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Relief på Ny Toftegaard udført af billedhuggeren
Karl Otto Johansen og skænket af Ny Carlsberg fonden i 1951.

Forord
Ølstykke.

Ølstykke er et gammelt landsbysamfund, som gennem de sidste 30 år er blevet indfanget af hoved
stadens lange fangarme og har udviklet sig til en omegnskommune.

Denne udvikling har udvisket mange træk fra det gamle bondesamfund, men endnu er dog beva
ret så meget, at mange lokaliteter vil kunne genkendes på grundlag af denne beretning om sognets

historie og udvikling.

Beretningen går frem til 1960, da den store udbygning påbegyndtes, men i et vist omfang er
også medtaget Skenkelsø og Sperrestrup ejerlag, som blev tillagt Ølstykke ved kommunesammen

lægningen i 1970. Flere oplysninger om denne del afØlstykke kommune skal søges i Jørlundebogen.

Når jeg slutter min beskrivelse i 1960, skyldes det bl.a., at da startede en hel ny udvikling præget
af skiftende konjunkturer og komplicerede økonomiske og handlingsmæssige forløb, som fortjener en
omfattende beskrivelse i sig selv.

Det ville være utroligt spændende, men skulle undertegnede skrive den, ville den nok snarere bli
ve egne og dermed subjektive erindringer - og det er noget ganske andet.

Jeg skylder Ølstykke Lokalhistoriske Arkiv og dets leder stor tak for hjælp med såvel arkivalier

som billedmaterialet, der for langt størsteparten stammer herfra. Også en tak til Ølstykke Bibliotek

for praktisk hjælp og til overbibliotekar John Rosengaard for korrektur og udarbejdelse af register.
Endelig en særlig tak til Ølstykke Kommune, som så beredvilligt gik ind for at udgive bogen i et

så smukt udstyr.
At være en medlevende del af en by, et sogn eller en egn kan være afhængig af at være født og

opvokset på stedet - at blive det er et spørgsmål om at kende stedets historie og udvikling, at indfan
ge dets atmosfære, kunne fornemme sprogets tone og humorens, glædens og alvorens farveskala.

På denne måde får vi fælles identitet med vor by og bliver Ølstykkere.
Måtte denne bog bidrage til det.

Svend Esbech.
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Hvordan landet blev til
Landet blev til efter tre istider, som helt eller delvis

flydesand dybt under den nuværende overflade. Så

dækkede Danmark med isbræer. Under den sidste istid

danne forekomster træffes mange steder i Ølstykke -

for ca. 22.000 år siden skød store isbræer igen frem over

ofte til stor overraskelse og gene for byggeri. Toftehøj

landet fra nord og øst. Der var mildere perioder ind

skolen ligger således ovenpå et dybt blødområde, der

imellem, hvor isen trak sig tilbage og store dele af lan

strækker sig mere end 15 meter ned.

det dækkedes af hav, men isbræer kom igen sydfra,

hvor de havde skudt sig gennem Østersø-bækkenet.
Det blev istidens sidste udbredelse for 13-16.000 år

siden.
Gennem de mange tusinde år trak isen sig i mildere
perioder tilbage og skød sig igen frem i koldere perio

der. Hermed skubbede den de efterladte jord- og sten
masser foran sig og dannede endemoræner, der nu
fremtræder som bakkedrag og åse, mens smeltevandet

fossede ud mellem det efterladte materiale og dannede

lavninger og søer.

Israndslinier
omkring Ølstykke.
Den optrukne linie
langs Roskilde
Fjord er den nu
værende strand
linie og desuden er
angivet skalleban
ker og køkken
møddinger.

På dette kort er angivet tunneldalene øst for Ølstykke og
mod nord åsen ved Strø Bjerg.

Smeltevandet ovenpå isbræen sivede ned gennem

ismasserne og dannede floder under isen, som under
tryk skar sig dybt ned i undergrunden og dannede de

såkaldte tunneldale. Stenløse Å løber ved Skovbakker
ne gennem en sådan tunneldal, som øst for Sperrestrup
danner dramatiske landskabsformer.

Da isen endelig slap sit tag i landet gav de store
mængder af smeltevand, som fortsat strømmede fra

Når isbræen igen skød frem, dækkede den tidlige

den vigende isrand, store havstigninger, og skrænter

re landskabsformer, som dækkedes af nye morænelag,

langs kyster, fjorde og tunneldale røber, hvor højt van

når isen igen smeltede bort. Herved dækkedes ofte tid

det har stået. Samtidig med at havet steg, hævede lan

ligere mindre og større søer, som dannede moser og

det sig langsomt efter isens uhyre tryk.
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Hvordan landet blev til

I de årtusinder, hvor indlandsisen skred frem over

Nogle af stenene kan vi finde i gravhøje og i kirkens

Nordsjælland, afhøvledes undergrundens kalk- og

ældste mure. I forrige århundrede ophuggedes mange

kridtoverflade. Efterhånden som isen smeltede bort,

sten til vejanlæg, og de store sten blev solgt bl.a. til hav

aflejredes de mængder af materiale, som isen havde

nebyggeri. Fra Ølstykke leveredes således store mæng

bragt med sig på sin vej, og disse morænemasser af

der af sten til Frihavnen. Flere steder er man stødt på

grus, sten og 1er på 30-50 meters dybde danner det

store vandreblokke, som bl.a. er blevet anvendt som

Nordsjælland, vi kender. På sin vej over de norske og

pryd ved en række offentlige bygninger som f.eks.

svenske fjelde og gennem Østersø-bækkenet indkapsle-

rådhuset, biblioteket o.fl. andre.

des i isen mængder af større og mindre sten, som da

Israndslandskabet i og omkring Ølstykke er typisk

isen var smeltet bort, lå strøet ud over hele landskabet

med grusede rygge og dybe lavninger. Ind imellem

eller lå gemt i morænelaget.

dannedes - i lavningerne mellem bakkerne - mange

Overalt i Ølstykke støder man på disse såkaldte

små søer, som i tidens løb groede til og dannede moser

vandreblokke, og markerne er endnu i dag præget af

som i Store Sø, eller de udtørredes ved senere afvan

store mængder af sten. For at kunne dyrke jorden fjer

dinger, hvorved dannedes store engarealer som ved

nedes de mange sten, som ofte blev anvendt til gærder

Skenkelsø Sø og Hagerup Sø.

omkring marker og skove eller til syldsten ved byggeri

o.lign.
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Vandreblok anbragt
foran Ølstykke
Rådhus.

Hvordan landet blev til

På et kort fra 1820 er her alle vådområder udfyldt med sort. Sådan har landskabet formentlig set ud helt op i Jernalder og Vikinge
tid. Mod nord-vest ses Skenkelsø Sø's udstrækning og mod nord-øst tunneldalen ved Skovbakkerne. Til højre i billedet ses Store
Sø. Mod syd strækker Værebro Ådal sig dybt ind i landet.

Oldtidens Ølstykke
Efterhånden som klimaet mildnedes, og de mange øer
og halvøer blev bevokset, var området beboeligt for de

første mennesker, der nåede hertil. Hvorfra de kom og

hvem de var, ved vi ikke noget om, og der er ikke gjort
fund i området fra disse tidlige tider i landets historie.

Her var mulighed for at skjule sig, og her var vildt i sko
vene samt mængder af fisk og skaldyr i fjorde og vige.

Overalt langs Roskilde Fjord støder vi på køkken

møddinger fra den såkaldte Ertebølletid og dens bo
pladser. Den første, der blev undersøgt videnskabeligt,

blev fundet ved Store Havelse, den næste ved Sølager,

men også ved Klinten ved Værebro Å's munding er der
fundet køkkenmøddinger, som er fra den ældre stenalder.

Stenalderen

Eksemplarer af stenalderredskaber fra gårdejer Svend Åge
Christensens samling - alle fundet i Svestrup.

Stenalderens indbyggere har efterladt os mange tegn
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på deres tilstedeværelse. Overalt i Ølstykke Kommune

fortæller i sine erindringer, at han i 1847 vandrede fra

finder man alle former for flintredskaber i markerne.

Roskilde til Frederikssund:

Specielt er der gjort mange jordfund på markerne ved

"Hvor jeg glædede mig ved denne vandring langs

Svestrup, hvor ikke mindst gårdejer Svend Åge Chri

den skønne fjord, og forbavsedes over de utallige grav

stensen, der var en eminent "sten-finder", samlede sig

høje jeg her så på bankerne og bakkeåsene. Jeg talte

værdifulde eksemplarer.

indtil 400 høje, men da blev jeg træt. Fyrretyve år efter

På arealerne fra Værebro til Store Rørbæk må have

passerede jeg atter denne vej, men hvor forandret -! Da

ligget en særdeles stor bebyggelse formentlig placeret

fandt jeg knapt et halvthundrede levnede; vel måtte

netop her på grund af det nærliggende vadested over

man glæde sig over landbrugets udvikling og opkomst,

Værebro Ådal, hvorfra stier forløb i alle retninger mod

og den velstand der fulgte med, men landskabets poesi

syd og nord. Her er en usædvandlig stor koncentration

og de historiske minder havde lidt derved".

af gravhøje, hvoraf mange imidlertid er sløjfet. En livlig

11859 vandrede apoteker J. Burman Becker den sam

trafik foregik ad fjorden og ud og ind af de mange sejl

me tur og skrev forarget til direktør for Nationalmuseet

bare fjorde og vige, som strakte sig langt ind i landet til

J.J.A. Worsaae: "Alle de prægtige dysser mellem Store

Veksø og Smørum og formentlig også helt op mod

Rørbæk og Svestrup er man i færd med at ødelægge, og

Jørlunde og Sperrestrup ad de vandfyldte tunneldale.

især smerter det mig at se den store mig velbekendte

Den kendte arkæologiske tegner Magnus Petersen

dysse nord for Svestrup, på den venstre side af lande-

Oldtidens Ølstykke

vejen, i fuld tilintetgørelse. Der arbejdes i hele denne

mosepotte fra keltisk jernalder. Der er næppe nogen

egn med en iver på brosten, fliser etc., som om en

tvivl om, at der i begge tilfælde er tale om offergaver,

enkelt person eller et interessentselskab have tilkøbt sig

der er sænket i mosen. I jernalderen ændrede klimaet

alle oldtidsmonumenterne for vindings skyld".

sig, og svigtende afgrøder med deraf følgende mangel

Der har også været bebyggelser i GI. Ølstykke -

området. Før anlæggelsen af udstykningen "Kildesø"

på udkomme har ført til stadig flere og mere kostbare

ofre i håbet om at formilde gudernes vrede.

blev der her fundet rester af bebyggelse fra stenalder

Kortet side 117 er udarbejdet 1836 - 38 som illustrati

og bronzealder. Det konstateredes, at bebyggelsen var

on til pastor K.E. Møhis Historisk Antiquarisk Beskri

flyttet flere gange afhængig af driftsformen, og man

velse over Snodstrup og Ølstykke Sogne, som tryktes i

fandt her rester af en huskonstruktion, som ellers kun

Annaler for nordisk oldkyndighed i 1838. Her angives

er fundet på Bornholm. Efter at være flyttet flere gange

alle de da kendte høje og deres beliggenhed. Møhis

må landsbyen Ølstykke have fundet sin endelige place

beskrivelse mere end antyder, at det allerede da var

ring, hvor den nu ligger, omkring kirken.

gået hårdt ud over de mange gravhøje. Han fortæller:

Alt tyder på, at der har været bebyggelser omkring

Skyhøj, som er en af Nordsjællands betydeligste høje,

Ølstykke

og der er gjort rige fund fra jernalder og vikingetid ved

På byens mark findes endnu følgende mindesmærker

Sperrestrup. Der er sikkert en forbindelse mellem disse

fra oldtiden: Eenhøj, ligger i den nordøstlige del af mar

fund af guldsmykker fra vikingetiden og fundet af

ken, som nu kaldes Tossemark. Bukdysse, i sydlig ret

vogndele og dyre- og menneskeskeletter i Rappendams

ning for foregående, med en dysse indenfor; er over

mose lige øst for Sperrestrup. Dette exceptionelle fund

pløjet af gårdmand Lars Olsen, der ved pastor Møhl

dukkede op ved tørvegravning i 1941, og i 1944 fandt

har indsendt en der funden flintmejsel tilligemed nogle

man i GI. Toftegårds mose skeletter af en hund og en

andre stenoldsager. Sydøst for denne, midt på Tosse

mark, ligger Lille - Dysseknold, i hvilken der, efter sigen
de, skal være fundet en klinge, som smeden skal have

fået til en hovklinge. Tvehøj øst for foregående, og Bjer
get, ligger begge på den såkaldte Tossemark. Langdysse,

syd for Tvehøj, er 1839 udgravet og dens sten anvend
tes til bygning; en i den funden stenmejsel fulgte med
pastor Møhis beretning. Donegravsdysse, sydøst for fore

gående, er tidligere forstyrret og taget under ploven.
Langedysse, på præstegårdens mark, er udgravet og

Guldsmykker fra vikingetiden fundet i Sperrestrup i
1860 og 1862.

senere fyldt med sten; dækstenen og den ene grund
sten er borte, og det omliggende jordsmon er over

il
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pløjet. Nogle ubetydelige bronzesager, som for et par år

med det blotte øje kan se 31 kirker. Bavnehøj, tæt over

siden fandtes i en sandgrav noget vesten for den, er

for byen, ved Københavns Landevej. Nordøst for den

blevet indsendt til museet. Maglehøj, ligeledes på

ligger Korshøj; den hæver sig ikke synderlig over det

præstegårdens mark, men langt nærmere ved byen; der

omliggende jordsmon. Kjellingeholmsdysse, sydøst for de

skal, efter sigende, være fundet nogle stenmejsler, den

to sidstnævnte, har 20 kredsstene, men dens dæksten

gang den første gang blev udgravet; også beretter man,

er borte. Væmledysse, syd for byen, har 16 kredsstene og

at den skal have indeholdt en mængde store sten. Den

en stor sten mod øst, samt 4 grundstene for den nu

er nu indgravet med gange og beplantet med træer.

afvæltede dæksten. Gjeldsten, Syd t. vest for foregående

Forøvrigt har den sin betydelige størrelse af takke for

er en stor, men nu ved skydning splittet sten med et

sit navn - Maglehøj d.e. den store høj - og dens højde i

iboret hul; den er 6 alen lang og 5 alen bred; i forbindel

forening med en temmelig høj beliggenhed gør, at man

se med tvende hosliggende sten danner den en trekant.

fra dens top har en så vid udsigt over omegnen, at man

Huulstensdysse og de to såkaldte Dyssemosedysser, der

Præstens Høj eller
Ølstykke Maglehøj som
den nu ligger bag præste
gården. Maglehøj betyder
Den store Høj. I forgrun
den kirkegårdsmuren.

Oldtidens Ølstykke

ligger vestlig for Gjeldstenen, er alle tre tildels forstyr

skab, fundet for omtrent 4 år siden af ovennævnte

rede. Lidt sydligere ligger Troldedysse, hvis dæksten er

gårdmand Bent Pedersen og af ham indsendt til muse

så stor, at den, skønt den er gledet eller væltet med den

et. Sandhøj, ligger sydvest for Tjørnehøj. Længere mod

ene side ned over grundstenene, (hvorpå den dog end

øst er Hængehøj og Hængehøjsdaater; i denne sidste, der

nu hviler) og derfor noget nedsunket i jorden, endnu

kun er en knold, havde de militære i krigens tid gravet,

rager 5 alen over jorden; af dens 3 grundstene er den

dog uden at finde noget. Den skal efter nogles sigende

ene spaltet. Vesten for den ligger en dysse, der ikke

indeholde 2, efter andre 7 "Kongeløsen". Endnu noget

bærer noget navn? Dens dæksten er spaltet og afvæltet.

østligere ligger Tofthøj. Kjærsagerdysserne, øst for Udlej

re, ligger tæt ved siden af hinanden og er uforstyrrede;

Udlejre

den enes dæksten hviler på 3, den anden på 5 grund

De overblevne oldtidsmindesmærker på Udlejre mark

sten. Noget nordvest for disse ligger Karmsten, en stor

er følgende: Langedysse, nordligst i marken, er 131

sten ("Grønsten"), med en kant over jorden. To dysser

skridt lang indenfor kredsstenene, hvis antal er betyde

uden navn, syd for Udlejre, ligger tæt ved siden af hin

ligt (omkring 65). Selve dyssens forhøjning er 90 skridt

anden ligesom de to foregående. Den nordøstlige har 5

lang i retning fra sydvest til nordøst. Tvende store sten

grundstene under dækstenen, som er nedgledet; den

findes midt på dyssen i nogen afstand fra hinanden.

sydvestlige har nu kun 4, men synes at have haft 5

Harpagershøj, ikke langt syd for foregående, har et stort

grundstene, og den ligger indenfor 16 kredsstene.

stensat gravkammer eller en såkaldt Jettestue, ved hvis

Langedysse, omtrent 1400 alen vest for de foregående,

åbning i efteråret 1835 jordloddens ejer, gårdmand Bent

er tildels forstyrret. Der fortælles, at man her for om

Pedersen i Udlejre, oveni nogle urner fandt adskellige

trent 30 år siden skal have fundet nogle flade sten med

oldsager af bronze, der af ham er indleveret til museet.

indskrifter på, men som blev ødelagt. Nordlig for den

Selve Jettestuen er indvendig 9 1/2 alen lang, 4 alen

ne, i en afstand af næsten 1000 alen, ligger Blodhøj, der,

bred i midten og den nordlige ende, men kun 3 1/4

skønt den på grund af navnet må antages at have været

alen bred i den sydlige ende; dens højde er 3 alen i den

et offersted, dog ligesom Edderhøj hører til de mindre

nordlige ende; højden af dens sydlige del kan ikke

anseelige høje i denne egn; tæt øst for den sidste ligger

angives før denne bliver ryddet ligesom hiin. Gangen

Edderhøjsdysse. Kirkegården, der af nogle kaldes Holm

er 5 1/4 alen lang, 1 3/4 alen høj og 1 alen bred. Lidt

gangen, straks vest for Edderhøj, er en oval kreds af 36

sydøstligere ligger en dysse uden navn, som har 30

store sten.

kredsstene og 2 gravmonumenter, af hvilket det sydlige

er aldeles uforstyrret. Østlig for denne er Ørnebjerg,

Svestrup

som nu er beplantet med træer. Tjørnehøj, syd t. vest for

På byens mark findes følgende oldtidsmindesmærker:

foregående; i denne er tvende urner og nogle oldsager

Fiskekærsdyssen, ligger i den nordligste del af marken,

af flint, blandt hvilke et dengang endnu ubekendt red

med dæksten på 3 grundstene, "i stilling som en rokke-
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Brødhøj ved Svestrup
blev udgravet i 1868
efter at ejeren af Spoelsbjerggaard var
stødt på en stenkiste.
Nationalmuseet fore
tog en udgravning og
udførte denne smukke
tegning af fundet.
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Oldtidens Ølstykke

dysse", men dog urokkelig på de 2 grundstene. Trælhøj

ke at være nogen af disse, og dæksten kan den heller

nordvest for foregående, er kun en ubetydelig høj,

ikke kaldes.

hvori måske en træl er begravet. Sydøst for denne lig

"Denne dysses usædvanlige dannelse fortjener såle

ger Brødhøj, som også er en uanseelig høj. Syd for den

des opmærksomhed".

ne og straks nord for Svestrup ligger de nu såkaldte

Trap: Danmark angiver, at der i Ølstykke sogn er sløjfet

Svestrup-dysser, af hvilken den ene, der ligger vest for

5 langdysser, 30 ubestemte dysser og andre stengrave

vejen til Frederikssund, er uforstyrret; dens dæksten

samt 12 høje, hvoraf to har indeholdt hellekister. I

hviler på grundstenene og den er omgivet af omtrent

Jørlunde sogn er sløjfet en runddysse, 2 langdysser, en

24 kredsstene. Dragebjerg, øst for Svestrup, med et

jættestue, 7 ubestemte dysser og stengrave og 37 høje.

gravsted, hvis dæksten er borttaget, hvorimod grund

Tilbage i Ølstykke Kommune ligger i Jørlunde sogn

stenene og 8 kredsstene endnu er tilstede. Vejrehøj; øst

en gruppe høje omkring den store Skyhøj ved Jørlunde

t. syd for foregående. I den fandtes omtrent 1830 en

skole, Ølstykke Maglehøj, der nu er kendt som Præs

benrad i en stensætning, samt en stenkniv og nogle

tens Høj, Svalhøj tæt ved Værebro Å, Toftehøj, hvor et

urner med brændte ben, som daværende capellan

skæmmende vandværk nu er fjernet, og Stuehøj i

Rasmussen fik af finderen. Maglehøj sydvest for fore

Ørnebjergudstykningen samt Møllehøj, der ligger på

gående, er nu behandlet med det omliggende pløje

grænsen mellem Ølstykke og Snostrup sogne ved vejen

land. Svalhøj, syd t. vest for Svestrup, er nu beplantet

til Lille Rørbæk.

med træer og omgravet med gange. Thinghøj, østlig for

Nogle af disse høje fortjener en særlig omtale.

Svalhøj; dens navn angiver dens bestemmelse, hvis det

Præstens Høj/Ølstykke Maglehøj ligger tæt bag præste

virkelig er højens oprindelige navn, som ikke er usand

gården på kirkens jord. Den oldtidsinteresserede sog

synligt. Svampedysse, sydøst for Thinghøj og straks øst

nepræst K.E. Møhl kom til Ølstykke i 1836 og påbe

for den nye landevej, er af nogle anset for at være Kong

gyndte kort efter sin beskrivelse af Ølstykkes fortids

Frodes begravelsessted. Den er tildels forstyrret. Dens

minder og deres historie. I årene efter bestemte han sig

dæksten er for længe siden borttaget og man har gravet

til at udgrave Maglehøj, men fandt til sin skuffelse kun

en del på den nordlige side af underliggerne. Nordlig

nogle få stenredskaber - vistnok fordi den tidligere hav

for Frodebjerg, i nærheden af den gamle vej til Være-

de været åbnet. Han lod nu igen højen opkaste og

bro, findes en navnløs dysse, hvis kredsstene danner en

beplante samtidig med at han indrettede et romantisk

rektangel, i hvis midte der findes en stor sten, omtrent

anlæg med stier og udsigtspladser, hvorfra han kunne

O o O o O

således:

skue ud over området og nyde synet af de bautasten

o

Den store sten i midten står ligesom

han havde ladet opstille på og ved anlægget. På tre af

O

på kant; men ved nøjere eftersyn lader

disse sten lod han udhugge tekster i runeskrift. Tilsyne

o

det dog ikke til, at den er nedvæltet

ladende har han forfattet en indskrift, som han oversat

O o O o O

fra underliggerne; den synes heller ik-

te til oldnordisk, hvorefter teksten indhuggedes i stenen.

0

O

o

o
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Teksten på den ene af stenene synes uden mening,

ve. Der skal bl.a. være fundet et bronzesværd, som blev

mens der på den anden står: Græd ikke, mindes kim.

afhændet. Den nuværende Toftehøjgård har sit navn

(Måske et minde om hans første kone, som døde under

efter højen. Højen bliver fejlagtigt kaldt Hængehøj, men

hjemrejse fra hans embede som præst og missionær i

denne lå tæt vest for landevejen og bag den lå en min

Trankebar). På den tredie synes at stå: Mand er mulds

dre høj, Hængehøjs Datter. Navnene på disse høje må

stamme fra den periode, hvori Ølstykke var herredsby

og her havde sin galgebakke, således at enhver der fær

dedes ad vejen mellem dette højdedrag og Ørnebjerg,
til skræk og advarsel kunne se misdæderne dingle i

galgen. Det nuværende vejforløb kom først til senere.

Den i Møhis beskrivelse nævnte gårdejer, Bent
Pedersen, Udlejre, indsendte i 1835 til Oldskriftselska

bet følgende genstande, som var blevet fundet dels i
Harpagershøj og dels i Tjørnehøj, som han selv udgrave
de og lod sløjfe: To urner, fem flintknive og en flintdolk

med afknækket spids. I en urne blev fundet en 3 1/2
tomme lang bronzekniv med håndtag endende i to små

ombøjninger og med ornamentering, en større og en

mindre dobbeltknap af bronze og tre bronzenåle med

metalskaft. Hvis lignende fund er gjort i de øvrige høje,
er meget materiale og mange oplysninger gået tabt i

tidens løb, fordi ukyndige ikke kunne hindres i at

udgrave, plyndre og sløjfe oldtidsminder.
1 1896 stødte man på et gravkammer fra yngre sten

En af runestenene på Præstens Høj. Tegning fra 1941.

alder, som blev udgravet af ingen mindre end den
berømte arkæolog Sophus Müller, som har beskrevet

øgen. Endelig har han på en mere beskeden sten med

latinske bogstaver skrevet: Held over Norden. Gud vel

Ølstykke, fra hvilken alle sidesten var bortførte, inde

signe Danmark.

sluttede kun et kammer. Dette var rektangulært,

Det snurrige anlæg er nu helt nedslidt, men "rune
stenene" er bevaret.

Toftehøj bag biblioteket blev i 1905 indrettet som
16

fundet detaljeret: "En stærkt forstyrret langdysse i

vandværk, men inden havde ejeren ladet højen udgra

bygget af 4 store sten, der var nedgravede i den

oprindelige grund, så at kun overkanten nåede op i
højde med jordoverfladen, og dækket med en enkelt
overligger.

Oldtidens Ølstykke

som har rodet i graven. Oprindelig har de ikke været
nedlagt i karret"
Hvor denne grav blev fundet er ikke nærmere angivet.
Pastor Møhl nævner også Sandhøj, Ørnebjerg og Fro-

debjerg, som alle er naturlige forekomster. Specielt kon

centrerer Møhl sig om Frodebjerg:

"Frodebjerg eller Frodehøj, nær ved Værebro Å og
Øvre Værebro Mølle, er, formedelst de minder som der
til er knyttede, ustridig mærkeligere end hvilket som-

helst af alle de øvrige oldtidsmindesmærker i egnen.
Thi her er det, ifølge det gamle af Saxo optegnede og til

Stenaldergraven som
Sophus Müller udgra
vede i Ølstykke i 1896.

dels endnu ved mundtlig tradition i omegnen bevarede

sagn, der bestyrkes af højens navn, at Kong Frode den
Fredegode skal være begravet. Ole Worm, som for

omtrent 200 år siden besøgte dette sted, ventede her at
finde en sten med indskrift, eller rettere sagt, han håbe
De to lerkrukker, som
Sophus Müller fandt i
graven, og som ses på
ovenstående snit af
graven.

de at finde intet mindre end det af poeten Hjarne for

fattede mindekvad over Kong Frode indhugget på en
af de ved graven værende stene, og det kan ikke næg
tes, at Saxo udtrykker sig således, som om han selv har

tænkt sig, at Hjarnes af ham i oversættelse meddelte
vers virkelig havde været indhuggede på Frodes

Gravrummet var ved mindre sten gjort så tæt, at kun

gravsten. Worm fandt imidlertid ingen sådan sten; men

lidt jord fra højen var sivet ned i det. Bunden var dæk

af gamle folk fik han den underretning, at den var ble

ket med et lag knust flint og på det havde der været

vet kløvet af stenhuggere og brugt til broens (den gam

antændt bål, fra hvilket et tykt kullag over hele bunden

le Værebros) istandsættelse. løvrigt bemærker Worm, at

hidrørte. I graven havde der kun været nedlagt 1 lig,

Frodebjerg, som han kalder Frodehøj, på et sted var

med hovedet i syd, og ved dets fødder, som det synes,

sunket sammen; men han giver os ellers ingen beskri

var der nedsat to lerkar, et gråbrunt kar med vertikale

velse over dets udseende."

striber om bugen og et mørkt kar. Halsen havde været

En sådan giver derimod Molbech, der i året 1810 var

afbrudt i oldtiden og fandtes ikke i graven. I det ene

her på stedet. "Det er" - siger han - "ingen af de sæd-

kar var der noget jord og derimellem knokkelstumper

vandlige gravhøje, vi her ser for os; men en ualminde

af et menneske, der rimeligvis er indbragt af et dyr,

lig lang banke af regelmæssig dannelse, højst i den øst-
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lige ende, hvor det egentlige gravsted er, og hvorfra

Rönnov, Roskilde, i Christian Ill's første regeringsår lod

højden aftager, indtil banken, der dog bestandig behol

højen udgrave, uden at finde andet end nogle ben.

der sin regelmæssige form, taber sig umærkelig i den

Hele højen tror jeg, man må antage for en naturlig ban

slette mark. Fra det punkt i den vestlige ende, hvor

ke, som ved menneskehænder er udjævnet. Sådan som

man omtrent kan antage at banken ophører, og hvor

den er, har vi grund til at anse den for et af de i histo

man finder en enkelt sten liggende, indtil den modsatte

risk henseende ærværdigste mindesmærker fra den

ende, er banken i lige linie omtrent 320 skridt lang. Bre

dybeste oldtid, som vi ejer.

den er omtrent ens, imellem tyve og tredive skridt.

Såvidt Molbech. Om den af ham beskrevne fordyb

Henimod midten af banken finder man endnu, såvel

ning må her bemærkes, at den ikke er omtalt af Worm

på skråningen til begge sider, som på rygningen, enkel

og følgelig ikke kan antages at have været til, da han i

te sten, hvormed den formodentlig i sin tid har været

første halvdel af det 17. århundrede var her på stedet;

hel omsat. Desuden er endnu omtrent en snes mægtig

den kan altså umulig hidrøre fra biskop Rönnovs grav

store sten tilbage af dem, som i den østlige ende har

ning i højen, men må have en senere oprindelse. I

dannet det egentlige eller inderste gravhegn, dels

egnen går også det sagn, at fordybningen er fremkom

oprejst i jorden, dels omvæltet; nogle få sådanne sten

met ved en natlig gravning, som tvende mænd, Peder

ligger også ved foden af højen i den østlige ende.

Smed af Udlejre og Halvor fra Rørbæk, for 80 - 90 år

Yderst i denne ende af banken, hvor den er højest,

siden skulle have foretaget sig her, i håb om at finde

finder man en regelmæssig rundagtig fordybning med

Kong Frodes skatte. løvrigt har Frodebjerg nu tabt sin

en skrå indgang fra nordsiden, nogle og tyve skridt i

regelmæssige skikkelse; thi i dets sydlige side findes nu

længden; denne indgang begynder ikke ved bankens

en grusgrav, der allerede går så langt ind i bakken, at

fod, men først i en højde af en halv snes alen. Udhul

den sten, der lå nederst i for- dybningen, er undergra

ningen kan i lodret linie være 8-10 alen dyb, og hvor

vet. Om en føje tid vil også hele fordybningen være

den er dybest, ligger en enkelt, temmelig stor sten. At

forsvundet tilligemed den del af bakken, hvorpå den

den er sket ved menneskehånd, synes tydeligt, især når

findes; og således iler nu også dette ærværdige oldtids

man overser den fra en af pynterne; man ser da, at

mindesmærke sin undergang imøde".

såvel den runde fordybning, som gangen, der leder ind

Møhis beretning om de sagn, som knytter Frode

til denne, har en så afmålt regelmæssighed, at man i

bjerg til sagnkongen Frode Fredegod, har som nævnt

den ikke kender naturens værk. Desuden er den del af

sit udgangspunkt i beretningen om Frode Fredegod i

banken, der nærmest omgiver fordybningen, ujævn og

Saxos Gesta Danorum, som lyder således i Grundtvigs

består af mindre forhøjninger, hvoraf man ej finder

oversættelse:

spor på hele den øvrige banke, der har en regelmæssig

"Et sådant endeligt fik da den over hele verden høj

aflang skikkelse, med en jævn skråning til begge sider.

lig berømte Kong Frode, men skåret op og balsameret

Formodentlig er denne fordybning blevet til, da biskop

gemtes hans lig i tre år af Danmarks høvdinger, som og-
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så ønskede at skjule hans død for udenlandske folk af

frygt for, at blev det opdaget, ville de undertvungne

lande straks falde fra. Således skulle da, efter deres

mening, skyggen af Frode forsvare de erobringer, han
fordum selv havde gjort i levende live og de under

tvungne af ærbødighed for ham, fremdeles udrede den
årlige skat.

Så førtes da det afsjælede legeme omkring, ej som et
lig på en båre, men i en kongelig bærestol, som en
afmægtig olding, hvis tjenere måtte komme hans

skrøbelighed til hjælp, og det må man vel kalde konge

lig stort, end efter døden at behandles så hæderligt af
sine venner!

Endelig, da liget dog tilsidst gik i forrådnelse, og
opløsningen kunne ej længere forsinkes, da stedte man
de kongelige levninger til jorde ved Værebro i Sjælland,

under den forsikring, at her, i hjertet af sit rige, havde
Frode så inderligt ønsket, når han døde, at hvile sine ben!
Død var nu Frode, og død havde rygtet løjet Fridlev,

som opfostredes i Rusland, og da det nu således syntes,
som Frode fattedes en retmæssig arving, og kronen
nødvendig måtte vige fra den gamle kongestamme, så

skønnede Dannemænd ej rettere end den måtte være

spiret værdigst, som til Frodes herliggørelse prydede
hans friske gravhøj med det bedste mindesmærke og

Hel længe den døde man førte om land,

overantvortede til efterslægten i et prægtigt eftermæle

hvis liv var al Danmarks glæde,

den hedenfarne konges ihukommelse! Henrevet af så

en græstørv nu dækker den gæveste mand,

glimrende en udsigt stræbte Hjarne, en udmærket

som havde på konge - stol sæde!

Dane - Skjald, at rejse den herlige afdøde i sang et vær

Ja, Dannemænd ønsked med hjertens attrå

digt mindesmærke, og gjorde på sin enfoldige, ulærte

udødelighed for den gode.

vis et rim, hvoraf meningen udtrykt i et fire linjers

Nu hvælver sig åben den himmel så blå,

omkvæd var kortelig denne:

og blid over støvet af Frode! ”
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Også J.M. Thiele har medtaget denne beretning i sin:

ualmindeligt, at højtstående personer lod sig begrave

Danske Folkesang fra 1843:

ved alfarvej, hvor mange færdedes og kunne mindes

"Kong Frodes høj ved Værebro.

om den hedengangnes storhed. Bedre plads kunne vel
ikke tænkes end her på banken ved det eneste vadested

Kong Frode ville afskaffe alt tyveri i Danmark. Derfor

over ådalen. Stedet er som anført beskrevet af histori

hængte han et kosteligt armbånd på alfar vej i Jylland

keren Chr. Molbech i hans Ungdomsvandringer fra

og satte stor straf for den, som tog det væk. Desuagtet

1811, hvor han også beskriver et besøg i Møllehøj.

lokkede en troldkvinde sin søn, at han skulle stjæle det,

20

lovende ham, at ville stå ham bi med trolddomskun

Møllehøj

ster. Da satte Kong Frode efter tyven, men troldkvin

Møllehøj er fremfor alle det kendteste oldtidsminde

den omskabte sig selv til en havko og sin søn til en hav

mærke i Ølstykke, selv om den ligger på grænsen mel

kalv, og så gik de og græssede ved Værebro. Da kongen

lem Ølstykke og Snostrup sogne (Ølstykke og Frede

nu var kommet over til Sjælland og i sin karm kørte

rikssund Kommuner).

forbi Værebro, undrede han sig, da han så disse sæl

Højens indhold afsløredes så tidligt som i 1797, og

somme dyr græsse på marken. Han steg da ud og gik

historikeren Christian Molbech, der besøgte højen i

over til havkoen for at se den endnu bedre; men som

1810, gengiver, hvad han da fik at vide om den mage

han lagde sin hånd på den, rendte den ham et horn i

løse opdagelse af højens indhold:

livet, hvoraf han hel ynkelig kom af dage. Da begrave

"Om denne jettestues opdagelse fortalte man mig

de hans kæmper ham omsider ved Værebro, og der

følgende: En bondekarl, ved navn Christian, af fødsel

vises endnu hans høj. Samme høj gemmer store skatte

en Skåning, hvis stedfader endnu har den huslod,

og er en af de rigeste i hele landet. Omkring kongens

hvorpå indgangen til højen findes (thi ved markskellet

hals hænger en guldkæde så lang, at dens anden ende

er den adskilt i to dele) havde været med til at sprænge

holder fast om hans tå.

et lignende, men mindre gravsted i en anden høj i

Da siden efter dronningen kom til stedet og erfare

nærheden. Han var derved bragt på den tanke, at også

de, hvad der var sket hendes husbond, blev hun så

hin skjulte en sådan stenstue; rimeligt kan det også

bedrøvet, at hendes fodspor nedtrykkedes i en stor

være, at sagnet derom har levet blandt bønderne. Han

sten, hvorpå hun trådte. Samme sten kaldes derfor

omgrov da højens top, og endnu kendes der en stor

endnu Dronningestenen og har grandgiveligt mærke af

indsynkning eller fordybning, der synes så frisk, som

hendes bedrøvelse."

den for et par år siden kunne været gravet, skønt det

Ikke så mærkeligt, at der blev søgt efter Frode Frede

rimeligvis skete i 1797. Efter at have gravet tre alen

gods grav i Frodebjerg. At man ikke har fundet den,

dybt, stødte han på en mådelig sten, som han fik bort

betyder ikke nødvendigvis, at Frode Fredegod ikke er

væltet. Af hullet, som derved åbnedes, opsteg en kvæ

begravet i nærheden af Værebro. Det var nemlig ikke

lende damp, som dog ikke betog ham modet til at stige
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Møllehøj ligger i Skellet mellem Ølstykke og Frederikssund (tidligere Snostrup) kom
muner. Indgangen skimtes til vestre på højen. Der er nu fri adgang til højen.
Foto: Steen Bjerregaard.
ned i åbningen. Han blev ved at se så længe ned i den

ingen besked om, hvad der var fundet i hulen, eller vil

mørke hule, til han så en stor guldkæde, spændt fra

le ikke ud med sproget. Dog udlod han sig med, at der

væg til væg i jettestuen; men naturligvis sank den i jor

havde været nogle urner, i hans sprog ormekrukker.

den, så snart han kom ned. Efter at han, ved at kaste

Hvad jeg nu har optegnet, blev mig fortalt af en anden

spaden ned, havde forfaret, at hulen ikke var bundløs,

nærboende husmand, der lod til at være en ret fornuf

lod han sig glide bagefter, undersøgte den såvidt han

tig mand, som ikke for med tant".

kunne, fandt stenrøret, eller den ordentlige indgang, og

Selv om der ikke har været nogen mangel på fantasi

lod sig derpå hejse op igen. Af denne omstændighed

i beretterens oplysninger, så er der sikkert - kun godt 10

ser man altså, at hulen ikke har været fyldt med jord,

år efter fundet - rimelig sandsynlighed i forløbet.

som den i 1776 udgravne jettestue ved Jægerspris.

Siden blev stenen væltet fra åbningen, højen igen tilka

Pastor Møhl beretter naturligvis også om Møllehøj,
følgende:

stet og indgangen udgravet. Hulens egentlige opdager

"Møllehøj, lige i skellet mellem Ølstykke og Sno

var ikke længere i denne egn, og hans stedfader vidste

strup sogne samt mellem Udlejre og Rørbæks marker,
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indeholder et udmærket stort, under navn af Udlejre

Annaler ses, at pastor Feld i Ølstykke i året 1819 til

Jettes tue bekendt stengravkammer, som er beskrevet i

museet for nordiske oldsager har skænket "en stenmej

månedsskriftet "Samleren,” (af E C. Stub) og i Molbechs

sel af flint med hjulsleben eg, fundet i stenstuen i (ved)

Ungdomsvandringer. "Selve gravkammeret, der af figur

Udlejre". Straks vest for Møllehøj, skal der efter sigende

er aflangrundt, har, ifølge pastor Møhis beretning, en

have været et mindre gravkammer, hvis sten på selve

længde af 11 alen, en højde af 3 alen 3 tommer og en

stedet er benyttede til hegn."

bredde af 41/? alen i midten, og 3’/2 alen i begge dets

Møhl henviser her til en artikel af EC. Stub i tids

ender mod nord og syd. Gangen til gravkammeret er

skriftet Samleren fra samme år, som fundet skete, hvil

71/» alen lang, 1% alen bred og 2% alen høj inde ved

ket afslører, hvor sensationelt fundet blev betragtet.

gravkammeret, men kun l3/» alen ude ved indgangen.

Højen fik hurtigt navnet Udlejre Stenstue, og det er

Man har desværre ingen ganske pålidelig underretning

nok den betegnelse, som er smittet af på Stuehøj, som

om, hvad jettestuen indeholdt. Stub beretter i "Samle

også indeholder et stenkammer, hvis overliggere nu er

ren", at en dreng fortalte ham, at man der havde fundet

synlige.

8 lig (skeletter), samt at der blev ham selv forevist nog

1 1840-erne afsluttede en fransk ekspedition til de

le stykker af en lerurne, hvorved der endnu klæbede

skandinaviske lande sine rejse med et ophold i Køben

nogen aske, samt "et kort afbrækket stykke forsmulret

havn. Med på denne ekspedition var foruden en række

egetræ, hvis tykkelse lader formode, at, ifald det har

videnskabsmænd, også tre franske kunstnere. Land

været af en ligkiste, må det have været af et helt udhu

skabsmaleren Auguste Mayer tog nogle skitser i og

let træ". Om de oldsager, som her fandtes, siger Stub:

udenfor København og har formentlig hørt om den sta

"De ellers i højen fundne og af bonden, på hvis lod den

dig meget omtalte Udlejre Stenstue. I al fald besøgte

er, foreviste oldsager er 3 kiler, skarpe, tyndagtige og

han Møllehøj og i det pragtværk, som udkom i de føl

brede til den ene ende, og til den anden ende tykke,

gende år, findes to tegninger fra Møllehøj.

smallere og stumpe, alle af flintestene, den ene af den
ægte sorte flint, hvilken er ligesom sleben og poleret til
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Tegningerne er tydeligvis lavet hjemme i Paris på

grundlag af de skitser, Mayer tog på stedet.

den skarpe ende; de andre to er af den grå flint. Næppe

Møllehøj er stadig tilgængelig, og jettestuen er hver

er de 1 qvarter lange. Videre vises der 7, uden tvivl

gang en oplevelse, som kan hensætte besøgeren i en

offerknive (?); den største og længste kan være l1/?

stemning, der helt svarer til Molbechs følelsesladede

qvarter, 3 mindre på et godt qvarter og 3 kortere, alle af

indtryk ved besøget i 1810:

sort og hvidgrå flint, net gjorte og af en fin klang, uden

"Her er vi da i jordens tavse skød, i vore fædres hel

skafter." I en beretning, som biskop Münter under 20.

ligdom, ligesom ved trolddom forflyttede dybt ind i

juni 1810 har indgivet til den antikvariske commission,

hedenold, og ved en bred kløft adskilte fra nutid. Vi

hedder det derimod, at "man fandt to små urner med

træder ind i den skumle hule med anelser, lig dem,

aske og et sønderbrudt kobbersværd." Af Antikvariske

som opstiger hos os, når vi ved Sagas hånd begiver os

Oldtidens Ølstykke

Auguste Mayers tegninger af Møllehøj
udført ca. 1840 til det store franske værk:
Voyage's en Scandinavie, en Laponie au
Spitzberg et aux Feröe, der blev udgivet
1842-1856. Den typiske franske hyrde
med høj hat og slængkappe viser, at teg
ningerne er udarbejdet på grundlag af
skitser lavet på stedet.
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Foto fra Møllehøjs
"Stenstue", der er 6.7 m.
lang, op til 2,9 m bred og
1,9 m høj.
Læg mærke til de tætte
stenpakninger, som har
skullet sikre, at kammeret
ikke fyldtes med jord fra
den høj, som dækkede
kammeret.
Foto: Ib Henriksen.

ind i den fjerne oldtids skyggeverden. Et gådefuldt

grebtunge

ovgESang

klinge

mørke ruger over denne, og næppe formår vi at skelne

enkelte af de høje, blege skikkelser, der bevæger sig i
den mørke baggrund. Dog drives vi frem af en mægtig

følelse, og den hellige skumring, hvori skyggerne van
dre, vækker vor ærefrygt. Men i øst udvælder af det

odparti

Værebro sværdet i dets nuværende form. 1/4
ryglinie
------- -

grebfæste

klare dyb den luende sol, der gennem tidens nat sender

—

os evigheds glans. En stråle af denne når også til den

mørke oldtid; splittet, og atter gennem poesien forenet
i myter og sagn, klarer den det skumle, natlige mørke

til en ærværdig dæmring, og vi vandrer med tryggere
24

fjed blandt kæmpernes skygger.

—
beslag

æglinie

Værebro sværdet som man kan forestille sig at det har været
skæftet.

Oldtidens Ølstykke

Hvad er vel forestillingen, som jeg har kunnet give dig
om det stolte monument, mod følelsen, som det selv

ville vække hos dig? - Jeg ved det, med hellig ær

bødighed ville du træde ind i den mørke hvælving,
der måske gennem mere end et årtusinde var hvileste
det for en nordisk helteslægts aske; thi du ville i den

Værebro pigen

ikke blot se en samling af rå sten, eller med nysgerrig-

heds øje betragte deres dannelse og sammenføjning;
men i det synlige mindesmærke ville du med den indre

sans skue oldtids ånd, hvorledes den her med stærke

træk har afpræget sig, hvorledes den her endnu lever i
disse døde sten, og med ærefrygt mindes dine fædre i

hedenold. Således ville du værdig beskue dette gamle

af Nationalmuseet klassificeret som danefæ, da frem

gravminde, og forlade det med dyb følelse for det helli

stillingen af oldtidens mennesker er sjældne. Statuet

ge, med opluet kærlighed for nordens oldtid".

ten, der stammer fra yngre bronzealder, er kun ca. 12

Løsfund
Endnu nogle fund fra forhistorisk tid skal omtales:

Gotisk sværd

cm. høj og viser en nøgen kvinde, som om livet bærer
et bælte og om halsen et tungt smykke. I det groft for

mede ansigt er næse, mund og øjne stærkt fremhæve

de, mens armene nærmest er formet som hanke. Der er

I 1860-erne fandt arbejderne under en oprensning af

næppe grund til at tvivle på, at der er tale om en frugt-

Værebro Å et sværd, som efter at have været opbevaret

barhedsgudinde, iden kønsorganer, bryster og bagdel

af møller Børgesen i nogle år blev overdraget til Natio

er tydeligt fremhævede, og måske er hun ofret for at

nalmuseet. Sværdet, der er forholdsvis godt bevaret, er

opnå frugtbarhed for folk, fæ og avl. Figuren er så vel

et kort enægget sværd fra jernalderen. Selve grebs

bevaret, at vi må formode, at den har ligget på åens

fæstet, der formentlig har været af træ, er gået tabt.

bund og er kommet op på bredden ved oprensning

Sværdet er det eneste af denne type, som er fundet på

e.lign. Der er fundet en tilsvarende figur ved Veksø,

Sjælland, hvorimod flere eksemplarer er fundet i Jyl

men ellers er sådanne fund sjældne.

land og Skåne samt på Bornholm.

Helleristning
Gudinden fra Værebro

Ved Svestrup er fundet en sten med en helleristning,

I 1978 fandt assurandør Ib Nielsen ved Værebro Å en

der viser en stiliseret hånd og fire rette streger. I Horns

lille statuette af bronze, som meget passende kunne

herred er fundet et kultsted med tilsvarende hellerist

benævnes "Gudinden fra Værebro". Fundet blev straks

ninger, som kan ses på museet Færgegården.
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Stednavne
I jernalderen og vikingetiden finder bebyggelserne
deres nuværende placering, og af praktiske grunde

knyttes stednavne til de enkelte bebyggelser. Stednav
nene omkring Roskilde Fjord er ældre end langs
Nordsjællands østkyst, hvor efterleddene torp, rød,
holt og køb er mere almindelige.
Bronzekedlen fra ca. 1525-50. Fundet i åbrinken i nærheden
af broen. Kedlen er signeret med et støbermærke. Der kendes
flere arbejder af samme mester, f.eks. alterstagerne i Ledøje
kirke. Kedelen opbevares nu på Værebrogaard.

Ølstykke

I Ølstykke Sogn er navnene Ølstykke og Udlejre de

ældste. Ølstykke menes at være dannet af navnet Ølwir
og efterleddet tykke. Ølwir er formentlig et gudenavn,

men kan også være navnet på en betydelig høvding

Bronzekedel

e.lign., som her havde et tykke d.v.s. en tæt bevoks

Ved åen er endvidere fundet en bronzekedel eller - pan

ning, som vi kender den fra sumpede områder. Bevoks

de, som stammer fra ca. 1525 - 50.

ningen i Lyngen ved Ølstykke Stationsby giver et ind

Kedlen har et støbermærke, som kendes fra flere andre

tryk af, hvad tykke betyder, og vi kender ordet fra skov

genstande fra samme tid bl.a. på alterstagerne i Ledøje

tykning, der antyder en tæt underskov. Det er ikke

Kirke. Fundet opbevares nu på Værebrogård.

usandsynligt, at en gud, Ølwir, er blevet dyrket ved

Disse ting er alle løsfund, og vi kan kun gætte på,

hensættelser af ofre i moseområderne i Ølstykke. 11335

hvordan de er havnet her i og ved åen. Der kan for

angives navnet som Ølstikkæ, men allerede i 1351 fore

Værebro - Gudindens og jernaldersværdets vedkom

kommer den nuværende form Ølstykke.

mende være tale om, at de er blevet ofret ved at blive

kastet i åen eller i den tilstødende mose, men det kan

Udlejre

også tænkes, at genstandene på anden måde er tabt af

Udlejre er det fristende at opfatte som det Lejre, der lå

vejfarende, som har været talrige her ved det eneste

længere ude ad fjorden end det berømte Lejre ved fjor

vadested. Bronzekedlen er nok ved et uheld tabt her af

dens bund, men det er næppe tilfældet. Det betyder

en rejsende - måske en lejesoldat, som har båret den

snarere spor eller vej, som fører ud f.eks. mod stranden.

med sig som en del af sin praktiske udrustning.

Hvor Udlejre landsby lå, førte ikke umiddelbart en vej

Bebyggelserne har altså ligget forholdsvis tæt, og

ud mod stranden, men måske er Udlejre navnet på den

der har været megen aktivitet i oldtiden på egnen

bebyggelse, som har ligget ved bankerne ved Svestrup,

omkring Værebro Å.
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og som først senere fik sin endelige placering. Her ved
Svestrup førte vejen nemlig fra Værebro til det nu-
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værende Svestrup, som er yngre, hvor den delte sig

Tosted

dels mod Rørbæk og dels mod nord og øst til Jørlunde,

Navnet Tosted har formentlig relation til den Vang ved

Ølstykke og videre mod stranden ved nordkysten.

landsbyen Sperrestrup, som blev kaldt Thorsted Vang,

ligesom der er en vis lighed med Tosmers Vang ved
Svestrup

Ølstykke. Tidligt anvendtes formen Tossemark bl.a. af

Svestrup er som alle navne, der kommer af torp, en

pastor Møhl i sin beretning fra 1838.

yngre bebyggelse end Ølstykke og Udlejre. Torp bety
der udflyttersted. Der er i regelen tale om, at en enkelt
person har valgt at bosætte sig for sig selv i et enkelt

torp. Her er der tale om en mand ved navn Sværd eller
Swærth, som kan have været et tilnavn. Det betyder

altså Swærths udflyttersted.
Sperrestrup

Sperrestrup er et tilsvarende torp, som har fået navn,

efter en mand, der har heddet eller er blevet kaldt Sper
ling, der egentlig betyder "lille spurv". Måske har det

været, hvad vi ville kalde et øgenavn.
Skenkelsø
Skenkelsø synes at komme af mandsnavnet Skæmmkel, hvor man har valgt at knytte navnet til den nær

liggende sø, hvor udflytteren måske har haft en del af

Rester af vejdæmning og brokar, set fra dens nordlige bred.

sit udkomme ved fiskeri.

Værebro

Endnu et stednavn er tæt knyttet til Ølstykkes historie
fra tidligere tid, nemlig Værebro og Værebro Å. Umid

delbart må navnet opfattes som "broen ved åen Vær",

hvor vær betyder et godt eller roligt sted at opholde

sig. I dette tilfælde vel et godt sted at komme over åen
eller et godt være - eller fiskested. Når åen senere har
fået navn efter broen, skyldes det nok dette overfarts

Snit gennem vejdæmningen.

steds store betydning gennem århundreder.
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I yngre stenalder afløser jordbruget jæger - og fisker

Forhøjelsen af dæmningen må altså være sket efter den

samfundet, og de enkelte små samfund bliver fastboen

tid og skyldes måske opdæmning ved Nedre Værebro

de. De nuværende landsbyer begynder at forme sig.

Mølle. Vejdæmningen ses endnu strække sig udover

Dermed bliver der et behov for at færdes ad faste stier,

engdraget syd for den gamle Værebro.

der senere får karakter af vejforløb. De brede åløb, der

Selve broen er imidlertid forlængst borte. Under

ofte - som ved sydsiden af Værebro Å - var omgivet af

søgelsen af resterne af brokarret ved sydbreden af åen

sumpede områder og moser, var alvorlige forhindrin

afkræftede ikke pastor Møhis oplysninger fra 1838:

ger, der kun kunne befærdes, hvor der var rimelig fast

”Et kort stykke vestlig for denne Mølle gik fordum

grund. Store trædesten og stenpakninger, som er fun

vejen mellem Roskilde og Slangerup over Værebro Å.

det i nærheden af Værebro, tyder da også på, at der har

På dette sted var der en af huggede sten bygget buebro,

været vadested langt tilbage i forhistorisk tid. Det vil

der var vidt bekendt under navnet Værebro. At her tid

sige, at vejene sydfra samledes ved Værebro for nordpå

lig har været en bro, er utvivlsomt; men fordi Saxo

at sprede sig i en bred vifte. I den tidlige middelalder

beretter, at Kong Frode den Fredegode blev begravet

var vejen fra Roskilde til Værebro og videre nordpå en

ved Værebro (secus Weram, Sialandiæ pontem), er man

vigtig hovedvej, som først langsomt mistede sin betyd

dog næppe beføjet til at antage, at den har været til i

ning efter at biskop Absalon havde bygget "Borg ved

Kong Frodes tid. Derimod har den vistnok eksisteret i

Havn", og der etableredes veje mod København og

året 1133, da Erik Emund her blev overvunden af Kong

Øresund for herfra at kunne sejle til Sverige. Vadeste

Niels i et blodigt slag; thi den nævnes i diplomer af åre

det over Vær Å blev så befærdet, at man - formentlig i

ne 1175 (?), 1178 (?), omtrent 1193, 1218 og 1241. Når

slutningen af 1200-tallet-opførte en stor stenbro, måske

Værebro er opført, må lades uafgjort; men dersom den

på Roskildebispens foranledning. For at de tunge vog

oprindelig har været opført af huggede sten og bestået

ne ikke skulle synke i sumpen syd for åløbet, førtes en

af een eller flere buer, der tildels har været dannede af

brolagt vej fra syd ud mod selve broen.

tilhuggede kiledannede sten- således som den må anta

I slutningen af 1940-erne foretog museumsinspektør

ges at have været på den tid, da den faldt sammen -; da

Hans Stiesdal undersøgelser af denne vejdæmning og

ville det være noget voveligt at antage den for ældre

brokarret ved broens sydside. Det afsløredes, at dæm

end Kristendommens indførelse i Danmark”.

ningen var blevet forhøjet flere gange og dermed dæk
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I Danske Atlas fra 1764 bemærkes at Værebro ”for

kede den nederste brolægning af store kampesten lagt

dum var kostbar bygt af hugne stene". Pastor Møhis

direkte ovenpå tørvelaget, der her var tilstrækkelig fast

beretning om, at nogle af stenene fra den gamle Være

til at bære anlægget. Meget tyder på, at den oprindelige

bro skulle være anvendt i en brønd ved gården Varme-

vej har været tosporet, og at den har været stærkt

dal i Svestrup synes ikke at have noget på sig. Der er

befærdet ses af, at der blev fundet ikke mindre end 25

derimod flere ting, der kunne tyde på, at de har været

rester af hestesko, som de anvendtes i 1200 -1300-tallet.

anvendt i stensætningen omkring Svestrup gadekær.
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J;

Kort över .„det åndet halve* Frederiksborg Rytterdistrikt.
Z
Tegnet 1743 af Regimentçakriver H. J. DahL . ’

;'

.
?'•

*

Tallene betegner folgend^: 1. Spangebro. 2. Jægerspris Landevej. 3- Frederikssund Færge[vejj. 4. Være
bro Møile. S. Kong Frode« Bro £den gamle Værebro], 6. Frederikssuad' Færge. 7. Falkenberg. 8. Køben
havn« Landevej. 9. Snøde Bro. 1Q. Smørum. 11. Vesø Sø. Kirker: 12. Gørløee. 13. Sifieralevveater.
J4. Grasse. 15. Jørlunde. 16. Udesûhdby, 17. Opp'csundby, 18. S a ods trup. 19. 0 letykke. 20. Stenløse.
2L Vextf/ 22. Slangerup Købstad. Skoler: 23. Gør!øse. 24. Hørup.. 25.: Jøriunde. 26. Udesundby. 27. St.
Rørbæk.. 28. Ølstykke. 29. Stenløse.. 30. S øs um. -Møller: 31. Kratmøllen. 32. Hauge Mølle. 33.- G ræse
Malle. 3+- Udeatmdby Mølle. Høje: 3S. Kanånbjerg, 36. JFrodesbjerg- Steer: 37. Græse Dim. 33. Jørlunde
So. .39. Hagerup Sø. 40. ' Sncdatrup Sø. 41. Ølstykke «tore.'og lille Sø. -42. Vester Sø. 43. Øster Sø.
44. Kollin g Sø. 45. A tte ca ose. 46. Tø smaa Holme Sønden for Falkenborg,
47. Jordhøj Krat. 48., Jørlunde. Overdrev. .

Nord vender nedad.
Det summarisk
udarbejdede kort viser
vejforløbet mod Øvre
Værebro Mølle, men
også, at vejen mod den
gamle Værebro, der her
kaldes Kong Frodes Bro,
stadig synes at være i
brug.
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Der var her stenplanker af ca. 2 m's længde, og kampe

fantasi og givet anledning til flere sagn. J.M. Thielse

sten med samme tilhugning er fundet ved selve broen.

gengiver i 1843 følgende beretning:

Det er altså nok ikke rigtigt, når Møhl taler om en bue

"På Roskilde Amt, ved kirkebyen Jyllinge, ligger

bro. Der har snarere været tale om en bro af granitplan

Værebro. Vel er den nu af træ og ringe at se til, men har

ker - måske svarende til den senere Gerebro, men større.

dog i fordums tid været bygget af vældige gråsten,

Hvornår de sidste rester af stenbroen er forsvundet

hvilke nu er sunkne i kæret. Samme bro var ej bygget

er usikkert. 1 1758 fortæller pastor Hans Hvass i Jyllin-

af menneskehånd, men derom fortælles en synderlig

ge at "i Jyllinge sogn er den gamle og bekendte Være

tildragelse. Det skete nemlig i de katolske tider, da end

bro, der har bestået af en del gammeldags murede

nu fanden var i præsternes vold, at en fattig husmand

buer, opført af hugne sten. De er nu alle nedfaldne, så

skulle bære ham i en rund æske fra Jyllinge til præsten

at ingen vej falder over dem". Det synes altså, som om

i Ølstykke. Samme bondemand, som ikke havde tanke

broen er faldet sammen og er ubrugbar, og stenene fra

om, at han bar fanden under armen, satte sig ved det

broen er nok tid efter anden anvendt til syldsten, som

kær, hvor nu Værebro ligger, og som han der sad og

opdæmning af gadekæret eller simpelthen solgt som

gjorde sig allehånde forestillinger, om hvad der vel

skærver. Så sent som i 1921 solgtes mængder af store

mon var i æsken, begyndte han lidt efter lidt at løsne

sten herfra til anlæggelsen af Københavns Frihavn.

båndene og tog omsider låget af. Da for fanden ud i

Måske har der, efter at stenbroen blev ubrugelig, været

samme stund, begyndte at banke den fattige husmands

opført en simpel træbro.

ryg og råbte uophørligt på sit tyske: "Was soll ich

Grunden til, at vejen og broen gik ud af brug, var

machen? hvad skal jeg gøre?" Bonden, som herved var

uden tvivl, at der både ved Øvre og Nedre Værebro

blevet såre ilde overrasket, vidste i første stund ej at

møller opførtes dæmninger til opstemning af vand, og

svare dertil, men omsider da fanden vedblev at slå og

de veje, som førte til møllerne, overgik hurtigt til at bli

at spørge, gav han til svar: "Her skal du lægge en bro,

ve de alment benyttede veje, som førte over mølle

så at jeg og hver mand kan fare derover!" Og næppe

dæmningerne.

havde han sagt dette, før fanden med alle sine små-

Broens store betydning markeres af, at den flere gan
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djævle hentede sten for sten og lagde bro over kæret.

ge i middelalderen anvendtes som stedfæstelse af min

Da nu arbejdet var tilende, tog atter fanden ilde afsted

dre kendte lokaliteter. 1 1260 nævnes "alt mit Gods mod

på bondens ryg og råbte som førhen: "Was soll ich

nord i Stenløsemagle ved Værebro". I 1423 stedfæstes

machen? hvad skal jeg gøre?" Bonden betænkte sig ej

navne så langt borte som i Grønholt som "alt det Gods

længe, men mente nu, at ville give ham et stykke arbej

norden Værebro, nemlig i Grønolte, i Lønolte.... ", og i et

de, som skulle skaffe ham nok at bestille, og svarede da

brev fra 1513 omtales bispegården Hjortholm ved Fure

som så: "Her skal du samle al den hestemøg, som fin

sø tilligemed gods og gårde på" denne side Værebro".

des i alle danske riger og stater!" og næppe havde han

Det imponerende brobyggeri har da også optaget folks

sagt dette, før der kom dynge over dynge, og blev der-
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Udsnit cif Videnskabernes Selskabs kort over Nordsjælland 1768.
Både Skjenkelsø Sø, Hagerup Sø og Jørlunde Sø er endnu vandfyldte, og mod syd angiver de sumpede områ
der omfanget af Viksø, hvorfra Værebro Å gav vand til Øvre og Nedre Værebro Møller. Vejen over den gamle
Værebro er nu kun angivet ved en stiplet linie, og stedet angives som Cornethuus, hvilket har givet anledning
til at tro, at der havde boet en afdanket soldat.
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af en høj, som endnu kaldes Frutebjerg. Nu mente bon

En mand fra Ølstykke kom engang i ordstrid med Lars

den, at det vel var det bedste, at få fanden i æsken igen,

Kanit i Værebro Kro. Kanitten sagde: "Du skulle hellere

da han frygtede for, at præsten ellers skulle lade ilde

se lidt efter hest og vogn". "De har det vel godt nok,"

med ham; men fanden lod som endnu intet var gjort,

sagde Ølstykkemanden. Men da han så ud, stod de

bankede på bonden og råbte: "Was soll ich machen?

oppe på møllerens tag. En gammel mand, som var til

hvad skal jeg gøre?" Da gerådede bonden omsider i en

stede, rådede Ølstykkemanden til at give rakkeren en

sådan nød og trængsel, at han lod een gå. "Hør!" sagde

pægl, så ordnede det sig nok igen. Det gjorde han, og

han, idet han slog fanden på skulderen, "kan du opjage

så stod hest og vogn i gården igen."

mig den, så skal du være min mester, men kan du ikke,

Mandens bedrifter må der jo nok sættes spørgsmåls

så skal du krybe i æsken igen!" Da tiden syntes såre

tegn ved, men der er ikke nogen tvivl om, at der har

kostbar, faldt fanden hurtig tilføje og løb igennem syv

ligget et lille hus her ved broen. Pastor Møhl beretter i

kirkesogne; men, da han kom tilbage, havde han kun

1838 at der endnu for 35 år siden fandtes et hus, hvis

en syvende part, hvortil bonden svarede: "Når du ikke

beboere altid blev kaldt Cornet (Kaneet) efter huset.

bringer den hel og holden, så skal du i æsken igen!"

Det skulle have ligget tæt vest for vejen fra Værebro

Fanden måtte da finde sig deri, gjorde sig lille og krøb i

mod Svestrup, og det kan jo meget vel tænkes, at det

æsken.

har været bolig for sognets rakker, der som en "uærlig"

Bonden blev derover sjæleglad og bragte æsken til

mand ikke kunne bo i landsbyen. Der har været frem

præsten i Ølstykke, hvorfra den, tid efter anden, send

sat den teori, at navnet skulle komme af betegnelsen

tes videre omkring i landet."

kornet og at huset havde været beboet af en afdanket

Anders Uhrskov gengiver i 1922 denne fortælling

soldat.

om Værebro:

"Nord for den gamle bro over Værebro Å, Kanitbroen, lå et hus, som hed Kanithuset, der boede rakkeren,
Lars Kanit.
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Veje
Fra Værebro førte en vej op mod Svestrup by, hvor den

delte sig mod nordvest til Rørbæk, Græse og videre

Engang væddede han med nogle folk nede ved

nordpå, og mod nord over Udlejre ind under Ørne

Værebro Kro om, at han kunne krybe igennem en stor

bjerg og videre nordpå over Jørlunde og Slangerup.

bøgekævle. Det knagede i den, og det så også ud, som

Andre sideveje førte mod Ølstykke landsby og videre

han krøb igennem den, men en pige, som stod i vindu

mod Sperrestrup. Nogle af disse vejforløb bruger vi

et råbte: "Han kryber ved siden af den!" I det samme

den dag i dag, mens andre er forsvundet og kun kan

begyndte pigen at gå, som om hun soppede i vand, og

genfindes i små lunde omkring Jørlunde og Slagslunde

hun måtte trække sin kjole højere og højere op, helt op

samt tydeligere i Slagslunde og Krogenlund skove. De

over maven, og blev til grin for alle andre; der var ikke

gamle vejforløb markeres iøvrigt tydeligt af de mange

noget vand.

gravhøje, som placeredes tæt ved vejene.

Middelalderens Ølstykke
I vikingetiden lykkes det stærke magthavere at samle

måtte flygte, og kong Niels indtog og afbrændte

Danmark til et rige og endog i perioder at herske over

Haraidsborg samt hævnede sig så grusomt på de tyske

store dele af England, men det skete ikke uden vold

købmænd i Roskilde, som havde støttet Erik, at han

somme indbyrdes stridigheder, som fortsatte op gen

måtte give den tyske kejser en undskyldning. Året

nem middelalderen dog med roligere tider indimellem

efter, 1134, tabte kong Niels i slaget ved Fodevig i

f.eks. under Valdemarerne.

Skåne, og i 1134 blev Erik Harefod konge under navnet
Erik Emune (den mindeværdige).

Kong Niels

Hvor nøjagtigt ved Værebro slaget stod, ved vi ikke,

Svend Estridsen (d. 1076) var en af de magtfulde kon

men i åbrinken tæt ved broen er der fundet en stridsøk

ger, som efterfulgtes af ikke mindre end 5 af sine søn

se, som efter sin form meget vel kan stamme fra den tid

ner. Den sidste, Niels, blev konge i 1104, men hans bror
kong Erik Ejegods tre sønner Knud, Erik og Harald

gjorde også krav på kongemagten. Knud Lavard støt
tede sig til den tyske kejser, men blev i 1131 myrdet

ved Haraldsted af kong Niels' s søn Magnus, som også
bejlede til tronen. Med støtte af Knud Lavard's tyske
venner hærgede broderen Erik Jylland, men blev gang

på gang slået af kong Niels, hvorfor han fik tilnavnet
Harefod. Den helt skruppelløse Harald Kesja satte sig

fast på Haraidsborg ved Roskilde, men da Erik efter
hånden var den evige taber, gik han over på Niels's

parti. Sådan var forholdene, da kong Niels slog Erik

og altså have været i brug i slaget ved Værebro. Øksens

eftertrykkeligt i et slag ved Hobro, og Erik flygtede

blad er kun ca. 22 mm tyk og har en forstærkning langs

med sine skibe til Roskilde, hvor han erobrede

æggen. Den opbevares nu i Nationalmuseet som en af

Haraidsborg fra sin svigagtige bror, Harald Kesja.

de eleganteste og bedst bevarede af slagsen.

Kong Niels forfulgte i 1133 Erik Harefod og stod ned
gennem Roskilde Fjord med sine skibe.

Ejendomsforhold i middelalderen
I sådanne urolige tider, hvor landets konger og stor-

Slaget ved Værebro. 1133

mænd var travlt optaget af at sikre sig magten, havde

Måske på grund af spærringer i fjorden eller af taktiske

mange lokale jorddrotter frit spil, og de sikrede sig ved

grunde gik kong Niels i land ved Værebro Å's mun

opkøb af jord og ejendomme. Menigmand levede en

ding, og her ved Værebro mødtes kong Niels og Erik

meget usikker tilværelse, og mange bønder afhændede

Harefod i et stort slag. Erik tabte - som sædvanlig - og

deres jorder for at blive fæstere. Det gjorde dem nok

33

Middelalderens Ølstykke

ufri, men de følte sig samtidig mere sikre under herre

Johannes i Roskilde - kapitlet. 1 1378 fik Hennike Peter

mandens beskyttelse. Fæstevæsenet indledtes for først

sen en gård i Ølstykke og en gård i Udlejre i 4 år som

at ophøre endeligt ved stavnsbåndets ophævelse i 1788.
Det er netop fra denne periode, vi har de første

skriftlige vidnesbyrd om Ølstykke.

pant for gæld. Niels Esbenssen med tilnavnet Byyld

gav i 1456 en gård i Ølstykke og en gård i Udlejre til
Roskilde Domkirke mod at en af kannikerne, som give

I 1135 blev hr. Claus Gyncelinsens efterladte gods,

ren selv ønskede at udpege, hver uge holdt 4 messer og

der var spredt over store dele af Nordsjælland, delt

derudover en årlig sjælemesse. Han må enten have

mellem hans enke, Katerine, hans søn Gynceke Claus

været meget from eller været plaget af store synder.

sen og hans svigersøn Jacob Gudmundssen. Enken fik

1454 pantsatte ridder Axel La wessen en gård i Ølstyk
ke til St. Agnes kloster i Roskilde, og i 1455 fik biskop

pen i Roskilde, Oluf Daa, i et mageskifte med Skovklo
ster (nu Herlufsholm) en "Brydegård med sin Gårdsæ
de i Ølstykke hos Værebro". Gårdsæde betyder her

fæster, som havde særlige beføjelser på en større gård.
Der synes her at være tale om den senere gård Gjel-

lesten eller Græstedgård. Der er også eksempler på, at
jordejere har overdraget gårde i Ølstykke sogn til Val

demar Atterdag og dronning Margrethe.
Allerede 1085 gav Knud den Hellige 1 bol i Skenkel

Våbenskjold for slægterne Paris og Porse.

sø til Lunds Domkirke, som i 1104 fik så godt som hele
byen af ærkebiskop Asser i Roskilde. I 1538 blev en
gård i Sperrestrup skænket til Københavns Universitet,

bl.a. i Ølstykke en andel på årligt 9 øre og 8 skilling i
afgift og 1 bol i Udlejre. Dette gods gik i 1388 først til

Dette er eksempler på hyppige ejerskift i Ølstykke i

væbneren Boe Porse til Hagetorp og fra 1395 til Sven og

middelalderen. Det er tydeligt, at meget gods efter

Henning Pariis, der tilhørte en væbnerslægt med spredt

hånden overgik enten til Roskilde bispestol eller til klo

gods i Nordsjælland. Dette gods kom senere i Ebelholt

strene, for at giveren kunne sikre sig salighed og et kor

klosters eje. Også Esrum kloster kom ind i billedet, da

tere ophold i skærsilden.

fru Birgitte Bondesdatter, hr. Johan Oxes hustru, skæn

Gennem hele middelalderen sikrede kirken sin magt

kede en gård i Udlejre til klostret. Både Roskilde bispe

og indflydelse ved store godsbesiddelser, og i tilknyt

stol og Ebelholt kloster ejede gårde i Svestrup.

ning hertil opførtes i årene omkring 1200 de mange

Prioren i Antvorskov kloster, broder Rygulphus,
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som lod den bestyre af Knardrup kloster.

mageskiftede i 1351 klostrets gods i Ølstykke til provst

stenkirker. Også Ølstykke sogn fik sin kirkebygning.
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Ølstykke Kirke

isprængt enkelte kridt - og frådsten. Kridt - og frådsten

Det er vel ikke usandsynligt, at der har stået en tidlige

blev også anvendt som vinduesindramninger, således

re kirke af træ i Ølstykke, men der er ikke fundet bevi

som det endnu ses på skibets nordvæg.

ser på det. Vi ved heller ikke, hvem der har bygget

Kirken har måske oprindeligt stået med stråtag og

stenkirken, men det har sikkert været en mand med

åben tagstol, som senere blev skjult af et træloft. Koret

midler og autoritet, som har taget initiativet måske i

har været adskilt fra skibet, som har stået uden stoleræk

nær forståelse med Roskildebispen. I al fald har der

ker, men med murede stenbænke langs siderne til ældre

været involveret folk, som kunne sikre, at reglerne for

og svagelige og måske med et særligt sæde til den store

udformning, indretning, indvielse af rummet m.v. blev

jordbesidder i sognet. Der har været to døre i skibets

overholdt, ligesom man skulle sikre sig en præst og

vestende - for kvinderne mod nord og for mændene

hans underhold på stedet.

mod syd. Granitdøbefonten, som er det eneste bevarede

I slutningen af 1100-tallet besluttedes det i al fald at

oprindelige inventar, har været anbragt i skibet tæt ud

opføre en kirke af groft tilhugne marksten, som sjæl

for de to døre måske på en lav forhøjning. Udsmyknin

landsk skik var. Den blev ikke stor - kun godt 10 m.

gen i kirken kan vi kun gætte os til, men døbefonten har

lang og ca. 6 m. bred med tilføjet kor og apsis. Endnu

stået i stærke farver. Endnu i 1732 stod den i kirkens skib

ses de store marksten som danner skibets østhjørner

og var til 1870-eme i røde og hvide farver.

Ølstykke Kirke.
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Det ældste murværk på kirkens nordside. Karm-stenene til
de oprindeligt små vinduer ses tydeligt.

Allerede kort tid efter - ca. år 1200 - har kirken fået tårn,

hvilket er usædvanlig tidligt. 1 1867 var det gamle tårn
efter mange årtiers gentagne reparationer så brøstfæl-

digt, at det blev nedrevet og erstattet af det nuværende.

Det gamle tårn har efter alt at dømme været en overor
dentlig markant tilbygning, hvilket bl.a. fremgår af de

Tegning af Ølstykke kirkes tårn 1853. På dette billede synes
tårnet af samme bredde som skibet, men tegneren har koncen
treret sig om østgavlen og våbenhusets gavl, som kom til at
danne model for det nye tårns gavle. I skibets nordvæg synes
et af de oprindelige små højtsiddende vinduer stadig at være
åbent.

for sjællandske kirker usædvanlige profilerede sokkel
sten af granit, som er genanvendt. Da der er bevaret fire

Det nye tårn opførtes 1867 efter tegning af F. Meldahl.

hjørnestykker, må tårnet enten have stået frit eller være

Gavlene, der vender syd/nord som på det gamle tårn,

bredere end skibet. Sandsynligvis har det været opført

har blændinger, der tydeligt er inspireret af våbenhu

af kridtsten, som er genanvendt i det nye tårns indre.

sets gavl. Da det gamle tårn blev revet ned, fandt man

Det er vel sandsynligt, at et så stort tårn har været

iøvrigt flere mønter fra Erik af Pommerns tid.

opført med mulighederne for her at forsvare sig eller
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opbevare tiendeafgifter e.lign.

De to nuværende klokker er fra 1827 og 1833, da de
erstattede to ældre klokker. Tåmurets oprindelige værk,
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der er fra før 1660, er bevaret, men uret drives nu elek
trisk. Før 1745 var der på et pulpitur inde i kirken også
en urskive drevet af det samme værk.

Skib
Allerede før år 1400 fik skibet indbygget hvælvinger,
som er så smukt opført med kragbånd og hjørnesøjler,

at der må have været tilkaldt en særlig "hvælvingsme
ster".

Tegning: Ole Bjørn

Kor
I 1400-tallet forlængedes kirken mod øst. Det gamle

kor blev nedrevet, og i stedet opførtes et langhuskor i
røde munkesten med en smuk blændingsgavl og med

rudemønster af sortbrændte sten. Nord for præstens
dør i gavlen er rudemønstret forstyrret ved tilbygnin
gen af sakristiet, der er opført kort efter 1670. Det nye

kor fik hvælvinger, der slet ikke er af samme bygnings
mæssige kvalitet som i skibet. På samme tid opførtes

våbenhuset, som dog senere blev forhøjet og forsynet
med en smuk blændingsgavl med et felt over døren måske til et solur eller anden udsmykning.

En istandsættelse i 1970 afslørede rester af kalkmale
Udsnit af de
nu tildækkede
kalkmalerier i
kirken. Til
venstre en
roset og til
højre frag
menter af
engle.

rier fra 13 - 1400-tallet, men de var så fragmentariske, at

Foto:
Nationalmuseet

Prædikenen blev nu det centrale i gudstjenesten, og

de igen overkalkedes. Hvordan kirken iøvrigt har
været udsmykket, ved vi ikke, men efter reformationen

i 1536 skete der drastiske ændringer. Skillevæggen mel
lem skib og kor forsvandt, og der opstilledes stoleræk
ker.

Prædikestol
omkring år 1600 udførtes en prædikestol i Bernt Sned-
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kers værksted i Slangerup. Mellem fantasirige pilastre

Alter

står de fire apostle på små konsoller alle med bog og

Den oprindelige alterudsmykning kender vi ikke, men

pen i hænderne. Som årene gik blev prædikernene læn

i slutningen af 1600-tallet får kirken sin fornemme

gere og længere, og i 1744 anskaffedes et timeglas, så

barok-altertavle, der placeredes over det middelalderli

præsten - og menigheden - kunne holde styr på tiden.

ge alterbord. Tavlen er skåret af kongens hofsnedker på

Frederiksborg Slot, Claus Gabriel, i typisk bruskbarok,

der her har fået fantasifulde og viltre former.
Tavlen er dateret 1654, samme år som Claus Gabriel

døde. Moses, Johannes Døber og de fire apostle omgi
ver tavlens centrale partier med korsfæstelsen, opstan

delsen og himmelfarten, mens nadverens indstiftelse er
gengivet i postamentets samtidige maleri på træ.

Ser man nøjere på den iøvrigt ret frit skårne tavle,
aner man, at flere billedskærere har været i arbejde, og

Timeglas i Ølstykke Kirke

vi ved da også, at Claus Gabriel bl.a. oplærte sine to

sønner, Hans og Kai, i billedskærerfaget. Midtfeltets
figurer er overordentlig elegant skåret, og de stående

38

Ølstykke kirke i 1920erne,
da den endnu opfyredes
med kakkelovn. Prædike
stolen er nu flyttet længere
op i kirken og forhænget
omkring alteret er fjernet.
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Claus Cabriels alter i kirken.
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Det uopvarmede fugtige kirkerum skulle imidlertid
rumme en katastrofe for det kostbare inventar. I 1746
var de figurer på altertavlen, der var lavet af elletræ, så

angrebet af råd og orm, at de var "ganske formuskede"
og kun holdtes sammen af malingen. Moses, Johannes
Døber og vist alle evangelister blev derfor nyskåret i

egetræ af billedhuggermester Henrik Lorentz Beck "i

lige skikkelse og størrelse". Vi må derfor tro, at de er

skåret, inden de ødelagte figurer fjernedes. Tavlens nu
værende farver blev efter restaureringen påført af Hans
Nielsen i Ganløse.

Set tæt på er tavlen ret groft skåret, men på afstand

virker den som en farverig og fantasifuld helhed. Hvad
enten det skyldes den omfattende restaurering eller er
oprindelig, så indeholder tavlen pudsige enkeltheder.

Prædikestolsfelt med evangelisten Marcus.

Svampe- og ormeangrebet havde imidlertid spredt

sig, og også prædikestolens lydhimmel måtte fornyes -

personer minder i påklædning og lader om fornemme

"gjort i samme skikkelse som den gamle (?)". Samme

hoffolk. De kan være skåret af Kai Gabriel, der senere

skæbne er sikkert overgået to epitafier, dels over

under navnet Cibber blev engelsk hofbilledhugger. Han

præsten Niels Sørensen Banner (1604-1685) med et

udførte som sådan mange relieffer, hvis dramatiske ud

maleri af ham, hans hustru og ni børn, dels over

formning minder om topstykkets opstandelsesrelief.

præsten Malthe Jensen Radier (1655-1730) med maleri

Tavlens giver, kong Frederik den III, har sat sit og sin

af ham, hans hustru samt to sønner og to døtre. Maleri

dronning,

Sofie

Amalies,

navneskjolde

øverst på tavlen, men også lensman
den på Frederiksborg Slot, Otto

lagt.
Et pulpitur i kirken måtte i årene efter 1746 gentagne

Pogwitz, har fået sit og sin hustru,

gange repareres og forsvandt vist i midten af 1800-tal-

Anne Cathrine Parsbergs våben

let. Det oprindelige pulpitur var opsat 1635 og bar

nederst på tavlen. Senere har også

våben for Karen Arenfeldt, der var gift med lensman

Christian den VI og dronning Sop

den på Frederiksborg Slot, Frederik Urne. Også stole

hie Magdalene samt Frederik den V

staderne blev angrebet, og de var omkring år 1800 alle

og dronning Louise fåret deres røde,
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erne har sikkert været udført på træ, som har være øde-

kronede navneskjolde sat op.

Slægten Poqwitz'
våben

fornyet. De to alterstager af malm er fra ca. 1600.
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Alterkalk

Kirkens gamle forgyldte alterkalk bærer årstallet 1594

og er skænket af Jacob Trolle, der 1592-96 var lensmand
på Frederiksborg. Kalken er et fornemt guldsmedear

bejde med tunget fod og knop med indfattede røde og

turkisfarvede halvædelsten. Skaftet synes at have tidli
ge gotiske ornamenter, og selve bægeret er vist nyere.

Fodens tunger er foruden af Jacob Trolles våben prydet
af et korsfæstelsesbillede flankeret af Maria og Johan
nes. Desuden er graveret navnene på to Kirkeværger

"Niels Klambæk og Olle Jørgensen".

Jacob Trolle må have interesseret sig særligt for kir
ken. I 1700-tallet, da kirken var kalket hvid, var endog

Kirken set fra haven til den gamle præstegård til venstre.
I kirkegårdsmuren præstens port ind til kirkegården.

uden på kirken malet: 1694, Jacob Trolle,
lensmand. Kirkens gamle oblatæske
var skænket af præstekonen Trine

Nielsdatter Banner i 1695, men
den blev i 1858 smeltet om til en

ny æske, som også bar Charlotte

Marie Møhis navn.

Hun var datter af sognepræst K.E.

Møhl.
våben

Ølstykke kirke tegnet 1875 afE. Schiødte.
Det nye kirketårn er da kun 8 år gammel. Det venstre vin
due i skibet er nu indføjet i samme størrelse som de to øvrige
vinduer, og det ses tydeligt, at denne del af muren er forstyr
ret ved denne ombygning og formentlig også i forbindelse
med opførelsen af det nye tårn. Kirkegårdsmuren med brede
blændinger synes at forløbe fra tårnets nordvestre hjørne.
Vest for muren lå før udskiftningen gården Egebjerg.
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I 1976 udførte sølvsmeden Mogens Bjørn Andersen et

Da Carl Friderich døde i 1799, satte enken hans navn

smukt nyt altersæt til kirken.

ind øverst på stenen. Stenen, der har blomsterrelieffer i

Endelig skal nævnes dåbsfadet, som bærer det Habs-

hjørnerne, er iøvrigt samtidig et minde om et par 2000

burgske våben, og som måske har været anvendt som

millioner år gamle blæksprutter (ortoceratitter), som

fælles skyllefad på et tysk herresæde.

forstenede er indesluttet i gravmælet.

Orgel

Kirkegården

Kirkens første orgel, der var bygget af hoforgelbygger

Kirkegården var fra begyndelsen ganske lille, men er

Fr. H. Ramus, udskiftedes i 1878 med et af firmaet A.H.

udvidet mod nord og vest. Den ældste del af kirke

Busch's første arbejder. Dette orgel, som nu står i kapel

gårdsmuren ses mod øst og der har været en kirkelade,

let, erstattedes i 1984 af et nyt orgel bygget af Marcus-

som ifølge kirkens regnskaber blev repareret i 1615. Det

sen & Søn.

giver et langt perspektiv, når man tænker på, at her på

Kapellet opførtes i 1886 af Ølstykke kommune på

denne plet jord er 800 års Ølstykke-generationer begravet.

kirkens jord.

Ølstykkes Møller

Gravminder

Den store gravsten i kirken mere end antyder, at møl

I kirken findes flere gravsten og mindetavler. På korets

lerne på Øvre Værebro Mølle havde en høj status i sog

sydvæg hænger en marmortavle over sognepræst

net og var velhavende folk. De to møller - Øvre og Ned

Sebastian Pedersen Calundborg og hans hustru Trunde

re Værebro Møller - hører også med i billedet af mid

(Trine) Nielsdatter Banner. På nordvæggen hænger en

delalderens Ølstykke. Nedre Værebro Mølle nævnes

marmor ta vie over provst Joachim Friederich Zarth,

allerede 1175, da biskop Absa-lon gav møllen til Ebel

hans kone Christine Marie f. Kremer og en datter, Anna

holt kloster. Øvre Værebro Mølle anføres 1377 i Roskil

Catharina, der døde 1764, 25 år gammel. J.F. Zarth var

debispens jordebog, men er sikkert adskilligt ældre.

præst i Ølstykke fra 1744 til sin død 1769.
Calundborgs udslidte gravsten ligger endnu i koret,

hvor han blev begravet, og hvor man i 1728 opfyldte en
muret grav. En lignende helt udslidt sten ligger i skibet.

I skibet ligger også en stor kalkstensplade over Anna

Kirstine Jens Datter Boserup, der døde 1773 som mølle
kone på Øvre Værebro Mølle. Hun var første gang gift

med møller Johan Frederik Lange og anden gang med

møller Carl Friderich, som har ladet stenen udføre. Da
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hun døde, giftede han sig med søsteren Johanne Boserup.

Værebro Ådal's udstrækning mod øst.
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Tegning fra midten af 1800-tallet af Øvre Værebro Mølle. Til venstre den hollandske mølle fra ca. 1810 og den ældre stubmølle.
Huset i forgrunden er formentlig den gamle vandmøllebygning.

Begge møllerne lå syd for Værebro Å, men fik af mange

I 1596 havde rådmand i Slangerup, Hans Madsen,

grunde stor tilknytning til Ølstykke sogn. Ved reforma

Øvre Værebro Mølle i forlening, og ved en fejl henlag

tionen 1536, da kongen inddrog kirkens gods, gik beg

de kanceliet møllen til Frederiksborg len og til Ølstykke

ge møller til kronen. Nedre Værebro Mølle blev tilskø

sogn. Først i 1916 blev møllen igen overført til Roskilde

det Roskildegårds gods, men overgik i 1661 til staden

amt.

København som tak for byens tapre forsvar mod sven
skerne.

Placeringen af møllerne var ideel her, hvor vandet
fra Vigsø fortsatte ad åen ud mod Roskilde Fjord. Søen
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strakte sig langt ind mod Smørum og Veksø og dække

I 1721 besøgte kong Frederik IV Øvre Værebro Mølle

de endnu i 1700-tallet et betydeligt areal. Øvre Værebro

og blev orienteret om problemerne ved at klare de store

Mølle, som allerede i middelalderen havde to kværne,

afgifter. Der var nemlig store problemer. Opstemningen

måtte foretage en opstemning af vandet, og der har

af vand til mølledriften betød, at engene langs Vigsø

sandsynligvis været en træbro, som gav adgang til

oversvømmedes til stor skade for bønderne i våde år.

møllen også nordfra.

Allerede 1504 havde biskoppen i Roskilde problemer

Kongerne viste møllen, der jo gav gode afgifter, stor

med bønder, som "var med til at udstinge Veyerbro

interesse og i 15-1600-tallet overdroges den ofte som et

Mølledam", og som blev dømt ved Try herreds ting i

slags underhold for deres tro tjenere. I 1564 fik en

Slangerup. Dette problem øgedes i 1600-tallet, da møl

spænder (postbud) Jens Fuchs møllen, og han afløste

len var blevet udvidet til 4 kværne, hvoraf den ene var

enspænder Claus Møller. 1665 fik kongens sølvpop,

en stampemølle, og det krævede større opdæmning. I

Jens Hjort, og senere kongens kammertjener og skræd

1675 tog bønderne fra Stenløse, Veksø, Smørum og

der, Andreas Søbøtker, møllen overdraget - den sidste

Hove sig selv til rette med store skader til følge, idet de

vist nok som pant for et lån.

simpelthen rev mølledæmningen ned. Der er altså nu

-

Værebro Mølle ca. 1910
mens den store Mølle
endnu står.
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I begyndelsen af 1920erne
gennemgik bygningerne en
omfattende renovering, som
på dette billede endnu ikke
synes afsluttet. Her var der
kro, men møllen var ude af
drift. Møllen blev nedrevet
kort før 1930.
tale om en dæmning, som vejen førte henover, og det er

og han fik derudover tilladelse til at forbedre sit

netop ved denne tid, at den gamle Værebro mister sin

udkomme med en stubmølle, der opførtes på hans

betydning, og vejen lægges om til sit nuværende for

gård i Svestrup.

løb. En nedsat kommission fik gennemført, at mølleren

Uanset at møllen nu blev græsmølle, d.v.s. at den

skulle opsætte et flodmål, som vandstanden i mølle

ikke måtte køre fra 1. maj til Set. Hans, så ødelagde bøn

dammen ikke måtte overstige. Bønderne stolede ikke

derne igen dæmningen i 1739, men det blev en alvorlig

på forliget og ødelagde igen i 1693 mølledæmningen,

sag for de 91 deltagere, som fik strenge straffe og store

så det i perioder var nødvendigt at bruge den gamle

bøder enkeltvis. I et senere forlig fik møller Jens Søren

Værebro. Mistroen til kommissionen gav sig igen

sen 1200 rgd., som skulle betales af bønderne i Veksø,

udtryk i 1712, da bønderne atter begik hærværk mod

Stenløse og Smørumovre m.fl. Mølleren skulle fritages

opdæmningen, endda to gange i samme år. Nu sørgede

for skat af mølleskylden, som bønderne ligeledes skulle

bønderne for at være så mange om det, at det blev

betale. Dertil kom de individuelle bøder, som samlet

sværere at placere ansvaret. En ny kommission fik i

beløb sig til 3 x 40 lod sølv. Derudover pålagdes det

1721 et forlig i stand, som forbedrede møllerens vilkår

bønderne at vedligeholde vejen og broen. Mølleren fik

ved, at bønderne nu skulle betale en del af hans skat,

iøvrigt tilladelse til at opføre en hollandsk mølle. Her-
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med var den gamle vandmølles æra slut, og mølleren

Linds Mølle

fik kun lov at beholde en ålekiste, ellers skulle åen have

I 1862 blev møllerernæringen givet fri, og de to gamle

frit løb.

møller fik en konkurrent. Jens Chr. Lind havde i 1863

I 1749 bestod møllen af 2 vejrmøller, en hestemølle

etableret et bageri ved Roskildevej, og i 1865 byggede

samt en kro, og sådan forblev det til 1848, da der des

han en mølle bl.a. for at kunne fremstille eget mel til sit

uden udstedtes bevilling til landhandel. Senere tilføje

bageri. Den blev selvfølgelig kaldt Linds Mølle, men

des maltgøreri, dansebygning og rejsestald i 1879.

tilnavnet "Den lille mølle" antyder nok også dens for

Øvre Værebro Mølle udviklede sig gennem århun

holdsvis ringe betydning som konkurrent. Møllen, hvis

dreder til en betydelig virksomhed og blev et yndet

stub endnu ses syd for Holmegårdsvej, blev nedrevet i

samlingssted, hvor alle bønderne i gode som i onde
tider havde ærinde og kunne bytte rygter.

1 1736 bestod møllen således af 11 fag stuehus, møl
lehus og brugshus, 8 fag lade, lo og vognskur, 18 fag
stald, porthus og tørvehus, 14 fag udhus og 3 fag til

hestemøllen med en stue. Stuen var sikkert beregnet til
bønderne at vente i, idet de selv skulle stille heste til
rådighed. Gården var altså ialt på 61 fag, og bygninger
ne vurderedes til den betydelige sum af 2000 sletdaler.

Der var ikke egen jord til selve møllen, og mølleren

fæstede derfor en gård i Svestrup eller Udlejre. Senere
opførtes en avlsgård i møllens have (eng), hvor den fik

navnet Møllehavegård.
Ved folketællingen i 1787 var der på møllen 3 møl

lersvende, 3 karle og 2 piger, men selv om det gik tilba
ge så var der dog i 1890 stadig 2 møllersvende, 1 stald

karl, 1 mejerske, 1 mejeripige, 1 køkkenpige, 2 tjeneste
karle og 1 bager. Møllen var da kun på 55 fag.
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Skenkelsø Mølle

11911 blev møllen syd for gården taget ned, og virk

I 1891 opførte gårdejer Peter Petersen på Tungegård,

somhedens tid som mølle var forbi efter at have bestået

Skenkelsø Mølle, for selv at drive den. Det har nok

i ca. 600 år. Tilbage blev kroen, som eksisterede til 1931,

oversteget hans kunnen, for i 1905 solgte han den til

da bygningerne indrettedes til drengehjem. Møllens

Lars Hansen, der havde været møllersvend på Øvre

bygninger er nu i privat eje.

Værebro Mølle. Han var gift med bager og møller J.
Chr. Linds datter, Marie, og de drev møllen til 1941, da
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møller K.J. Eriksen købte den. 11972 solgte møller Erik

og deres sønner og døtre giftede sig ind i Ølstykke

sen den til Ølstykke Kommune, og i 1973 standsede

slægterne. Der er sikkert aftalt mangt et giftermål, når

endelig driften af den sidste vindmølle i Ølstykke.

bønderne mødtes på møllen for at få deres korn malet,

Ølstykke Kommune erhvervede Skenkelsø Mølle for

at bevare den og har i årene siden sikret dens fortsatte

høre nyt og drøfte tingenes tilstand i gode som onde
tider over en dram og en pot øl.

beståen ved betydelige vedligeholdelsesarbejder. I møl

Der var også nok at drøfte for bønderne, som gen

lebygningerne er nu indrettet lokalhistorisk museum,

nemlevede ufredstider, misvækst og kvægpest samti

som rummer mange værdifulde minder om tidligere

dig med, at de skulle betale skatter og afgifter til adel

tiders Ølstykke.

og kongemagt for ikke at tale om tiende til kirken.

Mølleejerne var gennem tiderne betydende folk, og
de fik mange relationer til bønderne i sognet, ikke

Ølstykke Herred

mindst fordi flere af møllerne foruden at fæste eller eje

Det statslige administrative apparat var i middelalde

møllen også fæstede gårde i Svestrup eller Udlejre.

ren ikke særlig fasttømret, men kirkens folk - her Ros

Herved blev de en integreret del af det lille samfund,

kilde bispestol - forstod den kunst og støttede sig til

Møller J.K. Eriksen arbej
der i Skenkelsø Mølle.
Efter at have afhændet
møllen, fortsatte han
omhyggeligt med at tilse
bygningerne og deltage i
arbejdet med at skabe et
museeum i mølle.
Han døde i 1988.
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den gamle herredsinddeling, som også dannede grund
lag for retsvæsenet.

Ølstykke hørte oprindelig til Jørlunde herred, der

Denne schall werre en schiffte Boeg thill
Øllstøcke herrett, huorudi schall schifftes till
alle schiffter i forne herred, och herredtzfogedenn
sampt schriffwernn deroffwer Neruerende
att weere tillstede, saa och att begge paarter
vedderfahres huis rett er, som herredtzfogden
och schriffvernn ivill Andtsuarre och werre
bekiendt, Thillmed schall och ingenn fordriste
sig till att gjorre nogen schiffte wden forne
herredtz fogdens sampt schriffwerns Neruerilse
wden di derfoere will straffes som
weedboer, Och er denne boegs numéro
97. Blade foruden dette foeste blad
Actum
Kiøbenhaffuens slot denn 1. May [Ann]o 1630
Mogens Seestett
Egen handt
Er dette forne Lest oc forkyndet paa
Øllstycke heretz ting den 1 Juni
[Annjo 1630

sammen med Lynge og Strø herreder omfattede Øster-
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syssel i Nordsjælland. De tre herreder dannede sam

Tiende

men et retsområde, som blev kaldt Try Herred, og som

Tiendeydelsen går tilbage til det 11. århundrede og

fik tingsted i købstaden Slangerup. I 1562 skete en

betaltes med 1/3 til bispen, 1/3 til præsten og 1/3 til

omfordeling i flere birker, og det gamle Jørlunde Her

kirken. I middelalderen bestod afgiften af naturalier,

red fik nu navnet Ølstykke Herred med rettersted på

som for Ølstykke sogns vedkommende skulle afleveres

Udlejre mark ved det, som senere blev kaldt Hængehøj.

på bispens borg, Hjortholm, ved Furesøen. 1 1300-tallet

Vi har ikke mange efterretninger om afretninger på

oprettedes dog en lensgård i Slagslunde, der eksistere

Hængehøj, men vi ved, at "en liden dreng" i 1631 blev

de til 1560-erne. Den sidste lensmand, Ditlev From,

henrettet her for at have stukket "en liden pige" til

blev begravet i Slangerup Kirke.

døde. Det lille notat giver os et pinagtigt indtryk af bar

Ved reformationen gik bispetienden over til kongen,

ske tider, hvor liv for liv måtte bødes som oprejsning

som senere i stor udstrækning forpagtede kirketienden

for de skadelidte og til skræk og advarsel for andre.

videre til private.

Til hvert herred hørte en skifteprotokol, og i 1630

Øvrige afgifter og skatter blev inddrevet af ejerne af

autoriserede lensmanden for Københavns len, Mogens

fæstegodset, deres bryder eller fogeder. Afgifterne var

Sehested, Skifteprotokollen for Ølstykke Herred såle

ofte så belastende, at mange valgte at gå over fra ejere

des:

til fæstere middelalderen igennem.

Renæssancens Ølstykke
Det er vel begrænset, hvad Ølstykke sogn mærkede til

Med i købet fik han Øvre og Nedre Værebro Møller, og

de nye tider - renæssancen. Den første egentlige begi

med store oprejste vildtbanesten satte han grænsen for

venhed, som fik renæssancepræg, var nok Christian

sit jagtområde syd for Værebro Å.

den IV's dåb i 1577. De gode tider for adelen udmønte
de sig i et rigt herregårdsbyggeri over hele landet,

Jagtgården i Udlejre

sådan som vi kan opleve eksempler i Jægerspris Slot og

Selv om skovene var det foretrukne jagtområde, så

herregården Selsø i Horns herred. I 1544 arvede adels

byggede kongen en jagtgård i Udlejre mellem Græsted-

manden Herluf Trolle og hans kone Birgitte Gøye her

gård og Gjellesten. Til jagtgården hørte en ferskvands

regården Hillerødsholm og Græsegård m.fl. og dermed

dam, som endnu i 1960-erne kunne ses lige øst for

også en del strøgods i Ølstykke sogn.

Græstedgård. Jagtgården er næppe blevet meget an
vendt til sit formål, for allerede i 1583 var den øde og

Frederik II

forfalden. Jagtgårdens placering er nok ikke helt tilfæl

Kong Frederik den II havde imidlertid planer om at

dig, for Gjellestensgården er sikkert den brydegård,

etablere sig i Nordsjælland ikke mindst for her i nærhe

som Roskildebispen sikrede sig i 1455, og som senere i

den af hovedstaden at kunne drive sin yndlingssport,

perioder blev sæde for herredets birkefoged.

jagten. Han overtalte derfor Herluf Trolle til at mage

skifte sit gods i Nordsjælland med Skovkloster ved

Niels Glambæk

Næstved, det nuværende Herlufsholm. I de følgende år

I 1583 får tidligere slotsfoged ved Københavns Slot,

byggede Frederik lidet første Frederiksborg Slot, og

Niels Glambæk, gården i fæste. Han får i 1596 tilladelse

ved køb og mageskifte endte han med at eje hele Frede

til at lægge jagtgårdens og Gjellestensgårdens jorder

riksborg len - og dermed også al jord i Ølstykke sogn.

sammen, mod at han opfører huse, "saa at naar vi did
paa Jagten kunde hænde at komme, vi da samme steds

kan have vort nødtørftige Værelse og Staldrum til vore
Jagtheste”, skriver Christian den IV.

Vildtbanesten syd for Værebro Å.

Niels Glambæks våben
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Niels Pedersen Glambæk, der var af vendisk adelss

præsten i Slangerup, Søren Poulsen Judichær, skriver

lægt, fik som kirkeværge sit navn påført kirkens alter

således i et digt:

kalk. Han døde på Gjellesten 1614. Kirkens regnskab

viser en udgift til vokslys, der blev brændt over ham.

Hans efterkommere levede endnu i sognet i begyndel
sen af 1700-tallet, og en halvbror (?), Peder Jensen

Glambæk, blev præst i Stenløse.

Hoveri
Det var en fordel at være fæster under Frederiksborg
Slot, for kongen var en rimelig mild "herremand". Bøn

derne havde dog store hoveriforpligtelser på slottets

-----saa vi, Gud bedre't høre maa

de tordnende Kartover,
ildspyende Musketter, saa

her skælver Høj og Skover;
hver Mand og Kvind udplyndret er

og jages ud som Hunde,
udskattes ilde, ja desvær
slaas, pines alle Stunde.

ladegård og dertil kom vedligeholdelsen af vejene og

ægtkørsel. Ikke mindst vejen fra Frederiksborg mod

I Smørum gik det så hårdt til, at bønderne overfaldt og

Roskilde over den gamle Værebro var meget befærdet,

dræbte en flok svenske soldater, som hærgede egnen.

og kongen kunne på sine mange rejser holde øje med

Krigene kunne også koste andre værdier. I 1602 måtte

dens tilstand. Kørsel for kongen var i perioder bela

Ølstykke Kirke aflevere sin ene kirkeklokke på 6 skip-

stende især ved de store byggerier f.eks. af Frederiks

pd. og 6 lispd. til Christian IV's kanonstøberi. Den

borg Slot både i Frederik den Il's og Christian IV's tid,

erstattedes først i 1641.

hvor meget materiale fragtedes fra Sundby Færge (Fre

derikssund) til byggepladsen. Ved de store begivenhe

der i kongehuset skulle meget fetalje bringes til slotte

ne, og bønderne skulle deltage i kortegerne fra sted til
sted, som da Frederik II drog fra Frederiksborg til Ros

kilde med alle de fornemme gæster efter Christian IV's
dåb.

Krigstid
I svenske-krigene 1658-60 har Ølstykke sogn sikkert
også direkte mærket krigens vilkår. Under Københavns

belejring strejfede svenske tropper rundt for at udskri

ve heste og fødevarer, og de benyttede sig ofte af
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muligheden for at sikre sig andre værdier. Sogne

Oplysningstidens Ølstykke
Under Den store Nordiske krig i begyndelsen af 1700-

Rytterskolen

tallet mærkede Ølstykke sogn nye udskrivninger og

Det var kommitterede fra Frederiksborg len (amt), som

skatter, men kort før 1720 foretog kong Frederik IV en

stærkt støttet af slotspræsten på Frederiksborg, Peder

omlægning af rytteriet. Tidligere havde bønderne måt

Hersleb, gjorde "denne vor allerunderdanigste Forestil

tet stille en rytter eller betale for en af kongens ryttere,

ling til Eders Kgl. Mayst., om ikke nogle visse Skoeler

idet der skulle stilles en rytter med hest og udrustning

maatte allernaadigst indrettes udi disse trende Distric-

for hver 8 tdr. hartkorn. Frederik IV inddelte nu landet

ter". Det oprindelige forslag forudsatte, at skolerne

i rytterdistrikter, hvor bønderne skulle betale en afgift

skulle indrettes i dertil egnede gadehuse i de enkelte

for at opretholde det rytteri, som indkvarteredes på

landsbyer, men kongens endelige beslutning af 28.

passende steder. Ølstykke kom til at høre til Frederiks

marts 1721 blev, at der skulle opføres nye skolebygnin

borg Rytterdistrikt med rytterkaserne på Frederiksborg

ger i rytterdistrikterne. Blandt de 18 landsbyer i Frede-

Slot.

Tegning af Rytterskolen fra begyndelsen af dette århundrede.
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riksborg Rytterdistrikt, som fik rytterskoler, var Ølstyk

bygningen. Men der skal også have været inskriptioner

ke, og for at give et indtryk af, hvor tæt de lå i distrik

over enkelte døre indvendig i rytterskolerne.

tet, kan nævnes at også Jørlunde, Stenløse, Søsum, Sno

strup og Ude Sundby fik rytterskoler.

Over skoledøren stod:

De sjællandske rytterskoler blev opført af murerme

"Forsøm ej skolegang i dine ungdoms dage.

ster Lauritz Eriksen. Hver skole måtte koste 550 rdl.

Tænk på den levetid, du har endnu tilbage;

Kongen forlangte, at skolebygningerne skulle være

Hav ingen ting så kær, som Herrens sande frygt.

anseeligere end almindelige huse i landsbyen, og de fik

Tak dog den konge, som har disse skoler bygt."

derfor den samme udformning og indretning overalt.
Kongen lod sætte en inskription over indgangsdøren,

I lærerens lejlighed stod over stuedøren:

hvor han lod skrive:

"Velsign det, O Gud, som jeg mig foretager,
Gid jeg i gerning og i ord dig ej forsager.

Gør mig mit embede, gør mig det altid let,

Forhjælp mig med din Kraft til at forrette det!"
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Over sengekammerdøren:

"Sødt og roligt kan vi sove
Dagens møje glemmes her

Gud og kongen må vi love
Nattero det bedste er."
Over køkkendøren:

"Brygge, bage to og tvætte

Halvtredsindstyve Aar, GUD, har du mig opholdet.

Maden koge og anrette,

At Sygdom, Kriig, og Pest mig intet ondt har voldet;

Vores køkkenarbejd er

Thi yder jeg min Tack og breder ud DIT Navn

Balle, strippe, rist og pande

Og bygger Skoler op de Fattige til Gavn.

Potte, gryde, spand og kande

GUD, lad i dette Værck DIN Naades Fylde kiende.

er vor piges håndgevær."

Lad denne min Fundatz bestaae til Verdens Ende,
lad altid paa min Stool een findes af min Æt,

Over spisekammerdøren:

som mener DIG MIN GUD og DISSE SKOLER rætt.

"Lyster du postej og tærter

Ud af sligt vi intet har,
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Ølstykke Rytterskole er ombygget flere gange - sidst

Landsbyretter, kål og ærter

efter en brand i 1968, men tavlen er stadig bevaret på

står udi hvert andet kar."
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Der var således ingen mangel på gode (snus)fornuftige

Degnen skulle helst være student, og den næste i ræk

råd til både lærer og elever, men det var nu et spørgs

ken, Hans Christensen Regnstrup, var student fra Vor

mål om overhovedet at skaffe skoleholdere til de nye

dingborg. Han var 66 år, da han kom til Ølstykke, hvor

skoler. Biskoppen foreslog, at man kunne tage "skikkeli

han døde i 1703. Han efterfulgtes af Niels Nielsen Braad,

ge og gudsfrygtige studenter, når de kan haves", men i

der i 1715 flyttede til Faxe, og afløstes af Christopher

erkendelse af, at det kunne være svært at skaffe til

Larsen Willing, der var student fra Slangerup. Det var

strækkelig mange af den slags, så mente han nok, at der

således ham, der kunne tage den nye rytterskole i brug.

kunne antages "andre verdslige personer, som fører et

Han døde 1742. Samme år rykker Zacharias Jørgensen

skikkeligt levned og er vel oplært i deres saligheds

Ancher ind i Rytterskolen. Han var født i 1709 og havde

kundskaber", hvorfor de da også skulle eksamineres af

siden 1731 været skoleholder i Stenløse. Hans embeds

biskoppen. Det var nødvendigt at være beskeden i sine

tid skulle imidlertid blive en tragisk periode i Ølstyk

krav, for der fandtes ingen læreruddannelse, og tanken

kes skolehistorie. Ret kort efter sin tiltræden blev han

om en sådan dukkede først op i 1760-erne. Der blev

angrebet af en sygdom, der i lange perioder gjorde ham

samtidig fastsat bestemmelser for skoleholdere og

helt utilregnelig. Han forsømte sit embede groft, og

deres løn, som skulle afholdes af en særlig afgift til

sognets præst Jochum Frederik Zarth måtte døje man

kongen.

ge ubehageligheder med ham. I 1754 søgte hans kone,

Anniche Nielsdatter Holst om vikar for sin syge mand,

Degne

men tilstanden forværredes, og hun måtte senere

Ølstykke havde tidligere haft degn,

anmode om, at han blev sat i forvaring eller indlagt på

hvis opgave mere var at hjælpe

pesthuset, idet han led af bylder. Det kom endelig til

præsten og menigheden. Han sang

provsteret mod ham, men han fik dog lov til at blive i

bl.a. for i kirken og hjalp præsten

embedet, vist nok fordi den tålmodige pastor Zarth

med at oplære børnene og de unge i

trods alt holdt hånden over ham, bl.a. for hans families

den kristne børnelærdom. Det skete

skyld. Til sidst gik det dog helt galt, og Kristi Himmel

vist ofte efter søndagens gudstjeneste.

fartsdag 1761 druknede den plagede stakkel sig i Ryt

I 1567 nævnes Søren Degn i Ølstykke,

terskolens brønd. Han efterfulgtes af Anders Christian

men først i 1693 nævnes igen en degn, Peder Ambech,

sen Giæssel, der var født i 1730 og som tidligere havde

der døde 85 år gammel samme år. Det er ikke utænke

været skoleholder i Græsted og Blistrup. I 1769 døde

ligt, at løbedegne fra Slangerup Latinskole har klaret

pastor Zarth og efterfulgtes af den dygtige men selvbe

eller hjulpet til med opgaverne, og der er således en

vidste pastor Wilhelm Billeschou. Det kom hurtigt til

teoretisk mulighed for, at den senere salmedigter,

uoverensstemmelser mellem præst og degn, og degnen

Thomas Kingo, der 1641-50 var elev ved latinskolen,

klagede til biskoppen over, "at han ikke kunne forrette

har terpet katekismen med børnene i Ølstykke.

sit embede i fred og ro uden ubillig og utilbørlig tilta-
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le". Pastor Billeschous forhold til bønderne i Ølstykke

ske dødt-." Skolelærerne i Ølstykke sogn havde iøvrigt

var heller ikke for godt, men han forflyttedes i 1787 til

gode vilkår, da bønderne var velhavende og fattig

Stenløse, hvor han forøvrigt blev provst.

væsenets udgifter små, noterer biskop Mynster.

Anders Giæssel var gift med Dorte Nicolaisdatter

Præsten, som selv drev landsbyens største gård,

Rotcherhausen, der døde 1782. Hun havde tidligere

præstegården, og degnen, der nu boede i den pyntelige

været gift med vintapper Carstensen i København og

nybyggede rytterskole, skilte sig ud fra sognets øvrige

havde i flere år opholdt sig i St. Pedersborg. Giæssel

indvånere, alene derved at de kunne læse og skrive og

selv døde i 1801 og blev begravet i Ølstykke Kirke.

derudover havde deres daglige gerning ved kirken-

Christen Christensen blev efterfølgeren i embedet, og

Guds hus. Men de og alle andre i landsbyen var bundet

den 26. maj 1802 aflagde han eden for sin formands

af det fællesskab, som var en tryghed for den enkelte,

plageånd, provst Billeschou i Stenløse. Han var født

men hvis regler - vider og vedtægter - samtidig stod i

1775 i København og døde 1820. Han var gift med Mar

vejen for ændringer og nye ideer. Landsbyens jord, af

grethe Larsdatter, som døde i 1835. Han var formelt

grøder og husdyrhold var det fælles gods, som diktere

den sidst kaldede degn i Ølstykke, og han benævnes

de fælles vilkår i gode som i onde høstår.

da også flere gange efter 1806 i officielle skrivelser som
lærer og kirkesanger.
Selv om Zacharias Ancher nok var et grelt tilfælde,
så var undervisningen enkel og tilfældig, ligesom det

Til landsbyens fælles vilkår hørte også hoveriet på

Frederiksborg Slots Ladegård, som - selv om kongen
var en rimelig "herremand"- var en belastning, enten

den enkelte selv drog af sted eller betalte sig fra det.

kneb med befolkningens forståelse for nødvendighe
den af "den megen lærdom", som holdt børnene fra for

nuftigt praktisk arbejde hjemme. Dertil kom, at skole

Landsbyerne

vejen for mange børn var lang og besværlig ad dårligt
vedligeholdte veje. Det blev nok bedre med en mere
systematisk læreruddannelse efter 1790-erne, men lod
stadig meget tilbage at ønske i det næste halve århun

drede. Biskop J.P. Mynster roser i 1836 lærer Lars Chri

stensen i Rytterskolen, men 1852 bemærker biskoppen,
at "Læreren maaske ikke er uden nogen Tilbøjelighed

til at snapse". Om lærer Troels Jensen i Svestrup Skole

skriver biskoppen i 1836, at han ikke er så levende,
men dog duelig og tro, men i 1844, da læreren lider af

"Øien- og anden Svaghed" betegnes han som "nedtrykt,
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og da Livet forhen kun var lidet, er det nu næsten gan

Bystævne. Tegning af Rasmus Christiansen.
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Ølstykkebøndernes velstand havde selvfølgelig sin

kerne, Pattebæksholm, Grødholm, Stakleholm, Konge

baggrund i gode jorder, der dog mange steder var

vej-Stykkerne, Skidenkilde, Smørbjergene, Syvretterne.

stærkt vandlidende. Hovedstadens nærhed gav imid

lertid mulighed for indtægter, idet bønderne på torve

Udlejre

ne kunne afsætte tørv, tækkestrå og andre varer. F.eks.

Udlejre landsbys jorder var delt i Toftehøjsvang, Lille

drog bønderne fra Skenkelsø til torvs med fisk fra

vang og Møllehøjsvang. Af marknavne kan nævnes:

Skenkelsø Sø. For at være på torvet tidlig morgen kørte

Tjørnager, Karmsten, Græse-agrene, Snogerøgl, Kirke

hestevognene fra Ølstykke om aftenen med overnat

sti, Paradis, Dueøgl, Skræppekrog, Kradsmasserne,

ning på Herlev Kro. Landsbyens husmænd, håndvær

Kyllingen, Sultenkunderne.

kere og mindrebemidlede kørte nu og da med for at
afsætte, hvad de måtte have til overs og derved komme

Svestrup

til rede penge. Der kunne være tale om æg, fjerkræ og

Svestrups jorder var delt i Brødhøjs vang, Lillevang og

håndarbejder som f.eks. grønne kranse, som der var

Hellevang. Af marknavne kan nævnes:

god afsætning for. Denne trafik fortsatte helt op i vort

Skatskjær, Svalhøjs-agrene, Spolbjerg agre, Varmedals

århundrede.

agre og Tangbjergs agre samt nok så markante Hyrebøs

Stagsager,

agre, Rævgrav agre, Dragebjerg, Tordenstykkerne, Bro
Vange, åse og agre.

agre.

Hver landsbys jord var delt i tre vange, der skiftevis
dyrkedes med rug, byg eller havre eller lå hen med græs.

Skenkelsø

Hver gård fik ved lodtrækning en lod af hver vang.

Skenkelsø bymark var delt i Hjørlunde vang, Lyngvan

Udenfor bymarken lå de udyrkede overdrev, hvor hver

gen og Lillevang. Af marknavne kan nævnes: Stimmel

gård havde ret til græsning af et bestemt antal krea

mose,

turer og svin.

Brødagre, Allingehøj, Sindhøj, Bjørnekær, Tungerne.

Ølstykke

Ølstykke landsbys jorder var delt i Lillevang, Dysse

vang og Tosmersvang. Men også de enkelte agre eller
åse havde af praktiske grund navne, som f.eks. Hyldea
ger, Hampeland, Møllesten, Langekær, Stenager, Gjelle-

stensager, Julemose, Bækager, Kærlingholm, Egebjergs

agre. Disse stedbetegnelser gav senere navn til de enkel

te gårde. Af andre - mere særprægede marknavne - kan
nævnes: Ingebrænde, Kindben, Hestedyven, Oldstyk-

Brændebakkerne,

Flødholmen,

Holmekjær,

Sprøjtehuset i
Svestrup lå tæt ved
gadekæret, men måtte
desværre falde for en
vejudvidelse.
Sprøjten står nu i for
hallen på Ølstykke
Rådhus. Et tilsvarende
sprøjtehus lå ved gade
kæret i GI. Ølstykke.

55

Oplysningstidens Ølstykke

Dette billede af GI. Ølstykke fra begyndelsen af 1900-tallet kan give et indtryk af landsbyen gennem flere århundreder med sine
lave stråtækte bygninger, hvorover kirken hæver sig.

Sperrestrup

Sperrestrup bymark var delt i Hjørlunde vang, Kovan
gen og Thorstedmarksvangen. Af marknavne kan næv
nes: Kalvedyssestykket, Gadager, Dalsager, Karens eng,

Hønseknold, Flækkebens ager, Knolsager.
Landsbyens gårde og huse lå tæt omkring byens for

te med gadekær, bystævne og ofte også fælles blege

plads. Bygningerne var lave og stråtækte, og som sjæl
landsk skik var med så få døre og vinduesåbninger

som muligt ud mod gade og naboer. Hver gård havde
en toft tæt ved bl.a. til kålgård o.lign. I Ølstykke lands

by har den højtliggende kirke mod nord rejst sig mar
kant over de lave huse og gårde.

By tyren synes. Tegning af Rasmus Christiansen.

Hver landsby udnævnte en gang om året en older
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mand, der skulle sikre "årets gang" og bilægge stridighe

høst og andre livsvigtige fælles anliggender. Han havde

der. Hvervet gik på omgang mellem gårdmændene, og

i regelen som hjælper en markmand, der skulle holde

der skulle tvingende grund til at undslå sig. Det var

opsyn med hegn og markfred. I fællesskab ansatte by

oldermandens pligt at indkalde bymændene til sam-

mændene en byhyrde, som havde ansvaret for kreatu

menkomst, når der skulle træffes beslutninger om såtid,

rerne, når de græssede på overdrevet eller på de
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afhøstede stubmarker. Landsbyen havde også en bytyr

le Landbokommission" i de næste ti år at ophæve fæl

og en byorne, som var på stald i gårdene 1 år ad gangen.

lesskabet og udskifte jorderne i alle de 162 landsbyer i

Valg af oldermand og tilsyn med bytyr og byorne

området - heriblandt også de tre landsbyer i Ølstykke

m.v. gav i regelen anledning til festlige gilder med sule

sogn, Ølstykke, Udlejre og Svestrup samt i Jørlunde

mad og snaps. Når hertil lægges sammenkomster ved

sogn, Skenkelsø og Sperres trup.

bryllupper og begravelser, høstgilder o.lign., så var der
rig lejlighed til at mødes til fælles morskab året igennem.

Ølstykke

I Ølstykke sogn boede ved folketællingen i 1781 ialt

Allerede i 1781 søgte sognepræsten, Vilhelm Billeschou,

479 personer og ved næste folketælling i 1801 var antal

Rentekammeret om at få præstegårdens jorder ud af fæl

let vokset til 504 personer.

lesskabet. Kun 14 dage efter ankom landmåler Juhl i Hil

lerød for at opmåle alle byens jorder. Hans tilsynekomst

Landbokommissionen

afslørede præstens "onde hensigter", og oldermanden

Fra midten af 1700-tallet blev der gjort flere forsøg på at

sammenkaldte hurtigt bymændene for at drøfte sagen.

ændre det stivnede dyrkningsfællesskab. Endelig i

Bønderne, der ønskede alt ved det gamle, besluttede at

1784 nedsattes en landbokommission for Frederiksborg

straffe præsten ved at undlade at ofre ved et bryllup,

og Kronborg Amter, som skulle gennemføre forbed

som skulle være samme dag. Hvis nogle af bymænde

ringer og "forunde Dem ejendom" d.v.s. fæstebønderne

ne alligevel gav præsten det normale bryllupsoffer,

og husmændene. Det lykkedes for denne såkaldte "Lil

skulle de bøde en fjerding øl og nogle potter brænde-

Ølstykke landsby, som gårde og huse var
beliggende kort efter udskiftningen. Samti
dig er angivet matrikelnumre, hvoraf føl
gende numre udflyttedes af landsbyen: 9
Toftegård, 11 Julemosegård (nu Bække
gård), 5 Langekær og 16 Hyldeland, samt
17 og 18 Lynggård og Egebjerg som har
ligget vest for præstegården og kirken.
Gård nr. 9, Toftegaard, synes på et tids
punkt at være flyttet fra grunden vest for
præstegården til arealet syd for ryttersko
len (måske efter en Brand). På dette areal
lå måske allerede fra gammel tid en smedie.
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vin. Der forlyder intet om, hvorvidt der kom nogen

bøde til udbetaling, men pastor Billeschou indberetter
senere, at bønderne først og fremmest var bange for at
flytte fra det trygge fællesskab i landsbyen ud på "åben

mark". Det skal vel her tilføjes, at præsten ikke gen
vandt Ølstykkebøndernes tillid, efter at udstykningen

var blevet en realitet. Han søgte kongen om forflyttelse

og blev i 1787 sognepræst i Stenløse-Veksø, senere
provst, amtsprovst og Hvid Ridder.
Denne første udskiftningsplan forudsatte, at alle

gårde blev liggende inde i landsbyen, og at der gen
nemførtes en såkaldt stjerneudstykning. Det lod sig
ikke gøre med så mange gårde, uden at fordelingen af

jorderne ville blive tilfældig og lidet retfærdigt. For at
gennemføre en retfærdig fordeling af landsbyens jor

der, måtte der ske en vurdering af jordens bonitet, og

Landbokommissionen udnævnte derfor 6 taksationsmænd, som her i Ølstykke sogn fandt den bedste

jord i Udlejre - bonitet 24.

Der udarbejdedes nu en ny udskiftningsplan for
Ølstykke landsbys jorder, og det betød, at 9 gårde flyt

tedes ud på marken, mens 7 gårde blev liggende i
landsbyen sammen med de oprindelige huslodder og

jordløse huse.
Udlejre

I Udlejre landsby lå ialt 8 gårde, og ved udskiftningen i
1787 udflyttedes 4 gårde. Her blev der imidlertid pro
blemer med husmændene, som ikke ønskede jord, og

Gårdenes numre på kortet er de gamle nr. fra Krigsjordebogen 1718. Her lå ialt 8 gårde.
1. Græstedgård, 2. Svanholm, 3. Søholm, 4. Vejsten 5. Ørne
bjerg, 6. Karmsten, 7. Gjellesten, 8. Udlejregården, som
senere flyttedes mod syd-øst til sin nuværende placering.
1797 udflyttedes Svanholm, Søholm, Ørnebjerg og Gjelle
sten. Gårdene fik først navne ved udskiftningen.

først efter 1790 lykkedes det at besætte ialt 13 hus
mandslodder.

Svestrup

Af Svestrups 7 gårde udflyttedes kun to, som allerede i
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1782 havde ansøgt herom. Heller ikke her ønskede hus
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Kort fra 1787 over Svestrup
landsby og dens marker.

mændene at få tildelt jord, og en del af husmandslod

allerede i 1779.1 1781 kom man til enighed om, at 6

derne udlagdes senere til Svestrup Skole.

gårde skulle udflyttes, mens 6 blev liggende i landsby
en sammen med 6 huslodder. På et vist tidspunkt var

Skenkelsø

der tale om kun at udflytte 5 gårde, men en af bønder

Skenkelsø landsby i Jørlunde sogn hører til en af de tid

ne, der gerne ville udskiftes på grund af hans stærkt

ligst udskiftede i amtet, idet en bonde her søgte derom

forfaldne bygninger, protesterede mod at forblive i
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skulle flytte ud fra landsbyen. Naturligt nok valgte

man at udflytte dårligt vedligeholdte bygninger, men

fer Ssn af >:rT 40CO til U

man foretrak også unge ejere fremfor gamle ansøgere
om udskiftning. Hvis gårdene lå så tæt på hinanden, at

gi« SKtørfMa

det kunne være farligt ved ildebrand, valgte man at

flytte den ene ud. Dette var således tilfældet ved Ole

Nielsens gård i Skenkelsø samt ved gårdene Svanholm

^/z/Z/^ .

og Søholm i Udlejre, der vist nok var en såkaldt sam

Wrwfeüc

h

menbygget "dobbeltgård".

ŒpMhw

Det var en kostbar sag at flytte sin gård ud på mar
ken og opføre den fra ny, og kommissionen rådede der

for

for over midler, som kunne stilles til rådighed. Byg

® a a r Hn a n b. fyn cU<r\f

ningshjælpen var normalt 120 rdl. i bygningshjælp, 1015 rdl. til klining, indtil 60 egestolper samt mindre tøm
$ne W SriDericMbora' W/‘ ..m/@aarfreii •
«z^^Äy£/z^2<—-fom beflaacr qf C>wtT0im/^seL :5

mer. Hertil kunne i "dyre langhalmsår" komme et tillæg

o& ^ns.^^er^^ievpnyy<Sicvi>ing^X^ibiim, .

efter forholdene.

til klining. Summen blev dog i visse tilfælde justeret
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Endelig kunne de bønder, der forblev i landsbyen,

pålægges en hjælp til udflytterne. I Svestrup måtte

Arvefæsteskøde udstedt i 1795 til Anders Larsen på Skatskær.

"indboerne" i fællesskab yde 60 rdl. til hver udflytter.
Heri kunne også indgå erstatning for goder, som man

måtte forlade, f.eks. frugthaver o.lign.
landsbyen. Hans protest blev taget til følge af kommis
sionen, som tildelte ham den lod længst mod øst, som

blev kaldt Tungen, og som han netop havde søgt om at

få. Gården hedder endnu Tungegård.

Endelig kom hertil det gode, at udflytterne i to år

var fri for skatter og hoveri.

Selve den praktiske udflytning af gårdene foregik

over en længere årrække, og samtidig udfærdigedes
arvefæsteskøderne, som overdrog ejendommene til de

Sperrestrup

I Sperrestrup med dens kun 4 gårde lykkedes det at
foretage en stjerneudstykning så alle gårde blev liggen
de i landsbyen på de pladser, de stadig har.
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enkelte ejere.

Udlejres og Svestrups bønder fik således deres arve
fæsteskøder i 1795 og Ølstykkes bønder i 1797.

I forbindelsen med selve udskiftningen kom bestem

Kommissionen vurderede såvel gårdene som deres

melser om indhegning af de opdyrkede marker. Det

ejere, når der blev truffet beslutning om, hvem der

var et meget stort arbejde at pålægge den enkelte bon-
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de samtidig med, at han skulle udflytte sin gård og

vore egne gårde reparerede eller vort arbejde gjort, som

opdyrke nye lodder. Ifølge forordninger af 1776 og

vi skulle eller kunne, men alt både i pløje- og såtid tilli

1781 havde kronen som lodsejer ret til at pålægge sine

ge med andre tider må gøre hoveri til udflytterne".

bønder ekstra hoveri som hjælp til andre bønders

Samme år indsender tre bønder fra Snostrup, Oppe

udskiftning, og efter disse retningslinier kunne det

Sundby og Ulsteche (Ølstykke) på de tre sognes vegne

pålægges de bønder, som forblev i landsbyen, at yde

en klage til Rentekammeret over denne hoveribyrde.

hjælp til udflytterne, f.eks. vedr. hegning, skovning af

De skriver bl.a. "... vi nu mere end sædvanligt over

tømmer og anden praktisk hjælp.

vores egne besværes med ugentligt arbejde til de

Den form for "hoveri", som udskiftningen medførte,

udflyttende gårde ved omkringliggende byer i Frede

blev undertiden en sådan byrde, at bønderne klagede

riksborg Amt, foruden ellers os almindelige pålagte

over den. I 1784 klager således 6 bønder deres nød til

hoveri, så at det nødvendige arbejde ved vore egne går

kongen og skriver: "...... vi er så hårdt og stærkt bebyr

de må lide derunder, og vi tilsidst bliver ruinerede".

det med rejser og hoveri for udflytterne, thi i efteråret

Rentekammeret sendte disse klager til amtmanden

måtte hver mand med tre à fire bud af hver gård fra

til udtalelse, men han fandt klagerne uberettigede, og

Ølstykke, Stenløse og Ude Sundby udflyttere, og siden

der blev ikke givet lempelser i bøndernes forpligtelser

skove for dem, og nu i foråret at pløje og så, og nu at

til hjælp til udflytterne.

kline alt med trende bud af hver gård, så vi kan ikke få

Frederiksborg Slots
Ladegård 1753. På
markerne ses bønder
pä hoveriarbejde i
færd med at høste hø
til hestene i det
berømte stutteri.
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Høhoveri

Skolerne

Ovenfor nævner bønderne i deres klageskrivelse "den

I fortsættelse af landboreformerne af 1788 skete der

os ellers almindelige pålagte hoveri", som dog efter

også ændringer indenfor skolevæsenet. Enkelte rytter

hånden blev afløst af pengeydelser. I Frederiksborg

skoler blev nedlagt, og andre steder opførtes nye skoler

Amt fastholdt kongen imidlertid stadig høhoveriet til

for at sikre, at børnenes skolevej ikke blev for lang.

det store stutteri på Frederiksborg Slots ladegårde.

Kort efter år 1800 opførtes således Svestrup Skole og

Dette hoveri var ikke mindst belastende på grund af

samtidig udvidedes og forbedredes Rytterskolen i Øl

den lange kørsel med hestevogn, og undertiden over

stykke til samme standard. Disse to skoler fungerede

nattede bønderne på stedet i længere tid. Samtidig gav

herefter - stort set uforandret - til Svanholmskolen

høhoveriet dog også anledning til at møde bekendte,

opførtes i 1955-56 idet der dog i 1900 opførtes en for

høre nyt, more sig og afgøre trætter, hvad adskillige

skole i Ølstykke. Med denne nye og bedre fordeling af

mundtlige beretninger bærer vidne om.

skolerne var grundlaget skabt for skoleloven af 1814,

Først efter 1834 afløstes efterhånden høhoveriet,
men endnu i 1853 arbejdede 51 bønder med hoveri på

der var en for sin tid helt usædvanlig fremsynet nyska
belse.

markerne ved Hillerød.

Svestrup skole.
Foto Steen Bjerregaard
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Mange så med stor skepsis på rækken af radikale ænd

efter høsten - uden hensyn til skel. Man kaldte det at

ringer i fortsættelse af landboreformerne, men mange -

"opgive ævret" eller som man udtrykte det "Nu har

især yngre jordbrugere - så med forventning og begej

mine Bæster og mit Kvæg Lov til at gaa over hele Hero

string frem til at udnytte de nye muligheder, og der

pien (Europa)". Der gik mange år før denne markfred

med var de med til at sikre reformernes praktiske gen

blev anerkendt af de øvrige bønder.

nemførelse.

Efter faderens død overtog Lars Jørgensen hvervet
som lægdmand og sognefoged, og i 1822 giftede han sig

Jørgen Andreasen, Vejsten

med Johanne Margrethe Sørensdatter fra Lille

En af de første repræsentanter for denne "ny tids bon

Først 1825 fik han endeligt skøde på Vejsten, der da var

de" var Jørgen Andreasen, der var født 1760 som søn af

på 53 tdr. land ager og eng.

en skrædder i Veksø. Han giftede sig til gården Vejsten

I 1834 tog Lars Jørgensen initiativ til oprettelse af en

i Udlejre, som han fik arvefæsteskøde på. Han begynd

Landøkonomisk Forening i Ølstykke. Han fik ved

te straks at plante levende hegn om sine marker og var

gaver og bidrag skaffet en ikke ubetydelig bogsamling

iøvrigt den første på egnen som dyrkede kartofler -

om landbrugsfaglige emner, som foreningens medlem

jordæbler, som de kaldtes. Både han og hans kone,

mer kunne låne fra, ligsom han samlede interesserede i

Karen Olsdatter, fik flere gange præmier af Landhus

vinteraftenerne til fælles læsning og samtaler om ager

holdningsselskabet, hun for husflid.

dyrkning og husdyrbrug. Det var denne forening, som

Jørgen Andreasen var lægdsmand og sognefoged fra

i 1843 var grundlaget for stiftelsen af Frederiksborg

1808, til han døde i 1819.

Amts Landboforening.

Lars Jørgensen, Vejsten

Jørgensen med i lykønskningsdeputationen fra Frede

Den ældste søn, Lars Jørgensen, der var født 1792, fik

riksborg Amt, og han havde forfattet den "adresse", der

lærereksamen fra Jons trup Seminarium, men valgte i

afleveredes til kongen.

Ved Christian VIII's tronbestigelse i 1839 var Lars

stedet for lærergerningen at hjælpe sin svagelige far

I 1841 kom Landkommunalforfatningen, der som

med driften af Vejsten, som han overtog ved faderens

forgænger havde haft fattigkommissionerne fra 1803.

død i 1819.

Det kan ikke undre, at Lars Jørgensen blev valgt til sog-

Lars Jørgensen fortsatte faderens arbejde med for

neforstanderskabet, tilmed som formand fra 1842 -

bedringer af gårdens drift og tog nye afgrøder op som

1848. Som medlem af fattigkommissionen og skolekom

f.eks. kål og roer. Han fik tilmed plantet en god frugt

missionen, der begge havde sognepræsten som født for

have. Med sådanne afgrøder var det selvfølgelig nød

mand, udtalte pastor K.E. Møhl da også, at "Med Mænd

vendigt for ham at indføre markfred ved at indhegne

som Lars Jørgensen behøver jeg ingen edsvorne Med

sin jord, og det faldt straks hans naboer for brystet. Det

hjælpere". Trods de mange nye ideer, som han støttede

var nemlig skik at slippe kreaturerne løs på markerne

og gennemførte, var Lars Jørgensen i sin ydre fremto-
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ning en gammeldags bonde, og hans gård i landsbyen
beholdt bygningsmæssigt sit gamle udseende.
Lars Jørgensen døde den 12. september 1849 og sog

nets beboere med pastor Møhl i spidsen satte ham et
gravmæle med indskriften:
Din lyse Aand, dit ædle Hjerte

Vil savnes tidt med stille Smerte.
Både denne sten og stenen over hans kone er bevaret
på Ølstykke kirkegård.

Lars Jørgensens datter, Karen, giftede sig med gård
ejer Hans Jensen på Udlejregården, der overtog sogne

fogedhvervet. Dette hverv forblev i hans familie til
1970, da embedet blev nedlagt.

Fire generationer og tre generationer sognefogeder. Den
ældre herre i midten er Hans Jensen, Ålebækgård i Skenkel
sø, far til Jens Peter Hansen, der blev sognefoged i Ølstykke,
og som står til højre på billedet. Til venstre hans søn og
efterfølger som sognefoged, Hans Jensen Hansen. Og på
oldefaderens knæ, Carl Hansen, der blev den sidste sognefo
ged i Ølstykke.

Jens Pedersen, der var født i 1802, var uddannet som
Til højre Lars Jørgensen's gravsten på Ølstykke kirkegård. Kor
set er desværre nu knækket af. Til venstre hans kones gravsten.

tømrer, men valgte at være sine forældre til hjælp i

landbruget. Han giftede sig i 1832 med Karen Mikkelsdatter og fik gården Karmsten, hvor hun sad enke, i til
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gift. De fik ingen børn, men hun havde en datter fra

Men også Lars Jørgensens gode ven og nabo, Jens

første ægteskab, Karen Jensdatter, som blev stammoder

Pedersen på Karmsten, skulle få stor betydning for

til efterfølgende slægter på Karmsten og Svanholm.

Ølstykke i denne periode.

Gården Karmsten havde da 100 tdr. land ager og eng.
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Udlejre 1956.1 forgrun
den Karmstensgård, i bag
grunden Vejsten.

Jens Pedersen fulgte hurtigt i sin nabo, Lars Jørgensens,

ge jorder til gode, ligesom det øgede tørveskæret bl.a.

fodspor. Han rensede sine jorder for sten og gødede

ved Store Sø. Den næste afvanding kom først i 1920-eme.

dem rigeligt. Han dyrkede store arealer med kartofler

Jens Pedersen adskilte sig også fra sine standsfæller

og fik oparbejdet en fin besætning af kreaturer. Han

ved den læselyst, som fik ham til lige fra sin ungdom at

erstattede de gamle bygninger med nye, som han selv

samle en stor bogsamling, der afspejler en bred litterær

leverede tegningerne til, og gården udviklede sig til en

interesse. Denne bogsamling, samt det bogskab han

mønstergård, der ofte besøgtes af interesserede lang

købte til den, bevares pietetsfuldt i familien.

vejs fra.

Han blev valgt til sogneforstanderskabet og efter

Jens Pedersen var også den første, som drænede sine

fulgte Lars Jørgensen som dets formand. 1 1853 valgtes

jorder, der - som overalt i Ølstykke sogn - var generet

han til Landstinget, hvor han sluttede sig til det såkald

af vandlidende arealer. Han har uden tvivl været

te "Lille Venstre".

stærkt interesseret i den afvanding af Hagerup Sø og

Jens Pedersen døde den 31. maj 1858,56 år gammel.

Skenkelsø Sø, som fandt sted omkring 1840, da man

Den energi og optimisme, der prægede disse to mænd -

gravede en kanal fra Hagerup Sø til Sillebro Å. Det sæn

og andre med dem - bliver endnu mere beundrings

kede vandstanden betydeligt i hele sognet og kom man

værdig, når man påtænker de problemer, som de store
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ændringer medførte, og de ulykker, der væltede ind

Rytterskolen. Rygtet om hans tilknytning til gudelige

over Frederik VI's Danmark i de første årtier af 1800-

forsamlinger var nok løbet i forvejen, for det fortaltes,

tallet. 1794 brændte Christiansborg Slot, 1807 belejrede

at en af byens gårdmænd besøgte ham kort efter, at han

englænderne København og bortførte flåden, 1813 gen

var flyttet til Ølstykke, og forsikrede ham om, at han

nemførtes den pengeomlægning, som betegnes som

ville blive pebet ud af byen, hvis han forsøgte at holde

statsbankerotten, og 1814 mistede vi Norge. Endelig

vækkelsesmøder.

stødte i 1820-erne en alvorlig landbrugskrise til.

Det synes dog som om Ølstykkes bønder slap godt
gennem alle vanskelighederne.

Der var nu ikke nogen grund til at bekymre sig, for
gennem venskab bl.a. med nogle af omegnens præster

og efter et besøg hos Christen Kold, udviklede han sig

I denne periode skiftede sognets udseende karakter.

til en ”rettroende" grundtviganer, som bl.a. sluttede sig

Bevoksningerne og markhegnene om de nye udflyttede

nær til højskolen og valgmenigheden i Jørlunde. Ikke

gårde voksede op, og tomterne i landsbyerne efter går

mindst Jørgen Hansens holdning var anledning til den

denes udflytning bebyggedes med nye huse. Allerede

ne menigheds brud med højskoleforstander Morten

fra de første årtier foretoges udstykninger fra de enkelte

Pontoppidan i 1890-91.

gårde til salg eller som arveandele, så nye mindre afbyg-

gergårde og husmandssteder føjedes til landskabet.
I 1860 fik Ølstykke i Jørgen Hansen en ny lærer i
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Dette billede afølstykke
Brugsforenings første ejen
dom er det ældste fotografi,
der findes i landet afen
brugsforening. Bygningen er
et typisk gadehus i landsby
miljøet, og der er ikke meget i
det ydre, som fortæller os, at
dette er en brugsforening. Bil
ledet er tydeligvis taget i foto
grafiets barndom, og det var
en alvorlig sag, når man skul
le stilles op til fotografering i
fineste puds.

Ølstykke Brugsforening
Jørgen Hansen var meget aktiv og initiativrig i sognet

1800-tallets Ølstykke

og kom på en række områder til at præge udviklingen i

sidste halvdel af 1800-tallet. Under et besøg hos pastor
H.P. Arboe i Jørlunde præstegård stiftede Jørgen Han
sen bekendtsskab med pastor H.C. Sonnes lille skrift
”Om Arbejderforeninger”. Han blev så begejstret for
tanken om forbrugsforeninger, at han i 1868 tog initia
tiv til dannelsen af en brugsforening i Ølstykke, hvor
en række af sognets gårdmænd gik ind i bestyrelsen.

Denne første brugsforening - en af de første i landet -

måtte imidlertid opgive i 1870 bl.a. på grund af uover
ensstemmelser mellem bestyrelsen og uddeler K.F.

Otto, der tidligere havde været høker i Ølstykke, og
hvis lokaler brugsforeningen havde lejet.

1 1877 tog den gamle bestyrelse imidlertid initiativet
til at genoprette brugsforeningen, der fik gårdejer Jør
gen Larsen som formand og Jørgen Hansen som kasse

rer og sekretær. Dermed genfødtes Ølstykke Brugsfor

ening til en lysere fremtid, som skulle komme til at vare

Sådan tog brugsforeningen sig ud i 1927. Det nye store
pakhus opførtes i 1913. Her indrettedes til venstre for por
ten det mølleri, som blev drevet af uddeleren. Der er ellers
ikke ændret på bygningen, udover at såvel butik som lejlig
hed har fået et vindfang.
Yderst til venstre ses gavlen af det hus, som brugsforenin
gen købte i 1905, og som blev nedrevet i 1937 for at skabe
bedre tilkørselsforhold.

de næste 100 år.

Æren for såvel det første forsøg, som for genopret
telsen i 1877 må først og fremmest tilkomme lærer Jør
gen Hansen, der i over 40 år lige til sin død i 1911 både
organisatorisk og praktisk virkede for brugsforenings

bevægelsen i Danmark. Han gjorde også Ølstykkes

navn kendt i mange kredse, idet han i almindelighed
aldrig blev kaldt andet end Hansen - Ølstykke. Han
var fra oprettelsen i 1877 og til 1. april 1890 regnskabs

fører og sekretær for Ølstykke Brugsforening, og hele

hans opfattelse af brugsforeningernes formål og for
pligtelser - også udover det forretningsmæssige - kom

til at præge foreningen og dens aktiviteter stærkt.
Intentionerne bag pastor Sonnes skabelse af den første
Ølstykke Brugsforening ca. 1900.

brugsforening i Thisted var båret af en idealisme og
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optimisme, som strakte sig langt udover de rent økono

at hun svarede 5% i rente om året, samt at lånet skulle

miske og forretningsmæssige fordele. Pastor Sonnes

tilbagebetales i løbet af to år. Samme år vedtoges at

ideer om at virke med sociale og kulturelle formål

medvirke til oprettelse af en husflidsforening i Ølstyk

vandt grobund mange steder. Når Ølstykke Brugsfor

ke. I 1883 vedtoges det på et bestyrelsesmøde den 31.

ening tog sådanne opgaver op, skyldtes det ikke

august at dække læge- og apotekerregninger på ialt 49

mindst lærer Jørgen Hansens inspiration og humane

kr. til 5 værdigt trængende Ølstykkeborgere.

holdning og indstilling.

Allerede fra starten i 1877 gav man medlemmerne

Der blev oprettet fond til Oplysningens Fremme

mulighed for at bruge brugsforeningen som sparekas

(foredragsforening). Der blev ydet hjælp til syge og

se, hvor man - meget praktisk - kunne indsætte og

trængende bl.a. ved at betale læge- og apotekerregnin

hæve penge, når man nu alligevel havde ærinde i

ger, og man ydede lån til medlemmer, som af en eller

butikken. Denne virksomhed fik efterhånden et betyde

anden grund var kommet i øjeblikkelig trang. Det kan

ligt omfang og bestod helt op til 1974, da man vedtog

nok være værd at fremdrage nogle eksempler fra pro

ikke mere at modtage indskud. På det tidspunkt stod

tokollerne.

der mere end 100.000 kr. i "Brugsens sparekasse".

I 1878 vedtoges det at tilstå husmand P.P.'s hustru i

Helt op til 1884 havde brugsforeningen beholdt

Udlejre lån til anskaffelse af en symaskine på de vilkår,

næringsbevis for høkerhandel, hvilket betød, at alle -

Sådan så brugsforeningens
butik ud ved 50-års jubilæet i
1927. Interiøret er typisk for
tiden med vægt og lodder, kaf
femølle, lange rækker af dybe
skuffer til mel, gryn o.s.v. samt den næsten obligatoriske
stol, hvor man kunne sætte sig
og få en sludder med uddele
ren.
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også ikke medlemmer - kunne handle i Brugsen. 11884

des at der i 1926 var 12.152,06 kr. til rådighed. Det viste

blev dette opgivet, og det blev en "ren" brugsforening -

sig at være en særdeles klog foranstaltning, som hjalp

kun for medlemmer. I 1896 fik foreningen indlagt tele

foreningen gennem mange vanskeligheder i tiden mel

fon, som skulle stå til rådighed for alle medlemmer -

lem de to verdenskrige.

selvfølgelig mod, at man betalte for samtalerne.

11917 beslaglagde staten hele vintersædhøsten og en

I 1902 blev brugsforeningens 25 års jubilæum fejret

stor del af vårsæden, som skulle lægges på lager for

den 28. juni med fællesudflugt til Slagslunde skov, og

statens regning forskellige steder. Bestyrelsen vedtog at

spisning samt bal på Ølstykke Kro. Tilslutningen var

overlade sin pakhusplads gratis til formålet. Uddeleren

overvældende stor med en imponerende række af hes

skulle dog have statens betaling for oplagringspladsen,

tevogne. Lærer Jørgen Hansen, Ølstykke, der var gået

mod at han til gengæld påtog sig alle udgifter ved

af i 1894 og nu boede i København, deltog i festen, og

oplagring, pasning og kørsel m.v.

der var telegrafisk hilsen fra formanden for FDB, Seve
rin Jørgensen.

Allerede uddeler Laurits Andersen (1910-1916) hav
de drevet et mindre mølleri sammen med brugsfor

Der var flere gange tale om at oprette filialer af

eningen, og i 1923 besluttede bestyrelsen af forny møl

Ølstykke Brugsforening, uden at det dog nogensinde

leriet med nye maskiner m.v., og der oprettedes en

blev virkeliggjort. I 1884 var der interesse for en filial i

overenskomst med uddeleren, som skulle drive mølle

Jørlunde og i 1907 i Slagslunde. Begge forslag blev dog

riet. Denne kontrakt ændredes i 1937, så uddeleren

opgivet, og Ølstykke Brugsforening lovede i stedet at

blev fritaget for at betale 250 kr. årligt for mølleriet mod

sende en vogn dertil 1-2 gange om ugen. På samme

at opretholde samme service som hidtil og selv klare

måde gik det med en opfordring fra nogle beboere i

reparationer m.v. Mølleriet blev nedlagt ved ombyg

Stenløse, der i 1919 blev forhandlet i bestyrelsen. Så

ningen i 1961.

sent som i 1939 fremkom der igen ønsker fra Stenløse
om en filial endog med indstilling om køb af hus, men

sagen blev henlagt.

Ølstykke Brugsforenings Bibliotek
I den første danske brugsforenings vedtægt står der i

Allerede i 1914 begynder man at kunne mærke virk

§ 6: Af det indvundne overskud bliver 2 '/z% årligt hen

ningerne af 1. verdenskrig. Den 28. august konstate

lagt til anskaffelse af nyttig læsning og tilvejebringelse

redes det på et bestyrelsesmøde, at uddeleren var ind

af fælles forsamlings- og læseværelse.

kaldt til sikringstjenesten og dette sammen med de

Det fik aldrig nogen betydning for Thisted - forenin

vanskelige økonomiske forhold i landet i det hele taget,

gen og heller ikke for andre brugsforeninger, som sim

fik bestyrelsen til igen at understrege, at al handel fra

pelthen udelod denne bestemmelse i vedtægterne. Men

nu kun kunne ske mod kontant betaling. 11916 henlag

to steder i landet oprettedes der bogsamlinger i forbin

des der 300 kr. til et fond til imødegåelse af prisfald på

delse med brugsforeninger, nemlig i Vojens i 1880 og i

varer, og henlæggelserne fortsatte i de følgende år, såle

Ølstykke i 1884.
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Der er ikke nogen tvivl om, at det var lærer Jørgen

me. Bortkomne eller beskadigede Bøger, er ved kom

Hansens indsats, når der i Ølstykke hvert år blev afsat

mende pligtig fuldt ud at erstatte.

midler til at opretholde en bogsamling. Han var en for

I de første otte år fik bogsamlingen hjemsted i brugs

taler for pastor Sonnes tanker om sammenhængen mel

foreningens lokale, og det har således været uddeleren,

lem en forbedring af folks materielle vilkår og deres

der har fungeret som bibliotekar. Det må, skriver lærer

åndelige udvikling, og gennem mange år var det hans

A.N. Holm i 1927, have været ret pudsigt at høre et

opfattelse af brugsforeningernes opgaver og holdning,

medlem forlange en spegesild og ”En sjæl efter døden".

som slog igennem i Ølstykke.

1 1892 blev det vedtaget at træffe aftale med en interes

På det tidspunkt var der i Ølstykke en lille bogsam

seret om at huse og udlåne fra samlingen. Først havde

ling, som havde eksisteret i adskillige årtier - formentlig

den til huse hos husmand Mogens P. Jensen for senere

fortsat på grundlag af den bogsamling, som Lars Jør

at blive overtaget af Niels P. Larsen, som boede lige

gensen, Vejsten, havde samlet til brug for medlemmerne

overfor brugsforeningen i det hus, hvor nu GI. Ølstyk

af Landøkonomisk Forening i Ølstykke i 1830-erne.

ke Kro er. Her var der bibliotek lige til 1916.

Et beskedent bidrag på 2 mark om året gav ikke

I 1894 blev man enige om at oprette en afdeling i

megen baggrund for samlingens vækst, og da det i

Svestrup Skole, og der blev i den anledning købt bøger

1884 så ud, som om samlingen måtte nedlægges, trådte

for den ikke helt ringe sum af 800 kr. Afdelingen i

Jørgen Hansen til.

Svestrup endte med at blive "hovedafdelingen" af bib

Han foreslog, at brugsforeningen overtog den eksi

sterende bogsamling, for selv at drive den videre som
Ølstykke Brugsforenings Bibliotek.

Der findes ikke oplysninger om udlånets størrelse i
disse år, men i 1907-08 bemærkes det i al fald, at

Ideen vandt gehør hos bestyrelsen, og den 27. juli

udlånet var ringe. Samlingen var spredt og tilfældig, og

1884 vedtog den læseforening, som ejede den gamle

det var skiftende bestyrelser for foreningen, som admi

bogsamling, og brugsforeningen i fællesskab, at brugs

nistrerede midlerne og sørgede for indkøbene.

foreningen skulle overtage samlingen og forpligte sig

til at drive den videre.
Det skete på følgende vilkår:
A. Brugsforeningens Medlemmer læser frit, og kun
saadanne kan få bøgerne til Laans.

B. Intet Medlem kan faa mere end een Bog ad Gan
gen og maa kun beholde samme i 14 Dage. Beholdes
Bøgerne længere, bødes 5 øre for hver Dag.
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lioteket, der passedes af de skiftende lærere.

C. Den, der laaner en Bog, er fuldt ansvarlig for sam
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I 1914 foreslog lærer A.N. Holm i Svestrup, at man

Brugsforeningen var stadig ejer af biblioteket og gav

reorganiserede bogsamlingen og omdannede den til et

helt op til 1962 tilskud til formålet. Sognerådets tilskud

offentligt bibliotek, hvor alle kommunens indbyggere -

blev imidlertid større og større, og dertil kom, at man

ikke kun brugsforeningens medlemmer - kunne låne.

stillede et lokale til rådighed i Svestrup Skole. Her hav

Såvel bestyrelse som medlemmer gik ind for lærer

de biblioteket til huse lige indtil 1955, da det flyttede til

Holms forslag, og han fik selv den opgave at reorgani

den nybyggede Svanholmskole. Her havde sognerådet

sere samlingen. 5-600 udslidte bind blev kasseret, sam

indrettet et specielt, selvstændigt lokale, som i forhold

lingen blev katalogiseret, og der blev trykt et katalog.

til tiden og kommunens størrelse må betegnes som

Brugsforeningens medlemmer fik stadig ret til gra

særdeles velegnet.

tis hjemlån, mens andre måtte betale 2 kr. om året. Nu

I begyndelsen af 60-erne påbegyndtes de store ud

syntes også sognerådet at begynde at interessere sig for

stykninger i Ølstykke, og befolkningstilvæksten betød

biblioteket, og det gav det formidable tilskud af 20 kr. I

stadigt stigende udlån og øget benyttelse på biblioteket

1915 fik biblioteket sit første statstilskud på 85 kr., og

i Svanholmskolen. I 1968 besluttede sognerådet at

derudover tilgik der fra forsvarsministeriet 30 kr. som

påbegynde projekteringen af et nyt bibliotek, som blev

tilskud til biblioteksbetjeningen af de sikringsstyrker,

indviet i juni måned 1971. Ølstykke Bibliotek er nu

der var indkvarteret i sognet.

kommunalt, men det var Ølstykke Brugsforening med

Der var selvfølgelig også ønsker om at få en udlåns

lærer Jørgen Hansen i spidsen, som lagde grunden til

afdeling i stationsbyen, og her blev stationsbyens

biblioteket i 1884 og dermed skabte tradition for god

brugsforening, der oprettedes år 1900, bragt ind i bille

biblioteksbetjening i Ølstykke kommune.

det, således at den også gav et tilskud. Afdelingen hav
de først til huse i selve brugsforeningen, men flyttedes i

Jørgen Hansen

1920 til Ølstykke Privatskole på Østervej.

Jørgen Hansen var født i 1837, fik eksamen fra Jonstrup

Reorganiseringen strakte sig også til bestyrelsen,

Seminarium i 1857 og blev i 1860 lærer i Ølstykke.

idet biblioteket fra 1915 fik sin egen bestyrelse beståen

Jørgen Hansen var, også som lærer, åben overfor alle

de af 2 medlemmer valgt af Ølstykke Brugsforenings

nye tanker, og i en sommerferie opholdt han sig hos

bestyrelse, og et medlem valgt af Stationsbyens Brugs

Christen Kold for at stifte bekendtskab med hans skole

forenings bestyrelse. I 1922 fik Ølstykke Brugsforening

tanker. Så snart han kom hjem derfra, afskaffede Jørgen

et medlem mere, og samtidig indtrådte et medlem

Hansen alle lærebøger for alene at undervise ved "det

valgt af Ølstykke sogneråd. Hermed understregedes, at

levende ord". Det nye vakte selvfølgelig straks en vis

biblioteket nu var offentligt, og at sognerådet dermed

bekymring hos forældrene, men den bortvejredes hur

havde en forpligtelse på alle indbyggeres vegne.

tigt af børnenes begejstring og kundskaber.

Denne reorganisering betød en betydelig vækst i
benyttelsen i de efterfølgende år.

Skolen fik fine vidnesbyrd fra biskop og provst, når

de var på visitats, og deres tilsyn har næppe været mil-
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teforeningen i Ølstykke. Jørgen Hansen kom ret tidligt i

forbindelse med en række grundvigske præster i

Ølstykkes omegn, bl.a. pastor Hermann Peter Arboe i
Jørlunde, pastor Hans Peter Møller i Jyllinge og kapel
lanen i Slagslunde, Rasmus Pedersen, som senere blev

valgmenighedspræst i Vejstrup, og til hvem Jørgen
Hansen kom til at stå i et nært venskabsforhold. Disse

venskaber - og vel også det nære kendskab til Christen
Kold - gjorde ham til en helhjertet tilhænger af Grundt

vigs kirkelige anskuelser.
Hurtigt efter sin ansættelse i Ølstykke, voksede Jørgen
Hansens politiske engagement, ikke mindst under ind

tryk af grundlovskampen i 1865 - 1866. Det skyldtes
således ikke mindst Jørgen Hansen, at gårdejer Hans

Lærer Jørgen Hansen, Ølstykke
født 1837 død 1911

Jensen, Kyndby, blev valgt i Frederikssund-kredsen

som modstander af den reviderede grundlov.

I 1873 lod Jørgen Hansen sig opstille i Frederiks
værk og i 1876 i Hillerød, dog begge gange uden at

dere, da de høje herre også med undren havde hørt om

opnå valg. I 1881 opfordrede hans gode ven, valgme

skolen uden lærebøger.

nighedspræst R. Pedersen, Vejstrup, ham til at opstille i

På skolemøder talte Jørgen Hansen for Christen
Koids skoletanker, og han gik endog ind for, at der ikke

Ved de følgende valg styrkede han sit stemmetal i

burde holdes eksamen i det han kaldte for "åndsfage

denne kreds, ikke mindst fordi han i rigsdagen vandt

ne". Men her var Jørgen Hansen for langt forud for sin

sig en fremtrædende position som medlem af og sekre

tid, og sådanne tanker vandt ikke gehør.

tær for finansudvalget. Senere sluttede han sig til Boj

Jørgen Hansen var meget musikalsk, og sang og

sen - kredsen i Venstre, og det frembragte så megen

musik fik en stor plads i skolen. Han stiftede en sang

opposition imod ham i kredsen, at han tabte valget i

forening, som bl.a. virkede i kirken. Denne sangfor

1890 og dermed gled ud af rigsdagen.

ening samlede størsteparten af pengene ind til det kir

I 1894 søgte Jørgen Hansen, Ølstykke, sin afsked på

keorgel, som i 1878 afløste et endnu ældre orgel fra

grund af en ørelidelse. Han flyttede til København,

1842. Orglet står nu i kapellet.

hvor han koncentrerede sig om sin post som formand

Jørgen Hansen var forøvrigt også dybt interesseret i
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Kværndrup-kredsen på Fyn, og her opnåede han valg.

skyttesagen og blev udnævnt som æresmedlem af skyt

og fra 1896 som næstformand for fællesforeningen.

Jørgen Hansen døde i 1911.
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Frederikssund - banen.

helt ubebyggede område. Lyngen lå hen uden bevoks

Som kandidat til rigsdagen engagerede Jørgen Hansen

ning af nogen betydning, og af bebyggelse var kun en

sig i spørgsmålet om en jernbaneforbindelse til Frede

mindre gård på Jørlunde-siden, mod syd lå den lille

rikssund. Der var tale om en nordlig eller en sydlig

gård, Johannedal, de store gårde Ørnebjerg og Hylde

linieføring, og den 23. maj 1873 vedtog rigsdagen lov

land (nu Ny Toftegård) samt et mindre husmandssted

om en linie fra Lillerød over Slangerup til Frederiks

ved Tjørnehøj.

sund. Det var nok ikke mindst Jørgen Hansens indsats,

Der var 3 daglige afgange i hver retning, fra Ølstyk

at rigsdagen i 1875 ændrede denne vedtagelse til en

ke mod København kl. 6.44,11.47, og 17,17 og mod Fre

linie fra Frederiksberg til Frederikssund.

derikssund 10.33, 16.18 og 21.50. Turen til Københavns

Jordarbejderne, der blev mere omfattende end forven

Hovedbanegård tog V/z time, men togene medførte

tet, begyndte i 1876, men først den 17. juni 1879 kunne

megen gods, hvilket betød lange ophold på mange sta

banen indvies under stor festivitas, der selvfølgelig var

tioner.

koncentreret i Frederikssund.

Det tidlige morgentog fra Ølstykke 6.44 medbragte

Stationen blev i Ølstykke placeret, hvor landevejen

hurtigt godsvogne med mælk til hovedstaden. Dertil

Roskilde-Hillerød skar banelinien - måske for at til

kom transport af kreaturer og tørv, som øgedes stærkt

godese Slangerup, der jo blev snydt i denne omgang.

under de to verdenskrige, samt varer til f.eks. brugsfor

De store bygninger må have virket imponerende i det

eningen m.fl.

Slæberen fra København ankommer
til Ølstykke ca. 1910. Ud mod stati
onspladsen er der stakit og port med
stationens navn.
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Stationsforstander Grønning er i
fuld uniform parat til at modtage
og videresende damptoget fra Fre
derikssund. Ar 1906.
I baggrunden villa Rosenly, som
senere blev indrettet til alderdoms
hjem.
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Ølstykke stationsplads en varm
sommerdag i beg. af 1900 tallet.
I baggrunden Ølstykke Kro.
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Ølstykke Kro.
Hvor landevej og jernbane mødes, er der grundlag for

del af sognets liv. Her samledes man til fester og gene

en kro med rejsestald, og allerede 1880 var der opført en

ralforsamlinger, og hvert år opførtes dilettantforestillin

kro i skæringens nordvestre hjørne. Kroen blev fra sin

ger, som samlede fulde huse. I det hele taget blev

start og helt op til 1960, da den nedbrændte, en levende

Ølstykke Kro kendt som et sted, hvor man morede sig.

Ølstykke Kro som den så ud i 1890-erne.
Til højre rejsestalden med vandingstrug til hestene.

Kroen i begyndelsen af dette århundrede. Der er nu kommet
en sal til bagved. Bag bommene ses ledvogterhuset, hvor der
sad en ledvogterske, som sørgede for at sænke bommene, når
toget passerede. En af dem var gift Larsen, hvorefter man
den hurtigt fik tilnavnet "Larsen-Ledet ".

Utallige er de beretninger og anekdoter, der beretter

om små og store begivenheder og episoder i tilknyt

ning til kroen.
Det gik ikke lige godt for alle kroejere, og i flere peri
oder blev kroen drevet af et andelsselskab. 11911 solgte

dette selskab kroen til H. Breitenstein, men selskabet
måtte senere igen overtage kroen i en kort periode.
På dette billede ser vi på kroen mod nord med smukke vej
træer. Bag rejsestalden lå markedspladsen. Ar 1906.

Ølstykke havde tidligere kun haft kroen på Øvre
Værebro Mølle, som havde kongelig bevilling til kro-
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Stationsbyen
Allerede 1893 havde sognefoged Jens Peter Hansen,

Udlejregården, sammen med andre købt gården Lange
bro, som udstykkedes til mindre jordbrug. Han så
imidlertid nu flere muligheder omkring stationen, hvor
han ejede jord - og købte mere til. I 1894 begyndte han

at gøre arealet tæt syd for banen klar til byggeri.
Læge skulle hentes helt i Veksø, så Jens P. Hansen

averterede simpelthen i Berlingske Tidende efter en

læge, idet han mente, at der var baggrund for en prak
sis i Ølstykke. 1 1897 oprettede J.P. Jensen lægepraksis i
Endnu et idyllisk billede af kroen og et kig op ad byggaden.
Til højre villa Rosenly, det senere alderdomshjem. Billedet er
fra ca. 1910.

stationsbyen, men da han i 1898 forventede at få en stil

ling ved et sygehus i Århus, solgte han den ny praksis

til læge J.P. Palle. Jensen fik imidlertid ikke stillingen,
og til hans ærgrelse var læge Palle alt for dyr, da han

hold og brændevinsbrænding, og som iøvrigt fungere
de som kro til 1929. Grunden var, at Slangerup købstad

ønskede at vende tilbage.
Allerede samme år købte læge Palle grunden lige

gennem århundreder hårdnakket havde holdt på sin

syd for banen til 30 øre kvadrat-alen og byggede læge

eneret til krohold.

boligen.

Stationsbyen en efterårsdag i 1910,
hvor vejen er pløret og opkørt.
Læg mærke til vejgrøfterne og vej
træerne.
Lige bag huset til venstre udmun
der nu Ørnebjergve,j og til højre
ses villa Pomona og huset med
slagterbutikken.
Huset med det smukke stakit er
nedrevet fornylig.
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- men i sommertiden er Stations
byen en idyl med forhaver og vej
træer. Til højre ses tilbygningen
med slagterforretningen. År 1910.

Dannebrogsvej ca. 1910. Mange af vejtræerne er endnu
bevaret. Til venstre Karretmagerværksted.

Møllevej ca. 1910.1 baggrunden Johannedal.
Til venstre tømrermester Hansens bolig med værksted.
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Udsigt over stations
byen ca. 1910.1 for
grunden et hus ved
Ørnebjergvej og i bag
grunden den villa,
som senere blev bolig
til ostefabrikken. Bag
denne Johannedals
Mølle.

I år 1900 oprettedes stationsbyens brugsforening (nu

et foderstofpakhus på Johannedalsvej, 25 alen langt og

Fremtidens Hushjælp), og i januar 1901 anlagdes Johan-

12 alen bredt. Lejen skulle være 433 kr. de første tre år,

nedalsvej. Senere samme år kom Dannebrogsvej til

100 kr. i de næste 7 år og derefter 150 kr. Det var det,

med kantsten og fortov, og arealerne langs disse veje

som blev til Johannedals Mølle, som nu er nedrevet.

blev reguleret til byggeri.

Møllevej førtes igennem senere.

I 1902 traf Jens Peter Hansen aftale med tre foderstof

11903 anlagdes en markedsplads ved kroen og stati

foreninger - Jørlunde, Langager og Vigen - om at bygge

onen, forsynet med rækværk og kantsten til kreaturer-

Brugsforeningen i Stationsbuen var en nøje kopi af bygnin
gen i GI. Ølstykke ca. 1910.

Stationsbygaden en sommerdag med brugsforeningen i bag
grunden. Til højre Ølstykke bageri. Læg mærke til stakittet,
som skærmer af mod banelegemet. År 1910.
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ne. Hele pladsen blev belagt med grus og sand. Det var

155 gårde og huse og befolkningen var beskæftiget

fra begyndelsen tanken, at der skulle holdes marked 4

således:

gange årligt. Samme år anlagdes Pomonavej, som end

526 ved landbrug.

og forsynedes med en allé af frugttræer.

174 ved industri og håndværk.

I 1906 opførte Jens Peter Hansen, Toftehøjgården til

67 ved liberale erhverv.

sin søn - senere sognefoged Hans Jensen Hansen.

46 ved handel.

11909 opførte han gården Marienlyst til sin datter og

38 ved andre erhverv.

svigersøn, og dermed var Udlejregården og de jorder,

25 levede af deres midler.

der var købt til, fordelt på tre gårde.

5 var under fattigforsorg.

Her ved indgangen til 1900-tallet kan vi se tilbage på

det foregående århundrede, som bragte så store foran

Landbruget

dringer også til Ølstykke sogn.

Ølstykke var - som gennem århundreder - et udpræget

Befolkningstal

landbosamfund, som kun langsomt tog form efter de

Selv om tallene er beskedne, så må vi konstatere, at

store omvæltninger kort før år 1800. Sognet synes at

befolkningen i løbet af 1800-tallet voksede med 75%.

være sluppet nogenlunde helskindet gennem proble

merne omkring "statsbankerotten" i 1813 og en tyngen
Vi kan gennem folketællingerne følge antallet:

de landbrugskrise i 1820-erne. Hverken oprettelsen af

fattigkommissionen i 1803 eller sogneforstanderskabet

i 1842 synes at have betydet større ændringer i daglig
Ar.

Indbygger.

dagen. Krigen i 1848 berørte nok sognet gennem de

1801

504

mange indkaldelser, som berøvede landbruget nødven

1840

712

dig arbejdskraft, men krigens udfald skabte ny opti

1860

827

misme. Krigen i 1864 var en langt større belastning

1872

820

både under dens forløb og efter det sviende nederlag

1880

888

og tabet af Sønderjylland.

1901

878

Men fra 1860-erne og frem til 1. verdenskrig i 1914
skete en omlægning af dansk landbrug, som bedst kan

karakteriseres som et systemskifte. I 1857 opførtes den

Bebyggelse og erhverv

Landbohøjskole på Frederiksberg, som gennem sin ud

I 1860 havde sognet 53 gårde, 39 huse med jord og 21

dannelse og sin forskning bragte dansk landbrug op på

jordløse huse. Disse tal var i 1872 vokset til 60 gårde, 42

et niveau, der ikke blev overgået noget andet sted i ver

huse med jord og 34 huse uden jord. 1 1888 var der ialt

den.

79

1800-tallets Ølstykke

GI. Ølstykke i begyndelsen af århundredet på en efterårsdag, hvor man godt forstår, at pigen holder sig til vejsiden. Til venstre to
gadehuse og bag disse, kirken og skolen fra år 1900. Bag smedjen til højre ses brugsforenins gavl.
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Nye husdyrracer og kornsorter m.v. blev taget ind, nye

kanaliserede den nye viden ud til de enkelte landmænd.

og stadig flere maskiner blev taget i brug, og import af

Udviklingen var også baggrunden for, at landbruget

foderstoffer samt eksport af smør og kød kom i gang

kom helskindet gennem omlægningen fra hovedsage

som et resultat af en stadig stigende produktion. Hele

lig kornavl til overvejende husdyravl i 1880-eme, og

denne udvikling var baggrunden for andelsbevægelsen,

det ændrede helt gårdenes driftsformer. 11893 var der i

som også i Ølstykke kom til udtryk i dannelsen af en

Ølstykke 318 heste, 1083 stk. hornkvæg, 388 får, 1059

række foreninger heriblandt landboforeninger, som

svin og 23 geder.
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Idylisk sommerbillede fra Ølstykkes gadekær tilsyneladende på en søndag, hvor børn og voksne er i stadstøjet og har tid til at
lege og gå tur. I baggrunden et par arbejdsvogne, som har været en tur i dammen.

Langager Mejeri

ge leverandører boede i Rørbæk og Snostrup. I 1922

På et landbomøde på Ølstykke Kro den 6. februar 1884,

blev mejeriet udvidet, og der var da 140 leverandører

hørte Ølstykke-bønderne for første gang om centrifu

med 1100 køer, som årligt leverede 3.5 mil. kg. mælk.

gen, hvilket nok har hensat dem i dyb undren over de

Mejeriet blev nedlagt 1959.

tekniske muligheder. Men allerede i 1888 havde man

Netop i tiden fra 1860 til århundredskiftet er opførel

accepteret tanken og startede Langager Andelsmejeri.

sen af mange nye landbrugsbygninger og stuehuse på

Mejeriets beliggenhed dikteredes i høj grad af, at man

gårdene udtryk for gode økonomiske tider. De gamle
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Langager Mejeri. Mejeribestyrer Larsen og Hustru Katrine
med børn, 2 mejerister, 1 mejerske og ung pige. Foto: 1907.

bygninger var mange steder fra udskiftningstiden

Gården Svanholm ca. 1920. Gårdens bygninger stammede
tilbage fra udskiftningstiden kort før ar 1800. Svinghjulet
til venstre står i forbindelse med en vandpumpe. Det gamle
stuehus erstattedes først i begyndelsen af 20erne af en pom
pøs ny bygning.

omkring 1800-året og blev nu fornyet med grundmure

de udhuse og præsentable stuehuse, som vi endnu kan
se dem på Hampeland, Spoelsbjerg, Skatskær, Ørne

bjerg o.m.fl.

Industri.
Industri var der ikke megen baggrund for i det lille
samfund, og først i slutningen af århundredet etablere

des en fabrik for daglige lervarer i mosen øst for stati

onsbyen. Her etableredes senere en tørvefabrik, som
endog benyttede sig af betegnelsen "Patent Brændsels

Fabrik". Herfra sendtes tonsvis af tørv til hovedstaden
med jernbanen. Rester af fabriksbygningen eksisterer

stadig, og navnet Fabriksvej mindede om den tid. Til

industri må vel også henregnes sognets to møller, som i
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1891 blev forøget med Skenkelsø Mølle.

En af de gårde som allerede 1866 fik nyt stuehus var Skatskjær i Svestrup. Her presenteres nybygningen i sin nyanlag
te have, og gårdens folk er stillet op til fotografering - endog
karlen med en af hestene.
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Stengården i GI. Ølstykke med den meget lange lave fronteespice, og dekoration omkring havedøren, som anvendtes
mange steder.

Den gamle tørvefabrik, som den ligger i mosen nu.
Tegning af Bent Larsen.

Det politiske liv.
Med enevældens fald og den nye grundlov udvikledes
et politisk liv, som i landsognet Ølstykke især samlede

sig om partiet Venstre. Som allerede nævnt fik Ølstyk

ke i lærer Jørgen Hansen sin egen repræsentant i rigs
dagen til stor gavn for egnen.

At venstre havde en højborg i Ølstykke og på egnen
fremgår tydeligt af tallene fra rigsdagsvalgene. I 1881
valgtes P. Pedersen, Oppe Sundby, ind med 1027 stem

mer mod højremandens 587 stemmer. Valghandlinger
fandt sted på torvet i Frederikssund og foregik ved

håndsoprækning. Højre havde flest stemmer i Horns
Herred, hvor godsejerne tilsagde alle til at møde, og

Gården Hampeland i GI. Ølstykke.
Bygningerne, som nu ejes af Ølstykke Kommune, er opført
ca. 1870.

kun få vovede at stemme mod husbond, som selv var
til stede. Også i Jørlunde sogn havde højre langt flere

stemmer end i Ølstykke. Disse modsætninger kunne
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Hillerød i 1883 mødte ikke mindre end 8.000 venstre-

mænd op, men de ca. 4.000 højremænd omringede
talerstolen og forhindrede venstremændene adgang.

I 1886 optrådte gendarmerne ved et venstre-politisk

møde i Frederikssund.

Mandskabet på lervarefabrikken i mosen ca. 1892. Allerede
da blev der dog også gravet tørv.

nok give anledning til mange kontroverser, som mätte
afgøres efter valghandlingen, når resultaterne skulle

fejres eller skylles ned på Frederikssunds mange be
værtninger.

Gårdejer Chr. P. Pedersen, Svanhom.

Venstre holdt sin stilling til 1910, da partiet tabte -

ikke til højre - men til socialdemokraten Lars Pedersen,

I sommeren 1884 blev gårdejer Chr. P. Pedersen, Svan-

Annisse. Grunden var i høj grad, at Venstres kandidat,

holm i Ølstykke, arresteret i Frederikssund for maje

Chr. Berg, var stærkt belastet af Alberti-skandalen og

stætsfornærmelse. Han havde udtalt, at kongen havde

fik en dom på 2.000 kr. i bøde.

gjort mened og brudt grundloven. Han fik senere en
dom på 2 mdr.'s fængsel. I venstrevælgernes øjne var
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Estrup - tiden

han en helt, og efter udstået straf blev han den 27. juli

Under konseilspræsident Jacob Estrups regering (1875-

1886 udenfor arresten i Frederikssund modtaget af et

94) kom det til meget skarpe modsætninger mellem

helt vogntog fra Ølstykke, som inviterede ham til fest

Højre og Venstre, og Estrup gik så vidt som til at gen

middag. Senere fortsatte festen hjemme i Ølstykke.

nemføre provisoriske finanslove og indsætte gendar-

Muligheden for at blive tvunget til at skulle arrestere

meri mod sine modstandere. På et stort politisk møde i

sine egne fik Jens Peter Hansen til i 1886 at frasige sig

1800-tallets Ølstykke

posten som sognefoged, idet han undskyldte sig med

kirken. I 1893 oprettedes en anden sangforening, som

manglende tid. Men efter at Es trup havde trukket sig i

nok havde mere verdslig karakter. Den eksisterer end

1894, blev Jens Peter Hansen igen sognefoged fra 1896.

nu og har gennem 100 år haft en ikke ringe betydning

Nederlaget i 1864 gav en opblomstring af de natio

for selskabeligheden og sammenholdet i sognet. Langt

nale følelser, og sammenbidt stod danskerne sammen

op i dette århundrede blev det spøgende sagt, at intet

om at vise, at "hvad udad tabes, skal indad vindes",

af betydning blev behandlet i sognerådet, før det havde

som Dalgas udtrykte det. Det var sådanne holdninger,

været til drøftelse i sangforeningen, hvor de fleste af

der lå bag oprettelsen af brugsforeningen i 1868 og som

sognerådets medlemmer også var med.

blev baggrunden for andelsbevægelsens succes.

Ved siden af disse foreninger trivedes en række

andre foreninger samt en del såkaldte klubber, hvis

Foreningsliv

væsentligste opgave var at afholde baller, maskerader

Men det betød også en opblomstring af foreningslivet,

o.lign. på Ølstykke Kro, hvor de forskellige foreninger

som allerede havde gode traditioner i Ølstykke. Det

også opførte dilettantskuespil, som altid trak stort pub

var lærer Jørgen Hansen, som i 1860-erne fik oprettet

likum. En af klubberne hed "Rosen", men også klubben

en gymnastik- og skytteforening, hvis gamle fane -

"Enigheden" i Frederikssund havde mange medlemmer

skænket af Ølstykkes Qvinder i 1869 - endnu eksisterer.

fra Ølstykke.

De mange sølvplader på fanestangen vidner om stor
aktivitet og færdighed - helt op i dette århundrede.

Det var også Jørgen Hansen, som tog initiativet til

dannelsen af en sangforening, som bl.a. var virksom i

Ligkapel
Her i slutningen af 1800-tallet skete flere forandringer. I
1886 opførtes et ligkapel ved kirken. Kommunen betal

te omkostningerne på 1.600 kr., og kirken stillede

grund til rådighed. Før den tid foregik alle begravelser
fra hjemmene, hvor liget stod til begravelsen fandt

sted. Nu ændredes denne skik hurtigt, hvilket tydeligt
fremgår af annonceringen af dødsfald og begravelser.

Ny præstegård
I 1890 døde pastor Knud Eskild Møhl, 85 år gammel.

Han havde da været sognepræst i Ølstykke siden 1836

- altså i 54 år.
Skytteforeningens gamle fane fra 1869 præsenteres ved et
gymnastikstævne i beg. af 1920erne.
Den opbevares nu på lokalhistorisk arkiv.

Den gamle præstegård, der formentlig stammede fra

1700-tallet, var allerede da forfalden, og i 1894 bygge
des den nuværende præstegård ved præstegårdsha-
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Tegning af den gamle
præstegård ca. 1890.
Til venstre ligger
ligkapellet fra 1886.

vens nordside. Den gamle præstegård, som da lå på

Han var en meget ivrig havemand, som en tid fik lov at

den nuværende kirkeplads, blev nedrevet.

dyrke den sydligste del af præstegårdshaven. Senere

11911 overgik kirken til selveje, og i 1925 udvidedes

fik han af gårdejer Hans Jensen Hansen lov til at dyrke

kirkegården, hvorved kapellet blev inddraget i kirke

gården. Først da blev kirkepladsen reguleret til parke
ringsplads, og den nuværende vej til præstegården øst

om kirkegården blev anlagt.

Lærer P. Larsen

11894 tog lærer Jørgen Hansen sin afsked, og han efter
fulgtes af lærer P. Larsen. P. Larsen blev anset for en

streng og dygtig lærer, men han havde også mange
andre interesser. Han var således meget optaget af
Henry George og hans ideer om retsstaten og skrev
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mange artikler om emnet til dagblade og tidsskrifter.

Den nye præstegård, som pastor Andersen lod opføre, 1894.

1800-tallets Ølstykke

Lærer P. Larsen i sin have i lyngen, hvor han også opførte et lysthus.

en del af mosen tæt ved det nuværende tennisanlæg.

I sine ledige stunder fik P. Larsen også tid til at skrive

Her anlagde han en smuk blomsterhave med vandløb,

digte, hvoraf flere opbevares i det lokalhistoriske arkiv.

broer og et lysthus. Anlægget er nu helt forsvundet.
Lærer Larsen var ikke tilfreds med de bestående

Børnesangen "Lille føl, ved du hvad" er forfattet af

lærer P. Larsen, og den fik melodi af Oluf Ring.

lærebøger, og han udarbejdede derfor en ny ABC og i

Lærer Larsen tog sin afsked i 1928, hvorefter han

samarbejde med tre lærere fra nabosognene en ny læse

flyttede til Faxe, hvor han forøvrigt anlagde endnu en

bog og en ny regnebog. Begge disse skolebøger blev

flot have på sine gamle dage.

meget populære overalt i landet og blev udsendt i

mange oplag.

1900-tallets Ølstykke
Der er i det foregående trukket en række linier ind i

Lærer A.N. Holm var en alsidigt interesseret mand

vort århundrede, men mange andre udviklingstræk

med rige evner og megen initiativ. Han blev medlem af

skal med.
Efter festlighederne ved indgangen til et nyt århun

Ølstykke sogneråd og af Værgerådet, ligesom han sad i

bestyrelsen for Ølstykke Brugsforening. Han blev en

drede kunne Ølstykkerne tilsyneladende se fremtiden

aktiv formand for Ølstykke-Jørlunde Foredragsfor

imøde med stor optimisme.

ening og for Ølstykke Sangforening. I mange år drev

Stationsbyen var i vækst. Håndværkere og handlen

han ungdoms- og aftenskole med stor deltagelse, og

de flyttede til, og i 1898 var opført ny lægebolig. I året

gennem flere år ledede han gymnastikundervisning for

1900 fik Stationsbyen sin egen brugsforening - bygget

egnens unge.

som en tro kopi af Ølstykke Brugsforening. I Ølstykke

Lærer Holm havde vist, før han kom til Ølstykke,

byggedes en ny forskole for at supplere den gamle Ryt

fattet interesse for bibliotekssagen, og da han kom til

terskole, og der ansattes fra nu af en lærer mere.

Svestrup, fulgte hvervet som bibliotekar automatisk

med.

Lærer A.N. Holm
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Som medlem af Brugsforeningens bestyrelse fik han

1 1907 fik Svestrup Skole i A.N. Holm en ny lærer, som

yderligere kendskab til det gamle "ægteskab" mellem

skulle komme til at sætte sit præg på sognet.

bibliotek og brugsforening i Ølstykke. Det modnede

Lærer Holm og hans familie i
Svestrup skole.
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efterhånden tanken hos ham om at få oprettet et offent

Ølstykke som hesteby

ligt bibliotek efter moderne principper.

Omkring år 1900 blev Frederiksborghestene på det

I det foregående er skildret Holms indsats for biblio

gamle ærværdige hestestutteri ved Frederiksborg Slot

tekssagen i Ølstykke, men hans voksende interesse og

hjemløse. En kreds af hesteinteresserede fra hele Sjæl

stigende indsigt bragte ham ind i arbejdet for folkebib

land dannede imidlertid et selskab med det lange

liotekerne på landsplan.

navn, Frederiksborghingste-Opdrætnings-Anstalten,

11919 deltog han i det møde, hvor Danmarks Biblio

som midlertidig fik til huse på en gård i Jordhøj ved

teksforening blev omorganiseret, og senere blev han et

Slangerup. I 1905 stillede den kendte hesteavler,

højt skattet medlem af denne forenings hovedbestyrel

H. Sørensen, Dildal i Jørlunde, Toftegård i Ølstykke til

se som repræsentant for sognebibliotekerne - eller som

rådighed for stutteriet med stutmester Hans Pedersen

de senere kaldtes - deltidsbibliotekerne. Som sådan

som daglig leder.

blev han endog medlem af Biblioteksrådet.
I 1932 rejste han fra Ølstykke og bosatte sig i Gan-

Hermed var Ølstykkes ry som hesteby begyndt, og
allerede i maj 1909 afholdtes det første travløb ved sta

løse, hvor han iøvrigt udførte et stort arbejde for dette

tionen og kroen med opvisning på Toftegård. Det blev

sogns biblioteksvæsen. Han døde den 10. april 1949.

med 2400 deltagere en stor succes, som blev gentaget

de følgende år.

Stutmester Hans Pedersen foran GI.
Toftegaard med et flot forspænd af
Frederiksborgheste.
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I 1912 døde proprietær H. Sørensen, Dildal, og den

land og omdøbte den til Ny Toftegård. Han byggede et

altid nærværende Jens Peter Hansen tog straks initiati

nyt stuehus og ombyggede længerne. Den 6. december

vet til at bevare opdrætningsanstalten i Ølstykke. Alle

1913 indviedes hesteavlscentret Ny Toftegård.

rede i februar 1912 var landbrugsminister Anders Niel

I året 1920 stiftedes foreningen "Hesteavlscentret Ny

sen på besøg på Toftegård, og i marts holdtes et stort

Toftegård", hvor man drev stutteri indtil 1965. Lige fra

møde med besigtigelse af stutteriet for at sikre interes

1928 har man hvert år i februar måned afholdt de lands

serne bag foretagendet. Grev Moltke, Bregentved, del

kendte hestesalg på "Ny Toftegård". Oprindelig var

tog som formand for Landboforeningerne og general

dette hestemarked kun forbeholdt handel med dyr af

Hegerman-Lindencrone som formand for Foreningen

den rene Frederiksborgrace, men i de senere år kom

til den ædle Hesteavls fremme. I juli måned solgtes Tof

hertil handel med heste af de lette racer. Det sidste

tegård til P. Nilausen, hvilket betød et kort ophør af

marked afholdtes i 1985.

opdrætningen og elevskolen.

I 1930 afløste stutmester Sylvest Pedersen sin far

som leder af stutteriet. Far og søn har fra 1900-65 ledet
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Ny Toftegård

det over hele landet kendte og respekterede hesteavls

Interessen for at videreføre stutteriet var imidlertid sik

center på en måde, som aftvinger den største beun

ret, og i 1913 købte Jens Peter Hansen gården Hylde

dring for det arbejde, der her er blevet udført for den

Ny Toftegaard efter ombygningen.

1900-tallets Ølstykke

Ørnebjerg tegnet i 1941 af Holger Worm.
Stutmester Sylvest Pedersen.
Tegning af Holger Worm.

ædle hesteavls fremme. Såvel heste som mennesker har

gæstfrit tog imod børn og unge, som her lærte at føre

her gennemgået en skole, der har sat sig varige spor

Ølstykkes hestetraditioner videre.

inden for både avlen og omgangen med de dejlige dyr.

Interessen for heste og hesteavl var i det hele taget

I 1965 overtoges driften af "Ny Toftegård" af Land

udbredt på egnen - ikke mindst når det gjaldt kørehe

brugsministeriets Hesteeksportudvalg ved dets organi

ste, men her i begyndelsen af århundredet opstod pro

sation "Danhorse". Arbejdet søges drevet videre efter

blemer med de nye automobiler. Et tilsvarende pro

hævdvundne traditioner, og for hesteavlens, landsdel

blem med hestene var opstået efter jernbanens åbning i

ens og byens skyld må man håbe på, at det fortsat kan

1879, da der skete fler løbskkørseler.

trives.
Også andre af Ølstykkes gårde tog hesteavlen op. I

Automobiler

årene 1925-34 plejedes ridesporten igen på GI. Tofte

11910 tog Jens Peter Hansen sagen op i sognefogedfor

gård under ægteparret Tvedes ejerskab.

eningen, og han var med, da man hos folketingets auto

mobiludvalg fremsatte ønske om en skærpelse af auto

Ørnebjerg

mobilloven, således at hensynsløse kørere ikke måtte

Noget tilsvarende voksede op omkring gården Ørne

stikke af fra ansvaret, og iøvrigt mente man, at de måt

bjerg, hvor Viggo og Else Poulsen gennem en årrække

te betale en særlig skat for slid på vejene.
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Hoveriafgiftemes bortfald

Der blev mangel på mange varer - bl.a. mursten - og

Jens Peter Hansen var også med i den kommission,

det var vist netop derfor, Jens Peter Hansen fik etable

som skulle afskaffe arvefæste- og høhoveriafgifterne,

ret et cementstøberi, som han dog hurtigt bortforpagtede.

hvilket blev gennemført 1910. Siden udstedelsen af
arvefæstebreve havde der været betalt en afgift til af

løsning af hoveriforpligtelserne.
Indtil 1857 havde der stadig været hoveri på Frede

riksborg Slots hømarker, og også her var der da aftalt

Lyngen
Omkring århundredskiftet havde en stationsforstander
beplantet et areal i den vestlige del af Lyngen, og denne

beplantning havde bredt sig ved selvsåning mod øst.

en afgift, som altså nu bortfaldt.

El- og vandværk.
Netop på denne tid fik Ølstykke eget elektricitetsværk,
som indrettedes i Johannedals Mølle. Det gav nye mu
ligheder, bl.a. var i 1905 indrettet et vandværk, som
placeredes på Toftehøj.

Vandværket nedlagdes 1985 og er nu fjernet, så

højen så vidt muligt er ført tilbage til sit oprindelige
udseende.

1914-18
I 1914 udbrød 1. verdenskrig, og alle unge mænd ind

kaldtes til sikringsstyrken, men sammenholdet under

Billede fra Lyngen 1974. Foto: Steen Bjerrgaard.

krigsfaren var stor, og alle hjalp hinanden med at klare
høsten og andet arbejde på gårdene. Det blev forbudt

at bruge korn til dyrefoder, da det skulle anvendes til

Efter at der under 1. verdenskrig havde fundet en hård

brødkorn, og det gav store fodrings-problemer. Til

udnyttelse sted til tørvefabrikationen, tog Jens Peter

gengæld steg priserne voldsomt ikke mindst på heste

Hansen initiativet til en afvanding af mosen. Det gen

og slagtekvæg, som i stort tal med jernbanen førtes til

nemførtes i begyndelsen af 1920-erne bl.a. ved at

København og herfra videre til Europas fronter.
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rørlægge en grøft fra mosen ud til Stenløse Å ved Skov

Gennem lange perioder havde sognet indkvartering

bakkerne. Det gav mulighed for endnu nogle år at

af soldater, som alle steder blev budt velkommen. I

videreføre tørveproduktionen, og samtidig fortsatte

1914 arrangerede man endog juletræsfest på kroen for

arealet med at ”springe i skov”, så det udviklede sig til

de indkaldte, som var indkvarteret i Ølstykke.

det smukke naturskovs-område, vi i dag kan nyde.
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Husholdningsskolen
Endnu en virksomhed kom til Ølstykke i 1927, da fru
Elvira Ottesen oprettede en husholdningsskole, som
hun med energi og dygtighed drev til sin død i 1966.

Afsløringen af genfore
nings stenen på Toftehøj i
1921. Særlig hædret ved
den lejlighed blev 2 vetera
ner fra 1864, Jørgen
Mogensen, Ørnebjerg, og
væver Lars Hansen, Kasta
niely.

Skolen ophørte i 1969.

1930-eme
1930-erne blev et vanskeligt tiår med landbrugskrise,
arbejdsløshed og en truende udvikling sydfra, men
også med store omstillinger bl.a. i form af ny sociallov

givning (K. K. Steincke) og ny skolelov.

Som i det foregående århundrede synes Ølstykkes

Fra Sperrestrupvejen ses endnu tydeligt tendensen til

bønder at være sluppet ud af landbrugskrisen uden de

selvsåning mod øst.

store økonomiske og menneskelige katastrofer. Det var

I 1920 glædede Ølstykkerne sig sammen med det

ikke de store beløb, der ydedes fra det offentlige for at

øvrige land over genforeningen med Sønderjylland, og

imødegå krisen. Således modtog Ølstykke kommune i

der rejstes på Toftehøj en genforeningssten, som sang

1931 4.831,25 kr. fra staten i krisehjælp til landbruget.

foreningen skænkede.

Ølstykke Husholdningsskole
ca. 1950. De forreste bygnin
ger er nu nedrevet. Bag skolen
ses til højre mekaniker
Hagesteds villa og i baggrun
den Ørnebjerggaard.

93

1900-tallets Ølstykke

Arbejdsløsheden ramte bredt, og i 1932 anmodede de

arbejdsløse i Ølstykke kommunen om at sætte arbejde i
gang. Det var begrænset, hvilke muligheder kommu

nen havde, men selv de mindste blev udnyttet, som
f.eks. rensning af gadekær, branddamme, grøfter og

vandløb, begyndende kloakering samt skærveslagning.

Det sidste foranledigede amtet til at indskærpe, at det
var forbudt at slå sten fra stendysser, gravhøje og

skelmærker. Der blev også iværksat afvanding af
mosen i Svestrup, og på initiativ fra den nystartede

grundejerforening for stationsbyen, blev der etableret

Alderdomshjemmet, Tegning Ole Bjørn.

en losseplads på Hans Jensen Hansens areal i mosen

50 kr. pr. måned efter sognerådets skøn.

ved Stations vej.
Arbejdsløshedsunderstøttelsen var ikke stor:

Medlemmer af arbejdsløshedskasser: 3,00 kr. pr. dag i 6 dg.
Medlemmer uden fuld anciennitet

2,00 kr. pr. dag

Ugifte faglærte

1,50 kr. pr. dag

Ufaglærte, ugifte

1,00 kr. pr. dag

Ikke medlemmer, gifte

1,50 kr. + 1 kr.

pr. barn, dog ikke over 12,00 kr. ugentlig!

Ikke medlemmer, ugifte
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0 kr.

I loven indgik også muligheden for statstilskud til
oprettelse af alderdomshjem. I 1934 indrettede Ølstyk

ke kommune alderdomshjem i villa "Rosenly” i stati

onsbyen beliggende tæt op mod jernbanen. Ved indvi
elsen skænkede håndværkerne en flagstang og sogne

foged Hans Jensen Hansen flaget. Huset har fungeret

som alderdomshjem til 1993, da der indrettedes ung
domsboliger.

Skoleundervisningen foregik stadig i Rytterskolen i

Ikke underligt, at der var mange ansøgninger om

GI. Ølstykke fra 1721 og i Svestrup skole fra 1804 samt i

direkte fattighjælp, bl.a. til brændsel og betaling af

den "lille skole" for de mindste klasser i den skole i GI.

sygekassekontingent, som var en betingelse bl.a. for at

Ølstykke - opført 1900 - som nu er graverbolig. Det

få aldersrente.

kunne være værd her at bemærke, at i 1934 ansattes

Alderdomsunderstøttelse havde eksisteret siden

som 2. lærer Olaf Vig Jensen, den nuværende undervis

1891, men ændredes i 1922 til aldersrente for alle, som

ningsministers far. Der var 50 ansøgere til stillingen.

søgte derom, og som opfyldte betingelserne. I 1933

Det var ikke den store løn, der trak, men arbejdsløs

vedtoges en socialreform udformet som en lov om fol

heden blandt lærere var stor. Han fik 2.340 kr. om året,

keforsikring, hvori aldersrenten indgik - nu med fast

og derfra blev trukket 320 kr. for husleje og elektricitet.

lagte satser. Fra da af kunne alle over 60 år søge alders-

En ny skolelov af 1937 stillede imidlertid krav om nye

rente. Beløbene var beskedne - fra ca. 30 kr. til op mod

undervisningsområder og dermed også krav til større
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og bedre skolebygninger. I lovgivningens intentioner lå

1925. Det holdt imidlertid ikke, for i 1939 var der kun

også ønsket om at gøre skolerne til en slags sognegårde

1070 indbyggere. Der opførtes kun få huse, og det er

eller kulturcentre med plads til aften- og ungdomssko

lidt spøgefuldt blevet sagt, at Ølstykkernes søndagstur

leundervisning, møder, foredrag m.v., ligesom gym

gik til det ene hus, der nu var under opførelse det år.

nastiksale og idrætsanlæg skulle kunne anvendes af

lokale sportsklubber.

Der var mange håndværkere og handlende i kom
munen. I Udlejre var fra gammel tid en smedie. I

Jørlunde kommune tog hurtigt initiativ til at opfylde

Svestrup et karetmagerværksted og en købmand. På

lovens krav, og her kunne man indvie den smukke og

hjørnet af Svestrupvej og GI. Roskildevej lå fra gammel

pompøse centralskole d. 1. september 1939 - samme

tid en smedie. I GI. Ølstykke var en smedie (der havde

dag som Hitler overfaldt Polen og dermed startede den

tidligere været to smedier), et tømrerværksted, et sned

2. verdenskrig. Ølstykke kommune tøvede lidt, men

kerværksted, en cykelsmed, en skomager og en sadel

forhandlede dog i 1938 med firmaet Wright, Thomsen

mager, der samtidig havde sygekassekontor, som klare-

og Kiær om nyt skolebyggeri, ligesom sognerådet i

des fra et hjørne af skrivebordet, en slagter samt brugs

1939 så på en egnet grund og bl.a. besøgte byggeriet i

foreningen.

Jørlunde. Men så satte krigen en foreløbig stopper for
at komme videre.

I stationsbyen var en urmager, der samtidig havde

chokoladeforretning, en karetmager, en kvindelig sadel

Andre fremskritt nåede også Ølstykke i dette årti. I

mager og møbelpolstrer, to skomagere, et tømrer- og

1931 overtog Nordsjællands Elektricitetsforsyning og

snedkerværksted, en malermester, en automekaniker,

Sporvejsselskab (NESA) belysningen i Ølstykke stati

der også var centralvarmeinstallatør, en bødker, der

onsby. Senere kom også GI. Ølstykke og Svestrup med,

også havde røgeri, en blikkenslager og en cykelsmed i

og i de følgende 10-20 år er der gentagne ansøgninger

bygningen overfor stationen, hvor der også var en lille

om opsætning af flere gadelamper. Der opstod dog

købmandshandel, som især var kendt for sin gode kaf

problemer i stationsbyen, idet Jørlunde og Ølstykke

fe. Her havde før boet en skrædder. Der var endnu en

kommuner fastsatte forskellige lygtetændingstider,

købmand samt en slagter, en bager og brugsforeningen.

men problemet løstes med hjælp af stationsbyens grun

Desuden var der en dampmølle og foderstofhandel.

dejerforening, der jo havde medlemmer på begge sider

Her var indtil begyndelsen af 30-erne byens el-værk,

af kommunegrænsen, som gik tæt på jernbanen.

som blev drevet af en af landets da største møller med

Det var i radiofoniens barndom, og det forårsagede,

otte store arme, hvis blade kunne stilles fra jorden.

at politimesteren i Frederikssund fik indføjet i politi

I Skenkelsø var en smedemester, en tømrermester og

vedtægten, at der var forbud mod brug af højttalere for

endnu en smedie ved Søborg-gård samt en el-installa

åbne vinduer og i det fri.

tør. Her lå også Skenkelsø Mølle.

I 1930 var der 1099 indbyggere i Ølstykke kommu

I de to brugsforeninger kunne fås alt, f.eks. også til

ne, hvilket dog var en tilvækst på 21 personer siden

byens håndværkere: Cement, mursten, læsket kalk,
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erne arrangerede idrætsforeningen også dilettantfore

stillinger og fester på kroen.

Ørnebjergs sportsinteresserede ejer, Viggo Poulsen,

stillede beredvilligt en mark ved Ørnebjerghøjen til
klubbens rådighed. Det var egentlig kun en ujævn og
skrånende græsmark, så selv med mange frivillige
medhjælpere var det nødvendigt med økonomisk støt

te udefra, hvis der skulle skabes en rimelig fodboldba
ne. I 1935 og -36 søgte foreningen sognerådet om til

skud, men først i 1937 kunne der afses 400 kr., som dog

på det tidspunkt var et ganske betragteligt beløb.

Ølstykke Station var byens største arbejdsplads, og her var
også postekspedition. Her er personalet stillet op til fotogra
fering i 1930erne.

brædder, bjælker, islandsk mos, lim, fernis, terpentin og

oliefarver m.v.
De ældre huse i Ølstykke bærer alle præg af de loka
le håndværkere, som selv tegnede og opførte husene,

hver med sit særpræg.
Sognerådet holdt sine møder på kroen, idet der dog

efter indretning af alderdomshjemmet i 1941 etablere
des lokaler til sognerådet i husets kælder. I 1931 var

Folkedans for børn foran Ølstykke kro ca. 1910.

skatteprocenten 1,9, og i 1933/34 balancerede kommu

nens regnskab med 54.141,93 kr.
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1940-erne

Også i 1930-erne trivedes foreningslivet vel i Ølstyk

De bange anelser om truslen sydfra, som i løbet af 30-

ke med baller, dilettantforestillinger og andre arrange

erne og efter krigsudbruddet i 1939 øgedes, skulle den

menter på kroen. I 1918 var dannet en idrætsforening,

9. april 1940 vise sig velbegrundede.

som ikke mindst koncentrerede sig om fodbold, men

Selv om besættelsestiden ikke satte sig alvorlige spor

som også videreførte traditionen for gymnastik, kurve-

i Ølstykke, så var det - som overalt i landet - en utryg

bold og andre aktiviteter, som f.eks. folkedans. I 1930-

tid med mange problemer i hverdagen.
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Jeg vil her lade Ølstykkes senere borgmester Helmar

telefon var brudt sammen flere dage efter. Tyskerne

Filtenborg få ordet.

forstod ikke den danske humor.

På Langager mejeri havde man fået en student, der
hed Tolstrup. Han hentede en aften i efteråret 1944 en
mappe med ca. 150 eksemplarer af "Studenternes Efter
retningstjeneste" og skulle tilbage med den. Da han
nåede korsvejen, så han nogle billygter nærme sig. Han
begyndte at tomle, men opdagede så, at det var en tysk

vogn, der standsede. Da han ikke turde fortryde, steg
han ind og kørte med til stationen i Rørbæk, for han

turde ikke at blive sat af ved Langager, så han måtte

alligevel gå hjem.

Tolstrup var meget dristig og blev på et tidspunkt
stoppet i at sætte sine illegale blade i klemme i låget på
mælkespandene hos folk. Når han tog toget til Køben
havn, gav han alle passagerne et eksemplar af "Studen

ternes Efterretningstjeneste". En dag havde han udar
bejdet en plan for sprængning af et tog nede på Ølstyk
ke station, men dette skete dog aldrig.

Han fortæller:

Nogle aftener og nætter kunne man høre nogle for

"På Ølstykke-egnen var man meget tidligt med i om

færdelige drøn, som viste sig at være sabotage-grupper,

delingen af de illegale blade, især "Frit Danmark" og

som sprængte "hjerterne" til sporskifterne, der var

"Studenternes Efterretningstjeneste". I Berlingske Tiden

oplagret i Frederikssund, og det var derfor efterhånden

de og Politiken var der enslydende annoncer, i hvilke

umuligt at reparere sporskifter på hele Sjælland.

der f.eks. stod:

"Lænestol, ægte stof, fin rejsemaskine, ildfast terrin,
divan, absolut nyt mahognibord, armbåndsur, rund
kakkelovn. Tlf. nr. central 16606 • Petersen, GI. Konge

vej 153.

På et tidspunkt slap et engelsk bombefly, der var for
fulgt af tyskerne, 4 bomber ude på søen i Skenkelsø,

man fandt de 3, men den 4. ligger endnu der ude.

Engang kom jeg ud til Chresten Sylvest på Marien
lyst, da han havde fundet en ananaslignende genstand,

GI. Kongevej 153 var en ruin efter en sabotage, cen

og jeg gav ham besked på at tilkalde vagtværnet, hvis

tral 16606 var Schalburgkorpsets nummer på politista

man fandt en lignende genstand. Men da Chresten Syl

tionen, og hvis man tager det første bogstav fra hvert

vest ikke ville tro, at sådan en lille "dims" kunne være

ord, står der "Læs Frit Danmark". Schalburg-korpsets

farlig, kastede de granaten ned i et hul på marken, og
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så løb de. Da de kom tilbage, var hullet blevet 3 gange

forladelig. Men man var ikke tryg ved ham, og særlig

så stort.

opmærksom blev man, da bestyreren på centralen kom

Sognefogeden tilkaldte mig også engang, fordi

og fortalte, at han ofte ringede til portnerlogen i Dag-

tyskerne havde smidt noget, som han troede var en

marhus, og alle hans opringninger var til tyskerforlæg

bombe. Det viste sig at være en gasmaske.

ninger i København. Man fik nogle "kollegaer" i Balle

Nogle af de alvorligste ting, tyskerne efterlod sig

rup til at undersøge, hvem han var, og det viste sig, at

efter befrielsen, var bl.a. stavgranaterne og de små

han var ledende marinevægter med en del af arbejdet i

kapsler af cyankalium. På strækningen fra Jørlunde

Frihavnen og på Søndre Toldbod. En dag, da han gik

skole til Værebro Å blev der samlet ca. 130 stykker.

ud fra centralen, tabte han en seddel, som viste sig at

Da der blev fundet en "pansernæve", tilkaldte man

være en likvideringsliste på nogle af Ølstykkes borgere.

hjælp udefra, for man kendte ikke noget til den slags

Man henvendte sig til "Frit Danmark", som efterhånden

og turde derfor ikke røre den, hvilket viste sig at være

havde så meget på ham, at de skaffede sig af med ham,

yderst fornuftigt, da den var meget farlig.

og de borgere, hvis navne stod på listen, gik under jor

På denne egn var der kun få, men ret ondartede stik

I Ølstykke blev der også etableret et vagtværn efter

men de var forholdsvis fredelige. Ved de to høje over

politiets forsvinden den 19. september 1944. Vagtvær

for Jørlunde skole var der oprettet lytteposter, som var

nets uniform bestod i et armbind, som ikke kunne ses

under kommando fra flyvestationen i Værløse. Disse

på et sæt tøj om aftenen. Sognefoged Johannes Mølle-

lytteposter var i de 2 sidste år af krigen bemandet af

gaard og jeg lavede instrukserne for vagtværnet. Der

ældre østrigske soldater, som var på ret god fod med

var ialt 11 paragraffer. Når vagtværnsmandskabet hav

befolkningen, og det viste sig, at det var muligt at skaf

de været rundt i byen, stak de gerne et illegalt blad i

fe våben via dem.

brevsprækken, så vidste folk, at de havde været der.

Engang skulle jeg, som havde slagterforretningen,

Chr. Post og jeg mødte en aften et yngre ægtepar på

foretage en nødslagtning på en gammel fed orne. Da

cykel, men uden lys, så vi standsede ægteparret, d.v.s.

jeg fik den hjem, ringede jeg til slagteriet i Frederiks

manden smed sin cykel og løb ind over marken i fuld

sund og spurgte, hvad jeg skulle gøre med den, for den

fart. Konen tog det roligt og begyndte at snakke med

kunne efter min mening kun bruges til destruktion. Jeg

os. Det viste sig, at manden lige havde solgt et par

fik besked på at sælge den til tyskerne. De andre kun

heste og havde alle pengene på sig, men han vurderede

der forhørte sig, om de også kunne få noget, men da de

åbenbart pengene højere end konen.

hørte, at det var en orne, mistede de straks interessen.

98

den.

kere, og der var også nogle tyske soldater her på egnen,

Idrætsforeningen lavede under krigen foredragsafte

Det mest "beskidte" var dog de danske stikkere.

ner, og især huskes pastor Brovangs (Jørlunde) fire Kaj

Overfor den gamle skole i Skenkelsø, boede der en

Munk-aftener, hvor der kom flere mennesker, end der

mand, der blandede sig med folk og virkede meget til

var plads til på kroen. Det var også idrætsforeningen,
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der tog initiativet til den store sommerfest i mosen i

med at forberede grunden til byggeriet.

juni 1944, hvor man tilrettelagde en koncert med Axel

1 1949 plantedes læbælter, og der boredes efter vand,

Schiøtz, men tyskerne nedlagde forbud mod denne

hvorefter de forberedende arbejder erklæredes afsluttet.

koncert fredag aften, som den skulle foregå om sønda

1 1949 var skolekommissionen dog blevet utålmodig

gen. Det var under generalstrejken, så togene gik ikke,

og rykkede for igangsætning, da lovens krav til skole

men man ville ikke aflyse. Så satte man sig i forbindel

plan stadig ikke kunne overholdes. Det skal dog tilføjes,

se med Axel Schiøtz, som boede i Nærum.

at ministeriet gentagne gange måtte udskyde fristen for

Han sagde, at hvis de kunne få stablet det på bene

nye skoleplaner - helt indtil 1958. Der var dog i 1944

ne, ville han komme på cykel. Man lod meddele, at

kommet en enkelt nyskabelse - nemlig indførelse af

festen ville blive holdt i betjentens have som privat fest,

skoletandpleje og ansættelse af en skoletandlæge.

og der kom ca. 200 mennesker. Axel Schiøtz ville ikke

Den 23. marts 1943 var der kommunalvalg. Der var

have noget honorar, men sagde at hvis man havde haft

603 vælgere, og resultatet blev: Venstre 4, Socialdemo

glæde af koncerten, skulle man lade hatten gå rundt,

kratiet 2 og Radikale Venstre 1. Medlemmerne blev gdr.

for så kunne folk give bidrag, hvis de ville. Pengene gik

Johannes Møllegaard (formand), gdr. Niels Olsen

til idrætsforeningen, som fik ca. 800 kr. Det eneste

(næstformand), karetmager Hans Pedersen, vejmand

Schiøtz bad om var brød og æg, hvilket han naturligvis

Marius Nielsen (Soc.), gdr. Viggo Pedersen, gdr. A.P.

fik.

Andersen (Rad. V) og arbm. Jens Søndergaard (Soc.)

Befrielsesfestlighederne sluttede i Ølstykke ved, at

Det var ikke længere arbejdsløsheden, der var det

alle foreninger indbød til et møde, hvor sognerådsfor

store problem, men da idrætsforeningen i 1941 bad om

mand Johannes Møllegaard og løjtnant Adam Møller

tilskud til udvidelsen af fodboldbanen ved Ørnebjerg,

var talere."

ydedes der 600 kr. på betingelse af, at arbejdet skulle

Da sognerådet gik ind i 40-erne, var skatteprocenten

gennemføres som nødhjælpsarbejde, men nu var det

steget til 2,4, og der blev udskrevet 35.603 kr. i kommu

for derved at hindre arbejdskraften i at søge til Tysk

neskat. Med standsningen af næsten alt offentligt byg

land. Det var også baggrunden for gennemførelsen af

geri, idet der ikke blev ydet statstilskud, udsattes det

byggemodningen til den nye skole, påbegyndelsen af

påtænkte skolebyggeri. Men man havde da fået erhver

kloakering i GI. Ølstykke og gennemførelsen af Stati

vet grunden fra gården Svanholm, og i 1941 sendtes

onsvej forbi stationen som offentlig vej.

tegningerne til godkendelse sammen med kloakarbej

Idrætsforeningen havde nu opnået større opmærk

det. I 1942 gennemførtes dræning og planering af

somhed i sognerådet, som i 1943 gav 250 kr. og i 1947

idrætspladsen til 8.335 kr. Da undervisningsministeriet

500 kr. i tilskud. 11949 blev der givet tilladelse til at bru

havde godkendt tegningerne til skolen, blev arkitekten,

ge de nyanlagte baner ved Svanholmskolen, idet der

Madsen-Hansen, straks sat til at finde besparelser, da

dog forinden skulle forhandles om omklædningsfacili

byggeriet ville blive for dyrt. Man fortsatte samtidig

teter. Det endte dog med, at sognerådet i 1952 gav
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idrætsforeningen 4.000 kr. som garanti for de resterende

mer ikke længere kunne klare det selv, og i 1945 ansat

beløb til opførelse af omklædningsrum til banen ved

tes W. Abrahamsen som kommunesekretær (kæmner).
Det betød behov for mere plads, men her kom maler

Ørnebjerg.

Krigen medførte stor mangel på brændsel, og kom

mester Poulsen til hjælp, idet han i 1947 tilbød sognerå

munen indhentede tilbud på levering af tørv, ligesom

det at købe hans villa, som erhvervedes i 1948 og ind

man fik brænde fra statsskovene til fordeling til træn

rettedes til kommunekontor. Pris med nyindretning

gende.

40.000 kr.

Uddeling af rationeringskort, foranstaltning af difte

Ved folketællingen i 1940 fordelte befolkningen sig

ri-vaccinationer, nedsættelse af evakueringsudvalg, for

således: 534 levede af landbrug, 196 af industri og

deling af brændselshjælp medførte - sammen med

håndværk, 70 af handel og omsætning, 81 af transport

større skatteudskrivning m.v. en så stor forøgelse af

erhverv, 37 af administration og 130 af aldersrente, for

sognerådets administrationsbyrde, at rådets medlem-

mue, pension e.L, mens 12 ikke havde oplyst erhverv.
1 1950 havde kommunen 1140 indbyggere fordelt på

JØLSTYKKE SOGNERAAD.

330 husstande. Af industrielle virksomheder kan næv
nes: Cementstøberi, ostefabrik, maskinfabrik, andels

mejeri og mostfabrik (Udlejregård) samt Skenkelsø
Mølle.
For at fuldende billedet skal nævnes nogle småting
fra dette tiår. De nationale stemninger under besættel

sen foranledigede sognerådet til at købe to billeder af
Christian X og dronning Alexandrine. Sognerådet var
ellers karrig med den slags udgifter, og foreningers

ansøgninger blev spist af med 10-20 kr. eller afvistes. I
1944 blev det dog til 100 kr. til Norgeshjælpen og i 1945

1.000 kr. til genopbygningen af de bombede huse på
Bornholm og hjælp til de skadelidte.

I april samme år oplyste Frederiksborg Amt, at
tyskerne havde accepteret, at private ikke kunne tvin
ges til at modtage tyske flygtninge i deres hjem.
Bortset fra de af besættelsen krævede, var der ikke
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Kommunekontoret, der fungerede som rådhus til 1970, som
centrum for det daværende byråd og kommunesekretær Helge Refnow.

mange nyskabelser, men det bør måske nævnes, at i

1949 ansattes den første husmoderafløser i kommunen.
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I 1941/42 blancerede kommunens regnskab med

råd og skoledirektion. Håndværkerudgifterne var an

134.347 kr., og årtiet gik ud med en balance på 217.328

slået til 1.025.374 kr., og kommunen optog et foreløbigt

kr. (incl. statstilskud) og en skatteprocent på 3,1 i 1949.

lån på 770.000 kr. 1 1955 ansattes pedel. Den 12. august

1955 var man så langt med skolebyggeriet, at skolen

1950-eme

kunne tages i brug, men den officielle indvielse fandt

Den skatteprocent holdt ikke gennem 50-erne, men var

først sted den 18. august 1956. Foruden skolebørnene

steget til 7,8 i 1960.

deltog ca. 150 mennesker i indvielsen. Amtmand

Kommunen havde i 1957 1201 indbyggere, og det

var en stigning på 31 siden 1956.

J.

Saurbrey holdt indvielsestalen, og desuden talte amts

skolekonsulent L.C. Jensen, skolekommissionens for

Men så havde kommunen også fået en ny skole

mand gdr. Thomas Jørgensen, førstelærer Holger Niel

"Svanholmskolen". 11952 forelå nye skitseplaner til sko

sen, sognepræst Bo Bojesen Bøgh og lærer Jørgen Ou-

len, og i løbet af 1953 var byggeriet godkendt af sogne

gaard. Ingeniør Folmer Andersen overrakte skolen en

Den nyopførte
Svanholmskole.
I baggrunden Udlej
re, hvor Græstedgård skimtes som
den sydligste gård i
landsbyen.
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Karmsten og Vejsten samt mindre udstykninger rundt i

kommunen.

Det krævede nye bygningsvedtægter, som kom til alle
rede i 1958. I 1948 forlod W. Abrahamsen sin post, og

assistent ved Frederiksborg Amtsrevision, Helge Refnov, blev ansat som kommunesekretær pr. 1.4.1950.

Kommunen købte iøvrigt villa Pomona som sekre
tærens embedsbolig.

Ølstykke kommune kunne gå ind i 60-erne med en
god og solid økonomi, og store opgaver var løst siden

krigens slutning i 1945. Kommunen havde fået en stor
moderne centralskole med førstelærer og 5 lærerkræf

Førstelærer Holger Nielsen, som blev den sidste lærer, der
fungerede i Rytterskolen. Lærer Nielsen gik af som skolein
spektør på Svanholmskolen 1968. Holger Nielsen døde 1982.

ter. Skolen havde gymnastiksal, idrætsanlæg, fore
dragssal til 2-300 mennesker, skolekøkken og sløjdloka

le. I skolen var indrettet velegnede bibliotekslokaler, og
i det hele taget levede skolen op til lovens intention om,

at den samtidig skulle være kommunens samlingssted.
fane fra ingeniører og arkitekter. Sognerådsformanden

Kommunen havde fået bygge-, sundheds- og vejved

gdr. Niels Olsen takkede på kommunens vegne og invi

tægter, som var nogle af forudsætningerne for at være

terede til en rundgang på skolen samt til et traktement

rustet til at tage imod det befolkningspres, som allerede

på Ølstykke kro - hvor talerrækken fortsatte.

så småt havde vist sig.

Da skolen var taget i brug i 1955, solgtes Ryttersko

Sognerådet havde fået indrettet mødelokale på 1. sal

len i GI. Ølstykke, der nu havde fungeret som skole og

i kommunekontorets bygning og kunne her sidde og

lærerbolig siden 1721. Også Svestrup skole, der havde

konstatere, at socialudgifterne, ligesom vejudgifterne,

fungeret siden 1804, afhændedes (for 25.000 kr.), og for

ikke var nær så tyngede som i mange andre kommuner.

skolen i GI. Ølstykke erhvervedes af menighedsrådet

På Ny Toftegård udfoldede sig under stutmester Syl

som graverbolig. I 1958 gjorde sognerådet op, at de

vest Pedersens ledelse et rigt liv omkring hestecentret,

samlede udgifter til Svanholmskolen blev 1.719.029 kr.

hvor dette - Frederiksborghestens "Mekka" - stadig

Befolkningspresset ud af København nåede Ølstykke i

levede op til sit ry med uddannelse af unge heste- og

1957, da sognerådet behandlede udstykningsansøgnin

rideinteresserede.

gen af GI. Toftegård. 11960 forelå planer for Kildeholm-

udstykningen, og i årene derefter fulgte i hurtig række102

følge Stengården, Tangbjerg, Ryttervænget, Ørnebjerg,

Hvert år afholdtes i februar måned hestemarked på

Ny Toftegård, som tiltrak hestefolk fra hele landet.

Husholdningsskolen havde til stadighed ca. 20 ele-
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ver, som forstanderinden Elvira Ottesen, med stor dyg-

Kroen blev ikke opbygget igen, og den populære Louis'

tidhed oplærte i hjemmets mange gøremål - og med

tilværelse som Ølstykkeborger blev således kun kort.

lige så stor ihærdighed forsøgte at holde på afstand af de

hestesportsinteresserede unge mænd på Ny Toftegård.

I eftertiden kan man næsten se noget symbolsk i, at

kroen brændte i 1960.

I oktober 1959 havde den populære skuespiller Louis

Den havde siden 1880 været det faste samlingssted i

Miehe Renard købt Ølstykke Kro, hvilket betød nyt liv

gode som i onde dage. Utallige er de festlige begivenhe

om den gamle kro og en tilstrømning, der aldrig var set

der, som blev henlagt hertil, og kroens ry rakte langt

magen til.

udover byens grænser. "Skal man more sig, så skal man

Den 5. maj 1960 nedbrændte Ølstykke Kro. Ved
affaldsafbrænding gik der ild i taget til krosalen, og i en

til Ølstykke" hed det sig - og mente hermed kroen. Med

den forsvandt symbolet på det gamle Ølstykke.

frisk forårsblæst var hele bygningen på kort tid omgivet

Ølstykke var på vej ind i nye tider, som med rivende

af flammer. Louis Miehe Renard, der var i Gaza for at

hast skulle ændre det lille landsbysamfund til en

optage en af filmene om soldaterkammerateme, kom

moderne udflytter- og boligby.

hjem til en totalt udbrændt ruin, hvorfra kun få af fami
liens private ejendele var reddet.

Ølstykke kro i 1950erne.
Den ældste krobygning
er forsvundet, men rejse
stalden er stadig den
samme. Ledvogterhuset
er borte, men stakittet
ind mod banelegemet
eksisterer stadig.
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1900-tallets Ølstykke

Midt i hele dette vokseværk, som i de følgende årtier

lokalhistorisk arkiv i biblioteket og et lokalt museum i

skulle præge kommunen og få byen til at vokse fra 1300

Skenkelsø Mølle, hvor vi kan stifte bekendtskab med og

til 13.000 indbyggere, blev der i begyndelsen af 1970-

genopleve tidligere tiders landsbysamfund.

erne politisk og folkelig opbakning bag skabelsen af et

Interiør fra køkkenet, der er indrettet i udhuset til Møllen.
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Kun ved at kende fortiden kan vi skabe fremtiden.

Interiør fra museet i stuehuset.

Den gamle brandsprøjte, som stammer fra Jørlundes sprøjte
hus, som lå, hvor vejen mod Skenkelsø drejer fra landevejen.
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I denne beskrivelse er der kun glimtvis givet indtryk af

ter, der senere blev gift med sognepræsten i Lyngby,

det kirkeligt/religiøse liv i sognet, men provst S.Aa.

Valentin Hansen Merkel. Efter hans død boede hun i

Beckers karakteristik fra 1944 er nok rimeligt dækken

Jørlunde, hvor hun døde i 1693. Jens Hansen Slagelse

de: "Typisk nordsjællandsk sogn, uberørt af åndelige

døde selv i 1653.

vækkelser. Ingen kirkelig retning er virkelig repræsen

Niels Sørensen Banner var født 1604 som søn af

teret. Den kirkelige indstilling er "gammel kirkelig",

ovennævnte Søren Jensen Banner. Han blev student fra

velvillig overfor kirke og præst. Siden 1840 ingen kir

Slangerup og ordineret 1625. Han havde være kapellan

kelige eller folkelige begivenheder".

ved St. Mikkels Kirke i Slagelse, før han kom til Ølstyk

Vi har ikke kendskab til personer, som har virket

ke i 1653. Hans kone hed Mette Christophersdatter.

ved kirken i katolsk tid før 1536, men efter reformatio

Hun døde 1691. Ægteparret havde 1 søn og 7 døtre.

nen har vi oplysninger, der selvfølgelig bliver mere

Niels Sørensen Banner døde den 3. maj 1685.

præcise gennem århundrederne indtil i dag.

Sebastian Pedersen Calundborg, der var født i

er det første præstenavn, der

1654, havde vist været kapellan i Ølstykke, hvor han

optræder i Ølstykke i 1500-tallet, men vi kender kun

giftede sig med sognepræstens datter Trunde Nielsdat-

hans navn.

ter Banner. Ægteparret havde to dø tre og en søn, Niels

Herman Lauritzen

Hr. Anders "som falt ned aff een Kornstach her udi

Præstegaarden og slog sin Hals sønder Anno 1573".

Bastiansen Banner, der blev præst i Soderup-Eskildstrup. Pastor Calundborg døde den 25. maj 1694.

Oluf Knudsen nævnes 1584, 1608 og 1610. Han

Malte Jensen Radier blev hans efterfølger. Han var

døde 1615, da der opførtes en sjælegave for hr. Olle i

født 1655 og havde været kapellan i Bjergby, før han

Ølstykke kirkes regnskaber.
Niels Pedersen havde været kapellan og blev deref

ter sognepræst i Ølstykke. Han døde 1619.
Søren Jensen Banner, der var født i Jylland, døde

som præst i Ølstykke i 1625. Han havde fra fødselen

efternavnet Molboe, men tog navnet Banner eller

Baner. Han havde tidligere været rektor eller degn og

1694 kom til Ølstykke. Han blev provst 1711. Han var

gift med Beata Winding, som døde 1736. De havde 2
dø tre og 2 sønner, hvoraf den ene, Jens Maltesen Radi

er, blev præst i Sørbymagle-Kirkerup. Pastor Radier gik

af 1724 og døde 1730.
Efternavnet er af hollandsk oprindelse, og slægten

lever stadig i Holland.

skolemester i Hillerød. Han var gift to gange, men vi

Mølleforpagter Jens Jensen, Øvre Værebro Mølle,

kender ikke navnene på hans ægtefæller, hvoraf den

døde 1701, men "det fede lig" gik Radiers næse forbi,

sidste endnu levede i 1653.

og han skriver fortrydeligt: "Hvor gammel han var, ved

Jens Hansen Slagelse blev ordineret den 26. januar

hr. Søren i Jyllinge, som blev uden Billighed beordret til

1625. Han var student fra Slagelse, hvor han sikkert var

at prædike efter ham, fordi hans gode søn, unge Jens

født og derfor tog byens navn som efternavn, hvilket

Jensen udi Udlejre, efter vrangelig Angivende havde

ikke var ualmindeligt. Han var gift med Ane Hansdat

derpaa forhvervet Amtmandens Bevilling".
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Det som vi kender til de forudgående præster, skyldes
ikke mindst pastor Radier, som indførte dem i kirkebo
gen efter oplysninger, han havde fået af en sønnesøn af

At ingen Faderløs og Enke skal bedrøves:
Gid hver en Skiffte-Boe fra vaade blier bevart!
Sampt Denne Skiffte-Bog! det ønsker
Jochum Zarth.

en af de tidligere præster.
Niels Beck var kommet ind i familien Radier, idet

Vilhelm Billeschou overtog embedet i oktober 1769.

han blev gift med datteren, Johanne Maltesdatter Radi

Han var født i Viborg 1744 som søn af borgmester Hans

er. Han var født 1679 og havde været kapellan i Slan-

Billeschou og Birgitte Riis. Han blev student i 1762 og

gerup-Uvelse fra 1722-24. En søn, Malte Radier Nielsen

cand.theol i 1765. Før han kom til Ølstykke, havde han

Beck, blev præst i Sørbymagle-Kirkerup. Pastor Beck

været cabinetspræst hos grev A.G. Moltke. I 1781 kom

døde 31. maj 1744.

præstegården udskiftet. Han blev provst i 1785, men

ke i juli 1744. Han var født den 30. juni 1709 i Hillerød,

blev efter eget ønske i 1787 forflyttet til Stenløse-Veksø.

hvor hans far, Joachim Zarth, var smed ved Frederiks

Her blev han i 1813 udnævnt til amtsprovst. Han tog

borg Slot. Han blev student fra Frederiksborg 1726 og

sin afsked i 1819 og blev samtidig udnævnt til ridder.

cand.theol i 1729. Han var gift med Kirsten Marie Kre

Han var gift med Anna Margrethe Albrecht, der døde

mer, der var født 1713, og som døde 1770. Ægteparret

1771, hvorefter han i 1772 giftede sig med Elisabeth

havde to døtre, hvoraf den ene døde ung. Hun er

Engelhardt, der døde 1819. Hun havde 1 søn i første

nævnt på det lille epitafium i kirkens kor.

ægteskab og fik i 2. ægteskab 1 søn og 3 døtre. Bille

Zarth blev provst i 1764. Han måtte gennem den

schou døde 1823.

pinlige sag mod degnen Zacharias Ancher, som var

Christen Sveistrup blev kaldet den 28. december

drikfældig og til sidst druknede i Rytterskolens brønd.

1787, men døde en måned efter, den 30. januar 1788,

Zarths udsagn i provsteretten mod degnen giver et ind

uden at være blevet ordineret. Han var født i Horsens,

tryk af, at Zarth var klar over, at degnens drikkeri

hvorfra han var student, og blev cand.theol i 1772.

skyldtes en smertefuld sygdom, og han holdt hånden
over Ancher også at hensyn til degnens kone og børn.

At provst Zarth også havde en digterisk åre fremgår
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han i strid med Ølstykkes bønder, da han ønskede

Jochum Frederik Joachimsen Zarth kom til Ølstyk

Casper August Frederik Bagger kom i stedet til
Ølstykke. Han var født den 10. juli 1753 som søn af
sognepræsten i Flade-Gærum i Vendsyssel, Jørgen

af følgende vers, som han indførte i Ølstykke herreds

Hansen Bagger (f. i Slangerup). Han blev student fra

gejstlige skifteprotokol:

Ålborg 1774 og cand.theol i 1781. Han var første gang

Gid aldrig nogen Mand i denne Bog maa skrive
Det som tvetydigt er, og Tvistighed kand give!
Hver Proust og Præst forstaa hvad der er Ræt og Skiel!
At det gaar Skiffle Ræt og hver et Skiffle vel!
Lad kærlighed og Ræt i alle Skiffter øves!

gift med Helen Sophie Grønbech, der var født 1762 og
døde 1796 efter at være blevet mor til tre sønner. 2.

gang giftede Bagger sig med Anne Cathrine Bagger,

som var tjenestepige (husholder ) for ham. Hun var

født 1779 og døde 1826. De fik to sønner og seks døtre.

Ølstykkes præster siden reformationen

Bagger døde 5. juni 1817.

Michael Feld kom til Ølstykke i november 1817-65

år gammel. Han var født 10. marts 1752 som søn af

Michael Nielsen Feld, sognepræst i Vammen, Bigum og

Lindum.

Han blev student fra Viborg 1774 og

cand.theol 1778. Først i 1786 fik han embede på Tunø,

August Wolffgang Hertel var kapellan hos pastor Feld

1832-34. Han blev senere sognepræst i Haarslev-Tingjellinge, hvor han døde 1872.

Christian Hieronymus Hybner var kapellan i
Ølstykke 1834-36. Han blev i 1859 sognepræst i Røgen-

Sporup, hvor han døde 1867.

men måtte forlade øen allerede i 1787, da han blev gre

Knud Eskild Møhl var født den 17. januar 1805 i

bet af sindssyge. Han må tilsyneladende have overvun

Øster Linnet, hvor hans far, Stephan Møhl, var sogne

det sygdommen, for 1789 bliver han præst i Nautrup,

præst. Faderen blev i 1819 sognepræst i Vejby-Tibirke

Sæby og Vile. Samme år giftede han sig med Christine

sogn, hvor han døde 1826.

Sophie Wengel, der var født 1772 og døde 1836. De

K.E. Møhl blev i 1820 student fra Frederiksborg sko

havde en datter og 4 sønner. Mens Michael Feld var

le, hvorefter han studerede teologi og tog teologisk

præst i Ølstykke, blev han igen i 1828 sindssyg. Han

embedseksamen i 1827. Samme år blev han kaldet til at

førte skolekommissionens protokol, og allerede 1826-27

være præst for Zions menighed i den danske koloni

ses det, at hans håndskrift bliver usikker og forvirret

Trankebar i Indien og første-missionær samme sted.

for til sidst at være ganske meningsløs. Han var i perio

Afrejsen trak imidlertid ud næsten et år. Den 1. okto

der meget virksom og munter, men hans vurderingsev

ber 1828 blev Möhl viet til sin kusine Hanne Marie

ne har næppe slået til, for han efterlod sig en gæld på

Møhl, og den 21. oktober afsejlede de nygifte fra

6.000 rdl., som hans kone dog fik afviklet. Han døde

Københavns toldbod med barkskibet "Alexander".

den 19. maj 1836 - 85 år gammel.

Allerede 1826 var Michael Felds sygdom brudt ud
igen, og det var hans søn, Hans Michael Feld, som pin
sedag 1826 holdt den prædiken i Ølstykke Kirke, hvor

med man markerede tusindåret for kristendommens

indførelse i Danmark. Hans Michael Feld blev senere

sognepræst i Haverslev og Bejstrup i Han Herred.

Fra 1828 til sin død i 1836 havde den sindssyge
pastor Feld kapellan:

Knud Eskild Møhl

Inger Louise Augusta Møhl

Niels Peter Rasmussen var kapellan fra 1828 - 32.
Han var født i Hauge Mølle. I 1832 blev han sogne

"O, hvilken smertelig dag med dens afsked og tårer",

præst i Pedersborg-Kindertofte, hvor han døde 1842, 42

skriver Møhl og betegner senere søsygen som en stor

år gammel.

velsignelse, fordi den fik dem til at glemme afskeden;
ja, ligefrem betog dem lysten til at leve. Møhl beskriver
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nøje sørejsen, som varede til den 3. marts 1829, da de

ikke synderlig kraft; jævnt kedsommeligt uden ordentlig

gik i land i Trankebar.

tankegang. Katekis ikke heldig; dog tror jeg han gør sig

Ægteparret opholdt sig i Indien i 6 år, og i hele den

umage i sit embede". 1 1852 er det ikke bedre: "Prædike

tid gjorde Møhl omhyggelige notater om sine oplevel

nen indeholdt adskilligt godt, men var temmelig vrøvl

ser, ligesom han lærte sig det lokale sprog, Tamulisk. I

som, hvorved hovedsagen ikke trådte klart frem. Fore

1840 udgav han disse optegnelser i bogen "Breve fra

draget frit og godt. Af ældre just ikke mange til stede".

Indien", som opnåede stor udbredelse.
Det er sandsynligt, at fru Møhl ikke har kunnet tåle
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Foruden ovennævnte prædiken til menigheden i
Trankebar har vi en enkelt prædiken af pastor Møhl:

klimaet i Indien. I al fald beslutter de sig til at rejse

"Sørgeprædiken over Kong Frederik den Sjette d. 16de

hjem til Danmark i 1835 ved første skibslejlighed.

januar 1840, tilegnet den danske bondestand af en

Den 5. april 1835 ankommer skibet "Den danske

landsbypræst", samt en række landemodeforedrag.

Eeg", og allerede dagen efter holder pastor Møhl sin

Disse trykte ting har vel ikke været Møhis ringeste, og

afskedsprædiken. Kort efter sin hjemkomst i 1836

de har da også været holdt i særlige anledninger. De

udgav han disse "Afskedsord til min Menighed i Tran-

viser en vis indtrængende tone. Der var noget hjerteligt

quebar holden i Zions Kirke". Hjemrejsen tog endnu

og troskyldigt ved pastor Møhl, som kunne fængsle, og

flere måneder end udrejsen i sin tid, og til Møhis sorg

sognets beboere så op til ham, og hørte ham gerne.

døde hans kone på hjemrejsen.

Biskop Mynster har næppe haft helt uret i sin vurde

Møhl blev kort efter hjemkomsten kaldet til sogne

ring, men pastor Møhis prædikener har sikkert ikke

præst for Ølstykke og Snostrup menigheder, hvor han

adskilt sig væsentligt fra tidens stil - hans personlige

blev indsat den 26. juli 1836. Den 4. november giftede

snurrigheder ufortalt.

pastor Møhl sig med Inger Louise Augustra Schram,

Møhl har utvivlsomt interesseret sig meget for kir

som stammede fra København, hvor hendes far var

ken og dens vedligeholdelse. Allerede 1844 har han

konferensråd.

fået kirken "smukt oppudset", ligesom der i 1842 var

Det kan nok være svært at danne sig noget egentligt

anskaffet et orgel. Dette første orgel varede imidlertid

billede af pastor Møhl som præst og prædikant, men

ikke pastor Møhis tid ud, idet Ølstykke Sangforening

der er ikke nogen tvivl om, at han nød stor anseelse i

(ikke den nu eksisterende, som stiftedes 1893) skænke

sognet- og langt ud over dets grænser - ikke alene for

de et orgel i 1878. Pastor Møhl skænkede også - i sin

sin lærdom, men også på grund af sine mange interes

datters navn - en oblatæske til kirken, men den blev

ser - og sine ofte lidt snurrige ideer.

desværre smeltet om i begyndelsen af dette århundre

Selvom biskop Mynster i 1836 fortrøstningsfuldt

de sammen med en endnu ældre oblatæske, der var

skriver, at kirkegangen er blevet bedre, efter at pastor

skænket 1695 af præstekonen Trine (el. Trunde) Banner.

Møhl er kommet, så er hans senere dom over Møhis

Det var også i Møhis tid, 1867, at det gamle kirketårn

prædikener ikke blid. I 1844 skriver han: "... .ord, men

blev nedrevet og erstattet af det nuværende.

Ølstykkes præster siden reformationen

I 1856 udsendte kirkeminister C. Hall en opfordring til
at oprette menighedsråd,

og den initiativrige pastor

Møhl tog straks ideen op. Allerede i september 1856
dannedes et menighedsråd i Ølstykke sogn.

Som allerede nævnt udgav Møhl flere bøger og var
en flittig skribent til kirkelige tidsskrifter. Han havde
mange originale tanker, og en af de mest aparte
benævnte han "Nyktemeron". Han havde fået den ide,

at de protestantiske kirker burde bygge en protestan

tisk St. Peters Kirke, der skulle symbolisere den prote
stantiske kirkes enhed og være dens fælles samlings
punkt. Han gik så meget op i denne ide, at han skrev til

en lang række diplomater, som alle svarede ham med
stor høflighed - dog uden at der kom noget ud af det. I

fortsættelse af samme ide udgav han "Grundrids af en
almindelig Kirkekalender" med Herrens ord i tidsfølge

til hver dag i året, en udgivelse som blev rost af filosof
fen F.C. Sibbern.

Inspireret af den store udbredelse, som hans "Breve
fra Indien" fik, udgav han i 1841 "Skildringer afjordens

Mærkværdigheder til Almenlæsning og Folkeoplys
ning", som han samlede og oversatte fra forskellige

sprog. I 1857 oversatte han tyskeren Carl Vogels Geographiske Landskabsbilleder. Begge var meget yndet

I Nationalmuseets arkiv findes denne opmåling af Præstens
høj, som fik dette navn efter at K.E. Møhl havde lagt den om.

læsning i forrige århundrede, hvor der kun fandtes
ganske få populære skildringer af denne art.

Pedersen i Udlejre.

Pastor Møhl interesserede sig i det hele taget for

Han havde stor interesse for de nye sogneforstan-

meget mere end teologi og kirkelige anliggender. Han

derskaber, som oprettedes fra 1842, og han blev selv

drev selv præstegården og interesserede sig for landbrug.

sognerådsformand i Ølstykke fra 1856-1864.

Han kom i bestyrelsen for den første landboforening

Pastor Møhl interesserede sig også for historiske og

i Danmark, som stiftedes for Frederiksborg amt i 1843,

arkæologiske emner, som var på mode på den tid -

og han har utvivlsomt haft et nært venskab med de to

stærkt inspireret af de romantiske forestillinger om old

belæste og dygtige landmænd, Lars Jørgensen og Jens

tiden. Det er utvivlsomt ham, som har inspireret til, at
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der midt i forrige århundrede blev gravet i Frodebjerg,

trykke ham, fortsatte han i sit embede, idet han dog det

idet man håbede at finde en runesten sat over sagnkon

sidste år havde kapellan. Endnu kort før sin død holdt

gen Frode Fredegod.

han tale under åben himmel for den store forsamling,

Bag præstegården lå Maglehøj, som pastor Møhl lod
udgrave, dog uden at finde noget væsentligt. Han lod

derefter højen opkaste og indrettede den til et roman
tisk "oldtidsanlæg" med stensætninger, små og store

bautasten, gange og udsigtspunkter.

som var til stede, da mindesmærket for Thomas Kingo

blev afsløret i Slangerup.
Pastor Knud Eskild Møhl døde den 15. juni 1890

som landets ældste præst, 85 år gammel.
Pastor Møhis kone, Inger Louise, døde år 1900, 94 år

Måske i skuffelse over ikke at finde Frode Fredegods

gammel. Begge blev begravet på Ølstykke Kirkegård,

runesten, lod han hugge tre runesten, som han opstille

hvor deres gravsten endnu er bevaret omend ikke på

de ved højen.

sin oprindelige plads.

Dette anlæg findes endnu nogenlunde uforstyrret,

Rasmus Peter Rasmussen var kapellan for pastor Møhl

omend runestenene er væltet. Højen fik efter den tid

1889-90. Han giftede sig i 1892 med Møhis datter, Ama-

navnet "Præstens Høj" og blev senere et yndet sam
lingssted for sognets unge.

Et andet af hans anlæg - formentlig endnu mere
snurrigt - er forsvundet. Pastor Volf i Farum-Værløse

fortæller i sine erindringer, at pastor Møhl i sin have

symbolsk havde fremstillet hovedtrækkene af apokalyp

sen. Det anlæg gad man nok have set.
Pastor Møhl var medlem af Oldskriftselskabet, og da
selskabets bestyrelse fik den ide at udgive beskrivelser

Pastor Møhis gravsten på
Ølstykke kirkegård, dog
ikke på gravens oprindeli
ge plads. Stenen blev rejst
i 1892 og var anskaffet
ved en indsamling i sog
net.

af de sogne, hvor der især fandtes minder fra fortiden,

begyndte man på pastor Møhis opfordring med
Ølstykke. Her havde "Steenstuen i Udlejre" (Møllehøj)

vakt berettiget opsigt ved udgravningen allerede i 1797.
Pastor Møhl samlede alle de historiske oplysninger

om Ølstykke og Snostrup sogne allerede i sine første år

110

i Ølstykke, og 1838 tryktes denne beskrivelse i Annaler

lie Henriette Mathilde Møhl. Han blev i 1901 præst ved

for nordisk Oldkyndighed.

Almindeligt Hospital i København, nu De Gamles By.

I 1877 blev pastor Møhl udnævnt til Ridder af Danne

Han døde 1942. Som kapellan i Ølstykke prædikede

brog og i 1886 til Dannebrogsmand i anledning af hans

han i Jørlunde Valgmenighedskirke under Morten

50 års-jubilæum som præst. Skønt alderen begyndte at

Pontoppidans fængselsophold.

Ølstykkes præster siden reformationen

En anden datter, Marie Charlotte Møhl, var gift med

tog sin afsked 1922 og døde 1933. Andersen var præst

provst Laurits Christian Hansen i Ramløse-Annisse.

af den gamle skole, jævn og solid i sin forkyndelse og

kom fra Tømmerup

meget belæst på mange områder. Han befandt sig godt

sogn til Ølstykke i september 1890. Han var født 1851 i

i Ølstykke, hvor han hjemmevant kom hos sine sogne

Alfred Hannibal Andersen
Korsør,

blev

student

fra

Herlufsholm

1869

og

cand.theol. 1878. Han var gift med Frederikke Louise

børn. En søn, Knud Peter Andreas Hee Andersen, var

stiftsprovst i Maribo 1947-54.

Cathrine Gylding, der døde 1925. I 1899 kom A.H.

Axel Vilhelm Selmer kom fra Øster Egesborg til

Andersen til Stadager-Nørre Kirkeby på Falster. Han

Ølstykke i April 1899. Han var født 1847 i København,

Pastor A. Andersen og hans familie i stuerne i den gamle præstegård. Det er pastor Andersen,
der sidder i det bagerste værelse med sønnen Knud.
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Pastor A. Andersen og hans familie i haven ved den gamle præstegård kort efter 1890. Til højre var en låge ind til kirkegården.

blev student 1865 og cand.theol. 1871. Selmer, der var

hvor han blev student i 1883. Han var gift med Rosalie

ugift, tog sin afsked i 1908 og døde 1911. Han var en

Jørgensen, der døde 1919. Kjærgaard tog sin afsked

begavet prædikant, der skabte god kirkegang.

Anders Kjærgaard kom fra Femø til Ølstykke i
112

november 1908. Han var født i Skinnerup ved Viborg,

1920 og døde 1927. Mange i Ølstykke var ikke begejst

rede for pastor Kjærgaard og søgte til pastor Svend Åge
Becker i Snostrup.

Ølstykkes præster siden reformationen

Eksempel på Pastor Anders Kjærgaards fornemme skrift.

Kjærgaard havde en meget smuk kaligrafisk skrift, som

blev han udnævnt til Ridder. Han tog sin afsked i 1944

han også brugte på kirkelige attester og i skolekommis

og døde 1947.

sionens protokol.

Han var gift med Bodil Elisabeth V. Leunbach, hvis far

Svend Aage Becker flyttede på menighedens opfor

var sognepræst i Hesselager. Hun var en i enhver hen

dring fra Snostrup til Ølstykke i 1920. Han var født i

seende højt begavet dame, som bl.a. samlede et sang

Ringsted 1875, hvor hans far var dyrlæge. Han blev

kor og iøvrigt var aktiv i sognet. Begge ligger begravet

cand.theol. i 1901 og fik i 1904 universitetets guldme

på Ølstykke Kirkegård.

dalje. I 1910 blev han dr. theol, på en afhandling om

Når der er tale om provst Becker, vil jeg give ordet til

sandhedens regel hos Irenæus. Allerede året efter at

C. Dam Henriksen og provst H.P. Vedel, som ifølge

han var flyttet til Ølstykke, blev han udnævnt til provst

Nedergårds præste- og sognehistorie fortæller følgende:

for Ølstykke, Lynge og Frederiksborg herred. I 1930

”Jeg besøger provst Becker. Hvor er her stille i stude-

113

Ølstykkes præster siden reformationen

rekammeret .... biblioteket med de gamle bøgers ræk

hans autoritet på den tillid, sognet har til ham. Husbe

ker, folianterne fra gulv til loft. Her taler minderne fra

søgene erstattes ofte af den ganske naturlige titten ind

kirkens historie, rejsebilleder fra Florens, Venedig og

ad stalddøren, når man går forbi .... den bedste føling

Rom. Nogle flygeltoner fra provstindens kabinet fører

med sognet får man efterhånden, som man får et per

mig helt ind i den præstegaardsstemning, jeg oplevede

sonligt forhold til de enkelte. Præsten har både tavs

som barn. ”Skal præstegaarden være det aandelige

hedspligt og takt-pligt. Den gamle "Vorherretro” er ved

midtpunkt i sognet?” spørger jeg, og provsten svarer:

at forsvinde .... Det rigeste for mig er at stå for Herrens

"Jeg bryder mig ikke om at træde belærende frem. Det

alter. Der er jeg tjeneren og intet andet. Ligeså ved dø

er der andre, der vil. Jeg ønsker ligesom Deres fader at

befonten. Der er der ingen fristelse til at bilde sig noget

høre til de stille i landet, men præsten er evangeliets tje

ind. Og ude i sognet er de bedste steder der, hvor jeg

ner; det er hele hans stilling, hans storhed og hans ring

sidder sammen med ligestemte, og vi kan udveksle det,

hed. Han er også en tjener for sognet, derfor er præste

vi er fælles om”. (Af et interview ved pastor C. Dam

gaarden et hjem blandt mange hjem i sognet. Jeg har

Henriksen, Vanløse, i ”Landet”, 1943, nr. 37).

altid ønsket "at bo midt iblandt mit folk”. Præsten er

"Provst dr. theol. Becker var en lærd og from mand.

ikke mere embedsmanden som i gamle dage, nu beror

Hans lærdom var overordentlig betydelig, særlig det

Pastor Svend Aage Becker og
hans kone i præstegårdshaven.

Ølstykkes præster siden reformationen

Nye Testamente og kirkehistorien var hans fag, men

Livet i hans hjem var præget af gudsfrygt og nøjsom

han hørte til de teologer, der var inde i alle dele af teo

hed. Han havde i sin kloge hustru en udmærket støtte;

logien og beherskede dem. Hans store smukke studere

hun var således gennem mange år hans sekretær. Per

værelse i præstegården med de mange reoler langs

sonlig var provst Becker en venlig mand, man blev

væggene, fyldte af lærde værker, vidnede om hans

altid modtaget i præstegården med et lyst og glad smil

kærlighed til studierne. Han var også gennem mange

og hjertelige ord. I Ølstykke var man en lille smule stolt

år censor ved teologisk embedseksamen.

over at have den lærde provst til præst." (H.P. Vedel).

Men sammen med sin store lærdom var han en

barnlig from mand, der ikke ville undvære sin præste
gerning. Han ville helst være landsbypræst, for på lan

det blev der bedst tid til studierne. Han var meget kri

tisk overfor sig selv, og denne selvkritik er nok grun
den til, at der kun foreligger så lidt skriftligt fra hans
hånd.
Som provst var han meget kyndig, vel inde i den kir

Hans Peter Mathiesen

1945 -1954.

Bo Bojesen Bøgh

1954-1969.

Kjeld J.-O. Hartvig

1970-

Knud Belling

1974-1979.

Kirsten Diemer

1980-

Sten Haarløv

1987 -1990.

Siv Christensen

1990-

kelige administration og lovgivning, hurtig i ekspediti

onen af sagerne og havde en sjælden smuk orden i
arkiverne. Han var elsket og anset af menighedsråde

ne, når han kom på syn, og han gjorde præsteindsættel-

serne til en højtid.
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Pastor Knud Eskild Møhl var medlem af Oldskriftsel-

Udlejregården, der da blev kaldt Toftegård. Herfra går

skabet, og da selskabets bestyrelse fik den ide at udgive

den gamle landevej videre mod nord-øst, syd om

beskrivelser af de sogne, hvor der især fandtes minder

Ørnebjerggård, hvorfra den fortsætter videre nordpå

fra fortiden, begyndte man på Møhis opfordring med

mod Jørlunde og Slangerup. Vejen sydpå direkte mod

Ølstykke.

Øvre Værebro Mølle er en senere landevej.

Pastor Møhl samlede alle de historiske oplysninger

om Ølstykke og Snostrup sogne allerede i sine første år

Hagerup Sø af et sumpet område, der er udlagt til tør

i Ølstykke og i 1838 tryktes beskrivelsen i Annaler for

veskær. Vejen mod Skenkelsø (Scienkilsiø) ender ved

nordisk Oldkyndighed sammen med omstående kort.

søen, og på den anden side af søen ender på samme

Mod syd ses Værebro Å med angivelse af den gamle
Værebro. Ved Nedre Værebro Mølle ses tydeligt møl

måde vejen i Snostrup landsby. Omkring Skenkelsø ses

de udlagte små husmandslodder.

ledammen, mens selv møllebygningerne ligger syd for

Nord for vejen mod Stenløse (Stenløse Maglæ) ligger

åen. Den nuværende Værebrogård var oprindelig et

Ølstykke, hvor vejenes stjerne (som ved Svestrup)

bageri, som hørte til møllen.
Ved Øvre Værebro Mølle se tydeligt angivet de to

vindmøller og Møllehave-gård, som fik navn efter møl
lens eng. Eng hed i ældre tid have. løvrigt ses hvor lille

angiver de gamle markveje fra før udskiftningen i 1788.

Syd for Ølstykke ses en række små lodder, som dels
var skolelodder dels husmandslodder.

Fra Ølstykke fører vejen mod nord til Sperrestrup.

møllens tilliggende areal var. Nord for møllen er mosen

Den slår en bue mod øst for at komme uden om Store

opdelt i lange smalle lodder, som tildeltes de enkelte

Sø og Lille Sø.

gårde som tørveskær. Lignende opdelinger ses nord for

Såvel Store Sø som Lille Sø er vandfyldte og omgivet

Svestrup, omkring Store Sø og langs Stenløse A. Vejen

af lodder til tørveskær. Den nuværende Stationsvej før

fra møllen mod nord slår et knæk, mens en anden

te ud til Ølstykke-gårdenes tørveskær ved Store Sø.

ældre vej går mod nord-øst og ender blindt.

Sperrestrup (Sperlingsthorp) fremtræder tydeligt

Fra den gamle Værebro førte en vej mod nord-øst til

som en stjerneudskiftning, hvor alle gårdene blev lig

Ølstykke og Stenløse, og mod nord-vest ses den af

gende i landsbyen med husmandslodderne anbragt

brudte vej til Svestrup (her kaldt Sversthorp). Vest for

yderst i marken.

Svestrup ses de to husmandslodder, som blev tillagt
Svestrup skole.
Fra Svestrup fører en vej mod nord-vest til Store
Rørbæk (Rørbæk Maglæ) og Lille Rørbæk omgivet af et
meget stort antal gravhøje.
Mod nord fører vejen fra Svestrup til Udlejre (Utlert116

Nordvest for Udlejre ligger Skenkelsø Sø adskilt fra

hæ) med gårdene Græstedgård, Vejsten, Karmsten og

På kortet er angivet alle de oldtidshøje, som pastor
Møhl henviser til i sin beskrivelse.

Historiske-Antiquarisk kort over Snodstrup og Ølstykke sogne.
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Kort over Ølstykke kommune og sogn 1960.

Kort over Ølstykke kommune og sogn 1960. De skraverede områder angiver arealer, der i 1966 var ejet af stat (DSB),

kirke og kommune. Først i 1970 ved den store kommunalreform fik Ølstykke tillagt ca. halvdelen af Jørlunde kommu

ne og dermed landsbyerne Skenkelsø og Sperrestrup.
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Ølstykke byvåben har i øvers te felt en rød laks på sølvbund. Den kronede laks, som
også findes i herredsvåbenet fra 1648, symboliserer kongens fiskeret i Værebro Å.
De ni pilespidser på blå bund symboliserer slaget ved Værebro mellem
kong Niels og Erik Harefod i år 1133.

