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Jeppe på Bjerget og Holberg på kroen 

Det allerbedste er med brændeviin, at man faar saadan corasie 
derefter. Nu tænker jeg ikke mere hverken på min hustrue eller 
Mester Erich. 

Stakkels Jeppe fra Bjerget. Det har ikke være let at være ham: 
Hårdt arbejde i marken, tørre tæsk af hustruen, som i øvrigt 
ligger i med degnen, hån og spot af naboerne og decideret 
mobberi fra den lunefulde herremand i Baronens skikkelse. 
Der er i virkeligheden ikke meget at sige til, at han i Ludvig 
Holbergs skuespil jævnligt forfalder til at drikke krofatter 
Jacob Skomagers brændevin for at holde modet, eller corasie 
som Jeppe selv kalder det, lidt oppe.

Det er næsten dansk børnelærdom, at Jeppe drikker. Og i ko-
medien sørger han selv for at få os til at spørge, hvorfor han 
drikker. Men har du, kære læser, nogensinde overvejet, hvor 
Jeppe drikker..?

 
Holberg og brændevinen  

I starten af 1700-tallet møder vi den måske mest kendte skik-
kelse i Skoemagerkroens farverige historie: Ludvig Holberg. 
Da Holberg i 1722 skriver en af litteraturhistoriens største 
klassikere, Jeppe på Bjerget, havde han få år forinden fået 
overdraget Kornerup Tiende, omkring 10 km øst for Skoe-
magerkroen, af Københavns Universitet som en del af hans 
professorløn. I forvejen ejede Holberg en gård syd for Skibby, 
omkring 10 km nord for kroen.

Med andre ord har Holberg i starten af 1720’erne med meget 
stor sandsynlighed jævnligt penduleret mellem de to steder – 
og således kan han næppe have undgået at kende til Skoema-
gerkroen. Som nævnt var en rejse på 20 kilometer eller mere 
ikke en decideret smuttur i den tid – og samtidig var Skoe-
magerkroen det finere borgerskabs foretrukne vandings- og 
overnatningssted, når de rejste på tværs af Sjælland. 

Den var på dette tidspunkt blevet den største kro mellem 
Roskilde og Kalundborg, og efter omlægningen af postruten i 
1711, så den nu gik via landevejen ind mod Holbæk, var kroen 
blevet et decideret knudepunkt på Midtsjælland – det var her, 
man spiste godt. Og det var i øvrigt også her man drak den 
bedste hjemmegjorte brændevin. 

Her boede Jeppe 

Den litterært interesserede krogæst, som trænger til at strække 
benene, kan selv tage resterne af stakkels Jeppes hjem i øjesyn. 

Jep Jepsens lille fæstehus med tilhørende mødding, hvor han 
vågner op efter at være blevet narret af Baronen, er for længst 
forsvundet. Men tager man turen ud over markerne og op ad 
„Bjerget“ i skikkelse af den stejle Langfredagshøj, så finder 
man både resterne af en gammel hulvej og rester af ældgamle 
havebeplantninger mellem mur- og stenrester fra 1700-tallet. 

Der er al mulig grund til at formode, at netop disse ruiner 
udgør resterne af Jeppe og Nilles hjem fra Holbergs komedie.

Sidstnævnte bliver tydeligt i en strid mellem købstæderne 
Holbæk og Roskilde i 1730’erne. Omsætningen af hjemme-
brændt brændevin på Skoemagerkroen var enorm – og den 
slags skulle der betales afgift af. Der var store summer på høj-
kant, og i 1734 skriver man fra Holbæk et brev til Kong Chri-
stian IV for at fravriste retten til at opkræve brændevinsafgift 
på Skoemagerkroen fra Roskilde. Det lykkes ikke for holbæk-
kerne at overtage indtægten, men det er fra dette søgsmål, 
som i øvrigt ender ud i en ny kongelig bevilling til krodrift på 
stedet, at vi kan konstatere, at kroen nu har taget navn efter 
sin ejer, Erich Skomager.

Her spiser alle lige godt 

Vi ved altså, at Ludvig Holberg huserer i området i de år, hvor 
han skriver Jeppe på Bjerget. Der kan næppe herske tvivl om, 
at han har siddet i Skoemagerkroens stuer, drukket et glas øl 
med dertilhørende brændevin, mens han har lagt øre til den 
lokale snak om lunefulde herremænd og fordrukne fæste-
bønder. 

For det var sådan, Holberg arbejdede med sine skuespil: Han 
baserede i høj grad sine karakterer på levende figurer og place-
rede handlingen i faktiske miljøer. Dog oftest med små juste-

Ludvig Holberg (1684-1754) 

Bliver kaldt dansk litteraturs fader – selvom han faktisk 
var født i Norge. Holberg skrev videnskabelige værker om 
historie, jura og filosofi, han skrev romaner og poesi, men 
han er i eftertiden mest kendt for sine teaterstykker. Særligt 
komedierne, f.eks. Jeppe på Bjerget. 

Han opnåede både at blive professor i metafysik, latin og 
historie, inden han blev rektor for Københavns Universitet og 
at blive adlet af den danske konge.
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ringer af navnene, så ingen kunne føle sig hængt ud. 
Og som han sidder der med flæsk på tallerkenen og brændevin 
i glasset har Holberg sandsynligvis hørt historierne om Jep 
Jepsen fra Hellehuus. Måske har han endda selv truffet den 
tørstige fæstebonde, for virkelighedens Jep Jepsen boede i dis-
se år på Langfredagshøjen få hundrede meter nord for kroen. 
Et par kilometer øst for Jep Jepsens hjem finder vi øvrigt her-
regården Trudsholm, hvor komediens Jeppe pludselig vågner 
op i silkelagener og fornemme klæder i baronens seng.

Så når skuespillets stakkels Jeppe, som i virkelighedens verden 
hed Jep Jepsen, tyede til at drukne sine sorger i brændevin, 
foregik det altså i skuespillet hos Jacob Skomager – på virke-
lighedens Skoemagerkro ejet af Erich Skomager. 

I øvrigt også det eneste sted i miles omkreds, hvor det overho-
vedet var sandsynligt, at baronen ville indtage et måltid mad 
– og samtidig kunne risikere at løbe ind i fæstebonden. For 
selvom Skoemagerkroen dengang var de fine folks foretrukne 
herberg, så serverede krofatter naturligvis også snaps for de 
lokale. Om det var baroner eller professorer, forfattere eller 
fæstebønder, så kunne de på Skoemagerkroen – dengang som 
i dag – sidde side om side og nyde den gode mad og rigeligt at 
drikke.

Jeppe på Bjerget blev opført første gang på Teateret i Lille 
Grønnegade i København i 1722. Siden er det blevet en udø-
delig klassiker og genopført utallige gange – meget passende 
også som et gæstespil på Skoemagerkroen med Buster Larsen i 
rollen som Jeppe i starten af 1970’erne.

Vidnesbyrd fra 1700-tallet

Den dag i dag er der bevaret enkelte detaljer fra denne epoke 
af Skoemagerkroens historie. Blandt andet kroens hoveddør, 
som stammer fra den periode, hvor kroen for alvor fik vokse-
værk omkring 1740. Det er dermed den ældst bevarede krodør 
i Danmark. 

Tilsvarende er bemalingen i kroernes stuer inspireret af denne 
periode: Da Skoemagerkroen undergik den store renovering i 
2018, dukkede resterne af bemalingen fra 1700-tallet op under 
mange lag tapet og puds, og håndværksmalere har efter alle 
kunstens regler forsøgt at genskabe den gamle udsmykning af 
krostuerne.
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Hvem skulle have troet, at Bourgogne-distriktets lillesøster 
tilsyneladende gemmer sig bare 10 kilometer fra Skoemager-
kroens dørtrin? Det er selvfølgelig lidt af en tilsnigelse og på 
mange måder også en uretfærdig parallel at drage – men så 
alligevel…

Der er altså en helt særlig magi over det kuperede terræn, som 
møder den vejfarende stik øst for det nedlagte observatorium 
i Brorfelde: Landskabet byder på rullende, grønne bakker, 
frodige marker, græssende heste – og pludselig passerer man et 
par parceller med vinstokke, som næsten naturstridigt klynger 
sig fast til nogle af de stejleste, sydvendte skråninger i områ-
det. Skulle du så være så heldig – og held skal der desværre til 
– at få lejlighed til at smage på vinen, så er det, at de burgun-

Njord Vingaard

diske tanker pludselig og helt overraskende manifesterer sig i 
munden. 

To års jagt på den perfekte beliggenhed 

Manden bag vinen i Brorfelde hedder Sune Albertsen, hans 
vingård på i alt 2,25 ha hedder Njord Vingaard, og eventyret, 
for det minder på mange måder om et eventyr og er i hvert 
fald en helt igennem unik dansk vinfortælling, starter tilbage i 
2008. Her begyndte Sune sammen med sin hustru at se sig om 
efter et egnet sted at dyrke vin. På det tidspunkt boede parret 
i København, og tanken om at dyrke vin selv blev født, da en 
ven overtog en gård med 100 vinstokke på Lolland. Her blev 

daværende tidspunkt blev anset for sund fornuft blandt de 
få vindyrkere herhjemme, men skal senere vise sig at være en 
sand genistreg. 

Den første årgang vækker opsigt 

2013 bliver første årgang fra Njord Vingaard. Med Sunes egne 
ord er den nærmest lavet i blinde. Han laver hård selektering i 
marken, dvs. at høstudbyttet bliver forholdsvis lille: Hver plan-
te bærer mange druer, men hovedparten klippes væk, mens de 
endnu er umodne for at øge smag og intensitet i de klaser, der 
ender som vin på flaske. Til gengæld bliver kvaliteten så meget 
desto højere: Efter halvandet år på franske egetræsfade står 
Sune med 830 flasker af en vin, som lever op til hans egne høje 
kvalitetskrav, men som ingen på det tidspunkt kendte til. 

Det er en dansk rødvin, lavet på pinot noir – tanken er så ab-
surd, at det nærmer sig det kætterske i et til tider småsnobbet 
vinmiljø. Og det er faktisk meget vanskeligt at forestille sig, at 
ret mange personer i det lidt lukkede vinmiljø herhjemme vil 
tage vinen alvorligt.

Derfor tager Sune på rundtur til en lille flok af nøje udvalgte 
restauranter og vinkendere og præsenterer vinen for dem. En 
del afviser helt at smage på vinen, mens andre lader nysgerrig-

Sune involveret i produktionen af nogle få flasker vin. Resul-
tatet blev overraskende godt, men Sune var ikke desto mindre 
skeptisk overfor selve druen, de anvendte – og derefter gik 
jagten på egnede marker i gang. 

De vigtigste redskaber i dén proces var tålmodighed kombi-
neret med Kort- og Matrikelstyrelsens højdekurvekort. For 
når man dyrker vin, særligt i Danmark, vil man gerne have en 
sydvendt mark for at få så meget eksponering for solen som 
muligt. Samtidig vil man også gerne have noget hældning på 
marken, fordi frosten ruller af bakkerne og ned i det lavtlig-
gende terræn – og stejlheden på den måde virker som frost-
sikring i den skrøbelige periode, hvor vinen blomstrer. 

To år tog det at finde den helt rette stump jord. I 2010 kører 
parret således ved et tilfælde igennem Brorfelde i Midtsjæl-
land. Egentlig har Sune på det her tidspunkt bestemt sig for 
at plante vin et helt andet sted, men da han ser terrasserne på 
det, der bliver hans første vinmark med en hældning på im-
ponerende 30 procent, kombineret med en perfekt sydvendt 
beliggenhed, ændrer alle planer sig. 

Sune får fat i ejeren af marken, laver en aftale om at forpagte 
den – og som sand bourgogneelsker planter han den natur-
ligvis til med en tidligt modnende udgave af Bourgognes 
hoveddrue, pinot noir. Druevalget er stik mod det, som på 

Sune Albertsen plantede de første 
vinstokke i 2010 og lavede den første 
årgang pinot noir i 2013. Siden har han 
lavet rødvin i 2014 og 2018, mens 2019 
og 2020 stadig venter på at blive flasket. 

Desuden laver han meget små mængder 
mousserende vin, som kun bliver afsat 
til samarbejdspartnere og venner, samt 
en lille produktion af fadlagret hvidvin 
på druen Solaris. Akkurat som med 
rødvinen har også hvidvinen snydt alt 
og alle til adskillige blindsmagninger, 
hvor buddene sjovt nok ofte går 
i retningen af hvid, fadlagret 
bourgognevin. 

Vingården har navn efter den nordiske 
ase-gud Njord, som bl.a. er gud for 
jorden, landbruget og frugtbarhed – 
og til hver årgang får Sune Albertsen 
designet en ny etiket, baseret på et 
originalt kunstværk.
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Caviar i desserten? Ja, det salte udtryk klæder faktisk den søde 
og syrlige dessert helt fantastisk – man må bare ikke være fed-
tet med den! Dermed også sagt, at denne dessert ikke hører 
til de billigste, hvad angår råvarerne. Til gengæld præsenterer 
den sig flot på tallerkenen og oser nærmest af overskud og 
dekadence. Denne ret er en del af Skoemagerkroens særlige 
jubilæumsmenu, hvor der anvendes danskfarmes caviar fra 
Lyksvad. Andre caviarhuse fungerer også fint, men til gengæld 
dur andre typer af fiskerogn desværre ikke. 

Ingredienser, 4 personer 

Tærtebund:
250 g hvedemel
100 g flormelis
100 g koldt smør 
1 æg 
Lidt salt
 
Citroncreme:
2 æggeblommer
50 g koldt smør
2 æg
125 g sukker 
1½ dl citronsaft
1 spsk fintrevet citronskal
1 spsk majsstivelse
 
Italiensk marengs:
250 g sukker 
½ dl vand
125 g æggehvider
 
Skovmærkeis:
3 æggeblommer
100 g sukker
3½ dl sødmælk
2½ dl fløde
Et meget stort bundt skovmærke

Karamelliseret fløde:
2 dl fløde
Saft fra ½ citron
Et nip slat
3 spsk. creme fraiche 18% eller kærnemælk

Desuden: 
50 gram caviar

Fremgangsmåde

Skovmærkeis: Bland mælk, fløde og fintsnittet skovmærke og 
lad det trække ½ time. Blend massen og sigt den. Pisk ægge-
blommerne lyse og luftige med sukker til sukkerkrystallerne 
er helt opløst. Bring mælkefløden op til kogepunktet og hæld 
den lidt efter lidt over æggemassen under konstant omrøring. 
Sæt ismassen tilbage på blusset og varm den op under omrø-
ring til den tykner. Køl ned og kør til is på ismaskine.

Citroncreme: Æg, æggeblommer, citronsaft og –skal samt 
majsstivelse koges igennem under kraftig omrøring i en gryde. 
Vær ikke bange for, at massen skiller, selvom den koger – det 
sker ikke pga. majsstivelsen. Rør de kolde smørtern i cremen 
og lad den køle helt af.

Mørdej: Saml 250 g hvedemel, 100 g flormelis og et nip salt 
med 100 g koldt smør og et æg. Dejen skal ikke æltes bare 
samles. Derefter sættes den på køl, inden den rulles ud til ca. 
3 mm tykkelse og trykkes ned i små forme. Denne mængde 
giver mere end fire små tærter, men overskydende dej kan 
gemmes i flere dage på køl eller fryses ned til senere brug. Dej-
en blindbages (læg et stykke bagepapir over hver form og fyld 
tørrede bønner eller riskorn i) i ca. 8 minutter ved 200 grader.

Karamelliseret fløde: Alle ingredienserne blandes og varmes 
op ved middelhøj varme på en teflonbelagt pande. Fløden vil 
nu karamellisere, og når massen er blevet tyk omtrent som 
mayonnaise tages den af varmen og køles helt ned.

Citrontærte med marengs,  
skovmærke, fløde og caviar

Italiensk marengs: Æggehvider piskes stive med 50 gram 
sukker. Det resterende sukker koges med vandet til sirup. Når 
siruppen bliver 121 grader varm (brug et sukkertermometer), 
hældes den i en tynd stråle over æggehviderne under konstant 
piskning. Fortsæt med at piske til marengsen bliver helt koldt 
– regn med cirka 10 minutter.

Anretning: Den kolde creme hældes ned i tærterne, som 
toppes op med den kolde marengs på den ene side. Brug en 
evt. en sprøjtepose. På den anden side placeres et æg af skov-
mærkeis, som toppes op med en gavmild skefuld caviar. Server 
med den lidt salte og fede karamelliserede fløde til.

Vinforslag: En virkelig krævende dessert med intens sødme 
fra marengs, heftig syre fra citronen og toppet op med et 
markant salt indslag fra caviaren. Prøv med en tysk riesling 
auslese, som både matcher syre og sødme – og ikke mindst 
elegancen fra caviaren.
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Restaurationsbranchen er en rastløs branche. Et evigt dra-
ma, som hele tiden udvikler og forandrer sig: For nogle år 
siden var det den molekylære gastronomi, som forsøger at 
narre vores sanser og lege med de neurologiske mekanismer 
i smags- og duftreceptorer, der var sagen: Maden skulle helst 
ligne noget andet end det, den bestod af, alle sanser skulle 
gerne i spil med lyssætning, klokker med røg og sprayflakoner 
med duftindtryk. Men det varede kun ved i en periode, for så 
kastede vi alle tilsyneladende vores kærlighed på det franske 
bistrokøkken, som blev afløst af fokus på de lokale råvarer, 
der næsten umærkeligt gled over i et stadig mere dogmatisk 
nynordisk køkkenregime.

Smag og behag er flydende begreber, tingene flytter sig kon-
stant, vi vil overraskes og se, smage, dufte og opleve noget an-
det i dag end i går. Og det rejser det naturlige spørgsmål om, 
hvordan en 500 år gammel landevejskro følger med tiden. 

Skoemagerkroen er så klassisk en udgave af landevejskroen, 
som de overhovedet kommer – og alene det faktum kan må-
ske få et par advarselslamper til at gløde svagt: Det er trods 
alt nogle årtier, måske endda århundreder, siden, at fremtiden 
sådan i al almindelighed tilhørte landevejskroerne: Hvor man 
i Skoemagerkroens første leveår havde brug for en overnat-
ning eller to på sin rejse hen over Sjælland, gider de færreste at 
tage sig tid til en kaffepause i dag.

Så hvordan kan en gammel kro sikre sig sin relevans i nutiden 
og ikke mindst fremtiden?

Tro mod sin historie 

På Skoemagerkroen gør man det ved at insistere på udvikling, 
samtidig med at man fokuserer på sig selv og sin historie. Det 

handler om at fastholde sit ståsted, men samtidig hele tiden 
være i bevægelse og åbent for noget nyt, så man er i stand til at 
gribe de muligheder, der nu engang måtte dukke op.

På vinsiden eksemplificeres det fint af en stille januardags 
tilfældige møde med det unge par bag Agerbo Vingaard ved 
Hanvsø i Sejrøbugten. Efter restauratør Poul Bøje Nielsen og 
restaurantchef Amanda Bloch Jensen havde smagt på Agerbos 
hvide solaris og deres rosé på cabernet cantor, blev der på ste-
det lavet aftale om at sætte vinene på kroens kort. Pludselig er 
der hele fire danske vinproducenter på kortet, hver især med 
flere vine, for når Danmark – måske lidt overraskende – er 
ved at etablere sig som et seriøst vinproducerende land, så skal 
det også afspejle sig på vinkortet på en seriøs kro i tråd med 
tiden.

Det handler om at have et blik for, hvad der sker lige nu, som 
kommer til at præge opfattelsen af i morgen. Og ikke mindst 
at balancere det op mod visheden om, at Skoemagerkroen 
ligger i Kirke Såby og ikke på Kongens Nytorv. At være tro 
mod sig selv, sin historie og sine omgivelser.

»Skoemagerkroen skal være det sted, du får den fedeste op-
levelse med stor gourmet, dejligt værtsskab, fantastisk vin og 

skønne overnatningsmuligheder. Men du skal også kunne 
mærke, at fra det øjeblik, du træder ind, til du kører igen, så er 
der sjæl bagved alt, hvad vi laver. Man skal kunne mærke men-
neskene og historien i kroen. Vi har noget, ingen andre har. 
Mange går efter gode råvarer, økologi, bæredygtighed – det 
har vi bevæget os i gennem mange år og gør det fortsat. Men 
på Skoemagerkroen har vi noget, som ingen andre har: Vi har 
historien,« erklærer Poul Bøje Nielsen.

Kirke Såby, ikke Kongens Nytorv

»Det er det fedeste, når du går hjem med følelsen af at 
have gjort en forskel for gæsterne. Når man er gulvet, som 
vi siger i branchen – altså serverer for gæsterne, så er det 
på en måde lidt ligesom at stå på en scene: Du er her for 
gæsternes skyld, men du må gerne have personligheden med 
ind i restauranten. Vores fornemste opgave er at sørge for, at 
gæsterne føler sig hjemme. Jeg elsker dialogen med gæsterne, 
og vi er tæt på dem her: Det er fedt, når de spiller tilbage 
og giver os noget, så vi kan blive skarpere. Det skønne ved 
Skoemagerkroen er også, at spændet af gæster er så stort: Det 
er et udsnit af hele Danmarks befolkning, som kommer forbi. 
Og så er det fantastisk at arbejde et sted, som er i udvikling. 
Det er rigtig sjovt, at det hele bevæger sig og at vi rykker os 
som et team.«

Amanda Block Jensen, restaurantchef og sommelier


