Sorø Amt 1915

Krebsekroen.
Krebsekroen var i de sidste Tiaar af det 18. og
de første af det 19. Aarhundrede den mest ansete
Kro paa Strækningen Kbhvn.-Korsør. Dens Ry
skyldtes ikke blot dens heldige og skønne Beliggenhed, men nok saa meget Værtindens, Madam
Plambeks, husmoderlige Dygtighed, Begavelse og
ejendommelige Personlighed.
Hun var født Ane Rosbjerg, var Datter af en
Præstegaardsforpagter i Herlufmagle og var som
ung Pige i Huset hos Broderen, Søren Rosbjerg*),
der havde Portforretningen i Sorø. Her gjorde hun
Bekendtskab med sin senere Mand, Henrik Plambek. Han var kommet herind fra Tyskland som
Jæger hos Friherre Reitzenstein, der 1765 blev
Overhofmester paa Akademiet. - Som Jæger havde
Plambek Embedsbolig et Sted ude i Skoven, Familietraditionen mener, at det var paa Kristiansminde. Men hans unge Kone havde et for livligt
Sind og var en for virksom Natur til at kunne finde
sig tilrette med Skovensomheden og sin lille Husholdning. Og Plambek - ja han var forelsket i sin
*) Aarbogen
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unge Kone, og Jægerbestillingen var maaske heller
ikke meget værd, - nok er det, han fik arrangeret
sig med Overhofmesteren, saa han opgav at være
Jæger, men fik Krebsekroen i Forpagtning. Der var

Baggesen.

Plambek.

Madam Plambck.

til Kroen ca. 48 Tdr. Land, hvoraf den lave Jord

Syd for Kroen over mod Store Ladegaards Jorder
tildels var bevoxet med Kratskov. Saa der var Arbejde for Plambek, og Madam Plambek fik en Virksomhed, d~r var ret efter hendes Hjerte. Hun blev
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snart vidt bekendt for sin gode Mad, sine gode
Senge, kvikke Svar og værdige Optræden. - Kongelige Herskaber, Hertugen af Augustenborg og andre
af Tidens Stormænd lagde paa forskellig Maade
deres Erkendtlighed for hende for Dagen. Familietraditionen ved at berette herom, hvorledes der paa
Sølvbryllupsdagen tidlig om Morgenen indtraf Extrapost med to Hofdamer, der bragte Bryllupsgave fra
Hertugen, eller hvorledes Madam Plambek skrev
direkte til Kongen og strax fik frigjort sin Sønne-
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søn fra Militærtjenesten. Fremmedbogen skal have
været interessant, med Bidrag fra mange senere
bekendte Mænd. Desværre er den bortkommet. Min
Hjemmelsmand kan kun erindre et Vers: "Maden
delicat, Opvartningen accurat, men Vejen til Krebshuset er rent desperat". - Dette sidste er sikkert
rigtigt nok. Thi min Hjemmelsmand har selv
hørt den gamle Mand, der dengang var Fragtmand,
fortælle, at han, der ganske vist var ualmindelig
stærk, prøvede sit Læs paa den Maade, at han tog
et Tag i det ene BaghJnl. Kunde han ikke løfte
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Vognen, vidste han, at hans fire Heste ikke heller
kunde trække den igennem, og han rnaatte læsse
.noget af Ladningen af.
Som Kuriosum er foran gengivet i Facsimile et
Brev, som Digteren Jens Baggesen skrev til Madam
Plambek. Det er dette Brev, der sigtes til i H. C.
Andersens Eventyr: "Et Stykke Perlesnor" under
Omtalen af Krebsehuset. Det har været trykt en
Gang før som Note til Harhoffs Breve*). Til For.staaelse af, hvorledes den ellers saa belevne Baggesen kunde forløbe sig overfor Madam Plambek,
kan jeg fremføre følgende:
I Maj 1789 var den 25aarige Baggesen draget
afsted paa sin første store Udenlandsrejse. Det blev
tillige hans Bryllupsrejse, idet han i Bern traf Sophie
Haller og i Marts 1790 blev gift med hende. I Oktober 1790 var de paa Hjemrejsen naaet til BraheTrolleborg, hvor de tilbragte nogle Dage hos Familien Rewentlov. Den' 14. kørte de derfra til Nyborg.
Her blev de opholdte, idet en heftig Storm hindrede
Sejladsen over Beltet. - Baggesen var rejst ud paa
kongelig Bekostning med et fjerdingaarligt Bidrag
paa 200 Rdl. og Løfte om passende Ansættelse ved
Hjemkomsten. Hans Søn siger i sin Biografi af
Faderen: "Det er et charakteristisk Træk hos B.,
at han, skiøndt Digter med Liv og Sjæl og af et
højst bevægeligt Temperament, oftere beskæftigede
sig med en nøjagtig Udsigt over sine Finantsers ·
Tilstand, og med megen Ziirlighed affattede Beregning over, hvad han havde forbrugt, ledsaget af en
Ballance og et Budget . . . 41 Han nævner endvidere,
at B. benyttede det tvungne Ophold i Nyborg til
Specification og Optælling af de af ham i det sidst
*) Soransk 1'idsskrif1, 6. Bind, S.
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forløbne Aar skrevne Breve, - men sikkert har da
B. ogsaa gjort sit Regnskab op og opstillet baade
Ballance og Budget. Og det er ikke ,usandsynligt,
at Ballancen ikke har været gunstig og Budgettet
ikke rigeligt for de Dage, der var igen, inden B.
naaede Kbhvn. - Da det saa endelig d. 18. lykkedes at komme over Beltet og om Aftenen at naa
Krebsekroen, bliver han om Morgenen d. 19. stillet
overfor denne Regning paa 9 Mark, der maaske
var mere, end han i Nyborg havde budgetteret.
Og tilmed maa han have været meget tidlig oppe
den Dag. Thi han naaede Kbhvn. inden Aften trods
den Tids Befordringsmidler og daarlige Veje. Han
kommer da ud af Ligevægt. Men allerede i Ringsted
har han besindet sig, og det Brev, han saa skrev
og sendte med Vognen tilbage, gør ham al Ære.
Brevets Ordlyd er følgende:
lli11ysl!,d, ri. l!J. !Jet" 17!!0.
])et skulde uirfre miy meyet 1n1dl, ifald j1'.'f !tavd~
,r;ii:et Dem 11wer Cilll et f)iebliks A<Jr.IJrelse, Jlladanu'.
IJen l'erso11, som saa nbesind(IJen bekla!Jede si,r; i :lfor!JCS
i 111irl(1J1' Udtryk orer Deres Fordrill[J hor for (rirste
Oang /)(I.Cl sin S11mi1itti,1;hel/ 11l h1u>e f'ornærmet et. Fru.e11lim111er - Oif je,r; /11;,r;ri:!Jer s1111r/eli(J ikke, hrorlcrles dette
hændte s1:u i /Jeres Huns. Je,11 slcrfrer Dem disse Linier,
jiJr 11l bede IJem om fi'orladelse derfor ·- OfJ je,11 nilde
11111n1lili,11 h((.l'C ,1Jiort deUe, /!1r je.IJ f'orlod Deres Sti.te,
dersom De ikke lw.rrle /Jr11,1;t det i'rlfr.!Jk i Deres ln:Ui:r;e
Fort.ryrlelse al rille ski1enkl' 111iy de 3 1llnrk. Jeg lwr
betænkt:, ((,t Deres Forr/1"i11..1J 11/' .'J N11rk rirkeliq ikke var
11/Jilli.IJ - 0,1; enl/nn mindre nj'1)'}'skirn1111et. At:je.IJ ikke
kiendte Dem, 1111dskylder 111.iu ikke, thi m11n /Jffr rære
nrt.i_q i111od e11Jwer, so111. man ikke kmuler. At. De bleo sw1.
f'orbit.rel,. Jlnd11.11w .' hl(,/' lreri mi.IJ at. kiende Dem, O,IJ det
y1:ffr 111.i.IJ rirkeli,11 11roli.1J, 11./. JJe manske t.renker slet 0111
e11 l'erso11, der /.rt'nker s1w ret 0111 Dem. -···- Jfodtag der-
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for Forsikkr·i11qen om, at Jeg med Fornøyelse h({r
betalt. de .'J 111arlc. - 1liin Kone Of/ jey haue sovet got
o.r1 stfdt i Deres Sen.ri, vi have havt yod Opvartniny,
O.f/ jey er ·1: nlle Jlaader /nlrlkom11wn fornrJyet. Deres IIns
sl,:al i in.11e11 Reisendc finde en irriyere Anbefaler enrl
111i,r1 - O.IJ Je.11 skal vist alrlri_q .11lcmme ued enhver Lejl(q!teri rd yifJre fjol igien hvwl jey /orbrørl ved det Ord
n fors kn111111 e I.
J eq er Der l's oy en/irer rets kuf/en Kones ærbfldigst
Ba.rJ.IJCsen.

Madam Plambek døde i sin kære Krebsekro
henimod 1840 og blev 90 Aar gammel. Svigersønnen, Høyer, havde da forlængst overtaget Kroen.
Efter ham fik Simonsen den. Han var gift med Fru
!foyers· Datter af første Ægteskab med en Sachmann.
Simonsen var selv Søn fra Fjenneslev Mølle og
Brodersøn af den Simonsen, der ejede og gav Navn
til Simonsborg i Alsted. Efter Simonsen overtog
Svigersønnen Thorkildsen Kroen. Han købte Jorder
til, nedlagde Kroen i Slutningen af Halvfjerdserne
og solgte senere til Brusch.

