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NAAR Fredensborg Slot og dets skønne Have med sin Stor
hed og Stilhed Aaret rundt gæstes af mangfoldige Menne
sker, er det vel ikke blot Stedets Skønhed, der drager dem, men 

ogsaa de historiske Minder, som knytter sig dertil — og de fleste 
finder vel, at de to hundrede Aar, som Fredensborgs Historie 
spænder over, er et tilstrækkelig langt Tidsrum at lade Tanken 
gennemløbe, naar man ønsker sig hensat i den Stemning, svundne 
Tiders Minder kan fremkalde. Langt de færreste, ja vist kun ganske 
faa véd, at der knap en halv Mil fra det nuværende Slot har ligget 
en anden Kongeborg, hvor Rigets Styrer og hans betroede Mænd 
har udøvet deres Gerning for mere end syv Aarhundreder siden, 
og til hvis Tomt Slotsnavnet med den mærkeligt sejge Tradition, 
som slige gamle Bopladser kan gemme, holdt sig trofast Aar
hundreder efter, at der kun var en ensom Banke ude i den grønne 
Skov tilbage af den hele Herlighed.

Det Sted, der her er Tale om, er den Borgplads i GI. Grønholt 
Vang, nær Kirkevejen mellem Asminderød og Grønholt Byer, 
som den, der forstaar at søge rettelig, ikke vil have svært ved at 
finde, men som det vilde være Uret at gøre Støj om til bedste for 
de „Turister“, hvem Krohaverne i Fredensborg er Maal nok for 
en Tur i det grønne — og for Automobilfolket, som fylder op med 
Støv og Støj og efterlader sig stygge Minder i Form af Madpapir 
og Skotøjsæsker, er Stedet, takket være Statsskovenes Fredhellig
hed, endnu et lukket Land — heldigvis. Men for den enkelte Van
drer, der en Sommerdag vil oplede Voldbanken i den grønne 
Skov, eller for hvem en taaget Vinterdags vemodige Stemning
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kun er en Tiltrækning mere — for ham fortæller jeg gerne, hvad 
jeg ved om det gamle Voldsted, hvis stille Skønhed og hvis triste 
Skæbne for Aar tilbage har grebet mit Hjerte, som jeg véd, det 
har grebet andres. Fire Gange i Tidernes Løb er historiske Navne 
traadt i Forbindelse med Slotsbanken i Grønholt Vang, og gennem 
de Tidsaldre, de repræsenterer, tegner Billedet af Stedet sig saa 
tydeligt, som Evnen til at forestille sig det længst svundne nu til
lader hver især at se det.

*

Første Gang er henimod Slutningen af det 12. Aarhundrede, i 
Kong Knud den VI.s Regeringstid. Da opholdt Kongen sig i Grun- 
olt eller Gronolt, og da Valdemar Sejrs Jordebog ikke nævner 
noget Kongelev eller kongeligt Arvegods, der kan knytte dette 
Navn til en Kongsgaard i den nuværende Grønholt By, er det 
vel tilladt at tro, at vi ved Omtalen af Knud den VI.s Regerings
handlinger ved de nedenfor nævnte to Lejligheder netop har med 
denne Borg at gøre, hvis Beliggenhed og fuldstændige Mangel paa 
Sten eller Murværk i Bankens Muld henfører dens Anlæg til Old
tiden eller den tidlige Middelalder, hvor det gjaldt om i et sidt og 
aabent Terræn at opkaste en tilstrækkelig stor Jordhøj med en 
vandfyldt Grav udenom, som kunde frembyde et fast og solidt 
Forsvarspunkt paa en Tid, da fjerntrækkende Angreb ikke kunde 
bringe Borgen til Fald, men kun en Nærkamp, Bryst mod Bryst. 
Man har da møjsommelig slæbt Jord sammen til denne Banke, 
der endnu, skønt sønderdelt paa Kryds og Tværs, er sine 6 Alen 
høj og hvis Tværmaal, henved 40 Alen ved Foden og næsten 
30 foroven, maa have ladet den virke imponerende paa den Frem
mede, som en Dag for 700 Aar siden holdt sin Hest an udenfor dens 
brede Grav. Hvad Hus der har staaet derpaa, ved vi ikke; det 
har vist kun været et Bjælkebo, hvortil Skovene rundt om har 
givet Materiale nok. Plankehegn med Port og en Vindebro over 
Graven har vel skærmet selve Bygningen; Luger i Bjælkevæggene 
har givet Lysning til Rummene og Plads for Bueskytter i Fejdetid; 
smaat og snævert efter vore Dages Forestilling om en Kongebolig
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har det hele været, men de, som ikke kendte stort bedre, og hvis 
Stenhuse, selv af de i det 12. Aarhundrede her i Landet nye og 
usædvanlige brændte Sten, ikke har ydet saa rummelig Plads 
som en middelstor Villa i vore Dage, har antagelig anset den 
gamle Borg som en passende Bolig for Landets Konge.

Her har da Kong Knud holdt Hof og plejet Raad med sine gode 
Mænd sidst i Oktober 1194 og i Marts 1196, som vi ved det af to 
bevarede Oldbreve, der forener hans og Stedets Navne; i det før
ste — fra 21. Oktober 1194 — ser vi ham fritage Munkene i Esrom 
og Klosterets Bønder fra al kongelig Tjeneste .og Ydelse, og ved 
det andet, dateret 31. Marts 1196, stadfæster han Cistercienser- 
munkene i Guldholm Kloster i deres ved et Pavebud hjemlede 
Besiddelse af det Gods, som tidligere var lagt til St. Mikkels Klo
ster i Slesvig, hvor Sortebrødrene havde ført et skammeligt Lev
ned og forskertset deres Ret til Klostergodset. Grønholt-Borgen har 
ved disse Lejligheder huset baade Kongen og hans Broder Valde
mar, dengang Hertug i Slesvig, og de Prælater og Lægmænd, som 
har medunderskrevet de to Dokumenter.

Til Hest er Kongen og hans Mænd kommet til Borgen, meget 
Tjenerskab har været i deres Følge, og det maa have været trangt 
om Plads paa dens Grund. Tale og Raab har da lydt i Egnen, 
men Lyd og Larm af anden Art end i vore Dage; maaske nok 
Horn og Trommer, men ingen Knald af Skud, naar Jagten gik i 
Skov og Mose; og harder i Asminderød og Grønholt været Kirker 
saa tidligt som før Aar 1200, har de næppe haft Klokker, hvis Klang 
kunde naa til Borgen midt imellem dem. I Skoven, der nu gem
mer dens Tomt, findes intet Træ, ja ingen Stub fra hin fjerne Tid; 
hvor der nu skæres Tørv i den nære Lygtemose, har vel da været 
Sø; Vej og Sti har løbet i andre Retninger fra og til Borgen; kun 
selve den Banke, som det var den nyeste Tid forbeholdt at lem
læste, og de gamle Voldgrave vidner om Stedets Storhedstid, og 
deres Vidnesbyrd bekræftes af det Par gamle Pergamentblade, 
som var nye for 730 Aar siden, og som faar Mæle og bringer Bud 
til os den Dag idag.
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Hvilken Skæbne Grønholt-Borgen har haft i de nærmest føl
gende Aarhundreder, er ikke bevaret til os; mulig er den brændt 
i Fejdetid, maaske blot forfalden og revet ned, da den med Tiden 
mistede sin Betydning for Hof og Forsvar — tilbage blev blot en 
grøn Banke, og dens Historie er et blankt Blad i henved fire Aar
hundreder. Da danner den atter Midtpunkt i et Par Billeder, der 
viser sig for os i to ganske korte Glimt fra sidste Halvdel af det 
16. og første Fjerdedel af det 17. Aarhundrede. Det skyldes den vel
ærværdige Sognepræst Hr. Christian Jensen i Asminderød, som 
den 18. December 1743 indberetter til Amtmanden i Frederiksborg 
Amt, Gehejmeraad Friedrich Carl v. Gram, hvad der er at svare 
paa en Forespørgsel fra Over-Sekretæren i Danske Cancelli, som 
til Brug for Udarbejdelsen af et omfattende geografisk Værk om 
alle Kongens Arvelande havde udbedt sig en Række Oplysninger 
fra hvert Sogn. Det er vist rettest at give Ordet til Præsten selv:

„Til Curiositeter og Mærkværdigheder i Sognet [det er om Grønholt, der 
er Tale] kan henregnes en Høi, beliggende i Thulstrup Vang, strax ved høire 
Side af Kirkevejen fra Asminderød efter Grønholt, kort førend man kommer 
til Thulstruphus. Bemeldte grønne Høi er omkringgiven med en bred og 
maadelig dyb Grøft, som et Slot, ligesom den i Almindelighed kaldes Slottet, 
samt uden omkring beplantet med mestendels unge Bøge-Træer. Den er mærk
værdig, saavel fordi hendes Majest. Dronning Sophie Amalie [Præsten har ved 
en lapsus: Charlotte Amalie] paa den samme imellem skal have beseet sit 
i Vangen havende Schæfferie, som og især fordi hans Majestæt Kong Friede
rich den 4de med hendes Majestæt Dronning Lovise imellem har spist under 
et Telt paa Høien. Man seer endnu Pælene, paa hvilke Broen over Grøften 
til høire har lagt. Grøften begynder paa sine Steder at groe efter igjen . . .“

De tager sig helt yndefuldt ud, disse to Miniatur-Billeder: Sophie 
Amalie, der havde sit Schæferi paa den nu forsvundne Ebbekjøb- 
Gaard i Asminderød Sogn, og som yndede at gaa klædt i Bonde
pigedragt, siddende paa den grønne Høj og seende paa sine Faar, 
der fredeligt græsser ved dens Fod hinsides den gamle Voldgrav — 
og en Menneskealder senere hendes Sønnesøn, der, som det hed
der i Den danske Atlas, „mod Enden af den sidste langvarige 
Krig søgte undertiden nogen mere Rolighed og Enrum end Hans 
Majestæt syntes at finde paa Friderichsborg, hvor den daglige
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Dronning Sophie Amalie 
Kopi efter Wuchtcrs (Frederiksborg Slot).

Freqvence var til Besværing“, og naar han vilde have „nogle ret 
roelige Timer“ lod Turen gaa til Østrup (hvor han senere byg
gede sit Sommerslot Fredensborg), „saasom til et Slags Eremi
tage“. Fra Østrup har han søgt ud i Skoven og fundet den gamle 
Slotstomt, men han — eller maaske snarere Dronning Louise — 
har ikke som hans Far
moderkunnet nøjes med 
det Læ, de unge Bøge paa 
Banken gav; der er rejst 
Telt, og der har vrimlet 
Tjenere i det kgl. røde 
Liberi og grønklædte Jæ
gere frem og tilbage, ind
til det kolde Køkken var 
rettet an. Og naar da 
Jægerne blæste til Taf
fels, har den lille Monark 
med sin store Paryk, i rød 
Kjole, med Silkestrøm
per og Kaarde, højtidelig 
gelejdet sin Gemalinde 
til Sæde under Teltet, 
hvor Herskaberne, skønt 
belemrede med al det
Enevolds-Ceremoniel, 

der uundgaaeligt omgav
dem, en føje Stund har levet saa muntert et Liv i den frie Natur, 
som det i hin Tid anstod sig Konge og Dronning. . .

Igen staar „Slottet“ i mere end et Aarhundrede skrevet i 
Glemmebogen; de unge Bøgetræer faar Lov at vokse sig store, 
„Grøfterne“ er kun blevet lidt smallere — de er dog endnu 14 
Alen paa det bredeste Sted — og skønt ikke langt fra en alfare 
Vej ses Banken ikke let; den er gaaet helt i et med sine nær
meste Omgivelser, er som de grøn og brun eller hvid med de skif-
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Kong Frederik den IV.
Modelleret af Th. Quellinus (Frederiksborg Slot).

tende Aarstider. Da drages den atter frem fra sin fredelige Til
værelse: Kong Frederik den VIL har hørt om den; en Foraarsdag 
i 1851 har han ladet sig køre derhen fra Frederiksborg, har beset 
Stedet og fundet Banken værd at undersøge til Gavns, om der 

dog ikke skulde findes Rui
ner bag dens Græstæppe 
som i Asserbo og Søborg, 
hvor han i Aarene før 
havde gravet løs. Regerin
gens Byrder lægger just 
ikke Beslag paa ham i 
denne Tid; for det for
nødne Mandskab m. v. 
bliver let Raad — der er 
dog lidt af Enevoldsmag
ten igen: han er vel nok 
øverste Feltherre i Freds
tid og kan lade sine Sol
dater gøre, hvad der pas
serham — og spørge Forst- 
mænd eller Museumsfolk 
om Forlov til at grave, hvor 
han vil ide kgl. Skove, eller 
hvorledes, falder ham ikke 
ind! Altsaa skriver Gene
ral - Adjudant - Ekspeditio
nen den 17. Juni 1851 til 
Krigsministeriet, at H. M.

Kongen den 25. s. M. agter at etablere en Lejr i Grønholt Hegn, 
samt at der i den Anledning vil være at give Artilleri-Tøj-Etaten 
Ordre til at udtransportere og opslaa 5 Stabsofficers-Telte, 14 Telte 
for Menige, 1 Spisetelt (forsynet med Bræddegulv) og 1 dobbelt 
Ammunitions-Telt, ligesom der til Brug „ved nogle dér anstillende 
Eftergravninger“ af Arsenalets Beholdning vil være at afgive de 
fornødne Redskaber. Den 22. Juni er alt parat; de 21 Telte er for-
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synede med kulørte eller hvide Teltdækker, Spiseteltet tillige med 
Markise og et stort malet Spisebord, 34 Læder-Feltstole med Ryg, 
14 Træstole med Ryg og 30 uden Ryg; Spader, Hakker og Skovle 
er der i rigelig Mængde, 12 Hjulbøre, Koben og Økser, 2 Flag- 
stængerog2 Kongeflag paa 
henholdsvis 6 og 3 Duge!

N aar alt er kongeligt, vil 
Kongen komme — forelø
big har den kgl. Livskytte 
Chr. Hermann Jørgensen 
kvitteret for alt det mili
tære Opbud, og nu sender 
Kongen ham en egenhæn
dig Tegning og Ordre om 
at skride til Værket:

„Du begynder Udgravningen 
paa Torsdag Morgen imellem 
Lignierne [ si c!] b b og gaaer lige 
til Bunden af Bakken — Jorden, 
som du udfører kastes ei i Gra
ven men maa trilles til merket a 
hvor den 1ste : for det første?] 
henlægges.

En Overgang over Graven e 
kan Du gjøre ved at fylde den 
paa det Sted.

Du maa aftale med Skovride
ren at faae Vandet ud af Graven 
endten ved Afledsgrøft eller ved 
Snegl. (Sign,) Fr.“

Kong Frederik den VII. 
Malet af /). Monies 1847 (Frederiksborg Slot).

Planen er dog i sidste Øjeblik blevet noget ændret af Kongen, 
eller hans Faktotum, Livskytten, har faaet en bedre Idé; i Stedet 
for de to parallele Furer har man nemlig trukket to Gravefurer 
over Kors, men Jorden fra disse er samvittighedsfuldt trillet hen 
til „merket a“ — og der ligger den hele Dynge endnu; thi det faldt 
absolut hverken Kongen eller Livskytten endsige nogen af de mili
tære Herrer ind at bringe Stedet i Orden igen. Og naturligvis blev 
der intet som helst fundet i „Bunden af Bakken“ — naar der ingen
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Rudera var foroven i den, kunde jævn, sund Fornuft nok ogsaa 
have sagt, at der heller ikke var noget i Bunden, men nej! man 
skulde til Bunds i „Bakken“. Resultat = 0.

Det vil sige: Slotsbanken gik altsaa i Løbet. Den gamle, frede
lige Plet maa have set frygtelig ud efter denne Operation, og saa- 
dan fik den Lov at ligge, skændet, sønderflænget, voldført til ingen 
Verdens Nytte blot for et Lune af en ukyndig og hensynsløs konge
lig Dilettant, hvem intet og ingen hindrede i at føje sine Lyster som 
Amatør-Arkæolog. *

Efter den Tid har det stakkels mishandlede Fortidsminde faaet 
Lov at ligge i Fred. Tiden har udslettet de værste Spor af Øde
læggelsen; den udgravede Jord er dækket med firsindstyve Aars 
faldne Løv; ogsaa de fire smaa Høje, hvori Banken er splittet, 
har efterhaanden faaet lidt Dække, og et Par skønne gamle Træer 
kroner nu deres Toppe. Gennem Furen fra Øst til Vest gaar en 
Spadseresti over Opfyldningen i Graven paa begge Sider; Furen 
fra Nord til Syd er knap saa dyb og tilplantet med lidt Gran, der 
ligesom fylder den en Smule ud. Gravene, der til alt Held ikke 
som paa Søborg var blevet fyldt op ved Undersøgelsen, er end
nu ret brede og tydelige, især paa Nordsiden, — forbavsende godt 
har de bevaret sjg gennem de 700 Aar; naar de i regnfulde Tider 
staar med deres sorte og blanke Vandspejl, er de paa sine Steder 
vist næsten saa brede som i ældgammel Tid. Men Mudder, dan
net af Aarhundreders Løvfald, har opfyldt Bunden, og netop fra 
dettes dunkle Dyb kunde der maaske fremdrages et og andet fra 
længst henrundne Dage.

Og let vilde det være, hvis de ikke mange hundrede Kroner, 
der kræves, kunde skaffes til Veje, at faa Voldbanken helet med 
den Jord, som dér har hørt til og stadig ligger og venter paa at 
blive ført tilbage til sit gamle Sted; ogsaa Overgangsstedernes Op
fyldning af Graven maatte helst fjernes og erstattes med en simpel 
Træbro — det hele vilde jo ikke blive en flov Efterligning, en 
„Film“; her er kun Tale om Oprettelse af begaaet Uret. Forst
væsenet værner smukt om Stedet; der er altid holdt pænt om-
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kring det, Stien, som fører til og fra, bliver fejet og revet som en 
Havegang; Midler til at sætte det helt i Stand raader Skoven der
imod ikke for, Nationalmuseet ej heller. Men Egnens Befolkning 
kunde ved at offre nogle Dages Kørsel med Heste og Vogne og 
ved at række arbejdsvillige Hænder dertil med egne Skovle og 
Spader under sagkyndig Ledelse paa kort Tid bringe alt i Orden

Frederik den VII.s Plan for Udgravningen 
af Slotsbanken i Grønholt Hegn

Den lille Cirkel og Firkanten for neden angiver maaske Kongens Ønske 
om en Plads for ham under Arbejdet.

{Efter Kongens egenhændige Tegning).

igen. Et ydre Maal for disse Anstrængelser behøver ikke at mangle: 
Folkemøder er jo ikke netop nu moderne — maaske vilde man 
dog paa denne Egn, som ikke savner historisk Sans, sætte Pris 
paa at have et Mødested, hvor nye Tanker, ny Sang og Tale kan 
række de gamle Minder Haanden. Og de, som først havde lagt 
Kræfter og Arbejde i Voldstedets Genrejsning, vilde vel vide at 
vogte det mod Overlast og Vanrøgt i den kommende Tid — ogsaa 
mod at se det nedtraadt og tankeløst tilsmudset af dem, der vil 
lejre sig paa Højen og holde Maaltid som i Enevoldskongernes 
Dage.
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Men hvor er den Mand, som vil sætte Arbejdet igang eller skænke 
Midlerne dertil? han vilde blive kongelig lønnet derfor ved selve 
Stedets genvundne Storhed. Til ham frem for nogen anden vilde 
det taknemmelig tale og vise, hvad det gemmer af Minder fra svun
den Tid. Paa Højen, atter genskabt som Enhed, vil han mødes 
med alle de Skikkelser, der usynligt for de vantro men lyslevende 
for den troende i stille Timer færdes paa den gamle Borgtomt, paa 
„Slottet“ — Banken mellem de blanke Borggrave dybt inde i den 
susende Skov ...
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