Krebsekroen.
Krebsekroen var i de sidste Tiaar af det 18. og
de første af det 19. Aarhundrede den mest anséte
Kro paa Strækningen Kbhvn.—Korsør. Dens Ry
skyldtes ikke blot dens heldige og skønne Belig
genhed, 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 Hus
holdning. Og Plambek — ja han var forelsket i sin
*) A a r b o g e n 1913, S. 82.
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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

Baggeseii.

Plambek.

Madam Plambek*.

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 Ar
bejde for Plambek, og Madam Plambek fik en Virk
somhed, der var ret efter hendes Hjerte. Hun blev

Krebsekrneu.

139

snart vidt bekendt for sin gode Mad, sine gode
Senge, kvikke Svar og værdige Optræden. — Konge
lige Herskaber, Hertugen af Augustenborg og andre
af Tidens Stormænd lagde paa forskellig Maade
deres Erkendtlighed for hende for Dagen. Familie
traditionen véd at berette herom, hvorledes der paa
Sølvbryllupsdagen tidlig om Morgenen indtraf Extra
post 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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Vognen, vidste han, at hans fire Heste ikke heller
kunde trække den igennem, og han maatte 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 én
Gang før som Note til Harhoffs Breve*). Til Forstaaelse af, hvorledes den ellers saa belevne Bagge
sen 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 Ok
tober 1790 var de paa Hjemrejsen naaet til BraheTrolleborg, hvor de tilbragte nogle Dage hos Fami
lien Rewentlov. Deri 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 Bereg
ning over, hvad han havde forbrugt, ledsaget af en
Ballance og et Budget . . .“ Han nævner endvidere,
at B. benyttede det tvungne Ophold i Nyborg til
Specification og Optælling af de af ham i det sidst
*) S oran sk T id ssk r ift, 6. Bind, S. 259.
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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. lykke
des at komme over Beltet og om Aftenen at naa
Krebsekroen, bliver han om Morgenen d. 19. stillet
overfor denne Regning paa 9 Mark, der maaské
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:
P inysthl, d. lit. O et. 17!)(K
l)et skulde yiøre miy meyct midt, i fuld je y huede
ijiret Dem meer end et Oiebliks ffr y rc lse , Madame.
Den Persun, sum suu ubcsindiyen bekluyede siy i Morycs
i uurtiye. Udtryk urer Deres fu r d r in y lutr for første
Guntf puu sin Sumrittiyhed ut lutre fornærmet et fr u e n 
timmer — uy je y bey riber su nd el iy ikke, h rur ledes dette
hændte siy i Deres Duns. Jey skri rer Dem disse Linier,
fur (tt bede Dem mn forladelse derfor — uy je y riide
mundtHy bure yiurt dette, før je y furlud Deres Stue,
dersom De ikke hårde brttyl det Udtryk i Deres billiye
fo rtryd else af rille skiwnke miy de 3 Mark. Jey har
betankt, ut Deres fu r d r in y u f it M urk rirkeliy ikke rur
u b i l l i y — oy endnu mindre u fu r s k u m met. A t jey ikke
kiendte Dem, undskylder miy ikke, thi man bør rære
urtiy imod enhrer, sum man ikke kender. A t De bier suu
forbitret. M adam e'. hur lært miy ut kiende Dem, uy det
yiur miy rirkeliy uruliy, ut De muuske tænker slet om
en Person, der twnker suu rel om Dem. — Modtu y der-
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for Forsikkrinyen um, at jey mett Fornøyelse har
betalt de if M a r k . — Min Kone oy je y hare soret yot
oy sødt i Deres Seny, ri hare hart yod Oprartniny,
oy .ie0 er <"Mc Maadcr fuldkommen fornøyet. Deres Hus
skal i inyen Keisende finde en irriyere Anbefaler end
miy — oy je y skal rist aldriy ylemme red enhrer Lejliyhed at yiore yot iyien head je y forbrød red det Ord
a f o rsk u m m et.
Jey er Deres oy enhrer retskaffen Kones ccrbødiyst
Jiayyesen.

Madam Plambek døde i sin kære Krebsekro
henimod 1840 og blev 90 Aar gammel. Svigersøn
nen, Høyer, havde da forlængst overtaget Kroen.
Efter ham fik Simonsen den. Han var gift med Fru
Høyers 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.

