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I skovens dybe stille ro
Vi er gået af Skjoldungestien til Boserup Skov, der er 
én af to store offentlige skove i nationalparken. Stør-
stedelen af skoven er løvskov, og det er da også præcis 
en bøgeskov, som kunstner Edward Weie har malet i 
1914. På dette tidspunkt var Weie indlagt på Sct. Hans 
Hospital og var derfor tæt på skoven. Som han skriver 
i et brev: ”For øvrigt er jeg begyndt at male lidt ovre i 
Boserup Skov (..) Motivet er saa morsomt: solbelyste 
Træstammer, en Vej gennem Skoven (…) Paa den Ma-
ade gaar Tiden; og saaledes glemmer jeg ogsaa bedst 
mine egne Bekymringer”.  

I Weies farverige modernistiske motiv befinder vi os 
midt i den grønne bøgeskov på en solrig sommerdag. 
Solens stråler skaber et flimrende lys imellem træstam-
merne, på skovbunden og i trækronerne. Det varieren-
de lys forstærkes af de mange penselstrøg i forskellige 
farver, som bygger motivet op i et hav af små billed-
flader, der tilsammen danner selve motivet. Tegneren 
i venstre hjørne er måske en kollega, som er på besøg, 
eller også har Weie indsat sig selv som en friluftsmaler 
i skoven. Vi går på en af de mange skovstier i Boserup 
og når til den østlige del, hvor der i dag er en stilleskov. 
Det er nemt at forestille sig Weie sidde på en af de store 
sten og nyde lysets dansen mellem stammerne i sko-
vens dybe stille ro.

En tegner en solskinsdag 
i Boserup Skov, 
af Edvard Weie, 1914. 
Foto: Privat

Man siger, at kunstnere altid har været eks-
perter i at finde de flotteste og mest interes-
sante områder i verden – netop fordi de bru-
ger naturen og landskabet som inspiration 
til nye værker gang på gang. Nationalpark 
Skjoldungernes Land er et af de områder, 
som igennem alle tider har lokket kunstnere 
til, og de store skove, fjordens strandenge, 
de små landsbyer og ikke mindst domkirke-
byen Roskilde går igen som motiver i mange 
malerier. Vi er fulgt i malernes fodspor og 
zoomer ind på fem værker af nationalpar-
kens billedskønne landskaber - måske gen-
kender du motiverne fra din baghave?

Tekst: Ida Lehrman Madsen og 
Camilla van Deurs. Foto: Tim Krat. 
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BILLED
SKØNNE 
Gå i malernes fodspor gennem 
nationalparkens landskaber  

›› 
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Ud i det blå
Vi følger Skjoldungestien på en lille omvej for at nå ud og få 
udsigten over Roskilde Fjord. Nu står vi i Kællingehaven med 
direkte kig over vandet mod Veddelev. Maleren L.A. Ring 
(1854-1933) har skildret netop dette genkendelige sted med 
fjordlandskabets strandengsvegetation i forgrunden og det 
lave farvand med fastlandet i horisonten. Ring er især kendt 
som realist og symbolist og er en af hovedpersonerne i Det 
Moderne Gennembrud i dansk kunsthistorie. 

”Nu har jeg længe nok boet i et hul og vil gerne op i højden”, er 
den kendte spøgefulde kommentar, som Ring begrundede sin 
flytning fra Baldersbrønde til Roskilde med i 1914. Her fik han 
bygget en stor villa til sin familie på toppen af Sankt Jørgens-
bjerg med udsigt over de gamle hustage, fjorden og udkig til 
Domkirken. Et par år efter købte han yderlige et lille hus neden 
for haven, som i dag rummer besøgscenteret L.A. Rings Ate-
lier. Dengang tog Ring ofte sit staffeli på ryggen og vandrede 
ud i gaderne på Sankt Jørgensbjerg, hvor han fandt adskillige 
motiver i det uspolerede område med de gamle huse. I dette 
motiv har lyset lokket ham ud i naturen, og hvem kan fortæn-
ke ham det? På en kold og frisk dag er det nemt at fortabe sig 
i himlens spejling i fjorden, og ser du bort fra havnen og den 
lidt tættere bebyggelse i Veddelev, så ligner Roskilde Fjord sig 
selv her 100 år efter.

Fra land til by
Vi vender vandrestøvlerne sydpå igen ad Skjoldungestien og 
når ud i det åbne land omkring Svogerslev, hvor vi spejder ind 
mod Roskilde i håb om at få udsigt til Roskilde Domkirke. 
Netop et sted her vest for byen har været inspiration til et værk 
af kunstneren Jørgen Roed (180-1888) i 1832-36. I maleriets 
forgrund ligger en lille landejendom med stråtag. Her står en 
kvinde og mand og arbejder, og bag dem går en pige med kvæg 
igennem en indhegning. I horisonten ses Roskilde Domkirke, 
romantisk indrammet af store træer, og toner sig over mar-
kerne og byen. Roed var en af dansk guldalders bedste malere 
og dette værk emmer af landlig idyl. Ligesom mange andre 
kunstnere på denne tid drog han ud i det danske landskab fle-
re gange for at male arkitektoniske bygningsværker, men også 
det landlige liv i den nationalromantiske ånd, som dominere-
de starten af 1800-tallet. Kunsten skulle dengang være en hyl-
dest til Gud, konge og fædreland, og det må man sige, at dette 
maleri er et godt eksempel på. 

Ved Margretehåb et par hundrede meter fra Skjoldungestien 
finder vi det vejsving, som sandsynligvis har inspireret Jørgen 
Roed. Udsigten er nærmest som dengang for snart 200 år siden 
med et husmandssted i forgrunden, grønne træer og enge og så 
Roskilde Domkirke som kronen på værket i horisonten. 

"Roskilde Fjord. Vinter." af L.A. Ring, 1920. 
Foto: Andreas Elkjær, Rings Venner / Bruun Rasmussen.

"Udsigt mod Roskilde fra et husmandssted" 
af Jørgen Roed, 1832-36. Foto: Ida Lehrman Madsen, 
Statens Museum for Kunst.

›
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"Jeg er begyndt at male lidt ovre i Boserup Skov (..) Paa den Ma ade gaar Tiden; 
og saaledes glemmer jeg ogsaa bedst mine egne Bekymringer” -  Edvard Weie
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De bølgende bakker
Med mange kilometer i benene er vi nu landet midt i istids-
landskabet omkring Gl. Lejre. Navnet Vilhelm Hammershøi 
(1864-1916) er nået længere ud over landets grænser end nogen 
anden dansk malers, og de flestes tanker ledes hen på male-
rier af stuer med åbne døre, vinduer og høje hammerslag på 
auktioner. Men han malede også flere landskabsmalerier, hvor 
han fandt sin inspiration fra sommerture med til ældre gårde 
rundt omkring på Sjælland, som han tog til med sin hustru 
Ida. På sin egen helt stilfærdige måde har Hammershøi skil-
dret dette karakteristiske bakkede åbne landskab. Horisont-
linjen er lav, så den blå himmel med små hvide skyer fylder 
en stor del af motivet over de bakkede marker med klynger af 
skov. Motivet er malet i en meget afdæmpet farveskala, som 
er typisk for netop Hammershøi. Går du fra Gl. Lejre op ad 
bakken mod Sagnlandet på en varm sommerdag, hvor støvet 
løfter sig bag dig og solen får dig til at misse med øjnene, så er 
det næsten som at stå i Hammershøis maleri.

Smukke linjer i landskabet
Vi har nu retning ad Skjoldungestien ned mod Lejre 
station, hvor vi følges på vej ad de store karakteristiske 
lindetræer, der udgør den ene ende af Ledreborg Allé. 
Alléen er Danmarks længste allé, og for mange også den 
smukkeste – og illustrator Svend Otto S. (1916-1996) 
har også ladet sig inspirere af den. I denne ene af teg-
ningerne fornemmer man, hvordan alléen nærmest fort-
sætter i det uendelige. Svend Otto S. er særlig kendt for 
sine eventyrlige, fortællende og hyggelige illustrationer i 
mange børnebøger. I 1965 bosatte han sig i Gl Lejre, og 
i nationalparkens herregårdsmiljø omkring Ledreborg 
Slot fik han også rig mulighed for at dyrke sin særlige 
interesse og evne for at tegne gamle træer. 

Her ender vores tur i malernes fodspor – med masser af 
foto i kameraet og en fornemmelse af at være kommet 
lidt tættere på nogle af de danske kunstnere, 
som har gået i området.

"Landskab fra Lejre" af Vilhelm Hammershøi, 1905. 
Foto: Ole Malling, Stockholm Nationalmuseum.

"Ledreborg Allé" 
af Svend Otto S. 
Foto: Udgivelsen 

'Billedfortælleren', 
Ole Malling

-  Edvard Weie

Du kan selv gå i 
malernes fodspor på 
Skjoldungestien 
fra Roskilde til Lejre 
- en tur på ca. 20 km. 




