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Arets julegave
-et 1999 abonnement og en gavebog.
ære medlem. Historisk Samfund har et godt tilbud til dig her i den søde juletid. Du
har nok flere venner eller nogen i din familie, der ikke er medlemmer af vores gode
gamle forening. Vi er sikker på, at de ville være lykkelige over at modtage et FAHS
abonnement i julegave sammen med en årbog og et FAHS-Blad. For kun 150 kr kan du
tegne et gaveabonnement til Frederiksborg Amts Historiske Samfund for 1999, og samtidig
modtager du 2 årbøger og det nyeste nummer af FAHS-Bladet, som du enten selv kan have
glæde af, eller forære væk sammen med det gavebevis, du får tilsendt udstedt til gavemodageTen. Benyt dig af dette gode tilbud, og send (eller fax: 4920 0411) straks nedenstående
kupon til Historisk Samfunds sekretariat, hvorefter du modtageret girokort, et gavebevis og
tline gavebøger med posten ca. 8 dage efter vi har modtaget dit brev.

K

Bestilling af gaveabonnement 1999.
Undertegnede bestiller hermed et gaveabonnement 1999 til FAHS for kr. 150,- indeholdende el gave
bevis. lo ældre årbøger og FAHS bladet. Gavebeviset skal udstedes til Idet nye medlem).

Navn:
Adresse:
Postnr. / by :

Gave pakken og girokortet skal sendes til (giveren):
Navn:
Adresse:
Postnr. / by :
Dato:

Underskrift:...............................................................

Indsendes senest den 10. december 1998 til:

FAHS, Sekretariatet, Teaterkontoret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør

FAHS er er medlemsblad tbr Frederiksborg Amts Historiske Samfund og
udkommer 4 gange årligt. I 1999 følgende datoer: 10. februar, 21. april, 11.
august og 10. november Deadline er I måned før udgivelsesdatoen, Artikler
til bladel sendes li I FAHS, Helsingør Kommunes Biblioteker, alt. Eva
Stennicke, Lundegade 13, 3000 Helsingør. Tlf: 4928 3622. fax: 4928 3627.
E-mail: eva.stennicke@telia.com Medlemskab og kontingent: Helsingør
Teaterforening, Havnepladsen I, 3000 Helsingør. Telefon: 4920 0811.
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Bibliotekar
Eva Stennicke
(ansvaitihavende red. ),
Museumsinspektør
Lars Bjørn Madsen
Tryk; A-print,
Espergærde
Lay-out sats og
lilrettelæggelse:
Lars Bjørn Madsen

En syvårigs farvel
til sin far
Kjeld Damgaard (red.)
mkring 1942 skrev den da
pensionerede skoledirektør
på Frederiksberg, Sofus
Franck, sine erindringer. Den
end 200 sider lange håndskrevne be
retning. starter med nedenstående
erindringer fra 1870'eme i hhv. Fre
densborg, Frederikssund og Nyrup.
Sofus Franck var født i Fredensborg i
1873, hvor hans far, Vilhelm Franck,
på den tid var bagermester. Moderen,
Margrethe, var født Kaarsen. idet hen
des forældre var skolelærer i Nyrup,
Johan Chr. Kaarsen og dennes hustru
Sofie Kerm, der også stammede fra
Fredensborg, hvor hendes fader, Jo
seph Kerm, var urmager ved Fredens
borg slot. Urmager Kerm var født i
Schwarzwald nær den franske grænse
i 1784. Sofus Francks farfar var også
bagermester og skal i slutningen af
1800-tallet have været velhavende,
bl.a. fordi han udstykkede en del grun
de omkring Ting- og Arresthuset i Fre
densborg. Han var født i 1812 i Meck
lenburg-Schwerin. Herfra indvandre
de han i 1827 til Danmark. Omkring
1835 nedsalte han sig så som bager i
Fredensborg. Her traf han sin kom
mende hustru, Emma Caroline Mundt
(født 1818, dødi 868). Hun var datter
af bagermester Christian Mundt (el
ler Munthe) og Helene Moses Samuel.
Sidstnævntes familie var også indvan

O

dret - fra Hannover. Faderens søstre
hed hhv. Johanne - hun blev gift med
en overtelegrafist i København, Wal
demar
mere Hanssen - samt Caroline og
Charlotte. De to sidsnævnte forblev
udgifte, idet det dog skal nævnes, al
Line en overgang var forlovet med en
tilrejsende russer i Fredensborg. Han
hed Simon Meltzer, men brylluppet
kom aldrig i stand, da det viste sig at
han tilhørte det hemmelige russiske
politi. Inden forlovelsen blev hævet,
havde Meltzer imidlertid foræret
hende adskillige kostbare smykker, af
hvilke enkelte var gaver direkte fra
den russiske czar. Sofus Francks be
retning lyder således:

Min tidligste Barndom
Min tidligste Barndom tilbragte jeg
hos Mor og Far, som paa den Tid ejede
et Bageri i Fredensborg. I Hovedga
den ligger endnu den overbegroede
Villa, hvori Bageriet dengang var, og
Mor har vist mig det Vindue paa 1ste
Sal. hvorigennem jeg første Gang saa
Lyset. Far var flittig og munter, og
hans glade Sang lød over Arbejdet.
Han elskede Jagt, var en god Skytte
og en dristig Rytter. Det skal have
været et flot Syn at se ham tumle en
af Bedstefar Francks Hingste, naar
han red til Nyrup Skole for at besøge
sin Kæreste. De to unge havde fundet
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hinanden over Gærdet
mellem Urmager Kemis
Hus og Francks Bageri,
som grænsede op lil hin
anden. Mor var smuk og
hjertensgod, alt tegnede
lyst for de to unge, da
deres første Dreng blev
født. Der kom mange
Mennesker hos dem
baade i Bagerbutikken
og Hjemmet. Engang
overraskede den konge
lige Familie Mor i Udsal
get; hun var ikke kom
met hurtigt nok ud i Bu
tikken, og da hun ind
fandt sig, stod de konge
lige dels inden for, dels
uden for Disken og mo
rede sig med selv at forestaa Køb og Salg. Der
efter gik de ind i Stuer
ne, hvor de vuggede den
store Dreng, der efter si
gende aldrig har været
spæd. Til mine tidligste Barndoms
erindringer hører de kongelige Køre
ture gennem Hovedgaden - ubegribe1 igt. at Kusk og Tjener i det pragtfulde
røde Liberi ikke var selve de konge
lige Personer! - Besøg med Far i Slots
haven, hvor Wiedewelts Marmor
figurer vakte min levende Interesse, i
en lille Afbildning af et Tempel stod
en Dør paa Klem - kunde man bare
faa Lov ar kigge indenfor! Og med
hemmelig gysen lagde jeg min Haand
ind i Gabet paa den hvilende Marmor
løve. Saa var der de kongelige Stalde
og det gamle Bageri hos Bedstefade-
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/
Tegning af Sofus J. C. Franck, født i
Fredensborg J873.

ren. hvis store Skæg lugtede stærkt af
Tobak: de to Fastre, Line og Lotte, var
gode imod mig, men en sort Puddel
var min Skræk. Paa Vejen passerede
vi en Dam, og jeg har endnu i tydelig
Erindring om den ferske Lugt hos
Dunh ammerstæng 1er, som Far pluk
kede til mig. Fire Aar gammel tog
jeg mig en Tur ned ad Trappen fra
Loftsværelserne; den endte med en
stor Flænge over det ene øje. Far løb
over Gaden med mig ti 1 Læge Ander-

sen, som syede den sammen; han
spurgte mig, om det gjorde ondt; jeg
husker, at jeg svarede nej, for jeg følte
hverken Skræk eller Smerte, kun en
let Undren over al den Opmærksom
hed, man viste mig.

Balletmester Bournonville
Om de mange Mennesker, der kom
hos Mor og Far (derimellem Ballet
danserne Krum og Valbum, Balletme
ster Bournonville, Familien Brown,
Paludan Müllers o.m.fl.) har jeg kun
hørt Mor fortælle. I Anledning af et
kongeligt Bryllup maatte Boumonville om Sommeren indstudere en
Ballet i Store Km. Mor fortalte, at den
lille iltre Balletmester før rundt efter
de dansende med sin Violin; til en af
Danserinderne raabte han: »Vil Du
smile, Dit Asen!« Da Mor spurgte
ham, hvem der var dygtigst - nogle af
de unge Dansere boede hos mine For
ældre - svarede han: »Valbum er Søl
vet, Krum er Guldet«. En Tid var der
saa smaat Tale om, at min ældste Søs
ter og jeg skulde begynde paa Ballet
skolen. Taffel dækker Thy ge sen kom
ofte med Godter til os Børn. Som den
ældste skulde jeg forestaa Delingen
mellem min Søster og mig, og imens
spiste hun hurtigt sin Part. Derpaa
foreslog hun en ny Deling, hvad jeg
skikkeligt gik ind paa.

Uheldene
Tidligt væltede Uheld ind over Hjem
met. En Ildebrand, stammende fra
Bageriet, overraskede Forældrene, saa
Mor blev reddet i Natdragt sammen
med mig, og det varede en Tid, inden

Forretningen atter kom paa Fode; en
haard Konkurrence blev paaført dem
fra den gamle Francks Bageri, hvor
en Farbroder havde taget Føringen og
nok vanskeligt kunde forlige sig med,
at det havde faaet en Aflægger.
De lykkelige Aar var forbi, den gamle
Franck overtog Bageriet og Fars gla
de, friske Sind fik et Knæk, som det
aldrig forvandt. Mens han prøvede at
bryde sig en ny Vej, blev Børnene
sendt til Slægtninge. Min Søster El
len blev optaget i Skævinge Skole hos
Lærer Julius Hessen, der var gift med
mors Søster, Vil helmine, og jeg hav
nede i Nyrup Skole hos mine Bedste
forældre. En mindre Søster. Anna,
blev hos Forældrene.

Afskeden
Far forsøgte sig i Frederikssund som
Konditor. En Tid besøgte jeg Far og
Mor i Hjemmet, som laa ved Torvet.
For ikke længe siden besøgte jeg Ste
det, der ligger næsten uforandret med
Gaardsplads, hvor der før var Bageri
og Smedje, og en gammel Have, hvor
der dengang var Keglebane og Smaahaver. Det vilde ikke gaa for Far, og
kort efter Sønnen Knuds Fødsel, be
sluttede han at rejse til Amerika. Ef
ter et kon Besøg hos Forældrene i Kø
benhavn fulgte Far mig til Banegaarden, hvor jeg bedrøvet tog Afsked
med ham og græd hele Vejen hjem til
Nyrup. Nogle Dage senere førte Bed
stefar Kaarsen mig op paa en Høj i
Nyrup Skolehave, hvorfra man kunde
se Øresund. Han pegede ud mod en
stor Damper og sagde: »Med det Skib
sejler Din Far til Amerika: han har
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forladt jer, og nu skal du være her. Vær
en god og flittig Dreng, saa Du en
gang kan blive en Støtte for din stak
kels Mor«! Jeg var da knapt 7 Aar,
Saa gik han ind i sin Skole, og Højen
blev - som flere Gange siden - det
eneste Vidne til en lille fortvivlet
Drengs Sorg; jeg holdt saa inderligt
af Far«,

Om Sofus Franck
Efter denne sørgelige afsked tilbragte
Sofus Franck resten af sin barndom
hos bedsteforældrene i Nyrup - og fa
deren så han aldrig igen. Han døde i
1889 i Menominee, Michigan i ILS.A.
Sofus Franck fulgte ikke det fædrene
erhverv - han blev ikke bager, men
derimod skolelærer, som hans bedste
far (Johan Chr. Kaarsen i Nyrup), on
kel (Julius Hessen i Skævinge), mo
ster (Elisabeth Kaarsen ved Marien
lyst Allés Skole i Helsingør) og mor

bror (Kristian Kaarsen i Gurre og Bir
kerød).
Efter sin seminarietid i Jelling, hvor
fra han dimitterede i 1891, fungerede
han i en kort tid som vakance- øg hjæl
pelærer ved hhv. Gurre og Nyrup sko
len Fra 1895-1914 var han lærer ved
Frederiksberg skolevæsen, hvorefter
han blev sekretær for den daværende
skoledirektør og kendte skolehistori
ker, Joakim Larsen. 11919 blev han
viceskoledirektør øg sluttede sin kar
riere som skoledirektør i perioden
1933-40. Han udgav en række bøger,
især om naturhistoriske emner. Han
var gift med Magna Schou og døde i
1945.
Hans erindringer er ikke tidligere pub
liceret, bortset fra enkelte afsnit fra
skoletiden i Nyrup. Disse findes i
Helsingør Kommunes Museers årbog
1989 i artiklen om Tikøb Kommunes
skolevæsen.

En aften på det genåbnede Statens
Museum for Kunst
tatens Museum for Kunst har havn. Vi træffes kk 18. hvor en af mu
været lukket på grund af seets guider vil føre os rundt. Deref
ter vil der være en let servering i ca
by gningsarbejde gennem to år.
Desværre har det ikke været
Museet genåbnede i begyndelsenfeteriet.
af
muligt i skrivende stund at få menu
november måned og onsdag den 6.
januar 1999 kan Frederiksborg Amts kortet at se. Vi regner med at prisen
Historiske Samfunds medlemmer vil være ca, 100 kr, pr. deltager for
hele arrangementet.
komme ind og se nærmere på museet.
Museet har både bygget til og bygget Hurtig tilmelding er nødvendig til:
om, så der bliver noget at se på. Sta Aase Zinck, ttf. 47 31 13 85 eller
tens Museum for Kunst liggersom be Gudrun Lund Meyer, tlf. 44 95 32 05.
Venlig hilsen Turuåvalget
kendt i Sølvgade nr. 48-50 i Køben

S
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^øger
ved Eva Stennicke
og Lars Bjørn Madsen
Bo Branisen: Blandt 100 gidsler i

Sådan ligger landet - Nordsjælland.

Horserød 1943. 2. rev. udgave, 1998.
371 sider.
BLa. forfatterens dagbogsnotater om
de danske gidsler, der var interneret i
Horserod i efteråret 1943.

Tekstudvalg ved Mette Winge. Gyl
dendal. 1998, 98 sider.
Danske forfatteres skildringer af
Nordsjælland i digt og prosa.

Boganmeldelse:

Helsingør KFUM & KFUK 1898
1998 / red. af Torben Bill-Jessen ...
et al. Helsingør, 1998. 36 sider.

Anders Jakobsen:
Gjethuset, en bygning med ildsjæl.
Frederiksværk, 1998. 48 sider.
Bogen handlerom De Forenede Jern
støberiers storhed, nedtur og konkurs
og om Gjethuset, som ttu anvendes
som kulturhus.

Niels-Jørgen Pedersen:
En vandring gennem det gamle Slet
ten, illustreret med postkort. Humle
bæk, 1998. 120 sider.

Kenno Pedersen:
Når den røde hane galede ! Helsingør
Brandvæsen 1898-1998. Helsingør,
1998. 78 sider.

Ole Reimer:
Livet på Esrum Kloster. Græsted,
1998. 24 sider.

Gudrun Lund Meyer: Farums Hvem.
Veje, Hvor. Udgivet af Farums Arki
ver og Museer 1998.
Lokalhistorikeren med mange bøger,
artikler og foldere på samvittigheden,
Gudrun Lund Meyer, kunne i vinte
ren 1998 præsentere ovennævnte bog,
der som titlen antyder, fortæller om
Farums veje. Men det er næsten en
for beskeden titel, thi man får med
bogen Farums historie serveret på en
ny og spændende måde. Vejene er na
turligvis det væsentlige, men forfat
teren har i nogle af bogens kapitler
beskæftiget sig med de mange gårde
og personer, der har lagt navn til Fa
rums veje. Således er bogen glim
rende som opslagsbog for dem, der
søger viden om de enkelte gårde, idet
disse beskrives særdeles fyldigt og
med stor kyndighed - og naturligvis
ledsaget af billeder af hver gård. Li
geledes får læseren en glimrende bio
grafi over Farums betydende perso-
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ner gennem tiden. Men vejenene
glemmes naturligvis ikke af den
grund, idet hovedparten af bogen er
et Farum-vejleksikon, hvor alle veje
gennemgås i alfabetisk orden med li
geså megen vægt lagt på beskrivel
sen af vejens opslåen og betydning,
som af selve vejnavnet. Og det er
netop denne bogs stærke side i for
hold til den ellers righoldige vejnav
ne -litteratur, at læseren såvel i op
slagsdelen som i bogens indledende
artikler får gode oplysninger om ve
jens betydning for byen. Kapitlet om
vejhistorie i Danmark med relation til
Farum er et must for en sådan bog,
men forfatteren går videre og gennem
går eksempelvis de forskellige kvar
terer i Farum, og det er jo netop en
spændende del af en bys udvikling.

De store udstykninger, hvor navnene
på de samtidigt anlagte veje ofte grup
peres i eksempelvis fuglenavne eller
trænavne. Dermed har byrådet sikret,
at det er nemmere at orientere sig i
byen, og nutidens ejendomsmæglere
kan skrive, at den attraktive bolig lig
ger i fuglekvarteret.
Bogen er forsynet med gode kon fra
henholdsvis 1909 og 1997 og gengi
ver endvidere Sterms kort fra 1830
erne over Farum sogn, hvor såvel
matrikelskel som ejerlavsgrænser er
påført, sidstnævnte af forfatteren.
Bogen er således et uundværligt red
skab for den lokalhistorisk interesse
rede og en inspirationskilde til dem.
der påtænker en lignende udgivelse
om vejene i andre byer.
LBM

FAHS ønsker vore læsere en glædelig jul og et godt
nylår. Og så håber vi på en god sommer 1999 !
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Årbøger fra Frederiksborg Amts
Historiske Samfund.
En god julegaveide kunne være nogle af de årbøger, der siadig findes på
lager og sælges fra Helsingør Bymuseum, Set. Annagade 36, Helsingør. Da
årbøgerne er meget eftertragtede, sælges de antikvarisk til ganske høje priser
andre steder. Mange af dem har vi kun på lager i få eksemplarer, så det
gælder om at handle hurtigt, hvis en billig og god jule- eller mandelgave
skal reddes.

Årbog 1913 kr. 25,Indchoidcr bl.a.: Ferskvand s-fiskeriet i
Nordsjælland omkring Aar 1700. Kong Karl
X Gustavs Besøg paa Frederiksborg og Den
forsvundne Landsby i Gribskov, 90 sider.

Årbog 1927 kr. 25,Indeholder bl.a.: Lorenz Tuxen, Skovene i
Hørsholm Sogn indtil 1851, Landsbyhaven,
En Hombæk-Fiskers Optegnelser, Den
sidste Kroningsfest i Danmark. 188 sider.

Årbog 1929 kr. 25,Iudeholdet bl.a: Nordsjællands Helligkilder.
60 sider. Fås også som særudgave.

Årbog 1930 kr. 25,lndeholdcr bl.a.: Ståenderdeputerede fra
Frederiksborg Amt 1834-1848, Toves Tryl
lering og Kong Valdemars vilde Jagt. 210
sider.

Årbog 1932 kr. 25,Indeholder bl.a.: Sagn og Overlevering om
Oldtidshøjene i Frederiksborg Amt, Lidt om
Esrom Sagn, Om Haver og Havedyrkning i
Byerne. 116 sider.

Årbog 1934 kr. 25,Indeholder bl.a,: Kronborgs Restaurering og
del gamle Krogen Slot, Frederiksborg Amts
Kirkeklokker. 122 sider.

Årbog 1935 kr. 25,Indeholder bl.a.: Helsingørs Færgelav, Flora
og Folketro i Nordsjælland, 117 sider.

Arbog 1936 kr. 25,Indeholdcr bl.a.: Sagn og Overlevering om
Oldtidshøjene i Horns Herred. Slaverevolten
paa Kronborg 1785, Helene Kilde, Fund af
Læge instrumenter fra Æbelholl Kloster. 145
sider.

Årbog 1941 kr. 25,Indeholder bl.a.: Geniet fra Ncllcrød. Livet
omkring Stenholt Vandmølle i 1820'eme,
Vandbygningsarbejder ved Frederiksborg,
Kronborg Fæstnings Aflevering fra Sven
skerne 1660. 124 sider,

Årbog 1944,2. halvbind kr. 25,lndeholder bl a.: Fredensborg i Christian den
Niendes Tid, Gamle nordsjællandske Indu
strier, Om La ildboforhold og Bondereformer
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i Nordsjælland, Dagligt
Liv paa Landet Træk af
det aandelige Liv i Nord
sjælland, Fra Nordsjæl
lands Skove*

Årbog 1946 kr. 25,•
(kun få tilbage)
Indeholder bl.a.: Køb
mand Andreas Heegaard i
Slangerup, Sophienbcrg
Slot. Havreholm Papir
mølle, Kilde steder til
Frederiksborgs Historie,
158 sider.

Årbog 1947 kr. 25,(kun få tilbage)
Indeholder bi,a,: Hillerødborgerne paa Christian
IVs Tid, Orkanen 1852,
On Kalkmalerier og
Altertavle i Birkerod
Kirke, En ulyksalig degn i
Ølstykke, Digteren
Balthasar Bang og Hans
Hustru. 136 sider.

Årbog 1948 kr. 25,(kun få tilbage)
Indeholder bl.a.: Æbelhoit-Studier, Kloak eller helligt Vand paa
Æbelholt Kloster. 150 sider.

Årbog 1949 kr. 25,Indeholder bl.a.: Nogle offerlund fra nord
sjællandske moser, Nogle undersøgelser ved
Nørre Herlev Kirke og dens Romanske
Taam, En nord sjæl I ænders oplevelser i
1848. 140 sider.

Årbog 1951 kr. 25,Indeholder bl.a.: Grønholt Voldsted. Ølsted
Kirke, Et præstedynasti i Græsted, Hulerød Dronningens Mølle, Ringsted og Ewald. 109
sider.

Magdalene Kilde i Nøddebo findes ved den
østlige side af Nøddebo Kirkegaard. Den er
beskrevet i Arnold Olsens bog om Nordsjæl
lands helligkilder og kun købes for blot 25
kr. Tegnet af Arnold Olsen 1927.

Årbog 1953 kr. 25,ln de holder bl.a,: Bas trup Stenhus, Esbønderup Kirke, Helsingørs handel på Christian
I V's tid, Frue bjerg mode me, Fenwiukbrevene. 142 sider.

Årbog 1952 kr. 25,-

Årbog 1955 kr. 25,- (kun få til
bage).

Indeholder bl.a.: Flynderborg, Den gamle
Værebro, Skibby Kirke. Kirkeskibe i
Frederiksborg Amt, Om skovarbe jdernes
organisationsforhold. 129 sider.

Indeholder bl.a.: Fund af middelalderligt
polte magerværksted i Farum Lillevang,
Draaby Kirke - nogle blade af dens historie.
Esrom Kloster som srutterigard. Helsingørs
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løller og møllere. Borgmester Bertel Biörn
en, Den ældste tørlægning af Søborg Sø,
ostcyvcrict i Rudeskov i 1845, 140 sider,

Lrbog 1956 kr, 25,ndcholder bl.a.: Tø bopladser fra Ertebølled ved Nivua, Humlebæk Havns historie. En
andelsslægt fra sutidtoldstidcn. 120 sider.

Lrbog 1966 kr. 25,)m udskiftningen af krongodset i NordsjæLind. 109 sider. Fås kun som særudgave.

Lrbog 1970, kr. 25,ndeholder bl.a.: Vejenes udvikling i Fredeiksborg Amt.

Arbog 1982 kr. 65,Indeholder bl.a.: Højskolerne i Frederiks
borg Amt, Kirketyven, der blev slave på
Kronborg og urmager i Tikob, Noget om
Foreningen »Frern« i Snekkersten, Om op
rettelsen af de første skytteforeninger i Fre
deriksborg Amt. Stenaldergrave ved Sjælsø,
105 sider.

Årbog 1983 kr. 65,
: ndeholder bl.a.: Barndom på Frederiksborg,
Ure og urmageri i Frederiksborg Amt. En
sag om hjemmebrænding for 200 år siden.
94 sider.

Lrbog 1971 kr. 25,-

irbog 1984 kr. 65,-

irbogen udsolgt, men fås som særtryk og
mhandler Hum lebæk-fiskerne og fiskerie
rt. Også Krogerup behandles her. 159 sider.

Iideholderbl.a.: Et fattigbarn på privat
køle, Pantelånere i Helsingør, Komitéen før
Hornbæk Havn 1872-1878, Omkring en
gammel film fra Helsingør, Frk. Svedsirups
jiriivate skole i Møndrup. 97 sider.

Lrbog 1972 kr. 25,ndeholder bl.a.: Belgierne i Hellebæk, Tha
ia i Fredensborg. 71 sider.

Lrbog 1974 kr. 50,Jmhandler Borgerne og billedkunsten på
Christian IV's tid. 188 sider.

Lrbog 1975 kr. 25,ndeholderbl.a,: Den lille landbokommision
g indførelsen af arvefæste på krongodset i
Nordsjælland. Helsingør Patentophalingsedding, 102 sider.

Årbog 1985 kr. 100,Besættelsestiden i Frederiksborg Amt,
136 sider.

Årbog 1986 kr. 100,Indeholder bl.a,: Minder fra en fodtur i Horns
Herred juli 1869, Pension Solhøj i Hornbæk,
Kronborgs Fæstningsværker. 90 sider,

irbog 1987 kr. 100,

hn Helsingør Rådhus. 88 sider.

1 ndeholder bl.a,; En bog om kulsviere og
ni lebrænding i Nordsjælland med træsnit af
\nne Marie Mejholm. 193 sider.

^rbog 1977 kr. 25,- (kun få tilbage)

irbog 1988 kr. 100,- (kun få tilb.)

ndeholder en lang række spændende
ri nd ring sanikler. 175 sider,

andboliv i Nordsjælland gennem 200 år
fortalt i en række spændende artikler. 139
sider.

Irbog 1976 kr, 20,-

lrbog 1979 kr. 25,iræse by og sogn. Funkevang - Funkemor,
antasiens 0, En maskinarbejders erindrin
ger, Om bjergelaget i Aalsgaarde og en hel
lel andet. Bydreng i Helsingør omkr. Første
/erdenskrig. 105 sider.

Årbog 1989 kr. 100,- (kun få tilb.)
Esruin Kloster. 107 sider.

Årbog 1991 kr. 100,Indeholder en lang række spændende erind
I ingsartikler. 198 sider.

irbog 1980 kr, 25,-

Årbog 1992 kr. 100,-

ndeholder bl.a.: Hombækfiskeren Lars
Luhlmanns beretninger 1880-1897, På
iesøg bos den gamle træskomand. Esrom
Uosters middelalderlige landsbyer i Grib
ikov og deres indvånere. 88 sider.

Indcholdcr bl.a.: Christian IV’s kongevej fra
Hørsholm til Nyrup, Kongemes Færgested Jægerspris Færgcgaard, På vej til havs.
Nordsjællandsk cyklisme i gamle dage,
Hundested banen. 72 sider.
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Arbog 1995 kr. 100,-

antikvarisk.

Arkæologi i Frederiksborg Amt 19831993.153 siden

Nordsjællands Helligkilder, kr. 25,

Årbog 1994 kr. 100,Indeholder bl.a.: Sophienborg ved Hillerød,
Datisk nationalfølelse og Frederiksborg Slot,
Jordskælvet 1759 belyst ved nordsjælland
ske præ stel ndbcretningcr. 104 sider.

Årbog 1996/97 kr, 198,- (udsolgt)
Bogen om Esrum Kloster. Den hidtil mest
uddybende skildring af klostrets
historie.

l Jdgivet som årbog 1929. Tegneren og
forfatteren Arnold Olsens hyggelige lille
bog om de mange helligkilder, der findes i
vort område.

Helsingør Rådhus, kr. 20,Særtryk af årbog 1976, Dette er bogen om
der mest spændende rådhus i Amtet. Prisen
er langt under bogens antikvariske pris.

Årbug 1998 (udsolgt)

Andre bøger ud
givet af Frede
riksborg Amts
Historiske Sam
fund.
Frederiksborg Slot, kr, 25,Udgivet som årbog 1928. Frederik
Weilbachs beskrivelse af slottets
historie. Bogen koster langt mere

Forsidebilledet
viser Esrom Kloster ved vintertide i 1895. Tegnet til Trap Danmark 3.
udgave. På det tidspunkt var professor J. Löffler ved at lave endnu en
udgravning af klostret i håb om al få kortlagt det oprindelige kompleks.
Det er som bekendt først sket i vore dage.
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