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rundt. Et aabcnt Stykke findes langs Vejen forbi Annisse. hvor
Pølaa løber ud, men ellers er SØens Bredder overalt da kkct af
Rør og Grøde langt ud, en Tykning der idet Srnaa leder Tan-
ken hen paa Nilen. Skønt Landets største Sr-j og beliggende i
en befærdet Egn er Arre Sø den mest bortgemte og mindst
kendte af alle danske Søer, med utilgængelige Bredder, kun
synlig fra høje Steder i Omegnen.
Fra Afstand virker SØen ikke blaa som andre Indsøcr, men

fanger Lyset med en Sølvglans, Vandet har en Egcnfarve, gul-
graa, opalisercndc, hen i Retning af Absinth, et underligt stort
falmet, lysforladt Vand. Farven har en bestemt Aarsag, en 10-
kal Algeart, der gør Vandet uigennemsigtigt, ikke den grøn-
kaalsagtige Hinde der svømmer oven lX1aVandet i andre Søer,
som f. Eks. Viborgsøerne, i den varme Sommertid, og forsvin-
der igen, naar det bliver koldt, Arre Sø er altid graa. Set fra en
Baad ser Vandet ud som Lervand og er saa tykt at Lyset kun
trænger faa Tommer ned gennem Overfladen. Vandet er
i øvrigt friskt nok; som bekendt holdes Arre Srl i Reserve til
Københavns Vandforsyning en Gang i en Fremtid. At svom-
me i har Vandet en fersk, gqJderig Smag og er et Mysterium at
stikke Hovedet i. Der kan ikke mcdes i Silen, Fiskene kan ikke
se Ormen. De maa leve S0111 ien Tange. Er Søens Fauna under-
søgt i den Anleclning? Almindelige Ferskvandsfisk li nclcs
i øvrigt i Soen. Fiskeretten ejes af en enkelt Mand i Frederiks-
værk, som fisker med Net fra Motorband. Man vil aldrig se et
Sej I p:l:l Arre Sj.;. Naar man er ude pJJ den er man ene med

Mytens Ring

Naar man paa firetyvende Aar har tilbragt Somrncrmaancdcr-
de oppe i Tisvildeegnen. i Nærheden af Arre Sø, synes man
man er kommen til at vide noget om Landskabet der, men har
ogsaa Iaact Erfaring for hvor længe det varer, inden man rigtig
(Jcd noget om et Sted man er bleven omplantet til; det har va-
ret bande ti Aar og mere, inden man begyndte at se mere end
Overfladen.
Det tør da gJaes ud fra at naar man fortæller noget 0111 Arre

Sø er det Nyt [ar de fleste, uden inaaske lige for Beboerne om-
kring dens Bredder; og selv for dem er Søen et mere ukendt
Farvand end de i Grunden ved af.
Megen Konfluks finder Sted forbi Arre Sø, ad Helsinge-

vejen fra Hillerød til Tisvilde; Landliggere og Badegæster vil
oppe fra det høje Sted ved Ramløse i Forbifarten se Glimtet af
et stort blegt V andspcjl, med et skovklædt Næs ud i ovre paJ
den anden Side, Arre Sø; Ilede ved den, naar man pas~erer Bro-
en ved Aaen, der Ifjber ud iden fra Ellemosen ind under Tibir-
kc lhkker, forsvinder Udsigten til Søen b:J.g et Vildnis af Rør,
og kommer ikkeigen i Socus Nærhed. Den lavtliggende og
grunde Sr:s er bevokset med Ror og Flæg omtrent hele Vejen
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den; man kunde da lige saa godt befinde sig i Finland eller i
Canada.

At Arre Sø altid har haft den ejendommelige Opalfarve kan
ses paa et at Lundbyes kendte store Billeder, det der hænger
paa Thorvaldsens Museum og som hedder Udsigt over Arre Sø
mod Flyvesandsbakkerne ved Tisvilde. Titlen er ganske mis-
visende, da hverken Tisvilde eller Tibirke Bakker kan ses fra
Stedet hvor Billedet er malet, ovre paa Sydsiden af SØen, et
Sted i Nærheden af Hillerødvejen mellem St. og Lille Lyng-
bye; de Højder man ser paa Billedet er Auderødnæssets østre
Bred, med Sonnerup Skov. Hvorledes Billedet har faaet den
gale Titel og bliver ved at slæbe den med sig overlades det
Kunsthistorikere at udforske. Kirken der findes tilhøjre i det
store Billede, har Lundbye malet til, en Frihed Malere tog sig
den Gang; den findes ikke paa en mindre Skitse der eksisterer
til Billedet. I Forgrunden nede ved Søbredden gaar Storken;
den ses endnu ved Arre Sø, et enkelt Par ruger ved Toftegaar-
den, nær Tibirke Kirke; i tidligere Tid har det vidtstrakte
sumpede Terræn omkring Arre Sø nok næret mange flere.
Søens Farve paa Lundbyes Billede kunde tages for en mis-

lykket Kolorit, men saadan ser Vandet virkelig ud; det platte,
lidt skumle Lys paa den store Vand flade har Lundbye truffet,
det er Arre Sø, og kunde ikke være noget andet Vand.
Ogsaa den udstrakte Luft derover, med store Skyforrnatio-

ner, er noget l111Il kender igen. Lundbye, som har skildrer

"Lufte" mere end nogen anden dansk Maler, har gaaet i en
god Skole heroppe, hvor Kattegat udenfor Kysten og meget
Ferskvand indenfor tilsammen yngler Atmosfæren fuld at
Dampe, ingensteds ser man saa store, vilde Himle som her.
Lundbye var født i Frederiksværk og har fastholdt Naturen
heromkring i en lang Række Malerier og Tegninger. Mange
af hans Motiver fra Frederiksværkegnen og omkring Arre
Sø kan genkendes endnu, naar man færdes der. Den kendte
Radering f. Eks. af Faar ved Stendysse er oppe fra Plateauet
ved Magtehøj sønden for Frederiksværk, man kender Bag-
grunden igen derpaa; men Runddyssen hvor Faarene er tegnet
er forsvunden. Tisvilcleegnen var en oprindeligere Natur paa
Lundbyes Tid end den er nu. Men Luften, det strakte i Land-
skabet og de store Himle derover, som har noget tilfælles med
Jylland, havde han Blik for, og det er ikke anderledes den Dag
i Dag.
P. C. Skovgaard var født i Vejby, hvor Motiver til Billeder

at ham endnu er at se. De to Malere dansk Landskabskunst
skylder mest har faaet deres første Indtryk af Natur, af Sjæl i
Naturen, fra denne Egn.

Arre Sø er en Rest af Stenalderlivet, der delte den nu sammen-
hængende Kyst i flere Øer og sendte en Arm, nu Ellemosen,
helt op til Tibirke Kirke, hvor den hellige Kilde laa; ved Land-
hævningen blev Arre Sø, som før var en Bugt af Kattegat, til-
bage som en Indsø. Den flade Havbund som efterhaanden blev
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tørlagt, i Niveau med SØen, Melby Overdrev, "Sandet", gav
Anledning til Sandflugten og Plantningen af Tisvilde Hegn.
Arre Sø er overalt lavvandet og flad i Bunden som en Pande,
kun faa Meters Dybde. Derfor staar Rør og Muskedonnere
langt ud iden, og fjernt fra Land ude paa aabent Vand støder
man paa smaa Sargasso Øer, flydende Haver af Pileurt med
det grønne Løv iVandskorpen og de smukke røde Blomster
staaende som Lys op i Vandspejlet.
Adgang til SØen kan man skaffe sig gennem Udløbet af Aa-

en ved Bækkebro, hvor man kan have en Baad liggende skjult
under Elletræerne, og stage sig ud mellem Aakander og rige-
ligt Dynd, med Rørene staaende lige ind i Ansigtet paa begge
Sider, en kroget, blind Rende, der omsider lysner, naar man
kommer ud hvor Rørene staar tyndt og det lergraa Vand fan-
ger Lyset med et gulligt Gennemskin i Bølgebrudet; Verden er
mere vand her end noget andet Sted man kender.
Det er som om Rørhavet hvisker til en om at blive, og Hast-

værk har man ikke, der maa godt gaa en lille Formiddag med
Forberedelserne til Sejlturen.
Engen paa begge Sider af Aaudløbct staar med en høj Jung-

le af Græsser, hvorimellem Mjødurt hæver de hvid gule duske-
de Blomsterstande ovenud; ingen Plante dufter saa gammel-
kendt og sommerligt søvndyssende som den. Lugten af Dynd,
af Kær, har noget intimt, en Genkendelse, i det inderste af Sjæ-
len, ikke til at forklare. Rørskoven snakker, en slibende Lyd fra
de ru Blade nærved, tykt og d ynet inde fra Vildnisset, Væden

staar op ad Stænglerne, som er vævet sammen af den store hvi-
de Konvolvolus, vor Frues Særkeærmer, med slyngende Stæng-
ler, gabende hvide Tragte, som lyttende Ører i det grønne.
Sangfuglestemmer kommer inde fra den knirkende Rørskov,
det forborgneste Liv; og er man heldig kan man Iaa Besøg af
Storken, ikke fem Alen fra en, vadende i den grunde Aa og
sonderende Bunden med raske Stød af det røde Næb, man kan
blive øje i øje med ham, uden at han letter, og saa slaar det til-
bage paa en at man er tilladt, bleven en Part af Naturen ende-
lig ogsaa selv.
Bugten udenfor Aaen, med Auderød Skov ovre paa den an-

den Side, er kun en mindre Del af SØen, men i sig selvet stort
Vand, med fjerne bakkede Kyster, naar man er midt ude. Her
er fuldstændig ensomt, ubesejlet; og gaar man i Land ovre paa
Sandodden finder man manske en Hugorm i den lyng- og ris-
groede Tørvetundra der; fortsætter man helt over til Auderød
og lægger ind mellem Rørene, hvor Bølgeslaget har staaet paa
og afsat en gul Fraade mellem Stenene, finder man en fuld-
stændig mennesketom Skov, med et Nøddekrat, højt gammelt
Tømmer med Dagskumring staaende under Kronerne, Myg
og Klæg, som er vilde af Hunger, og Lysninger hvor Solen
naar ned, med lange karmoisinrød e SØer af Gederams. Har
man Brug for Indtryk der ikke kan have været anderledes i

Ungtidcn, Naturvidne til Menneskehedens lange Rejse, skal
man gaa i Land her, gerne i Selskab med et Kuld Børn, som er
Slægten forfra igen.
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Om Vinteren lægger Arre Sø til med Is, men sjældent over det
hele, der skal flere rolige Døgn til med Frost før den store Fla-
de lukker. To Gange, med tyve Aar imellem, er det hændt at
der har kunnet løbes paa Skøjter over hele SØen, Lejligheder
hvor man først rigtig fik Indtryk af dens Størrelse.
Den ene Gang var hele Ellemosen oversvømmet og tilfrossen,

saa at man kunde spænde Skøjterne paa lige neden for Tibirke
Bakker og løbe tværs over til Aaen, ned ad den, ud paa SØen, og
over spejlglat Is hele Vejen til Frederiksværk. Den anden Gang
var nu i den forløbne Vinter, da hele SØen lagde til, paa nær
nogle Vaager midt ude, og nogle Dage laa med uberørt Nyis,
kolossale Strækninger, blanke som et banet Gulv. Nogle Bøn-
der gik med slædeagtige Jern og skar Rørene, som bjerges paa
den Maade om Vinteren, ellers mødte man ikke et eneste Men-
neske. Ikke en Gang Folk fra Frederiksværk falder det ind at
benytte det enestaaende Isgulv, naar der er Is, i København ved
man ingenting derom; og dog kan man være der med en Bil
paa halvanden Time.

Et vældigt Gulv er Arre Sø, naar den er tillagt, som en uhyre
udspændt Banjo, hvori det sukker og synger milevidt, bare
nogle faa Skøjteløbere er ude paa den og lokker Lyd op af den
med Jernene. I Frosten trækker Isen sig sammen og slaar rev-
ner, fra den ene Ende af SØen til den anden, lange, løbende
Drøn, som fjernt Artilleri, en underjordisk Lyd, som af en
bunden Kæmpe der rører paa sig og giver sig Luft dybt under
Isen, og Ekko svarer mange Gange fra Bakkerne rundt SØens
Bredder, en Mil, i Sekundet, og tilbage igen.

Man er ene med Arre Sø, som man vilde være ene paa Polen,
ser Landet fra Vinkler hvor det er som om man aldrig har set
det før. Al Tid udslettes, det kan være i Diluvial-tiden man le-
ver, eller i en Tid som en Gang vil komme, da Jorden er saa
afkølet at alle Have er frosne.
Saadanne Vinterstunder paa Arre Sø tænker man paa som

ganske nærværende, et halvt Aar efter, naar Baaden sidder fast
i Grøden mellem Rørene, og Sommersolen bager ned paa Tof-
terne.
Sommer eller Vinter, Arre Sø er altid sig selv, et stort Væsen,

som man er kommen til at staa i et stiltiende Venskabsforhold
til. Aarene var gavmilde her.

Husch, gik Sommeren ogsaa i Aar, en kærkommen Som-
mer, og kort. Juni var varm og truede med Tørke, i Juli reg-
nede det uden Ende, det saa sort ud for Høsten, men nu er den
i Hus. Alt i alt var Sommeren dansk. Med Tak ser man den
slutte sig til saa mange andre Somre der er gaaet.


