
Alle tiders Nordsjælland
MUSEUM NORDSJÆLLANDS 

ÅRBOG 2017



Kongelig arkæologi, krig og kærlighed  
– tre nordsjællandske voldsteder 1849-1851 
AF L IV APPEL

Mange har hørt om Frederik 7., der under tre-

årskrigen i midten af 1800-tallet foretog ar-

kæologiske udgravninger på de nordsjælland-

ske voldsteder Asserbo og Søborg. De færreste 

er imidlertid opmærksomme på, at kongen 

efter krigens afslutning foretog endnu en 

borggravning ved Grønholt. Alle udgravnin-

gerne blev foretaget over én og samme læst. 

Kongens trofaste livskytte Jørgensen fungere-

de som daglig leder ved alle undersøgelser-

ne, der blev foretaget ved hjælp af udstatione-

rede soldater fra Hestegarden, og i alle til - 

fældene slog kongen lejr ved udgravningen. I 

artiklen fortælles om kongens personlige og 

arkæologiske udfordringer, der ikke alene 

skyldtes krigen med Preussen, men også den 

modstand han mødte i sit forhold til den bor-

gerligt fødte Louise Christine Rasmussen.

I kongehusarkivet på Rigsarkivet opbevares en ræk-

ke breve mellem Frederik 7. (1808-1863) og Loui-

se Christine Rasmussen (1815-1874), der først fik 

titel af baronesse af Danner og efter brylluppet 

med kongen den 7. august 1850 avancerede til 

grevinde og senere lensgrevinde af Danner. Breve-

ne fra perioden 1849-1851 vidner om en hyppig og 

nærmest ”sms-agtig” korrespondance per bud mel-

lem de to elskende i forbindelse med kongens ud-

gravninger på de tre nordsjællandske voldsteder 

Asserbo i Tisvilde Hegn, Søborg syd for Gilleleje og 

Grønholt øst for Hillerød. Brevene kaster nyt lys 

over Frederik d. 7.́ s liv og tanker, når han var på 

udgravning under treårskrigen, og de viser, at kon-

gens forhold til Louise også påvirkede hans arkæo-

logiske virksomhed.

De stramme regler for indgåelse af kongelige 

ægteskaber betød, at Frederik 7. og den borgerligt 

Udsnit af et af Frederik 

7.’s breve til Louise 

Rasmussen skrevet i 

Asserbolejren den 10. 

juni 1849.
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fødte Louise ikke umiddelbart kunne gifte sig. I Kø-

benhavn opstod ondsindet sladder, da de to allige-

vel valgte at leve sammen. Parret foretrak derfor at 

opholde sig på det afsidesliggende Frederiksborg 

Slot. Både kongen og Louise var desuden natur-

mennesker, som befandt sig godt i Nordsjælland 

med de store skovarealer, der siden middelalderen 

havde været et yndet jagtområde for danske kon-

ger. Fremfor vilde jagter foretrak den ret korpulente 

Frederik 7. dog mere afslappende aktiviteter som 

en ridetur, en tur i hestevogn med Louise, en fiske-

tur på Esrum Sø – eller en arkæologisk udgravning.

Kongelig arkæologi 
Borgforskning som arkæologisk disciplin var på 

denne tid i fremvækst i Europa, men Frederik 7.’s 

interesse for de nordsjællandske borge kan også 

ses som et udslag af den fædrelandsfølelse, der 

under treårskrigen nåede hidtil ukendte højder1. 

Netop sammenhængen mellem kongens interesse 

for arkæologi og det fædrelandske fremhæves af 

den unge J. J. A. Worsaae (1821-1885), der i 1847 

var blevet udnævnt til inspektør for de antikvariske 

mindesmærker i Danmark, hvorefter hans ældre 

kollega, etatsråd C.J. Thomsen (1788-1865) kunne 

hellige sig arbejdet på Nationalmuseet – tidligere 

kaldet ”Det Kgl. Museum for nordiske Oldsager” 

eller blot ”Oldnordisk Museum”. Det fremgår af 

”Overhofmarskallatets Dagsjournal for Hoffets op-

hold på Frederiksborg Slot”, at etatsråd Thomsen 

den 26. juni 1849 besøgte Asserbolejren sammen 

med general T.G. Schøller. Worsaae var optaget af 

antikvariske rejser andre steder i landet og synes 

ikke at have været involveret i kongens borggrav-

ninger bortset fra et besøg ved udgravningen på 

Søborg Slotsruin, hvor kongen, ved sin privatsekre-

tær Johan Carl Ernst Berling, bad ham møde lørdag 

den 22. juni 1850 kl. 7.00.

Worsaae beskriver kongen som en vidtløftig 

mand, der ikke står tilbage for ændring af oplysnin-

ger for at skabe en god historie. Worsaae forsvarer 

dog sin konge således: 

”Urimeligt at forlange, at en Konge, især under 

stærkt bevægede Tider, hvor hans Lands Selvstæn-

dighed staaer på Spil, skulde være en lærd Profes-

sor: Burde da ikke være Konge. Han maa betragtes 

som Hovedet for Dilettantisme for den Interesse 

Folket, der har havt og har saa overordentlig stor 

Betydning for den fædrelandske Oldkyndigheds 

Fremme”2.

Når den kongelige arkæologi alligevel som oftest 

blev vellykket, skyldtes det ifølge Worsaae kongens 

livskytte Christian Herman Jørgensen (1815-1883), 

der tiltrådte få dage efter kongens kroning den 20. 

januar 1848. En livskytte skulle ifølge instruksen fra 

1850 ikke alene organisere den kongelige jagt og 

passe kongens våbensamling, men han havde des-

uden pligt til at opvarte kongen og dennes stedmo-

Frederik 7. holdt af at 

tage madkurven med i 

naturen, og han invite - 

rede ofte til taffel med 

musik på sine udgravnin-

ger. Louise og kongen 

ses til venstre forrest i 

billedet. Tid og sted er 

ukendt. 

Foto: Kong Frederik den 

Syvendes Stiftelse paa 

Jægerspris.
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der, enkedronning Caroline Amalie, ved taflerne3.

Det er tankevækkende, at udgravningerne ved 

Asserbo og Søborg fandt sted under treårskrigen 

1848-50. Krigen satte pres på kongen, og udgrav-

ningerne blev hans pusterum. Livskytten, der fun-

gerede som daglig leder ved kongens udgravninger, 

formulerede det således i sin beretning: ”Hans Ma-

jestæt fandt i Sommeren 1849 under Regeringens 

byrdefulde Arbejder en behagelig Forfriskning ved 

at henvende Sindet til den fædrelandske Oldtid”. 

Louise, som bedre end nogen anden kendte til 

kongens behov for ro og adspredelse, opfordrede 

ham i et brev under udgravningen på Søborg Slots-

ruin, den 11. juni 1850, til at fortsætte arbejdet: 

”(…) det fornøier mig, at Du var nærværende da 

Fundamentet blev opdaget, bliv Du fremdeles i Ro 

og Fortsæt Arbeidet, husk paa hvor let, det kan bli-

ve afbrudt for Krigens Skyld, derfor maae man be-

nytte det, medens man kan; i disse Tider kan der 

intet beregnes, og Alt er jo Øieblikkets Sag”4.

Man forbinder således ofte Frederik 7. med teg-

ningerne fra udgravningerne i Jelling i 1861, hvor 

man ser kongen sidde i en stol og dirigere slagets 

gang. End ikke arkæologer udførte hårdere gravear-

bejde før langt oppe i 1900-tallet – den slags hav-

de man arbejdsfolk til. Kabinetssekretær Jens Peter 

Trap (1810 – 1885), der ikke var nogen stor fan af 

Frederik 7., besøgte udgravningen i Grønholt, den 

14. juli 1851: 

”For øvrigt sad Kongen næsten hele dagen stille 

paa en Stol og saa på Udgravningen. Naar en 

Gjenstand fra Kong Knuds Dage blev funden, blev 

den bragt hen til ham, han saa paa den og faldt 

snart atter hen i denne slappe Tilstand – den sam-

me hvori jeg saa mangen gang har set ham paa 

de dagelange Fisketoure”5. 

Kongens stillesidden bekræftes af Louises for-

maning i et udateret brev til kongen i Grønholtlej-

ren: ”Tag Dig i vare, at Du ikke forkøler Dig med at 

sidde så meget i det Fri!”. Også kongens brev af 18. 

juni 1850 til Louise fra udgravningen ved Søborg 

viser, at kongen sad i sin stol: ”Det var skade, at Du 

ikke blev en Time længere på Rouinen, thi der blev 

opdaget en Tvermur paa den Muur, Du saa Enden 

af, da Du stod med Fensmark, og jeg sad paa Fold-

stolen, og i denne en dør eller indgang.”

Den 14. juni 1850 opfordrer Louise kongen til at 

bevæge sig: 

”Maae jeg nu anbefale Dig at vedblive paa den 

gode Maade og fremdeles bruge dine Poter, thi jeg 

troer, at det vil bekomme Dig fortræffelig, og den-

ne daglige Motion vil være ypperlig for ret at styrke 

Dig”6. 

Når kongen, den 12. juni 1849, skrev, at Louises 

brev: ”traf mig i fuldt Arbejde i en stor Dynge Flyve-

Livskytte Jørgensen, 

kongens udgravnings- 

assistent. 

Efter: Thrane 2007.
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sand, som fløj mig om Ørerne”, må man altså fore-

stille sig en konge, der graver i sandet med hæn-

derne eller med et lille redskab.

Udgravningen på Asserbo Ruin i 1849
Kongen, der var præsident for ”Det Kongelige Nor-

diske Oldskriftselskab”, må have hørt om de fund 

og stenlægninger ved Asserbo, hvorom skovridder 

Hansen fra Tisvilde allerede i 1835 havde oriente-

ret selskabet. På Louises fødselsdag den 21. april 

1849 kørte parret i hestevogn de ca. 25 km fra 

Frederiksborg til Tisvilde Hegn. Her så de på flyve-

sandet, der havde hærget området fra 1500-tallet 

og frem til 1720’erne, hvor beplantningen begynd-

te. De så også sporene efter voldstedet Asserbo, 

som kongen ifølge sin dagbog besluttede sig for at 

lade udgrave ”en gang i Aar eller ad Aare”. 

En af de ting, som imidlertid skulle afsluttes før 

kongen kunne hellige sig sine udgravninger, var ar-

bejdet med Grundloven. Den 5. juni 1849 skrev 

kongen i sin dagbog:

”Tirsdag formiddag kl. 11 underskrev jeg Dan-

marks Riges Grundlov og gjorde derved Danmark 

til et indskrænket monarkisk Rige, hvorved den i 

200 Aar bestående enevældige Regering blev ka-

stet over ende og Konstitutionen indført. – Herpaa 

hævede jeg Rigsdagen ved en kort Tale kl. 12 og 

returnerede til Frederiksborg om Eftermiddagen.” 

Derefter gik der kun få dage, før kongen og hans 

medhjælpere var på plads i Asserbo. Ifølge de offi-

cielle optegnelser om kongens færden var han i 

Tisvilde torsdag den 7. juni, måske som et led i 

planlægningen af udgravningen, og et par dage se-

nere, lørdag den 9. juni, flyttede han sin residens til 

lejren ved Asserbo.

Frederik 7.’s udgravning ved Asserbo i 1849 blev 

startskuddet til tre års undersøgelser af nordsjæl-

landske middelalderlige voldsteder og borge. Når 

kongen, der tidligere især havde beskæftiget sig 

med udgravninger af gravhøje, i disse år valgte at 

kaste sig over de nordsjællandske voldsteder, skyld-

tes det rimeligvis objekternes nærhed til Frederiks-

borg Slot. Som ung prins havde han i 1828 set ro-

merske stenhuse udgrave under et besøg i ruinbyen 

Pompeji i Italien, og efterfølgende havde han selv 

forsøgt sig med udgravninger af ruiner på det mid-

Frederik 7.’s tegning af 

teltlejren ved Asserbo: 

”Aserboe Leier 1849”. 

Foto: Kong Frederik den 

Syvendes Stiftelse paa 

Jægerspris.

Tegning fra Frederik 7.’s 

dagbog, der viser de 

fremgravede ruiner ved 

Asserbo 1849.
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delalderlige voldsted, Hagenskov 1, ved Assens på 

Fyn i 1843 samt på Lilleborg og Hammershus i for-

bindelse med sin rejse til Bornholm i 18477.

Kongens livskytte Christian Herman Jørgensen 

havde sin debut som arkæolog i Asserbo. Han blev 

på udgravningen, når kongen tog på udflugt i om-

egnen eller opholdt sig på Frederiksborg Slot. Liv- 

skyttens dokumentation af udgravningen holder for 

sin tid en meget høj standard. Kongen ofrede deri-

mod ikke mange ord på udgravningen i sin dagbog, 

men han tegnede en fin skitse af ruinen, som i ho-

vedtrækkene ligner livskyttens plantegning, der lig-

ger til grund for E. Chr. Müllers tryk, ”Ruiner af As-

serbo”, der er anbragt bagest i C. F. Wegeners 

publikation8.

Kongen omtalte Asserbo Ruin som et slot, mens 

livskytten mere korrekt foretrak ordet gård. Asserbo 

havde således i 1400-1500- tallet været en befæ-

stet hovedgård for de rige adelsslægter Oxe og Lax-

mand9. Gården, der var omgivet af en beskyttende 

voldgrav, lå nord for Arresø i tilknytning til et større 

vådområde. Ruinerne var ved udgravningens be-

gyndelse i 1849 dækket af et op til 2,5 meter tykt 

lag flyvesand, og talrige huller i sandet vidnede om, 

at omegnens bønder havde hentet byggemateria-

ler fra ruinen.

Til trods for at der var krig i landet, havde kongen 

fået stillet 12 mand fra Hestegarden til rådighed for 

udgravningen i Asserbo, og søndag den 10. juni 

1849, kl. 6.00 satte han personligt soldaterne i 

gang med at grave på borgbankens østside. Ud-

gravningen kom til at strække sig over syv uger 

frem til 27. juli. Soldaterne sled i sanddyngerne alle 

ugens dage fra tidlig morgen til ud på aftenen, dog 

afbrudt af flere hvil. Om søndagen var der desuden 

pause i kirketiden. Gravearbejdet var godt betalt, og 

forplejningen var rigelig og god. Desuden kunne 

Livskytte Jørgensens 

tegning af de fremgrave-

de ruiner ved Asserbo 

1849.

soldaterne glæde sig over at befinde sig langt borte 

fra krigen i Sønderjylland10. 

Kongen fulgte interesseret frilægningen af det fir-

fløjede anlæg, der kom til syne omkring en brolagt 

gårdsplads på ca. 35 x 33 meter. Nord- og vestfløjen, 

der havde været opført i tegl på fundamenter eller 

på kældre af kampesten, var bedre bevaret end de 

øvrige bindingsværksfløje. Forrådskælderen med 

delvist bevaret trægulv og rester af tønder til mad og 

drikke lokaliseredes under nordfløjens østlige del, og 

vest for portåbningen, der i sin tid havde ført ud til en 

bro over voldgraven, afdækkedes en hvælvet kælder, 

der sandsynligvis havde båret et tårn.

Den oprindelige voldgrav tegnede sig ved ud-

gravningen i 1849 kun som en sænkning i terræ-

net, og den lod sig ikke undersøge på grund af ind-

trængende vand. Man brugte derfor voldgraven 

som jorddepot med det resultat, at borgen nu blev 

omkranset af høje volde.
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Udgravningen på Søborg Slotsruin 
i 1850
Pastor Hans Christian Lyngbye (1782-1837) i Sø-

borg, som nok er bedst kendt for sin rotur i 1835 

med Søren Kierkegaard på den endnu vandfyldte 

del af Søborg Sø, ”Klaringen”, var, ligesom sin for-

gænger i embedet, Christopher Johansen Schrøder 

(1743-1813), stærkt optaget af fortidsminder. Han 

forsynede ”Oldnordisk Museum” med oldsager fra 

Søborg Slotsruin. Ingen havde imidlertid afdækket 

ruinerne, sådan som Frederik 7. havde haft held til 

i Asserbo i 1849, og man kendte derfor hverken 

slottets omfang eller udstrækning11. Det var dette 

kongen i 1850 satte sig for at opklare.

Søborg Slot, der ligger ca. 5 km syd for Gilleleje, 

var i middelalderen en kongelig rigsborg, der lå stra-

tegisk placeret på den yderste holm i Søborg Sø. 

Søen var allerede blevet afvandet i 1790’erne i et 

forsøg på at indvinde dyrkningsarealer, og området 

lå hen med græs. I 1850 kunne man dog stadig ane 

sænkningen efter den hesteskoformede voldgrav.

Ifølge dagsjournalen forlod Frederik 7. Frederiks-

borg Slot den 30. maj 1850: ”I dag kl. 9 formiddag 

tog hs. Majestæt Kongen til Søborg for at udgrave 

Slottets Ruiner”. Udgravningen begyndte dagen ef-

ter og varede, ligesom ved Asserbo, i syv uger frem 

til den 22. juli 1850. Da Søborg Slotsruin var bety-

delig større end Asserbo Ruin, var antallet af solda-

ter, der var udkommanderet fra Hestegarden, mere 

end fordoblet og udgjorde nu 25 mand.

Ved udgravningen i 1850 påvistes et firfløjet borg- 

anlæg, hvor syd- og østfløjen havde et buet forløb. 

Borgens ydermur var dog så nedbrudt, efter at den 

havde fungeret som stenbrud i mange år, og den 

Besøgende på Asserbo 

Ruin i 1874. Bemærk 

murene, som kongen lod 

fremgrave i 1849, og i 

forgrunden den jordvold, 

der blev efterladt om- 

kring ruinen. Tryk efter 

tegning af G. Emil Libert: 

Ruinerne af Asserbo Slot 

i Tisvilde Hegn, Illustreret 

Tidende, 6. dec. 1874.
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var derfor vanskelig at erkende mod øst. Indgangen 

til slottet, der havde været flankeret af et tårn, lå 

midt i den solidt byggede sydfløj. Der var en tydelig 

opdeling af vestfløjen i mindre kælderrum, og i 

nordfløjen fandt man bl.a. spor af endnu et tårn.

Livskyttens beretning fra udgravningen er en 

kortfattet fremstilling af dens resultater. Derfor kan 

man ikke, som ved Asserboudgravningen, følge ar-

bejdet fra dag til dag. De breve, som Frederik 7. 

skrev fra Søborg til Louise, er derfor en værdifuld 

kilde til oplysninger om udgravningen, og ikke 

mindst livet i Søborglejren.

Kongen insisterede på at dele sin glæde over de 

arkæologiske fund fra sine udgravninger med Loui-

se. Derfor vedlagde han ofte oldsager i sine breve til 

hende. Et fund fra Søborgudgravningen den 3. juni 

1850 tillagde kongen særlig symbolsk betydning:

”Vi have i Dag gjort et meget interessant Fund 

bestaaende i en Smeltedigel til at smelte Guld i. Jeg 

beder Dig min bedste søde lille Engel at modtage 

den som en Foræring og som et Pant paa, at min 

Kjærlighed ei kan veies op med Guld, men kun ved 

Din Gjendkjærlighed”. Et udateret brev fra Loui- 

se til kongen i Søborglejren viser, at hun sommeti-

der modtog mange fund ad gangen: ”Tusind Tak for 

alle Rariteterne min søde Fritz, det var en stor 

Slump på en Gang”.

Udgravningen på Grønholt Voldsted 
i 1851
Frederik 7. synes stedse at have være på udkig efter 

nye arkæologiske udfordringer i nærheden af Fre-

deriksborg Slot. I 1851 blev han opmærksom på 

J.G. Burman Beckers indlæg i tidsskriftet Orion om 

en særdeles velbevaret borg i Grønholt, der ligger, 

hvor vejen fra Asminderød til Grønholt fører forbi 

Lysemosen i Tulstrup Hegn12.

Kongen, der havde opholdt sig i København nog-

le dage, sendte en skitse med instrukser til livskyt-

ten, om hvordan udgravningen i Grønholt den 26. 

juni 1851 skulle gribes an:

”Du begynder Udgravningen paa Torsdag Mor-

gen imellem lignierne b b og gaaer lige til Bunden 

af Bakken. – Jorden, som Du udfører, kastes ei i 

Graven, men maa trilles til Merket a, hvor den 1 ste 

henlægges. En Overgang over Graven e kan Du 

gjøre ved at fylde den paa det Sted. Du maa aftale 

med Skovridderen at faae Vandet ud af Graven 

endten ved Afledsgrøft eller ved Snegl. -Fr.”

Ifølge dagsjournalen ankom kongen allerede den 

følgende dag til Grønholtlejren, hvor der også var 

arrangeret taffel ledsaget af musik kl. 14. Måske var 

det allerede ved denne lejlighed, at kongens forslag 

om, at der skulle lægges en grøft på tværs af borg-

banken, blev ændret til en korsformet grøft. Når 

den afgravede jord ikke, som i Asserbo og Søborg, 

blev placeret i voldgraven, men, som angivet i kon-

gens instruks, anbragt sydvest for borgbanken, 

skyldtes det, at voldgraven ved Grønholt stadig var 

vandfyldt.

Voldstedet ved Grønholt kan omtrentligt dateres 

ud fra to bevarede breve, som Knud 6. udstedte på 

stedet i 1190’erne. Man må derfor antage, at det 

har været en borg af den ældre type, dvs. et for-

svarstårn af træ, der i middelalderen stod på den 

voldgravsomkransede banke13. Når livskyttens do-

kumentation af udgravningen ved Grønholt be-

grænser sig til to ”Afrids af Slotsbanken i Grønholt”, 

skyldes det ganske givet, at man endnu ikke rådede 

over en udgravningsteknik, der gjorde det muligt at 

undersøge og dokumentere sporene efter det træ-

byggede anlæg. På tegningerne angiver livskytten 

voldgravens bredde til 9 meter og højden på den 

kvadratiske borgbanke til 4 meter – omregnet fra 
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alen til moderne mål. Længden af borgbankens si-

der indsnævredes fra 25 meter ved foden til 17,5 

meter ved toppen.

Dagsjournalen viser, at kongen besøgte Grøn-

holtlejren for sidste gang den 21. juli 1851, så anta-

gelig har Jørgensen afsluttet udgravningen kort tid 

efter. Kongen har uden tvivl nydt lejrlivet og taflerne 

ved Grønholt i den måneds tid, udgravningen stod 

på, men i arkæologisk henseende var den en skuf-

felse. Kongen fandt ingen murforløb, og de opmunt- 

rende ord fra Louise i et udateret brev til kongen i 

Grønholtlejren vidner om de meget få genstande, 

der fremkom: ”Jeg haaber, at Du faar gode Resul-

tater af din Udgravning, og at der også må komme 

nogle hele Potter frem.”

Borgforskeren Vilhelm la Cour har hundrede år 

senere kaldt Frederik 7.’s udgravning ved Grønholt i 

1851 for ”sommerens vandalisme”. Det skyldes, at 

store dele af fortidsmindet blev fjernet, uden det 

førte til resultater, og at man, som dokumenteret af 

Vilhelm Boye og tegneren E. Rondahl ved herreds-

berejsningen i 1884 og af P. Haugberg i 1900, ef-

terlod borgbanken i en sørgelig forfatning14. Først i 

1930 genetablerede skovridder Otto Fabricius 

borgbanken efter pres fra bl.a. historikeren H.G. Ol-

rik15. På dette tidspunkt var det tredive år siden, at 

C.M. Smidt fra Nationalmuseet, havde fjernet jord-

masserne fra kongens udgravning i 1850 ved Sø-

borg og åbnet voldgraven omkring slotsruinen, 

men jordvolden fra 1849 omkring Asserbo Ruin fik 

lov til at ligge endnu mange år – helt frem til i 

197416.

Udgravninger og friluftsliv
Frederik 7.’s sværmen for arkæologien og naturen 

var et udslag af 1800-tallets romantiske strømninger 

Hyrder og får på Søborg 

Slotsruin i 1884. Tryk 

efter tegning af Magnus 

Petersen: Søborg Slots 

Ruiner, Illustreret 

Tidende, 24. aug. 1884.
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indenfor kunst og kultur. Udsigtspunkter var populæ-

re, og da kongen kom til Asserbo, lod han sig begej-

stre af den smukke havudsigt fra ruinen, hvilket i 

borgens funktionstid har været vigtigt, hvis fjendtlige 

skibe nærmede sig. Det har rimeligvis været i forbin-

delse med en tur i Tisvilde Hegn, at de to højde-

punkter, ”Galgebjerg” og gravhøjen ”Sortehøje”, fik 

nye navne, ”Frederikshøj” og ”Louisehøj”. C.F. Wege-

ner har beskrevet en tilsvarende episode fra Frederik 

7. og Louises rejse til Jylland i 1852, hvor to høje i 

Silkeborgskovene blev navngivet: 

”Kongen og Følget kørte ud for at se smukke 

Udsigter fra Bjergene over Skove og Søer, og én af 

dem fik Navn, Frederik den Syvendes høj”. Samme 

aften kørte de ud igen og kom ”til en dejlig Høj, 

som Kongen gav Navnet Louisenhøj, hvorefter 

Kongen drak The i Skovridderhuset…”17.

Udgravninger var en friluftsinteresse som kongen 

gerne kombinerede med andre oplevelser. Således 

kunne han på vej hjem fra udgravningen i Søborg 

tage på fisketur på Esrum Sø, eller han kunne tage 

på ridetur i omegnen, som ved udgravningen i As-

serbo. I sin dagbog fortæller kongen, om en ridetur, 

søndag den 10. juni 1849, til Sankt Helene Kilde i 

Tisvilde i selskab med sin trofaste kammerherre 

Henrik Berregaard (1783-1876) og livkusken An-

ders Pedersen (f. 1804). Frederik 7.’s forfader, Chri-

stian 4., havde lovprist kildevandet fra denne kilde, 

der endnu i midten af 1800-tallet havde ry for at 

være Danmarks vigtigste helligkilde18. Frederik 7. 

red fra Asserbolejren

”…ned til Helene Kilde med Berregaard og An-

ders på Islænderen. Jeg må tilstå, at jeg kun havde 

liden Rekreation af denne Tur, thi det er ingenlun-

de Umagen værd uden for at se Kornet bugte 

imod Strandbakkerne, som der er meget høje og 

står lodret ned til Havet.”

Humøret blev næppe bedre af, at følget på 

hjemvejen blev overrasket af torden- og haglvejr.

Også i forbindelse med udgravningen ved Grøn-

holt planlagde kongen, ifølge hans brev fra lejren til 

Louise, en udflugt den 10. juli 1851: 

”Hvis Vejret i Eftermiddag bedager sig, har jeg 

en Præposition at forelægge Dig. Der er opdaget 

Frederik 7.’s tegning af borgbanken ved Grønholt 1851. Livskytte Jørgensens tegning af borgbanken ved 

Grønholt 1851.
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ovre i Grønholt Skov på den anden Side af Kirke 

Byen to Stendysser eller rettere Tingsteder, hvilke 

jeg agter med det samme, jeg er herude, at lade 

undersøge, men da jeg aldeles ikke kender dem, 

ville jeg proponere Dig som sagt i Eftermiddag ef-

ter Taffelet, at vi kunne ride derover.” 

Herredsberejsningen fra 1884 dokumenterer, at 

kongens planer om at udgrave dysserne blev reali-

seret. Frederik 7. er nævnt i forbindelse med de to, 

senere fredede, langdysser på ”Slettedalsagre” i 

Grønholt Hegn. Ved berejsningen var der kun få 

spor efter dyssernes kamre. Kongen havde rejst de 

væltede randsten ved den af dysserne, der havde 

31 randsten. Den anden dysse havde kun 15 rand-

sten, hvoraf de seks var væltede, og om den blev 

det blot noteret: ”i sin Tid er bleven udgraven og 

dels forstyrret af Kong Frederik 7.”

Den kongelige teltlejr ved  
udgravningerne
Kongen elskede at sove i telt – også selvom det 

ofte måtte foregå i slotsparken. Ved Asserbo var 

soldaterne, der udførte gravearbejdet, indkvarteret 

på gårde i omegnen, så teltlejren var udelukkende 

beregnet for kongen og hans stab, der på denne 

måde kunne leve langt mere privat og luksuriøst. 

Dagsjournalen den 9. juni 1849 vidner om målti-

dernes høje standard i Asserbolejren: ”Afdelinger 

af sølvkammer, Køkken og Vinkælder afgik Formid-

dags til Tisvilde, hvor Hs. Majestæt har bestemt at 

tage Ophold i ca. 14 Dage.”

Kongen tegnede et rids af Asserbolejren, der ef-

ter sigende lå på den flade slette nær ruinen, hvor 

der 25 år senere blev rejst en mindesten, der helt i 

kongens ånd er fremstillet af en dæksten fra en 

langdysse fra Unnerup ved Vejby.

Der var behageligt i kongens telt i Asserbolejren 

på trods af den kolde, regnfulde og meget blæsen-

de sommer i 1849, hvor stormen, ifølge kongens 

brev til Louise den 21. juni, fik teltene til at ”danse 

polsk Dans”. For bedre at kunne modstå kulden 

bad han den 10. juni 1849 Louise om at sende 

ham sin ”lille Slåbrok i Soveværelset” og varmt tøj 

bl.a. de ”tykke Sømands Benklæder samt Vest og 

Trøje”. Samtidig lovpriste han sit telt:

”I gaar Aftes kom jeg hertil i en meget hård Storm 

og blev særdeles glad, da jeg kom ind i mit særde-

les lune og gode Telt, hvor en varm Punch ventede 

os, vi blev sammen til Retraiten Kl. 10, hvorpå jeg 

med Løitved redede vore Senge og gik til Køjs, 

hvorefter vi fortræffeligen sov til Kl. 5. i Morges”.

Kongens telt holdt tæt helt frem til natten til den 

Drak Frederik 7. af dette tinkrus i Asserbolejren? Kruset 

skal stamme fra kongens udgravning ved Asserbo 1849 

og indkom til Museum Nordsjælland i 1991 fra en gård 

i Vejby.
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2. juli: ”Teltet er et lækt Skib, thi det drypper på 

mangfoldige Steder ligesom under Dækket”.

Der er færre oplysninger om Søborglejren, som 

skal have ligget på ”Mellemholmen”, der er det høj-

dedrag, som i middelalderen forbandt Søborg By 

på den inderste holm med slotsruinen, som lå på 

den yderste holm i Søborg Sø. Der var et godt styk-

ke at gå fra lejren og ud til udgravningen, og ofte 

blev det langt op ad dagen før kongen, der også 

måtte tage sig af rigets anliggender, kom op til ud-

gravningen. I et brev til Louise den 20. juli 1850 be- 

retter kongen, at hans sekretær Berling, der havde 

ondt ved at gå, red frem og tilbage mellem lejren 

og udgravningen. 

Kongen omtaler også vejret, den 9. juli 1850: 

”I dag er Weiret, saa Gud maae forbarme, man 

er ved at svømme bort og blive slaaet ihjel af Due-

æg, der falde need fra Himlen saa store ere Hag-

lene, der afvexle med Regn og Storm”. Vejret går 

igen ud over teltene, som det fremgår af hans brev 

den 14. juli: ”det staar med voldsomme Byger og 

Storm saa vore Hytter ere ved at blæse om. – Det 

er frygteligt som det river i Teltene og dermed spi-

ker Regnen imellem saaledes, at intet staar den 

imod.” 

Værst var dog trækken i spiseteltet, som kongen 

måtte lade sy af hensyn til Louises helbred. Midt i 

juli 1850 fulgte en periode med bedre vejr, hvor 

varmen blev så trykkende midt på dagen, at kon-

gen den 16. juli lod arbejdet starte en time tidligere 

om morgenen, så middagspausen blev en time 

længere. Samtidig gav det ham mere tid til at spise 

frokost hos Louise på Nakkehoved øst for Gilleleje, 

hvor hun fra den 24. juni til den 19. juli 1850 var 

indkvarteret hos fyrinspektør August Wilhelm Faber 

(1807-1879).

Kilderne til oplysning om teltlejren ved Grønholt 

i 1851 er langt mere fyldige end ved Asserbo og 

Søborg. En bevaret liste over udstyr, ”Telte med Til-

behør, samt Pioner-Redskaber med videre”, som 

den 22. juni 1851 udgik fra Arsenalet i København, 

giver et godt indtryk af den kongelige lejr i Grønholt. 

Lejren bestod af 22 telte af forskellig størrelse og 

kvalitet. Teltenes kulørte eller lyseblå teltdækkener 

fik sammen med flagstænger, kongeflag og flag-

guirlander lejren til at fremstå festlig og farvestrå-

lende. Dette indtryk underbygges af Frederik 7.’s 

blyantsskitser fra Grønholtlejren, hvor hans telt og 

det bagvedliggende spidse telt prydes af en særlig 

udsmykning.

Der var telte i flere størrelser: et såkaldt oberst-

telt, et majortelt, to kaptajnstelte, to ammunitions-

telte, 14 pyramidetelte og et stort spisetelt, der var 

indrettet med trægulv og seks meter lange spise-

borde. Om spiseteltet oplyses det endvidere, at det 

var udstyret med en markise i stedet for indertelt, 

Mindesten ved Asserbo 

Ruin. Rejst i 1874 – 25 

år efter Frederik 7.´s 

udgravning i Asserbo. 

Stenen skal ifølge 

traditionen stå på det 

sted, hvor kongens telt 

stod i 1849. Teksten 

lyder: ”TIL MINDE om 

KONG Frederik den VII, 

FÆDRELANDS VÆRGE, 

FRIHEDS VOLLER, 

FOLKETS VEN, REJSTE 

EGNENS MÆND OG 

QVINDER, denne STEN 

1874”.
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hvilket muligvis kan forklare den omtalte træk i spi-

seteltet i Søborglejren.

De 78 feltstole vidner om mange besøg i lejren, 

der kun lå seks km fra Frederiksborg Slot. Der var 

desuden et par bænke i lejren, der kan have været 

af samme type som de bænke med kasseformet 

underdel og ryglæn af krogede grene, som man ser 

gengivet på kongens skitse af Asserbolejren. 

Listens ”Pioner redskaber” omfattede udgrav-

ningsudstyr i form af 25 hakker, 15 spader, 25 skov-

le og 12 hjulbøre, dvs. trillebøre. Desuden var der 

12 økser og seks koben – måske til rydning af træ-

er og rødder på voldstedet, der lå i et skovområde.

J.P. Trap beskrev senere forholdene i Grønholtlej-

ren således: 

”Kong Frederik (…), der under Krigsaarene hav-

de gaaet med den krigeriske Stemning, og nu da 

Freden var i vente ret fik Lyst til at exploitere hin 

Stemning, en stor Tilfredsstillelse af den Maade, 

hvorpaa han fik sit Leirliv indrettet: Alt var krigerrisk 

– jeg har selv besøgt denne Leir, Skildvagter vare 

udstillede (Fodgardere der var vendt tilbage fra 

Felten paa Vagt og Graveri), Feltraab blev givet til 

hele Besætningen, der blev stillet i Kreds, Kokken 

og Kjøkkenkarlen inclusive; Reveille og Tappen-

streg løde, Kongen selv laa i Telt, ligesaa Adjutan-

ter og Mandskabet19.

Men Trap må have taget fejl, for hverken vagt-

hold, feltråb eller brugen af signalhorn og -trommer 

var nyt for Grønholtlejren. Kongens breve fra Asser-

bo og Søborg viser med al tydelighed, at disse lejre 

var opbygget efter samme princip som i Grønholt. I 

et brev til Louise fra Asserbo, den 12. juni 1849 

beskrev kongen således dagsrytmen i Asserbolej-

ren, hvor der hver morgen og aften blev givet signal 

med tromme eller horn: 

”Dagen herude er saaledes inddelt. Kl. 5½ Mor-

gen gaar Reveillen, Kl. 6 til Arbejde, Kl. 9½ Frokost, 

Kl. 10 Arbejde til 12, Rast til Kl. 3 Eft. I hvilken Tid vi 

spiser til Middag Kl. 2, fra 3 til 5 Arbejde, da ½ 

Time fri til 5½, så Arbejde igen til Kl. 7 a Kl. 7½, så 

gaar Folkene Hjem og vi til Thevandsbordet. Kl. 9 

gaar Retraiten, og da går vi straks til Sengs.”

Om vagtholdet og feltråbets alvor i Søborglejren 

vidner en pudsig episode, der ifølge kongen indtraf, 

da Berling den 11. juli 1850 ankom til lejren på Mel-

lemholmen uden at kende feltråbet:

”Carl kom her i Gaar Aftes Kl. 11 og var nær 

bleven stævnet af Skildvagten, da han naturlig in-

gen Feldraab havde, men slap ind, skjøndt han ei 

var vant ved at lade sig bringe hen til den jourha-

vende Adjutant. – Men i Stedet for at komme ind til 

mig, som endnu ikke ser ham, vendte han sig til 

Løitved, som lod ham Vamsen fuld (overfusede 

ham) , og saa gik han tilbage til Præstekonen (på 

Søborg Præstegård) og jeg saa ham først i dette 

Øieblik.”

Frederik 7.’s tegning af 

teltlejren ved Grønholt, 

1850: ”1851, Grønholt 

Leiers Kongens Gade, 2. 

juli”. Foto: Kong Frederik 

den Syvendes Stiftelse 

paa Jægerspris.
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Udgravninger i krigens skygge
Udgravningerne i Asserbo og Søborg foregik under 

treårskrigen, hvor der hvilede et tungt ansvar på 

kongens skuldre. Frederik 7.’s skrev til Louise fra As-

serbolejren den 10. juni 1849: ”I min Kahyt bag i 

Teltet, hvor der er lunt og rart hænger dit Portræt 

midt på Væggen, og jeg gør der min Aftenbøn, da 

Du jo dog er min Skytsengel”. En skytsengel er ef-

ter katolsk opfattelse en engel, der beskytter og 

hjælper et menneske, og brevet vidner om, at Fre-

derik 7. havde brug for Louises støtte for at kunne 

leve op til sine forpligtelser som Danmarks konge.

Før udgravningen begyndte i Asserbo den 10. 

juni 1849, var våbenstilstanden med Preussen ble-

vet opsagt den 26. februar 1849, og Danmark hav-

de lidt smertelige nederlag ved Kolding og Eckern-

förde i april måned. Derefter var Fredericia den 7. 

maj blevet indesluttet af den slesvig-holstenske 

hær, og imens udgravningen i Asserbo stod på, for-

stærkedes forsvaret af Fredericia frem til den 6. juli, 

hvor det endelig lykkedes at jage fjenden på flugt. 

Våbenstilstanden den 10. juli 1849 gav omsider 

kongen ro til at koncentrere sig om udgravningen 

ved Asserbo.

De politiske forhold tyngede kongen, der, ifølge 

brevene til Louise, ofte var i dårligt humør. Således 

opsøgte politikeren, C.A. Bluhme (1794-1866) og 

viceadmiral for flåden S.A. Bille (1797-1883) den 

11. juni 1850 kongen i Søborglejren for at tale om 

krigen og arvefølgen. Frederik 7., der stod uden en 

arving til tronen, bekymrede sig ikke om hvem, der 

blev hans efterfølger, blot denne ville anerkende 

Louise. Da Louise et par dage senere traf ham i 

Søborglejren, var han stadig ”lidt alvorligt stemt”, og 

i et brev til Louise samme aften undskylder han sig: 

”det hidrørte fra de alvorlige Ting, jeg havde sad 

og tenk paa, før Du kom, og som Du hørte noget 

om, da jeg lod Carl skrive. Tillige har jeg haft en 

stor Ærgrelse af hensyn til Etatsraad Bang, som har 

forløbet sig imod mig, hvilken Sag Bluhme skal kla-

re for mig, derfor undskyld for mit slette Lune”.

I sit svar opmuntrer Louise kongen, og hun virker 

oprigtig interesseret, da hun spørger til den politi-

ske situation: 

”Er der kommen Efterretninger igaar fra Udlan-

det? Jeg venter med Længsel efter at høre noget 

desangaaende og beder Dig, når Du skriver med-

dele mig lidt; det er som en Anelse hos mig, men 

jeg troer at Danmarks Skjæbne snart vil blive af-

gjort; det maae være Dig min Fritz en stolt Tanke 

at Gud har udseet netop Dig til at være den i hvis 

Haand Vægtskaalen er lagt, at netop Du er ud-

kaaret til at fuldføre saa stort et Hverv!”. 

Kongen, der var begyndt at involvere Louise di-

rekte i rigets anliggender, videresendte den 17. juni 

1850 et officielt brev fra C.A. Bluhme, vedrørende 

krigen, til Louise: 

”I dette Øieblik hjemkommen fra Dig, modtog 

jeg indlagte Brev fra Bluhme, Du vil deraf se elske-

de Louise, at mine Meninger angaaendes Øieblik-

ket stadfeste sig. – Som jeg udtrykte mig i Morges, 

at Terningerne nu maatte kastes imellem Preussen 

eller rettere Europa og det lille Danmark, er nu Ti-

den kommet til, og jeg kan ei nægte, at jeg stem-

mer meget til Bluhmes Mening at begynde Bloka-

den paa nye imod Preussen, men meget be- 

tænkeligt maa det dog være for mig at gjøre dette 

Skridt, da jeg fuldkomment indser Følgerne deraf, 

nemlig en nye Invation i Jylland, da jeg er den 

svagere og staaer saa godt som paa egne Been, 

da vi jo have seet hvad og hvorledes, vore Alierede 

mene det med os.”

Bagefter var kongen tvunget til at forlade udgrav-

ningen i Søborg for at samle statsrådet på Christi-
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ansborg. Da der den 2. juli 1850 blev sluttet fred 

med Preussen, valgte den provisoriske regering i 

Holsten dog at fortsætte krigen. Man mærker kon-

gens bekymring for krigen, da han den 20. juli 

1850 er på fisketur med Trap på Esrum Sø. Da har 

han netop fået melding om, at preusserne har for-

ladt Slesvig, og oprørerne er rykket ind: ”Kongen 

var urolig og ventede, at der hvert andet øjeblik 

kunne komme bud om kampe mellem danskerne 

og oprørerne”20. Der var virkelig grund til bekym-

ring, for bare tre dage efter, at lejren i Søborg var 

hævet, indtraf det blodige, men for Danmark så 

sejrrige, sidste slag ved Isted den 25. juli 1850.

Hvem opholdt sig i kongens lejr?
Den kongelige teltlejr kunne let udvides, hvis der 

blev behov for flere sovepladser. Den 18. juni 1849 

blev Asserbolejren, der fra begyndelsen kun havde 

bestået af et par telte, således udvidet til fem telte. 

Men hvem var de personer, der kom og gik i lejre-

ne? For Asserbo- og Søborglejrenes vedkommende 

kan navnene delvis udledes af dagsjournalen, idet 

Frederiksborg Slot var et naturligt stop på turen fra 

København. Oplysningerne om rejser til Grønholt-

lejren er derimod yderst få, da der jo kun var tale 

om en kort tur.

Kongen selv foretrak at befinde sig på udgravnin-

gerne hele ugen. Allerede ved udgravningen i As-

serbo i 1849 aner man en rytme, hvor kongen rej-

ser hjem til sin Louise på Frederiksborg Slot om 

lørdagen, holder audiens om søndagen og returne-

rer til udgravningen mandag morgen. Samme møn-

ster gentager sig den følgende sommer på Søborg 

Slotsruin. Denne gang er kongen imidlertid så be-

kymret for Louise, der er syg, at han i de første par 

uger pendler mellem lejren og Frederiksborg Slot. 

Han får først ro, da hun bliver så rask, at hun kan 

indkvarteres ved Nakkehoved Fyr i bekvem afstand 

fra udgravningen. Også under udgravningen i Grøn-

holt er der audiens på Frederiksborg Slot om søn-

dagen, men den korte afstand mellem slottet og 

lejren gør det muligt for kongen at tage frem og til-

bage flere gange dagligt.

De fleste af de personer, der ud over kongen, 

befandt sig i teltlejren, var medlemmer af kongens 

følge. De opvartede ham og holdt ham med sel-

skab, men var ikke nødvendigvis interesseret i hans 

udgravninger.

På sine rejser mellem Frederiksborg Slot og As-

serbo havde kongen i 1849 fast følge af sin opvar-

tende kammerherre, oberstløjtnant H. Berregaard 

samt kammerherre og adjudant, oberstløjtnant A.C. 

von Bibow (1807-1876). Deres titel af kammerher-

re viser, at disse forhenværende embedsmænd var 

betroet adgang til kongens kammer, og som tegn 

på deres værdighed bar de en gylden nøgle i højre 

frakkeskøde. 

Andre kammerherrer i Asserbo- og Søborglejre-

ne var oberst Johan Henrik Fensmark (1797-1871), 

generalmajor F.E. von Blücher (1806-1871) og kap-

tajnløjtnant P.H.C. Smidth (1809-69), der sejlede 

kongens dampskib ”Falken”. Louise og kongens 

gode ven geheimeråd, L.N. Scheele (1796-1874), 

ankom til Søborglejren den 24. juni 1850 sammen 

med kammerherre, general T.G. Schøller (1793–

1863), som kongen havde kendt helt tilbage fra 

årene i Fredericia. Schøller brød sig ikke om kon-

gens forhold til Louise, der i et af sine mange uda-

terede breve til kongen i Søborglejren beklager sig 

over, at Schøller ikke finder hende ”god nok” til at 

præsentere for sin kone. 

Det fremgår af brevene, at kongen ofte var sva-

gelig, og han led af blandt andet tand- og rygsmer-

ter, hvorfor hans livlæge, professor, dr. Lund ofte 
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opholdt sig i lejren. Til kredsen omkring kongen 

hørte desuden kongens og Louises nære ven kam-

merherre og etatsråd, Johan Carl Ernst Berling 

(1812-1871). De tre havde kendt hinanden siden 

ungdomsårene i Fredericia. Berling havde haft et 

kærlighedsforhold Louise, der i 1842 havde født 

sønnen Frederik Carl Christian Louis. I forholdet til 

Louise veg Berling dog for kongen, og venskabet 

mellem de tre holdt livet igennem21. Berling blev 

ved Frederik 7.’s kroning udnævnt til kongelig pri-

vatsekretær, og under udgravningerne ved Asserbo 

og Søborg færdedes han i kongens lejre og på Fre-

deriksborg Slot. Danmark befandt sig i krig med 

Preussen, og breve måtte besvares og beslutninger 

tages – udgravning eller ej.

Der er intet, der, som Trap her antyder, tilsiger, at 

kongen har opfattet Berling som en trussel: Kongen 

har ”Berling under sin specielle Opsigt, at han ikke 

søgte hen til sin gamle Flamme – hvilket han jo for 

øvrigt vogtede sig for nu, da Sagen om Giftermålet 

stod paa Dagsordenen”22.

Kongen ønskede tydeligvis ikke at blive forstyrret 

af regeringsanliggender, når han var på udgravning. 

Bortset fra hans ungdomsven, justitsminister C.E. 

Bardenfleth (1807-1857), der den 13. juli 1849 be-

søgte Asserbolejren, traf kongen således udeluk-

kende premierminister A.W. Moltke og hans rege-

ring i forbindelse med de ugentlige audienser på 

Frederiksborg Slot, eller når der var statsråd på Chri-

stiansborg i København. Kongen kunne dog ikke 

skærme sig mod de breve, der ustandseligt bragte 

ham meldinger om krigen i Sønderjylland.

Kærlighed og afsavn på  
udgravningerne
Den person, som kongen mest af alt ønskede hos 

sig i lejren, var Louise. Hun opmuntrede og støtte-

de kongen i hans interesse for arkæologien men 

var næppe personligt engageret. En stor del af den 

tid, som kongen gravede ved Asserbo og Søborg, 

var Louise forhindret i at besøge ham på udgravnin-

gerne grundet sygdom. Hun led af kraftig hovedpi-

ne og opkastninger, og det fremgår af kongens dag-

bog, at lægen havde bedt ham om at lade Louise i 

fred, da han tog til Asserbo den 9. juni 1849: der-

som hun 

”(…) hverken så mig eller andre men kunne 

Uden gene gøre, hvad hun selv ville uden at måtte 

tage hensyn til mig eller andet, ville hun snart kom-

me sig og blive så frisk, at hun kunne komme ud til 

Tisvilde, hvor jeg har bestemt at udgrave Asserbo 

Slot.”

Louises breve fra Asserbo-udgravningen mang-

ler, men kongens breve til Louise viser, at han var så 

forelsket og savnede hende så forfærdelig, at han 

valgte at trodse lægens påbud og bad hende kom-

me ud til udgravningen. Den 11. juni 1849 skrev 

kongen, at han havde 

” (…) parlamenteret med Pr. Lund (kongens liv-

læge), thi om end skjøndt Gud ved, at Gravningen 

Frederik 7.’s tegning af 

teltlejren ved Grønholt, 

1850: ”Leiren ved 

Grønholt i Juli Maaned, 

d. 2.en juli 1851”.  

Foto: Kong Frederik den 

Syvendes Stiftelse paa 

Jægerspris.
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begynder at blive meget interessant, da vi have 

funden flere Mure og er ved at bestemme deres 

Retning, så er det dog yderst trivielt, når den man 

elsker mest på Jorden er fraværende og ej kan 

dele ens Interesse ved Arbejdet. (…) Jeg tæller Ti-

merne og Minutterne fra denne Stund af, til jeg ser 

min Skytsengel for mig.” 

Den 20. juni 1849 gentog han sin bøn: ”bliver 

det godt Vejr i Morgen, håber jeg, at Du kan kom-

me herud og sætte lidt Mod i mig, thi uden Dig og 

din kærlige Omgang, kan jeg ej bestå.” 

Da kongen den 30. maj året efter rejste til Sø-

borg, blev Louise atter syg. Denne gang viste kon-

gen dog større hensyn, og han aflagde i de første 

par uger af udgravningen kun korte besøg hos Loui-

se på Frederiksborg Slot. Som det fremgår af hans 

brev af 11. juni 1850 var besøgene behørigt an-

meldt: ”Jeg kan ei holde det længer ud ikke at see 

Dig, og derfor melder jeg mig til Middag hos Dig 

Kl. 4 i Dag, og beder om for Lov at komme paa et 

par Timer ind og see til Dig.”

Der er intet der tyder på, at Louise besøgte ud-

gravningen ved Asserbo, og kongen blev derfor me-

get forbavset, da hun året efter kom på uanmeldt 

besøg i Søborglejren den 13. juni 1850. Først den 

24. juni 1850 var hun imidlertid rask nok til at flytte 

ind hos fyrinspektør Faber på Nakkehoved, hvortil 

hun ifølge et brev til kongen den 31. maj 1850, alle-

rede havde planlagt at opholde sig fra udgravnin-

gens start. For en sikkerheds skyld sendte kongen 

hende en af sine madrasser og en pude, så hun 

kunne ligge bedre i sengen på Fyrgården. Nakkeho-

ved Fyr med Fabers have var i første halvdel af 

1800-tallet blevet et populært udflugtsmål med en 

pragtfuld udsigt over havet, som ikke mindst konge-

familien satte pris på23. Ved Nakkehoved styrkede 

Louise, ifølge et brev til kongen den 18. juli 1850, sit 

helbred ved havbade og gåture langs stranden24. 

Den korte afstand mellem Søborg og Nakkehoved 

gjorde det let for de to elskende at besøge hinan-

den. Louise holdt sig dog væk fra Søborglejren, når 

kongen fik gæster – også selvom han den 11. juni 

1850 tiggede hende om at komme alligevel: ”thi 

uden Dig min Louise er jeg ikke glad og kan intet 

fortage mig med Roelighed, thi naar Du er borte 

fattes mig alt for meget til, at jeg kan handle med 

den Opmærksomhed der udkræves.”

Det fremgår af Louises breve til kongen i Grøn-

holtlejren, at hun hægede om sit helbred og kun 

kom til lejren i godt vejr. På dette tidspunkt var de 

blevet ægtefolk, og ifølge Trap havde de også mere 

private stunder i teltlejren: 

”Hendes Naade kom hver Dag for Taffel og blev 

til Aften. Høie ”Klagen und Wonnen laut Bräutigam 

und laut Braut” lød undertiden da fra Kongeteltet, 

at Underverdenen kunne modtage Indtrykket af, at 

Kongen ogsaa var vældig i Amors Tjeneste; men 

dette viste vel kun, at hendes Naade ogsaa som 

hendes Gemal eller vistnok mere end denne var 

”stor i Forstillelseskunsten””25.

Hjem fra Søborg for at giftes
Grundloven den 5. juni 1849, havde gjort det mu-

ligt for kongen at gifte sig borgerligt, men da han 

drog på udgravning i Søborg i 1850, stod krigen i 

Sønderjylland og arvespørgsmålet stadig i vejen for 

at Frederik 7. kunne gifte sig med Louise.

Kongen lod ”Grev Moltke kalde ud til sig, jeg tror 

næsten det var til Søborg, maaske dog kun til Fre-

deriksborg og lod ham vide, at da Freden nu var 

sluttet med Preussen, kunne der ikke være Grund 

for Allerhøistsamme længere at opsætte Udførel-

sen af den i Rescript af 17de Marts udtalte Hensigt 

at lade sig vie til venstre Haand til Baronesse Dan-
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ner. Hans Majestæt vilde dog modtage Grevens 

skriftlige Yttringer i Sagen. Disse indkom den 8de 

Juli og vare jo naturligvis fraraadende. Om Fredsun-

derhandlingerne end ikke nu vare til Hinder, da 

Freden var sluttet, saa vare dog endnu Under-

handlingerne om Arvefølgen en Anstødssten. Loui- 

ses personlige stilling vilde også kræve Udsættel-

se, til disse Forhandlinger vare sluttede, ”at ikke 

noget ubilligt og ugrundet Omdømme” skulde bli-

ve paaført hende”26.

Kongen omtaler Moltkes svar i et brev fra Søborg-

lejren til Louise, den 9. juli 1850: 

”Moltkes Brev angaaendes Vort Forsæt, har jeg 

da modtagen med indædt Harme, sender jeg Dig 

det her, jeg beder Dig læse det roligt, og saa naar 

Du kommer her til Middag, ville vi drøfte det noget 

nærmere sammen. Du seer i Slutningen min faste 

Villie i Anmærkningen, og hvis jeg ei kan opnaae 

mit Maael paa andre Maader, da renoncerer jeg 

paa min verdighed og bliver ene Lykkelig ved Din 

Kjærlighed.”

Kongen svarede Moltke, at han var enig i dette 

sidste punkt, og ville vente endnu fire uger med at 

gifte sig. Hvis arvespørgsmålet krævede det, ville 

han abdicere. Kongen satte et ultimatum: ”Hende 

til Kone eller jeg er ikke Konge mere!”27.

I et brev fra Søborglejren til Louise den 10. juli 

1850 meddelte kongen, at biskop Jakob Peter Myn- 

ster (1775-1854) vil gøre ham sin opvartning i lejren 

i forbindelse med sin provstevisitats i området. Man 

må formode, at Frederik 7. benyttede lejligheden til 

at anmode Mynster om at forestå sin vielse med 

Louise. Moltke indvilligede i at være forlover.

På trods af krigen havde parret nydt deres kærlig-

hed og den dejlige sommer på Nakkehoved og ved 

Søborg. Vielsen fandt sted, straks efter deres hjem-

komst til Frederiksborg Slot, i Slotskirken den 7. 

august 1850. Frederik 7.’s ægteskab med Louise 

blev efter middelalderlig skik indgået til venstre 

hånd, således at Louise og deres eventuelle børn 

ikke kunne arve kongen – der teoretisk set stadig 

havde højre hånd fri til et politisk fornuftsægteskab.

Bogen om Asserbo og Søborg
Kongen havde allerede på årsmødet den 15. febru-

ar 1851 i Oldskriftselskabet personligt aflagt rap-

port om sine borggravninger ved Asserbo og Sø-

borg. Herefter opfordrede han selskabet til at ”søge, 

hvad der i gamle Skrifter maatte findes til deres 

Historie”28. Med det formål forærede kongen efter-

Louise Rasmussen, som 

Frederik 7. giftede sig 

med den 7. august 1850 

i Frederiksborg Slotskirke. 

Hun er iført sin mørkeblå 

velourbrudekjole, hvidt 

slør og silkesko. Maleri af 

David Monier 1850. 

Foto: Kong Frederik den 

Syvendes Stiftelse paa 

Jægerspris.
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følgende Oldskriftselskabet livskytte Jørgensens 

grundplaner af begge ruiner og dennes dagbøger, 

der er særlig fyldige, når det gælder udgravningen 

ved Asserbo i 184929.

Selv om det således var livskytte Jørgensen, der 

havde forestået udgravningen og dokumentationen 

af ruinerne, var det Caspar Frederik Wegener 

(1802-93), der kom til at stå for den efterfølgende 

publicering af undersøgelserne ved Asserbo og Sø-

borg i bogen, ”Udgravningen af Asserbos og Sø-

borgs Ruiner”30. Udbyttet af undersøgelserne på 

voldstedet Grønholt senere på året 1851 var så 

magert, at det aldrig kom på tale at medtage resul-

tatet i denne bog, selvom den først udkom halvan-

det år senere. Wegener besøgte aldrig udgravnin-

gerne i Asserbo og Søborg, så hvorfor faldt valget 

på netop denne mand?

Svaret er sandsynligvis, at Wegener som leder af 

Gehejmearkivet, vore dages Rigsarkiv, fra 1848-82 

flere gange tidligere havde udført bestillingsarbej-

der for kongehuset. Med en fortid som lektor i hi-

storie ved Sorø Akademi og en disputats om ånds-

livets blomstring ved hoffet i Pergamon fra 1836 

besad han desuden den nødvendige akademiske 

og historiske indsigt til, at han kunne påtage sig op-

gaven31. 

Wegeners arbejde tog den 25. februar 1852 ud-

gangspunkt i et ”Møde i nord. Oldskr. Selsk. Hos hs. 

Maj. Jeg læste om Søborgs Historie og om Udgrav-

ningen af Asserbo”. Den 3. marts 1852 sendte ”Kon-

gen (…) sin Livskytte til mig for at give Forklaring 

over Ruinernes Udgravning. Jeg bestilte ham på 

Søndag Kl. 9”. Den 14. marts oprandt dagen for liv- 

skyttens besøg: ”I Morges Kl. 10-12 havde jeg hos 

mig Kongens Livskytte Jørgensen for at erholde For-

klaringer om Udgravningen i Asserbo og Søborg”32. 

Wegener afsluttede arbejdet med bogen til nytår, 

og skrev den 1. januar 1853: ”Jeg har i Går og i Dag 

omsendt en del Separat-Aftryk af min Bog om As-

serbo og Søborg”. Et eksemplar gik til kongen, som 

den 7. januar 1853 sendte Wegener sin tak: ”I den-

ne Aften Kl. 10¼-11½ var Kammerherre Berling 

hos mig for at takke mig fra Kongen for mit Skrift 

om Asserbo og Søborg”33.

Fundene på Frederiksborg Slot
Wegener var ikke imponeret over fundene fra As-

serbo: ”Oldsagerne ere ikke uden Interesse, men 

de frembyde og intet særdeles mærkeligt eller 

overhovedet nogen ny Oplysning til Videnskabens 

Berigelse”34. Fundene fra Søborg fandt han deri-

mod mere interessante, og på en tavle i bogen er ti 

af de fineste fund afbilledet35. Livskytte Jørgensen 

indførte genstandene fra Søborg, Asserbo og Grøn-

holt i fortegnelsen over kongens oldsager på Frede-

riksborg Slot36. Når kun et par middelalderlige gulv-

fliser fra Søborg Slotsruin, der blev sendt til ”Old - 

Leder af ”Gehejmearki-

vet”, Caspar Frederik 

Wegener (1802-93), 

skrev bogen om Asserbo 

og Søborgs ruiner. Efter: 

Thomsen 1995.
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nordisk Museum” fra Frederik 7.’s borggravningerne 

1849-51, er bevaret, skyldes det, at resten af den 

kongelige oldsagssamling gik op i røg ved branden 

på Frederiksborg Slot den 17. januar 185937. Af op-

gørelsen efter branden fremgår det, at 33 genstan-

de fra Asserbo og 180 fra Søborg var gået tabt, 

svarende til 100 procent af fundmaterialet, når man 

tæller numrene i livskytte Jørgensens nævnte for-

tegnelse38.

På den tid hjemtoges normalt kun de fineste 

fund fra udgravninger, hvilket afspejlede sig i Frede-

rik 7.’s samling af imponerende hele bronzelurer, 

guldringe og våben. Derfor må fragmenterne af de 

hverdagslige genstande, de forrustede våben og 

stumperne af bygningsmaterialer fra kongens borg-

gravninger have udgjort en ejendommelig del af 

samlingen på Frederiksborg Slot. Når kongen be-

holdt og udstillede fundene, må det være fordi, han 

opfattede dem som vidnesbyrd om fædrelandets 

glorværdige fortid.

Den måde, hvorpå livskytten har katalogiseret 

genstandene fra Asserbo og Søborg, afspejler, 

hvordan de var placeret i montrerne på Frederiks-

borg Slot. Genstandene var anbragt i rækker, men 

det er ikke til at afgøre, om de var placeret på hylder 

i skabene eller ophængt på bagvæggen. Metalgen-

standene fra Asserbo var anbragt på tre rækker i 

skabet, mens potteskårene og de tungere fund, 

som f.eks. ovnkakler, gulvfliser og mursten, var an-

bragt på en hylde under skabet og på gulvet. Tilsva-

rende var de mindre genstande fra Søborg anbragt 

i fire rækker i skabet, mens de større ting lå på en 

hylde under skabet39.

Fundene, som kongen hjembragte fra Grønholt, 

omfattede ”En deel fragmenter af jern, lerkar, kridt-

piber samt enden af en malmmejsel” og rimeligvis 

også et par benkamme og flere jerngenstande, her-
Et udvalg af genstande fra Frederiks 7.’s udgravning på Søborg Slotsruin i 1849. 

Efter: Wegener 1852.
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under en kugle, et søm, en mejsel samt en hæn-

gelås og flere nøgler40. Samme fredsommelige ind-

tryk giver det noget større genstandsmateriale fra 

Asserbo, der omfatter genstande fra bygningerne 

og deres indretning, herunder mursten, søm, knust 

glas og blyindfatning fra vinduerne, dørhængsler, 

hængelåse og nøgler, grønne ovnkakler samt grøn-

ne og gule gulvfliser fra kældergulvene. Hertil kom-

mer forskellige småting, som en mønt slået under 

Kong Hans i 1511, stigbøjler, knive, hamre, en mur-

ske, en taphane og et dørslag41.

Fundmaterialet fra Søborg Slotsruin var betyde-

ligt større og mere varieret. Mønterne dokumente-

rer aktiviteter på stedet fra Valdemar Atterdag og til 

Frederik 3.́ s tid. Ved siden af de genstandstyper, 

som kendes fra Asserbo, vidner en skakbrik og en 

mundharpe om fritidsaktiviteter, et fingerbøl om 

kvindelige sysler, og fiskekroge og smeltedigler om 

forskellige aktiviteter på og omkring borgen. Fund af 

våben på Søborg Slotsruin i form af sværd, spidsøk-

ser, lanser, pilespidser, knive, kanonkugler af sten 

og dele af hesteseletøj, bidsler og sporer viser, at 

der på Søborg, i modsætning til på Asserbo og 

Grønholt, var behov for, at man kunne forsvare bor-

gen mod indtrængende fjender42.

Efterskrift
Under treårskrigen gennemførte Frederik 7. og liv- 

skytte Jørgensen tre store udgravningskampagner 

ved Asserbo, Søborg og Grønholt. Borgforskning 

var en ny arkæologisk disciplin, og kongen har i ef-

tertiden fået en del kritik for kvaliteten af sine arkæ-

ologiske undersøgelser. 

Kongen levede i disse år under stort pres på 

grund af krigen, og de mange fisketure og ture i 

naturen til hest eller i vogn var, ligesom de arkæo-

logiske udgravninger, hans måde at koble af på. 

Kongen forventede, at hans elskede Louise tog del 

i disse langvarige og ofte ganske opslidende frilufts-

aktiviteter. Medens kongen fik ro i sjælen, sled det 

imidlertid hårdt på Louises helbred. Hun udviklede 

stress, og kongen måtte lære at vise hensyn, så 

hun fik fred og ro til at komme sig igen.

Frederik 7. havde en sammensat natur, og hans 

fortid som en forkælet og lunefuld prins udfordrede 

ham bestandig i rollen som myndig og folkekær 

konge. Brevvekslingerne mellem Frederik 7. og 

Louise i forbindelse med udgravningerne ved As-

serbo, Søborg og Grønholt viser med al tydelighed, 

at Louise var blevet hans faste holdepunkt i tilvæ-

relsen. Når blot de to var sammen, kunne kongen 

både koncentrere sig om rigets anliggender og ud-

gravningerne. Derfor er Louises nærvær et vigtigt 

parameter, når kongens arkæologiske indsats skal 

bedømmes.

Tak
Tak til Søren Frandsen for transskribering af hånd-

skrevne dokumenter fra udgravningerne ved Asser-

bo, Søborg og Grønholt.
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