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Ny årbog -stadig på vej !
Det er meget forståeligt, hvis samfundets medlemmer i ejeblikket går og
undrer sig. 1 april-nummeret af FAHS proklamerede vi højt og flot, at årbo
gen for 1992 allerede var under udgivelse - og alligevel er der nu, Fire må
neder senere, stadig ikke sket noget.
Skylden for denne misere, må vores skriftudvalg selv påtage sig. Iler har
der desværre hobet sig en række produktionsvanskeligheder op, som har
forsinket udgivelsen af årbogen meget stærkt. Nu er der dog håb forude.
Den endelige korrekturlæsning er snart afsluttet og bogtrykkeren har lo
vet os, at bogen så vil være færdig i begyndelsen af oktober.
Vi beklager meget forsinkelsen. Bogen var jo tænkt som en slags optakt til
»På Vej «-udstillingerne, der for tiden vises på flere af amtets museer; nu
må den i stedet tjene til efterbearbejdning og opfriskning af udstillinger
ne, Vi håber på medlemmernes overbærenhed.

Kildeskrift
I dette nummer af FAHS gengiver vi, hvad topografen N. S. Sterm skrev om
Frederiksborg Amt i 1 830. Vi finder det meget vigtigt at genoptrykke en
sådan type artikler, der stammer fra vanskeligt tilgængelige bøger og tids
skrifter. Den her gengivne artikel er er fornemt kildemateriale til belys
ning af »de gode, gamle dage« i amtet. Artiklen er en nøjagtig gengivelse af
originalen -og dog! Med beklagelse må vi konstatere at flere og flere må gi
ve op overfor de gotiske »krøllede« bogstaver. Derfor har vi valgt at anven
de en mere læsevenlig bogstavtype.

Besøg det gamle Farum. Hvornår og hvordan det kan ske, står der mere
om på side I 1. Bestyrelsen håber, at rigtig mange af Samfundets medlem
mer vil benytte sig af dette spændende tilbud.
P.K.
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ibt om ^rebcrifcöborfl "Mmt i
1830, begrebet af 3. Sterm«

Frederiksborg Amt grænser mod
Nord dl Kattegattet og Sundet, mod
øst til Øresund, mod Syd til Kjø
benhavns Amt og mod Vest til Isefjord. Amtet er fra Nord til Syd 6
Mile langt og omtrent ligesaa
bredt; der har paa et Fladeindhold
af omtrent 22 7/8 Qyadratmile
60.416 Indbyggere; paa Qyadratmilen altsaa en Befolkning af 2640
Mennesker. Det contribuale Hart
korn udgjør 13.359 Tdr. i Gjennemsnît kan man antage, at der
gaaer 10 å 1 ! Tdr* Ager og Eng
bund paa I Tdc Hartkorn. Jordbun
den er i Almindelighed mindre
frugtbar, end i de tilgrændsende
Amter. Den sydlige og vestlige De
el er frugtbarere end det Øvrige. !
den nordlige Deel findes Flyvesand
ved Tisvilde. Hele Amtet og isærdeleshed Østsiden har store Skove,
der dog for den største Deel tilhøre
Kongen, løvrigt har Amtet mange
Partier, der høre til Sjællands
skjønneste Egne. Ved Herrederne
findes specieliere Bemærkninger
om Jordbunden, ligesom og om
Jordbrugen. Om Amtets 6 Skovdistricter vil det Nærmere blive an
ført under Kjøbenhavns Amt.
Amtet er rigt paa Søer. Her findes
Arresø, Esromsø og Furesø, der hø
re til Sjællands største Indsoer; af
mindre er der fremdeeles: Gurre
Søe i Tikjøb Sogn, Sjæl og Bloustrod
Søer i Bloustrød Sogn; Birkerød Søe
i Sognet af samme Navn; Farum Søe

i Farum Sogn; Burre og Mørdrup
Søer i Uggeløse Sogn; Langesø og
Skjenkelse Søe i Hjørlunde Sogn og
S nod strup Søe i S nod strup Sogn.
Den bekjendte Søborg Søe er næs
ten udtorret.
Bygningerne ere i Landets almin
delige Brandkasse assurerede For
9.692.1 80 Rbd. Sølv; Bankhæftel
sen af Bygninger og umarriculerede
Jorder, Bondejord og Tiender i Liunge-Frederiksborg, Liunge-Kronhorg, Holbo, Strø og Ølstykke Her
reder udgjør 611.751 Rbd 35 Sk.
Sølv; heraf er 49.498 Rbd. 14 Sk.
indfriet.
De Kongelige Jordebogsindtægter
af de nævnte Herreder, med Undta
gelse af Frederiksværk Gods, udgjøre 17.500 Rbd. Sølv, 4.644 Tdr.
Rug, 5.066 1/2 Tde Byg, 5748 Tdr.
Havre. For Skoveffeeter i nd kommer
et Aarligt Beløb af omtrent 30.000
Rbd. Det private og publique Over
formynderies Midler udgjøre i alt
295.808 Rbd. 60 Sk. rede Sølv, de
els Sølv og Sedler.
Amtet, der tæller 3 Kjøbstæder, 2
Flækker, 64 Kirkesogne, 3 Herregaarde og 5 Kongelige Slotte, er
inddeelt i de 6 Herreder: LiungeFrederiksborg, Liunge-Kronborg,
Holbo, Strø, Ølstykke og Horns.
Med Undtagelse af Horns Herred,
danner det i administrativ Hen
seende tren de Am tsst ued ist rioter.'
Frederiksborg, Kronborg og
Hirsch holm, løvrigt har deri nævn-
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te inddeeling ikke meget at sige i
civil Henseende, da Jurisdlctionernc ere ganske anderledes inddcelte, hvilket sees Pag. 14, 49, 60
og 206, hvor disses Grændser angi
ves [Denne de! af bogen er ikke
gengivet i denne atiklel. Red]. Her
redet indbefatter saaledes 5 Kon
gelige Birke, nemlig Frederiks
borg, Kronborg, Jægerspriis og
Frederiksværk med Halsnæs, og 3
private, nemlig Kronborg Gevær fa
briks eller Hellebek, Svanholm og
Selsø. Disse 9 Birke administreres
af 5 Birkedommere. Langs med
Kysten er der desuden indrettet
Kyst pol i tid is trie ter.
1 gejstlig Henseende indbefatter
Amtet 3 Provstier, hvoraf det ene
dannes af Liunge-Frederiksborg,
Ølstykke og Horns Herreder; det
andet udgjor Li unge-Kron borg Her
red og det tredie bestaaer af Hol bo
og Siro Herreder. Under Frederiks
borg Provsti horer tillige Kirke
vær løse Sogn i Kjøbenhavns Amt.
Mnticté ft [dtstiröcr ert;
1. -O ill er BÖ skylder rimeligviis de
Haand værksfolk, der byggede Frede
riksborg slot, sin forste Oprindelse, i del
disse byggede Huse og Gaarde i Nærhe
den af Slottet, hvilkes Antal stedse til
tog. Navnet Hi I lerod erholdt don efter
en liden Bondcbyc af samme Navn, der
indtog en Deel af det Terrain, hvorpaa
den nærværende Kjøbstad er bygget.
Byen skal have faaet sine Privilegier
1608; disse bleve i Aaret 1661 konfir
merede af Frederik 3. Byen fik forst en
Byloged 1680, Byen ligger i en smuk
lign, omgiven med Skose, Soer, Enge og
noget Agerland, 4 1/2 Miil Ira Kjobenhavn, 3 fra Helsingør, 2 fra 1 lirscholm,
5 fra Roes kilde. 2 Ira Slangerup, 3 fra
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Frederikssund og 3 fra Frederiksværk.
Fra den nærmeste Havn Kongsted (2
i /4 Miil derfra) udskibes en Deel Bræn
de, men kan iøvrigr ikke betragtes, som
Byens l.odscplads. Indvånernes Antal er
noget over 1200, Husenes og Gaardenes
167, heri indbefattet Carlsberg, Sandviggaard og en 3die Gaard, der vel lig
ge udenfor Byen, men dog svare Afgif
ter og Skatter til Ryens Kæm nerkasse og
altsaa hen hore til samme.
Byen har 5 Gader, ligesaamange Porte
eller Bomme og et temmelig stort 'Fon
midt i Byen. Byen seh har ingen Kirke,
men ved Resc. af 1630 tillod Christian
4de Beboerne at hore Prædiken i Slot
skirken, hvilket siden den l id har ved
baret. Den har en lærd Skole, der er
stiftet 1631 og en Dansk Skole. Af of
fentlige Bygninger har Byen fremdeles
et Sygehuus for Distriktets Beboere, et
Hospital, et lattighuus og et Kornmaga
zin for Stutteriet. Den Byen ved Kgl. Re
sol. 174 1 tilstaaede, Ret til 60 Favne
Brænde af de Kgl. Skove samt 300 læs
Torv, har (.rundejerne for bestandigt
solgt og overdraget til vedkommende
Kgl. Collegium for den Sum 6000
Rbdlr., en Capital, del er paatænkt at
anvende til Opførelsen ar et nyt Raad
og Domhuus.
Ved Byen ligger Slottet Frederiksborg,
forhen Hillerødsholm, øg engang tilhø
rende Rigels Admiral Herluf frolic, el
ter hvilket den sædvanlig benævnes
Frederiksborg. Frederik den H opførte
den ældre Bygning, og siden Jod Christi
an IV. som her er født, paa nogle Holme
i Soen opføre langt større og prægtigere
By-gninger, saaledes at Slottet var og er
en af de skjønneste og pr agt fuldes le
gothiske Bygninger i Europa.
Byen har et Apothek. J il Byen horer et
Overdrev, der er udskiftet i Lodder saa
ledes. al hver Grundejer i Byen har er
holdt sin kod; dets Areal er 341 11/14
I dr. land, og dets Hank. 31 Tdr. I røm-

decles
ejer
Græsrungsv ang,
Holmene kaldet, der
er ansat til llartk.
7 Tdr. 7 Skjep. I
3/4 Alb., og den
kaldede Krovang, der er
ansat til llartk. 1 1 Tdr. 3
Omkring Bven ligger fremdeles
Deel lorder, der deels tilhore enkelte
Grundejere i Bven, duels Ejerne af de 3
ovennævnte Gaarde, der ligge udenfor
Bven. Disses Areal udgjor 379 1/2 I dr.
land. Byens Jorders Skov skyld er 6 Skp.
7/8 Alb. Byens Næring er den i de min
dre Kjobstæder sædvanlige: Bondehan
del, Agerbrug og Brændes iinsbrænderie. Dens Handel er temmelig ubetv de
lig. Varerne hentes Ira Kjobenhavn, Hel
singör og I rederikssund. Dens 15 Kjobmænd forhandle alle Urtekram-, Manu
facture labrik-. Isenkræmmer-, samt
Horkræmmervarer. 1 illige drive de

►

Kort over Hillerød og nærmeste omegn.
Imp Danmark I. udg. I851).
nogen Handel med l ommer og Trælast.
Den har 9 Brænderier, og el Skedev andsfabrik. hvilket ejes al Mad. Boesbein. Byen har kun to laug, et Skræderog et Skomageriaug. Bygningernes Ban
khæftelse er 16422 Rbdlr. Solx. og Jor
dernes 4218 Rbdlr. 32 Sk. Solx.
Assurance-Summen er 369.100 Rbdlr.
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Solv. Byens private Overformynderies
Midter er 3680 Rbd!r. I ra Ryen er Post
gang til Helsingør og over Fredensborg
til Hirschholm ligesom til og fra Roeskil
de og Slangerup.

2. inUinflur,
næst eller Kjøbenhavn Sjællands største
Bye, erholdt Privilegier 1416 og sin for
ste Stadsret 1443, Den kaldtes forhen
Krogen. Den ligger ved Øresundet, 6 M.
fra Kjøbenhavn, 3 fra Frederiksborg, 6
fra Frederikssund. Byen har 7 â 8000
Indvaanere. Husenes og Gaardenes An
tal er 586, Gadernes og Strædernes 27,
Portenes 5 og Torvenes 2.
Byen er inddeelt i 2 Sogne, St. Olaf og
St, Mariae, hvert med sin Kirke. Af of
fentlige Bygninger har den: Li Hospital,
hvis Fundats er af il Aug. 1752, for
Lemmer af Borgerstanden; det ejer be
tydelige Capitaler og er rigt doteret;
med Hensyn til Delingen at Hospitalets
Indtægter, see et, under 31. December
1819 af Directiouen for Universitetet og
belærde Skoler forfallet Regulativ, der
er stadfæstet ved allerhøjeste Resolu
tion af 31. Mai 1820; videre: et Fat ti ghuus for andre Lemmer, et Sygehospital, kaldet Öresunds og Helsingørs, byg
get 1795-1796; det forestaaes af en Di
rection, bestaaende af een af Toldkæmmercrerne og 2de af Byens Læger; et
Fatlig-Sygehuus, et Militai r-Sygehuus, el
Raadhuus, Øresunds Toldkammer og
Byens Toldkammer. Byen har el Apothek.
Foruden den herværende lærde Skole
har Byen en Realskole, ved hvilken den
ordinerede Catechet or ansat som første
Lærer, og hvori der, foruden de sæd
vanlige Skolevidenskaber, undervises i
Navigation, en Borgerskole og en Fattig
skole.
Havnen, der blev færdig i Aaret 1829,
er særdeles gød, og yder de Soefarendc,
der besøge Nordens Havne, vigtig Tje
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neste, især om Efter aa ret. Indløbet til
den er 16 Fod, og 1/4 Deel af Havnen
har samme Dybde; den øvrige Dybde er
10 à 14 Fod. Ved 1 favnen er Skibs værft
med fornødne Pakhuse, samt el Koge
hu us. Den rummer omtrent 80 Stykker
af store og smaae Skibe, De gamle Ejen
domsjorder er ansat til 123 7/8 Tdr.
Hartkorn. Arealet er 522 3/8 Tdr. Over
drevet, der nu er opdyrket, er tillige
med ladegaards Overdrevet ansat lil 19
Tdr. Hartkorn, og indeholder 1034 Tdr.
Land.
Byen har sin fornemste Næring af de
forbise]lende Skibe, hvis Antal aarligen
belobcr sig lil 12 a 14000 (i Aaret 1 829
13486), en Indtægts Kilde, der endnu
mere or forøget ved Anlæggelsen af
Havnen. Disse skaffe de herværende,
ikke ubetydelige, Handelshuse god For
tjeneste ved Toldclareringer, og de an
dre Handlende betydelig Afsætning der
ved, at de som oftest her proviantere
sig ikke blot med Fødevarer, men og
med kolonialvarer. Delte første har ogsaa don Følge, al Byen har en særdeles
betydelig Bondehandel. Fremdeles dri
ver Byen ogsaa seh' ikke ubetydelig,
dog næsten udelukkende passiv, Handel
med alle Slags Varer, saml nogen Trans
it-og Speditions-Handel.
Byen har 4 Garverier, 1 lobaksspinderie, 1 Bogtrykkerie, 4 Bryggerier ug 20
Brændevii nsbrænderi er. løvrigt harden
ingen Fabriker, undtagen en Fattigar
bejdsanstalt, hvori forarbejdes Klæde,
Tæppener og Gulvtæpper.
Byen ejer 3 Skibe og nogle smaae Par
teien hvis Drægtighed udgjør i all 447
1 /2 Læster. Bankhæftelsens Beløb var
oprindelig 57.515 Rbdlr. 58 Sk. foruden
Jordernes, der udgjorde 8.657 Rhdlr. 18
Sk. lierpaa var lil 1829 afdraget 30.479
Rbdlr. 59 Sk.
Bygningernes Assurancesum er 2.034
800 Rbdlr. Sølv, hvoraf 210940 Rbdlr.
falde paa de offentlige Bygninger.Over-

formynderiets Mid-1er var i Aarei 1830:
3.320 Rbdlr. r. S., 42.648 Rbdlr. Sølv, og
32.122 Rbdlr. Sedk
Byen har en Sparekasse.
fæl ved Byen ligger Fæstningen og Slot
tet Kronborg anlagt 1571 af Frederik li
og ikke langt derfra Marienlyst Slot og
Have.
Det befæstede Slot Kronborg tjener til
Indløbets l orsvar i Sundet. Det er op
fort af Quaderstcne og har 5 Jaarne, af
hvilke det nordøstlige er forsynet med
et Lampefyr 110 Fod over Vandfladen^
Fæstningens inderste Deel bestaaer af 4

Bastioner. Uden omkring cre 2de andre
Fæstninger med Grave og Raveliner til
Landsiden. Bastionerne mod Søen cre
forsynede med en Deel grovt Skyts. De
forbiseilende Skibe maae stryge Ilag og
hilse med Kanonskud for det Kongelige
1 lag, der vajer paa den ene Bastion. 1
det Indre af Slottet er et Capel. Ved
Fæstningen maae de 1 ørbisejlende Ski
be betale Öresunds Ibid.
Kort over Helsingar og markjorderne
gengivet efter Trup Danmark J. udg,
1859. Den gamle bydel er skraveret.
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'I’ll nærmere Oplysning om de ovenan
førte Hospitaler tilføjes endnu? Hospita
let for Lemmer af Borgerstanden havde
i December 1829 følgende Capital-Mas
se: Fælledsfonden 3450 Rbdlr. r. Sølv,
48.838 Rbdlr, 62 Sk. Sølv og 759 Rbdlr.
S.; del private Fond 612 Rbdlr. 48 Sk. r.
S., 1333 Rbdlr. 32 Sk. Sølv, og 10.276
Rbdlr. 48 Sk. Repræs, Ifølge Kgl. Reso
lut, af 7 Marts 1796 nyder det ikke læn
gere Andeel, af hvad der betales til Fat
tige ved Øresunds Toldkammer,
Öresunds og Helsingoers Sygehospital
har 3 Classer af Værelser, eftersom der
paa samme Værelse maa indlægges een,
to eller liere Syge. Ved Hospitalet er an
sat en Overlæge, en Overchirurg, en Un
derlæge og en Inspecteur, der tillige er
Cassercr: det har sin Høvedindtægt Ira
øresunds Toldkammer. Til Hospitalet
horer en stor 1 lave.

3. ^rcbrrik^i?unÖ.
der forhen kaldtes Falkenberg, og var
Oplagssted før Maleri alier i il Frederiks
borg Slots Bygninger, var fra 1578 en
Ladeplads for Slangerup, som der havde
nogle Soboder, indtil den 1665 fik Kjøbstædsreitighcdcr; øg erholdt den da til
lige Navn efter Frederik III. Ved Resc,
12te Mai 1809 erholdt Byen en der bo
ende By el øged.
Byen ligger paa en i Roeskilde Fjord udgaaende Pynt, 5 M. Fra Kjøbenhavn, 3
M. fra Helsingør, 2 M, fra Frederik
sværk, 1 1 M. fra Cursor, 1 M. fra Slan
gerup. 4 1 Z2 M. fra Ny kjøbfrig i Odsher
red øg 4 M.lta Rorvig Toldsted, hvor al
le Varer til Kjøbstædernc ved I sefjorden
fortoldes.
Byen tæller 500 Indv,, hvoraf 66 have
Borgerskab. Gaardenes og Husenes An
tal er 40, Skolebygningen og el grund
muret Sprøjtehu us iberegn cde.
Den har 3 (lader og ligesaamange Porte
eller Bomme, men intet Torv; dog er
denne Mangel for gandske kort lid si
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den afhjulpen ved Kjøbei af en Plads
paa 22000 Qyadratalen, der skal indret
tes dertil.
Byen har ingen Kirke, men sogner siden
1744 til Udcsundby; forhen søgnede
den til Slangerup. De offentlige By gnin
ger ere: l:n Skole og et grundmuret
Sprøjtehu us. Byen har et Apothek.
Der er ingen Havn, men en god Anker
plads, hvor alle Fartøier til og fra Frede
rikssund og Røeskilde lodse og Jade,
Sundets Dybde paa Rheden er 3 å 3 1 Z2
Favne, hvorimod Indløbet til Fjorden
kun har 11 â 12 Fød Vand saaledes, at
kun Skibe til 9 1Z2 å 10 l ods Dybgaaende kunne lobe op til Byen. Indløbet fra
Kattegattet gaaer imellem Halsnæs øg
Odsherred til Rorvig, hvor Fartøjerne
maac melde sig.
By en har ingen Jorder, men Private eje
meget af Udesundby Jorder.
Byen, der er i gød Tiltagende (Indbyg*
gernes Antal har i de sidste 20 Aar for
meret sig til del dobbelte; saaledes hav
de den i Aarene 1810 til 12 i Gjcnncmsnit 250 Indv. og blandt disse kun 31
Borgere.), nærer sig især ved Handel og
Brænder i i nsbræ nderie. Brænderiernes
Antal er i alt 18, hvoraf 5 ligge stille.
Disse Brænderier forbruge omtrent
6000 I dr. Sæd aarlig, hvoraf udbringes
2000 Tdr. Brændeviin. Til directe Han
del ligger Byen beqvcmt. Den har et
godt Opland: Hornsherred med dets 6
Hovedgaarde. Fordelen af denne Belig
genhed vil blive endnu storre, naar
Slangerups Handel ved de nulevende
Kjobmænds Afgang ophører, og hvis
l rederiksværks Handlende s ilde holde
sig sine Privilegier efterrettelige.
De 8te Kjøbmænd ere alle G aa rd-ej ere,
med (Indtagelse af Ur. Simelkiær, og ha
ve alle Brænderier. Varerne tages paa li
det nær alle fra Kjobe nhavn, hvorhen
ogsaa sendes en Deel Korn og Fedeva
rer.
I Løbet al de sidste irende Aar har der i

Gjc nn ems nil aarlig været her 78 større
og mindre Fartoier, ingen over 65 og in
gen under G læsters Drægtighed, foru-
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baadc de til Roeskilde og I rede ri kssund, have hertil aarlig bragt 4420 Tdr,
Steen kuk 38000 Cubic lod t rælast, 392
Skpd. |ern i Stænger, ube
tydeligt Salt, en Deel l ar
ve varer og Steen tøj.
Der er aarlig udført om ir.
12500Tdr, Rug, Byg, Hav
re, Frier Og Boghvede,
150 Skpd. Krcaturbeen og
150 Sikr, saltede Huder,
Bven håret Bom uldsfabrik
og et Hcirsvingeric. Consum ti on s væsen cl har efter
Gjennemsnit af S Aar en
aarlig Indtægt af 8775
Rbdlr.
Bankhæl teisens Beløb er
4530 Rbdlr. 59 Sk, solv,
hvorpaa er afbetalt 1 647
Rbdlr, 1 Sk, Bygningernes
Assura ti ee-Sum er 163120
Rbdlr. ()v ørførmyltderi eis
Midler erc i Aarei 1830
7238 Rbdlr. 62 Sk. S. og
4217 Rbdlr. 3 5 Sk. Repræs.
Hl 1 rederikssund kommer
ingen Pøsi, men hver
Mandag og I redag Morgen
s endes c t Bud til Slangerup, der modta
ger de Breve, der skal gaae herfra og le
verer dem paa S lange ru ps Postcontoir,
ligesom samme Bud ogsaa øm Altenen
bringer tilbage med sig de med Helsin
gørs HLimborger Bøst ankomne Breve.
I n Fjerdingvej fra Iben er Færgefart til
Jægerspriis i i lornsherred.
jT-rf/f*!

Kort o\ er Frederikssund

(iengi-

ver eller lrap lFinmark. I. udgave.
den en Deel aabne Baade Ira Kulien;
hvorved dog bemærkes, at under dette
Antal er indbefattet alle de til og fra Ku
es kilde kommende og gående Skibe,
hvis l adninger her maae lodses og ind
tages paa mindre jagter, hvoraf Røeskilde har 5, Samtlige disse l artøjers Dræg
tighed udgjorde 1370 læster, hvoraf
1261 Læster komme paa Frederikssund
alene. Af disse vare 37 engelske, norske
og svenske Skibe med 690. og 41 uden
landske med 680 læster.
De udenlandske larlujer, iberegnede

flækker.
L Øirédjtyølm,
erhold! sine første Privilegier 27de
Nov b. 1739 ifølge Dronning Sophie
Magdalenes Anmodning til Christian
6te om ai erholde en Kjobstad veil sil
Slot. Hisse Privilegier bleve cønfirmørode og udvidede den 8de* lehr. 1740. og
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indrømme enhver, der vil bygge og boe
der, al bruge al borgerlig Næring i lige
f orhold med andre Kjøbstsed-Indvaane
re.
Disse Privilegier ere hver 20de Aar allemaadigst bl evne confirmefede af de
efterfølgende Regenter, med Undtagelse
af vor allemaadigsle Konge, der kun
har fornyet dem indtil videre. Af Byens
Næringsdrivende indvaanere have in
gen taget Borgerskab, og Privilegierne
paa lægge dem heller ingen sa adan for
pligte ise. I Overensstemmelse med de
bestaäende Lovbud om Næringsdrivt
maae de dog først bevise deres Duelig
hed i de l ag, hvorved de ville erhverve
deres Udkomme, og dernæst erholde
Amtmandens Samtykke: se ends ider c
Resc. 31 de Marts og i 4de Apr. 1821.
Byen ligger paa Vejen fra Kjøbenhavn
til Helsinger, 3 1/4 M. fra del første og
2 3/4 M. fra del sidste Sted, 1 M. fra
Fredensborg, 3/4 M. fra Nivaahavn og
1/4 M. fra Øresund, Den har 1 M. til
llumlcbeks Canal,
Byen, der udgjør et Pastoral, har noget
over 400 Indvaanere, Gaardenes og Hu
senes Antal er onttr. 46. Det forrige
Hirschholm Slot blev nedbrudt i Aarene
1808 og 1809. Paa dets Grund er opført
en Kirke, der forlod Bygmesterens
Haand 1823. Byen har af offentlige Byg
ninger et nyt Thing- Øg Arres thuus hvor
Birkedommeren, dog mød l eje, har Bo
pæl, en Amtstue og en Skole.Byen har
saa at sige ingen Jorder. Indvaancme
drive en ubetydelig Korn- og Urtekram
handel, ligesom de og søge at erhverve
deres Udkomme ved Vertshuushold og
Haandværksdrivt. De Handlende tage
alle deres Varer Ira Kjøbenhavn, hvor
hen de bringe Korn- Og Fedevarer. Al
Brænderier gives der ingen. Bankhæftel
sens Belob er 7907 Rbdlr, 43 Sk. hvorpaa er afbetalt 613 Rbdlr. 19 Sk.
Bygningernes Assurance-Sum er
147.610 Rbdlr. Sølv. Ved Byen liggeren
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Kongelig Planteskole.
2. îinjiqerup,
ligger i M. N. O. før Frederikssund. 4M.
fra Kjøbenhavn, 3 M. fra Roeskilde og 2
M. fra Frederiksborg. Dens Kjobstædspriv ilegier, som den erholdt 1 102, op
høre ved de nulevende Borgeres dødeli
ge Afgang, indbyggerne nære sig al mi il
de li gen af Jordbrug. Den har noget over
200 til 250 Indv., og omirent 60 Huse
og Gaarde.

Ovenstående tekst er ordret uddrag al
Nicolai Severin S terms bøg »Topograp
hie over I rederi ks borg Amt efter meddeelte lifterretninger fra vedkommende
Fmbcdsmænd og lijere«, siderne Xlll-XVl
øg 1-13. Rogen kart betragtes som en
slags forløber for Trap Danmark, som
udkom første gang i 1858.
Redigeret og udskrevet af Lars Björn
Madsen 1992.

7'aru fra havnen ved bygaden i Frede
rikssund omkring 1880.

Forårsturen til
Horns Herred
refereret af Eva Deichmann.
I .ci rd ag den 9. maj deltog ra. 40 af Fre
deriksborg Amts Historiske Samfunds
medlemmer i forårsturen til Horns Her
red. Forste stop på turen var Skibby
Kirke, hvor Svend Esbech fortalte om
kirken, dens inventar og kalkmalerier.
Skibby Kirke er bygget af frådsten, men
ved en restaurering er murene »klasket
over med led cementpuds tilmed kva
dret, sa det skal forestille sten.« (Broby
Johansen).
Ira Skibby Kirke korte vi til Selso Slot,
hx or x i blev vist rundt al Bernhard l in*
der, der overtog slottet i forpagtning i
1972 med henblik på en restaurering af
det dengang stærkt forfaldne slot.
I rods del at slottet har stået ubeboet
og forfaldent i mere end hundrede ar,
indeholder det bl.a. xægmalerier al
loftmaler Hendrik Krock ( 1730-31 ), ori
ginale vægfarver og nogle meget sjæld
ne papirtapeter. Godt at nogle mennes
ker log initiativ til al passe på del og si
se det frem for os andre.
Fra Selso Slot gik turen til kaffen og ka
gen pa Skuldelex kro. Mens vi tyggede
af munden, fortalte Henning Henningsen om don nærliggende St. Olavs Kilde.
Dagen sluttede i Skuldelev Kirke, der
ligesom Skibby Kirke er bygget af frad
sten. I modsætning til denne er Skulde
lev Kirkes mure ubehandlede. I radsle
nene er efter min mening udnyttet me
get smukt inde i kirken, idet man ved
en restaurering, i den ellers hvidkalke
de kirke, har renset muren i apsis, sa
den fremstar i brune/gulbrune sten.
Det gor et meget roligt Indtryk. KL K.
Zinck fortalte om, hvad vi sa i Skuldelex
Kirke.
Alt i all en dejlig l ur med meget ind
hold, men også med hy ggeligt samvær.

|eg kan opfordre til, at vore medlem
mer lager med pa turene. Har man ikke
$elx bil, sa forsoger turudvalget at ar
rangere, at man kan blive passagerer i
en bil. Min erfaring siger mig, at chauf
för og passagerer ikke behøver at kende
hinanden pa forhånd for ai la en vel
lykket tur.

Historisk Samfunds tur
til Farum i eftersomme
ren lørdag den 12.sept.
Inspireret af bogen »Strejftog i fa
rum« (1989) arrangeres i samar
bejde med Farum Lokal hi stor iske
Arkiv- og Museumsforening
(FLAM) en eftermiddag i det gamle
Farum, der ligger nær soen som et
velbevaret og smukt miljø mellem
kirken og Farumgaard.
Vi modes kl. i 4.00 på den store
parkeringsplads foran kirkens
tårn og umiddelbart ved præste
gårdens avlsbygninger. Karl-Hen
rik Jensen, Helle S. Larsen og Gu
drun Lund Meyer fra FLAM står
parat og vil fortælle om kirken og
om landsbyen, mens vi vandrer
omkring og kigger på.
En kaffepause er beregnet ca. kl.
I5.00-i6.00 hos »Tante Maren«,
en restaurant indrettet 1973 i et
lille bondehus umiddelbart ved
Gammelgaards smukke stuehus, og
hvor det gamle gadekær har ligget.
Kaffe og hjemmelavet kage med flø
deskum fås for 35 kr.
Således styrket vil vi besøge Fa
rumgaard, hvis ejer Ruth Riis-Han
sen har stået i spidsen for byg
ningsbevaringen i landsbyen og
har skabt et enestående smukt
hjem på Farumgaard. Gårdens
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hovedbygning fra 1705 ligger
umiddelbart ved søén og er testa
menteret Kulturhistorisk Mu
seumsforening. Ved fru Ri is-Han
sens velvilje får vi lejlighed ti! at
gæste gårdens smukke rum og slut
ter af med en vandring i parken,
der er cl kønt lille barokanlæg.
Turen er beregnet til at slutte ca.
kl. 17.00.
Farum landsby ligger 10-15 minu
ters gang vestpå ad Hovedgaden fra
S-togstationen, hvortil der cr bus
forbindelse ud i amtet. Aftale om
korelej lighed i private biler anbe
fales.
Af hensyn til det praktiske arran
gement, er tilmelding nødvendig.
Kan ske til Erik Buch Vestergaard
på telefon 49 21 46 04, Ase Zinck,
tlf. 42 31 13 85 eller Anna Esbech,
tlf. 42 17 83 49 senest onsdag
den 9. september.
Den kun 5-årige FLAM glæder sig
meget til at være vært for medlem
merne af amtets ærværdige histo
riske samfund.

Litteratur om Farum:
P. V Pedersen: I arumgaard. 11 Bidrag til
Gaardens Historic* »Fra 1 rcdcriksborg
Anit« 1909, s. 116-126.
P. Petersen: Minder Ira ] arum. Bidrag til
1 arum egnens Historie. Vdg. af Nord
sjællands Venstreblad ved redaktør I lolget Bcmild. Hillerød 1920. 23 s.
Gudrun l und Meyer og Lrik Juul Peder
sen: Strejftog i I arutn, 1989. 80 s.

EB.V.

Herunder:
Udsnit af kort i 1:100.000 ( 1982)
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Parti fra præstegården r Farum.
Tegnet af Birgitte Mandel 1988.

