


fabs
NUMMER 1 * APRIL 1993



Den archæologiske Congres' Udflugt til Kjøk- 
kenmøddingen ved Sølager.
Tegningen på forsiden af dcuc nummer af FAHS kunne måske lå vore læsere til at tro* ät 
en af selskabets mange dejlige udflugter i årenes løb ei blevet foret igel på denne måde. 
Det er nu ingenlunde tilfældet, thi delle herlige træsnit eller legning al Bernhardt Olsen, 
er fundel i illustreret Tidende bind 10* 1869; og vort ærværdige selskab er først stiftel 37 
år senere. 1 august 1869 al holdtes en arkæologisk kongres i København, hvor arkæolo
ger Ira hele Europa mødtes li! en laglig snak under højtidelige former. På billedet ser 
man d Herrer og en kel le damer på en udilugt til kokkenmøddingen ved Sølager nær 
Hundested. Stilfuldt var dc klædt, disse datidens arkæologer, der nok mere må betragtes 
som skallejægere, Fredning af jordfaste fortidsminder var på den tid el udefinerlig! be
greb, selv om numismatikeren mm. Chr. Jürgensen Thomsen allerede i 1828 havde på
peget, at vore fortidsminder var stærkt truede: »Næst Udskiftningen har Monumenter fra 
Hedenold ingen farligere Fjende end Vejvæsenet og Vcjarbeidere i Almindelighed«. Det 
var imidlertid først med naturfredningsloven af 1937. at fortidsminderne kunne vide sig 
nogenlunde sikre mod overlast. Køkken møddingen ved Sølager siammer Ira stenalderens 
ertebølletid øg er en kæmpe affaldsdynge, primært bestående af østersskaller* atlcjrei 
langs den gamle fjordkyst. Arkæologerne fik ved udilugten lejlighed til al grave lidt i 
dyngen, og hvad de fandt, beskriver Illustreret Tidende så godt i billedteksten. »En Spa
nier var glad ved Underkæben af cl Vildsvin. En Franskmand slæbte taal modigt paa to 
enorme Net fulde af Flintesieene. En fremmed Amatør forsøgte at erhverve sig Navn
kundighed med Skelettet al en Vildand, men blev nægtet denne, da Fjerene endnu fand
tes siddende paa Hovedel. Kori sagt: Enhver af de Fremmede fik en Erindring I ra delte 
historiske Øsicrslagcr med hjem...« Køkkenmøddingen blev hermed verdensberømt, og i 
1901 og 1907 blev den for alvor underkastet Nationalmuseets undersøgelser, hvor man 
fandt forbløffende få oldsager i torhold ti! andre køkkenmøddingcr. Måske havde kon
gressens arkæologer alligevel fået mere med hjem end godt var! LBM

fabs
FAHS er et medlemsblad for Frederiksborg Amts 
Historiske Samfund og udkommer 4 gange årligt. 
Artikler til bladet sendes til FAHS, sekretariatet. 
Stjerne gade 6. 3000 Helsingør.
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Af t Mogens Wellendorf

Professor dr. pharm. Mogens Wedendorf, 
hvis s idsle hidrag li! FAHS bringes i delle 
nummer, er afgået ved døden i en alder af 
71 ar. Wellendorf var el mangeårigt med 
lem af Frederiksborg Amis Historiske 
Samfund og en flittig deltager i mange af 
vore udflugter, ligesom han flere gange i 
de senere dr bidrog med artikler i FAHS- 
bladel.

Akt 2, scene 1
Anno 1696 Dominic: lnvøca\ il ( 1/3}:

Akt. 1, scene l
De som staae aabenbar Skrifte oc hvxwfo- 
re. Anno 1694. Domini Misericordi (22/4) 
Stod aaben bare Skrifte Kirsten Jensdaatter 
af G underod for Leyersmaal (samleje 
uden for ægteskabet), Udlagde til Barnela-

Scene 3
Uægte døbte 1694 Dom m. Trinität (3/6) 
blei'døbt eel uægte Barn kaldet Nils, allot 
i Mareken oc lød i Gunderød li I Jens Po- 
fuel søns. Faderen Nils Jensen som lianer i 
Præstegaarden for Aufls Karl, men har 
kun saarc lidet af sin Løn til Løfte, pc er 
endda half nøegen.
Moderen Kirsten Jensdaattcr al Gunderød 
har in lit videre end det hun staar oe gaar 
udi. Faddere var Jens Bødker oc Peder 
Nielsen af Gunderød, Peder Th ursøns 
Hustruc afl Hal uc bur Barnet.

Boghvede kom lil Danmark i midten al 
1500-tallet, og under Christian den Trcdie 
udsendtes en forordning om årlig ydelse af 
en skæppe boghvede til klosterjomfruer. 
Boghveden dyrkedes på dårlige jorder, og 
man kender fra bonitering, al åsene beteg
nedes som god/dårlig rug-, byg-, ha\ re
eller boghvedejord. Da planten er fmslføl- 
søm, sås den først sent i maj eller i juni og 
høstes tilsvarende sent Endnu i 1861 dyr
kedes boghv ede på cl areal af 27 XXX) ha. ; i 
1933 kun på 980 ha.
Da jorderne i Nordsjælland ikke alle ste
der hører ti i de bedste, dyrkedes tidligere 
en hel del boghvede, og det løber sig bl.a. 
i følgende bidrag Ira Karlebo Kirkebog, 
der taler for sig selv
-øg det er ganske vist; det var præstens 
avlskarl og en gift mand!

der Niels 
Jensen
Alls Karl i 
Pras l c- 
gaarden, 
Barnet 
blcf aullct 
paa Mare
ken i een 
Bogh uede 
Ager.

Scene 2
Anno
1694 Do
mme Cantati (6/5)
Siod aabcnbarc Skrifte Niels Jensen Aulls 
Karl i Præslcgaarden før Leycrsmaal vid 
supra.

De gjorde ikke i nælderne, men i 
boghveden
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Stoed aabenbare Skrifte for Leversmaal 
Kirsten Jensdaatter i Gunderød, UdJagde 
ti! Barnefader een Ægte Mand Anders 
Jensen i Gunderød. Barnet er autlet i hans 
Hu us.

Scene 2
Anno 1696 Dominic: 31ia Trin (28/6): 
Stoed Aabenbare Sknit le Anders Jensen 
af Gunderød for Lcÿcrsmaal \ id. slip.

Scene 3
Uægte Døbte 1696 Dom: Rogate (17/5): 
Blef døbt et u-ægte Barn af Gunderød kal
det Peder. Moderen Kirsten Jensdatter ud
lagde til Barnefader Anders Jensen sam
mesteds, i huis Huus Barnet skal v ære auf- 
flet. er tilforn engang besoufuet og sot ver 
intet til beste her i Sognet Testes Jens 
Bødker og Ole Bocsen ibid: Lasse Søren
sens Hustrue udj Gunderød bar Barnet.

Scene 4
Døde 1697 Dom: 2da Advent (5/12); 
Kirsten Jensdatters søn Peder Ands. Æt: 1 
1/2 Aar.

Akt 3, scene 1
Ægteviedc 1701 Dom. 3lia Adventus 
(11/12):
Jørgen Pedersen og Kirsten Jensdatter at 
Gunderød 2 gange besofved.

Scene 2
Døbte 1702 Dom: 5ta post Pasch (21/5): 
Var ved daaben Jørgen Pedersens Datter 
Sidtzclc fra Gunderød Testes Olut Bæsen 
og Peder Jensen ibidem, Niels Pedersens 
Hustrue i Kirchilt (Kirke!te) har Barnet. 
Døbte 1707 Fer 3lia Rasehat (26/4): 
Jørgen Pedersens Datter Johanne af Gun
derød. Test: Peder Jensen og Niels Peder
sen i Kirchilt. Lauritz Jørgensens Hustrue 

i Gunderød har Barnet.
Døbte 1712 Dont; Lætarc ( J7/3):
Jørgen Pedersens Søn Peder af Gunderød. 
Test Niels Pedersen og Hans 2de Stil søn
ner af Kirchilt. Jens Lunds Hustrue al Lil
lerød bar det.

En notits om landeveje-

Hovedlandevejene ere Chausseer, d.c. 
Stecnveje belagte med harpet Gruus, og 
have 20 Alnes Brede, inden for GrøvLcrne. 
De mindre Landeveje fra Kjøbstcd til 
Kjøbstcd have en Brede Ira 12 til 14 Alnc, 
foruden G røv terne. Bi veiene til Kirke. 
Ting, Mølle etc. skal have en Brede af 8 
Alnc. med mindre de crc indgrøvtedc, da 
do skal være 10 Alen brede, i Følge den 
seneste almindelige Forordning, Vejvæse
net angaaende, som or udkommen under 
13 December 1793.
Al hvilken Vigtighed gode Landeveje crc 
for Landmanden, derom kan ingen Tvivl 
være. Naar disse crc gode og vel istand
holdte, kan Landmanden til alle Aarets Ti
der komme frem med sine Vare, lilbagc- 
legge liere Mi ile om Dagen, tage større 
Læs paa sine Vogne og udsætter sig ikke 
for den Fare, at sætte Heste og Vogne til 
paa ufremkommelige Veje.
Kilde: Gr. Begtrup: Beskrivelse over 
Agerdyrkningens Ti I stand i Danmark. Ild. 
I. Sjat I land og Møn. København 1803. s. 
108 09.
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Fra Arrenakke Bakke
af lians Christian Jarløv

Foranlediget af en notits i FAHS nr. 3-4, 
november 1992 føler jeg en \ oldsom trang 
til at fortælle lidt om egnen omkring Tis
vilde og Frederiksværk, som jeg betragter 
som mm hjemegn, skønt jeg hele livet har 
været folkeregistreret andetsteds. Jeg har 
nemlig færdedes øg opholdt mig så meget 
her. siden jeg tørste gang på vuggcstadicl 
indførtes hertil i en hestetrukken dagvogn 
I ra Helsinge til Tism Ide leje, hvor min fa
milie dengang ha\dc lejet et sommerhus. 
Forklaringen på denne form før transport 
er den, al Gribskov-banen dengang ikke 
kørte længere end til Helsinge. Forlængel
sen til Tisvilde kom først i 1924.
Tidligt kam jeg til at holde af egnen, søm 
dels fra naturens side, dels ved mennes
kers indgriben^ har gennemgået vældige 
forandringer i tidens løb. Lad øs sc lidt på 
del, Ca, 4 km nørd før Frederiksværk lig
ger som et resultat al den sidste istids 
fremstød Arrcnakkcbakke, der -søm ud
sigtspunkt betragtet- så afgjort bærer pri
sen overall i Nordsjælland; havets, søer
nes, skovenes øg de righoldige historiske 
minders land. Mange slægtled har i tider
nes løb stået på denne høj, og flere slægt
led vil fremover gøre del samme; alle med 
det formål før øje, enten al fryde sig øver 
den rødglødende solkugles langsomme 
synken i horisonten en sommeraften al 
den slags, som der desværre er så sørgeligt 
få af her til lands; eller før at glæde sig 
over en landskabelig skønhed uden lige. 
Al opleve denne egn I ra Arrenakkcs lop er 
-som den aldøde forfatter Hans Hartvig 
SedorlT ( 1892-1986) engang meget ram

mende har skrevet -»al opleve selve Dan
mark«.
Arre nakke bakkens højde er med sine 45 
m,o,h. på del højeste sted ikke noget stør
re, seh målt med den målestok, som er

karakteristisk for vort udprægede lavland. 
Men udsigten er uforlignelig. Herom in
gen tvivl. [jingl ude i nordlig retning sku
er man tydeligt den lille Hesselø med sil 
fyrtårn, der påfaldende minder øm et 
fremmed krigsfarløj på togt i vore fan ån
de. Fyrets skarpe lys kan man iagttage ei
let solnedgang, samtidig med, al man på 
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højre og venstre side skuer glimtene at 
henholdsvis Nakkehoved og Spodsbjerg 
lyr. I slik østlig retning har man udsigt til 
den vældige Oribskov bag den store og 
urene Arrcsø, som man ikke længere må 
bade i, og søm ingen husdyr længere må 
drikke vandet af. Skoven rummer minder 
om de gamle kongers storslåede jagter 
hvor den unge dronning Caroline Mathilde 
vakte offentlig forargelse ved at sidde 
overskrævs på sin hest. Og, for al gå ned i 
den anden ende af den sociale rangstige, 
er der også minder om de sortsmuskede 
kulsvieres nattevågen ved milerne, mens 
uglen udsendte sine uhyggeligt hæse skrig 
Ira træets top. øg de drivende skyer dæk
kede før det sparsomme månelys. Drejer 
man blikket lidt længere liÈ højre, kunne 
man tidligere, før beplantning voksede op 
og lukkede før udsynet, ane tårnene af 
Frederiksborg Slot, Christian den Fjerdes 
fornemste bygningsværk.
Vi gør nu en ny drejning og vender blikket 
mod syd, hvor vi først ser Vinde rød Kirke, 
der rummer de jordiske restera! industri
magnaten og storgodsejeren generalmajor 
Johan Frederik Classen (1721-1797), man
den der grundlagdc staden Frederiksværk 
søm den første fabriks by her til lands. 
Classens Sarkophag er udført af billedhug
geren Johannes Wiede weit (1731-1802).
Frederiksværk har været en fabriksby lige 
siden. I dag cr den vigtigste industrielle 
virksomhed A/S Det danske Staalvalse- 
værk, hvis skorstene man kan se fra top
pen af Arre nakke bakke.
Næste punkt cr Horns Herred på den an
den side af Roskilde Fjord, hvor Jægers
pris Nordskov gemmer relie terne af de 
ældgamle egetræer Køngccgen og Storke
egen, som har slået på den selvsamme 
plet, måske førend Gorm den Gamle og 
Thyra Danebod besteg tronen som konge 

og dronning af Danmark.
Del følgende vi ser Ira bakkens top er 
Melby Mølle og Kirke, og længere tilbage 
i terrænet også Tørup Kirke beliggende på 
Halsnæs, der tidligere var en ø adskilt fra 
Sjælland ved et small sund og med ind
skæringer både på havsiden øg på fjordsi
den. Halsnæs var i Classens lid cn integre
ret del af hans sløre gods besidde i ser. Ude 
ved Kattegat, som cr navngivet af holland
ske søfolk, ligger landligger by en Liseleje, 
hvorom der cr skrevet flere artikler i 
FAHS. Den anlagdes i 1784 som et fisker
leje af generalmajor Classen og er opkaldt 
eller hans hustru eller en af hendes døtre 
fra et tidligere ægteskab, Anna Calhrina 
Elisabeth de la Calmette, der i daglig tale 
blev kaldt Lise.
Lisclcjc grænser op til en plantage med 
samme navn. Den er cn del al den støre 
skovstrækning, hvis tilblivelse cr beskre
vet i FAHS nr. 3, 1988.
Som cl slutpunkt skal jeg tilføje, al biandl 
de mange mennesker, jeg i tidens løb har 
hal l f ornøjelsen al vise denne slørsi aede 
udsigt, mindes jeg cn person fra Sydsjæl
land, som sagde at det var hele luren værd.

Artikler til FAIIS
Redaktionen modtager stadig med 

glæde artikler, meddelelserom 
bogudgivelser, anmeldelser. begiven

heder og andet af interesse for 
samfundets medlemmer.

Hvad angår de artikler, som vi mod
lager. mangler der som regel illus tra
t luner i il disse. Da det ofte er vanske
ligt foros at skaffe billedmaterialet 
selv, ville vi være taknemmelige om 

artiklerne så vidt muligt var bilagt et 
sådant eller i det mindsteoplysning 

om. hvor vi kan skaffe det.
I__________________________________________ )
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Da der strejfede
rensdyr omkring^ r 
i Allerød!
Af Peter V. Christensen
Sydvest for Sønderskov ligger i dag cl 
landskab, der på een gang er naturskønt og 
el resultat af menneskelig aktivitet; fordet 
er faktisk sporene af en gammel Jergrav 
hvor Allerød Teglværk henlede 1er ved år
hundredeskiftet. Der or næppe mange, der 
tænker på, at delle stod gjorde Allerød 
verdensberømt.
[ liden omkring år 1900 besøgte botanike-

Jfort mw Allerød Teglværksgrav.
Gravenes omrids er gengivne. som de var 
i 1897, Dobbelt skravering angiver de dy 
beste grave: etikel! skravering opkørsler 
tte, ældre grave og partier, hvor overfla
den var rømmet af. De pit tik lerede linjer i 
gravene angiver jernbanespor. Øvrige li
nier er højdekurver med an g. af højde 
odi.

ren N. Hartz og geologen 
V. Milthers Allerød tegl
værksgrav tiere gange, og 
de lulgtc i flere år udgrav
ningen, efterhånden som 
teglværket henlede leret. 
De undersøgelser, som de i 
de følgende år kunne publi
cere, var væsentlige led i 
i slids forskningen, og de 
fortæller os samtidig, hvor
dan egnens natur var for 
12.000 år siden.
Da indlandsisen trak sig 
nordpå efter den sidste is
tid, efterlod den det danske 
landskab, som vi kender i 
dag, med bakker, søer og 
dale. Mcgel var dog ander
ledes, Store mængder af is 
smeltede og blev til hav, ug 
havde landet ikke samtidig
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begyndt at hæve sig efter at have båret den 
tunge vægt, kunne Allerød idag have væ
ret hav. Klimaet var arktisk; en tundra 
med mos, lav og græsarter, der gav mulig
hed for cl beskedent dyreliv. En klima- 
mildning, og det vil sige en sommertem
peratur på S graders varme i juli, fik bir
ken og rønnen til at indvandre. De dyr, der 
kunne leve på tundraen, var rensdyr, vild
hest, jærv og ræv. Jægerne fulgte med 
rensdyrene nordpå om sommeren, men det 
var stadig for barsk et klima, ti! at men
nesket kunne bosætte sig for alvor i Dan
mark. Denne mildning kaldtes Bedinge ti
den efter en nu udtørret midtjysk sø. men 
det blev atter koldere. Træerne forsvandt 
og tundraen blev enerådende.
Før ca. 12000 år siden begyndte så den 
mildning, der skabte forud sætningerne for 
et rigere plante- og dyreliv og for mennes
kets faste bosætning. All cr relativt. Del er 
sommertemperaturer på 13-Ï 4 grader der 
tales om!

Allerødt iden.

fyldte sænkninger i landskabet og aflej ret 
på i slids leret. I Allerød teglværksgrav 
fandt man 77 plante- øg dyrearter, som 
kunne identificeres. Del gælder hvidbirk, 
pil, enebær, fyr, gedde, aborre, rype, hare, 
lemming, ulv, elsdyr og rensdyr. ! løbet af 
de følgende år kunne det konstateres, at 
»All erød-muld« fandtes en del steder i 
Danmark, og al klimaforbedringen var et 
generelt fænomen. Perioden fik navnet Al- 
lerødliden efter det sted, hvor dc første 
fund var gjort. Navnet har vundet indpas 
øg bruges i faglitteraturen i Danmark og 
internationalt.

Ørerrt; Østlige væg i grav II. Nederst ses 
del sie nh o I dige sand, der her danner en 
lille bakke. Det skraverede lag i leret er 
el gytje lag; de uregelmæssige sarte par
lier er udtværet lørv.
Nederst: Vestlige væg i grav III. Her ses 
også sand under gr anden og gvijelagei. 
Længst til venstre ses bassinets sydrand, 
hvor I a get te pludselig hæver sig stærkt.

Hvor ved vi så det fra? 
Jo del var Milthers og 
Hartz, der ved deres un
dersøgelse af Allerød 
tegiværksgrav kunne do
kumentere klimaudvik 
lingen. Som cl særligt 
lag midt i leret fandt dc 
cl lag gytje (slam, der 
beslår af organisk mate
riale). Øverst lå et tørve- 
lag Ira cn mose på 3-4 
m. Nedenunder fandtes 
istidsleret, men midt heri 
det nævnte gytjclag 
Gytjen er dannet ved, at 
rester af planter og dyr 
er skyllet ned i vand-

Side nr. 8

IMil 

i* ■

U •

** ■ 
*J -

U *

* si

*< 'u -
« -

S T i> Fok



Del v ar således Allerød Teglværk, der 
kom hl al give navn til perioden, fordi det 
var i dets lergrav fundene blev gjort Alle
rød Teglværk, der lå der, hvor Lyngby 
Tømmerhandel nu ligger, fik Al lerød nav
net fordi det lå i Allerød ejcrlav i Blov
strød Sogn, mens dets lergrav lå i Bregne
rød ejerlav i Farum Søgn, Navngivningen 
har således intet med en senere tids forsøg 
på al erstatte navnet på Lillerød by mod 
Allerød,
Omkring 800 år efter at mildningen var sat 
ind, forværredes klimaet igen. Skovene 
ble\ lil parktundra, og skønt levekårene 
blev dårligere, forsvandt ikke alle skovens 
dyr, øg der var by llcdyr nok lil, al jægere 
kunne overleve hele året. Danmark havde 
l'åctcn fastboende befolkning.

I dag
Lergravningen Ijerncde lerel og Allerød- 
mulden, og området har nu ligget græs
klædt i mange ur til glæde for vildhestens 
tamme efterkommere, der græsser på mar
kerne omkring lergräsen, der nu delvis er 
blevet sø, som den var for 12.000 år siden, 
1 dag spørger mennesker over hele jord
kloden om. hvordan der ser ud på dci sled, 
hvor A lierød tiden blev konstateret, øg om
rådet tilhører de nationale geologiske inte
resseområder.
I en lid, hvor der tales om turisme, ug hvor 
Frederiksborg Amt udsender el kort over 
seværdigheder i amid, er det dog nedslå 
ende at konstatere, al d sted, der i den sto
re verden måske er lige så kendt som 
Kronborg, tilsyneladende er glemt af eg
nens befolkning.
Det må dog være cl ønske, al det også bli
ver betragtet som et område af stor inte
resse for Allerøds befolkning, selvom del 
administrais l ligger i Farum Kommune. 
Det må være et berettiget ønske, al der i 

det mindste anbringes cn orientenngstav- 
lfi, der forlæ Iler om dette smukke landskab 
og dets betydning.

Ovenstående artikel af Peter V. Christen
sen har tidligere været publiceret i Alle 
r$d Av/, nr, 49/ 1989, Redaktionen har 
imidlertid fundet den værd at bringe her i 
bladet, hvilket er gjort med tilladelse fra 
forfatteren.

Danncftr
Stonnrfir/ tr Solff/®nlb/flltr an- 
brn SUtal/ font ubi Sorbtn tr 
nfbfat/ ot igitnfinbis filtr opgraf- 
uis/ bet falbis S>aunrfir/ qvafi 
®anmarrt$=fæ filtr £iggenbe=fæ/ 
før bel hører ftønfltn alitent ot in
gen anbrn til* Videjus Seland. lib. 
6. cap. ult. t>uo faabant 
finbrr/ or boll/ tin i ful Ijinib Iqrøf 
bfî nb mcb 12 SERirufts ®eb/ øt 
fettffe/ øt bft w ittf mtfrt fub 
bflnb angiførr/ rtr. Lege. Støb, £ow, 
Lib. 2, Cap. 113 & Shunt. Sow om 
Ør bbrit mitai cap. 40. Sill. 2?flb. 
Slrrilb ^vitftlo/ ubj Regis Chris- 
tophori L historic/ førflnrcr/ 
Tannefir/ orena at rørt/ hins 
(tøobs ør Sormiit bt rfftrrltibr sig 
btr henhør btr i Stigel «bru ?lrf- 
vingrr/ at bet Ijørrr Kongen til.

Ovennævnte forklaring på danefæ et hen
tet i den for hision kere meget interessante 
opslagsbog »Glossarium Jundicum Dani- 
co Nonegicum« udgivet i København 
1652.
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Fredensborg
con amore

1 anledning at’ tegneren Des Asmussens 
K()-års dag udgiver Bevaringsforeningen i 
Fredensborg, som Des Asmussen er æres
medlem af, bogen »Fredensborg con amo
re« med gamle og nye tegninger fra Fre
densborg og omegn. Bogen er på 60 sider 
og skildrer byen og i andet set gennem teg
nerens briller
Bogen sælges i Fredensborg Boghandel 
Ira udgivelsesdagen den 10. juli 1993 til 
en pris af kr. 95,00.
Alle, som inden den I. juni subskriberer

på bogen, vil få den til en favørpris af kr. 
75,00. Subskribenterne skal blot indsende 
eder aflevere deres navn, adresse og tele
fonnummer til Fredensborg Boghandel, 
Jernbanegade 24a, 3480 Fredensborg, tlf. 
42 28 01 73. LBM

Forårstur til Allerød 
Kommune 1 
lørdag den 1, maj 1993,

Vi mødes lørdag den 1. maj kl. 13.30 ved 
Nr. Herlev Kirke, som vi ser nærmere på. 
Inden turen går videre, gives introduktion 
dl de steder, vi derefter besøger. Vi kører 
mod landsbyen Kol lerød, hvor der endnu 
er nogle større gårde; videre forbi Fugle- 
rupgaard, hvor man i 1797 i Brudevælte 
Mose gjorde verdens største l ur fund med 
6 lurer ialt. Videre mod Lynge, hvor vi 
gør ophold xed den ny restaurerede kirke, 
som oprindelig er fra 1100-tallet og har 
kalkmalerier, som tilskrives Iseljordsmes- 
teren Fra Lynge kører vi mod Allerød, og 
på rådhuset, som ligger ved Køllerød- 
vej/Rådhus vej, vil en repræsentant for by
rådet fortælle om Allerøds nutid og frem
tid. Gennem Lillerød fortsættes til Blov
strød med sin romanske kampestenskirke 
og landsbymiljø med gadekær. Forfatteren 
Joachim Junge, som er kendt for sin bog 
»Den nordsicllandskc Landalmues Cha
rakter, Skikke, Mceninger og Sprog«, udg. 
1798 og genudgivet al Frederiksborg 
Amts Hist. Saml, som årbog for 1915, var 
præst i Blovstrød Kirke Ira 1791 ti] sin 
død i 1823 og ligger begravet på kirkegår
den.
Hvis tiden tillader det. vil vi prøve at nå 
ind i Tokkckøb Hegn for al se Kongedys
sen ved Dæmpegaard, en stor langdysse 
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med 2 gravkamre og svære tætsti Ilede 
randsten. Turen forventes afsluttet kl. ea. 
17.00.
El sted undervejs vil der blive gjort ophold 
for kaf febord. Stedet vil blive meddelt ved 
introduktionen.
Turen forudsættes gennemført i egne biler, 
men samkørsel vil i videst muligt omfang 
blive søgt formidlet. Tilmelding og oplys

ning om ledige bil pladser til: Erik Buch 
Vestergård (49 21 46 04), Anna Esbcch 
(42 17 83 49) eller Åse Zinck (42 31 13 
85) inden 23. april. Der kan blive tale om 
at hente deltagere på Hillerød eller Alle
rød Station. Turen arrangeres t samarbejde 
med Lokalhistorisk Forening og Arkiv i 
Allerød Kommune. Ret til ændringer for
beholdes.

Udsnit af Videnskabernes Selskabs kort fra 1766. Nørre Herlev og Tokke køb Hegn er li 
gr akkurat ikke med på kortet, men ligger umiddelbart nord for henholdsvis Kollerød og 
Sandholm. Søen øverst til højre er en del af Sjæl Sø. Koriet er tegnet inden udskift ni ngen 
af landsbyer og skove, hvilket bl.a, bemærkes ved Allerød, hvor skoven omkring denne i 
dag er by. Til gengæld er Havns hob Skov kommet li l, hvor før Lynge Overdrev lå.
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Siilt om ^êrom ^iinal
I FA HS nr. 2 1992 bragte vi uddrag al S. 
Sterms beskrivelse al Frederiksborg Amt i 
1830. Bogen, der er ganske spændende 
læsning, bringer også nedenstående be
skrivelse al Esrom Kanal, som i mange år 
har værn tørlagt, overgroet og glemt. Nu 
er dele al den øvre kanal sal i siand. heri
blandt den spændende Væltning i Stievrcl 
Skov, og kanalen langs skoven or opren- 
sol Langs den stadig udtørrede øvre kanal 
mellem Sølyst ved Esrum Sø til Esrum har 
man anlagt en smal sti, som byder på en 
pragtfuld tur i tæl bevoksning, 1 Sncvret 
Skov kan man opleve, hvorledes kanalen 
har set ud. ligesom man her kan forestille 
sig hestene, der trak de tungilæssedc 
pramme langs kanalen.
»Igjennem Esbønderup Sogn gaaer ira den 
nordre Deel af Esrom Søe, Østen for Es
rom Kloster, langs med Grændscn al det 
nævnte Sogn og Sø borg Søgn, Vesten for 
Dronningcmøllen, Esrom Kanal.
Dette Kanal-Anlæg skete isser I or at kunne 
benytte de støre, samlede Skovstræknin
ger, der for den største Deel ligge paa den 
vestre Side al Esrom Søe og udgjøre et 
Areal af omtr, 11000 Tdr. Land. Esrom 
Søe er omtr. i 1/4 M. lang og 1/3 M bred; 
dens Dybde er fra 36 til 78 Fod, øg den 
ligger o mir. 30 Fod højere end Stranden. 
Den øvre Kanals Bredde i Vandspejlet er 
30 Fod, i Bunden 10 Fod Og Dybden 5 
Fod. Paa den ene Side lindes cn Trække
gang. 15 Fod bred, der er beplantet med 
Frugttræer langs den hele øvre Kanal. 
Uden før disse findes 2 Rader Ly træer al 
Hvidcllc.
Don øvre Kanal gaaer horizontal med Es
rom Søe i cn Distance af 11644 Rhi ni and

ske Fod indtil det saakaldcdc Snevrød; 
herfra gaaer den anden Kanal, som ligger 
17'6" lavere, end den øvre, til Dronninge- 
Møllen, cn Strækning paa omtr. 15646 
Rhl. Fød. Den øv rc og nedre Kanal f orbin
des vod Snevrød ved cn Skraafladc, hvor 
Brændet overkastes og nedruller af sig 
seh til Boh ærkel af den nedre Kanal, 
hvor Prammene ligge. Den nedre Kanal 
har fulgt A ae ns Retning med LI nd lage i se 
af de naturlige Krumninger.
Omtrent 8000 Fod Ira Indløbet erc 2 
Grundrender anbragte, hvorved den øv rc 
Kanal i 48 Timer kan blive tor; den nedre 
Kanal kan ligeledes blive tør, naar Esrom
øg Dronninge Møllernes Stigborde sættes, 
øg Vandel udløber igjennem Grundrendcr- 
nc. I Enden al den nedre Kanal er cl Bas
sin, der ligger omir. 12 Fød højere end 
Stranden; her udlades Brændet, og sættes 
paa cn Plads, som er imellem omtalte Bas
sin og Stranden, hvorfra Brændet udføres 
til Skibene.
Til Kanal trans por len bruges i den øv rc 
Kanal 3 Pramme, hvoraf hver indtager 28 
ä 30 Favne; i den nedre Kanal 6 Pramme, 
hvoraf hver kan føre 8 Favne Brænde. 
Omirent 4000 Favne Brænde, foruden cn 
Deel Flaadetømmer, erc hid in li i aarligen 
transporterede igjennem Kanalen. Begyn
delsen paa delte Anlæg skele i Aaret 1802; 
del luldcndlcs 1804 under den duelige 
Oberst Reckes Bestyrelse. El ler hans Død 
(1817) overdroges Opsynet med denne 
Kanal til Hr. Rirslraad Reck i M aa rum

Om Esrum Kanal: Niels Richter Friis; 
Pram farten på Esrum Kanal, Folk øg Min
der fra Nordsjælland 1980. L BM
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