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Nyt fra bestyrelsen
Så skulle alle omsider have modtaget
årbogen for 2012. Vi synes, den blev
rigtig flot og med et seriøst indhold,
der opruller en positiv historie om,
hvordan der er gjort tiltag til at forbed
re og nytænke udformningen af hus
byggeri i Danmark. Endnu en gang
stor tak til forfatterne.
Dertil kom som en flot donation fra
Marianne og Christian Fabricius bo
gen ”Erindringer om mit liv”. Også
tak til dem.

Desværre har Eva Stennicke fået cn
aggressiv form for demens, der gør
hende ude af stand til at genoptage sit
ellers meget aktive arbejde for for
eningen, Det er vi meget kede af, men
forsøger bedst muligt at videreføre
aktiviteterne.

Efterlysning:

Da vi nu ikke længere kan bruge Evas
bibliotek som lagerplads for den kom
mende årbog 2013-14, søger vi efter
en tør garage eller anden form for eg
net opbevaringsplads for en kortere
periode i foråret 2014; nemlig fra bø
gerne leveres fra trykkeriet, og til om
delingen kan effektueres.
Mon vi i medlemskredsen har nogen,
der kan hjælpe os med det?
Meget gerne et sled i eller omkring
Hillerød.

På bestyrelsens vegne - med venlig
hilsen Niels Nielsen.

Side nr. 2

FAHS
Medlemsblad for Frederiksborg Amts
Historiske Samfund
Tryk: Nofoprint
Tilrettelæggelse ; Torben Bill-Jessen
(ansvh.)
FAHS udkommer 4 gange årligt,
februar, april, august, november.
Artikler sendes til redaktøren.
Bestyrelsen:
Eva Stennicke (formand)
Niels Nielsen (næstformand)
Anders Alsløv (kasserer)
Torben Bi 11-Jessen (ture og foredrag)
Margrethe Krogh Sørensen (sekretær)
Rolf Kjær Hansen
Kirsten Baunegaard
Verner By lov Larsen

Kontakt til foreningen:
Niels Nielsen
Lærkevej 6, 4050 Skibby
E-mail : niels.nielscn@e-posthus.dk
Tlf.: 47 52 84 08
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Nordsjællandske landsbykirker under
hammeren
Af Knud Aunstrup, kirkeværge Nødebo-Gadevang Sogn
I første årgang af Frederiksborg Amtsavis 1874 kunne man den 24. september
læse denne bekendtgørelse:

Salg af Domænekirker
Efter Finansministeriets Bestemmelse ville efternævnte Statskassen tilhørende Kirket' i
Frederiksborg Amt. nemlig Al Sønderup. Strø. Skjævinge, Gjørløse, Lynge, Uggeløsc.
Uvelse, Hjørlunde, Oppesundby. Snodstrup. QLsiAkkc Stenløse og Wxo Kirker med
du til samme horende Tiender og andre lndta^^rrmVtM^nißTc niSÎfgÇ Veaurfenttig

Auktion, som afholdes Onsdagen den 21de Oktober dA. Formiddag Kl 10 paa Tinghu
set i Hillerød.
Ved Auktionen opraabes hver Kirke for sig og fremhæves iøvrigt af Salgsbetingelser
ne, at Kirkerne sælges til tiltrædelse den 1ste Januar 1875 og al Kjøbcsummerne der
forrentes med 4 pCt aarlig fra Tillrædelsesdagen at regne, berigtige» saaledes at l4
betales kontant i 3 Terminer, medens de resterende af kjøbesummen vil være at
afdrage og forrente med 6 pCt årlig indtil Gælden er nedbragt til Halvdelen af Kjøbesummen, hvilken Halvdel derefter kan blive mdestaaende i Ejendommen paa Opsigel
se med */2 Aar s Varsel, [øvrigt henvises til selve Salgsbetingelserne, al hvilke trykte
Eksemplarer, der ogsaa indeholder Fortegnelser over Kirkernes I nd lægter og Udgifter
kunne erholdes udleveret i Finansministeriets Domæne Expeditions Kontor i Kjøbenhavn, paa undertegnede Amistue, samt hos de vedkommende Kirkeværger, der tillige
ville forevise Kirkerne for de Lysthavende,

Frederiksborg Amtstue den 23de September 1874.

I vore ører lyder det utroligt, at staten
kunne finde på al sælge vore sognekir
ker ved auktion. Men det var der fak
tisk nærmest tradition for. Do mange
kirker, kongen overtog ved reformati
onen blev ofte handlet, og i 1710-11
blev der for eksempel afholdt auktio
ner over flere af kronens kirker. De
kirker, der blev solgt ved auktionen i
1874 var såkaldte Domænekirker, det

Lerche

vil sige kirker, som tidligere havde
været kronens eje, og som nu var sta
tens ejendom. Men efter den dyre krig
i 1864, og da der var krise i landbruget
på grund af faldende kornpriser mang
lede staten penge. Måske spillede det
også ind at der allerede dengang var
kræfter som ønskede en adskillelse af
kirke og stat.
Det var kun 14 af de nordsjællandske
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landsby kirker, der var sat til salg ved
denne auktion, mange andre af statens
kirker blev tilsyneladende solgt i di
rekte handel, som det fremgår af over
sigten i tabel 1. Af tabellen ses også,

at en del af kirkerne var ejet af godser
eller større gårde, og at kirkerne i
Ganløse og Selsø var ejet af Køben
havns universitet.
Når der kunne være interesse for at

Tabel 1 Salg af andre Kirker
Staten sælger

Kirkens navn
Tikøb
Hornbæk
Asminderød
Grønholt
Karlebo
Blovstrød
Birkerød
Esbønderup
Nødebo
Søborg
Gilleleje
Må rum
Helsinge
Valby
Blistrup
Vejby
Ti birke
Ramløse
Anisse
Tjære by
Ølsted
Kregme
Vinderød
Melby
Tortip
Lynæs kirke
Narre Herlev

Selvejende
tø 1918
23/9 1914
tø 1948
2/3 1910
?
?
?
M 1913
1/10 1919
tø 1914
1/11914
X 1915
1/1 1950
1/10 1915
tø 1957
1/10 1912
tø 1914
tø 1954
1/(4 1954
H.1946
tø 1945
1/10 1933
?
1/101933
1/10 1933

Lillerød

?

1874

Græse
Sigersle wester
Stagslunde
Ganløse
Farum
Gerlev
Dråby
Skuldelev
Sehø
Skibby
Kyndby
Krogstrup
Ferslev
Vellerup

tø 1911
1/10 1910
X 1943
1/7 1934
1/7 1934
20/9 1911
19/9 1911
27/61911
1/71934
4/111929
19/9 1911

1874
1874
-
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1873
1873
dec 1874
marts 1874
1874
1873
1873
1873
1873
1873

1873
1872
1872
1871
1872
1874
1875
—

1/1 1875

7/111910
2B/6 1911

Ejere/køber af staten
Schimmelmanske fldeikommis
Kongelig domænekirke
Sognepræst Rade
ejes af kommunen
ejes af kommunen
ejes af kommunen
ejes af Fæ reb og SegeJcke
salg til private
sognepræst Raae
pastor Raae
købt af en del af tiendeyderne
Stift lands by kirke
købt af en del tiendeydere
købt af en del tiendeydere
ikke oplyst Kongens ejendom ?
købt af en del tiendeydere
købt af en del tiendeydere
købt af en del tiendeydere
kommunen andre
købt af nogle tiendeydere
Landbrugsministeriet
Ny kirke fra 1883
Landbrugsministeriet
landbrugsministeriet
opført 1901
købt af et interessentselskab af
gårdejere, ejes nu af kommunen
købt af et interessent sei sk ab af
gårdejere, ejes nu af kommunen
privateje
privateje
statsejendom
Københavns universitet fra 1539
Statsejendom, domænekirke
ejes af kronen
anneks tilGerev
Under Selsø gods
Kbh universitet siden 1639
Under godset Égholm
Under Godset Svanholm
Anneks til Kyndby
Under Godset Egholm
anneks til Ferslev. under Egholm

Herred
Lynge Kronborg

Hol bo herred

Strø herred

Lynge Frederiksborg

Horns herred
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købe en kirke, var det fordi kirken
havde indtægter i form af kirketiende,
som sognets gårde skulle udrede og

Stil-f ctienben
cif tttamlpie éncpbs iimßeijtm for in:,
uærenbc hennin mootacies forftfoiiinraifr
ftir-jbcif, ben Sbe îfccmfier i ftjdnimit:
Sicbjto gi. 3kt» i fltaiuloic fra ÄI. !• xs:niibMg til 3 (fftcrnii&Mçi.
Stjæron, ben Jben Zcccinbcr K-i.

VcDer Cljtn.

derudover indtægter ved kirkegårds
driften (salg af gravsteder mm). Det
var dog ikke uden problemer at være
kirkeejer, man havde normalt ikke ret
til at ansætte præsten (kaldsret) eller
ret til at blande sig i hvad kirken blev

brugt til, derimod havde man pligt til
at vedligeholde bygninger og kirke
gård på sømmelig vis. Del siger sig
selv, at ikke alle kirkeejere var lige så
nidkære i vedligeholdelsen, som de
var i inddrivelsen af kirketienden og
delte gav anledning til mange stridig
heder.

Hvordan auktionen forløb, kan man
læse i amtsavisen den 24. oktober.
Desværre mente staten ikke at budene
var høje nok, så der blev berammet
endnu en auktion den 24. november.
Resultatet af denne auktion kan man
også læse i avisen, en oversigt over
begge auktioner kan man se i tabel 2.
6 af kirkerne blev solgt til de lokale
sogneråd, 3 kirker blev solgt til de

Tabel 2 Statens Auktion over Domænekirker 1874
21. oktober og 24, november

Kirke

Salgspris

op råbt

første Auktion

Al Sønderup
Strø
Skjævinge

8975
12000
5000

9380 Kons/9370 Sogneråd
12510 Sogne råd/12500 Kons
5110 Kons/51G0 Sogneråd

Gjørløse
Herløv
Lynge
UggetøSe
Uvelse
Hjørlunde
Oppesundby
Snodstrup

9500
11875
13125
12375
6475
17000
8000
6375

9510 Kons/9500 Sogneråd
13020 lokale Gårdejere/13010 Kons
13520 Sogne råd/13510 Kons
12520 Sogneråd/12510 Kons
6520 Kommission/6510 Kons
18010 Sogn er åd/18000 Ko ns
8000 Kons/ 7910 to Gårdmaend
7060 Tømrerm.Abber Gjæstgiver
Leidersdorff/7050 tre Gårdejere

10010
14190
13780
12760
7810
19020
9490
8010

Ølstykke
Stenløse

15500
22750

15610 Tie ndeyder ne/15600 Kons
21300 Kqns/21210 Interess.

15810
21370

Vexø

2875

3040 Tømrerm Abber Gjæstgiver
Leidersdorff/3030 to Gårdejere

4430

anden
Auktion
9520
12570
6920

Endelig Køber
Alsynderup Kommune
Strø Kommune
Grosser Madsen København
og Lærer Madsen Husby
Konsortium
Tiende ydere
Lynge Kommune
Uggeløse kommune
Uvelse Kommune
Hjørlunde Kommune
Tiendeydere
Grosserer Madsen
København
og Lærer Madsen Husby
Tiendeydere
pastor Raa,
Dette Bud blev ikke godkendt
Tømrermester Abber og
Gjæstgiver Letdersdorff
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lokale tiendeydcre, forskellige private
konsortier købte i all 4 kirker og Sten
løse kirke blev ikke budt højt nok op,
så den blev ikke solgt ved denne lej
lighed.

Salgsbetingelserne var ellers ret lem
pelige: 25% kontant, resten forrentes
og afdrages med 6% og mulighed for
at lade 50% stå i ejendommen med Vi
års opsigelse. Desværre har jeg ingen
regnskaber, men et groft overslag over
værdien af kirketiendet lader ane at
der var tale om en ganske pæn forret
ning.
De nye kirkeejere kom dog kun til at
nyde ejerskabet i kort tid, for i 1903
besluttede folketinget at kirkerne skul
le være selvejende, drift og vedlige
holdelse skulle styres af de nyoprette
de menighedsråd og udgifterne dækkes af kirkeskatten. Overgangen til
selveje tog dog mange år som det
fremgår af tabel 1.

Jyske rigmænd investerer i nord
sjællandske kirker
I 1873 købte to jyske rigmænd Asmin
derød og Nødebo kirker af staten uden
auktion, hvilket senere blev påtalt af
rigsrevisionen. Det var finansminister
Krieger, der stod for salget. Det var i
øvrigt også ham der solgte bygge_ruinen af Marmorkirken (egl.
(Frederikskirken) til Tietgen i 1874,
en handel han fik megen kritik for, og
en rigsretsag på halsen, men det var
som bekendt til stor fordel for kirken,
da Tietgen for egne midler sørgede for
at kirken blev bygget færdig.
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Den ene køber var købmand Axel Rosenkrantz Segelcke (1814-81) Løn
strup i Nordjylland, som var en meget
velhavende mand. Han ejede den store
gård Sejlstrupgård og desuden Mårup
kirke ved Lønstrup.. Han havde tjent
sine penge ved den såkaldte skudehan
del med Norge, hvor man fra Lønstrup
sejlede varer til og fra Sørlandet i Nor
ge. Der var ingen havn i Lønsirup,
man roede varerne ud til skuderne di
rekte fra stranden, hvor købmand Se
gelcke havde et stort varehus, hvor
han dengang beskæftigede 70 mand.
Pakhuset blev for øvrigt ødelagt ved
den store katastrofe i 1877, hvor et
skybrud på IV2 lime sendte en regn
vand s flod gennem byen, rev 7 huse i
havet og skabte den kløft gennem by
en, som man stadig kan se.
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Den anden køber var Konsul Søren
Færch ( l SI 3-1911 ), han var oprindelig
storkøbmand i Nibe og grundlagde i
1844 ct tobaks kompagni, familien
havde som bekendt i mange år en stor
forretning i tobaksindustrien.
Familien Scgclcke og Færch blev
knyttet sammen i næste generation ved
ægteskab mellem Caroline Scgclcke
og Hans Færch.
Segelcke og Færch købte foruden Nødebo kirke også kirkerne i Søborg,
Gilleleje og Esbønderup, og senere
knyttede de skovkasscrcr Peter West
til ejerkredsen, således at de hver eje
de 1/3 af disse kirker.

Exam jur Peter West boede i Esrum og
han var amtsstuebestyrer og skovkas
serer (dvs han log sig både af amtets
og af statsskovens økonomi og arbej
dede parallelt med skovrideren, som
tog sig af det forstmæssige) så det var
nok praktisk al have ham med i kon
sortiet som embedsmand og regn
skabskyndig. Skovkasserer West har
for øvrigt senere gjort sig kendt i Dan
markshistorien i en helt anden forbin
delse. Ved tørlægningen af Trundholm
mose i Odsherred i 1902 fandt opsyns
manden noget, han mente var en lege
tøj she st med tilhørende vogn, og som
hans børn derfor fik at lege med. Da
Peter West, som dengang var ansat
ved projektet, så tingene, var han
straks klar over deres betydning og
sørgede for at alarmere Nationalmuse
et, så Solvognen, for den var det, kun
ne blive bevaret som et af vore største

klenodier fra broncealderen.

Jeg har ikke kunnet finde nogen op
tegnelser om at dette konsortium har
gjort nogen særlig indsats for kirkerne,
så man må formode at deres interesse i
kirkerne har været rent pekuniær.

Det har efter hvad man kan se af
salgsbetingelserne også været en gan
ske fornuftig handel. Købsprisen for
Esbønderup og Nødebo kirker var
1000 Rigsdaler plus refusion til præ
sten på 520 Rdl. altså i alt 1520 Rdl og
kontanlværdien af kirketiendet udgjor
de for de to kirker tilsammen omtrent
750 Rdl. årligt (tabel 3)
Ud af indtægten på ca 750 Rdl. eller
ca 50% af købsprisen skulle der selv-
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Tabel 3
Kirke tiendets kontantværdi

tønder; skæpper

omtrentlig
værdi i Rdl
117; 1 29/32
600
byg
lt); 2,9/32
50
Wg
havre
10; 2,9/32
45
42 rdl 36 skilling
kontanter Rdl, skilling
42,5
Omtrentlig kontant værd i i ak
ca 750
Værdien af 1 tonde byg sattes på den tid til 5 Rdl. Der går 8 skæpper på en tønde

følgelig betales skatter og diverse ud
gifter til vedligehold og drift, men der
har formentlig også været indtægter
fra kirkegården, så man må gå ud fra
at der har været et pænt overskud.
VVS grossereren der ejede Nødebo
Kirke

kante gravsten, omgærdet af sten og
lænker, så man ikke kommer for tæt
på dem.
William Sophus og Caroline Mathilde
Dahl står der på den cnc sten, og på
den anden sten læser man: Kom mandørkaptain Carl Ludvig v Eil brecht og
Ida v Ellbrecht f. Dahl.
Den line beliggenhed er ikke tilfældig,
de mennesker der ligger begravet her
var faktisk eneejere af kirken fra 1903
til 1919, og man kan let forestille sig
hvorfor de har udvalgt sig denne lune
og hyggelige krog til deres sidste hvi
lested.
William Sophus Dahl var nr. 4 i en
børneflok på 11. han var søn af en vel
stående karetmager i Korsør. Han blev
uddannet som manufakturhandler og
arbejdede som kommis og bogholder i
Stege, da faderen i 1856 købte en blik
kenslagerforretning i København hvor
hans bror, Niels fik arbejde som bog
holder.

På den fineste gravplads i Nødebo,
lige i tagdryppet fra kirken og skær
met af våbenhuset som danner en dej
lig lun sol krog står to mandshøje mar
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På den tid var der en voldsom bygge
aktivitet i København og sanitære in
stallationer såsom indlagt vand i eta
geejendommene og vandklosetter til
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de bedrestillede familier skabte et ko
lossalt behov for VVS artikler. Niels
øjnede en stor fremtid i handel med
disse varer og han foreslog William at
de sammen startede en grossistvirk
somhed så den 23. december 1867
grund lagde de firmaet Brødrene Dahl,
der straks blev en bragende succes,
som har varet lige siden, omend firma
et nu er overtaget af udenlandsk kapi
tal.
Landliggere i Nødebo

I slutningen af 1800 tallet blev det
fashionabelt al ligge på landet, og fa
deren købte i 1874 det lille stråtækte
hus Bakkehuset i Nødebo (Sportsvej
47, det er desværre nu nedbrænd!)
hvor han ville tilbringe sit otium. Året

før havde Enkebaronesse Elisabeth
Wedel 1 Wedellsborg bygget sig en
imponerende bolig i Nødebo (Det nu
værende Nødebogård). I 1884 ville
enke baronessen sælge og William,
som tjente rigtig mange penge på sin
VVS forretning, og som var blevet
glad for egnen, købte gården. Familien
var meget glade for Nødebogård og
for udsigten mod Esrum Sø, men de
ville sikre sig deres udsigt, derfor køb
te de alle ejendomme mellem Nødebo
gård og søen. Da Nødebo kirke lå midt
i synsfeltet var det nærliggende også
at købe den.
1. januar 1905 købte Grosserer Dahl
følgelig Nødebo kirke af konsortiet.
Der blev ikke erlagt nogen kontant
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ved Nationalmuseet. 3
timer efter var han
død af indvendige
kvæstelser.
Nødebo kirke gik i
arv til svigersønnen
Carl Ludvig v Ellbrecht, der var gift
med datteren Ida, men
i 1919 blev den gjort
selvejende.

købesum, men der var mange udgifter
og forpligtigelser ved at være kirkee
jer. Dahl havde før købet spurgt sin
advokat til råds, og han fik dette lidet Litteratur
opmuntrende svar: "..Kirkeejerens Ret Frederiksborg Amtsavis Årgang l
tigheder ere meget små (han behøver 1874 Hillerød Bibliotek
ikke en Gang at adspørges om Kirke
koncerts Afholdelse) hans Pligter der Danmarks Kirker Bind 46 Frederiks
imod til alle Sider særdeles omfatten borg amt, Nationalmuseet.
de."
Salmonsens Konversationsleksikon

Generøs mæcen
William var ikke smålig, i 1903 for
ærede han Bakkegården, som ligger
ved siden af Nødebo kro til sognet som
bolig for præsten, og den er stadig
præstegård. 1 1905 bekostede han en
større restaurering af kirken, desværre
må man nok sige, for ved den lejlighed
blev flere af kirkens vægge skånsels
løst ryddet for kalkmalerier.
William blev med alderen meget tung
hør, og i februar 1910 ramte skæbnen
ham, han kunne ikke høre en spor
vogns advarende klemten og blev kørt
over, da han ville krydse Stormbroen
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Kirsten Rosenkrantz Segelcke Hesselgren: Brevene fortæller om Segelcke
familien i Lønstrup, Dansk historisk
håndbogsforlag 1988 (fotos af AR Se
gelcke og S Færch er anvendt efter
tilladelse afforfatteren)
Kjeld Philip Staten og Fattigdommen,
Gjellerup 1947

Martin Schwarz Lausten Danmarks
Kirkehistorie Gyldendal 1987

Købekontrakter og skøder for Esbønderup og Nødebo kirker
To skovbyer 1984 og 1987 Forsam
lingshusets venner, Nødebo
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Med facebook i baglommen!
Af Stig Colbjørn Nielsen
Geologien i området er heller ikke
nem at danne sig overblik over i dag. I
vikingetiden lå havenes - og dermed
også fjordenes - vandspejl ca. 34 me
ter over vore dages vandspejl. Det gav
en rigtig god naturhavn i Roskilde
Fjord ved Græse Ås udløb umiddel
bart nord for del nuværende Frederiks
sund. Grundvandsspejlet omkring
Slangerup har varieret en hel del fra
sidste halvdel af 1900-tallet og til i
dag. Dette skyldes ikke kun ændringer
i klima og naturforhold; men i langt
højere grad vandboringer i området.
Alene Københavns Energi henter 4.7
millioner kubikmeter vand op årligt.
Da grundvandsspejlet lå lavest, tange
rede det et minus på 12 meter, hvor
det i dag "kun” varierer mellem et mi
nus på 4 og 6 meter. Landskaberne
omkring byen, som helt frem til
1930'crne, har været domineret af
enorme vådområder med en særdeles
vandrig Græse A, er radikalt forandret
og geologien næppe umiddelbar gen
kendelig for andre end nørdede fag
folk. Græse Å er dog stadig ganske
vandrig med høj gennemstrømnings
hastighed; men eftersom åen er kraf
tigt reguleret og flyttet til kunstige
render over mange og lange delstræk,
så skal der en god portion fantasi og
forestillingsevne til for overhovedet at

begynde at tænke i noget så vådt som
en åhavn i Slangerup. Ydermere har
åen på det mest interessante sted for
en mulig åhavn for nylig fået skabt
nye slyngninger ved en større forlæg
ning af åen, og der er anlagt store sky
brudsbassiner skjult under i det grønne
engområdes græs. Hvor vanskeligt det
kan være al arbejde med historien i
landskab og by kan måske illustreres
ved at nævne, at det vadested, Bro
bækken, der i en fjern fortid gav an
ledning til anlæg af såvel Svend
Estridsens kongsgård som handels
pladsen Slangerup på stedet, i dag er
en blot 120 cm bred og 60 cm dyb
rende med Græse A strømmende i,
hvor det i vikingetiden var et lavvan
det vadested med fast bund, der bredte
sig over mere end 100 meter i bred
den! Græse As oprindelige løb gen
nem Brobæk Enghave, området syd
om byens middelalderccntrum, og
nedslrøms mod Grannetofte og Skind
skjolds Enge kan ikke længere fast
lægges med nøjagtighed.Netop vade
stedets beliggenhed i området sydvest
for Brobæksgade giver cn afgrænsning
mod nord og øst af søgeområdet efter
åhavnen. Vestafgrænsningen er van
skeligere at fastlægge; men en lav
praktisk vurdering af nogle vigtige
gangafstande kan give god mening.
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Græse Ås nuværende løb gennem Mølleengen. Åhavnen lå i vikingetid/middelalder i

forhaverne til husrækkerne i baggrunden af billedet.

nar åhavnen skal lokaliseres. 1 en ræk
ke andre garnie danske byer med
åhavne fx Horsens, Køge, Ribe, Næst
ved viser afstandene fra åhavnen til fx
hovedbyport, der normalt tillige i mid
delalderen var hovedtoldsled (i Slan
gerup Strandporten på Strandstræde,
nedrevet 1971), henholdsvis til hoved
torvet (i Slangerup det nuværende Kir
ketorvet, hvor handel sboderne stod
opstillet) sig at være højst 250 meter.
Afstanden fra åhavn til permanent be
boede bydele viser sig ligeledes at væ
re højst 250 meter i vore gamle danske
byer. En afstand på indtil ca. 250 me
ter kan med rimelighed tilbagelægges
med trillebør, håndskubbet kærre eller
skuldcråg uden at holde pause under
vejs. Lægges disse afstand skoler ind
fra Strandporten, fra Kirketorvet og
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fra de nyligt dokumenterede private
huse, der i vikingetiden lå, hvor det nu
genopførte sognehus, "Kingos Minde"
på Strandstræde ligger, ja, så når man
et felt, der längerer den tidligere
Kongsgårds sydvesthjørne (under rui
nerne fra cislerciensemonncklosteret),
og skiller på det lavtliggende plateau,
hvor et middelalderligt teglværk blev
udgravet i 2003, og et parcelhuskvar
ter fra 1971 pa Lærkevej. Teglværket
lå udenfor by befæstningen; men me
get læt på den. Vest for teglovnen lig
ger Lærke vej, hvor de seks yderste
parcelhuse altid har døjet med blød
bund.

Her kommer facebook og mine halv
gamle, spredte nolater pludselig i sø
gelyset, for nu blev del bekræftet, at
da området i 1971 blev udstykket og
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byggemodnet, så dukkede anseelige
mængder vandtrukne rester af plan
ker og falsede stolper op på gravema
skinernes grabbe. En hurtig lille ud
flugt til Lærkevej og en snak med
nogle af de lodsejere, der havde boet
der lige siden udstykningen begyndte
i 1971 bekræftede øjeblikkelig mine
gamle notater og oplysningerne, jeg
havde modtaget via facebook. Intet
var blevet gemt, ingen arkæologer
havde nogensinde interesseret sig for
det, fordi man den gang blot troede,
der var tale om en tidligere lade fra
Hauge Møllegaard, den tidligere
vandmølle, der geografisk lukker
Brobæk Enge af mod vest med sin nu
udtørrede møl ledam. 1 mange år også
efter udbygn i ngen af Lærkevej og de
øvrige veje i område, var der en tem
melig stor, lavvandet sø foran de
yderste huses haver, hvor man bl.a.
om vinteren stadig kunne stå på skøj
ter så sent som i 1990'crne. Ved se
nere ombygninger og tilbygninger af
parcelhusene på Lærke vej og i huse
nes haver, blev der ved med at dukke
gamle, mørnede planker op fra jor
den yderst på Lærkevej parcellerne;
men der dukkede også rigtig mange
skaller op fra de tre ferskvandsmus
linger stor dammusling, stor maler
musling og flod perlemusling. Ved
udgravningerne til de yderste bygnin
ger i Klostergaard fandt man ligele
des store mængder muslingeskaller
fra netop disse tre typer ferskvands
muslinger.

Disse muslinger kan naturligvis ikke
leve i den moderne G ræse A, der er
reguleret, og hvor der rettes brinker,
fjernes grøde etc. Muslingerne lever i
søer og strømende vand; men fore
trækker så udpræget ferskvand, der
strømmer langsomt i åers bredninger
eller, hvor en å er blevet udvidet af
mennesker for at gi ve plads ti l fx både
ved et bolværk. Stor dammusling bli
ver i øvrigt 23 cm stor, den kan blive
160 år gammel, og den kan spises!

Et bolværk i vikingetid og middelalder
var oftest blot tre til fem brede, lidt
groft til huggede planker, man passede
ind i stolper med sidefalse, som så
blev banket ned i den bløde åbund,
indtil de nåede fast grund nede i blåle
ret. Bag bolværket fyldte man så op
med stampet jord, affald og grene. De
bedst beskrevne bolværker er fra vi
kingernes gamle by, York, i England.
Plankerester, stolperester, muslinge
skaller, et middelalderligt teglværk og
lidt lavpraktisk viden om gangafstandc
giver således nu den for Slangerup så
livsvigtige åhavn en adresse og en ud
strækning. Den har bestået i et langs
gående bolværk langs de nuværende
yderste parceller på Lærkevej, fortsat
ubrudt mod øst langs den nuværende
"Klostergaarden" og sluttet et sted
nedenfor den nuværende bebyggelse
på Klosterbakken. Et samlet længde
forløb på de magiske; men lavprak
tiske ca. 250 meter, hvilket har været
en meget stor åhavn efter danske for
hold! Pramfarten mellem byen og fjor
den har været af vældige dimensioner,
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hvilket også er med til at forklare,
hvorfor Slangerup har været så vigtig
for konger og klaner gennem tiderne.

Tre af Slangerups byporte er kendte:
Strandporten på Strandstræde, Nørre
port på den nuværende Kongensgade,
hvor Kingovej støder til Kongensgade,
og så Sønderport, som arkæologer og
historikere hidtil har antaget lå et sted
i nærheden af den tidligere kongsgård.
Med placeringen af åhavnen ved Lær
kevej og Klostergaarden, så kan Søn
derport kun have ligget direkte til
kongsgårdens sydvesthjørne, hvis den
skal have nogen mening. Med denne
placering ligger åhavnens østende di
rekte ved en af byens porte, og, igen
helt lavpraktisk, blot 50 meter fra et af
byens middelalderlige teglværker med
eksportvarer. Samtidig vil denne pla
cering være den naturligste for kongs
gården, idet kongsgården dermed kon
trollerede og beskyttede både byens
fjernhandel, befæstningen og gav mu
lighed for til hest at komme hurtigt til
Roskilde Fjord og skibene ved Slange
raps Strand, det nuværende Frederiks
sund. Slangerups ældgamle hovedga
de, der udgår fra Kirketorvet, hedder
stadigvæk Strandstræde, hvilket blot
betyder vejen til stedet, hvor skibene
blev trukket op.

Hestetorvet ligger kun ca. 150 meter
fra åhavnen; men eftersom dette torv
var købstadens kvægtorv, altså torv
for vareomsætningen med de lokale
bønder fra købstadens officielle læ
bælte (= monopolhandelsområde
udenfor vold & grav), har dette torv
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og åhavnen ingen relationer til hinan
den.

Med åhavnen og Sønderport placeret
her, så mangler der nu en fjerde byport
i Slangerup. Lad os kalde den Bropor
ten, for den må have været der, og den
kan kun have været placeret, hvor va
destedet Brobækken med al 1 andtrafikkeii nåede handelspladsen og byen: Et
eller andet sted på netop Brobæksga
de! Slangerups befæstning har været
som de fleste danske byers befæstnin
ger. I vikingtid en kraftig palisade i
træ udgående fra kongsgården. Senere
i middelalder og renæssance har be
fæstningen bestået af en lav vold med
en grøft foran og et skuldcrhøjt plan
keværk og en trampesli på voldens
lave top. Her havde købstæderne pligt
til at borgervæbningen skulle runderer
efter mørkets frembrud, hvor byporte
ne blev aflåst og nøglerne afleveret til
borgmesteren. Byportene i Slangerup
har næppe været meget forskellige fra
en moderne dobbelt havelåge fra "Jern
& Fix”.

Således kan det gå - lidt facebook,
nogle gamle notater, et par arkæologi
ske udgravninger, lidt snak med lokale
beboere og en smule lavpraktisk snus
fornuft, så skal Slangerups vikingetids
og middelalderhistorie endnu en gang
skrives om til det mere spændende!
Det er lige, hvad enhver historisk inte
resseret person bør finde interessant!
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Helsingør Dagblad 23. december 1903.

Jnkøl paa tøabect. îtoflebmatib
Wtlî MftnØ UnfpanbtTÎwdej i 3J?ib<
bogø Jolbt I ©jtrgtgabt, faite Çtfan trang
lif ot ]faa übt til éloglttnt og piltbt intb
sBinbtnfl gatt gtnntni @abtn ntb mob
farnbantfatan, Rognen bor bdaßfet
mtb Ølfafar, og fiert of hilft Ijopptbe
unter ben oilbt fart ntb paa ©oben og
fnufat ®tb b’iprr. 3rnftit og îtamgwrM
unbtr jftfaurtrlng uttrtnbt Sfenbom, ter*
ntbt Rognen mob en øifabtl îrlîltbor,
om bl« gonfle nanffabt otb Saitimtn*
fabel, og en ©allie iticb îorfî triffebe
nogle Orange mnbt paa Stenbroen. St
Cjtblil oar ben nannte Sjenbom i far
fart, ibet ben forfafa fyft Iruebe mtb ot
farte inb mob 8ffltbernt, mtn jtlblgtil fit
ben onbre îonltr og rtllebt et fadt Ub*
falb mob îolblaiiimafagiiiiigtit. W tt
Mtbigt ©rag tornebe Rognen mob öpg*
ningen, fom fît en $tl af Çfamt afreoet,
tøpirfanN« Ânub Mtlfal tyofpttilorb
tan at fangtbtø tjenab fartoroct, îtb*
ningen til tSaøtljgkn fif tn fart Arum*
ning ofl nogle flume iiteb Øf fauntbt paa
®oben, Uogntn nnbgif Jeder ille Sfa
oanltr otb ©anunenfabel, el llar af beitf
ilfart tfaftbtG Jclt {ommen og btn ene
Uffe blet) omirent fnattet. Sfltr betle Wc>
fatal af Ubfhiglen, tabte ÿefan fabfanbig
Vgften til at faa mere til Sfagltrnt og
fab bebrooet flidt. ÏW bleo truttet tjicin
lit Ølolbtn, intbtnø nogle ’JW(?nb tog fig
af ben Jauartrebe $ogn.

Juleøl paa Gaden
Da Købmand Niels Madsens En spænderkøretøj i Middags holdt i Bjergegade, følte Hesten Trang til at slaa lidt til
Skaglerne og pilede med Vindens Fart
gennem Gaden ned mod Jærnbanestationen. Vognen var belæsset med Øl
flasker, og flere af disse hoppede un
der den vilde fart ned paa Gaden og
knustes. Ved d’Hrr. Jensen og Damgaards under Restavrering værende
Ejendom, tørnede Vognen mod en
Fiskerkones Trillebør, som blev gan
ske vanskabt ved Sammenstødet. Og
en Ballie med Torsk trillede nogle
Gange rundt paa Stenbroen. El øjeblik
var den nævnte Ejendom i stor Fare,
idet den forfløjne Hest truede med at
styrte ind mod Afstiverne, men heldig
vis fik den andre Tanker og rettede et
stærkt udfald mod Toldkammerbyg
ningen. Med et vældigt Brag tømede
Vognen mod Bygningen, som fik en
Del af Hjørnet afrevet, Papirhandier
Knud Nielsens Prospekkort-Automat
slyngedes henad Fortorvet, Ledningen
til Gaslygicn fik en stærk Krumning
og nogle Kurve med 01 havnede paa
Gaden. Vognen undgik heller ikke
Skavanker ved Sammemstødet, et Par
af dens Fjedre trykkedes helt sammen
og den ene Akse blev omtrent knæk
ket. Efter dette Resultat af Udflugten,
tabte Hesten fuldstændig Lysten til at
slaa mere til Skaglerne og stod bedrø
vet stille. Den blev trukket hjem til
Stalden, medens nogle Mænd tog sig
af den havarerede Vogn.
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Udflugt til MUSEET for SØFART
Ny Kronborgvej 1, Helsingør

Lørdag d. 25. januar 2014 kl. 13.45
Her i efteråret åbnede
det nye søfartsmuseum
i Helsingør. Det har
ikke længere til huse på
Kronborg Slot, men er
indrettet i den gamle
dok ved det tidligere
skibsværft i byen.

Vi har aftalt en guidet
rundvisning på en time,
hvorefter der bliver mu
lighed for på egen hånd at se nærmere på de dele af udstillingen, der måtte have
særlig interesse I or den enkelte. Vi mødes udenfor museets indgang og går sam
let ind, så vi opnår grupperabat.
Prisen for indgang og omvisning løber opi 110 kr. pr. person.
I museets café kan købes kaffe/the, som vi kan nyde derefter. Kaffe + kage ko
ster typisk ca. 50 kr. Prisen for fortæring indgår ikke i deltagerprisen og betales
individuelt.
Af hensyn til reservation af bordplads er det rart for caféen at vide, hvor mange
personer, de kan regne med. Ved tilmelding bedes I derfor oplyse, om I regner
med at besøge cafeen efter rundvisningen,

Stedet er handicapvenligt og har elevator.

Tilmelding senest lørdag den l l, januar til Niels L. Nielsen på:

nielsmielsen@e-posthuS.dk eller tif. 4752 8408.
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