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REDAKTIONEN
Bjergegade 10 b
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 31 00
Email: fredensborg@sn.dk
Hjemmeside:
www.sn.dk/fredensborg
Steffen Slot (slot)
Telefon 4921 2531
Thomas Kellermann
(kellermann)
Telefon 6035 4222
Gitte Schwartz
Telefon 3055 4247
SALG OG ABONNEMENT
Tlf.: 4824 4100
hilleroed.salg@sn.dk
Dagligt kl. 8.30-16. Lørdag
lukket.

TID OG STED
LØRDAG:

10.00-18.00: Holmegårdscentret, Kokkedal: Få taget en
gratis corona kviktest
11.00-13.00: Humlebæk Bibliotek: Fernisering på ny udstilling med værker af Ege
Arp-Hansen.
15.00-18.00: Humlepubben,
Humlebæk Centret:
Jazzkoncert med The Spirit
of New Orleans.
15.30-21.00: Humlebæk Center
9, Corona test - PCR.
19.00: Kulturstationen, Humlebæk Centret: Trioen »The
Veterans« giver koncert.
Billetter via kulturstationen3050.dk

SØNDAG:

10.00-18.00: Holmegårdscentret, Kokkedal: Få taget en
gratis corona kviktest
8.00-13.30: Humlebæk Center
9, Corona test - PCR.
15.00: Teaterhuset, Kalvehaven 6, Nivå: Nivå Amatør
Teater opfører ”Stik imod
fornuften”. Billetter via
www.nivateater.dk eller
telefon 2712 2813

Humlebio

Lørdag:
14.00: Syng 2 - DK tale
16.30: Rose
18.30: Parallelle mødre
20.40: Batman
Søndag:
12.00: Syng 2 - DK tale
14.30, 16.30: Rose
18.30: Parallelle mødre
20.40: Batman

NYE CORONATAL I
FREDENSBORG KOM.

1580
SMITTEDE

PR. 100.000 INDBYGGERE
DE SENESTE 7 DAGE

650

FAKTISK ANTAL
SMITTEDE
DE SENESTE 7 DAGE

Jeppe Aakjærs tanker om grænser mellem kønnene, natursyn og dannelse var ved at lide en kulturel død, fortæller Anette Prehn, der har skrevet bogen »På gådejagt efter Jeppe
Aakjærs usungne sange«. 
Foto: Allan Nørregaard

En flig af livets gåde ...
BØGER: I jagten
på Jeppe Aakjærs
usungne sange
opdagede Anette
Prehn, at det der
betød noget for Jeppe Aakjær, også er
noget, der fylder det
moderne menneskes
tanker og kampe.
Af Steffen Slot 	
Foto: Allan Nørregaard
Det er med den åndelige næring i nogen grad som med
den fysiske: Vi tåler ikke, at
der på vor tallerken lægges
æg, der er lagt for nogle år siden, eller brød, der er 14 dage
gammelt.
FREDENSBORG: Da Jeppe
Aakjær var aldrende, vidste
han godt, hvad der ville ske,
og han skrev om det i sine
breve og tekster. Lærkens
sang kan mennesket lytte
igennem århundreder uden
at kede sig ved dens toner,
men store lyrikere…? De
trætter i længden, de dør til
forglemmelse – og de tager
meget af deres produktion
med sig graven.
Under pandemiens nedlukninger i 2020 kørte
forfatteren, sociologen og
foredragsholderen Anette

Prehn forbi Jeppe Aakjærs
gravsted og faldt i tanker
over gravstenens ord. Jeppe Aakjær skrev dem 10 år
før sin død, hvor han var
ramt af Den Spanske Syge
og troede, at han skulle dø.
Hun blev fascineret af de fire
linjer, hvor der både stod,
at ”Her standsed de glade
klange”, og ”Det er asken af
usungne sange, der hviler i
denne skål”.
Især det med de usungne
sange. Hvad mente han med
det? Hun blev nysgerrig, og
i efteråret udgav Gyldendal
”På gådejagt efter Jeppe
Aakjærs usungne sange”.
Her præsenterer hun nye
sange, der er inspireret af
brudstykker fra Jeppe Aakjærs breve, foredrag, erindringer og romaner.
- Der var så meget lyrik,
der lå og gemte sig i Aakjærs
ukendte prosa, fortæller
Anette Prehn i hjemmet i
Fredensborg.
Foran hende på køkkenbordet har hun lagt en lille
bunke med romaner af Jeppe Aakjær og digterens brevudvekslinger med venner,
hustruer, og familie. Hvis
man bladrer i Anette Prehns
eksemplarer af bøgerne, er
de præget af markeringer lavet med gul overstregningstusch.
For den personlige genopdagelse af Jeppe Aakjær
havde et formål.
- Jeg vil give liv til noget,

Hov, der var en god sætning - et smukt billede, en elegant tanke.. Anette Prehn har været på en litterær
jagt i Jeppe Aakjærs breve, foredrag, romaner og erindringerr for at finde brudstykker af prosa, der kunne
give inspiration til nye sange.
der ellers var dødt. Vi vil sikkert blive ved med at synge
sange som ”Jeg er Havren”,
”Jens Vejmand” og ”Sneflokke kommer vrimlende”,
men Jeppe Aakjærs tanker
om grænser mellem kønnene, natursyn og dannelse
var ved at lide en kulturel
død, fortæller Anette Prehn,
og derefter tager samtalen
fart med adskillige afstikkere i forskellige retninger.
I de mange breve og romaner er der sætninger og

metaforer, der lyser op, når
Anette Prehn genlæser dem
her et århundrede senere.

En ål igennem hånden
”Jeg kan godt tåle gentagelsen; jeg ynder den endda…
Giv mig gentagelsens glæde”, skrev Jeppe Aakjær
som voksen. I vores tid siger
forfatteren Jørgen Leth, at
netop ”Gentagelsen er det
smukke”, og før ham har
Dan Turèll skrevet ”Mest af
alt holder jeg af hverdagen”.

For Anette Prehn bliver
det til sangen ”Gentagelsens
glæde”, hvor hun også lader
sig inspirere af brudstykker
af Jeppe Aakjærs erindringer fra barndommen. I bogen forklarer hun overvejelser og valg og sætter glæden
ved gentagelsen op imod det
moderne menneskes frygt
for at gå glip af noget. FOMO
– Fear of Missing Out.
Men når dagen er omme og
bøgerne sat i reolerne – også
hendes egen bog om Jeppe
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Rugen husker næppe
de hundred’ byger af vand,
der bragte den styrken og væksten
De vigtigste indtryk blir skrevet i sand.
Giv mig gentagelsens glæde,
mens jeg kort er her til stede.
Lad mig huske livets hverdag,
de almindeligste minder,
før jeg atter pist forsvinder

TYVERI: En ny type
af tricktyverier har
på det seneste plaget ældre mennesker.

Barnet husker næppe
de hundred’ favntag og ord
på kærlige dagligdagsdage.
Så meget fordufter på rejsen til stor
Giv mig gentagelsens glæde...

Af Steffen Slot

Men’sket husker næppe
de hundred’ gaver, vi får
hver dag af naturen for intet.
Hvor er der dog meget, vi ikke forstår.
Giv mig gentagelsens glæde...

Aakjær – hvilke brudstykker fra gådejagten er de vigtigste? Hendes yndlingscitater?
- Jeppe Aakjær brød sig
ikke om ligegyldige interaktioner, og han mente, at
mange gik i kirke om søndagen, fordi de skulle, ikke for
at få noget ud af det. I romanen ”Arbejdets Glæde” bruger han ålen som et billede,
og han skriver om bogtitler,
der ”gled ind i øret og ud igen
uden at efterlade andet end
træthed – som en ål går igennem ens hånd, og der bliver
bare lidt slim tilbage”, siger
Anette Prehn og fremhæver,
hvordan citatet både relaterer sig til Jeppe Aakjærs fornemmelse af at dø til glemsel, men også til det at leve
livet og stå tilbage uden at
livet har gjort indtryk.
Og når emnet er dannelse
af et menneske, var Jeppe
Aakjær ikke særlig begejstret for skolen som institution…
- Han havde en fremsynet
ide om, at unge mennesker
skulle have et gratis rejsepas til at køre med jernbanen rundt i hele landet for at
se livet, som det var – så dét

kunne danne dem som mennesker, tilføjer hun.

Vandrevand, puslestrøm
Et andet særligt citat stammer fra et brev, som Jeppe
Aakjær skrev til sin muse
– en veninde, som stod ham
meget nær gennem hele livet, uden at de blev gift eller
at en affære kan påvises.
”Frk. Bing! Tro mig på mit
ord, Dem glemmer jeg aldrig! De egner Dem simpelt
hen ikke til glemsel”, lyder
citatet, der i dag kan virke
noget melodramatisk.
- Brevet har en erotisk
gnist, men der er også beskrivelsen af noget, der er
”larger than life”. Til teenageren i dag kan det være
med til at fortælle, at kærlighed er mere end det, som
popkulturen viser. ”Jeg er
forelsket i din krop”, som en
populær popsang hedder på
engelsk. Men én ting er betagelse, en anden forelskelse
og en tredje dyb kærlighed.
Jeppe Aakjær mestrer at
sige meget bare i én sætning.
”De egner Dem simpelthen
ikke til glemsel”…
Anette Prehn kunne blive
ved med at trække citater
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Anette Prehn bor i Fredensborg med udsigt ud over Esrum Sø, og hun
er dybt fascineret af Jeppe Aakjærs evne til at skrive om den natur,
som han var nært knyttet til allerede i sin barndom.
frem, for de er hele grundlaget for bogen. Jeppe Aakjærs
tekster, de samlede værker
og de efterladte breve, kan
bruges også af det moderne
menneske til at ”løfte en flig
af en dybere forståelse; af livets gåde”.
Lige dét ordvalg er Anette
Prehns kommentar til Jeppe
Aakjærs digt om den danske
bæk, der i denne regnvåde
vinter synes allestedsværende ude i naturen. Særlig

én linje fra digtet fremhæver Anette Prehn:
”Dit vandrevand, din puslestrøm har nynnet i vor
folkedrøm og pyntet Danmarks kjolesøm fra landets
ældste tider”
På gådejagt efter Jeppe
Aakjærs usungne sange. Af
Anette Prehn. Forlaget Gyldendal. Udover bogen er også
udkommet sanghæftet og
cd’en ”21 usungne sange”.

Bogen fik 5 hjerter i litteraturprofessor Thomas Bredsdorffs anmeldelse i Politiken.

KOKKEDAL/NIVÅ: Torsdag
eftermiddag lykkedes det at
franarre en kvinde 15.000
kroner.
Via telefonen blev den ældre kvinde i Kokkedal blev
narret til at udlevere pinkoden til sit kreditkort, og
derefter kom en person for at
hente kreditkortet. I telefonen udgiver personerne sig
for at være ansat i en bank,
hvorfra de ringer for at advare mod uretmæssig brug
af kortet. Ved at udlevere
pinkode og aflevere kortet
kan problemet løses, fortæller personen i telefonopkaldet.

Borgermøde om
bevaring og
udvikling af
Karlebo landsby
KARLEBO:
Fredensborg
Kommune inviterer til borgermøde om forslag til Lokalplan L105 for bevaring og
udvikling af Karlebo landsby. På mødet vil lokalplanforslaget blive præsenteret
og drøftet.
Borgermødet holdes tirsdag den 15. marts klokken
17.00 på Karlebo Skole.
Tilmelding til borgermødet sendes til mail borgermoder@fredensborg.dk senest den 10. marts 2022. Lokalplanforslaget er i høring
frem til den 19. april 2022 og
kan findes på kommunens
hjemmeside via følgende
link: Høring Lokalplan L105
for bevaring og udvikling af
Karlebo landsby.

Hvor er der ellers glemt litteratur?

Fællesspisning
på biblioteket

FREDENSBORG: De fleste
bogreoler har indhold, der
er på vej ud i glemsel – til
trods for at det ofte er en
stor oplevelse at genopdage
de ord, der blev skrevet engang. Har I gode oplevelser,
kære læsere?
I over to måneder har dette
interview ligget halvt skrevet i et word-dokument på
en computer, imens resten
af materialet langsomt var
ved at blive ulæselige, håndskrevne noter i en Bantex
notesblok. Det kan være en
opslidende fase, når hver-

NIVÅ: Hver tirsdag eftermiddag kan man se borgere, der
repræsenterer borgergruppen Fællesværket, foran
Nivå Bibliotek. Foreningen
bag, Mere Liv i Nivå Bymidte, vil fra marts arrangere
fællesspisning på Nivå Bibliotek.
- Det er selvfølgelig op til
folk selv at lave indholdet i
rammerne, forklarer Karoline de la Motte, der er formand for foreningen.
Hun fortæller, at tanken er
at lave fællesspisning med et
forskelligt tema hver gang.

dagens andre opgaver og
deadlines skubber en god
historie i baggrunden. Hvad
der har været, en berigende
snak, bliver på ondskabsfuld vis til et maratonløb.
Det pudsige er, at journalisten i de seneste to måneder
i mine overspringshandlinger netop har ramt litteratur, der er på vej ud i glemslen, givetvis inspireret af
Anette Prehn. Først læste
han et genoptryk af Thorkild Hansens anmeldelser
af ny litteratur i 1950’erne,
samlet i bogen ”Havblik
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Falske bankfolk
snød kvinde for
15.000 kroner

Gentagelsens
		 glæde

Brudstykker af Jeppe Aakjærs ord er her flettet med Anette
Prehns egne, og det er blot en af 21 nye sange, som komponisten Kristian Bisgaard har skrevet melodi til.

n

midt på dagen” fra 1998. Derefter læste han selvsamme
Thorkild Hansens fantastisk velskrevne ”Det Lykkelige Arabien” om den danske ekspedition i 1700-tallet,
der ender så grueligt galt for
alle, undtagen landmåleren
Carsten Niebuhr.
Dernæst læste han, pudsigt nok, næsten en reference til Jeppe Aakjærs synspunkt om skolegang – og i en
nyere bog af Amor Towles.
”I stedet for lige rækker
på en skolestue ville man så
ikke være bedre tjent med

at arbejde sig frem mod en
rigtig horisont, så man kunne se, hvad der lå bag den?”,
spørger en opvakt pige i romanen ”En gentleman i Moskva”, hvor hovedpersonen
taler om at udvide sin horisont med skolegang.
Læsere er velkomne til at
komme med inspiration til
god dansk litteratur, der er
på vej til at uddø rent kulturelt. Eller brudstykker af
nyere litteratur, hvor der er
genklang til den danske litterære kulturarv. Skriv til
fredensborg@sn.dk
slot

Men det er ren og skær fup
og tyveri. Da kvinden i Kokkedal fattede mistanke, var
der allerede hævet 15.000
kroner på hendes konto.
Samme dag i Nivå afviste to
kvinder at udlevere pinkode
og dankort. Politiet har et
signalement af en kvinde,
der mødte op på en adresse
for at få udleveret dankortet.
Hun beskrives som mellemøstlig af udseende, 165-170
centimeter høj, almindelig
af bygning og med sort hår.
Hun talte dansk og var iført
blåt mundmind.
Politiet oplyser, at banker
ikke benytter sig af sådanne
fremgangsmåder. Hvis man
er i tvivl om identiteten på
en person fra en bank eller
myndighed, skal man bede
om navn på personen og ringe til banken eller myndighedens hovednummer for at
blive stillet om til personen
– kun på den måde kan man
være sikker på, at der ikke
er tale om tricktyveri.

- Overordnet har vi lyst
til at lave spændende mad
med grøntsager. Økologi,
vegetar,
overskudsmad,
sankemad,
svampemad,
klimavenlig mad, kød som
krydderi og videre i den dur,
udtaler Karoline de la Motte
i en pressemeddelelse.
Hun håber, at folk bliver og
hygger og snakker, så længe,
der er mad. Arrangørerne
tager ikke penge for maden,
men hvis man har lyst ti lat
give et frivilligt bidrag til
foreningen, er man velkommen til det. Første gang bliver 17. marts klokken 18, og
tilmelding kan finde sted på
email merelivnivaabymidte@gmail.com

Dyrespor – en
tur for familien
FREDENSBORG: Søndag den
13. marts inviterer DN i
Fredensborg til en gåtur efter dyrespor i forårsskoven
Grønholtvang.
Det sker sammen med
Martin Knudsen og Tina
Stets fra Naturfredningsforeningen, og målet er at finde
afgnavede kogler, aftryk af
små poter, forskellige efterladenskaber og meget andet.
Deltagerne mødes klokken
10.00 på Præstemosevej nær
Tulstruphus. Parkeringspladsen vil være tydeligt
markeret med flag. Turen
varer omkring 2 timer med
en indlagt pause undervejs
med forfriskninger til børnene. Husk varmt tøj, solidt
fodtøj, da en del af turen kan
være mudret, plastikposer
til fund og gerne en kikkert.

