
Wegeners Vej 
(Holbæk øst / 1999) 
Wegenersmindevej  
(Holbæk øst / 1953) 
Just Ejler Saltholt Wegener (1783-1844). 
Major, Kammerherre (anden rangklasse, uden 
tjeneste ved hoffet) og Amtsforvalter 1824-
1842. Han var formand for Holbæks første 
’kommunalbestyrelse’ (1838-41) iflg. den nye 
købstadslov (1838) og 1835 blev han valgt til 
den første rådgivende forsamling i Roskilde. 
1813 køber han gården ’Joachimshvile’ byg-
get 1795 af købmand J. Æ. Bang (se Bangs 
Allé). Gården kaldes derefter ’Wegenersmin-
de’ . 
Tag en cykeltur ad Wegenersmindevej og 
oplev for enden den smukke allé til gården 
Wegenersminde med stuehus og firkantet tårn 
på vestsiden.  
Han boede på ’Amtsskrivergaarden’, hvis 
grund rakte fra Ahlgade op til i dag jernbane-
pladsen og mod vest til Lindevej. Det var by-
ens fornemste gård med en meget smuk og 
stor have med plæner, sjældne træer og dam 
med robåd og svaner. 
Den første Amtsskrivergaard brændte 1717 
(se Nygade). 
Da Wegener forlod byen 1842 blev ’Amts-
skrivergaarden’ købt af 4 købmænd, der hav-
de dannet et konsortium (købesum 11.000 
Rdlr.). De solgte den 1846 til Dampbrænderi-
et. Halvdelen af ’Gården’ blev revet ned og 
Nygade anlagt. 
  
Wessels Have 
(Holbæk øst / 1973) 
’Forfatterkvarteret’. 
Johan Herman Wessel (1742-1785) norsk-
dansk forfatter, oversætter m.m. 
Han var boheme. Han var ’lad’ – siger selv 
’jeg gider ikke’ – men han var Københavns 
morsomste digter. 
Medstifter af ’Det Norske Selskab’ 1772. 
Bedst kendt for parodi-komedien ’Kærlighed 
uden Strømper’ eller som han selv kaldte den: 
’Sørgespil i fem Optog’. 
Desuden kendt for sine komiske fortællinger 
på vers som f.eks. ’Smeden og Bageren’ med 

moralen: ’Bered på Døden altid vær! Den 
kommer, når du mindst den tænker nær.’ 
Men alle burde tvinges til at læse hans bitte 
små digte, hans geniale improvisationer og 
hans valg af epigrammet som sin form. 
Lad hans egen ’gravskrift’ sætte punktum for 
ham: 
Han aad og drak, var aldrig glad,  
Hans Støvlehæle gik han skæve; 
Han ingen Ting bestille gad, 
Tilsidst han gad ej heller leve. 
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