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Att Jöns Henriksson föddes vid Fredriksborg framgår med all önskvärd tydlighet genom en
av inskriptionerna på gravtumban som översatt blir: Född i danska Fredriksborg år 1622.

Karta av J.P. Trap baserad på Resens karta från mitten av 1600-talet.
Förklaringar följer nedan. Observera att nordpilen på originalet är fel och röda pilen ovan gäller.

Följande platser är rödmarkerade:
7.  Sparepenge med trädgårdsmästarebostadens möjliga placering vid pricken
11. Frederiksborgs konglige Skole.
12. Kongens Vaertshuus (krogen).



Dokumentation kring olika kartor och skrifter

I andra halvan av 1600-talet ger Peder Resen ut sin Atlas Danicus som bl.a. innehåller en 
bild med titeln: ”Frederichborg bygt aff Kong Christian den 4 1603”. Bilden är från 1646.

Bilden finns på "Det Konglige Biblioteks" hemsida 
http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object61989/da/#

Jens Peder Trap börjar i mitten av 1800-talet ge ut ett geografiskt bokverk med namnet: 
”Statistik – topographisk Beskrivelse af Kongeriket Danmark”. Den kommer sedan i flera 
förnyade utgåvor och i utgåva 2 del 3 sid 119 finns en reviderad kopia av Resens karta 
kallad: ”Fugleperspektiv af Frederiksborg og Hilleröd”.

Traps bokverk finns publicerade i Projekt Runeberg ( www.runeberg.org ) som arbetar på 
frivillig grund med att skapa fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur och göra 
dem öppet tillgängliga över Internet.
Länk till kartsidan i Traps verk är:    http://runeberg.org/trap/3-2/0135.html  .  

Johan Adam Berg ger 1646 ut: "Kurtze und eigentliche Beschreibung des fürtrefflichen 
und weitberühmten Königlichen Hauses Friederichsburg". I den finns ett kopparstick som 
finns elektroniskt på Danmarks nationalmuseum med följande direktlänk: 
http://samlinger.natmus.dk/DMR/asset/15003  

”Kancelliets brevböger vedrörende Danmarks indre forhold” skrivs löpande och finns i 
Rigsarkivet/Arkivalieronline. Dessa är huvudkällan till flera olika skrifter. 
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/other-collection/28

”Frederiksborgs läns och amtsräkenskaper” används också som källor.

”Christian IVs Frederiksborg” har skrivits av Jan Stenberg och utgavs 1950 av 
Freriksborgs Amts Historiske Samfund Hilleröd. 

På sidan 131 finns bilden här 
bredvid med följande text: 
Frederiksborg set fra nord, 
efter maleri (af Jacob Coning ?) 
ca. 1680, på Bregentved. 
Det anges att Sparepenge finns 
till vänster. Det byggdes 
ursprungligen som bostad till 
Christian IV medan slottet 
byggdes om. Att målningen    
skulle finnas på Bregentved 
har inte gått att få bekräftat. 
Bilden här är inscannad 
från boken men tyvärr är den 
där mycket otydlig.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/other-collection/28
http://samlinger.natmus.dk/DMR/asset/15003
http://runeberg.org/trap/3-2/0135.html
http://www.runeberg.org/
http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object61989/da/


”Haveanlaegene og gartnerne ved Frederiksborg slot” av Johannes Tholle utgavs 1958 av 
Havebrugets Forskningsfond. Förutom de äldre källorna så ingår även ”Christian IVs 
Frederiksborg”  som en av de angivna  referenserna.   (på hemsidan finns utdrag t.o.m. sid
17 samt referensangivelser)

Trädgårdsmästarbostaden

I skriften ”Christian IVs Frederiksborg”  står på sidan 132: Urtegårdsmandens bolig skal 
findes ved inkörslen till Sparepenge og kan vist kun  vaere det bindningsvaerkshus, der 
ses på Jacob Conings billede fra 1680.
På sidan 131 finns bilden ovan och det anges att: Bindningsvaerksbygningerne er 
formentlig (sv. antagligen) gartnerbolig og redskapsrum; imellem dem ses indgangen till 
beriderbanen (betecknar anläggning för hästtävlingar, tornerspel eller annat)  i typisk 
renässancestil fra ca 1600. 

I skriften ”Haveanlaegene og gartnerne ved Frederiksborg slot” står det på sidan 12: 
Urtegårdsmanden (eller flere af dem) har haft bolig ved slottet, - den fantes ved indkörslen
til Sparepenge og var vist kun et bindningsvaerkshus, der kan skimtes på billedet fra 1680.
Det benaevntes som foran antydet urtegårdsmandens ”lossement”--.
Vidare står det på sidan 13: Haven ved denne bolig benaevnes iövrigt undertiden Henrik 
Gardeners urtehave..... 

Huset (husen) finns varken på Resens eller Traps karta, men låg troligen vid Sparepenges
kortsida åt nordväst. 

Hendrik Hermesen blev trädgårdsmästare vid Fredriksborgs slott 1601 och var där till sin 
död 1641. Enligt Kancelliets brevböger 1631 (sid 367) tilldelades han det året ett 
jordstycke, men hur detta nyttjats är inte känt.

Sparepengekomplexet revs 1720 och en ny trädgårdsmästarbostad uppfördes samma år 
https://www.kulturarv.dk/fbb/sagvis.pub?sag=6186367, kanske just på jordstycket som 
nämns ovan. Detta hus finns fortfarande kvar på Batzkes backe 1, nära trädgårdarna och 
sjön.

Krogen

I ”Haveanlaegene og gartnerne ved Frederiksborg slot”  kan man på sidan 11 läsa följande
om krogen: Sammen med tre andre personer havde gartner Hendrik Hermesen (22/3 
1631) fået bevilling på att drive kroen, som kongen havde ladet indrettet ved 
Frederiksborg slot. 
Endnu för (sv. även om) han var afgået med döden tillstodes der (14/2 1633) hans kone, 
Johanne Jensdatter, lov till for livstid att blive boende i Hilleröd og att fortsätte kroholdet 
uden att hun (ligesom de andre slotstjenerne sammestedets) skulle besväres med skat 
eller anden tynge, på grund at mandens flitige tjeneste hos kongen.

I ”Kancelliets brevböger”  från 1630 (sid 330) kan man förstå att krogen varit igång i varje 
fall sedan 1625.

https://www.kulturarv.dk/fbb/sagvis.pub?sag=6186367


Frederiksborg statsskola

1633 invigdes Frederiksborg Statsskole och 1635 är första året som någon därifrån finns 
med i Köpenhamns universitetets matrikel, 
http://genealogi.no/kilder/studentmatrikler/index.htm

Att Jöns Henriksson gått i Fredriksborgs statsskola framgår av inskrivningsuppgifterna på 
sid 173 i band 1.  
Han är en av 8 elever som 1642 kommer från E. Scola Fridericiburgensi. Han fick då sitt 
latinska namn Janus Henrici. Av dessa 8 var han den ende som fick tillägget 
Fridericiburgensis efter hemorten. 

I ”Kancelliets brevböger” kan man 1642 (sid 193 o 194) läsa ett meddelande till 
universitetet angående skolan i Hilleröd vid Fredriksborg: at aarlig 2 af de bedst begavede 
Disciple, som promoveres fra naevnte Skole til Akademiet, og som har de ringeste midler 
til deres Ophold, straks maa  blive optaget i Kommunitetet og faa deres Kost ligesom de 
andre dér. 

Om Jöns H var en av de två som på så sätt fick hjälp med sin mathållning vet vi inte.

Fredriksborgs statsskola brann 1734 och de handlingar som fanns förstördes.

Det finns en bok "Frederiksborg Statsskoles Historie 1630-1930" av Björn Kornerup 1933. 
Enligt den hade skolan 34 elever när den invigdes 1633 - Jöns var då 11 år gammal.

1980 firade skolan sitt 350-årsjubileum och i samband med det skrev Bent Vincentsen  
”Frederiksborgs Statsskoles byggningshistorie 1930-1980”. I den framgår det att skolan 
varit på samma plats fram till 1959, det vill säga i 326 år, och att det var vid Søndre 
Banevej. På Google Maps finns inte den gatan med men däremot en med namnet Søndre 
Jernbanevej. Gatan finns ungefär där man kan förvänta sig att skolan låg enligt de gamla 
kartorna. En ny skola byggdes 1959 en bit bort. Artikeln finns ett stycke in på följande länk:
http://www.angelfire.com/journal2/statsskolen/FBS1980.html

Från att ha varit en skola för att förbereda pojkar till högre studier är det numera en vanlig 
gymnasieskola.
 

Övrigt

Johannes Tholle har även skrivit ”Navngivne humlemestre, gartnere,  urtegårdsmaend og 
volmestre i Danmark för året 1662”. I en förteckning på sidan 109 finns en intressant 
uppgift om att en son till Hendrik Hermesen fick lov att komma till Sorö akademi 1621. 
Artikeln publicerades 1956 i personalhistorisk tidskrift dock utan någon hänvisning till 
matrikel eller bakgrundsfakta som bekräftar detta.
https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79511/114635

Dansk-svensk ordbok finns på  http://runeberg.org/dasv1984/ 

https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79511/114635
http://runeberg.org/dasv1984/
http://www.angelfire.com/journal2/statsskolen/FBS1980.html
http://genealogi.no/kilder/studentmatrikler/index.htm

