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Høvl eller husfred 
Meddelelse om nyt fund af etnologisk interesse. 

Af B . Andersen. 

Det er vel et fællestræk for ethvert medlem i en historisk forening, at 
man er behæftet med sin interesse i en sådan grad, at intet sogneskel 
er afgørende for, hvornår man lader sig engagere i et emne, men at 
dette alene skulle motivere, at man i en lokalhistorisk årbog bruger 
plads på et for sit primære formål uvedkommende indlæg, kan med 
nogen ret drages i tvivl. Når sket er, tjener til retfærdiggørelse, at et 
vægmaleris overraskende tilsynekomst, ved en videreformidling af 
meddelelsen herom til Nationalmuseet via lokale omstændigheder, 
viste sig at være af enestående karakter. 

Ejeren af Hejnstrupgaard i Gundsømagle sogn og Gladsaxe kom
munes rideskoles daglige leder, hr. Birger Jansen, der er en og samme 
person, var under arbejdet med at istandsætte sin nylig overtagne 
ejendom stødt på vægmalerier i et af Hejnstrupgaards mange rum. 
Resultatet ved erfarelse heraf blev blandt øvrige det i denne med
delelse ledsagende billede, der videresendtes til mag. art. fru Hanne 
Poulsen bilagt oplysninger om, at hr. Birger Jansen var positivt ind
stillet overfor en af Nationalmuseet truffet afgørelse for vægmalerier
nes videre skæbne. 

Dansk Folkemuseum (Nationalmuseets 3. afd.) kunne straks op
lyse, at vægmaleriet forestillede en gammel bekendt af dem - man 
kaldte ham »Dørvogteren« og havde kun en enkelt træskæring af 
ham her i landet, hvorimod han som vægmaleri er kendt i et betyde
ligt antal indenfor et ret snævert begrænset område i Midtsverige. 

Fremstillingstidspunktet, og i hvilken rolle han skal opfattes, er 
nærliggende spørgsmål. Det første kan besvares med, at han sandsyn
ligvis er malet kort før 1700-tallets midte. Ved det andet spørgsmåls 
besvarelse kan man se bort fra en lakajs tjenende rolle, da han er 
gengivet som soldat. Om han da i denne egenskab befinder sig som 
skildvagt på en honnørpost, var vel antagelig, hvis ikke en undersø
gelse i 1939*) af de svenske fremstillinger - et antal på 27 hørende til 
tiden fra 1645 til 1870 - entydigt udlægger den symbolske opgave, 
han skal opfylde som en trusel mod den indtrædende for at skærme 
husfreden, idet de svenske billeder ofte ledsages af en billedtekst, der 
i sin udformning optræder i forskellige varianter men med fælles 
grundtema. 

") Folk-Liv. Acta Ethnologica 1939. 
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Det ældste eksempel på denne tidlige moraliserende og humoristiske 
billedkunst er fra 1645 og bærer følgende indskrift: 

»Hade jag lijf och kudt 
så skulle jagh slå både stora och små 
stat utanføre eller tu får nu 
någe på tin snut.« 

En yngre variant fra 1782 lyder: 
»Den som har inne 
gor något bång 
for honom skal 
jag gora doren trång.« 

Betragter vi nu efter disse oplysninger den legemstore dørvogter på 
Hejnstrupgaard med de skrævende ben og hænderne anbragt i siden, 
indtager han en positur, hvorfra han stirrer den indtrædende imøde 
for at indgyde ham respekt. 

Fra forstuen, hvor dørvogteren på Hejnstrupgaard befinder sig, 
har der oprindelig været to indgange til den øvrige beboelse, og det 
vides med sikkerhed, at begge indgange havde hver sin dørvogter, 
men den ene blev for sent erkendt og gik beklageligvis helt tabt un
der rummets istandsættelsesarbejde. 

Hejnstrupkrigeren er derfor efter sin fremkomst blevet mere alene, 
end hvad tilfældet berettiger ham til, og kun fremtiden kan vise, hvor
længe han skal stå på sin ensomme post. 
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»Svanen«-
vor glemte nærhedsattraktion 
Af S. ThoTsøe . 

Det havde varet påfaldende længe, før københavnerne begyndte at 
interessere sig for den del af Nordsjælland, der lå længere borte end 
Dyrehaven og Lyngby. 

Disse steder havde den fordel, at der allerede for over 100 år siden 
kørte tog dertil. Men skulle man til Farum, var der ikke andre offent
lige transportmidler end postvæsenets dagvogne, hvis transportkapa
citet nærmest var illusorisk. 

Var man nået til Hareskoven og måske endda til Bøndernes Hegn, 
så var der ikke langt til Fiskebæk og Farum, som derved blev »opda
get«, hvorefter behovet for transportmidler fra København begyndte 
at melde sig, omend kun om sommeren. 

Den første sommerrute til Farum åbnedes i 1895 - ad søvejen! 
Bådfarten på Lyngby, Bagsværd, Fure- og Vejlesø var da allerede i 
gang, men starten var ikke for god, da bådene havde petroleumsmoto
rer, som ikke var særlig driftssikre. 

Ifølge »Illustreret Tidende« kunne man være sikker på, at det kun 
var i rum sø, bådene fik motorstop. 

Man anskaffede derfor dampbåde, den første var S/S »Furesøen«, 
der vakte vældig opsigt, da den blev transporteret gennem Lyngby 
af et talrigt hesteforspand. Den næste, man anskaffede, var »Svanen« 
fra Borås, den verdensberømte lille amfibiebåd, som i begyndelsen af 
1890'erne trafikerede Viskan, og hvis opfinder var daværende Lektor 
ved Borås folkeskole, senere Rektor for den tekniske højskole, Carl 
Jacob MagnelI. Om denne opfindelse skrev i februar 1896 det illu
strerede ugeskrift »The Graphic« følgende: 

»Det er helt naturligt, at menneskets opfindelsesevne har engageret 
sig i forsøg på at løse problemerne om billige transporter, især når der 
var tale om at transportere gods over lange afstande, hvor det kunne 
være nødvendigt med omlastninger mellem tog og andre transport
midler. 

Enhver omlastning øger omkostningerne, og det har været mangen 
opfinders drøm at finde en metode, som kunne mindske eller afskaffe 
sådanne omkostninger. 

Suezkanalen gør det f. eks. muligt at komme til Indien og det fjerne 
østen på kortere tid end det ville tage, hvis ruten var lagt via »the 
Cape«. Derved spares både tid og penge. 

Hensigten med en Panamakanal var nogenlunde den samme. 



"SVANEN« - VOR GLEMTE NÆRllEDSA TTR AKTION 7 

Amfibiebåden »Svanen« passerer over landevejen mellem Farum Sø og Furesø. 

Et forslag, som blev fremlagt af adskillige opfindere gik ud på, at 
eftersom det var af største betydning, at gods kunne transporteres 
lange strækninger i et og samme fartøj og på den måde undgå om
lastningsomkostninger, skulle man opfinde en metode, som gjorde det 
muligt at transportere skibe over Panama-næsset fra det ene ocean 
til det andet. 

M ange forslag fremkom til løsning af problemet, men ingen af disse 
er indtil nu blevet udført i praksis. Nu har imidlertid en foretagsom 
svensk ingeniør, C. ] . Magnell vist, at i hvert fald små dampskibe kan 
konstrueres sådan, at disse uden større besvær kan bevæge sig både på 
land og i vand!« 

En måned senere kunne man endvidere i »New York Herald« læse 
om samme problem. Her omtaltes, at alvorlige forslag var blevet frem
sat om, at man i stedet for at grave en kanal igennem Panama-tangen 
skulle transportere skibene over land. 

Har søfarten i Borås været ubetydelig, så er rygtet om den til gen
gæld fløjet ud over hele verden. 
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»Svanen«, som båden hed, havde ingen efterfølgere, men den har 
interesseret mange og har, så vidt man ved, været den eneste af sin 
type. 

Borås var på den tid, set med nutidens øjne, en lille idyllisk by med 
omkring 8000 indbyggere. I byen langs med den slyngede Viskan 
byggedes fabrikkerne, som til deres produktion brugte vand fra åen, 
men uden for byens centrale dele udbredte landet sig med eng og sø, 
hvortil Boråsborgerne gerne tog på udflugt, specielt om søndagen. 

I en samtidig beskrivelse af landskabet findes følgende: 
»Boråstrakten er en af de smukkeste og mest vekslende i den syd

lige del af vort land. Her og der er der små søer mellem ganske høje 
bjerge. Til den nord for byen liggende Oresjo kan man komme med 
toget, eller ad landevejen til Långesten og Almenas. 

Det var til disse områder, at lektor Magnell nu ville vise, at han 
med båd kunne hente passagererne helt inde i byen, så at de gode 
borgere fra Borås kunne slippe for at tage toget eller køre med heste
vogn til bryggen overfor vandfaldet ved Algården. 

Hvornår planerne til en sådan direkte dampbådslinie fremkom ved 
man ikke, og man ved heller ikke, hvorfra den unge lektor Magnell 
fik ideen til en amfibiebåd. Måske havde Magnell skibsforbindelserne 
over Panama-tangen i tankerne. 

Når alt kommer til alt, så var ideen til båden og en lille jernbane 
forbi vandfaldet ved Ålgården helt MagnelIs, og mulighederne for 
løsning af problemet diskuteredes indenfor Borås' ingeniørkontor, som 
ejedes af Magnell og dennes gode ven, stadsingeniør Reinhold Hag
strand. Borås Angslupsaktiebolag blev stiftet og ville sejle borgerne fra 
Borås med dampbåd helt inde fra byen. 

Dets første paragraf lød således: »Dette selskab, som kaldes Borås 
Angslupsaktiebolag, er stiftet på aktier med begrænset ansvar og har 
til formål, ved at anlægge en jernbane ved Algården, at opretholde 
en trafikforbindelse mellem Borås by og Oresjo, hovedsagelig med 
passagerer og smågods, samt endvidere at kunne tilbyde bugsering, 
hvis denne kunne udføres uden ulempe for passagertrafikken«. Aktie
kapitalen skulle være mindst 12.000 kr. og højest 50.000 kr. fordelt 
på aktier a 100 kr. 

Om bygningen af skibet havde der fundet forhandlinger sted mel
lem selskabet og Ljunggrens Mekaniska Verkstad og Angslupsvarv i 
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Egenhændige gjorte skitser af 
lektor MagnelL over »Svanen«'s 
maskineri og anordninger for styring af 

båden ind på sporet. 

Kristianstad, og i slutningen af november undertegnedes en kontrakt 
med dette på sin tid meget berømte småskibsværft om »levering af en 
14 meter lang, 27 hesteskraft dampchalup af stål.« 

Borås avis, som bragte denne meddelelse, skrev endvidere, »at man 
temmelig sikkert nu kunne håbe til næste sommer at kunne fare til 
bresjo både til lands og til vands med samme båd.« 

Men hvordan så denne enestående båd så ud, og hvordan var den 
konstrueret? 

Stort set lignede »Svanen« cn sædvanlig skruedrevet dampchalup 
med lodret stævn og rundt agterskib. 

Der fandtes ingen dæk undtagen i forstavnen og i agterstavnen. I 
det åbne rum over dørken fandtes maskineriet samt bænke for 62 
passagerer. Et soltag af imprægneret sejldug var spændt ud over pas
sagerrummet, og den skrå skorsten stak op gennem soltaget. 
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»Svanen« på Oresjii. 

På hver side af skroget fandtes der noget over vandlinien en fender
liste, som var udført som en linieal, der brugtes til at rette båden ind 
efter, når denne skulle over land. Fenderlistens yderste kant var derfor 
ret og fulgte ikke skibets sider. 

Båden var hvid over vandlinien og rød under denne, og navnet var 
på sædvanlig måde malet på begge sider i stævnen. Endog på hækken 
agterude fandtes navnet malet og under dette hjemstedet Borås. 
Skrogformen var stort set den sædvanlige for en dampehalup, men 
undervandsskroget var gjort noget fyldigere for at give plads til de 
fire hjul under vandet. 

En avisoplysning om, at båden var fladbundet, stemmer ikke med 
virkeligheden. Den, der har leveret denne oplysning til avisen, har 
sandsynligvis fæstnet sig ved, at »Svanen« ikke var så skarp i bunden 
som en sejlbåd, og at den savnede køl. 

Kulbunkeme fandtes på begge sider af kedlen under dørken. 
Byggematerialet var stål, et på den tid ret nyt materiale, og fartøjs

konstruktionen var stort set den konventionelle. 
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Langskibssektion - Dækplan - Tværsektion . 
Disse tegninger af »Svanen« var i sin tid 
publiceret i det engelske 
tidsskrift »The Engineer«. 

Særskilte forstærkninger af skroget var indbygget, for at dette 
kunne tåle de ekstra belastninger, når skibet »sejlede« over land. For 
eks. havde pladerne i bunden en tykkelse af 14 mm, og hele båden 
vejede ca. 11 tons. 

Oplysningerne om bådens størrelse varierer noget, men må stort set 
have været følgende: 

Længde overalt .......... .. ..... . 14,00 meter 
Længde fra forstavnens forkant 
til agterstavnens agterkant ...... 13,10 meter 
Største bredde ... . ................. 3,11 meter 
Dybgående med passagerer...... 0,90 meter 
Brutto ton ........................... 11 ,56 ton 
Netto ton ........................... 9,00 ton 

Midt i båden og uden at være adskilt fra passagerpladserne fand
tes som nævnt maskineriet, hvilket bestod af en liggende kedel beklædt 
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med træ, og en tocylindret (compound) dampmaskine, direkte koblet 
til skrue akslen. Styrepladsen med rattet fandtes umiddelbart foran 
kedlen. Så langt var alt som i andre dampchalupper. 

Men hertil kom nyheden, som skulle forvandle dampbåden til et 
lokomotiv. Under bunden havde båden fire hjul, nøjagtig som dem, 
der findes på jernbanevogne, men noget grovere. 

En jernbanevogns hjul har som bekendt en styrende flange på in
dersiden af hjulet, men »Svanen«s hjul havde to flanger på hvert hjul, 
som endvidere var noget bredere end sædvanlige jernbanehjul. 

Denne form af hjulene var valgt for at øge mulighederne for at 
træffe sporene, når båden skulle køre over land. 

For at forstærke bunden og gøre denne mere tæt på de steder, hvor 
hjulakslerne gik gennem skibssiderne, havde man bygget en tætnings
kasse, som strakte sig fra bådens ene side til den anden og fra bunden 
op til dørken. 

Afstanden mellem hjulakslerne var 6,5 meter og afstanden mellem 
to hjul på samme aksel var 1,217 meter, hvilket svarede til sporvidden 
på jernbanen Borås-Herrljunga. 

De agterste hjulpar løb helt frit, uafhængigt af maskinen, men 
kunne afbremses ved hjælp af en håndbremse, som var anbragt på 
hjulakslen. 

Det var for at forhindre, at »Svanen« fik for meget fart på, når 
denne kørte ned ad sin korte »jernbanelinie«, som netop havde sit 
højeste punkt midt på linien. 

Det var de forreste hjulpar, som var de drivende under »jernbane
rejsen«, og skibets dampmaskine leverede drivkraften. For at overføre 
denne drivkraft fra skrueakslen til det forreste hjulpar, fandtes der 
ombord en transmissionsaksel, som var parallel med skrue akslen, og 
denne lå om bagbord ved siden af maskinen og kedlen. 

Kraften overførtes fra skrueakslen til transmissionsakslen ved hjælp 
af kædetræk og videre derfra til de forreste hjulpar ved hjælp af kron
og spidshjul. 

Transmissionen var udført således, at drivhjulene kunne kobles fra 
og dermed stå stille, når skibet sejlede på åen. 

Skibets skrue kunne deriæod ikke kobles fra, hvorfor denne snur
rede rundt lige så snart maskinen var i gang, enten »Svanen« kørte 
på land eller sejlede i åen. 
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Dette var til stor glæde for ungdommen fra Borås, men til stor for
argelse for ældre personer, som stod på land, når »Svanen« gled op af 
eller ned i vandet. Skruen fremkaldte herved kaskader af vand, som 
gjorde alle i nærheden våde. 

Eftersom skruen snurrede hurtigere rundt, når den var oppe i 
luften, end når den var nedsænket i vandet, blev denne »vandpanto
mime« kraftigst, når kun spidserne stak ned i vandet. 

»Svanen« havde i åen en fart af 7 knob. For kørsel på land havde 
man regnet med almindelig fodgænger hastighed, og turen ad »skibs
jernbanen« beregnedes til at tage 4-7 minutter. Magnell selv regnede 
med en hastighed på land, som var 80 meter i minuttet. 

Konstruktionen af båden og det specielle maskineri, som skulle gøre 
rejsen på land mulig, var overladt til det førnævnte værkste-d i Kristi
anstad, som ejedes af ingeniør, konsul C. J. F. Ljunggren, og denne 
havde til hjælp sin tekniske leder, overingeniør Axel B. P åhlson , som 
var kendt med skibsbygning og bygning af jernbanemateriel. Det er 
givet, at bestiller og bygger ofte mødtes under arbejdets gang, og først 
på sommeren 1891 begyndte båden at tage form. 

I Borås havde man ikke ligget på den lade side. I midten af juli 
måned havde man således banen og andre installationer næsten fær
dige. Små færgelejer var fremstillet, og en nedramning af pæle havde 
fundet sted der, hvor skibet skulle køre op på land og ned i vandet. 

»J ernbanesporene« var ført et stykke ud i vandet, for at skibets h jul 
kunne »fiske« disse, når det skulle køre på land. 

Banen, som var 200 meter lang og lå på åens vestre side, løb i en 
svag bue fra en plads 150 meter nedenfor vandfaldet, forbi den gamle 
kværn til en plads ovenfor vandfaldet i nærheden af broen over åen, 
hvor landevejen mellem Borås og Almenas gik. 

Stigningen var 1: 37, hvilket var betydeligt mere, end der sædvan
ligvis kunne tillades for jernbaner. 

For at rette skibet mod sporet og få hjulene til at »fiske« på skin
nerne, havde man ved banens endepunkter rammet to rækker pæle 
ned i vandet, mellem hvilke skibet skulle gå ind. 

De tidligere omtalte fenderlister på skibets sider skulle da med lidt 
klaring passe ind mellem de to pælrækker. 

Først på høsten 1891 var bygningen i Kristianstad kommet så langt, 
at man ifølge »Nya Skånska Posten« den 4. september kunne foretage 
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små prøveture i værkstedets gård, hvorunder det viste sig, at den i 
alle måder opfyldte de stillede forventninger. 

Skibet, som ved søsætningen blev døbt »Svanen« - et navn, som 
det beholdt hele sin levetid - kom, lastet på en jernbanevogn, flere 
måneder forsinket til Bods. 

Transporten af den godt 11 ton tunge båd ned til åen var over
ordentlig besværlig med de forhåndenværende hjælpemidler, men ved 
hjælp af planker og skinner lykkedes det at få »Svanen«, kørende på 
sine hjul, ned til dens rette element. 

Den 19. september gjorde den så sin første rejse fra Borås. Der 
var lidt besvær med at få alle fire hjul til at ramme skinnerne, men 
ellers var prøveturen tilfredsstillende i alle måder, og nu åbnede man 
for almindelig trafik på åen, dog kun i 3 uger, så måtte man stoppe 
p. g. af efteråret. 

Den 14. maj næste år kom den første annonce for den kommende 
sommers sejladser. 

Prisen for en tur var 25 øre pr. tur Borås-Långesten, medens de 
rejsende mellem Almenas og Långesten kun betalte 10 øre. 

»Svanen« havde ofte besvær med at komme ind på sin korte jern
banelinie, og vanskelighederne syntes at have været størst, når skibet 
kom fra Borås, d.v.s. når den lå nedenfor vandfaldet. Den modsatte 
vej gik det fint med at komme ind på sporet. En medvirkende årsag 
til vanskelighederne kan have været de ret stærke strømhvirvler, som 
fandtes nedenfor vandfaldet. 

Der kunne også optræde andre vanskeligheder, som bedst illustreres 
af følgende. Ved opkørslen på land kunne man ofte høre »Svanen«s 
kaptajn kommandere »alle mand forud« for at skabe mere friktion 
på drivhjulene. Når skibet derpå kørte ned ad skråningen mod vandet 
kunne han kommandere »alle mand agterud« for at få belastning på 
de agterste hjul, der kunne afbremses, således at »Svanen« nåede 
vandet i passende fart . Passagererne fik motion, når man kørte ad 
»skibsjernbanelinien«. 

Men det skulle blive værre med besværlighederne. Dampvognen 
var kommet til byen. Det var en lille dampvogn, som Borås-Herrljun
ga jernbane for 10.700 kr. havde anskaffet for at sætte den igang 
mellem Bods og Skagsryd. 

Den havde ligesom »Svanen« egen dampkedel og egen dampma-
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skine og behøvede således ikke noget lokomotiv. Den kom til Borås d. 
9. maj 1892 og begyndte på sin trafik d. 3. juni. Dermed begyndte 
kampen om passagererne og deres 25-ører mellem dampvognen og 
dampskibet. 

På prøveturen nogle uger tidligere blev det konstateret, at vognen 
gik lige så hurtigt som de almindelige tog, og man kunne tilbagelægge 
strækningen Borås-Långesten på 9 minutter. Det var andre rejsetider 
end dem, som »Svanen« kunne tilbyde. 

Dampvognen blev hurtigt meget populær og en god forretning. Fra 
starten til den 28. juli, d.v.s. på mindre end to måneder, havde man 
solgt ca. 4300 billetter med tre ture om hverdagen og syv om søn
dagen. 

Dampchalupselskabet kæmpede videre, og man forsøgte sig bl. a. 
med en fartplan, hvis tider lå tæt op ad dampvognens. 

Men allerede i midten af juli måned måtte man i virkeligheden 
give op, selvom den officielle begrundelse var, at »Svanen« skulle 
repareres. En annonce d. 16. juli meddelte, at alle ture var indstillet 
indtil videre, men hermed var det også stort set slut for borgerne fra 
Borås med at rejse med skibet. Den 14. september afholdt man gene
ralforsamling og måtte her konstatere et underskud på ialt 5500 kr., 
og det blev endvidere oplyst, at grunden til, at man havde stoppet 
sejladsen var, at der ikke var penge nok til at fortsætte. 

Ved en ekstra generalforsamling d. 17. oktober blev det besluttet at 
opløse selskabet og sælge »Svanen«. 

Den 7. marts 1893 kunne man i Borås avis læse, at »Svanen« samt 
et bådhus af brædder og 200 meter spor d. 21. marts skulle sælges 
ved offentlig auktion. 

Nogen større interesse for auktionen var der desværre ikke, og be
styrelsens medlemmer måtte træde til og købe alt tilbage for ialt 
5500 kr. 

»Svanen« blev lagt op ved Algården, medens ejerne spekulerede på, 
hvordan man skulle komme af med skibet, og man havde bl. a. repræ
sentanter i Danmark. Herfra kom i slutningen af november måned 
1893 Justitsråd Garde og Ingeniør Sehested begge fra København 
for at prøve »Svanen«. 

Prøverne faldt heldige ud, men der blev dog ikke nogen handel 
i den omgang. 
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Ved Fiskebæk ca. 1900. 

Først d. 29. marts 1895 kunne den lokale avis meddele, at skibet 
var solgt til et dansk konsortium med Justitsråd Garde og Ingeniør 
F. A. Verschow i spidsen. 

Verschow, som havde deltaget i de sidste prøveture i Borås, udtalte 
til Borås avis, at »Svanen« skulle beholde sit navn, når den kom til 
Danmark, til erindring om sit fædreland. 

Efter at salget var gået i orden, skulle »Svanen« transporteres til 
Danmark på jernbanevogn, men transporten fra åen til jernbanesta
tionen var lige så besværlig, som den havde været 3 ~ år tidligere, da 
turen gik den modsatte vej . 

Rejsen gik via Varberg og Helsingborg med færgen til Danmark og 
ned til Fiskebæk, hvor der var bygget en ny »skibsjernbanelinie« for 
»Svanen«, som nu skulle drives af A/S Baadfarten Lyngby-Farum. I 
midten af juli måned gjorde amfibiebåden sine første ture på den nye 
rute, og alle aviser var enige om, at den bestod prøverne med godt 
resultat. Graciøs og yndefuld på vandet, men alt andet end do. på 
land jorden. 

- -----
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I Illustreret Tidende kunne man den 26. maj 1896 bl. a. læse føl
gende: »Derimod er der den Ejendommelighed ved Dampbaadene, der 
benyttes i Aar, at de ogsaa skulde bevæge sig frem paa Landjorden. 
Naar de paa deres Vej gennem Søerne naa til en Landtange, hvor 
der ingen Kanal er, skulde de som Skildpadder eller Amfibier løbe op 
paa Land og ad Skinnevej over en Dæmning gaa frem til den næste 
Sø for at sejle videre i denne. Det er navnlig denne Opfindelse, der 
nok skyldes en svensk Ingeniør, Lektor Magnell, hvorefter Dampskibe 
bevæge sig frem paa Landjorden, der leder Tanken hen paa, at 
Ringsted kan faa sin Skibsfart lige saa vel som Lyngby«. 

Sålænge båden befandt sig i sit rette element, var der intet påfal
dende ved den. Når den ankom til Fiskebæk, løb den ind i sit lille 
færgeleje. Bådføreren hev i en solid trækstang, og kraften overførtes 
til bådens forreste hjul, og båden kørte på skinner - et festligt syn, da 
skruen samtidig snurrede rundt under kørslen. Amfibiet må have 
lignet en omvendt skinnezeppeliner en miniature. 

»Svanen« blev hurtigt populær, og i juli måned 1895, ikke lang tid 
efter, at den var startet på sine ture, fik den besøg af hele den danske 
kongefamilie, der som gæster havde Kejserinden af Rusland, Prinsen 
af W aIes og Kongen af Grækenland med. 

Alle var meget interesserede, og Prinsen af W aIes bad om en teg
ning af skibet, og Kejserinden af Rusland udtalte, at hun ville under
søge, om ikke en sådan båd kunne egne sig for trafik på de kejserlige 
ejendomme i Rusland. 

Alle de kongelige rejsende troede, at det var en amerikansk opfin
delse, de prøvede, men da den føromtalte ingeniør Verschow oplyste 
dem om, at opfindelsen var svensk, syntes alle at være glade for, at 
svenskerne denne gang var kommet før amerikanerne. 

I »Nordstjernen« søndag d. 17. maj 1896 stod at læse: 
»M en nu først er Frederiksdal og Furesøen i regelmæssig F orbin

delse med Hovedstaden, og ingen skønnere Udflugt kan vi anbefale 
dem af vore Læsere, der ikke har Tid eller Raad til at søge til Kullen 
eller Møen. 

Denne Forbindelse skyldes de nye Dampbaade. Samtidig med den 
omstridte Befæstning af Kjøbenhavn blev der nemlig gravet en bred 
Kanal mellem Furesøen og Lyngby Sø. Den er bred og dyb og gaar 
fra Frederiksdal til Nybro, hvor Lyngbysøen staar i Forbindelse med 
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Hvordan tegneren så »Svanen« under bådens tid i Danmark. Billedet, som i sin tid var i det illustrerede engelske ugeblad »The 
Graphic«, viser båden på skinner over landevejen. 
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Bagsværd Sø. Kanalens Opgave er i Krigstilfælde at lede Furesøens 
Vandmasser ind over Fæstningsterrænets lave Partier og frembringe 
en mægtig Oversvømmelse. 

En Tid laa den hen i Stilhed, kun befaret af enkelte Robaade, ind
til en M and med et kyndigt Blik og gode Forbindelser, Hr. Justitsraad 
Garde, efter mange Vanskeligheder fik Lov til at aabne en Damp
baadsrute, først fra Lyngby til Frederiksdal, og derefter herfra til 
Farum. 

I Frederiksdal bestiges »Amfibiebaaden«, som besørger Ruten til 
Fiskebæk. To af vore Billeder vise denne mærkelige Baad, der, som 
dens Navn viser, er skabt til med fuld Last af Gods og Passagerer at 
kunne bevæge sig baade paa Land og Sø. 

Foreløbig lader den sig ikke mærke med sine Landkrabbetilbøjelig
heder, men ligger pænt og venter i Kanalen overfor Slusen, parat til 
at føre os ud i Furesøen. Idet vi gaa ombord, forundres vi over at 
se, at den hedder »Svanen« i Stedet for »Krokodillen« eller et andet 
Amfibienavn. 

Let flyver »Svanen« af Sted, ned ad det korte Stykke Kanal ud 
mod den store Sø, hvis Bølger i Blæsevejr faa Baaden til at gynge. Her 
ude paa Storsøen er der svalt og frit, og det skræmmer os ikke at høre, 
at der enkelte Steder er næsten 90 Fod Vand under »Svanen«'s Køl. 
Imidlertid nærme vi os Fiskebæk, hvor den høje Landevej rejser sin 
Ryg som Vandskel mellem Fure- og Farumsø. Vi skal over den, thi 
der er ingen Kanal og ingen Bro til at komme under den. 

Vi glide med langsommere Fart op ad en Kanal, den indsnævrer 
sig, og paa hver Side rejser der sig et Pæleværk, som slutter tæt ind 
mod »Svanen«' s Sider. M ed et mærke vi et ganske let Stød, som om 
vi løb paa Grund. M en «»Svanen« gaar stadig fremad. Kun lyder 
Maskinens Slag noget anderledes end før, og Skruen bag ude begyn
der at plaske voldsomt. Nu mærke vi, det gaar opad, og vi se forud 
den lange, skraanede Skinnevej, som fører op over Landevejen. »Sva
nen« er ikke længer en Baad, men en Vogn, som paa fire smaa Hjul, 
der drives rundt af Maskinen, langsomt ruller opad den svage Stig

ntng. 
Uden at ane det, ere vi kommet op at køre. Skruen drejer bestandig 

rundt til ingen Nytte og pisker den Smule Vand, den endnu kan naa, 
til hvidt Skumsprøjt bag os. Snart hvirvler den rundt i den tomme 
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Dampbåden fik hjul for anden gang: på blokvogn fra Holte til Nordhavns
værftet. 

Luft. Vognene deroppe mellem Landevejens Træer holde stille, og 
man ser med Undren paa det mærkelige Syn. 

Vi passere Landevejen. Maskinisten bremser, thi nu gaar det nedad 
mod Farum Sø. Med et begynder Skruen atter at piske i Vand - dy
bere og dybere, indtil vi tilsidst alter flyde, nu er Skinnehjulenes Tid 
forbi, »Svanen« er atter en Sejler. For nysgerrige Læsere skal vi til
føje, at de fire Hjuls Aksler under »Svanen«'s flade Bund gaa i vand
tætte Lejer, saa at Baaden flyder sikkert og let paa Søen. Hele denne 
sindrige Indretning skyldes Ingeniør C.]. Magnell og er den første 
af sin art i Verden. Den er blevet omtalt og beskrevet med stor Be
gejstring i Udlandets store illustrerede Blade, ja endog et udbredt 
fransk, teknisk Tidsskrift har i Efteraaret talt indgaaende om den. 
Den hører i Udlandet til Seværdighederne herhjemme, og vi kan ikke 
tænke os at anbefale vore Læsere en interessantere Tur end den her 

beskrevne«. 
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Vor hvide svane ses her som bugserbåd i Københavns Sydhavn. Til sidst blev 
den til »den grimme ælling«. 

Farum var nu kommet i forbindelse med omverdenen, i hvert fald 
om sommeren, og man ventede sig meget af denne nye sejlads, men 
det gik ikke. 

Publikum rejste ikke så lang en vej for at besøge en almindelig 
landsby uden særlige attraktioner. Idyl var der nok af - det var der 
jo allevegne i 90'erne - en kro var der også, men den smukke Farum
gård med tilhørende parker var ikke offentligt tilgængelig. Turen til 
Fiskebæk var iøvrigt også lang nok. Tog til Lyngby, spadsere til 
Dampfærgevej, sejle til Frederiksdal, stige om til anden båd, sejle til 
Fiskebæk, køre i båden over landtangen, sejle over Farum sø forbi 
Klavs Nars holm for endelig at lægge til ved en anløbsplads ved Fa
rumgård. 

Den sidste del af turen blev aldrig rentabel. De fleste rejsende fore
trak at blive i Fiskebæk, hvor der opførtes et hotel, der i mere end 60 
år var et søgt sommerudflugtsmål. 

Kort efter århundredskiftet blev bådfarten fra Fiskebæk til Farum 
derfor indstillet, »Svanen« fik afmonteret hjulene med tilhørende 
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anordninger, og båden sejlede derefter kun på Lyngby sø som almin
delig dampbåd. 

Da anden verdenskrig brød ud i 1939 sejlede »Svanen« stadig på 
søen, men den tyske okkupation af Danmark medførte ændrede for
hold. 

Manglen på olie fik priserne på dampskibe til at stige stærkt, og 
derfor blev »Svanen« i november 1940 solgt til entreprenørfirmaet 
Rasmussen & Schiøtz A/S i København, og firmaet lod Falck trans
portere båden ned til Nordhavnsværftet, hvor den blev bygget om til 
bugserbåd. 

En ombygning der totalt ændrede bådens udseende. Den smukke 
hvide »Svane« skulle nu blive til den »grimme ælling« modsat den 
kendte historie om samme emne. 

Soltaget blev fjernet, og et styrehus blev monteret på skibet, samti
dig med at et dækshus sattes over maskine og kedel. Helt forude ind
rettedes et lukaf til besætningen på to mand. 

Da »Svanen« i sin tid var beregnet til sejlads på ferskvandssøer, 
var den ikke forsynet med kondensator, hvorfor man agterude måtte 
anbringe en ferskvandstank. 

»Svanen«, der stadig beholdt sit gamle navn, anvendtes i Køben
havns havn til at slæbe pramme ved Kalveboderne i næsten to år. 

Den 20. maj 1942 om aftenen blev »Svanen« minesprængt ved 
Kalveboderne. Denne og en trælastet pram forsvandt i dybet med
bringende to mand. 

Således sluttede den »verdensberømte Svane« sin livsbane efter 
mere end 50 års tro tjeneste. 

Kilder: Från Borås och De sju Horaderna, 1967. 
»Jernbanen« no. 5. 1969. Private oplysninger. Flagbogen. 
»Illustreret Tidende«. 
»Nordstjernen«. 



Buddinge By horns 
sidste Brandtuder 
Erindringer ved hans søn, pens. postbud Karl Olsen. 

Min bedstefar Ole Olsen, kaldet Ole Jæger efter sin far, som havde 
aftjent sin soldatertid ved Helsingørs Jægerkorps, var kulsviersøn 
fra Esbønderup mark og var med i Treårskrigen. 

Da han kom hjem fra krigen, fik han lyst til at blive lidt i Køben
havns nærhed og tog en tjans i Vangede. Her kørte han mælkevognen 
til København et lille årstid, men tog så hjem og giftede sig med sin 
forlovede, en kulsvierdatter fra samme egn. Efter brylluppet rejste 
de til Buddinge, hvor bedstefar lejede en bid jord af gårdejer Ole 
Olesen ved dennes gård i landsbyen, og en dag tog han sit pæne tøj 
på og gik til København og søgte audiens hos kongen. Bedstefar havde 
taget sin krigsmedalje på, og straks Fr. VII så medaljen, sagde han: 
»Nå, der har vi jo en af mine drenge fra '48, hvad vil du, min søn?« 

Bedstefar fortalte kongen, at hans ønske var at begynde i Buddinge 
som kulsvier, men nu manglede han nogle egestolper til at opføre 
et hus. Kongen gav ham da en skrivelse til jagt junkeren i dyrehaven 
på 21 egestolper, som gårdejer Ole Olesen kørte hjem for ham. Så kli
nede han og bedstemor selv deres hus op. Bedstefar lejede Ole Olesens 
lod på sandet sydøst for Gammelmosevej. Lejen var 6 dages arbejde i 
høsten om året. 

Bedstefar havde to heste hjemme hos sine forældre, og oldefar for
ærede ham desuden et føløg i fol, så han startede med tre heste. 

Da jeg i 1905 var kommet i barberlære i Lyngby, talte jeg med en 
mand, der havde købt en grund bag Buddinge Mølle. Han fortalte, at 
da han havde fået en mand til at pløje sin grund, kom der en del for
brændte træstykker op, og han mente derfor, at der engang havde lig
get et hus, som var brændt. Jeg kunne så fortælle ham, at der havde 
min bedstefar brændt trækul; det var efterslæt af kulmilerne. 

Far blev født i Buddinge 1863 og kom senere i skomagerlære hos 
skomagermester Schwartzlose i Lars Bjørnsstræde, hos hvem min bed
stemoder havde tjent. Da min far skulle konfirmeres, kom pastor 
Holm ned til bedstemor og meddelte hende, at han havde lovet gård
ejer Hans Olsen, at han nok skulle sørge for, at denne fik far som 
t j eneste dreng, når konfirmationen var overstået. Det var nemlig ret al
mindeligt, at bønderne i sognet henvendte sig til præsten, når et nyt 
hold skulle konfirmeres, for at erhverve sig en tjenestedreng, og fattige 
landarbejdere ville nødigt gøre præsten imod, for han var født for
mand for den fri fattigkasse, som de fleste landarbejdere måtte ty til 
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Skomager Ole Johannes Olsens hus i Buddinge by. 

i den strenge vintertid, og så gjaldt det jo om at stå sig godt med 
præsten. Men pastor Holm fik ikke noget ud af sit besøg hos Maren 
Ole Jægers, hun spurgte ganske simpelt præsten, om drengen var hen
des eller præstens, for hvis drengen var hendes, hvilket hun mente, så 
skulle han i skomagerlære. 

Pastor Holm havde nær fået et slagtilfælde, da han hørte, at far 
skulle være håndværker, det var ikke almindeligt for landarbejder
børn og slet ikke for børn fra familier, som var på fattigvæsnet. Så 
det var ikke underligt, at præsten blev forbavset ved at høre, at min 
far skulle være skomager. Han var da også det eneste fattigmands
barn, der blev håndværker i hans drengetid. 
Da min far Ole Johannes Olsen i 1888 giftede sig og nedsatte sig i 
sin gamle fødeby Buddinge som skomager, skulle han ligesom alle an
dre borgere i byen optages i brandkoret. Han blev dog først optaget i 
1889, og som håndværker fik han herved bestillingen som brandtu
der, og det medførte, at han fik overladt det gamle byhom, som han 
skulle tude i, når der var ildebrand, eller når der skulle være sprøjte-
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mønstring. Byhornet blev i ældre tid brugt af oldermanden, som tu
dede i hornet, når der skulle afholdes bystævne. Hvor bystævnet har 
haft sin plads i Buddinge, ved man ikke med sikkerhed. Nogle mener, 
det har ligget ved det gamle gadekær. Min far mente, det havde væ
ret oppe på den gamle stenplads, for han fortalte, at i hans drengetid 
i 1860' erne lå der nogle store sten på pladsen, som blev slået til skær
ver, den gang pladsen blev indrettet til stenplads for sognet. Den var 
også sognestenplads, medens jeg var dreng i 1890'erne og lå på den 
sydligste trekant af den gamle gadejord, hvor også den gamle sten
tromle havde sin plads. I den nordlige ende af gadejorden lå skolen, 
gadekæret og sprøjtehuset. Hvor gammelt byhornet er, ved man ikke. 
Det er oversået med indskrifter af årstal og forbogstaver, og den æld
ste indskrift er fra 1758. 

Min far vidste godt, hvem flere af de ældre indskrifter stammede 
fra, men jeg kan desværre ikke huske det mere. 

Min far havde skåret et OJO oppe ved mundstykket, og det var 
den sidste signatur, der blev ridset i det gamle byhorn. Far havde 
boret to huller forneden i hornet og sat en læderstrop i, som det tyde
ligt ses på billedet. Jeg kan huske fra min barndom, at far havde hor
net hængende på væggen inde i værkstedet. Han var egentlig stolt af 
det gamle byhorn, for der var ingen andre end far, amtsvej mand An
dersen og mig, der kunne få en lyd ud af hornet, og det var altid en 
svir for os unger, når skomageren skulle ud og tude til ildebrand. 

Men engang måtte far ud og tude med hornet, uden at der var 
ildebrand, det var i slutningen af 1890'erne. Om efteråret, da solda
terne var indkaldt til manøvre, og forterne var belagt med mandskab, 
skulle man have en skarpskydningsøvelse fra Buddinge-batteriet ud i 
Bagsværd sø. Fortkommandanten henvendte sig til brandfogeden, 
smedemester Nielsen, og bad ham, om ikke brandhornet måtte komme 
i brug. Det fik han lov til, og han kom hen til far med en seddel, hvor
på der stod, at folk skulle åbne deres vinduer på et bestemt klokkeslet, 
da der skulle skydes med skarpt fra Buddinge-batteri. 

Da far begyndte at tude, kom folk frem og skulle jo vide, hvor det 
brændte. Så læste far sedlen op og fortsatte således hele byen igennem. 

Da far blev 65 år, ville han ikke have hornet længere. Han havde 
da været brandtuder i Buddinge i 40 år. Men da kom Buddinge by i 
knibe, for nu var der ingen mere, der kunne tude i det horn. Så an-
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B')ihornet, hvor man ser årstallet 1758. 

skaffede man et kobberhorn med tone i, det kunne alle bruge. Far fik 
så pålagt, som den sidste bruger af det gamle byhorn, at bringe det 
ned til Landbrugsmuseet i Lyngby som en gave fra sognet. Skomager 
Olsen og det gamle byhorn havde gjort deres pligt. 



På besøg i Bagsværd 
omkring år 1800 
Af C. Th. Holbøll. 

»Min Gudmoder, Mad. Karen sal. Svendsen, Enke efter Super
cargo Marcus Christian Svendsen, efter hvem jeg var opkaldt, der 
døde 1787, og som var Compagnon i Faders Handel under Firmaet 
J. Bech & Co., havde et Lyststed i Landsbyen Bagsværd, hvor vi fra 
Barnsben ofte kom, næsten hver Søndag; dette Lyststed var ei som 
Nutidens Lyststeder, det var ikkun en En-Etages Bygning med en 
rummelig Quistetage. Stueetagen indeholdt 2 store Værelser og 2 
endog meget smaae Stuer, hvoraf den ene vendte ud imod Gaarden 
med Udsigt til Landevejen, giennem en Stakitport med Laage, med 
et Fag Vinduer, bag hvilket Mad. Svendsen stedse var siddende. Den 
anden lille Stue gik ud til Haven, der var meget stor med mange æl
dre Frugttræer, og da Stedet laae paa Hjørnet af Bagsværd By og 
Landevejen til KoIlekoIle, var den omgivet med et Steengierde, hvor
paa Lindetræer, og et Plankeværk, der løb langs med en Sidevej til 
den store Gaard og Lyststed »Aldershvile« ved Bagsværd Søe. Quist
etagen bestod af 2 store Værelser. I det til venstre af Trappen var 
Mad. Svendsens Sovekammer, og det til høire var mine Forældres; 
foruden var der tvende mindre Giesteværelser. Hos Mad. Svendsen 
var jeg, som ovenfor berørt, fra min spædeste Alder kommen med 
Forældrene hver Sommer og næsten regelmæssigt hver Uge, idet 
hendes Wienervogn afhentede os Løverdag Eftermiddag, og kiørte vi, 
efter at Fader havde expederet Posten, undertiden tidlig Kl. 6, men 
for det meste kun KJ. 8, og forbleve der om Søndagen; undertiden 
kiørte vi ogsaa tidlig ind Mandag Morgen. Det var en stor Fornøielse 
for Mariane og mig, naar vi alle fire vare komne i Chaisen, og Peder 
Poss, Kudsk og Avlskarl, smeldede paa de tvende sorte, velnærede og 
stærke Heste, og de begyndte at trave ned ad Toldbodgaden over St. 
Annæpladsen ned ad Amaliegaden langs med Reberbanen og ud af 
østerport. Der var 2 ~ Miil til Bagsværd, og disse tilbagdelagdes 
gierne i 1 Y2-1 % Time, thi vi var godt kiørende. « 

Det er den københavnske grosserer og tømmerhandler Marcus Chri
stian Bech (1787-1875), der har skrevet disse ungdomserindringer, 
som delvis er gengivet i »Memorier og Breve« XII, 1910. Han fortæl
ler videre, at han under besøgene i Bagsværd næsten hver morgen kl. 
6 var færdig med fiskestænger og net til at lægge de forventede fan
gede fisk i. »Efter at den gode Moster havde givet mig Caffe og fyldt 
min Botaniserkasse med Frokost, vandrede jeg med denne paa Nakken 
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over Marken forbi »Aldershvile« ned til Bagsværd Sø, hvor jeg ofte 
forandrede Plads og søgte Søen rundt om Steder, hvor Fiskene bedst 
bede paa. Jeg fangede Horter, Aborrer, Skaller og Halvbrasen og 
Flierer, men de vare for det meste smaae. Undertiden var jeg heldig 
at trække en Brasen op som og enkelte Aal. Jeg forblev ved Søen til 
henimod Kl. 1, og af de mange hiembragte Smaafisk stegte Moster 
mig de største.« 

Der nævnes ikke noget navn på madam*) Svendsens lyststed i disse 
ungdomserindringer. Derimod kom ejendommen, som havde matr. nr. 
21 af Bagsværd, eller i hvert fald en del af denne omkring 1815 til at 
hedde »Cassesminde«, hvilket utvivlsomt skyldes, at den nogle år før 
mad. Svendsens død blev solgt til løjtenant ved brandvæsenet, bryg
geriejer Mathias Casse. Han synes ikke at have kunnet magte ejen
dommen. I al fald blev den 1821 ved auktion solgt til kammerraadinde 
Anne Marie Olivarius, og det er sandsynligvis hende, der gav den 
navnet »Mariehaab«. Som mange vil erindre, blev der ved torvets 
etablering, tildels af amatører, foretaget ret omfattende udgravninger 
på arealet, navnlig i det håb at finde fundamenterne til den i 1537 
nedbrudte katolske kirke. Dette lykkedes som bekendt ikke, hvorimod 
man fandt utallige skeletter, der vidnede om, at der under torvet har 
ligget en kirkegård, der kan have hørt til den katolske kirke. 

Det store areal er blevet udstykket i flere omgange, bl. a. ved an
lægget af Slang~rupbanen, og på en af grundene i Bindeledet, matr. 
nr. 21 g, lå indtil for kun få år siden et lille velholdt bondehus med 
stokroser, kålhave og hvad dertil i gammel tid hørte. Med en af hu
sets beboere havde jeg i efteråret 1956, kort før dettes nedrivning, en 
lille samtale, hvorunder hun fortalte mig, at huset var hendes barn
domshjem og havde tilhørt hendes bedstefar, der var vognmand. Han 
havde fortalt hende, at der engang havde været præstegård på den 
anden side af viadukten, altså der, hvor »Mariehaab« lå. Straks foer 
tanken naturligvis igen hen på den katolske kirke, hvis fundamenter 
aldrig er fundet. Imidlertid har et nærmere studium vist, at »Marie
haab« omkring 1886 ejedes af en pastor emeritus Koefoed** ) og at 
det sandsynligvis er dette, og ikke andet, der er om historien. 

*) Betegnelsen »madam« brugtes dengang ikke i den lidt nedsættende betydning, den senere fik, 
men betød tværtimod, at fru Svendsen var en dame, ikke en almindelig bondekone. 

**) Bertram Koefoed, der havde været præst i Bræn derup , døde 1905, men overdrol( 1898 veQ 
gavebrev ejendommen til skoleinspektør Ludvig Peter Koefoed, 
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Men tilbage til mad. Svendsen. Hun var en meget velstående dame, 
der havde mange penge stående i den københavnske grosserers fars 
forretning og ejede gården Gammel Amagertorv nr. 5 i København 
med et meget rigt indbo. Her opholdt hun sig dog kun om vinteren, 
medens hun hele sommeren til langt ud på efteråret boede i Bagsværd, 
hvor hun hver sommer gav to store middagsselskaber, hvori deltog 
nogle og tyve indbudte gæster, der fik »mange og fine Retter samt ud
mærkede Vine«. Blandt gæsterne var capelmusicus Franz Zrza, der 
var hofviolon i Det kgl. Teaters kapel, og balletmester Antoine Bour
nonville, far til den berømte balletmester August Bournonville. End
videre var der en kancelliraad, H. M. Colbjørnsen, og major Chr. F. 
Bentzen, senere bataillonskommandør ved det nordsjællandske Lan
deværnsregiment. 

Når mad. Svendsen, sildigt på efteråret, rejste tilbage til Køben
havn, og det var mørkt, havde hun »stedse en forrider foran, enten 
med tændt Fakkel eller og en stor, klar Lygte for at ledsage hendes 
Vogn ad den slette Vej, indtil de naaede Kongevejen. Var der Frem
mede i Bagsværd, kunde vi blive 5-6 Vogne, hver med sin Fakkel 
foran, hvilket var ret interessant at see.« 

Det ulykkelige år 1807 kunne madam Svendsen dog ikke forblive 
uforstyrret i Bagsværd. Før englænderne - den 16. august - gik i land 
ved Vedbæk og indesluttede København, var såvel madam Svendsen 
»som alle andre på landet sommerliggende med deres bedste sager og 
effekter i største fart flyttet til København«. De har åbenbart fulgt 
med i den optrækkende krigssituation og vidst, at en stor engelsk flåde 
med landgangstropper var opankret i sundet. Hvad de derimod ikke 
kunne vide var, at englænderne havde i sinde at overdænge Køben
havn med brandbomber, således at det kunne blive meget farligere 
at opholde sig i de tætpakkede kvarterer indenfor voldene end i om
egnen, hvor englænderne ikke gjorde befolkningen fortræd. Ganske 
vist kom de - som det fremgår af et brev skrevet på Aldershvilel) -
ridende »med blank degen og bankenet (sabel og bajonet) og fordret 
at drikke, men da vi ved mere at se dem og sælge adskilligt mælk på 
bempelen, og jeg anvendte mit lille engelsk og pintet (speaket) litel 
med dem, fandt de var meget artige, så blev vi ej mere så bange«. 
Derimod kunne man om natten fra loftet på Aldershvile »se den 
stygge ild og høre skuddene og alle bomberne« som faldt over ho-
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vedstaden. Omvendt kunne man om dagen fra Københavns volde se 
langt ud i omegnen. Således kunne man fra Rosenkrantz bastion på 
0stervold overse hele Kongevejen til Lundehuset, og se de engelske 
soldater afmeje agrene, hvis afgrøde nu i høstens tid var moden. -
Også i Bagsværd har englænderne sikkert mejet markerne, da bøn
derkarlene vel var indkaldt til landeværnet. 

Under englændernes »besættelse« af Bagsværd foregik følgende 
lille episode på Aldershvile2 ) : En dag kom et par engelske officerer og 
masede sig ind i hovedbygningen. Hvilket ærinde de havde vides ikke, 
for de skrækslagne beboere skjulte sig. Englænderne trampede fra væ
relse til værelse, indtil de pludselig standsede i havesalen. Et øjeblik 
stod de stive og stirrede på portrætterne af fru og hr. Arbo, som den
gang ejede Aldershvile, derefter gjorde de stram honnør og forsvandt 
skyndsomst. - Formodentlig har de anset grosserer Arbo for en højt
stående øvrighedsperson, som de havde ordre til at respektere. Han 
var iøvrigt ikke selv hjemme, men opholdt sig på sin ejendom i Norge. 

Efter krigen øgedes den voldsomme pengeforringelse, der begyndte 
ved århundredskiftet og endte med statsbankerotten 1813. Herunder 
tabte mad. Svendsen næsten hele sin formue. Alene på sit indestående 
i den københavnske grossererforretning måtte hun afskrive 40.000 
rdl. og ligeledes meget store beløb på sine ikke værdifaste papirer. 
Måske var det derfor, at hun i 1811 solgte lyststedet i Bagsværd, 
men hun var forøvrigt nu over 75 år gammel og havde måske der
for ikke længere mod på landlivet. Hun døde 1816, godt 80 år gam
mel. 

Tillyststedet hørte en hovedlod ved Bagsværd sø på det såkaldte 
Hyldebjerg, en lynglod ved nuværende Triumfvej og en tørvelod i 
Fedtmosen. 

Desværre kan ikke hidsættes noget billede af mad. Svendsens lyst
sted, men det på næste side viser Bagsværd torv som dette så ud før 
nyanlægget. En lille historie har den københavnske grosserer endnu at 
berette: En af den nævnte major Bentzens sønner, der var løjtenant ved 
husarerne og lå ved skolen på Jægersborg, havde længe haft kik på 
grossererdrengens lange lyse hår, der, som det dengang var alminde
ligt, faldt ham langt ned ad ryggen og faktisk generede ham meget. 

l) og ') Fra C. Haugbøll: Grevinden af Bagsværd og Aldershviles Historie. 
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»Mariehaab«, matr. nr. 2If af Bagsværd. (I91O). 
(Foto i Nationalmuseet). 

En dag, løjtenanten besøgte lyststedet og traf drengen alene hjemme, 
foreslog han denne at lade det lange hår afklippe. Drengen var bange 
for, at hans forældre ville misbillige dette, men gav tilsidst sin indvil
ligelse. Da håret var afklippet, drog løjtnanten af med dette og solgte 
det for 5 rdl. - Måske trænger vi til flere af den slags løjtenanter nu 
til dags. 



Lillemosegård 
Gladsaxe kommunes første og største sociale institution. 

Af Poul Thomsen. 

På østre side af Buddingevej, afgrænset mod syd af NESA's arealer, 
mod øst af Gammelmosen i Gentofte kommune og mod nord af mo
torvejen, ligger Lillemosegård. 

Den er ikke iøjnefaldende, for terrænet skråner mod mosen, og byg
ningerne hæver sig ikke synderligt over vejens niveau. Kun de grønne 
partier mod vejen og den ret brede indkørselsvej fortæller, at der 
ligger »noget« midt i alt det grønne. 

Går man nærmere - og intet hindrer, for der er hverken port eller 
låge, for ikke at tale om stakit eller hegn - opdager man, at der i vir
keligheden, som arkitekt Poul Erik Skriver har udtrykt det: »er et lille 
bysamfund, hvor lave købstadshuse slutter sig om byens fælles anlæg, 
som oven i købet kan smykke sig med den gamle hovedbygning i bed
ste herregårdsstil. Her var tidligere sovesalene, nu er de omdannet til 
moderne funktionærboliger. De gamle, lave økonomibygninger er i en 
ganske charmerende bedre-byggeskik-stil, der slutter sig omkring en 
gårdsplads. De er indrettede til værksteder, som med den anvendelse, 
der nu gøres af dem, nærmest må kaldes hobbyværksteder. I den ene 
af disse lave bygninger er indrettet en sodavandscafe, hvor der også er 
udsalg af chokolade og andet mundgodt. En ny bygning i dette cen
trale anlæg er en forsamlingssal med scene. Her kan der arrangeres 
underholdning for de evnesvage, som også deltager aktivt i arrange
menterne. De har blandt andet dannet et lille orkester, som lejligheds
vis spiller til underholdning og dans. Forsamlingsbygningen indehol
der tillige funktionærkantinen, der har direkte forbindelse til funk
tionærboligerne. 

Den meget smukke gamle beplantning er et vældigt plus for denne 
centrale bygrønning. Den tilfører i mere end en forstand anlægget et 
sympatisk klima. 

Boligerne, der slutter sig omkring fællesanlæggene, danner et roligt 
bybillede, hvor den stilfærdige og tilbageholdende arkitektur skaber 
en fortrolig atmosfære, der passer godt til beboernes livsrytme.« 

Den ældste af bygningerne her er resterne af en udflyttergård fra 
Buddinge by, som allerede i 1815 hedder »Lillemosegård«. Gården 
er bygget omkring 1790 og benævnes da »Galbenchsgård«*), og 
på et gammelt kort over Buddinge bys jorder fra før udskiftningen 

*) Oplysning fra Ha:rens arkiv. 
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»Litlemosegård« som Chr. KetleT købte i året 1886. 

kan man se, at netop hvor Lillemosegård nu ligger, lå den gang den 
gamle galgebanke, hvor de tre sogne, Gentofte, Lyngby og Gladsaxe 
stødte op til hverandre. 

Det er måske også muligt, at mosen oprindelig har heddet »Galle
mosen«, da navnet »Gammelmose« først optræder så sent som om
kring 1765 på et markkort over Vangede bys jorder. Man har dog ikke 
ved fund i mosen kunnet slå fast, om den har været brugt som »begra
velsesplads«, ligesom der heller ikke er gjort særlige fund fra længst 
svundne dage. 

Muligvis kan dette skyldes, at da de arkæologiske undersøgelser tog 
fart under Frederik den VII, var mosen i 1844 blevet fredet og ind
draget under Landbohøjskolen som et reservat for planteliv, for at 
man kunne se, hvorledes en mose uden fremmed indblanding ville 
udvikle sig. Der er derfor ikke her, som i de fleste af Gladsaxes mange 
mosedrag, blevet skåret tørv siden. 
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Købet af Lillemosegård i 1886. 

Det må alligevel siges, at Lillemosegård først tegner sig i historien 
i året 1886, da den unge læge Chr. Keller, søn af en af dansk ånds
svageforsorgs pionerer, cand. theol. professor Johan Keller*), på sin 
moders vegne en forårsdag kørte ud ad Buddingevej, standsede op ud 
for Lillemosegård og spurgte ejeren, farfaderen til købmand Rosdahl 
i Brønshøj, om vej til en anden gård, som skulle være til salg. De faldt 
i snak med hinanden, og resultatet blev, at Keller købte gården. 

Man indrettede med det samme loftet over stuehuset til midlertidig 
beboelse for »alumner«, og allerede i juni måned 1886 flyttede Chr. 
Nielsen ind som den første af de tyve, der i mere end et år havde deres 
h jem på det gamle loft. 

I september 1886 kom gamle August. Det vil sige, han var kun 14 
år dengang, men han havde sit hjem her i næsten 78 år, så han nåede 
ikke blot at se den nye hovedbygning i brug i 1887, men også at se 
Lillemosegård, som det ser ud i dag. 

Det skulle altså egentlig have været ham, der skulle have fortalt hi
storien, for han huskede den, som han huskede personalet og patien-

Gamle August. 

*) Johan Keller stiftede i 1865 »Dc Kellerske Institutioner«. Han døde 1884 og hans enke stod 
derefter som ejer, da sønnen Chr. Keller endnu var under den daværende myndighedsalder. 
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terne gennem årene. Derfor bør han også have sin plads i fortællingen 
om den gamle institution. 

Det var ham, der samlede årets første tusindfryd på den store plæ
ne og kom til forstanderkontoret og afleverede dem, »for nu har vi 
snart sommer igen«. Det var også ham, der kunne sige: »Hvis dit kla
ver går i stykker, så skal du bare sende det ind til Musik-Thomsen i 
St. Kongensgade, så skal han nok lave det«, og det var ham, der lå 
på dødslejet, som om døden var indtrådt, men da frøken Vilsen sagde: 
»Så er gamle August gået bort«, lukkede han igen sine øjne op og 
sagde: »Hvad mon forstanderen vil sige til det«? 

Professor Klein, forsorgens arkitekt. 

Det blev den kendte arkitekt, professor Klein, der kom til at tegne 
den første bygning på det nye Lillemosegård. Der er mindelser i den 
om søsterinstitutionen Karens Minde i nærheden af Sydhavnen, lige
som der igen er mindelser i den store institution Brejning ved Vejle
fjord fra Lillemosegård og den anden søsterinstitution Gammelmose
hus på den anden side af mosen i Gentofte kommune. Den blev opført 
i 1892, samme år som Ebberødgård, og var beregnet til 40 kvinder, 
medens Lillemosegård rummede 50 mænd. 

Lillemosegård set fra nordvest i 1887. 
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På et billede i »Illustreret Tidende« kan man se, at gården den 
gang lå langt ude på landet. Man kan ikke se, at Buddinge mølle lå 
på en lod på hjørnet af Gammelmosevej og Buddingevej, men der
imod kan man tydeligt se, at den gamle gård ligger med sine udbyg
ninger, så der stadig kunne drives et rigtigt landbrug. 

Det var da også en af de kongstanker, professor Chr. Keller havde, 
at de mennesker, der skulle bo på Lillemosegård, også skulle bestille 
noget i landbruget, i haven og - som noget nyt - på værkstedet. 

Det havde hans fader allerede fremført for rigsdagen i 1882, hvor 
det fremhævedes, at man i udlandet havde gjort sig tanker, som de 
her skitserede. 

Artiklen i Illustreret Tidende slutter i øvrigt med ordene: »Det er 
anstaltens håb, at den gode begyndelse må føre til noget bedre og 
færdigere«. 

Der blev i hvert fald noget større ud af det. Det begyndte med de 
nævnte 20 unge mænd, fortsatte med 50 mænd allerede i de to første 
år og sluttede, da den nye institution blev taget i brug i begyndelsen af 
1960'erne med 140 mænd. 

Det begyndte med 4 heste, 25 køer, 50 svin og 50 høns. Det slut
tede, da landbruget blev nedlagt med 4 heste, 38 køer, 120 svin og 
2-300 høns. 

Det begyndte med et kurvemageri, hvor der blandt andet blev la
vet gærkurve til brygger Tvede, Helsingør og måtter til Sølvgades Spor
vognsselskab. Det endte, da de nye bygninger blev taget i brug, med 
emballagearbejde for C. Rønnings chokoladefabrik, smukke kurve
arbejder, træskomageri, skoreparation o.s.v. 

Priserne ændrede sig også. Der var korn priser på kr. 4,50 pr. tønde 
byg, kr. 5,00 pr. tønde kartofler, 87 øre for en halv tønde gulerødder. 

Lønningerne svarede dertil. Havemanden fik for 6 dages arbejde a 
10 timer kr. 7,50. Så var dr. Goldschmidt faktisk bedre lønnet med kr. 
10,00 om måneden, for han måtte passe sin praksis ved siden af. Skat
ten var kr. 24,07. Det står i kassebogen fra 1887. 

Desværre var der en sammentællingsfejl i 1888 på kr. 2,00. De var 
for meget, så dem fik professor Keller. 

Derimod synes det ikke, som om den daglige leder, forstander Sin
ding har fået løn. I hvert fald står der intet om det i bøgerne her. 

Det vides, at Chr. Keller tog stærkt del i den daglige ledelse af Lil-
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Det første værksted på Lillemosegård var det nuværende keramikværksted. 
Det benyttedes til kurvefletning m. v. 

lemosegård, og det fremgår, at både han og hans kone undertiden har 
købt såvel havesager som måtter og kurve. Beløbene er indført om
hyggeligt, skønt det jo i virkeligheden endnu var privat ejendom. 

Sammenslutning med Ebberødgård. 

Den store omvæltning kom først ved århundredskiftet. Chr. Keller 
havde da længe syslet med tanken om at overflytte sine institutioner 
til større og friere omgivelser ved Vejle Fjord, og allerede i 1891 havde 
en kommission foreslået der at opføre en stats-anstalt for 600 patien
ter. Loven blev vedtaget den 26. marts 1898, og man regnede med, 
at hver plads ville koste ca. kr. 2.000,-. 

Som modydelse skulle Keller, eller den selvejende institution som 
det på dette tidspunkt var blevet, aflevere Karens Minde, Lillemose
gård og Gammelmosehus - de to sidste kaldet Lyngby-asylet - til en 
sammenslutning med GI. Bakkehus-Ebberødgård, der skulle komme til 
at danne grundstammen i den kommende Østifternes Åndssvagean
stalt. Det officielle skifte fandt sted i 1902, og den siden 1. april 1890 
fungerende inspektør, cand. jur. Gråe, fader til departementschef 
Gråe, højesteretssagfører Gråe og flere andre fremtrædende sønner, 
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fortsatte som inspektør til udgangen af 1916, da han afløstes af den 
for nylig afdøde forstander Ole Olesen Gold. 

Den 1. september 1900 nævnes foruden inspektør Gråe, plejemoder 
frøken Friis, 2 husjomfruer, 8 plejersker og 2 opsynsmænd som ansatte 
ved »Lyngby-Asylet«. Dertil kom havemand, kusk, karl og tjeneste
piger. Der var ikke nogen specificeret opgørelse over patientantallet, 
der på denne tid var steget til ca. 60 mænd og ca. 45 kvinder, men 
derimod kan det nævnes, at udgiften var kr. 57.542, altså under kr. 
600,- om året for hver patient. 

Den største udgift var ca. kr. 17.400,- til kost, og i denne fOl"bin-
delse kan nævnes en ganske tilfældigt valgt ugeseddel for middage: 

Søndag: Grisesteg, agurkesalat, rødgrød med mælk. 
Mandag: Rismelsgrød, kold steg med kartofler og sauce. 
Tirsdag: Gule ærter med flæsk, budding med rød sauce. 
Onsdag: Kærnemælkssuppe med rosiner, Hachis med brunede kar-

tofler. 
Torsdag: Vandgrød med kompot, røget makrel med persillesauce. 
Fredag: Øllebrød, kødrand med stuvede grønærter. 
Lørdag: Risenvælling med kanel og sukker, klipfisk med sennep

sauce. 
Til sammenligning kan tages en tilfældig middagsliste fra som-

meren 1969: 
Søndag : Kyllingesteg, agurkesalat, melon. 
Mandag: Pølser med kartoffelsalat, kørvelsuppe med halve æg. 
Tirsdag: Havbøf med brun løgsauce, caramelbudding med creme-

sauce. 
Onsdag: Kalvekød med karrysauce, løse ris, aspargessuppe. 
Torsdag: Stegt lever med brun sauce, surt, frugtgrød med mælk. 
Fredag: Medisterpølse med brun sauce, råkostsalat, kærnemælks-

koldskål med tvebakker. 
Lørdag: Lunchmeat med stuvede bønner, frugtsuppe med Lif. 
I året 1902 blev forstanderboligen i den gamle hovedbygning ud

videt med et par store stuer, så der blev en meget smuk og rummelig 
bolig på ca. 225 m2 og en ualmindelig smuk have med for eksempel 
et ægte tulipantræ og en vældig rødbøg, der begge findes i parken 
endnu, samt andre træ- og buskvækster. 

I 1912 oprettedes et vaskeri i en særlig bygning, men det varede 
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Resterne af den gamle bondegård - den første forstanderbolig. 
(Foto: Seegelke). 

ikke mange år, før den måtte indrettes til beboelse for patienter. Efter 
en ildebrand blev loftsetagen i hovedbygningen ligeledes indrettet til 
beboelse for patienter, således at man ved en kongres kunne give føl
gende beskrivelse af institutionen: 

Lillemosegård i tiden o p til krigen. 

Anstalten er beregnet for voksne, halvasylister, nemlig 125 mænd på 
Lillemosegård og 100 kvinder på Gammelmosehus. Ca. 35 mænd og 
10 kvinder er arbejdsføre, medens resten er halvasylister. Alumnernes 
klassificering er nøje gennemført, så at anstalten nu kun huser halv
asylister og de fornødne arbejdsføre. Ved halvasylister forstås rolige, 
renlige og krampefri alumner, der ikke lider af tuberkulose eller anden 
alvorlig sygdom, og som kan nøjes med et mindre tilsyn og tåle en 
relativ stor frihed. 
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Patienter på arbejde på marken bagved Buddinge Mølle . 

Hovedbygningen, der er opført 1887 af Johan Kellers enke, rum
mer i kælderen køkken, spisestuer for 25 arbejdsføre og et hold perso
nale samt et par betænkningsrum. 

I hovedbygningens stueetage findes to opholdsstuer for 60 alumner 
samt funktionær-spisestue, sygestue og 3 personale-værelser. 

På 1. sal er der 2 sovesale for de ovennævnte 60 alumner samt be
søgsstue. Endelig findes der i tagetagen (2. sal) 1 opholdsstue og 1 
sovestue for 18 alumner (anstaltens ringeste afdeling) samt 5 persona
le-værelser. 

Tæt ved hovedbygningen ligger en i 1888 opført sovesalsbygning 
for 25 arbejdsføre alumner. 

I flugt med hovedbygningen - adskilt ved en klosetbygning og et 
badeanlæg - ligger 1 vaskeribygning, som nu benyttes til en afdeling 
for 20 arbejdsføre til landbruget. I stueetagens vestre halvdel er op
holdsstue og i den modsatte halvdel er sovestue. På 1. sal og loftet er 
blandt andet depotrum. 

Avlsgården er opført i 1912 og består af 4 bygninger. I bygningen 
lige overfor kostalden er indrettet værksted, vognporte m. v. På lof· 
tet er kornmagasin. I en bygning, der forbinder de to fornævnte byg
ninger, er indrettet stald til 5 heste og 1 følboks samt mælkekølings
anlæg. 

Svinehusene er forsynet med store løbegårde i forbindelse med ved
varende græsmark. Der er plads til 50-60 svin. 
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I 1924 er efter brand opført en lade og i 1929 er bygget en stor 
åben trælade med zinktag. Yderligere er der et redskabshus i nærhe
den af laderne. 

Til Lillemosegård med Gammelmosehus's landbrug hører ca. 30 
tdr. land, hvortil kommer et lejet areal på ca. 35 tdr. land, der er 
overtaget i efteråret 1930. Der drives stor roe- og lucerneavl, og der 
holdes for tiden en besætning på 4 heste, 23 køer og 100 svin, men 
kobesætningen agtes bragt op til ca. 40 køer. 

Foruden et meget betydeligt salg af mælk, svin og smågrise leverer 
landbruget hele anstaltens forbrug af kartofler, mælk, æg m. v. 

Anstalternes haver, veje og gårdspladser spænder over et areal af 
ca. 20 tdr. land, deraf er ca. 6 tdr. land nyttehave. 

I forbindelse med haven står den ca. 100 tdr. land store »Gammel
mosen«, der tilhører staten og er fredet. Mosen er overladt til anstal
ten mod fredning og tilsyn. Her fældes årligt ca. 50 rm. brænde. 
Mosen holdes såvidt muligt som park med afstukne gange, hækkeklip
ning m. v. 

Ved den samlede anstalt er ansat følgende personale: 1 forstander, 
1 læge (sammen med GI. Bakkehus og Karens Minde), 1 gartner, 2 
plejemødre, 2 depotbestyrerinder, 2 økonomaer, 1 huggehusmand, 6 
plejere og plejersker, 8 plejeelever, 2 afdelingspiger, 5 køkkenpiger, 1 
avlskarl, 1 fodermester.« 

En del af de nævnte om- og udbygninger blev foretaget af forstan·· 
der Gold, der tiltrådte stillingen som forstander den 1. januar 1917 
og sad her til august 1952. 

I hans tid kom krigen, der satte en stopper for ekspansion og for
bedringer, og først ved slutningen af hans embedsperiode var der 
mulighed for at gøre status og kaste blikket fremad. 

Kritikkens søgelys over institutionen. 

Der rejste sig i begyndelsen af 50'erne en voldsom og berettiget kri
tik af forholdene. Der var ikke toiletter, men gammeldags klosetter, 
der var 1 badeværelse til 140 mænd. Der lå 60 sammen i en sovesal. 
Der var ikke beskæftigelsesmuligheder, og da jeg tiltrådte som forstan
der i 1952 blev det derfor min opgave først at understøtte kritikken, 
så offentligheden blev opmærksom på forholdene, og dernæst sammen 
rn~<J l1uværende forsor~schef Bank-Mikkelsen, overlæ~e Schwalb~-
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Disse IO »toiletter« blev anvendt lige indtil 1962. 

Hansen, Ebberødgård, kontorchef Smith, nu boligministeriet, og 
arkitekt Ejlers at søge frem til et projekt, som kunne forelægges folke
tinget til bevilling af de fornødne pengernidler. 

Den 5. juni 1959 blev den nye lov om åndssvageforsorg vedtaget. 
Den 11. juni 1959 vedtog folketinget at stille 25 millioner kr. til rå
dighed for opførelsen af det nye Lillemosegård og Børnehospitalet i 
Vangede. 

Det ville være interessant at genfortælle hele bygningshistorien, 
men det vil føre for vidt i en artikel som denne, og det må derfor være 
nok at sige: 

Den nye lov inddelte Danmark i 11 forsorgscentre, hvoraf Køben
havn, dele af Københavns amt og Bornholm er forsorgscenter I, der 
er opdelt i et børne- og et voksenafsnit. Lillemosegård er centralinsti
tution for voksenafsnittet, det vil sige, at her har de fire centerledere: 
Overlægen, undervisningslederen, sociallederen og inspektøren til huse 
med deres personale. Herfra ledes en række af institutioner som Ka
rens Minde, Strøbyhus, en række mindre hjem og pensionater, værk
steder, spredt over københavnsområdet o.s.v. 

Derfor er det vanskeligt at sige, hvor meget personale der er knyt
tet til Lillemosegård som sådan, men vi kan oplyse, at der i alt beskæf
tiges i forsorgscentret ca. 650 mennesker, læger, lærere, terapeuter, 
omsorgspersonale, håndværkere, kontorfolk m. v. 
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En af de nye afdelinger opført 1964. 

Det kan også oplyses, at arkitekt Ejlers fik bygget den nye institu
tion som en kombination af gammelt og nyt. Det gamle blev liggende 
i midten af arealet og anvendes til værksteder, skolelokaler, fysioterapi 
med meget mere, medens der uden om er bygget en række pavilloner 
til beboerne. Der er otte 16-mands pavilloner og fire pavilloner med 
henholdsvis 32 og 38 pladser. Den gamle forstanderbolig er blevet 
til et lille hjem for 10 kvinder. En festsal, der samtidig er kirke, gym
nastiksal, biograf, badmintonhal, danseskole og meget mere, er byg
get sammen med en kantine for funktionærer og to ældre bygninger, 
der tilsammen danner et meget harmonisk helhedsbillede. 

Ud mod Buddingevej er køkkenet, der leverer maden til børne
hospitalet og derfor har en kapacitet på ca. 800 kostgængere hver dag, 
og maskinhuset, der ligeledes leverer varmen til børnehospitalet og 
derfor bruger henved 300.000 liter svær olie om året. Elektricitetsfor
bruget er på over 200.000 kw. Sidste års regnskab balancerer med kr. 
13.900.000. 

Forstanderboligen ligger også ud mod Buddingevej, men det vil 
føre for vidt at nævne hver enkelt ting. Det vil måske bedst fremgå 
dels af billedet af en enkelt afdeling og dels af en situationsplan for 
hele institutionen. 

Hermed slutter Lillemosegårds historie ikke, for allerede i dag kan 
der fortælles om den pladsmangel, der hersker, om de mange ting, der 
ikke kan gennemføres, fordi de fornødne faciliteter mangler. 
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Det nye Lillemosegård blev bygget til 294 patienter. Der er i dag 
344. Der blev regnet med, at ca. en fjerdedel af beboerne kunne be
skæftiges på værkstederne. Vi er oppe på ca. 290. Vi havde ikke reg
net med, at der skulle komme folk udefra for at modtage behandling, 
oplæring m. v., men vi har i dag ca. 80, der bor i deres hjem, men 
hver dag kommer her. 

Dertil kommer, at vi havde regnet med, at vi kunne have modtaget 
den tilgang, der naturligt må komme fra Børnehospitalet. Der skal 
modtages 35 om året. Vi er med 70 på venteliste to år bagud. 

Besøgsstuer og hobbyrum er belagt med sengepladser, selv gangene 
har vi måttet tage i brug. Vi har inddraget opholdsstuerne til beskæf
tigelsesrum, personalets rygestue og fjernsynsstue er inddraget til un
dervisning o.s.v. Stueetagen i den gamle hovedbygning, der skulle 
være elevværelser, er blevet til kontorer. Sådan kan der fortsættes. 

Derfor bygges på den vestre side af Buddingevej nu 50 nye pladser 
- flere er der ikke plads til, så er alt udbygget her - og derfor må vi 
søge arealer andre steder, men det er ikke direkte Lillemosegårds hi
storie. Lad det derfor ligge nu. 

Og dog - trods pladsmangel, trods daglige besværligheder - så er 
Lillemosegård i dag stadig et sted, hvor de, der kommer her, og det 
er mange, føler, at her er godt at være, og at det præg af hjem, som vi 
har ønsket, stadig er til stede, og hvor vi har fornemmelsen af, at de, 
der er betroet i vor varetægt, er glade for at være. Den første og den 
største sociale institution i Gladsaxe står stadig blandt det, som vor 
kommune kan være bekendt, og som forsorgen ikke har skabt for
gæves. 
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Situationsplan over Lillemosegård og Børnehospitalet i Vangede . (1968). 



Bagsværd kro-
et 300 års jubilæum 
Af C. L. B. CrameT. 

Rejselivet var i ældre tid besværligt, og en rejse tog tid. Den franske 
forfatter de Vrigny fortæller fra en rejse i Danmark 1705, at turen 
København - Helsingør tog ham 5 timer. Ganske vist måtte han have 
en hjertestyrkning i Rungsted kro. Men alligevel. Nu tæller vi minut
terne. 

Vejene var elendige, og natlogi var vanskeligt at skaffe. Det var 
ikke ualmindeligt, at rejsende tiltvang sig natlogi i gårde og huse. For 
at komme disse voldshandlinger til livs, anlagde allerede Erik Glip
ping kroer langs hovedvejene. 

Før reformationen ydede klostrene i stor udstrækning de rejsende 
kost og logi. Ved reformationen 1536 forsvandt de, og regeringerne 
indså, at der måtte gøres noget. Derfor opmuntrede man til at anlæg
ge kroer langs rejseruterne - de såkaldte kgl. priviligerede kroer. 

Da Christian den Fjerde anlagde og istandsatte Frederiksborgvej 
til Hillerød, fik denne vej også en vis betydning, og til hjælp og op
muntring for de rejsende skød flere kroer op. Blandt dem var Bag
sværd kro og Kollekolle kro, der begge tilhørte Frederiksdal kgl. gods. 
De fleste af disse kroer er forsvundet, men endnu kan vi glædes ved 
synet af den gamle Bregnerød kro. Så smukt har sikkert også Bag
sværd kro engang ligget ved landevejen. 

Som regel var der i de tider knyttet en bondegård til kroen, og 
det var der også helt fra begyndelsen her i Bagsværd. Helt op til vort 
århundrede var ejeren både kromand og gårdmand og benævnes med 
begge stillinger i de gamle skøder. Der var det gode, at landbruget til 
en vis grad gjorde kroen selvforsynende. 

Fra 1668 til 1735 hørte Bagsværd til Frederiksdal kgl. gods. Alle 
3 ejere - Frederik den Tredje, dronning Charlotte Amalie og prin
sesse Hedevig - var interesserede i Bagsværd kro, og vi ved da også, at 
der i alt fald har været kro her fra 1668, da David von ColIn som for
pagter af Frederiksdal gods både drev kroerne i Frederiksdal og Bag
sværd. 

Før næringsloven 1857 måtte der ingen forretninger være uden for 
købstæderne, men de kgl. ejere gav Bagsværd kro privilegier. Dron
ningen i 1678 og prinsessen 1718 og 1731. Kroen fik ret til "at brygge 
og brænde" (brændevin), og til gengæld for sine privilegier påtog 
kroen sig at forsyne de rejsende med kost og logi. I 1775 gav Christian 
den Syvende kromand og gårdejer Andreas Mouritzen lov til også at 
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Den gamle Bagsværd kro. 

sælge spækhøkervarer, og senere blev der knyttet et bageri til kroen, 
så den blev en handelsbod for sognets beboere og forløber for Glæsels 
købmandsforretning. Men nogen kg!. priviligeret kro - priviligeret af 
kongen - fik vi aldrig i Gladsaxe. 

Digteren Wessel siger, at han kom i kroen for at drikke. For andet 
kom han der ikke. Hvad drak man da i Bagsværd kro? 

Det var først i det 17. århundrede, at brændevinen fik almindelig 
udbredelse. Før den tid måtte man nøjes med hjemmebrygget øl og 
mjød. Brændevinen fik snart en mægtig afsætning, selvom det var 
strengt forbudt private at brænde brændevin af kom eller kartofler. 

I det 17. og 18. århundrede vrimler det med strenge forordninger 
mod privat brændevinsbrænderi og ulovligt krohold. Ganske vist må 
sognefoged Peter Jensen i Gladsaxe 1705 indrømme, at han har et 
lidet udsalg af øl og brændevin i sit hus. 

Vi kender de fleste af den lange række af kromænd fra 1678 og op 
til vore dage. Nogle af ejerne har ikke selv taget sig af landbruget eller 
kroens drift. Folketællingslisterne afslører, hvem der har boet på 
kroen, og hvem der har været forpagtere. David von Colln har ganske 
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sikkert haft forpagter på kroen. Selve forpagtningen af det kg!. gods 
har givet ham arbejde nok. 

Efter David von Colln fik Jacob Jensen 1. maj 1678 bevilling af 
Charlotte Amalie til at drive kroen. Han var i alt fald kromand til 
1705. 1743 finder vi Lars Nielsen i stillingen. Det lader til, at han al
lerede 1748 har overladt bevillingen til sin slægtning Niels Krag. I 
stedet har han trukket sig tilbage for at nyde livet på sin gård i Fre
deriksdal. Efter hans død 1 760 kom gården på auktion. Krag arvede 
en del penge, solgte Bagsværd kro og flyttede på Fuglevad mølle. Skø
debogen viser, at trods arven var han altid i pengenød. 

1761 lod Andreas Christian Stilling kroen brandforsikre for 3002 
rdl. Man får det indtryk, at det drejer sig om en ganske anselig gård. 
Selve krobygningen, der lå ud til Frederiksborgvej, bestod af 17 fag, 
bygget af mur og bindingsværk med egetømmer, 1 etage høj og tæk
ket med halm. Gulvene var belagt med sten. Dog fandtes der også 
stuer med trægulve. lalt var der 5 bygninger med lo og stalde. Rejse
stalden lå på den anden side af Frederiksborgvej og havde porte i 
begge ender. Skødet fortæller, at gården har 4 tdr. hartkorn, »som fra 
Arilds tid have været lagt til kroen af Bagsværdgård«. Det var Joa
chim Jørgensen, som fik kgl. skøde 1766. Efter udskiftningen fik kro
gården jord ved den nuværende Vadstrupvej og i Fedtrnosen. Den 
havde da 45 tdr. land. Avlsbygningerne blev indtil 1906 liggende ved 
kroen. 

I 1800-tallet har Bagsværd i alt fald haft 2 ildebrande. 1853 
brændte det meste af byen og skolen. 22. oktober 1856 galede den 
røde hane igen, og denne gang gik det ud over kroen. 

Ejeren ved den sidste brand var Mads Petersen, der var født 1796. 
Han havde dog overladt landbruget til forpagter Theodor Petersen, 
der også boede på kroen. Der må have været liv og glade dage den
gang, for 1lads Petersen havde 11 børn og forpagteren 6. Megen 
hjælp var derfor ikke nødvendig. Der var dog 1 tjenestepige og 1 
tjenestekarl. 

Det var Mads Petersen, der byggede kroen op igen efter branden, 
og den fik i det store og hele det udseende, som den havde til 1906. 
Enkelte ændringer var der dog fra 1861. Kroen fik tegltag, og taget 
blev prydet med en kvist. Derimod måtte de større bygninger nøjes 
med stråtag. Ellers lignede kroen en almindelig firlænget bond~gård. 
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En mystisk brand omtales 28. marts 1821. Præsten skriver da i kir
kebogen, at 2 karle er indebrændt på Bagsværd kro. Præsten kan 
hverken opgive alder eller efternavn. Da der intet findes om en brand 
dette år, kan døden muligvis skyldes tobaksrygning i sengen. 

1866 overlod Mads Petersen kro og gård til sønnen mod, at han 
gav forældrene undertag, som det dengang hed. Meningen var, at 
han skulle støtte sine forældre. Allerede 1885 døde sønnen, og hans 
enke, Karen Margrethe Petersen, ansøger om bevillingen. Hun får en 
varm anbefaling af pastor Holm, der siger, at hun er en hurtig og for
standig kone, hvem boets bestyrelse kan betroes. 

Karen Margrethe Petersen lader til at have været en dygtig dame 
med forretningstalent, og hun er i besiddelse af kro og gård til 1905 og 
1906, da hun begynder at sælge ud. 

Folketællingslisterne afslører, at hun selv driver gården med 2 tje
nestefolk 1890, men har en gæstgiver til kroen. 1901 bor hun ikke 
mere på kroen og har en gårdbestyrer til gården og en gæstgiver til 
kroen. 

Allerede 1902 eksproprierede Slangerupbanen bagsiden af kroens 
grund, og 1906 overlod hun den vestre længe, staldbygningen, hvor 
der hidtil havde været plads til 12 kreaturer, 8 heste samt nogle væ
relser, til købmand A. Jensen. Ejendommen fik. matr. nr. 4C. Det er 
den bygning på hjørnet af Bindeledet og Frederiksborgvej, hvor køb
mand Glæsel nu har købmandshandel. 

Endvidere solgte hun den ubebyggede jord ved Vadstrupvej og i 
Fedtmosen m. m. til sin svigersøn. Nu måtte der bygges en gård på 
jorden, og det blev en ganske anselig gård på 56 tdr. land. Gården 
fik matr. nr. 4a og navnet Krogården. 

Selve kroen, som fik matr. nr. 4b, blev solgt til slagtermester A. Jen
sen og gårdejer Peter Petersen. De gamle bygninger på nær den om
talte staldbygning blev efterhånden nedrevet. Også den syd for kroen 
på den anden side vejen liggende rejsestald forsvandt. Den blev ned
revet 1923 for at give plads til amtsvejen. 

De to herrer havde kun kroen i forening et par år. I dette tidsrum 
opførtes den nuværende, moderne krobygning samt søpavillonen, 
som blev drevet sammen med kroen. 

Da man opgav samejet, blev kroen vurderet til 80.000 kr. og søpa
villonen til 27.000 kr. 
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Slagtermesteren, der havde flere andre forretninger at passe og ikke 
selv drev kroen, ejede den til 1944. I flere år var Jens Peter Kristensen 
gæstgiver, som det hedder i folketællingslisten. 

1918 overtog restauratør Siegfred Sørensen kroen, og han havde 
den til den nuværende restauratør Vilh. Heinrichsen 1944 afløste 
ham. Fra 1964 har dog hr. Heinrichsens datter, fru Eckmann, stået 
som ejer. 

Stadig ligger Bagsværd kro ved Frederiksborgvej, som den nu har 
ligget i 300 år. Men tiderne skifter. 

Der har været en tid, da rejsevognen standsede ved kroen, og stald
karlen forsynede vognen med friske heste fra kroens stald, mens de 
rejsende nød en forfriskning i krostuen. Da lød der larm og piske
smeld og tilråb fra kusk og staldkarl. Måske også forbandelser over 
de elendige jordveje, der ødelagde vogn og heste og gjorde et nat
ophold i kroen nødvendigt. 

Nu har kroen ikke mere betydning for rejselivet, og det er ikke 
mere nødvendigt med rejsestald. I stedet jager bilerne forbi i en uen
delig strøm. 

En tid var krobygningen for lille, og man udvidede med den flade 
bygning mod øst. Så kom der tider, da man kunne leje ud til en bank. 

Ganske pudsigt er det at læse de gamle numre af »Gladsaxe-Herlev 
Sognetidende« om de hektiske dage, da grevinde Sponneck holdt hof 
på Bagsværd kro, og pengene rullede. 

EJERNE AF BAGSVÆRD KRO 
Arstallet angiver sædvanligvis det år, skødet er tinglæst, eller kroen på anden 
måde overdraget ejeren. 

1668 David von Colin 
1678 Jakob Jensen 
1743 Lars Nielsen 
1748 Niels Krag 
1761 Andreas Chr. Stilling 
1764 Christopher Berg 
1764 Joachim el. Jochum Jørgensen 
1767 Anders Mouritzen 
1791 Jens Chr. Mouritzen 
1803 Poul Christensen 
1812 Jens Bjerregård 
1814 Søren Petersen Schmauch 

1830 Hans Petersen Kragh 
1845 Petra Kragh 
1845 Rasmus Rasmussen 
1847 Helene Rasmussen 
1851 Mads Petersen 
1866 Peter Petersen 
1885 Karen Marg. Petersen 
1906 Slagtermester Jensen 
1918 Siegfred Sørensen, gæstgiver 
1944 Vilh. Heinrichsen 
1964 Fru Eckmann 
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