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et blad/ fra/
Frederiksborg Amts Historiske Samfund



Pramfart i Nordsjælland

I bestyrelsen har vi i flere år kendt til et 
ældre manuskript om Esrum Kanal, som 
vi gerne har villet udgive. Vi var dog klar 
over, at det var nødvendigt at udarbejde 
supplerende materiale forinden. Nu er det 
lykkedes for foreningen at indgå et sam
arbejde med forlægger Niels Richter-Friis.

Under hans ledelse er en gruppe gået i 
gang med at opbygge en både meget spæn
dende og meget smuk bog med mange il
lustrationer. I arbejdsgruppen indgår 
landinspektør Svend Balslev, museumsin
spektør Lars Bjørn Madsen, lektor Anders 
Monrad Møller, skovrider Lars Toksvig, 
Søren Widding og fra foreningen Stig 
Colbjøm Nielsen

Den spændende kombination af tidlig 
industrialisering og de første spæde tan
ker på dansk jord om friluftslivets kvalite
ter gør Esrum Kanal til noget ganske 
særligt. Eftersom 2006 er udnævnt til 
»Friluftslivsår« passer det godt at udgive 
bogen til den tid.

Kortmaterialer med tilknyt
ning til Årbog 2004
En gang imellem kan selv en historisk in
teresseorganisation som vort eget Frede
riksborg Amts Historiske Samfund i sin 
formidling være så meget på forkant med 
tiden, at denne endnu ikke er ganske mo
den. Vi har simpelthen ikke kunnet holde, 
hvad vi har lovet vore medlemmer i for
bindelse med de kortmaterialer på CD- 
rom, som vi gjorde opmærksom på ved 
udgivelsen af dette års årbog. Det bekla
ger jeg som formand for vor forening.

Ikke alle ophavsretslige formalia er 
endnu helt på plads. Det kommer de selv
følgelig på et tidspunkt efter sommerferie
perioden, og vi vil så skrive direkte til de 
berørte medlemmer med yderligere oplys
ninger.

Stig Colbjøm Nielsen, formand

fabs
FAHS er medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske 
Samfund og udkommer fire gange om året; i februar, april, 
august og november.
Artikler til bladet sendes til:
FAHS, Helsingør Kommunes Biblioteker,
att. Eva Stennicke, Marienlyst Alle 4, 3000 Helsingør.
Telefon: 4928 3622, fax: 4928 3627.
E-mail: eva.stennicke@telia.com
Hjemmeside og adgang til årbogsregister: www.fahs.dk 
Medlemskab og kontingent:
Helsingør Teater, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør.
Telefon: 4920 0811. E-mail: info@helsingor-teater.dk
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Fortegnelse over FAHS-årbøger 
som stadig kan købes

Bestyrelsen har i løbet af sommeren fore
taget en gennemgang og optælling af vo
res lager af gamle årbøger. Samtidig har 
vi flyttet på dem og således sikret os at bø
gerne fremover bliver opbevaret under de 
bedste betingelser.

Men rent faktisk er det jo ikke menin
gen at alle de bøger (omkring 3.000 !!) 
skal opbevares af foreningen - meningen 
har altid været at bøgerne først og frem
mest skal stå ude hos medlemmerne. Der
for har vi besluttet at sætte hele lageret på 
udsalg til ca. ’Z» pris.

Tilbudet gælder i første omgang vores 
medlemmer, men senere på året planlæg
ger vi en større kampagne/udsalg i samar
bejde med Helsingør Kommunes Museer.

De gamle årbøger er udstyrsmæssigt 
selvfølgelig ikke så flotte, som dem vi ud
giver nu om stunder, men indholdsmæs
sigt gemmer langt de fleste på en guldgrube 
af lokalhistorisk viden og oplysninger, som 
er aktuelle den dag i dag.

En genvej ind i årbøgerne er jo »Fra 
Frederiksborg Amt. Register til årbøgerne 
1906-2000«. Det kan stadig købes og er 
sammen med Sterms Topographie (2004 
årbogen) de eneste bøger, som ikke er på 
udsalg.

Vi håber at I bliver inspirerede af for
tegnelsen og får lyst til at købe flere årbø
ger. De er stort set pæne, nogle måske lidt 
støvede og enkelte har et par pletter.

Man køber bøgerne ved at skrive til mig 
på e-mail: eva.stennicke@telia.com 
eller ringe på tlf. 49 28 36 22.

Potoudgifteme betales af køberen. E.S.

1913. 95 sider. Udsalgspris 15 kr. 
Normalpris 25 kr.
Bl.a. en artikel af C. Christensen om »Fre
deriksværk Skolevæsen i ældre Tid«.

1927. 190 sider. Udsalgspris 15 kr. 
Normalpris 25 kr.
Heri: A. P. Tuxen »Lorenz Tuxen«, Søfren 
Ingemann »Skovene i Hørsholm sogn ind
til 1851«, Johannes Tholle »Landsby
haven«, I. T. Rohde »En Hornbæk fiskers 
optegnelser«, J. Malmstrøm »Den sidste 
kroningsfest i Danmark«.

1928. 136 sider. Udsalgspris 20 kr. 
Normalpris 40 kr.
Forfatteren dette år var Fr. Weilbach, der 
skrev om Fredensborg Slot.
Bogen udkom også som særtryk.

1929. 83 sider. Udsalgspris 15 kr. 
Normalpris 25 kr.
Heri bl.a. Knud Fabricius »Et storgods hi
storie (Jægerspris)«, Victor Thalbitzer 
»Hellebæk i ældre Tider« og Ole Lund 
»Nogle Skoleminder om nyansatte Lærere 
ved Helsingørs Lærde Skole i Tiden 1826- 
31« meddelt ved Hakon Müller.

1930. 214 sider. Udsalgspris 15 kr.. 
Normalpris 25 kr.
Årbogen indeholder dels en over 160 si
der lang artikel af Hakon Müller om 
»Stænderdeputerede fra Frederiksborg 
Amt 1834-1848« dels en artikel af Hans 
Ellekilde om »Toves Tryllering og Kong 
Valdemars vilde Jagt«.
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1932. 118 sider. Udsalgspris 15 kr. 
Normalpris 25 kr.
Artikler bl.a. af Inger Margr. Boberg om 
»Sagn og Overlevering om Oldtidshøjene 
i Frederiksborg Amt« og af Johannes 
Tholle »Om Haver og Havedyrkning i 
Byerne (Frederiksborg Amt)«.

1934. 124 sider. Udsalgspris 15 kr. 
Normalpris 25 kr.
Årbogen indeholder to artikler, nemlig Fr. 
Weilbachs »Kronborgs Restaurering og det 
gamle Krogen Slot« og Erland Gribsøs 
»Frederiksborg Amts Kirkeklokker«.

1935. 156 sider. Udsalgspris 15 kr. 
Normalpris 25 kr.
Årbogen består af to artikler. Museumsin
spektør Knud Klem skriver om »Helsin
gørs Færgelav især i Begyndelsen af det 
19. Aarhundrede« og havearkitekt Johan
nes Tholle om »Flora og Folketro især i 
Nordsjælland«.

1936. 147 sider. Udsalgspris 15 kr. 
Normalpris 25 kr.
Heri følgende artikler: Inger Margr. Bo
berg »Sagn og Overlevering om Oldtids
højene i Horns Herred«, K. C. Rockstroh 
»Slaverevolten paa Kronborg«, Hakon 
Müller »Den helsingørske Krigretsrets- 
skandale«, N. Nielsen »Fogedgaarden i 
Tisvilde«, Erh. Qvistgaard »Helene Kilde 
Blokes Penge Uddeling«, Anders Uhrskov 
»Udgravningen af Æbelholt Kloster« og 
Vilh. Møller-Christensen »Fund af læge
instrumenter fra Æbelholt Kloster«.

1941. 126 sider. Udsalgspris 15 kr. 
Normalpris 25 kr.
Årbogen indeholder bl.a. en artikel af Hol
ger Rosenberg »Geniet fra Nellerød« om 
opfinderen og kamerabyggeren Jens Poul 

Andersen. En anden artikel er J. V. Vieth- 
Jensens »Vandbygningsarbejder ved Fre
deriksborg«.

1942-43. (2. halvbind, S. 161-292). 
Udsalgspris 10 kr. Normalpris 25 kr. 
Foreningen har desværre bare 2. del af 
»Hjemstavnsbog for Frederiksborg Amt« 
på lager. Bogen blev udsendt som årbog 
for 1942 og 1943 og hensigten var at give 
en samlet beskrivelse af amtets geografi, 
natur og kultur.

1946. 160 sider. Udsalgspris 15 kr. 
Normalpris 25 kr.
Heri bl.a. Poul Henrik Heegaard »Køb
mand Andreas Heegaard i Slangerup«,
H. C. Rosted »Sophienberg Slot«, August 
F. Schmidt »En folkloristisk Bemærkning 
til Fru Heibergs Erindringer« og Bendt 
Friis »Havreholm Papirmølle omkring 
Midten af 19. Aarhundrede«.

Fra Frederiksborg Amt 
Årbog 1980
FREDERIKSBORG AMTS HISTORISKE SAMFUND

4



1947. 139 sider. Udsalgspris 15 kr. 
Normalpris = 25 kr.
Årbogen indeholder følgende artikler: Jan 
Steenberg »Hillerødborgere på Christian 
IV’s Tid«, L. C. Jensen »Træk fra Slags- 
lunde-Ganløse Pastorats Fattigvæsen 
1803-1826«, Rasmus Nielsen »Valgene til 
den grundlovgivende Rigsforsamling i Fre
deriksborg Amt d. 5/10 1848«, Godfred 
Rasmussen »Orkanen 1852 - Indsamlin
gen i Anledningen af den store Ulykke for 
Halsnæs-Fiskerne«, Chr. Vilh. Andersen 
»Havelsegaards Historie«, R. Berg »Om 
Kalkmalerier og Altertavle i Birkerød 
Kirke«, Hans Blessing »En ulyksalig Degn 
i Ølstykke« og Hakon Müller »Digteren 
Balthasar Bang og hans Hustru«.

1948. 151 sider. Udsalgspris 15 kr. 
Normalpris = 25 kr.
Årbogen handler om Æbelholt Kloster. 
Den består af to artikler, nemlig Vilh. 
Møller-Christensens over 100 sider store 
artikel »Æbelholt-Studier« og C. G. 
Schultz’ noget mindre »Kloak eller hel
ligt Vand på Æbelholt Kloster«.

1949. 144 sider. Udsalgspris 15 kr. 
Normalpris 25 kr.
Heri bl.a. Georg Kunwald »Nogle Offer- 
fiind fra nordsjællandske Moser«, Charles 
Christensen »Nogle Undersøgelser ved 
Nørre Herlev Kirke og dens romanske 
Tårn«, Vilh. Lorenzen »Den nordsjælland
ske Borg Langsøhus« og Arne Sundbo 
»Øvre Værebro Mølle«.

1951. 113 sider. Udsalgspris 15 kr. 
Normalpris 25 kr.
Årbogen indeholder følgende artikler: 
Vilh. la Cour »Grønholt Voldsted«, Jan 
Steenberg »Ølsted Kirke«, Villads Chri
stensen »Et Præstedynasti i Græsted - 

”Schiwerne”«, Louis Bobé »Hulerød - 
Dronningens Mølle« og Louis E. Grand- 
jean »Rungsted og Ewald«.

1952.131 sider. Udsalgspris 15 kr. 
Normalpris 25 kr.
Heri: Vilh. la Cour »Flynderborg«, Hans 
Stiesdal »Den gamle Værebro«, Jan 
Steenberg »Skibby Kirke«, Axel Garboe 
»Af Skibby sogns præstehistorie« samt 
Henning Henningsen »Kirkeskibe i Fre
deriksborg Amt«.

1953. 143 sider. Udsalgspris 15 kr. 
Normalpris = 25 kr.
Årbogen indeholder følgende artikler: 
Vilh. la Cour »Bastrup stenhus«, Jan 
Steenberg »Esbønderup Kirke«, Ole Ka
rup Pedersen »Helsingørs handel på Chris
tian IV’s tid«, Anders Uhrskov »Fruebjerg- 
mødeme« og Sigurd Mammen »Fenwick- 
brevene«.

1955. 157 sider. Udsalgspris 15 kr. 
Normalpris 25 kr.
I denne årbog bl.a. Karl K. Nielsen »Fund 
af middelalderligt pottemagerværksted i 
Farum Lillevang«, Jan Steenberg »Esrom 
Kloster som stutterigård«, Peter Grove 
»Jens Pedersen. En borger i Helsingør på 
Chr. IV’s tid« samt Laurits Pedersen »Hel
singørs møller og møllere«.

1956. 120 sider. Udsalgspris 15 kr. 
Normalpris 25 kr.
Årbogen indeholder: Holger Kapel »Nive 
Mølle og Jellebro. To bopladser fra erte- 
bølletid ved Nivå«, Asger Schmelling 
»Humlebæk havns historie«, Victor 
Thalbitzer »En handelsslægt fra sundtold
stiden« og Jens Østergaard »Af Ebberød- 
gårds historie«.
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1957. 162 sider. Udsalgspris 15 kr. 
Normalpris 25 kr.
A. P. Larsen »Naturfredning i Frederiks
borg amt«.
Årbogen udkom også som særtryk.

1966. 109 sider. Udsalgspris 15 kr. 
Normalpris 25 kr.
Birthe Stig Jørgensen »Udskiftningen af 
krongodset i Nordsjælland«.
Årbogen udkom også som særtryk og det 
er dette særtryk vi sælger.

1967. 141 sider. Udsalgspris 15 kr. 
Normalpris 25 kr.
Heri: Holger Kapel »En ældre stenalders 
boplads ved Villingebæk«, Ole Jellingsø 
»Helsingørs finansforvaltning i midten af 
det 16. århundrede«, Asger Schmelling 
»Fra en landsbyskole i forrige århun
drede«, V. Thalbitzer »Minder fra en svun
den tid« og S. K. Petersen »Minder fra 
Helsingør«.

1970. 120 sider. Udsalgspris 20 kr. 
Normalpris 35 kr.
Dette års hovedartikel var Torben Topsøe- 
Jensen »Vejenes udvikling i Frederiksborg 
Amt«. Desuden indeholder årbogen: Tor
ben B. Bemhardtsen »Veksø Bro«, Allan 
Tønnesen »Hans van Paeschens grassat- 
gang« og Georg Larsen »Fiskestader og 
fiskestadesten«.

1971. 162 sider. Udsalgspris 20 kr. 
Normalpris 35 kr.
Denne årbog er af Asger Schmelling og 
har titlen »Humlebæk fiskerleie«.
Den udkom også som særtryk.

1972. 80 sider. Udsalgspris 20 kr. 
Normalpris 35 kr.
Hovedartiklen dette år var Per Malmberg 

»Belgierne i Hellebæk«. En artikel om de 
belgier og deres efterkommere, som fra 
slutningen af 1700-tallet fik arbejde på 
Hellebæk Geværfabrik. Desuden skrev 
Susanne Bøggild om »Thalia i Fredens
borg«.

1974. 185 sider. Udsalgspris 20 kr. 
Normalpris 35 kr.
I 1974 udkom »Borgerne og billedkunsten 
på Christian den Fjerdes tid« af Povl El
ler. Halvdelen af bogen er en oplistning af 
dødsboer fra Helsingør 1621-1660, som in
deholder billeder. Denne del kan bl.a. an
vendes i forbindelse med slægtshistoriske 
studier.
Årbogen blev også udgivet som særtryk.

1975. 112 sider. Udsalgspris 20 kr. 
Normalpris 35 kr.
Heri kan man læse følgende artikler: Pe
ter Bondesen »Johan Gottfried Winckler, 
Frederiksværks kobberstikker«, Peter V. 
Christensen »Den lille landbokommission 
og indførelsen af arvefæste på krongodset 
i Nordsjælland«, Klaus Eusebius Jacobsen 
»Strejftog i et gammelt hus’ historie. Lap
pen nr. 1 (Helsingør)« og Kenno Pedersen 
»Helsingør Patent Ophalings-Bedding«.

1976. 94 sider. Udsalgspris 20 kr. 
Normalpris 35 kr.
Lektor Henning Ring skrev dette år histo
rien om »Helsingør Rådhus«.
Årbog udkom også som særtryk.

1979. 105 sider. Udsalgspris 20 kr. 
Normalpris 35 kr.
Denne årbog indeholder: H. L. Sørensen 
»Græse by og sogn«, Chr. Sletten »Funke
vang — Funkemor«, Chr. Sletten »Fanta
siens ø«, Svend Wandall »Det gamle hotels 
brand« (Jembanehotellet i Fredensborg), 
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Olaf Lindberg »En maskinarbejders erin
dringer«, Henrik Riff »Om bjergelaget i 
Aalsgaard og en hel del andet« og E. Chr. 
Spangbo »Bydreng i Helsingør omkring 
1. verdenskrig«.

1980. 77 sider. Udsalgspris 20 kr. 
Normalpris 35 kr.
Heri bl.a. Karl Rønne »Hombækfiskeren 
Lars Kuhlmanns beretninger 1880-1897«, 
Bodil Christiansen »Datidens kølerum el
ler om at ise«, Klaus Ebbesen »Et offerkar 
fra bronzealderen«, Kirsten Munck 
»“Known in Danish History as Skyde- 
højsgaarden“« og Annette Hoff »Esrom 
klosters middelalderlige landsbyer i Grib
skov og deres indvånere«.

1981. 180 sider. Udsalgspris 20 kr. 
Normlapris 35 kr.
Museumschef Kenno Pedersen har skre
vet kommentarerne til »På strejftog i gamle 
fotografier, en billedkavalkade gennem 
amtet i dette århundredes begyndelse«. 
Billedværket udkom både som årbog og 
som særtryk.

1982. 104 sider. Udsalgspris 20 kr. 
Normalpris 35 kr.
Årbogen indeholder: Leif Nielsen »Høj
skolerne i Frederiksborg amt«, H. Thueslev 
»Kalkgravningen i Terkelskov«, Jens 
Lampe »Kirketyven, der blev slave på 
kronborg og urmager i Tikøb«, Find 
Asmund »Noget om foreningen „Frem“ og 
dens forenings- og forsamlingshus i 
Snekkersten«, G V. Elkjær »Om oprettel
sen af de første skytteforeninger i Frede
riksborg amt, samt deres betydning og 
senere udvikling indtil 1954« og Klaus 
Ebbesen »Stenaldergrave ved Sjælsø«.

Fra Frederiksborg Amt

ARBOG 1982 FREDERIKSBORG AMTS HISTORISKE SAMFUND

1983. 93 sider. Udsalgspris 20 kr. 
Normalpris 35 kr.
Elisabeth Hertig (datter af museums
direktør Otto Andrup) fortæller om sin 
»Barndom på Frederiksborg«, Jens Lampe 
om »Ure og urmageri i Frederiksborg 
amt«, Karlo Jørgensen om »En sag om 
hjemmebrænding på Jægersprisegnen for 
200 år siden« og Poul Dam om »Magleaas 
Højskole«.

1984. 96 sider. Udsalgspris 20 kr. 
Normalpris 35 kr.
I denne årbog er der følgende artikler: Es
ther Svennson »Et fattigbarn på privat
skole«. Forfatteren er født i 1892 og 
opvokset i Helsingør.

H. Thueslev »Pantelånere i Helsingør«, 
Karl Rønne »Komiteen for Hornbæk Havn 
1872-1878«, Henrik A. Bengtsen »Om
kring en gammel film fra Helsingør«, 
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Henrik A. Bengtsen »Frk. Svedstrups pri
vate skole i Mørdrup« og Jørgen Nielsen 
»Nogle livserindringer«.

1985. 136 sider. Udsalgspris 20 kr. 
Normalpris 35 kr.
1 50-året for Danmarks befrielse udgav 
Frederiksborg Amts Historiske Samfund 
»Hverdag - Modstand - Befrielse. Frede
riksborg amt 1940-45«. Årbogen, der har 
Henrik A. Bengtsen som hovedredaktør, 
er også udkommet som særtryk.

1986. 92 sider. Udsalgspris 20 kr. 
Normalpris 35 kr.
Indholdet i denne årbog er: Kristian Poul
sen »Minder fra en fodtur i Horns Herred 
i juli 1869«, Finn Zinklar skriver erindrin
ger fra hans barndoms sommerferier på 
»Pension Solhøj i Hornbæk« i 1930’eme, 
Niels Christian Larsen »Niels Christian 
Larsen (Fløjte Niels) musiker og barber i 
Frederikssund« og Henning Henningsen 
»Kronborgs fæstningsværker«.

1987. 199 sider. Udsalgspris 20 kr. 
Normalpris = 35 kr.
Bogen udkom også med titlen »Kulsvier
landet«. Den er skrevet af flere forskellige 
fagfolk og fortæller om kulsviernes liv og 
arbejde med milerne - og om samspillet 
mellem kulsvidningens udvikling og ud
nyttelsen af skoven fra oldtiden og frem til 
i dag. Bogen er rigt illustreret.

1988. 144 sider. Udsalgspris 20 kr. 
Normalpris 35 kr.
Årbogen blev udgivet med fællestitlen 
»Landboliv. Nordsjælland gennem 200 
år«. Bogen indeholder følgende artikler, 
skrevet af museums- og arkivfolk fra am
tet. Søren Jessen »Frederiksborg amt i ti
den omkring landboreformeme«, Anne 

Majken Snerup Rud »Ude på landet - 
Strejftog blandt Tikøb-egnens små og store 
landbrugere«, Lisbet Hein »Fra bonde til 
borger - Træk af udviklingen på 
Hørsholmegnen«, Hanne Mikkelsen og 
Tormod Hessel »Kajerød - Hvad er det?«, 
Kirsten Rykind-Eriksen »Det lille familie
brug - Arbejdskraftens organisering og 
familielivet på husmandsbrug i Nordsjæl
land 1870-1980« og Finn Reindahl »En 
husmands- og håndværkerslægt på Laugø 
overdrev «.

1989. 120 side Udsalgspris 25 kr. 
Normalpris 50 kr.
Årbogen indeholder Jack Overgaard Jør
gensens bearbejdede speciale »Esrum klos
ters godsdrift fra klosterets grundlæggelse 
til o. 1400«.

Fra
Frederiksborg Amt

Årbog 2003
Frederiksborg Amts Historiske Samfund
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1991. 108 sider. Udsalgspris 25 kr. 
Normalpris 50 kr.
Denne årbog blev udgivet under titlen 
”Vi husker - 2”. Baggrunden for den (og 
årbogen fra 1990), var indsamlings
kampagnen ”Fortæl din historie”, som 
Frederiksborg Amts Historiske Samfund 
iværksatte med Wiibroe Bryggeri A/S som 
sponsor.

Årbogen indeholder følgende artikler: 
Inger Andersen »Mine år i Grønholt«, 
Laurits Andersen »Erindring om nogle af 
mine rødder«, Chr. Friis Jensen »“Min 
scene“ fra Frederiksborg Statsskole«, 
Emil Westi L Jensen »Tidsbilleder fra en 
svunden tid - hentet fra en større sammen
hæng«, Peter Stendahl Johansen »Erin
dringer fra min barndom«, Johs. 
Larsen »Min tidligste barndom og ung
dom«, Finn Elling Nielsen »Vi flyttede til 
Teglgaardslund«, Holger Nielsen » 
Besættelsen set fra en jernbanestation«, 
Karen M. Nielsen »En halvgammel syge
plejerskes ungdomsminder«, Mogens Niel
sen »Folkestrejken 1944 - set fra 
Hørsholm«, Orla Boye Nielsen »Cirkus, 
gøgl og marked i Helsingør fra 1915 til 
1940« og Mogens Worm Reinhardt »Et 
kig ind i barndommens Eden«.

1992. 72 sider. Udsalgspris 25 kr. 
Normalpris 50 kr.
Årbogen udkom under titlen »På vej«.

Den indeholder følgende artikler: Jør
gen G. Berthelsen ».. da kand mand køre 
fra Kiøbenhaffn henat Chroneborgh 
ringere end i fire timer .. Christian IV’s 
kongevej fra Hørsholm til Nyrup«, 
Carsten Hess »Kongernes Færgested - 
Jægerspris Færgegaard«, Søren Frandsen 
»På vej til havs«, Lars Bjørn Madsen 
»Nordsjællandsk cyklisme i gamle dage« 
og Ole-Chr. M. Plum og Birger Wilcke

»Hundestedbanen«.

1993. 154 sider. Udsalgspris 25 kr. 
Normalpris 50 kr.
1993-årbogen blev også udgivet som sær
tryk under titlen »Arkæologi i Frederiks
borg Amt 1983-1993«. I vores område er 
det arkæologiske arbejde decentraliseret og 
knyttet til de forskellige lokale museer, som 
hver har ansvar for undersøgelserne i et 
vekslende antal kommuner. Med publika
tionen ønsker man at præsentere nogle af 
de resultater, der er fremkommet gennem 
arkæologiske undersøgelser i perioden 
1982-1993.

Indhold: Søren A. Sørensen »Lollikhuse 
- en køkkenmødding ved Selsø«, Jens- 
Aage Pedersen »Egedal. En senneolitisk 
gravplads ved Arresø«, Steffen Stummann 
Hansen og Palle S. Schiellerup »Nye fund 
fra bronzealderen i det østlige Nord
sjælland«, Dorte Veien Christiansen og 
Steffen Stummann Hansen »En affalds
grube fra yngre bronzealder«, Søren A. 
Sørensen »Ganløsegraven«, Søren A. Sø
rensen »Skattefiind fra Lærkefryd ved Jør- 
lunde«, Inge Bodilsen »Kregme i 
vikingetiden« og Anne-Christine Larsen 
»Undersøgelser af teglovne i Nordsjælland. 
Glimt af et gammelt håndværk«.

2001. 125 sider. Udsalgspris 50 kr. 
Normalpris 100 kr.
Denne årbog er en lettere bearbejdning af 
Kim Vestergaards historiespeciale »Da 
Gribskov blev krongods. En undersøgelse 
af bebyggelsens omfang og udvikling samt 
af fæsteafgifterne og ressourceudnyttelsen 
i Esbønderup, Mårum og Nødebo Sogne i 
perioden ca. 1560 til 1688«.
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2002. 347 sider. + 1 CD med original
musik. Udsalgspris 75 kr.
Normalpris 150 kr.
Årets bog var »En rød el-guitar med vi
brator. Musik og ungdomskultur i Nord
sjælland 1960-70« af Henrik A. Bengtsen. 
Forfatteren blev interviewet i avisen Nord
sjælland den 22. maj 2002 og sagde bl.a. 
»Nordsjælland var rent musikalsk ikke 
verdens navle i 1960’eme, men der skete 
meget i ungdomsklubberne, i popklub- 
beme, og alle de andre steder, hvor der var 
plads til at mødes, høre musik og more 
sig. I området var der mange grupper, der 
spillede tidens nye musik, og de fleste blev 
startet af drenge på 13-15 år. .... Beskri
velsen er primært bygget op over næsten 
70 interviews og samtaler, aviser, popblade 
samt musikernes scrapbøger, dagbøger og 
fotos. Jeg forsøger at analysere og beskrive 
såvel udviklingen af musikken som de 
musikrelaterede aktiviteter i Frederiksborg 
Amt i perioden 1960-1970«.

2003. 115 sider. Udsalgspris 75 kr.. 
Normalpris 150 kr.
Årbogen for 2003 indeholder fem meget 
forskellige artikler: Bjørn Westerbeek Dahl 
har skrevet en meget interessant artikel om 
» 1600-taIlets parforcejagtveje i Nordsjæl
land«. Artiklen bringer en del ny forsk
ning frem om bygningen af kongernes 
jagtvejssystemer.

Journalist Marianne Fogtmanns artikel 
»Andelseventyret Ryttergården i Farum«, 
er en beretning om kaos, svindel og hårdt 
arbejde for at skabe et pænt selvbygger
parcelhuskvarter i 1960’eme.

Anders Bohn beskæftiger sig i sin arti
kel »Kagekirsten, Biffer og Lappedykke
ren« med øgenavne i 1900-tallets Hillerød 
syd.

Bibliotekar Lisbet Schacht Hansen for
tæller om sin families oplevelser omkring 
»Et Wienerbam i Hillerød« efter 1. Ver
denskrig.

Årbogen afsluttes med Stig Colbjøm 
Nielsens artikel »En admiral tog toget til 
Slangerup. Kjøbenhavn-Slangerup Banen 
A/S før, nu og aldrig«.

2004. 168 sider. Normalpris = 225 kr. 
Foreningens seneste årbog S. Sterm »To
pographie over Frederiksborg Amt« er 
selvfølgelig ikke på udsalg, men medtaget 
her for at gøre opmærksom på, at vi stadig 
har overskydende eksemplarer til salg. For 
ikke-medlemmer kan det oplyses at årbo
gen er en genudgivelse af Sterms topografi 
ffa 1831.

2004 553 sider. Normalpris 248 kr.
I 2004 er også udkommet »Fra Frederiks
borg Amt. Register til årbøgerne 1906- 
2000«. Udarbejdet af Torben Bill-Jessen. 
Redaktion ved Eva Stennicke. - Vi har 
flere eksemplarer på lager og tror at bl.a. 
vores medlemmer må være interesseret i 
at købe dette meget brugbare værktøj.

Af ukendte/for længst glemte årsager har 
foreningen adskillige eksemplarer af 
»Nordsjællandske Helligkilder«, med 
tekst og tegninger af maler Arnold Olsen, 
Esrum. Bogen blev udgivet i 1929.

Den er på 52 sider og rigt illustreret med 
Amold Olsens fine pennetegninger. 
Udsalgspris 15 kr. Normalpris 25 kr.

Erland Gribsøs artikel „Frederiksborg 
Amts Kirkeklokker“, der var trykt i år
bogen for 1934, findes også som særtryk. 
Artiklen er på 63 sider og koster 10 kr. 
Normalprisen er 15 kr.
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Efterårstur til Hundested

Lørdag den 9. oktober går turen til Hun
dested, hvor vi bl.a. skal besøge Knud Ras
mussens Hus.

Huset ved Spodsbjerg blev bygget i 1917 
som polarforskerens arbejdssted. Det er 
tegnet af arkitekt Helge Boysen Møller ef
ter Knud Rasmussens anvisninger. Det 
blev åbnet for offentligheden i 1939. (Knud 
Rasmussen døde i 1933).

Kort efter at vi i bestyrelsen havde be
stemt at efterårsturen skulle gå til Hunde
sted og her bl.a. Knud Rasmussens Hus, 
læste jeg en interessant artikel i Weekend
avisen 4.-10. juni 2004. Marianne Krogh 
Andersen skriver under overskriften »Den 
sidste helt« bl.a. »Knud Rasmussen var en 
helt. Måske den sidste. Han samlede det 
største komparative materiale overhovedet 
om eskimokulturen. Han slog bro over en 
kløft. Han forstod kulturen og skrev aldrig 
noget ned, før han selv kunne genfortælle 
det« ... senere i artiklen står der om huset 
»En charmerende hybrid mellem svensk 
almuestil, Grønland, det solide borgerskab, 
det kunstneriske gemyt, det humoristi
ske...«. Hele artiklen kan hentes på 
www.infomedia.dk (kræver password, 
spørg på biblioteket). Praktiske informa
tioner om turen ses på bagsiden af FAHS.

E.S.

Borgene og deres omgi
velser med udgangspunkt 
i Asserbo og Gurre
Foredrag med museumsinspektør 
Lone Hvass onsdag d. 17. november

Der er længe til den 17. november, men 
sæt alligevel et kryds i kalenderen. Den 
aften vil Lone Hvass nemlig fortælle om 
de gamle borge i Nordsjælland - og især 
om Gurre og Asserbo. Foredraget med til
hørende lysbilleder finder sted på Hille
rød Bibliotek, Christiansgade 1, 3400 
Hillerød og det begynder kl. 19.30.

Lone Hvass er museumsinspektør ved 
Helsingør Kommunes Museer og har i flere 
somre i samarbejde med kollegerne Vivian 
Etting og Charlotte Boje Andersen fra 
Nationalmuseet foretaget arkæologiske 
udgravninger omkring Gurre slot.

Undersøgelserne har bl.a. afdækket 
store økonomibygninger, hvoraf den stør
ste er lige så lang som domkirken i Hel
singør.

De tre kolleger udgav i efteråret 2003 
bogen »Gurre slot. Kongeborg og sagn
skat«. Hovedvægten i denne bog er netop 
lagt på de historiske og arkæologiske un
dersøgelser, og forfatterne gør selvfølge
lig rede for de seneste udgravninger 
omkring borgen.

Om Asserbo har Lone Hvass skrevet i 
»Folk og minder fra Nordsjælland«, 2003.

I bestyrelsen håber vi at mange af vores 
medlemmer har lyst til at komme til Hil
lerød for at høre Lone Hvass. Vi synes selv, 
at vi har indbudt en aktuel foredragshol
der, som kan præsentere os for nye under
søgelser og ny viden.

Tilmelding til Eva Stennicke 
e-mail: eva.stennicke@telia.com eller 
tlf. 49 28 36 22
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Møde med polarforskeren 
Knud Rasmussen

Lørdag den 9. oktober inviterer Frederiksborg Amts Historiske Samfund på en 
ekskursion til Hundested.
Vi mødes ved Knud Rasmussens Hus kl. 12:30.
Her vil museumsinspektøren tage os med rundt på opdagelse i både det mærke
lige hus og i Knud Rasmussens forunderlige verden. Der bliver også lejlighed til 
at nyde den fantastiske udsigt, som Knud Rasmussen selv var så glad for, på en 
lille spadseretur op til det gamle fyrtårn.

Efter Knud Rasmussens Hus fortsætter vi med et besøg på skanserne, der stam
mer fra Englandskrigenes tid. Her vil Stig Colbjøm Nielsen fortælle træk fra 
Englandskrigenes historie i I sefjordsområdet. I øvrigt er skanserne så småt be
gyndt at skride i havet, så måske bliver det sidste udkald for et besøg på dette 
spændende sted?

Fra skanserne fortsætter vi til Lynæs Kirke, der er fra det 20. århundrede.
Vi skal se monumentet for de, der er druknet på søen, og vi skal høre om kirken 
på en anderledes måde, hvor kirken sættes ind i en international sammenhæng, 
som selvfølgelig har sin rod i søfarten på disse kanter.

Dagen afsluttes med kaffe og kage på en af stedets to kroer og ca. kl. 17 vil det 
være tid til at vende næsen hjemad igen.

Pris per person: Kr. 125,- inkl. entréer, guide og kaffe/kage.
Tilmelding til formanden: colbjoem@nielsen.mail.dk eller tlf. 24 681 173.
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