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Forord 

Årsskriftet har fået delvis ny redaktion. 

I foråret skete der samtidig med en udskiftning i bestyrelsen en ændring i redaktionens sam
mensætning} idet Gudrun Gram-Hanssen og Karen de Linde ifter mange års virke ønskede 

at træde tilbage. 

Nærværende årsskrift er påbegyndt af den gamle redaktion} redigeret og afsluttet af den nye} 
og med dette skift midt i vadestedet håber vi at kunne videriføre de gode traditioner og sam

tidig være åbne for nye ideer. 
Et nært samarb'!J"de med læserne vil i den henseende være af stor betydning. 

Vi hører meget gerne fra Dem} såfremt De mener at kunne levere stof af lokalhistorisk inter
esse} og her tænkes absolut også på den nyere historie. 

Historie er ikke blot} hvad der skete for århundreder eller årtusinder siden} det er også} 

hvad der sker i vor egen tid. 
Er vi opmærksomme herpå} kan vi overlevere iftertiden en viden} som siden vil være van

skelig eller helt umulig at skaffe til vde. 

På redaktionens vegne 

Kirsten Havelund Strøm 
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Fig. 1. Søborg kirke set fra Frødings Alle. Fat. ca. 1920. 



Kirkeminder fra Gladsaxe 

Af Ivan P. E. Mathiesen. 

I. Kommunens otte sognekirker 

Efter at der i mere end 700 år kun havde været en kirke i Gladsaxe sogn, blev 
der i 1912 atter bygget kirke, denne gang i Søborg. Den blev indviet den 26. 
december 1914 af biskop Harald Ostenfeldt. Pastor Th. Leth var enepræst og 
samtidig knyttet til Gladsaxe kirke, ligesom han også prædikede i Bagsværd. 
Først i 1921 blev det nye sogn udskilt og kom til at hedde Søborggård sogn for 
ikke at blive forvekslet med Søborg sogn ved Gilleleje. 

Ganske vist var der i 1906 i Bagsværd blevet bygget et menighedshus, som 
i krigens tid (1. verdenskrig) var bolig for husvilde. Det blev i 1923 ved pastor 
Richard Thomsens indsats omdannet og indviet til kirke, men først i 1950 ud
skiltes et Bagsværd sogn. Landsbyerne voksede, de voksede endda sammen, 
og mens man tidligere regnede beboerne i hundredvis, taltes de nu i tusinder, 
og Gladsaxe blev en tid Danmarks folkerigeste sogn - 32.800 sognebørn. Nu 
måtte der gøres noget, og Københavns Kirkefond og Kirkeministeriet blev 
alarmeret. Den gamle kirke kunne ikke rumme de mange dåbshandlinger, vi
elser og begravelser. Vi måtte have flere kirker. 

Så en dag i midten af 1 950erne samledes repræsentanter for Kirkeministe
riet og kommunalbestyrelsen og de kirkelige myndigheder i Gladsaxe præ
stegård, og man lagde linjen for deling af Gladsaxe kommune i otte sogne 
med otte kirker og otte skoler (rammen er dog nu sprængt, idet der er blevet 
bygget endnu flere skoler). Reglen var, at beboerne selv skulle skaffe penge til 
en ny kirke, og den første blev bygget i Mørkhøj. 

Om denne kirkes tilblivelse skal der her berettes nærmere. Mange havde 
lang vej fra Mørkhøj til kirken i Gladsaxe. Der kom børn til søndagsskolen i 
Gladsaxe, og der var nogle møder i hjemmene, men man savnede lokaler, og 
først var der tale om at få bygget et menighedshus. En komite købte grunden 
på Mørkhøjvej 189, men man forandrede hurtigt planer. Man ville hellere byg
ge en kirke med menighedslokaler, og der dannedes en kirkekomite. Man holdt 
bazar i et telt og solgte lodsedler og samlede ind; men der var lang vej igen, når 
komiteen skulle indsamle alle de penge, som en kirke ville koste . 
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Fig. 2. Bagsværd skole med menighedshuset som i 1923 blev omdannet og 
indviet til kirke. 

På et tidspunkt, da vi havde samlet 21.000 kr. ind, kom der en skattereg
ning fra Gladsaxe kommune på 3.000 kr., og det vanskeliggjorde jo arbejdet 
noget. J eg opsøgte kirkeminister Bodil Koch og fortalte om sagen, og hun 
svarede, at hun ville tale med Kampmann om det - han var på den tid finans
minister. Jeg stillede så senere i Finansministeriet og fik at vide, at man hav
de fundet en paragraf i en gammel lov, som gav os tilladelse til at slippe for 
den skatteregning. 

I mellemtiden var der blevet udarbejdet skitser og senere tegninger af arki
tekt Georg Palludan, og Kirkeministeriet fik dem til godkendelse. Imens fik 
man ved hjælp fra borgmester Erhard Jakobsen tilsagn om en grund, som 
kommunen gerne ville forære os til formålet. Bodil Koch blev meget begej
stret ved at høre det. Der lå ganske vist en gård - Toftegård (Rødegård) på 
stedet, så først måtte familien Petersen flytte og gårdens bygninger rives ned, 
men så var man klar til at bygge, bortset fra at vi manglede penge. 

På den tid havde DSU i Søborg fået statsminister H. C. Hansen som taler 
ved et møde fredag aften, og det blev ordnet sådan, at vi fra Mørkhøj kirke
kornite fik en samtale med ham inden mødet. Jeg forelagde sagen om, hvor 
meget en kirke var savnet, og at det gjaldt finanserne. Han hørte på os og bad 
om at få noget skriftligt om det, og det fik han dagen efter. 
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Fig. 3. Mørkhøj kirke set fra sydvest. Fot. 1982. 

Fig. 4. 

Mørkhøj kirke 
set fra vest. 

Fot. 1982 . 

9 



10 Ivan P. E. Mathiesen 

En dag fik vi (lærer Jensen og jeg) besked om at møde på kirkefondets kon
tor. Kirkefondets leder, dommer Hvidt, kunne fortælle os, at der var bevilget 
5 mill. kr. til kirkebyggeri, og Mørkhøj skulle have først, og at vi godt kunne 
regne med 200.000 kr. Vi gik til Bikubens hovedkontor i Silkegade og fik til
sagn om et lån på andre 200.000 kr. til kurs 98 li:! og lav rente. På kort tid blev 
tegninger m.m. godkendt af både Kirkeministeriet og Gladsaxe kommune, 
og vi satte spaden i jorden. 

Den 14. februar 1959 kom den festlige dag, da vi kunne nedlægge grund
sten. Pladsen var pyntet med flag og en meget stor skare af mennesker sam
let, da en procession med kirkeminister og biskop og provst samt en del præ
ster kom til stedet. Komiteens formand bød velkommen, grundstensdoku
mentet blev oplæst og sammen med nogle mønter loddet til af montør Chr. 
Sørensen, og så lagdes stenene af Bodil Koch, af biskoppen og af fru Martha 
Hansen. Derefter samledes alle i Mørkhøj skoles aula, vel ca. 500 mennesker. 
Bodil Koch var imponeret og kaldte det Danmarks største kaffebord. Da den 
første kop kaffe var drukket, bad kirkeministeren om ordet, som hun sagde, 
for at lykønske komiteen. Hun sagde bl.a.: »Når disse kirkekomite-formænd 
træder ind i min stue, så kanjeg ikke fordrage dem (og vendt mod mig), men 
i dag kan jeg godt lide dem«. Det vakte jubel, og mange andre havde ordet. 
Det blev hverdag, og håndværkerne gik i gang. Alt gik godt, men da en af de 
store hvælvinger i spændbeton skulle hej ses op, knækkede den og faldt ned, 
heldigvis dog uden at ramme nogen! Kirken blev indviet på årsdagen for 
grundstensnedlæggelsen, den 14. februar 1960 af biskop Fuglsang-Dam
gaard, og provst Strunge indsatte den nye sognepræst N. H. Gadegaard - et 
Mørkhøj sogn blev oprettet. 

Nu kom der gang i udviklingen. Der var i mellemtiden vedtaget en lov, 
som gav menighedsrådene tilladelse til at skaffe penge over kirkeligningen til 

kirkebyggeri. 
På Stengård skole var man med skolevæsenets og biskoppens tilladelse be

gyndt at holde gudstjenester hver søndag formiddag (ved præsterne Knud 
Folmar, Søren Krog, Tage Jensen og den aldrende emer. Hans Magle), og 
med henblik på at få en lokal kirke foretog man fra 1953 indsamling hos bebo
erne; ca. hver fjerde husstand var med. Kirken blev tegnet og opførelsen ledet 
af arkitekterne Wohlert og Graae og kom til at koste 1,2 millo kr.; der kan 
skaffes plads til ca. 400 kirkegængere. Indvielsen skete i september 1962 og 
blev foretaget af biskop Leer Andersen, og Thorkild Græsholt (senere biskop 
i Maribo stift) blev kirkens første sognepræst. Sognet fik halvdelen af sine 
sogne boere fra Bagsværd sogn og halvdelen fra Gladsaxe sogn. 
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Fig. 5. Stengård kirke set fra sydøst. Fot. 1982. 

Fig. 6. 
Stengård kirke set fra sydvest. 
Fot. 1982. 
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11967 kom så Haralds kirke . Pastor Ditlev Christensen var blevet ansat ved 
Gladsaxe kirke og blev af Københavns Kirkefond sendt på studierejse til 

Stockholm, hvor lignende satellitbyer var opført, og samtidig med opførelsen 
af højhuse skete det nye, at man også byggede skoler, institutioner og en kir
ke , som blev finansieret over kirkeskatten. Den 10. december 1966 nedlagdes 
grundstenen under opmærksomhed fra ca. 300 mennesker, heriblandt kirke
minister, biskop og provst m .fl . , og året efter skete indvielsen i en mere end 
fyldt kirke, hvor Ditlev Christensen blev indsat som sognepræst. 

I 1968 blev det så Buddinges tur til at få en kirke. Pastor B. H. Bergmann 
blev ansat; men inden kirken var opført, blev der holdt gudstjeneste på Vad
gård skole. Arkitekterne var Ib og Jørgen Rasmussen og Ole Meyer. Der var 
også her indsamlet en del penge, men nu kunne man tage resten over lignin
gen, og efter 10 års arbejde kunne biskop Leer Andersen indvie Buddinge 
kirke den 24. november 1968. Også her var det en festlig dag med mange gla
de mennesker, og B. H. Bergmann blev kirkens førstes sognepræst. Denne 
kirke kostede ca. 1,8 mill o kr. 

Fig. 7. Haraldskirken. Fot . ca. 1967. 



Kirkeminder fra Gladsaxe 

Fig. 8. Buddinge kirke set fra sydøst. Fot. 1982. 

Fig. 9. Buddinge kirke 
set fra øst. Fot. 1982. 
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Fig. 10. Søborgmagle kirke set fra nordvest. Fat. 1982. 

Fig. 11. Søborgmagle kirke set fra sydvest. Fat. 1982. 
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I mellemtiden var der under ledelse af bogholder Aage Svendsen arbejdet i 
Søborgmagle-kvarteret gennem mange år på at skaffe kvarteret en kirke, da der 
var ret lang vej til Søborg kirke, og her tog man sagen i egen hånd og fik arki
tekt Holger Jensen til at tegne en kirke midt mellem høje huse. Under kyndig 
ledelse blev kirken bygget som selvbyggeri på den måde, at menighedens 
medlemmer ofrede fridage og ferie med murske i hånd og fik en kirke ud af 
det . Kirken blev indviet i året 1968 af biskop Leer Andersen og den kostede 
ca. 600.000 kr. Kirkens første præst var A. Aagaard Poulsen. 

Fig. 12. Bagsværd kirke set fra sydvest. Fot. 1982. 

Den midlertidige kirke i Bagsværd (fra 1923) blev i 1976 erstattet af J ørn U t
zons meget store og særprægede kirke. Så var der otte sogne i Gladsaxe kom
mune, og i alt kunne dette tidligere landsogn mønstre 16 præster til disse otte 
sognes be~ening. Blot 62 år før havde der været en kirke og en præst. Deref
ter lysnede det . 

Men alligevel : 

Il. Byrdifuldt præstekald 
Den 27 . oktober 1946 blev jeg indsat som sognepræst ved Gladsaxe kirke. Det 
blev en noget særpræget præstetjeneste. Gladsaxe sogn (med Bagsværd) hav-
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de i 1932 6.004 beboere, i 1946 ca. 12.000, i 1960 var der 32.800. Det var ble
vet Danmarks største sogn (det næststørste var kun på ca. 25.000). 

Gladsaxe kirke blev benyttet af mange mennesker, og ofte varede højmes
serne til kJ. 13 eller 13.30. Det vakte megen moro, dajeg en dag efter prædi
kenen bekendtgjorde: "I dag er der kun 17 til barnedåb«. Var der mange 
børn til dåb, blev de delt i hold på 5, således at det første hold kom k!. 11.30, 
det næste kl. 12 og kl. 12.30, og måske så resten k!. 13. På den måde blev der 
tid til en lille tale til forældre og faddere om dåbens gave og ansvaret ved at 
være døbt. 2. juledag 1955 blev der eksempelvis døbt 31 børn, og da der var 
fire vielser, blev dagens program således: 

kl. 10.00 gudstjeneste 
k!. 11. 00 altergang 
kl. 11. 30 fem børn til dåb 
k!. 12.00 fem børn til dåb 
kl . 12.30 fem børn til dåb 
kl. 13.00 vielse 
kJ. 14.15 fem børn til dåb 
kl. 14.45 seks børn til dåb 
kl. 15.15 fem børn til dåb 
k!. 16.00 vielse 
k!. 16.45 vielse 
kl. 17.30 vielse 

Først kl. 18 kunne personalet holde juleferie. Der skulle have været en spi
sepause på 45 minutter kl. 13.30, men da bruden kom for sent, blev pausen 
noget mindre. Vi ilede derfor alle over i præstegården, fik mad, koldt juleøl 
og varm kaffe og måtte så tilbage til tjenesten igen. Det blev i min embedstid 
til 8.600 børn til dåb. 1 de travle år nåede vi op på 600 børn om året, men så 
var der også flere præster ved kirken, på et tidspunkt hele fire. 

Konfirmandernes tal blev også stort; der kom år med op mod 600 konfir
mander hos kirkens tre eller fire præster. Til tider var der konfirmation ved 
25 af årets gudstjenester, ofte således at der var konfirmation tre gange på 
samme søndag, kJ. 9, kJ. 11.30 og kl. 14; og var der ca. 30 pr. gang, blev det 
mange på en søndag. Det betød, at der om efteråret var konfirmation i Glad
saxe kirke to søndage i september og alle fire søndage i oktober. På mange 
søndage var der ikke plads til menigheden, og vi kunne ikke, som det ellers er 
skik, indbyde konfirmanderne med deres forældre til altergang søndagen ef
ter. Man aftalte derfor med biskop Fuglsang-Damgård, at konfirmations
handlingen skulle slutte med altergang på selve konfirmationsdagen; og det 
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kunne blive til 100 altergæster , og handlingen kunne vare hele to timer. I min 
embedstid (45 år) nåede jeg op på 7.050 konfirmationer. 

Gladsaxe kirke var noget af en bryllupskirke. Ikke alene var der en tid, da 
sognet havde mange giftefærdige døtre, men også udensogns var der interesse 
for at blive gift i en kirke med takkede gavle, og selv da de mange sogne blev 
skilt ud, kom der stadig en del fra Bagsværd og Mørkhøj og Søborg og bad 
om, at deres vielse måtte ske i Gladsaxe kirke, og der fandtes en bestemmelse 
om, at vi ikke måtte afvise dem. Da det var på sit højeste, havde vi 229 vielser 
på et år, og en lørdag uden vielser var en sjældenhed. Vi har oplevet en pinse
lørdag med hele otte vielser, hvilket betød, at vi begyndte kl. 12.30 og med 45 
minutters mellemrum havde vielser til kl. 19. 

Ofte var der kæmpebryllupper, hvor gæsterne kom i turistbiler og fyldte 
kirken. Der var roere fra forskellige klubber ved Bagsværd sø; kammeraterne 
stod ved kirken med deres årer; og der var et bryllup med en havebrugskandi
dat, hvor de mødte med river og skuffejern. Der var også en rideskole-pige, 
hvis kammerater kom på heste (som tabte nogle dejlige pærer, der var gode til 
jordbærbedet). Jeg nåede at medvirke ved 3.281 vielser. 

III. Den gamle moderkirke 

Gladsaxe kirke var altså »moderkirke« for de mange nye kirker, hvoraf ingen 
endnu har stået i 100 år, medens kirken i Gladsaxe er meget nær ved at være 
800 år (den må være blevet indviet ca. år 1185). 

Fig. 13. Gladsaxe kirke. 
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Ved restaureringen i 1947, hvor der skulle graves kælder til centralvarme
anlæg, måtte man således fjerne en meget stor sten (1 Y2 x 1 m) for at få 
plads til en lyskasse. I bunden af denne udgravning fandt man jord af forskel
lig farve i firkanter, hvilket tyder på begravelser i kirkegulvet. Der var også 
en del meget defekte knogler, som blev gravet ned på kirkegården. Det skal 
bemærkes, at det var frommest (og også finest) at blive begravet under kir
kegulvet eller så nær kirken som muligt, hejst i tagdryppet. Den sydlige deJ af 
kirkegården var finere end den vestlige og østlige, og på den nordlige del lå de 
fattige. Forbrydere og selvmordere blev begravet efter mørkets frembrud i en 
sort kiste, som blev lempet ind over kirkegårdsmuren. På Gladsaxe kirkegård 
var der en opdeling i lodder til beboerne i henholdsvis Bagsværd, Mørkhøj og 
Buddinge-Søborg. Hver gård havde sit gravsted udmålt gratis; senere gav 
man 20 kr. for et familiegravstesd. Endnu findes på den sydlige del et grav
sted, som igennem et århundrede har været benyttet af Marielystgaarden 
(derfra navnet Marielyst skole). Der findes også de gamle præstegrave, hvor 
århundreders præster ved kirken hviler, bl.a. Grundtvig, Bentzon, Kalkar, 
Holm og Richard Thomsen. Pastor M. Hatting derimod ligger begravet på 
Hellerup kirkegård. 

I dag er 30-40 tdr. land udlagt til kirkegård, fordi man regnede med, at 
kommunen skulle udbygges til 120.000 indbyggere. Kirken ligger som cent
rum på den gamle del af kirkegården og kan ses fra alle vinkler, ligesom man 
kan se den gennem krematoriets store rude. Det var først meningen, at der 
skulle være krematorium i Herlev, og man var så småt begyndt på udform
ningen, da man forandrede mening med den begrundelse, at det var bedre og 
nemmere, at 20 .000 personer fra Herlev tog til Gladsaxe end at lade 70.000 
fra Gladsaxe drage til Herlev. Dette argument bøjede Kirkeministeriet sig 

for. 
Gladsaxe kirkes tilblivelse har strakt sig over mange år, den er blevet for

længet og forhøjet, har fået tårn og våbenhus, og århundreders stilarter og 
forskellig smag har sat sit præg på den, som på de fleste andre gamle danske 
landsbykirker. Mærkeligt er det at finde både romanske og gotiske buer og 
nogle, som er lidt af begge dele. Tænk, om der måske har været gudsdyrkelse 
på denne bakke i mere end 1.000 år! (Hedenskab? Katolicisme. Lutheranis

me). 
Døbefonten, tildannet af en stor granitsten, stod tidligere oppe i koret (et 

trin op), men blev i 1947 med Nationalmuseets tilladelse flyttet ned og danner 
nu midtpunkt i det såkaldte Dåbskapel, så nu kan dåbshandlingen udføres på 
en mere værdig måde. Før centralvarmen blev indlagt, måtte man klare sig 
med trækkanaler i midtergulvet, og under 2. verdenskrig, da der blev fyret 
med våde tørv, måtte der sidde en mand ved fyret hele lørdag nat for at skaffe 
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Fig. 14. Konfirma nder føres lil Gladsaxe kirke. Fol. ca. 1950. 
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bare lidt varme til søndagens guds~eneste. Der var ofte så koldt, at små børn 
ved dåben og unge brude rystede, ikke bare af bevægelse, men også af kulde. 
Kirkens vægprydelser er bl.a. epitafier, minder over tidligere præster ved kir
ken, og den gamle præstetavIe, som viser, at kirken gennem fire århundreder 
kun har haft 20 sognepræster. Den første altertavle med Trosbekendelsen og 
De Ti Bud er nu også vægprydelse. 

Ved alterets højre side er et noget molesteret epitafium, men med bevaret 
indskrift (deus vult et potest), som ofte har været til trøst for prædikanten på 
vej til prædikestolen. Det betyder: Gud vil og kan. 

Fig. 15. Gladsaxe kirke . Fot . 1941. (Nationalmuseet) . 

Fig. 14.venligst udlånt af forfatteren, fig. 1,2,7,13 og 15 af Gladsaxe lokal
historiske Arkiv, fig. 6, 9 og 10 Iver Skov Henriksen fot., 3, 4, 5, 8, 11 og 12 
Kirsten Havelund Strøm foto 



Skovminder fra Gladsaxe 

Af H. G. Werther 

I 1946 flyttede min familie og jeg ind i »Sandskredshus« ved station Skovbry
net, efter at jeg havde været ansat andetsteds ved statsskovvæsenet i 10 år. 

Det var året efter 2. verdenskrig, da folk stadigvæk kom hinanden ved -
ihukommende de fem forbandede år. Vi kom til at bo i huset i 34 dejlige år. 
»Sandskredshus« var i sig selv en ren idyl. Haven var på de tre sider omgivet 
af store bøge med kirsebærtræer imellem. Da vi havde fået indrettet os i hu
set, kom turen til haven, hvoraf halvdelen faktisk var en stor ukrudtsmark. 
Min kone ogjeg var begge meget haveinteresserede, så vi gik i gang. Vi kun
ne godt se, hvordan vore blomsteranlæg med tiden ville tage sig ud med skov
en som grøn baggrund. Med årene blev haven ualmindelig skøn, og vi havde 
i den forbindelse mange oplevelser. 

Vinteren 1947 blev nederdrægtig. Det stormede, stærk frost og ingen ned
bør i 4-5 uger. Frosten gik over en meter i jorden, og alle vandrør - selv ho
vedledninger - frøs. Vi havde en dejlig brønd i haven, så vi klarede os fint, og 
mange kom og hentede vand hos os. 

I den strenge vinter gik jeg i min fritid i gang med at fabrikere en snes 
kunstfærdige redekasser til småfugle. Kasserne blev anbragt rundt omkring i 
den store have, og allerede samme forår og sommer blev mange af kasserne 

beboet. 
En sommer havde vi 8 svalefamilier boende i udhuset, og det var herligt, 

når et svalepar midt' i travlheden med at fodre ungerne fik tid til at sætte sig 
på kanten af tagrenden og - næsten da - gav os Lumbyes Koncertpolka for to 
violiner. 

Forår og sommer 1947 løb næsten ud i et, og vi fik den varmeste sommer si
den 1889. Vi havde stadig rationering, og den varede til 1950. Ferierejser til 
udlandet var endnu ikke kommet i gang, så den danske befolkning holdt ferie 
og tog på skovtur til vore hjemlige strande og skove i stor udstrækning. 
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Fig. 1. Det gamle "Sandskredshus« - rimeligvis fra 1912-13. Man ser, at den 
gamle Frederiksborgvej på det tidspunkt var en skærve- og grusbelagt vej. 
Stengærdet på højre side er formodentlig grænsen mellem Aldershvile slots
skov og Højgårdens marker. Banens vej overskæring er fuldstændig ubevog
tet, og her skete da også en ulykke, hvor en apoteker blev dræbt. 

Fig. 2. Frederiksborgvej 1935. Vejen er nu udvidet og asfalteret. Det gamle 
»Sandskredshus« ligger der stadig. Købmand Becks nye forretning var endnu 
ikke bygget. Man ser et af vognmand Mikkelsens køretøjer med kævlelæs. 
Frederiksborgvej blev herfra rettet ud og udvidet til Fiskebæk. Arbejdet blev 
udført af entreprenør Frederiksen, Bagsværd, og var afsluttet i 1943-44. 
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Den gamle veltjente Slangerupbane fragtede på fine helligdage tusinder af 

københavnere til stationerne Skovbrynet, Hareskov og Furesø ved Hotel Fiske
bæk. Jeg tror nok, at de fleste skovtursgæster stod af her ved den lille idylliske 
Skovbrynet. Ofte var togene så overfyldte, at vi undrede os over at det gik godt. 

Ind imellem var der også et hornorkester eller to med toget. De stillede op ved 
stationen og marcherede derpå mod Bøndernes Hegn med fuld musik. Her var 

liv og glade dage i nogle år og en masse mennesker. 
Ved Bøndernes Hegn var der under krigen og en del år derefter en lille 

»dyrehavsbakke« med restauration, skydetelte og luftgynge m.m. Det er alt 

sammen forbi nu. 
H vis vi fra vor havelåge kastede et blik hen over den gamle Frederiksborg

vej, så vi på den modsatte side et dejligt skovparti, bestående af bøg, eg og 
gran m.m. Et par hulveje mundede herfra ud mod vadestedet eller overgan

gen, som havde været her i fortiden. Der var også nogle skønne stier og meget 

mos og græs i skovbunden. Skovpublikum holdt af at være på dette sted, og 
på de store dage var her fuldt af folk der lå eller sad i græsset og spiste is og 
andet slik. En iskiosk lå bekvemt i skovbrynet ved siden af og hørte med i bil

ledet fra dengang af dette hjørne af Gladsaxe kommune. Der kunne være 

vældig travlt i denne lille skovforretning, og man så undertiden at folk stod i 
lange køer for at blive ekspederet, en ting man var i øvelse med fra krigens 

dage, og alt forløb da også i ro og orden. 
Efterhånden som vi kom længere bort fra krigens dage begyndte folk at rej

se udenlands på ferie, og andre købte sommerhus et eller andet sted i landet, 
og handelen ved iskiasken blev normal. 

Fig. 3. 
Et kig fra »Sandskredshus'« 

have hen over Frederiksborgvej 
med hjørnet af det, der engang 
kaldtes Aldershvile slotsskov. 

Fru Petersens iskiosk ses 

i højre side. 
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Fig. 4. Fru Petersen i iskiosken over for »Sandskredshus« . Fot. ca. 1955. 

Indehaveren af denne lille pæne forretning hed fru Petersen. Hun var altid 
net og sirlig, og hendes forretning blev holdt i samme stil. J eg tror aldrig det 
lykkedes nu afdøde stadsdyrlæge Jessen-Petersen at kritisere noget her, når 
han sammen med sin assistent kom på uventet kontrolbesøg og tog prøver af 
næsten alting med til laboratoriet. I årenes løb kom vi til at holde af denne 
sobre og hjælpsomme gamle dame. Hun og hendes mand Herman Petersen 
havde været skovløberpar i "Krathus« ved Bagsværd sø. Da Herman Peter
sen døde, fik hun omtalte kiosk, og på den måde blev vi sommernaboer. 

Når man som vi i "Sandskredshus« i mange år boede ved en stærkt trafike
ret landevej og ved skoven, er det klart at vi kom til at kende en masse forskel
lige mennesker. Landevejenes farende svende kom tit på besøg, og vi tog altid 
godt imod dem med kaffe og et par stykker mad. De blev altid inviteret in
denfor, noget vi aldrig kom til at fortryde, for herved kom man til at kende 
mange forskellige menneskeskæbner. En af de landstrygere der kom hos os 
gik under navnet "pianisten« . Efter sigende havde han aldrig besvær med at 
skaffe sig en gratis middag på de forskellige kroer, hvor han kom frem i lan
det . Restauratørerne kendte ham og vidste at når han havde spist og sundet 
sig lidt, satte han sig ved pianoet eller flygelet og spillede 2-3 numre af de sto
re mestre, aldrig pop. Jeg har hørt ham spille, og det var forbavsende godt; 
men hvad fik mon denne mand til at gå på vejene? Det fik vi aldrig at vide. 
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Andre af dem talte en 2-3 sprog, og en forklarede mig engang kulstof-14-
prøvens mysterier, såjeg forstod det. Atter andre var ganske almindelige lan
devejsbumser, men altid høflige og flinke. En bestemt af disse farende folk 
kom faktisk til at høre vor tid til. Han kom en gang hver sommer og altid om 
aftenen. Han var vældig elegant klædt med mørkt velsiddende tøj, bowlerhat, 
rent kravetøj og stok med sølvbeslag, altså en gentleman. Vi inviterede ham
meget gerne - indenfor, og over et par kopper kaffe fik vi en hyggelig sludder 
en stund. I 1965 kom han ikke mere, og vi fik aldrig at vide, hvem denne sær
prægede mand var eller hvorfra han kom. Vor teori er at det var en velhaver, 
der hver sommer tog sig en fodtur gennem landet og inden da havde sikret sig 
venner han kunne falde ind hos på sin rute. Vi savnede ham, da han ikke 
kom mere. Han havde besøgt os i ni år. 

Mange andre mennesker end just landstrygere gik forbi vor bolig på vej til 
og fra skoven. Mange selskaber med madkurv eller den berømte skotøjsæske 
gik i det grønne. Vi så mange kendte ansigter, og vi lærte mange af dem at 
kende, hvad vi havde megen fornøjelse af gennem tiden. Andre gik ensomme 
og nedbøjede ind i skoven med et glas stærke sovepiller i lommen. 

Mine fritidsinteresser var og er stadig væk amatørarkæologi, fugle og 
blomster, og de tre hobbies var der rig lejlighed til at dyrke omkring vor bolig 
i skoven. Mennesker havde boet og færdedes her de sidste 4-5000 år. Det var 
langdyssen i skoven ud for vor have et tydeligt bevis på. Stenalderfolket hav
de gravsat deres døde her, og senere tiders bronze- og jernalderfolk havde 

Fig. 5. Langdyssen kaldt Harrehøj ved »Sandskredshus«. Fat. 1982. 
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Fig. 6. Orientering fra Statsskovbruget om langdyssen. Skiltet er anbragt på 
en træstub ved foden af dyssen. Fot. 1982. 

Fig. 7. Det udgravede gravkammer i langdyssen. Den store overligger er for 
4-5000 år siden anbragt oven på to lange sidesten. Nationalmuseet gravede 
kammeret ud omkring 1930. Langdyssen har formodentlig været hjemsøgt af 
gravrøvere, hvilket kan forklare tilstedeværelsen af den lille sten, lagt i spænd 
under den store. 
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brændt deres døde på eller tæt op ad dyssen. Efter heftige regnskyl trådte 
uregelmæssige sorte brandpletter tydeligt frem. 

I begyndelsen af 1970 var et par unge arkæologer sendt ud af Nationalmu
seet for at grave en urne op, som var kommet til syne ved publikums trampen 
på toppen af langdyssen. Opgravningen af urnen blev af de unge mennesker 
udført efter alle kunstens regler med notering af verdenshjørner og højdepla
cering. Urnen indeholdt en ubestemmelig sort masse med mange små hvide 
bensplinter, som efter hvad de to unge mennesker fortalte mig var næsten 

uforgængelige. 
Stenalderfolk havde boet på højderne mod vest og nordvest, og en flint

smed havde haft sit værksted her; det fremgik tydeligt af en masse flintafslag i 
jorden. Af og til fandt jeg en pilespids eller en slibesten og andet bevis på at 
der gennem tiden havde været stor aktivitet her omkring. 

Børge Steiner har på udmærket vis indtegnet på kort og beskrevet de man
ge hulveje der nordvest fra vifteformet samler sig i et par store dybe vej udløb 
nær "Sandskredshus« og Frederiksborgvej . 

Et billede af skovløberhuset, rimeligvis fra 1910-12, viser tydeligt at det ene 
dybe vejudløb var Frederiksborgvej . Et maleri af Robert Stibolt Hansen viser 
at så sent som i 1920 var endnu intet forandret ved den gamle vejføring. 

Fra Svenskebakken og Lejrens Indelukke, der vel nok er almindeligt kendt, 
viste andre hulveje ned mod Skt. Annæ Kilde. Man har sikkert kunnet hente 
vand her længe før det årstal der står på stensætningen. I 1964 var freden og 
idyllen omkring vor bolig slut . Man var så småt begyndt på de store anlægs
arbejder til motorvejen, den store bro , tunnelen m.m. DSB forberedte sig på 
dobbeltspor og elektrificering af Hareskovbanen. Et stort entreprenørfirma 
N. H. Lund, Malmø, gik med en enorm maskinpark i gang med at flytte 
265 .000 kubikmeter jord. Et andet firma var i gang med motorvejsbroen; et 
tredje kloakerede og anlagde veje. Vi var kommet i brændpunktet for larm, 
støj og spektakel. En journalist skrev dengang, at det var nødvendigt for 
skovløberen at få en vindebro så han kunne komme til og fra sin bolig. Men 
vi mennesker vænner os jo hurtigt til tingenes tilstand. Vor have blev ekspro
prieret to gange og blev betydelig mindre. Hækkene forsvandt, og i stedet for 
fik vi plankeværk. Men vi var hurtige i vendingen og købte 25 slyngroser i 
forskellige farver som blev plantet deropad. Et par år efter var haven atter al
mindeligt samtaleemne blandt de passagerer der dagligt rejste med Hare
skov banen - en ting vi fik at vide fra mange sider, og det glædede os så vi blev 
ansporet til at lave haven endnu smukkere. 

Skovgæster listede ind ad vor havelåge og tog farvefotos af blomsterne. 
H vert forår kom ornitologer på besøg og gik rundt og kiggede på de fugle der 
var ankommet. Alt i alt en dejlig tid . I de 34 år vi boede i "Sandskredshus« 
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blev hus og have holdt i orden, og det høstede vi stor anerkendelse for. Igen
nem tiden forærede vi hundredvis af blomsterbuketter væk, og utallige er de 
mennesker der om efteråret hentede staudeknolde, blomsterløg, stiklinger og 
planter hos os. 

Efter års forløb var de store anlægsarbejder endelig færdige . Det kan disku
teres om de pynter i landskabet. Men et er sikkert, Gladsaxe kommunes be
folkning har mistet et særpræget stykke natur her, med grønt område, skov 
med skønne stier, hulveje og et par oldtidsminder. Den århundredgamle Fre
deriksborgvej forsvandt; ganske vist blev der anlagt en anden vej der fik sam- o 
me navn, men det bliver aldrig det samme. 

Fig. 8. Skovbrynet station ved Frederiksborgvej. Fot. ca. 1941. 
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Imellem den nuværende station Skovbrynet og »Krathus« ved Bagsværd sø 
lå for nogle år tilbage endnu resterne af et over hundrede år gammelt tegl
værk . Det lå inden for skovgærdet og mindede mest af alt om et bombekrater, 
men man kunne dog stadig finde mursten fra dengang. Siden blev skoven 
fældet her omkring og resterne af teglværket jævnet med jorden. Nu er her i 
stedet for en meget stor parkeringsplads, som skal huse de mange biler, når 
der er regatta på Bagsværd sø . 

På dette sted havde der i fortiden ligget et gammelt hus der havde været be
boet af en kone der hed Karen Grønholt. Hun havde, efter hvad de gamle 
fortalte, haft opsyn med teglværket. Engang skulle jeg skaffe Karl Nielsen, 
Værløse Museums daværende leder, 3-4 mursten herfra, men da var tegl
værks graven for længst planeret . J eg havde besvær med dette forehavende og 
prøvede forskellige steder. Dajeg så gravede ned i noget gammelt nedgravet 
husgeråd, fandt jeg et herligt gammelt drikkekrus med hank og belagt med 
farver. J eg tog selvfølgelig kruset med hjem; men et par dage efter forsvandt 
det sporløst. Min kone og jeg var enige om at Karen Grønholt nok havde 
hentet sit glaskrus tilbage. Den rigtige løsning på gåden er vel at et af vore 
børn havde slået glasset i stykker og ikke villet bekende. 

Fig. 9. Som »Sandskredshus« tager sig ud i dag - efter anlæg af motorvej, S
bane m.v. Fot. 1982. 
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Den store bakke ud for vor bolig mod Farum hed i gamle dage "Sand
skredsbakken«. På toppen af bakken og lige indenfor i skoven på højre side 
fandtes før vejarbejdet en hesteskoformet , velplaneret grund eller tomt. Når 
jeg arbejdede her, spekulerede jeg på, hvad der mon havde været her i forti
den. 

En dag fik jeg brev fra bestyrelsesmedlem i Historisk-topografisk Selskab 
C. Th. Holbøll; han spurgte, omjeg vidste om der her på omtalte sted skulle 
have ligget en halv gård (til en halv gård hørte ca. 15 tdr. land) der havde hed
det Bakkegård eller Biielit. J eg vidste ikke noget om denne sag og henvendte 
mig derfor til skovrider E. Laurnann Jørgensen, Syvs~ernen, der ved hjælp 
af gamle kort og velvillighed fandt frem til, at halvgården var rigtig nok. 

»Bakkegård« havde været skovfogedsted i 1700-tallet, og den brændte den 
12. marts 1745. Jeg er i besiddelse af referatet af et brandforhør over denne 
ulykkelige hændelse, som jeg kun vil omtale ganske kort. Skovfogeden hed 
Anders Pedersen og hans tjenestekarl, der var landsoldat i Gladsaxe, hedJør
gen Nielsen. Tjenestepigen hed Cathrine Petersdotter. Endvidere blev en ~e
nestedreng og en forvalter afhørt i anledning af denne ildebrand, der lagde 
gården i aske. Forhøret bestod stort set i, om den ene havde set den anden ry
ge tobak i loen eller laden, hvor ilden opstod. Det var der ingen af dem der 
havde, og så vidt jeg kan se løb forhøret ud i sandet. Brandforhøret blev af
holdt »Efter Hans Excellences Høyvelbaarne Her Geheime Raad og Stiftsbe

falingsmand Baron von Giersdorffs høye Ordre«. Nærværende ved forhøret 
var overførster Lerberg og fuldmægtig M. Wivel. 

Men tilbage til de 44 år jeg havde som skovløber. Arbejdet i skoven var 
meget afvekslende. Mennesker, dyr, fugle og af og til sjældne planter der 
pludselig var dukket op, gjorde sit til, at arbejdet blev morsomt og interes
sant. Når vi gravede kunnne det hænde at man pludselig stod med en flintøk
se eller et andet stenredskab i hånden, og man blev lige forbavset hver gang 
det skete. Også hestesko m.m. fra svenskekrigene blev fundet. I den tid jeg 
var i skoven fandt jeg en masse mønter, ikke mindst i haven der hørte til vor 
bolig. Der havde jo gennem tiderne også været skovrestaurant her. De ældste 
mønter jeg fandt var fra 1860-70, altså ikke særlig gamle. Dog fandt jeg en 
mønt - uden for haven - fra det år da Christian IV blev gift med Kirstine 

Munk (1615). 
Københavns Skovdistrikt var for år tilbage begyndt at lave en masse ting 

for skovpublikum. Der var lavet parkeringspladser, stier, og der blev sat en 
masse borde og bænke op på de mest hensigtsmæssige steder. Forskellige 
vandreture i skovene, hvor man fulgte ruter med gule pletter malet på træer
ne, førte frem til seværdige steder. Der var oprettet 24 km ridebaner, marke
ret med hvide hestesko, ligeledes malet på træerne. Kondibanen i Jonstrup 
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Vang så dagens lys og blev uhyre populær. Her var ruten også opmalet på 
træerne. Endvidere var der skilte mange steder der gav oplysning om alt det 
der var værd at se på. Alt dette skulle passes med opmaling af ruterne, opsæt
ning af skilte , reparationer m .m . Jeg var så heldig at stå for dette arbejde i 
mange år, og det var en dejlig tid . 

Københavns Skovdistrikt gjorde også meget for vildtpleje . Sammen med 
unge beskæftigelsesarbejdere byggede vi huse til fasaner og andre fugle, så fo
deret kunne ligge tørt vinteren igennem. Når det for alvor var rigtig vinter 
med megen sne og frost, blev der hugget en masse småtræ ned til råvildtet, så 
det kunne gå og æde barken og knopperne på grenene; det skulle nok finde 
stederne hvor der var hugget ned. Blev det endnu koldere, satte vi endvidere 
havreneg op på egnede steder. Ind imellem fik jeg tid til på mit værksted at 
bygge en 25-30 nye andehuse , der så blev sat op når foråret kom i skovens sø
er og damme, også Vestskovens . Dette foregik fra robåd. Vi oplevede somme 
tider, når vi havde været ude at skrue et hus på, at et andepar var oppe at se 
den nye lejlighed an, inden vi var nået tilbage til bredden. 

En del år var jeg formand for en flok beskæftigelsesarbejdere; mange af de 
unge mennesker interesserede sig for både det de lærte i skoven og hvad jeg 
fortalte dem om skovene gennem tiderne . 
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Fig. 10. Huse til ænderne. 

..:.0.., 



32 H. G. Werther 

I »Sandskredshus« var vi en del år nabo til Slangerupbanen; og vi kom fak
tisk til at holde meget af dette naboskab. Vi havde banens damplokomotiver 
på nært hold, og som følge deraf gav vi dem øgenavne. Et af dem kaldte vi 
»pyromanen«; det kom sig af at når den med sine forskelligtfarvede »prærie
vogne« på slæb kom ind på station Skovbrynet og læssede rejsende af, var det 
så venligt at stikke ild i grøfter og skråninger, når det skulle starte igen. Man 
fyrede jo med kul og tørv i de gamle lokomotiver, så gløder og gnister røg 
rundt til alle sider. Engang stak "pyromanen« ild i min hæk, og der brændte 
et stort stykke af den, fordi der var tørt græs nedenunder. Jeg måtte ofte af 
sted og slukke småbrande efter denne gamle, nervøse pyroman. 

Et andet af de gamle lokomotiver kaldte vi for »H. C. Lumbye«: Engang 
ventede en flok FDF'ere på at resten af deres orkester skulle komme med næ
ste tog til Skovbrynet. Da toget med sit udvendige stangtræk endelig kom 
dundrende hen ad skinnerne, fandt gutterne på med de forhåndenværende 
instrumenter at spille Københavns Jernbane-dampgalop i fuld rytme med 
stangtræk og hjul. Vi morede os vidunderligt. Og lokomotivet kaldte vi siden 
denne oplevelse for H. C. Lumbye. 

Min kone og jeg havde ke!ndt og rejst med Slangerupbanen fra vor barn
dom. Vi havde kendt skiftende funktionærer gennem tiden og var vemodige 
da DSB overtog den. 

Fig. 11. Slangerupbanens tog ved Hareskov station 1951. 

(W. E. Dancker-J ensen fot.). 
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Når man boede sådan et sted som vi gjorde med ansvar for ro og orden i 

skoven, var det ikke ligefrem idyl alt sammen. Blandt andre oplevelser viljeg 
fortæll€ om et par. Engang forsøgte en sød, gammel dame, jeg vil tro hun var 
omkring 80 år, at redde sig en buket gratis blomster ved hjælp af sin stok, 
som hun stak ind gennem hækken. Det blev ikke rigtig til noget med hendes 

anstrengelser, såjeg gik ned til hende. Damen blev rystet og spurgte hvad der 

nu skulle ske. Jeg tog hende med ind i haven og sludrede lidt med hende efter 
at have anbragt hende i en havestol. Så kom min kone til, og sammen klippe
de vi hende en mægtig buket blomster, bestående af gladiolus, georginer og 

asters. Hun havde hele favnen fuld, da hun grædende forlod os. Damen skul
le med toget, og på vej til stationen vendte hun sig flere gange og så efter os to 
mærkelige mennesker. Vi vinkede til hende og morede os. 

En aften sad vi og så fjernsyn. Så bankede det på køkkendøren. J eg lukke

de op, og udenfor stod en mand med et brev i hånden som han bad mig afle
vere til politiet, for nu ville han gå i skoven og hænge sig. Jeg forsøgte at hol

de ham hen med snak og fik pludselig den makabre ide at spørge ham, om 
han havde husket at tage en snor med, for ellers kunne han låne en af mig. 

Han blev så betuttet, at jeg tror han helt glemte sit forehavende. Han gik 

imidlertid ind i skoven, og jeg ringede omgående til politiet, der var på plet
ten fem minutter efter og tog ham med sig - i live. 

Da Slangerupbanen ændrede karakter, og skoven rundt om os forsvandt, 
ændredes også vor tilværelse på grund af de store anlægsarbejder, f.eks. så vi 

aldrig noget til landevejens farende svende. Idyllen var forsvundet til fordel 

for broer og beton piller. 
Vort »Sandskredshus« blev bygget i 1938. Den første skovløber her var 

Evald Andersen med familie. De flyttede i 1946, da min kone ogjeg flyttede 

ind. Min afløser i 1979 blev Morten Nielsen med familie. Morten har jeg haft 
som beskæftigelsesarbejder i skoven i flere år. 

Om de første skovløbere i det gamle »Sandskredshus« ved jeg ikke noget, 

men jeg husker lidt om de senere. En af dem hed J akob Petersen. Hans datter 
Margrethe var gift med postbud Viholt, og de havde et af de gamle huse her i 

Stralsund (området på begge sider af Frederiksborgvej mellem Bagsværd og 

Skovbrynet st.). Den næste i rækken hed Vilhelm Petersen, og endelig Evald 
Andersen. 11ed undtagelse af sidstnævnte er alle døde. 

11939 købte en for længst afdød kollega afmig, Frederik Nielsen det gamle 

»Sandskredshus« til nedrivningspris. Han fik revet huset ned, renset sten, 
tømmer, døre og hvad der ellers kunne bruges. Hele dette kæmpearbejde og 

fragten til Værløse stod ham i 669 kr. 45 øre. Han byggede så huset op, og det 
kom til at koste ham 5919 kr. Jeg har regnskabet fra hans nevø historikeren 

Svend Nielsen, Værløse. Frederik Nielsen blev således den sidste skovløber 



34 H. G. Werther 

der kom til at bo i det gamle Sandskredshus, og huset findes lyslevende på 
Kollekollevej 47 i Værløse. Det er ganske pudsigt, især når man tænker på 
hvor mange tusinde mennesker der kendte det gamle hus gennem tiderne og 
kom i skovrestaurationen som hørte til. 

I det gamle og det nye »Krathus« ved Bagsværd sø har bl.a. følgende skov
løbere været ansat. Der var Lars Andersen med familie og tilnavnet Lågerlars 
omkring 1910. Derefter kom Herman Petersen med pårørende. Fru Petersen 
havde senere den gule iskiosk ved Skovbrynet. De blev afløst af Niels]ørgen
sen og familie. Niels var min mors fætter. Efter dem Kaj Svendsen og fami
lie. Dernæst fulgte Børge Hansen og hans pårørende. Siden har der været ik
ke mindre end tre skovløberfamilier der hurtigt er rejst fra huset og kommu
nen igen. Lars Andersen kan jeg ikke huske, men jeg har hørt om hvordan 
han fik sit øgenavn. »Lågerlars« var for mange år siden skovløber i »Bakke
hus« ved siden af, hvor Hareskovpavillonen lå i sin tid . Ud for huset på vejen 
var der i gamle dage to store låger som blev lukket og låset, når bønderne fra 
V ærløse havde drevet deres kreaturer gennem Fægyden og ud på overdrevet, 
som hele Hareskovbyområdet kaldtes dengang. Lågerlars kom af dage på 
Buddinge kro, hvor han under spisning fik et stykke kød i luftrøret. En ven 
forsøgte at hjælpe ved at banke ham i ryggen. Andre gæster misforstod situa
tionen og troede han overfaldt Lars, og manden der hed Christian Larsen 
blev anholdt. Selvfølgelig blev sagen opklaret og Christian Larsen sat på fri 
fod. 

Ba'gsvard. 

Fig. 12. Udskænkning fra »Krathuset« i begyndelsen af århundredet. 
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U nder første verdenskrig boede jeg som dreng sammen med min familie på 
Værløsegården, som ejedes af proprietær Grut Hansen, Kollekalle. Dengang 
holdt man efterår og vinter mørkningstime og sad ved skæret fra ilden og 
sludrede med naboer der kom på besøg, og det var hyggeligt. Man stegte æb
ler på kakkelovnen , og det gaven dejlig duft i stuen. Snakken gik blandt de 
ældre ved disse lejligheder, og det var ikke småting der blev fortalt især her 

fra egnen; som regel var det hændelser fra vore skove, ved vore søer og i de 
nærmeste sogne. Vi drenge spidsede øren. Jeg kan huske at snakken flere 
gange drejede sig om Lågerlars . Han havde engang haft en vogterdreng der 
forsvandt sporløst i skoven nede omkring »Krathus«. Man fandt ham aldrig, 
men sagens rigtighed må være til at opspore. 

J eg begyndte min tilværelse i skoven allerede i 5-6 års alderen; jeg måtte op 
k!. 6 om morgenen og med min mormor i skoven for at plukke bukkar*) som 
vi, når vi senere på dagen var hjemme igen, bandt grønne kranse af til Kø
benhavns Grønttorv. Var vi heldige , fik vi 35 øre for snesen. Senere på som
meren plukkede vi skovhindbær, der også kom på torvet . Vi skulle jo leve. 
Ind imellem bar vi brænde hjem på ryggen, og jeg husker tydeligt når en 7-8 
koner fulgtes til skovs, og når de i en lang række gik hjemad igen med bræn
det bundet på tværs af ryggen, vippende op og ned) mindende om en flok ka
meler på ørkenvandring. Trist nok blev dette vist aldrig filmet eller fotografe

ret. 

Fig. 2, 3 og 7 venligst udlånt afforfatteren, fig. 1,4,8,10 og 12 af Gladsaxe 
lokalhistoriske Arkiv , fig . 5, 6 og 9 Iver Skov Henriksen fat. 

*) skovmærke, Asperula odorata. 
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Fig. 1. Skovrider Erik von Buchwald (1892-1962) i gallauniform ca. 1930. 
Skovrider på Københavns skovdistrikt 1926-62 . Faderen HJ. Buchwald var 
først skovrider i Sorøskovene, senere Danmarks første skovdirektør 1911-26. 
(Foto udlånt af Else Buchwald) . 



Forstlige titler 

Af P. Chr. Nielsen 

Det er få uden for forstmændenes kreds, der har kendskab til, hvilke arbejds
områder der dækkes af benævnelserne for forstligt personale, eller kender op
rindelsen til de forskellige titler. I tilknytning til skovløber H. C. Werthers 
"Skovminder« skal der meddeles nogle oplysninger herom. 

Titlerne: Skovløber, skovfoged og skovrider kan følges tilbage til omkring mid
ten af lS00-tallet . I førstnævnte og sidstnævnte titel findes hentydninger til 
størrelsen af de områder, som en skovløber og skovrider havde ansvar for. 
Skovrideren havde hest og skulle "beride« sit distrikt eller revir, medens skov
løberen til fods kunne holde øje med, hvad der foregik i hans område. Han 
kunne "løbe« sit distrikt igennem. 

Oprindeligt skelnede man næppe mellem titlerne skovløber og skovfoged, 
men efterhånden fik sidstnævnte fortrin. Skovfogederne, der udnævntes 
blandt egnens bønder skulle bl.a. have opsigt med, at bønderne kun fældede 
de træer, der var udvist til dem . Udvisning af træer til hugst blev foretaget af 
skovejeren eller overførsteren (se senere), og det var særligt vindfælder og 
gamle døende træer, der blev udvist. Selve skovarbejdet blev udført af bøn
derne, hvad enten de selv skulle bruge træet, eller det skulle "hovskoves« til 
godsets brug. Egentlige skovarbejdere havde man først fra omkring år 1800. 

I slutningen af 1700-tallet udskiftedes de nordsjællandske statsskove - no
get senere de private skove - og herved skiltes landbrug fra skovbrug, og der 
blev rejst gærder langs skovgrænserne. Herefter udvikledes arbejdsområder 
og rangfølge for det forstlige personale. Skovriderens distrikt deltes i flere skov
parter, hver med sin skovfoged, under hvilken der sorterede flere skovløbere, der 
udførte det manuelle arbejde i skoven, og som sammen med det overordnede 
personale udøvede politimæssigt opsyn inden for skovens grænser. 

Med henblik på at kunne kontrollere, om de træprodukter, der blev ført ud 
af skoven, var lovligt erhvervet, blev de nævnte forstbetjentes boliger som of
test placeret ved de veje, der førte ud af skoven. Skovene var jo indhegnede, 
og når vejene forsynedes med led, som kunne låses, kunne forstpersonalet ha
ve fuld kontrol med, hvem der kørte ud og ind af skoven, og hvad de førte 
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med sig. Gående og ridende kunne naturligvis komme over skovgærdet, men 

dette var forbudt ifølge forordningen om hegn og markfred af 1794. Skovhu

se, der lå ved sådanne led eller låger, blev ofte kaldt ledvogterhuse, og de 

skovarbejdere, der boede her var ledvogtere eller hegnsmænd. 

Skovløbere, hegnsmænd og ledvogtere havde som regel fast arbejde i sko

ven året rundt, og ofte hørte der en jordlod til tjenesteboligen. I nærheden af 

større byer kunne skovløberfamilierne få tilladelse til at sælge drikkevarer til 

skovgæsterne . 

Skovens faste personale er skovridere og skovfogeder, der er 1jenestemænd 

eller funktionærer, samt skovløbere. Hertil kommer skovarbejdere, der er lø

sere knyttet til skovdistriktet. Før i tiden havde mange af egnens husmænd 

arbejde i skoven om vinteren, og drev deres egen jordlod eller arbejdede på 

bøndergårdene om sommeren. I vore dage er der kun få »løse arbejdere« i 

skoven, især fordi skovarbejdet er blevet specialiseret og kræver en færdig

hed, som erhverves, dels ved træning, dels ved kurser, der arrangeres af 

Skovskolen i N ødebo i Gribskov . 

"Sandskredshus«, som familien Werther beboede, hører til Københavns 

skovdistrikt, der er statsskov. Statsskovene sorterer under Miljøministeriets 

SkovstyreIse (de private skove sorterer under Landbrugsministeriet), der le

des af en skovdirektør. Skovrideren på Københavns skovdistrikt er E. Laurnann 

J ørgensen. Han er forstkandidat, uddannet på Den kg!. Veterinær- og Land

bohøjskole. Distriktet er delt i fire skovparter, hver med sin skovfoged. Skovfo

gederne er skovteknikere, der får deres uddannelse på Skovskolen i Nødebo. 

Skovrideren forestår, eventuelt sammen med enforstfuldmægtig distriktets ad

ministration, størstedelen af træsalget o. a. Der er lagt plan for skovdriften, 

d. v. s. for hugst og plantning for en lS-årig periode af Skovreguleringen, der 

ledes af en skovtaksator. Skovreguleringen udarbejder planer for samtlige stats

skove i landet. 

Skovfogederne leder skovarbejdet, herunder opmåling af det træ, der fældes. 

Antallet af skovløbere på Københavns skovdistrikt er for tiden 18, heraf bor 2 

i Gladsaxe kommune, nemlig i »Sandskredshus« og »Krathus«. 

Tjenestemændene i statsskovene kaldes statsskovfogeder og statsskovride

re, de sidstnævnte undertiden kongelige skovridere. Denne titel hentyder til, at 

statens skovridere er kongeligt udnævnte embedsmænd, eller muligvis til, at 

de er skovridere i de »kongelige skove«, som statsskovene før i tiden blev 

kaldt. 

J agten i de nordsjællandske statsskove er fra gammel tid kongelig ejendom, 

d.v.s. at majestæten Dronning Margrethe p.t. ved Prins Henrik, kan udvæl

ge bestemte skove, hvor der skal afholdes kongejagter. Disse jagter arrange

res åf den kongelige jægermester (p. t. skovrideren på Frederiksborg skovdistrikt), 
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Fig. 2. Overførster Fr. N . Wilhelm von Paulsen (1784-1872). 1819-60 over
førster ved de to sjællandske overførsterdistrikter med bolig i Kulhus ved 
Kollekolle. 
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i samarbejde med de lokale forstmænd, der sørger for salg af det vildt, der 

skydes. For vel er jagten dronningens, men vildtet tilhører staten. 
Den kongelige jægermester er »virkelig hofjægermester«, d. v.s. han tilhø

rer samme rangklasse som de godsejere, der udnævnes til hofjægermestre, uden 

at titlen og rang har noget at gøre med hoffets jagter. 

I gamle dage fandtes kongelige jagtområder spredt over hele landet, og til 
at forestå jagt- og vildtpleje var der udnævnt 4-5 jægermestre med hver sit 

distrikt. Den svenske titel for skovrider, jagmastare, minder om en tilsvaren

de ordning. 
I spidsen for skov- og jagtvæsenet stod over}ægermesteren fra 1650 til 1778. På 

Gladsaxeegnen er Vincentz]oachim von Hahn den navnkundigste. Han var 

overjægermester 1650-1680, og han fik tilladelse af kongen til at nedlægge 
landsbyen Tibberup og oprette hovedgården Hjortespring. Hahn var en 

grum herre, der ikke fik fred i sin grav. Er man et følsomt gemyt, kan man 
stadig fornemme, hvorledes Hahn i stormfulde efterårsnætter rider gennem 

luften med sine halsende hunde. 
Tyskerne har to ord for skov, nemlig »Wald« og "Forst«. Til sidstnævnte 

svarer »Forster« som betegnelse for forstmand. Påvirkningen fra Tyskland 

har været stærk i dansk skovbrug, og titlenjørster er også blevet anvendt her i 
landet, dels rent, og dels i sammensætningerne holzførster og overførster. 

Overjægermester ]. G. von Langen, der forestod indførelse af ordnet skov
drift i de nordsjællandske skove 1763-1776, havde med sig fra Tyskland to 

førstere, og såvel disse som otte danske forstmænd, som deltog i arbejdet med 

von Langens forstordning, fik titel af holzførstere, en titel der dog også er be

nyttet i andre tilfælde. 
En overførster var ansvarlig for større skovområder, bestående af flere skov

distrikter. Inden for statens skove var der tre overførsterdistrikter 1851-1911. 

I 1911 oprettedes et centralt direktorat for Statsskovvæsenet. I 1971 blev 

Statsskovdirektoratet sammenlagt med Klitdirektoratet under navn af Skov

styrelsen. 

Af andre titler til forst- og jagtpersonalet kan nævnes: 
Dyrevogter anvendtes i gammel tid i flæng med skovrider. Titlen angiver, at 

mandens opgave især bestod i at holde øje med dyrene, d.v.s. hjortevildtet. 
Hederider havde lignende opgaver vedrørende jagten som skovrideren. Han 

virkede på heder, d.v.s. i skovløse egne. 
Forstmester svarer til den tyske titel Forstmeister, der i vore dage bruges i 

Tyskland som skovrider hos os. Titlen anvendtes i Danmark til overordnede 

forstmænd, især i formen overforstmester, der var betegnelse for den øverste 
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forstmand inden for statsskovvæsenet 1778-1823 og 1834-1845. Den mest 
kendte var C. H. von Linstow, der er begravet i Folehave skov ved Hørs

holm. 
Vildtmester ses undertiden som titel for en overordnet embedsmand inden 

for jagtvæsenet. Vildtmesteren kunne også have forstlige opgaver, og titlen 

var da forst- og vildtmester. 
Vildtjoged brugtes en kort overgang i slutningen af 1700 tallet som titel til 

jagtbetjente med bolig i det kongelige jagtdistrikt i Nordsjælland. Titlen ville 
måske være glemt, hvis ikke den var knyttet til Vildtfogedhus ved Høje 

Sandbjerg i østsiden af Rude skov. 
Falkoner ogJalkonermester var titler på personer knyttet til det kgl. falkoneri 

på Frederiksberg, hvor Falkonerkvarteret endnu minder herom. Fra sine "bi
lande", Island og Grønland, kunne kongen skaffe værdifulde jagtfalke til sin 

falkonergård, hvor fuglene blev trænet til jagten, og derefter ofte benyttet 
som gaver til udenlandske fyrster. Særlig den hvide, grønlandske jagtfalk var 

Fig. 3. SveJleskæring isavegrav . Den ene af skovarbejderne står på bunden af 

graven, den anden oppe på kævlen. Indtil omkring 1920 blev en del kævler 
gennemskåret i nærheden af hugstpladsen, som vist på billedet, og endnu fin

der man adskillige steder fordybninger i skovbunden, der fortæller om det 

langsommelige og slidsomme arbejde, skovarbejderne ofte måtte udføre. 

Fot. 1912. 
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værdsat. I Danmark var falkejagten højt anskrevet i middelalderen, men inte
ressen for den svandt senere . Falkoneriet opretholdtes til 1810, men i de sid
ste 20-30 år var der kun afholdt nogle ganske få kongelige falkejagter. 

Hundekokken var knyttet til det store hundehold, der hørte til den kongelige 
jagt. Han holdt til på Jægersborg og skulle sørge for, at hundene fik den rigti
ge kost. Det var dog ikke alle kongens jagthunde, der kunne huses påJægers
borg. En del var udstationeret hos jagt- og forstbetjente andetsteds, og fik ko
sten her. 

Pandsvenden stod for opsætning af jagtpanderne, d. v.s. de store lærreder, 
der sammen med de flettede jagtgarn blev opstillet for at drive vildtet i den 
ønskede retning under klapjagten. 

Skovhugger en gammel betegnelse for skovarbejder. 

Skovkassereren forestod regnskab samt ind- og udbetalinger for skovdistrik
terne. 

Skovkusken var en skovarbejder, der kørte skovens heste, eller oftere en pri
vat vognmand, der påtog sig udkørsel og udslæbning af brænde og gavntræ 
fra hugstplads til fast vej. 

Til slut skal det nævnes, at vel~ente, værdige forstmænd og andre tidligere 
kunne blive benådet med titlen forstråd, svarende til justitsråd, kancelliråd 
o.lign. 

Rækken af forstlige og jagtlige titler er ikke udtømt med ovenstående. 

Man kan læse mere om forstmændene og deres arbejde hos A. S. Sabroe i 
»Skoven set indefra«, 1970, i kapitlet "Skovens vogtere«, og omjægere ogjag
ten og de tilhørende titler hos C. Weismann: »Vildtets og Jagtens Historie i 
Danmark«, 1931, og hos P . Chr. Nielsen: »Den nordsjællandske vildtbane«, 
Årsskrift 1975 for Hist.-top. Selskab for Gladsaxe Kommune. 

Om V. J. Hahn - se P. Chr. Nielsen i »Jægerspris Slot og Kong Frederik 
den Syvendes Stiftelse«, 1974, s.270-274 (heri litteraturhenvisninger), Th. 
Jensens kronikker i Frederiksborg Amts Avis 31. januar og 1. februar 1979, 
samt »Tubberup Tidende«, medlemsblad for Historisk Forening for Herlev
Hjortespring, december 1981, s.12-13. Om den hvide sten i Værløse Fægy
de, hvor Hahn ender sine natlige ridt - se E. LaumannJørgensen: "Værløse 
Fægyde«, Årsskrift 1979, Historisk Forening for Værløse kommune, s.50 . 

Billederne venligst udlånt af forfatteren. 



Kirketårne - klokker eller forsvar? 

Af Johan Lange 

Spørgsmålet om hvorvidt vore kirkebygninger, ud over at skulle 1jene kirkeli
ge formål, har været bygget med henblik på forsvar for egnens beboere mod 

fjender af forskellig slags har optaget mange kirkebygningsforskere siden for
rige århundrede. Idag vil de fleste svare nej med et lille forbehold for de born
holmske kirker, i hvert fald rundkirkerne og muligvis nogle enkelte kirker på 

Stevns og i Århus-egnen. Mange betragter spørgsmålet som et delikat emne, 
og i det ansete, endnu uafsluttede kirkeværk Danmarks Kirker (DK) kan 
man under omtalen af Poulskers korrunding (Bornh.) mærke, hvordan for

fatteren af vedkommende afsnit behændigt søger at vige udenom spørgsmå

let. 
Der skrives om nogle skydeskårlignende, dobbeltsmigede vinduer med 

korsformet stillede udskæringer, der forøger udblikket (skydemulighederne) 

til siderne, "at man meget let kunne forledes til at tillægge dem et eller andet 

praktisk formål ... rigtigere ... at opfatte dette træk ... som snurrige byg
mesterpåfund«. Det odiøse ord skydeskår nævnes ikke. 

Andetsteds i samme værk (Bornholms Kirker s.470) anføres, at der ikke 

bør lægges for meget i den fra gammel tid overleverede betegnelse "Fæstet« 
for den lokale kirkes tårn; nej, for et fæste er det samme som en fæstning, og 
det går nok ikke an, når det drejer sig om en fredeligt udseende kirke uden de 

udpræget fortifikatoriske enkeltheder som vi kender fra gamle borge og fæst
ninger: faldlemme, skolde huller o.s. v. 

Er det nu en rimelig betragtningsmåde? Man må spørge sig selv, hvordan 
en sådan betegnelse på et kirketårn kan opstå, hvis ikke tårnet virkelig i folke

lig opfattelse har været en fæstning - nok så primitiv. 
Også om andre bornholmske kirker falder udtalelserne i meget forsigtige 

vendinger, selv når det gælder Åkirkebys enorme tårn og Ibskers lige så im
ponerende kolos af et tårn, som aldrig har rummet klokker, så lidt som Bodil

sker. 
Om Åkirkebys kirketårns fjerde stokværk står i samme værk s.148, at det i 

1874, samtidig med klokketårnets nedrivning, blev indrettet til klokkerum, 

da tårnet som helhed restaureredes. Heraf må sluttes at tårnet ikke oprindelig 
har været beregnet til klokker. Og 14 linjer længere nede anføres, som en in

direkte bekræftelse på denne antagelse, at spor efter "hak i murkronen, 
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skår ... nok kunne lede tanken hen på at tårnet oprindelig har været indrettet 

til forsvar«. Her tales altså om »skår« og »forsvar«, og det må siges at være en 

bemærkelsesværdig indrømmelse. Og med de helt typiske, indadtil smigede 

skydeskår (hvoraf ikke et er afbildet i DK) i alle de tre frie sider af tårnet synes 
de fortifikatoriske elementer helt evidente. 

Men i Kulturhistorisk Leksikon for nordisk Middelalder nævnes i artiklen 

Kyrktom under det danske afsnit i forbindelse med omtale af kirketårnets 

funktion end ikke muligheden for at det kan have haft en forsvarsmæssig be

tydning. På den anden side tales der i kirkeværket (DK) uden betænkelighed 

om rundkirkernes forsvarsstokværk, og f.eks. i forbindelse med omtalen af 

Ribe Domkirkes svære røde tårn »byens tårn« nævnes det så sent som i 1981, 

at tårnet var et led i byens forsvar, at byens stormklokke endnu hænger i tår

net, hvor også krudtlageret tidligere var ved hånden, når tårnet, spækket med 

kanoner, indtog sin plads i byens forsvar. Se også omtalen af dette hæfte af 

kirkeværket i kvartalsskriftet Nyt fra Nationalmuseet nr. 13 (1981-82). 

Inden for kirkeforskernes egne rækker er der vistnok delte meninger om 

bygningsdetaljernes betydning for et eventuelt forsvar . Derimod er der sik

kert fuld enighed om at såvel kirkegård som kirkeskib og -tårn har været 

brugt som tilflugtsteder under et angreb. Sporene efter spærreanordninger er 

tydelige, men få i det egentlige Danmark. 

For kirkegårdens vedkommende er der spærrebom-huller i V. Skjerninges 

vestportal (S. Fyn) og i Mårslets lille vestindgang (S. f. Århus), hvor der også 

uden for porten er et muret vægterhus ligesom på fæstningen Varbergs syd

port (Halland) og i Munkeporten i kirkegårdens nordside i Store Rise (Ærø). 

I denne port er der tilmed en gemmeniche i begge sider, ligesom der er en 

gemmeniche i tilknytning til skydeskårene i Visbys forsvarstårne. To hager til 

indlæggelse af spærrebom i portpillerne i Bromme fandtes indtil 1940 i vestsi

den af kirkegården, nu er der kun en bevaret. 

For kirkeskibenes vedkommende er der spærrebom-huller flere steder på 

Bornholm, bl.a. Åkirkeby, i Byrum (Læsø), Hvidbjerg (Thy) o.s.v. Våben

husdørene i Hyllested og Helgenæs (Djursland) har også spærrebom-huller. 

Fig. 1. Olsker set fra øst . Nær murkronen ses den række bomhuller der har 

båret et udvendigt forsvarsgalleri hele vejen rundt. 

U nder disse huller ses tre af de ialt ni luger der har fungeret som kastekår 

(forsvarsåbninger), dog sådan at den der sidder lige over korets tagryg, lavere 

end de andre, har fungeret som udgang til et mindre forsvarsgalleri lige over 

koret; dette lille galleri har været båret af bjælker, stukket ud igennem to 

bomhuller, hvoraf et ses tydeligt til højre for kor-tagryggen, det andet utyde

ligt til venstre. 
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Fig. 2. Olskers øvre etage. To af de ialt ni luger, hvoraf otte har fungeret som 
kasteskår, ses, ligesom forsænkning bag lugen og et lavt brystværn under lu
gen anes. Over lugerne ses fem af de ialt 22 bomhuller til det udvendige for
svarsgalleri. Lidt derover skimtes svagt et lille antal af de ialt 34 gulvbjælke
huller der ikke går igennem muren; disse bjælker har båret en stor åben 
stridsplatform, før der kom tag over kirken. Her har de fleste krigere opholdt 
sig, beskyttet af tinder på murkronen; spor efter disse tinder fandt man ved 
restaureringen af kirken i 1933-35, og det ses at de to øverste skifter af sten er 
lagt på et senere tidspunkt end de andre, nemlig under restaureringen, 

Fig. 3. Olsker; lodret snit igennem kirken som man forestiller sig de øvre to
tre etagers forsvarsindretninger har set ud. Skår/tinder allerøverst på mur
kronen er bevidnet gennem spor der iagttoges under restaureringen for snart 
50 år siden; en kriger står bag tinderne på det næsten flade loft (eller tag) . 
Derunder træhængegalleriet der ses til højre og venstre, men naturligvis har 
gået hele vejen rundt, bemærk de svære bjælker der går gennem bomhuller
ne, ialt 10 af tilsammen 22 ses. Derunder et lille hængegalleri over koret til 
venstre, og lidt lavere til højre et overdækket hængegalleri; den dertil hørende 
dør, der nu er skjult i udvendig side af en stræbepille , må have været tilgæn
gelig ad en udvendig stige med henblik på hurtig flugtmulighed op i kirkens 
førstesal. Tegningen (udført af Charles Christensen 1940) venligst udlånt af 
Nationalmuseet. 
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I et kirketårn har man formodentlig kunnet føle sig endnu mere sikker, når 
man søgte derop i ufredstider: Indgangen til tårnet har i ikke helt få kirker 
været inde fra tårnrummet, således at man fra kirkeskibet, hvor man tyede 

ind, kunne søge direkte op i tårnet. 
I de fleste tilfælde er dette blevet ændret, så der skaffedes adgang udefra, 

formodentlig da det blev uaktuelt at søge tilflugt i en kirke. I andre tilfælde 
vanskeliggjordes adgangen til tårnet for en fjende ved at man lavede vindel

trappen snæver og højredrejet. Men den enkleste måde at spærre adgangen 
for uønskede bestod i at anbringe døren til tårnet oppe i mellemstokværkshøj-

Fig. 4. 0sterlarsker. Rekonstruktionsforsøg. Stridsplatforme ses i fem høj
der, den laveste og mindste er bygget som et lille træhængegalleri i form af en 

kort svalegang, ligesom i Olsker i tilknytning til en dør (med spærrebom) i 
mellemstokværket. Den må have været tilgængelig ad en udvendig stige med 

henblik på hurtig flugtmulighed op i kirkens førstesal. Efter brochure udgivet 

af det lokale menighedsråd. 
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de. Var man først flygtet derop ad en bevægelig stige, kunne man trække den 
op efter sig. Denne form for sikring har nok været mere almindelig end man 

umiddelbart får indtryk af ved idag at tælle frit~apper ved vore kirker. Ud
vendige tårnstiger og fritrapper er der adskillige af i Jylland; i Thisted amt så
ledes, iberegnet de nuforsvundne, betydelig flere end vindeltrapper. Men og
så i det øvrige Danmark ser vi dem, selvom mange gennem årene er blevet 
lukket inde i moderne trappehuse eller for to til flere hundrede år siden er ble

vet erstattet af vindeltrappe-tårnhuse, klistret uden på det tårn der før var ud

styret med fritrappe. 
I vore nordiske nabolande er vidnesbyrdene om sognebeboernes søgen til 

den solide kirkebygning, når faren truede, betydelig hyppigere; alene på Got
land har jeg optalt 120 spærrebomme og adskillige spærrebom-huller uden 
bomme; i en enkelt kirke kan tælles indtil 4 stk. bevarede spærrebomme. I 

Bunge er der i kirkegårdsmuren bevaret 3 regulære skydeskår, hvoraf de to 
mod vest er helt mage til dem i Visbys forsvarstårne, bortset fra at de er 

mindre. 
Også adskillige andre detaljer, hvoraf nogle vil blive klarlagt nedenfor, kan 

opfattes som bevis på at datidens truede folk ikke fandt sig i som slagtekvæg at 
blive jaget ind bag en mur for der blot at afvente begivenhedernes gang, evt. 

en almindelig nedsabling. Naturligvis satte man sig til modværge, og selvføl
gelig havde man - evt. på mere eller mindre primitiv og amatørmæssig vis -

indrettet sig så man ene eller i fællesskab kunne slå fra sig. Der behøves ikke 
indgående kendskab til den menneskelige psyke for at kunne slutte, at man 

også dengang havde viljen til at vise tænder, når man følte sig trængt og vir
kelig gjorde alvor af truslerne. 

Vel har man haft fremmede hjælpere når en kirke skulle bygges, speciali

ster som næppe har været fæstningsbyggere. Men ønskede de lokale kirke
byggende myndigheder at tilføre bygningen visse forsvarstekniske detaljer 
har de formodentlig selv måttet skaffe sig kundskaber, før de skred til hand

ling. At resultatet er blevet præget af tilfældigheder kan ikke undre. Når så 

senere ombygninger og hårdhændede restaureringer har udslettet fortifikato
riske enkeltheder i massevis, er det ikke så sært at den kirkeforsker, der ikke 

har haft opmærksomheden ganske særlig rettet mod den slags detaljer, gang 
på gang har sagt nej, når problemerne er blevet bragt på bane. 

Men for nu at gå forsigtigt til værks i spørgsmålet om kirkers forsvarsøje
med kunne man undersøge, hvorvidt anbringelsen af klokker nødvendigvis 

eller sandsynligvis er foregået umiddelbart efter at tårnet er blevet færdigbyg
get. Med det formål, et tårn tjener idag, vil det forekomme naturligt og selv

følgeligt, ligesom oldtidens og middelalderens kampaniler støtter den ansku
else at tårne og klokker hører næsten uløseligt sammen. For at en klokke skul-
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le kunne høres ud over hele byen måtte den op over hustagene. En bykirke 
måtte derfor naturligt have tårn(e) til klokkerne. På landet var det anderle
des; og i 3-400 år klarede op imod 2000 danske landsbykirker sig uden tårn. 
Det har kun været en lille brøkdel af det samlede antal landsbykirke r der alle
rede i romansk og unggotisk tid nåede at efterligne bykirkerne, hvad tårne og 
klokker angår. 

Men så satte det store høj- og sen-gotiske tårnbyggeri ind i årene (årtierne) 
på begge sider af 1500. Spørgsmålet er nu hvorfor. Kan det bevises at der 
samtidig blev hængt klokker op i størstedelen af tårnene og at det var dette 
der var motiveringen for tårnene? Og hvordan ser kirkeforskerne på dette 

problem? 
For at tage sidste spørgsmål først må den forannævnte artikel Kyrktorn fra 

1965 i Kulturhistorisk Leksikon for nordisk Middelalder (KL) regnes for at 
være stedet hvor man kan vente en sammenfattende redegørelse for alle (væ
sentlige) kirketårnsproblemer. Det svenske afsnit har da også en klar afslut
tende bemærkning, der går ud på at klokker på landet kun undtagelsesvis pla
ceredes eller overflyttedes straks til det nyopførte tårn; i almindelighed skete 
det først i »ny tid«. Det finske afsnit omtaler enkelte kirker (allerede fra 1400-
tallet) med store glamhuller »ljudgluggar« i femte og øverste stokværk, hvilket 
måske tyder på tilstedeværelse af klokker her i disse få tilfælde; men glamhul
ler kan sagtens være (ombyggede) store forsvarsåbninger, se nedenfor. I det 
norske afsnit nævnes to tårne (fra gotisk tid) med »lydåpninger«, tårnet i Sel
bu (Sør-Trøndelag) har bevaret en middelalderlig klokkestol; men ellers får 
man det indtryk at et fritstående klokkehus har været almindeligt forekom
mende, således i det mindste (og stadigvæk) ved stavkirkerne. Det danske af
snit kommer ikke rigtigt ind på spørgsmålet. 

Altså har der efter KL' s opfattelse været meget få klokkebærende tårne ved 
landsbykirkerne i Norden ved middelalderens afslutning. 

Hvad siger nu Danmarks Kirker om det spørgsmål? Ved hjælp af emne
oversigterne bagest i de siden 1940 udgivne amter er det ikke vanskeligt at la
ve statistik over klokkestolenes opdukken , idet disse må være lavet direkte til 
brug i de tårne, hvori de stadig findes, mens forekomst af klokke(r) i et tårn 
ikke siger noget om, hvorvidt der har eksisteret et tårn eller rettere et tårn 
med klokker lige siden klokken (klokkerne) blev lavet til kirken; den (de) kan 
som bekendt have hængt i en tagrytter eller i en klokkestabel uden på kirkens 
gavl eller i et klokkehus (lige) ved siden af kirken (hvad den også af og til gør 
stadigvæk). Senere er den så i talrige tilfælde blevet hængt op i et evt. for år
hundreder, årtier eller år siden opført tårn. Jeg har til statistikken valgt føl
gende amter: Thisted, Sønderjyllands, Maribo, Københavns, en række af 
Frederiksborg amts kirker og det udkomne af Holbæk amt. 
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Her er fundet klokkestols-årstal for 100 kirketårnes vedkommende, idet 
dog ca. en femtedel af de omtalte klokkestole er udaterbare; for andre er år
stallene usikre, også af den grund at kirkeværket ikke altid er i stand til at gø
re rede for hvorvidt klokkestolen er den ældste i tårnet; en eventuel forgænger 
kanjo være brændt (sammen med det øvrige træværk). Normalt er klokkesto
le imidlertid på det nærmeste uopslidelige og ikke som tagspær udsat for fugt 
og deraf følgende råd; tilmed er klokkestole noget man har passet meget godt 
på, hvad de talrige reparationer og ekstra afstivninger op gennem årene viser. 
Også de øvrige meget svære tårnbjælker der bærer gulvene er yderst holdbare 
og må normalt være de originale, samtidige med tårnets opførelse; men her
fra kendes naturligvis undtagelser. 

Fig. 5. Nylarsker. Rekonstruktionsforsøg. Mellem det lavt kegleformede tag, 
hvis form er uvis, og som har hvil~t på en indre murkrone, og den tindekro
nede mur har der været en vægtergang; over koret en regulær stridsplatform. 
Spor efter palisaderne der har omkranset den oprindelig cirkulære kirkegård 
er fundet, ligesom yderligere en (ret lav) voldgrav uden for palisaderne, se 
fig. 6. »Klokketårnet« har ligget lige i palisaderækken og har oprindelig kun 
skullet tjene et forsvar; senere blev der så bygget et bindingsværkshus ovenpå 
og ophængt klokker. Efter brochure udgivet af det lokale menighedsråd. 
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Tør man gå ud fra at en meget høj procentdel af vore gotiske tårne har be
varet deres originale tømmerkonstruktioner (bortset fra tagenes, der særdeles 
ofte er blevet fornyet) er følgende procenttal for klokkestole i kirketårne meget 
sigende: 

8 stk. klokkestole samtidige med tårnet (gotiske) 
60 stk. klokkestole fra 16-1700-tallet 
21 stk. klokkestole udaterbare, »gamle« 
11 stk. klokkestole fra 1S00-tallet 

Denne danske statistik, som må tages med et vist forbehold, bekræfter altså 
KL's ovenfor anførte angivelse af klokkernes sene anbringelse (»i ny tid«) i 
tårnene i svenske kirker. Forholdet har da formodentlig været gældende for 
hele Norden, stadig hvad landsbykirkerne angår. 

Der er næppe tvivl om at dette vil blive mødt med protest, fordi talrige tår
ne jo er udstyret med »glamhuller«, ja praktisk taget alle; og disse glamhuller 
ser højst originale ud. Men det er de bestemt ikke i alle tilfælde, ligesom de, 
som ovenfor anført, kan være (ombyggede) store kasteskår, evt. med bryst
værn i nedre halvdel. Således er det ikke nogen hemmelighed, at man kan 
finde bygningsændringer i mange af vore kirketårne der klart viser, at klok
kestolen er bygget op væsentligt senere end tårnets tilblivelse sår. 

En klokkestol hviler næsten altid på meget svære, vandrette bjælker fra 
mur til mur udfra og langs vandrette afsæt i murene i tårnet. Disse indryk
ninger findes (i varierende antal) i alle tårne; og hvis de ikke tilfældigvis har 
siddet i en for klokkeanbringelse passende højde, har man måttet træffe særli
ge foranstaltninger. I Kauslunde (V . Fyn) har man klaret problemet med un
derstøttelse for sådan et sæt bjælker, da det blev aktuelt med indsættelse af 
klokker i tårnet, på følgende måde: I mellemstokværket findes i tårnets tre 
frie sider (syd, vest, nord) store udvendigt og indvendigt falsede dobbeltåb
ninger, af hvis tre murgennembrydninger de to høje, rundbuede på et tids
punkt er muret til i lysningen. Og for at skaffe underlag for de svære basale 
klokkestolsbjælker har man yderligere opbygget en l-stens skalmuring i syd 
og nord til midt på disse 240 cm høje og 200 cm brede fladbuede blændinger. 
Derpå hviler klokkestolsbjælkerne og det derpå hvilende gulv. I vestsiden står 
blændingen stadig frit, bortset fra den »overskæring« som bjælkerne og gulvet 

Fig. 6. Nylarsker·. Søge grøft-profil gennem forlængst tilkastet, cirkelformet 
(tør) voldgrav, bag hvilken har stået palisader, som antydet på fig. 5. Tilkast
ningen er foretaget delvis med materiale fra bygningsarbejder på kirken i 
middelalderen, muligvis selve opførelsen i l lOD-tallet, i hvert fald før kirke
gårdsdiget blev bygget. Rentegnet af Kaj Svendsen. 
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forårsager; men blændingens over- og underdel ses tydeligt henholdsvis over 
og under klokkestolsgulvet, se fig. 22-24. 

Tre højtsiddende, lignende, men mindre (185 x 185 cm) dobbeltåbninger, 
der ikke er blændet, fungerer nu som (dobbelte) glamhuller mod syd, vest og 
nord, men må nok ligesom de laveresiddende, nu tilmurede, høje åbninger 
have fungeret som kasteskår; spor efter det gulv, man har stået på, ses i form 
af store bjælkehuller i tilknytning til en indrykning af muren lige ved basis af 
blændingerne (kasteskårene ); man har altså bekvemt kunnet operere fra 
gulvhøjde. En fjerde (østvendt) smallere åbning er nu tilmuret og delvis ud

fyldt af skorsten. 

Fig. 7. Høve i Sorø amt. Skydeskår i den romanske nedre del af tårnet ca. 3 
m over jorden i tårnets nordside. Fotograferet under kirkens reparation i 

1980; mål: 18 x 82 cm, se fig. 8. 
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De mange store »glamhuller« må altså oprindelig have haft et helt andet 
formål; og klokker er først indsat senere, muligvis et par århundreder efter 
tårnets opførelse. 

I Brenderup (V. Fyn) er der foretaget indvendige skalmuringer i vest- og 
nordsiden og opført høje bærepiller langs sydmurens inderside. Ved i sydsi
den at nøjes med sådanne høje piller har man kunnet undgå at mure vinduet 
til; det synes iøvrigt udvidet og fornyet i meget ung tid; en tilmuring er imid
lertid foretaget både i vest- og nordsiden, - alt sammen for at kunne bygge en 
klokkestol op. 

Lignende indvendige ombygninger er foretaget i talrige andre landsbykir
ker, formodentlig i 16-1700-tallet for at kunne skaffe mulighed for en solid 
ophængning af klokker i det der oprindelig var et (primitivt) forsvarstårn. Fra 
Sjælland kan eksempelvis nævnes: Allerslev, Sørbymagle, Gimlinge, Tuse, 
Gerlev (Horns Herred) og Jystrup. 

Fig. 8. Høve i Sorø amt. Tre skydeskår, hvoraf et i vest er muret til, vist kort 
efter 1832; de sidder (i lidt forskellig højde) i tårnets nedre romanske del. Et 
fjerde ligeledes smiget skår i det ligeledes romanske mellemstokværk er mis
handlet og omdannet til vindue. Efter Danmarks Kirker. 
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Fig. 9. Kvislemark i Sorø amt. Tårnets indvendige vestside; underetagen i 
tårnet (nord for skibet) har mod vest og øst et i udvendig side helt og i indven
dig side halvt tilmuret skydeskår af gotisk type (modsat de romanske f.eks. 
Høve fig. 7-8). De er ikke smigede, men i vandret snit aftrappede. I en stor 
spidsbuet spareblænding sidder en fladbuet niche der på billedet her ses at 
være delvis tilmuret ligesom skårets indvendige lysning. 
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Sidste sted har man i tilknytning til klokkestolsopbygningen skaffet sig et 
meget solidt fundament for disse bjælker ved at bygge tre svære munkestens
mure i form af partiel udfyldning af tre store såkaldte spareblændinger, nem
lig ca. to tredjedele afblændingshøjden op på tårnmurens indersider. Ved op
førelsen af disse mure har man ødelagt og næsten skjult tre fladbuede nicher, 
en i hver af disse spidsbuede spareblændinger samt tre skydeskår, et i hver af 
nicherne. Skydeskårene ses den dag i dag som ret utydelige tilmuringer i tår
nets udvendige syd-, vest- og nordmurflugt, ca. 5 m over jorden. Indefra er 
der naturligvis intet at se af skydeskårene, derimod er murstensbuen over ni
chen synlig både i nord-, vest- og sydsiden lige over klokkeetagens gulv. 
y derligere ses det at man har måttet spolere »spidsen« af den ellers bevarede 
øvre del af den brede og høje originale blænding for at kunne bryde igennem 
muren og indsætte et i nord enkelt, i vest og syd dobbelt glamhul (med 
lem(me» af hensyn til klokkerne. Dette forhold er der desværre ikke gjort 
klart rede for i Danmarks Kirker. 

Fig. 10. Kirke-Helsinge i Holbæk amt. Tårnets mellemstokværks indvendige 
vestside. Af de oprindelig fladbuede blændinger er de to ydre (til højre og 
venstre) stadig uberørte. De bærer hver en lille foroven aftrappet niche med 
et rektangulært nu glasdækket skydeskår; mål: 20 x 80 cm, se fig. 11. Et 
tredje ligeledes glasdækket skår findes i nordsiden. Det måler 15 x 70 cm, 
idet det dog er 3 cm bredere i indre murflugt. 
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Der er ikke desto mindre en meget tydelig tidsforskel mellem tårnopførelse 
og klokkestols-indsættelse, der tyder på at tårnet er blevet opført til et andet 
formål end det at bære klokker. Klokkestolene kunne nok tidsfæstes ved en al
dersbestemmelse af bjælkerne ad ~endrokronologisk vej*). Men formålet 
med tårnet har da været et nødtørftigt forsvar gennem de formodentlig ret 
primitivt udformede skydeskår, der som anført i dag kun kan anes i tårnets 

ydre murflugt. 

*) Ved sammenligning af rytmen i årringsbredderne i et givet stykke træ med 
et standarddiagram er det muligt at tidsbestemme træstykket (bjælken). 

f 

I 

Fig. 11. Kirke-Helsinge i Holbæk amt. Tårnets vestside. Skydeskår i mellem

etagen , se fig. 10. 
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Det er ikke meget man har kunnet udrette i retning af forsvar gennem så
dan tre skydeskår. Man måske har man kunnet forsvare sig meget bedre fra 
højere liggende dele af tårnet, eventuelt fra tårnets murkrone, fra skibets kro
ne eller (i ringe grad) fra våbenhuset. Det er der andre bygnings træk i andre 
kirker der tyder på. 

Vi vil først se nærmere på de store (15-20 x 20-25 cm) ofte gennemløben
de bomhuller, som nu for det meste ses siddende i en, sjældent to rækker dels 
ret nær murkronen hele vejen rundt eller kun nær taggavlenes fodJinjer (alt
så i reglen mod øst og vest) på tårne med saddeltag, dels længere nede, og da 
oftest i højde med glamhullernes underkant.De kaldes mange steder i kirke
værket hængestilladshuller, anvendelige når tårnmurene skal fuges, hvidtes 
eller behandles på anden måde; og det er nok ikke helt galt, hvad vi straks 
skal vende tilbage til. 

H vad bomhuller i almindelighed angår, må der imidlertid skelnes skarpt 
mellem to (tre) forskellige typer. 

Fig. 12. Sørbymagle, tårnets klokkestokværk set fra NØ; bomhullerne i tår
nets østside kan umuligt, som nogen vil mene, have ~ent til forankring af stil
ladsstolper, der undertiden kan true med at bue flitsbueformet udad på høje 
tårne. Stolperne vil her, så nær ved tagspær og kirkeloftets bjælker, ikke have 
tendens til at bue. 
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r. Både i gamle og (særlig) i nyere, f.eks. 17-1800-tals-tårne kan man finde 
bomhuller der går vinkelret gennem muren, ofte lige under eller i gesimsen, 
og på tårne med taggavle i disse fodlinjer , som ovenfor anført. Ikke sjældent 
er de sjusket udført og kan bære præg af at være hugget igennem eksisterende 
murværk eller fra murkronens overkant ned i muren, særlig sjusket ser det of
te ud i indersiden af tårnmuren; på nyere og særlig nyrestaurerede tårne er de 
derimod ofte omhyggeligt udført. De kan være erstattet af åbninger i tagud
hængets vandrette træunderside, og kan i hjørnerne gå skråt. 

Fig. 13. Karnan i Halsingborg. Rekonstruktionsforsøg. Hverken i et kirke
tårn, en rundkirke eller et fæstningstårn som dette vrimler det med skyde
skår, som man måske kunne forvente for fæstningstårnets vedkommende. 
Ligheden mellem de to sidste bygningstyper består især i murkronens krenel

lering, se figg. 3 og 5, og i træ-hængegalleriet lidt under murkronen, se figg. 
3 og 14. Efter Fornvannen 1949, s. 115. 
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Denne type huller har klart tjent det formål ved hjælp af to bjælker gennem 
hver sit hul og et par svære taljer at kunne hejse en mand i en hængekurv eller 
en større bevægelig kasse op langs murfladen med henblik på hvidtning og 
muligvis anden pleje af muren. Hertil kræves i reglen ialt kun tre bjælker el
ler huller, idet tårnfladerne kan behandles i to brede, lodrette baner; i taggav
lene klarer to højtsiddende huller opgaven. En sådan ophejsning uden på tår
net er ikke ufarlig og er derfor nu forbudt. Man er i stedet for overalt gået ov
er til høje stålstilladser, så den type bomhuller har udspillet deres rolle. Men 
de ses mange mange steder. 

II. Mens den ovenomtalte bomhultype naturligvis ikke har noget som helst 
fortikatorisk formål, er der næppe tvivl om at en anden type huller har kun
net ~ene et forsvar, idet de vil kunne jævnføres med bomhuller i diverse mere 
eller mindre forsvarsprægede bygningsværker: Et stykke under Olskers og 
østerlarskers murkroner er der, hvor reparationer og tilmuring ikke har 
ændret billedet, næsten hele vejen rundt en række (store) bomhuller der forlø
ber vandret igennem muren, og hvorigennem der den dag i dag kan stikkes 
svære bjælker, hvis indbyrdes afstand ikke er større end at stikbjælkerne på 
murens yderside kan belægges med et bræddegulv, evt. med et ydre værn, 
hvorover der kan skydes eller kastes sten. Helt tilsvarende huller til et udven
digt hængegalleri kan ses lige under murkronen på den korrekt restaurerede 
Holstentor i Liibeck, hvis to runde tårne minder lidt om rundkirkerne på 
Bornholm, også hvad de kegleformede, sene tage angår. 

Fig. 14. Kalmar Slot. Rekonstruktion. To runde tårne henholdsvis til venstre 
og midt i billedet bærer et omkringløbende, udvendigt træhængegalleri, der 
her er overdækket. øverst den krenelerede murkrone (skår/tinder). Efter 

Kulturhistorisk Leksikon bd. 2. 
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Når man spørger de historisk kyndige der er knyttet til museet i Lilbeck, 
får man det svar at det faktisk er bomhuller, men at den udvendige tømmer
gang, der vel blev rigget til når kravene meldte sig, tjente til pleje af taget. 
Hertil er at bemærke, at det måske godt kan have sin rigtighed, men hullerne 
findes ikke på den ind mod byen vendende fjerdedel af rundtårnene, netop 
hvor et forsvar ikke kunne være aktuelt. Man må spørge, hvorfor pleje af ta
get ikke er lige så vigtig her som på tårnenes øvrige sider. J vf. problemet om 
den for længst forsvundne åbne gang på Ribe Domkirkes skibs murkrone, 
mage til den åbne gang mange andre steder, f.eks. på visse af Tysklands og 
Italiens kirkeskibes murkroner, bl.a. i Palermo, alle vegne her med murkre
nellering foran gangen ligesom på Catharinenkirches kor i Lilbeck. Danske 
kirkeforskere har anført muligheden for at kunne feje sne af de enorme tagfla
der som en forklaring. Det kan måske være rigtigt, når det drejer sig om Ribe 
og andre nordiske kirker, måske, men i Palermo! Se afbildning iLaurin, 
Kunsthistorie I (dansk oversættelse 1929) s. 126. 

Et udvendigt stikbjælkegalleri har man imidlertid også kunnet udbygge på 
talrige af vore kirker ved hjælp af de ovenfor omtalte svære og delvis skråt for-
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Fig. 16. Stavkirke i Ungarn (Nyrbator). I Ungarn og Rumænien nærmest 
vrimler det med "Wehrkirchen«. Her ses både en svalegang i jordniveau og et 
højt hængegalleri på tårnet. Efter Dietrichson, De norske Stavkirker, 1892, s. 

125. 
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løbende huller i kirketårnene*) . I mange tilfælde er de dog tilmuret, oftest i 
udvendig side, undertiden i indvendig side, oftere dog blot tilstoppet indefra 
med tilfældigt materiale , vel især for at hindre tamduer, alliker og andre fugle 
i at invadere tårnet og svine det til. De adskiller sig fra type I især ved følgen
de . De er lavet under tårnets opførelse og har glatte ikke forhuggede vægge; 
nær tårnhjørnerne er der både indvendigt og udvendigt i de af munkesten op
byggede tårnpartier skævvinklede ( tilsavede eller formede) sten der indgår i 
konstruktionen af kanalen ved overgangen til de to murflader. Det hænger 
sammen med at det nærmest tårnhjørnet liggende hul i en tårnflades bomhul
række, som allerede antydet, altid forløber skråt, i en vinkel der nærmer sig 
45 0 i forhold til linjen (fladen) fra hulkant til murhjørne. I kirkeværket er det 
udtrykt ved diagonalt eller radiært. To mod samme tårnhjørne, men i for
skellige murflader beliggende nabohuller vil derfor oftest have et næsten pa
rallelt forløb, snarere vil vinklen melleITI dem dog være mellem 150 og 100. 
Den næst yderste bomkanal beskriver f . eks. en vinkel på 60 0 eller mere med 
den samme linje (flade) som ovenfor, og en endnu større vinkel, f.eks . 75 0 

kan træffes på den tredieyderste, mens det (de) midterste hul(ler) går vinkel-
ret igennem muren . . 

Hensigten med denne raffinerede måde at lægge kanalerne på er at afstan
den mellem de udragende, vel indtil 1 Y2 m lange bjælkeender bliver nogen
lunde den samme hele tårnet rundt . De vil komme til at sidde næsten som 
egerne i et hjul , og det vil være muligt at lægge en bræddeløbegang der går 
hele vejen rundt om tårnet omtrent som den ligeledes teoretiske løbegang 
rundt om murkronen af Ol sker osv. 

Firkantede tårne er lettere at bygge end runde, til gengæld er de næppe helt 
så solide. Vi har hørt om utallige tårne der er delvis, halvt eller helt styrtet 
ned ; små eller større partier af de øvre tårndele har taget skade; og når repa
rationsarbejdet er foretaget , efter at et evt. forsvar er blevet uaktuelt, ja så har 
man ikke genopbygget et skadet bomhul. Også af andre grunde kan det gå 
hårdt ud over den oprindelig ubrudte række af bomhuller i et tårn, f.eks . vil 
de som anført ofte blive tilmuret i ydersiden. Af den grund overses de jævn
ligt , eller de anses for at være store indvendige stilladshuller eller gulv
bjælkehuller, eller de menes at have tjent til fastankring af byggestilladset. 

*) Efter at dette er skrevet har jeg i en artikel af Emil Ekhoff, Om kyrkornas 
forna egenskap af fårsvarsvark (Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Hi
storie 1899) fundet en tilsvarende omtale afbomhuller i kirketårne. På grund 
af Ekhoffs oplagte fejltolkning af andre detaljer er hans tolkning af bomhuller 
blevet undsagt og fortiet af senere forskere. Se i øvrigt fig . 18. 
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Oftest, således næsten overalt i kirkeværket, anses de for at have samme 
formål som type I ovenfor. At de lejlighedsvis er blevet brugt i dette øjemed 
turde være givet; men det er jo ikke noget bevis på at det oprindelige formål 
har været det at kunne hvidte tårnmurene. 

Inden vi går ind i et nærmere studium af disse med tårnet jævnaldrende 
bomkanaler skal kort nævnes en tredje type: 

III. I moderne kirker, bygget som kopier af den "typiske danske« kirke med 
gotiske taggavle, kamtakker, hvidkalkede vægge, sydvåbenhus osv. ses un
dertiden bomhuller helt som de originale. Det er rene attrapper, således på 
Frederikskirken i Skåde, (s.f. Århus) bygget i 1940erne. 

'-- .:.:=..-.: -_ ._-- - - -' 

Fig. 17 . Hammarlunda kirke i Skåne. Tårnet kan opfattes som en type midt 
imellem rundkirken og forsvarskirketårnet . Bemærk særlig de store luger, 
"kasteskårene« næsten mage til dem på Olsker og (tidligere) Nylarsker. Lig
nende store rektangulære eller rundbuede kasteskår har man haft på Ibsker (7 
helt, 2 delvis tilmurede) og formodentlig mange andre steder, hvor de er ble
vet ombygget til glamhuller. Efter Løffler, Danmarks Kirkebygninger, 1883, 
s. 151. 
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Ved en minutiøs gennemgang af vore kirkeregnskaber skulle der være en 
mulighed for at finde omtaler af (rester af) et ydre trægalleri på et kirketårn. 
Her må vi imidlertid nøjes med at citere Danmarks Kirker, der under Thi
sted amt s. 788 skriver om Lødderup kirkes tårn: ,,1649 omtaler kirkeregn
skabet en svale over trappen til tårnet« . Med en svale kan næppe menes andet 
end et udvendigt (kort) trægalieri, evt. med tag over. På fæstninger fandtes 
ofte over hovedindgangen en sådan anordning. Den kaldes i fæstningssproget 
en breteche. På billeder af borge ser man imidlertid trægallerier der løber helt 
rundt om et (rundt eller (fir)kantet) tårn, se fig. 14, og på enkelte billeder af 
kirketårne finder vi dem også, se fig. 15-16. Og at DK, trods sin store tilbage
holdenhed hvad det angår, også er fortrolig med muligheden for en sådan for
tifikatorisk detalje viser følgende citat fra Maribo amt s. 984, hvor der om 
Radsted kirkes tårn står: "over hvælvingshøjde har alle tre ydermure radialt 

Fig. 18. Vandret snit gennem tårn med radiært forløbende bomhuller i mel
lemstokværket, her Set. Pers kirke-ruin i Sigtuna. Hullerne eller kanalerne 
kan rumme meget svære bjælker, ca 16 x 20 cm, der stikkes ud, så indtil 1 Y2 
m rager udenfor. Over det således frembragte jævnt fordelte skelet kan så op
bygges et bræddegulv og evt et brystværn. Da hullerne ofte sidder i to rækker 
vil et sæt skråstivere kunne gøre den opbyggede løbebro eller svalegang bæ
rekraftig: den vil også kunne forsynes med tag, se figg. 3 og 4. Efter Aarbøger 
for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1899; s. 30. 
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stillede, to skifter høje bomhuller der er tilmurede i yderflugten. Fladbuede 
falsede glugger i syd og vest kan have været døre fra mellemstokværket til et 
udvendigt tømmergalleri« . 

• 
• • • 

Fig. 19. Sønder Bjert i Vejle amt. Nordsiden. Dette tårn er i vort århundrede 
blevet ombygget i øvre del, i hvert fald i syd og vest, men vist helt i stil med de 
originale sider, således at bomhullerne er genskabt som de oprindelig var. Så 
mange og så store huller, som man ser her, behøvedes ikke til kalkning af 
tårnmuren, se fig. 30. De små huller i to rækker er såkaldte stilladshuller; de 
går kun en decimeter eller to vinkelret ind i muren og har sikkert kun tjent til 
understøttelse af de ret spinkle vandrette bjælker der bar stilladsets gangbroer 
efterhånden som man ved hjælp af mere solide lodrette stolper arbejdede sig 
op under opførelsen af murene. Sådanne små stilladshuller er formentlig fuldt 
tilstrækkelige til byggearbejdet. De to rækker større huller må have tjent helt 
andre formål, i det mindste den nedre, idet de synes identiske med bomhul
lerne på Kiirnan (Hiilsingborg), Manteltårnet (Hammershus), Ol sker og 
0sterlarsker, hvor der næppe er tvivl om at de har båret et forsvars galleri. 
Hjørnehullerne går på skrå, eller udtrykt på en anden måde, alle bomkana
lerne forløber radiært ligesom i talrige andre kirker, se fig. 18, og de ses aldrig 
på kirkeskibsmure. 
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Af hensyn til tvivlere bør yderligere anføres: Bomhuller af den "diagonale« 
type kan meget dårligt tænkes oprindelig at være konstrueret med henblik på 
hvidtning af tårnmuren af følgende grunde: 1) Mange tårne med diagonalt 
stillede huller har aldrig været kalket; og de ofte talrige ikke-tilstoppede små 
stilladshuller tyder på at omsorgen for murenes overflade ud i fremtiden ikke 
har været særlig stor, snarere lig med nul; sådanne små huller kan nemlig væ
re udgangspunkt for frostsprængninger. 2) De fleste bomhul-sæt der omkran
ser (har omkranset) tårnet (i hvert fald tårnets tre frie sider + dele af den 
mod skibet vendende side) sidder kun 5-8 m oppe, altså imellemstokværket 
eller klokkeetagens nedre region (lidt over gulvhøjde). De vil være ubrugelige 
når den øvre halvdel eller tredjedel af tårnet skal kalkes eller behandles på an
den måde, og hvad skal man med en sådan række huller, når deres nytte er 
begrænset til halvdelen af tårnet, og der ingen højtsiddende huller findes. 

Fig. 20. Flemløse i Odense amt. Klokkestokværkets indvendige NØ-hjørne; 
lidt af klokkestolen ses til venstre og den øverste halvdel af to bomhuller i 
gulv høj de ; deres retning af afmarkeret. Bemærk at bomhullerne er blevet del
vis skjult ved opbygning af gulv til klokkestolen, der altså er anbragt i tårnet 
(væsentlig) senere end tårnets opførelses-år. Men hullernes ujævne overkant 
tyder på at man har villet gøre indgangene store nok til udstikning af spinkle
re bjælker med henblik på kalkning eller reparation af muren udvendig. Det 
er en sekundær brug af hullerne; den primære brug var formentlig af fortifi
katorisk art: Et udvendigt forsvars galleri. 
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3) Der er i hvert af tårnets sider (dog sjældent i siden ind mod skibet) oftest 5-
6-7-8 (-9) huller. Til kalkning osv. forslår 3-4 huller rigeligt, evt. suppleret af 
to højt oppe i taggavlen. 4) Til kalkningsformål er det ligeledesfuldt tilstræk
keligt at bjælkerne nærmest tårnhjørnerne stikker vinkelret ud; der er ingen 
grund til at lade dem rage på skrå langt uden for tårnhjørnet. 5) Et par bjæl
ker af tykkelsen 10-12 x 10-12 cm er, som det fremgår af bjælker stadig på 
lager og for hånden i enkelte tårne, stærke nok til at bære en hængekasse med 
en mand i. I bomhullerne kan der lægges bjælker på 15-18 x 17-20 cm, der 
er i stand til at bære et 1-1 Yz m bredt galleri med bemanding uden understøt
telse; men en form for understøttelse har sikkert været det almindeligste. De 
ofte indtil 1 m tykke mure i tårnets mellemstokværk er også rigeligt stærke til 
at bære en udvendig bro. 6) For at undgå at stillads-stolperne under opbyg
ning af et højt tårn buer udad fastgøres de i dag med en ståltråds-wire og en 

Fig. 21. Lille Lyngby i Frederiksborg amt. Tårnets mellemstokværks indven
dige NØ-hjørne. Man ser to tydelige mere eller mindre skråt forløbende 
bomhuller i nordsiden (tv) og Yz tydeligt i østsiden, men desuden skjuler der 
sig et skråt forløbende hul bag den lodrette stolpe nær hjørnet; den solide 
bjælkeopbygning der bærer de svære bjælker under klokkestolen er altså ind
sat senere end tårnets opførelsesår, da bomhullerne byggedes; og klokker i et 
kirketårn (i det mindste dette og talrige andre) er altså noget sekundært. 
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Fig. 22. Kauslunde i Odense amt. Skematisk fremstilling af de i tårnet fore
tagne ombygninger i anledning af klokkeophængning, her tårnets vestside. 
En stor både udvendig og indvendig falset dobbeltåbning i hver af tårnets 
mellemstokværks tre frie sider er blevet »ødelagt" i indvendig side: Åbninger
ne er blændet, og en støttemur til klokkeetagens svære bjælker er blevet op
ført i syd- og nordsiden til halvt op på "blændingen«. I vestsiden har en støtte
mur ikke været nødvendig, men ved indlæggelse afklokkerummets gulv er de 
blændede åbninger ligesom blevet skåret over, således at den nedre del af 
blændingen ses under gulvet, den øvre over gulvet, se figg. 23 og 24. Renteg
net af Børge Steiner. 
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Fig. 23. Kauslunde i Odense amt. Indvendige side afklokkerums-vestmuren 
over gulvet, se tekst til fig. 22. 

Fig. 24. Kauslunde i Odense amt. Indvendig vestside under klokkerumsgul
vet, se tekst til fig. 22. 
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Fig. 25. Jystrup i Sorø amt. Skematisk fremstilling af de i tårnets tre frie sider 
(syd, vest, nord) foretagne ombygninger i anledning af klokkeophængning. 
En meget høj og bred spidsbuet spareblænding er sammen med en deri an
bragt fladbuet niche med et centralt anbragt rundbuet skydeskår blevet »øde
lagt« i indvendig side, ligesom skydeskåret er blevet tilmuret i udvendig side. 
Den indvendige »ødelæggelse« har bestået i opførelse af en støttemur inden 
for blændingens rammer (blændingen er blevet udfyldt) op til nichens øvre 
trediedel. Hen over disse to modstående støttemure mod syd og nord er de 
svære bærebjælker til klokkerummet lagt + gulv og klokkestol. Lige oven for 
gulvet ses derfor i alle etagens frie sider lige netop murstensbuen af den flad
buede niche. Samtidig med klokkeanbringelsen er der i øvre trediedel af spa
reblændingen hugget hul i muren for at klokkerne skal kunne høres, altså 
glamhuller er sekundært indbygget i murene, hvilket ikke er vist på denne 
skematiske tegning, se figg. 26 og 27 . Rentegnet af Børge Steiner. 
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Fig. 26. Jystrup i Sorø amt . Klokkestokværkets nordside. Den af gulvbjælker 
og -brædder skjulte niche har et såkaldt stik der ses som en flad murstensbue 
lige over gulvet, se også fig. 25. 

Fig. 27. Jystrup i Sorø amt. Klokkestokværkets sydside. Også her skimtes lidt 
af stikket på den fladbuede niche. Højere oppe ses et af de sekundært anbrag
te glamhuller, noget klodset skåret ned i blændingens venstre kant; tilsvaren
de i højre side. Se også fig. 25. 
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rawplug til muren; før ståltråd blev opfundet har man formodentlig brugt 
bjælker; og gennemløbende bjælkehuller har muligvis været sikrere end de 
velkendte på talrige gotiske mure forekommende stilladshuller der ikke løber 
igennem muren; en bjælkeende kan imidlertid sagtens kiles fast, så et gen
nemløbende hul skulle ikke være nødvendigt til forankring af stilladset. Til
med må store gennemløbende forankringshuller være overflødige umiddel
bart over et kirkeskib, altså på tårnets østside i nær tilknytning til skibets tag, 

hvor en flitsbueformet udbøjning af stilladsstolperne er utænkelig. Netop her 
ses imidlertid de store gennemløbende bomhuller særdeles ofte, se fig. 12 og 

29. 
Et meget væsentligt argument for den i begyndelsen fremsatte teori om 

klokkernes sekundære rolle i vore kirketårne er det forhold at klokkestolene 
jævnligt er anbragt meget nær ved de gamle bomhuller, så tæt at de ligefrem 
skjuler dem helt eller delvis. Det kan næppe tydes på anden måde end følgen
de. Kanalerne er helt oprindelige, bygget ind i tårnene samtidig med disse, 
således at man indefra kunne skyde bjælkerne ud gennem muren når en væg
tergang var aktuel; først senere da en sådan ikke havde aktualitet mere, ind
satte man klokker i tårnene på svære egetræs-klokkestabler. Klokkestole der 
(delvis) skjuler indgangen til et eller flere af bomhullerne ses således i Odden, 
LI. Lyngby, Ulse (alle Sjælland), 0stofte (Lolland), Flemløse (Fyn), Rødding 
v. Viborg, Odder, Sdr. Bjert (alle Jylland), fundet i tiden 4. aug.-9. nov. 
1981; talrige andre vil kunne findes. 

Murankre er meget ofte først indlagt i tårnene når disse viste tegn til ud
skridninger og derfor trængte til afstivning. Jævnligt har man benyttet et alle
rede eksisterende bomhul til nemt at få ankeret anbragt. Det er altså en grund 
til at bomhuller kan forsvinde. Ankerbj ælker indlagt i de gamle, mere eller 
mindre skråt forløben de bomhuller ses i Føllenslev (Sjælland), Flemløse 
(Fyn), Vindinge ved Nyborg, Vinkel ved Viborg, Tilst og Skrave (de tre sid
steJylland), fundet blot inden for samme tidsrum som ovenfor anført. Der vil 
således være mulighed for at finde mange flere tårne med dette bygningstræk. 

I Visby bymurs forsvarstårne af yngre type ses dels (i murfladerne) regulæ
re, indadtil smigede skydeskår, 200 cm dybe, 180 cm brede i indre murflugt, 
10 cm i sprækken, dels (på murkronen) store, kvadratiske, oventil åbne skår, 
begrænset af ligeledes kvadratiske tinder, dannende det velkendte billede, 
man kender fra talrige udenlandske borge og danske borgbilleder og fra efter
ligninger og attrapper. Også på kirketårne kan der have været disse to typer 
af skydeskår. Det er ikke opgaven her at gå i detaljer, bl.a. fordi sporene af de 
store åbne skår med tinder er få her i landet (i England er de derimod til stede 
på adskillige kirker som reelle skår/tinder, ikke blot som spor). Men det bør 
nævnes at Åkirkebys kirketårn ikke altid har haft det dobbelte saddeltag, men 
sikkert været kronet af en tindebærende overkant med vægtergang bagved og 
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muligvis et mindre, pyramideformet tag bag den mod alle fire verdenshjørner 
løbende vægtergang. De rektangulære blændinger nær den nuværende 
murkrone og lige under taggavlene mod syd og nord tydes i det mindste som 
spor efter skårltinder. Dertil kommer så et ret stort antal regulære, smigede 
men indbyrdes forskellige skydeskår i de tre frie sider, således 8 alene i sydsi
den. Lignende skydeskår træffes i ikke få andre danske landsbykirker, således 
mindst tolv steder på Sjælland; men skydeskår af anden type, normalt kaldet 
lysglugger, findes i talrige andre kirker; det bør tilføjes at nogle af disse glug
ger kun kan have fungeret som glugger, der ligesom fanger lyset skråt opad; 
de må have været på det nærmeste ubrugelige som skydeskår. 

N 

l 

Fig. 28. Gladsaxe i Københavns amt. Radiært forløbende bomhuller nær 
murkronen i tårnet. Som ved talrige andre kirker med saddeltag er der her 
kun bomhuller i taggavlfodlinien, altså i øst- og vestsiden. De er dog muret 
helt til i de udvendige sider, idet tårnet er blevet skalmuret i store partier. Og
så i indvendig side er der foretaget tilmuringer som det fremgår af skitsen. 
Formålet med bomkanalerne i sådanne kirketårne er uklart. Sandsynligvis 
har man ved opførelsen af den kunstfærdigt udformede gotiske taggavl haft 
brug for et særlig solidt stillads opbygget på svære stikbjælker; systemet af 
bomhuller er da bygget efter mønstret for forsvarsgallerier. Disse er sikkert 
også tidligere jævnligt sekundært blevet brugt til reparationsformål, dels når 
hængekasser anvendtes dels til udlægning af et bræddegulv hen over stikbjæl
kerne. Begge dele er nu forbudt. Rentegnet af Børge Steiner. 
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Vigtigt er det imidlertid at mærke sig, at forsvarselementernes antal, udse
ende og karakter varierer meget fra kirke til kirke. Af de tre større rundkirker 
på Bornholm har kun Olsker haft både skår/tinder på murkronen og store 
rektangulære åbninger, "kasteskår« et stykke under murkronen; denne sidste 
type skår findes også på Nylars men er nu tilmuret her (.;- et). Kun Olsker og 
0sterlars har bomhuller til udvendigt tømmergalleri. Kun Olsker har haft 
kort tømmergalleri over koret. Kun Nylars og 0sterlars har haft forsvar på 
korets tag. De samme to har haft et specielt rum bag vægtergangens inder
mur. De smigede, høje og smalle skydeskårs antal varierer stærkt fra rundkir
ke til rundkirke . 

Derfor skal man være forsigtig med at drage negative slutninger og f.eks. 
hævde, at et kirketårn der ikke har de sITlalle smigede skydeskår ikke kan ha
ve haft funktion som forsvarstårn. Således er kirkeforskerne utilbøjelige til at 
tillægge Ibsker kirketårn karakter af forsvarstårn, til trods for at der i øverste 
stokværk findes ni (2 delvis åbne x 7 tilrnurede) store, rektangulære kaste
skår, ganske som der i Olsker findes ni (over et tidsrum tilmurede) rektangu
lære kasteskår. Begge steder har der i skårenes nedre halvdel været bryst
værn; det må veje tungt. Sus og træk har der været deroppe under taget, eller 
også i perioder drønvarmt; så noget ideelt »kølehus« til opbevaring af korn, 
kød og smør har det bestemt ikke været, sådan som diverse skrifter vi hævde; 
rent bortset fra at det har været et slæb af den anden verden at bringe varerne 
op og ned; for spor efter hejseværker findes ikke. Skulle der endelig være 
stemning for at fastholde teorien om at handelsvarer og mad er blevet hejset 
op i tårnet, forstår man ikke at der skal ni luger til for at skaffe varerne derop, 
en er nok. 
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Fig. 29. Gladsaxe i Københavns amt. Tårnets indvendige østmur, søndre 
halvdel herover, nordre halvdel på modstående side, ialt fem bon:thuller + et 
tilmuret ses, se fig. 28. 

At bygge et tårn er og var ganske særlig i middelalderen en præstation. Der 
skulle meget tungtvejende motiveringer til for at gå igang med arbejdet. No
get af det der betød mest for en befolkning i de urolige tider dengang var at 
kunne sikre sig mod fjender; og til det formål så man næppe nogen bedre vej 
end at bygge i vejret for der at kunne søge tilflugt og så have det strategiske 
fortrin som en højde giver en, både som forsvarer og angriber. Sådan har 
man følt det i tusinder af år, for omsat til åndeligt sprog lyder det hos salmi
sten i Det gamle Testamente: Herren er min tilflugt og mit tårn. At kunne 
anbringe kirkens klokker ekstra højt har i hundreder af år været en luksus på 
landet; for her ude hørte man klokkerne praktisk taget lige så tydeligt fra kir
kegavlen eller fra en fritstående klokkestabel. At kunne søge tilflugt i en solid 
bygning, den eneste i hele egnen, var ingen luksus, men betragtedes som en 
bydende nødvendighed, da først de økonomiske muligheder viste sig. Endelig 
må vi gå ud fra at heller ikke datidens folk følte sig som offerlam og slagte
kvæg, selvom de sad oppe i et tårn og frygtede deres skæbne. De ville og kun
ne slå fra sig og havde på forhånd taget bestik derefter. 

H vor intet særligt er bemærket er billederne taget af forfatteren. 
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Fig. 30. Tistrup i Ribe amt. Tårn med usædvanlig højt siddende nordind
gang, hvortil der hører en fritappe, oprindelig en stige der kunne trækkes op i 
tårnet, når man søgte tilflugt der. Bemærk tre højtsiddende bomhuller i 
murkronen, indtil for nylig anvendt når tårnet skulle kalkes: En kort bjælke 
ca 10 x 10 cm i tværmål stikkes (blev stukket) ud gennem hullerne, en talje 
fæstes til dem, og en hængekasse eller -kurv hejses gradvis op langs muren, 
f.eks. først i en venstre bane, så i en højre. 



79 

PERSONALIA 

Lange, Johan, født l. marts 1911 i Ribe, student fra Ribe Katedralskole 1929, hortonom 1936, 

mag. scient. (botanik) 1946, samme år assistent på Botanisk Institut, Landbohøjskolen, dendro
log sammesteds 1950, professor i havebrugsbotanik sammesteds 1964-81, dr.phil. (Århus) 1966. 

Sekretær i Dansk Dendrologisk Forening 1949-81, formand for Havebrugshistorisk Selskab fra 
1970, medlem af Det danske Sprog- og Litteraturselskab fra 1949 og af bestyrelsen for Historisk

topografisk Selskab for Gladsaxe kommune fra 1978. Forfatter til Ordbog over Danmarks Plan
tenavne I-III (1959-61), Primitive Plan ten avne (disp.) 1966 og artikler om plantenavne og den

drologiske, botaniske og etnobotaniske emner samt kulturhistorie, især i forbindelse med plan

ter. 
Adresse: Moseskrænten 39, 2860 Søborg. 

Mathiesen, Ivan P. E., født 17. maj 1907 på Frederiksberg, student (Statens Kursus) 1926, teolo
gisk embedseksamen 1932, kaldskapellan samme år ved Gladsaxe kirke . Residerende kapellan 

1939 og sognepræst 1946, ligeledes ved Gladsaxe kirke. Medlem af Kirkeministeriets »Omegns
kommission« 1958-60. Formand for Mørkhøj Kirkekomite 1946-60. Pastor emeritus fra 1977. 

Tidligere artikel i nærværende årsskrift årgang 1981: En strøgtur på Søborg Hovedgade. 
Adresse: »Hareskovbo«, Bagsværdvej 248, 2800 Bagsværd. 

Nielsen, P. Chr., født 10. november 1921, student fra Lyngby Statskole 1940, forstkandidat 1947, 

samme år assistent på Landbohøjskolens arboret. Lektor i skovhistorie ved Landbohøjskolen 
1961. Formand for Skovhistorisk Selskab og for bestyrelsen for Hørsholm Egnsmuseum, besty

relsesmedlem i Frederiksberg Amts historiske Samfund. Forfatter til dendrologiske, skovhistori
ske og lokalhistoriske afhandlinger. Tidligere artikler i nærværende årsskrift årgang 1970: Gam

meirnosen, og årgang 1975: Den nordsjællandske vildtbane. 

Adresse: Folehavevej 21, 2970 Hørsholm. 

Werther, Heinrich G., født 30. juni 1911 i Bråderne i Værløse kommune. Arbejdede fra 12-årsal
deren på Kollekolle, fra 1925 beskæftiget hos købmænd og landmænd. 1930 soldat ved Livgar

den, på skole og derefter underofficer. 1935 skovløber i Skovhus ved Nørreskov under Fiskebæk 
skovpart. Fra 1946 til 1978 skovløber i Sandskredshus ved Bagsværd. Tidligere artikler i nærvæ

rende årsskrift årgang 1977: En skov under besættelsen, og årgang 1981: Spejderliv i Harresko

ven . Amatørarkæolog og skribent. 

Adresse: Kirke Værløsevej 43, 3500 Værløse. 




