
2) Sstds. S. 110 f.
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faldet paa Danmark, men siden havde de i Hovedsagen ladet 
Forbundsfællen skøtte sig selv. Kongen havde dyb Agtelse 
for Svenskernes Tapperhed, men havde set sig nødsaget til 
at gribe til Vaaben for at återbringa Freden emellan Danne
mark och Sverige, att återknyta de gamla vänskabsbaand 
emellan begge Riken.

'Og naturligvis mundede Opraabet ud i de sædvanlige Krav 
og Forsikringer: Nu sedan Jag har betrådt Edert Land ålig- 
ger det Mig att först och främst vara betankt om Min brave 
Krigshårs säkerhet, underhåll och lättelse. Embedsmænd og 
Undersaatter i de erobrede Provinser skulde loyalt bøje sig 
for de herhenhørende Foranstaltninger, saa vilde Landets Ro 
og Sikkerhed blive overvaaget og Love og Domstole selv
følgelig blive holdt ved Magt!

Vejrforholdene gjorde alle de smukke Forberedelser til 
Intet. Rrevet til Christian August var dateret den 13. Fe
bruar, da der endnu laa fast Is over Sundet, men snart steg 
Termometret, Tøvejr og Storm gjorde det af med Isen. Rig
tignok begyndte man saa smaat at forberede en Transport i 
Raade, men der opstod snart Retænkeligheder, man forudsaa 
et nyt Indfald af Englænderne og Planen blev endelig op
givet.

Det sidste alvorlige danske Forsøg paa at tiltvinge sig 
Herredømmet over Skaane ved Magt var strandet.

Først i vore Dage har Krigen atter kastet sine Skygger over 
den idylliske Øresundskyst og Sognene mellem Nordsjællands 
dejlige Skove, men den Periode unddrager sig naturligvis 
endnu nærmere Undersøgelse og Skildring.




