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Katalog over hvad der er registreret af fredede
fortidsminder og andre kulturhistoriske spor på
NORDSJÆLLAND.
Rækkefølgen i kataloget er i princippet skovnumrene,
med laveste skovnummer først.
Men rækkefølgen brydes, hvor en skov med et højere
skovnummer var tegnet på samme kortark som en skov
med et lavere numre på de trykte papirkort, der blev
anvendt ved besigtigelserne.
F.eks. er skov 110 tegnet på samme skovkort som skov
101, 102 og 103. Derfor omtales skov 110 efter skov 103 i
kataloget, men før skov 104, som er tegnet på det næste
skovkort.
Inden for hver skov er det afdelingsnumrene der
bestemmer rækkefølgen, og inden for hver afdeling er
det fredningsnummeret, og derefter
sognebeskrivelsesnumrene, der afgør rækkefølgen.

BEMÆRKNINGER
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RÆKKEFØLGEN ER:

SIDE:

101, 102, 103, 110 - Skovene ved Frederiksværk.
104, 105, 109, 111, 112 – Arrenæs.
106, 108, 124 – Lyngby Skov mv.
107 – Arresø.
113 – Lille Lyngby Mose
114, 115, 116 – Arealer omkring Arresø.
121,123 – Holløse Bredning, Solbjerg Enge.
122, 304, 306 – Alsønderup, Nejede Vesterskov, Æbelholt.
201, 202, 210, 211 – Skove ved Hundested.
206, 208, 209, 212, 213 – Tisvilde Hegn mv.
214, 215, 216, 217, 218 – Arealer langs nordkysten.
301 – Valby Hegn.
302 – Høbjerg Hegn.
303 – Aggebo og Græsted Hegn.
307, 602 – Freerslev Hegn, Tirsdagsskoven.
308 – Skævinge Skovrejsningsområde.
309 – Gørløse Skovrejsningsområde
310, 311, 312, 313, 703 – Søborg, Esrum, Snevret Skov.
314, 315, 316, 510 – Småparceller, Esrum Sø.
401 – Grib Skov.
402 – Nødebo Holt.
403 – Stenholt Vang.
404 – Søskoven.
502, 503 og 504 – Gadevang Skov, Selskov og
Gadevang Mose.
510 – Esrum Sø.
601 – Store Dyrehave.
604, 605 – Præstevang, Lille Hestehave.
603 – Brøde Skov.
701 – Harager Hegn.

7 - 10
10 - 17
17 - 18
18
19
19 - 20
21 - 23
23 - 26
27 - 31
32 - 53
54 - 56
57 – 62
63 - 64
64 - 65
65 – 66
67
67
68 - 79
79 -80
80 - 131
132 - 133
133 - 136
137 - 148
149 - 150

FORTSÆTTER

150
151 - 159
160 - 167
167 - 170
170 – 171
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RÆKKEFØLGEN FORTSAT:

SIDE:

821 - Nakkehoved
822 – Horneby Sand
823 – Hornbæk Plantage
824 – Hellebæl skov
825 – Teglstrup Hegn
826 – Egebæksvang Skov
831 – Klosterris Hegn
832 – Risby Vang
833 – Horserød Hegn
834 – Gurre Vang
841 – Nyrup Hegn
842 – Krogenberg Hegn
843 – Danstrup Hegn
844 – Munkegårds Hegn
845 – Endrup Hegn
851 – Kelleris Hegn
852 – Krogerup Skovenge
853 – Lave Skov og Stejlepladsen
854 – Dagelykke Skov
855, 856, 857 – Skipperholm, Kovand, Fredensborgskovene
858 – Knorrenborg Vang
859 – Grønholt Vang
860 – Grønholt Hegn
861 – Stasevang

173
174
175 – 181
182 – 183
184 – 187
188 – 191
192 – 194
194 – 195
195 – 201
202 – 205
205 – 208
208 – 210
210 – 211
212
213 – 214
214 – 215
215 – 218
218 – 219
219
219
220
220 – 222
222 – 223
223 - 225
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For hele
LOKALENHED NORSSJÆLLAND
gælder at:
Alle sten- og jorddiger på statens ejendomme, uanset om
de er indtegnet på skovkortet eller ej, er beskyttet efter
MUSEUMSLOVENS § 29 a.

Det er tilstræbt, at få samtlige synlige diger indtegnet på
skovkortet, og vi er i høj grad tæt på at have alle med.

Diger er enten sten- eller jorddiger, og er anlagt med
forskellige formål som f.eks.:
Fredskovsdigerne, oftest af sten, rundt om de indfredede
skove.
Skeldiger mellem sogne og ejerlav, af sten eller jord.
Diger omkring planteskoler el. l., af sten eller jord.
Von Langenske diger, oftest af jord, i forbindelse med de af
ham anlagte plantager.
Toftediger omkring gårdene, oftest af jord lige som resten af
de digetyper der her gives eksempler på.
Vangediger omkring landsbyernes marker.
Digerne, oftest ganske store, omkring stutterivangene.

Finder man diger der ikke er indtegnet på skovkortet, skal
de indberettes til den centrale styrelse, hvorefter digerne
vil blive registreret og indtegnet.

I Tisvilde Hegn har sandflugten sin helt egen historie, som
der dog ikke skal gøres rede for her. I forbindelse med
dæmpning af sandflugten er der blevet anlagt flere kilometer
diger, som visse steder er dobbelte, og der er gravet lige så
mange grøfter. Kombinationer af grøfter og diger findes
også. En stor del af disse diger, er efter fattig evne, og med
stor hjælp fra Poul Olsen på distriktet, blevet indtegnet på
dette sæt skovkort.
FORTSÆTTER

Digernes anvendelse fremgår ikke af kortet.
Det kunne være et godt kulturmiljøprojekt, at gennemgå
digestrækningerne og få samtlige kendte diger
katalogiseret med deres alder og formål.
Digerne holdes synlige, og deres tilstand må ikke ændres
uden forudgående tilladelse fra kommunen.
Vær opmærksom på, at de juridiske rammer for
beskyttelsen af sten- og jorddiger er flyttet fra
naturbeskyttelseslovens § 4 til museumslovens § 29 a. Jf.
den seneste bekendtgørelse vedr. diger:
https://www. retsinformation.dk/Forms/R07 10.aspx?id=
158549
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FORTSAT
Skulle der findes ledstolpesten i forbindelse med digerne,
skal de betragtes som fredede.

Indberet sådanne ledstolpesten, hvis I støder på dem.
Der er ingen registrerede pr. d.d.

På distriktet findes et utal af vejkister/stenkister til at lede
vand under skovvejene. Vejkister/stenkister skal betragtes
og behandles som fredede fortidsminder.
Kun ganske få vejkister/stenkister er indtil nu blevet
behørigt registreret og fredet.

Et projekt bør stables på benene, til gennemgang af
samtlige vandløb og grøfter, så vejkisterne/stenkisterne
kan blive fundet, om nødvendigt blive gravet fri,
beskrevet og fredet.
Det er en større sag, som næppe lader sig gennemføre
uden deltagelse af folk med stort lokalt kendskab til
arealerne.

Overalt i skovene støder vi på højryggede agre.
Bønderne, der dyrkede disse marker, er blevet forflyttet,
enten fordi Kongen inddrog arealerne til nye formål, som
f. eks. til stutteri, eller senest som følge af indfredningen af
skovene i slutningen af 17oo-tallet.
Sporene fra landbrugets tidlige historie er derfor at finde
overalt i skovene i form af højryggede agre, gårdtomter,
brønde, toftediger og vangediger.

Højryggede agre kan bevares bedst og længst muligt ved:
- kun at færdes på dem når jorden er maksimalt
bæredygtig – tør sommer eller frost og snedække.
- kun med hensigtsmæssige køretøjer, og så lavt marktryk
(mindre læs m.v.) som muligt.
- ved IKKE at færdes på tværs, men kun på langs af
agrene.
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DKC. er en forkortelse af:
Det Kulturhistoriske Centralregister, og findes på:
www.dkconline.dk
Registret omfatter såvel de fredede fortidsminder som alle
øvrige arkæologiske spor.
Registret opererer med sognebeskrivelsesnumrene, som er et
fortløbende numre indenfor hvert sogn.
Under BEMÆRKNINGER i denne liste, er det stednummer og
sogn anført, hvori sb. nummeret findes.
Fredede fortidsminder har både et fredningsnummer og et
sognebeskrivelsesnummer.
Det officielle registret over fredede fortidsminder, (som
opererer med fredningsnumre - et fortløbende nummer,
indenfor hvert af målebordsbladene - er der endnu ikke
adgang til).
Kulturarvsstyrelsen, KUAS, som har ansvaret for begge
registre, arbejder i øjeblikket på at lægge registrene sammen,
og at gøre dem tilgængelig for alle.

BEMÆRKNINGER
Alle kendte fredede fortidsminder og anlæg fra DKC. er
opregnet på listen og vist på ”fortidsmindeskovkortet”.
Der findes således pr. d.d. intet yderligere i KUAS to
databaser – ”DKC”. og ”Fredede Fortidsminder” – som
ikke er med i det foreliggende materiale.
Tvært imod; faktisk forholder det sig således, at der efter
denne gennemgang af de kulturhistoriske spor i
NORDSJÆLLAND, er blevet tilføjet 161 ”nye” anlæg,
som er tildelt et sb. nr. og 74 ”nye” anlæg, der har fået
tildelt et fr. nr., ind i KUAS databaser.
Ændringer i fortidsminders tilstand i forbindelse med
restaurering, udbedring af skader eller på anden vis, hvor
der vil ske en tilstandsændring i fortidsmindet kræver en
dispensation fra Kulturstyrelsen jf. museumsiovens §
29e.
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SKOV-numre: 101, 102, 103 og 110
2306

2726:40

58

101 BRØDEMOSE SKOV

Stednummer hos DKC.: 01.05.05 – Melby sogn..

Høj. 1,0 x 15 m. Flad og udflydende, stærkt forgravet af
ræve.

Velplejet.
Højen bør evt. restaureres.

Bevokset med skovfyr og ung blandet løvskov, i tilsvarende
bevoksning.
2310

2726:
33-36
og 49

52-55
og 113

2310

2726:33

52

5 gravhøje – se nedenfor.

Højrækken skal fortsat plejes og bevoksningen behandles
således, at højrækken fremtræder som en helhed.

Høj. 1,2 x 22 m. Affladet top. Noget forgravet i NØ-lig
højfod og -side.

Fin tilstand som opretholdes.

Græsklædt med et par træer. I gammel bøgeskov.
2310

2726:34

53

Høj. 1,1 x 17 m. Den N-lige halvdel af højen noget
forgravet.

Flot. Tilstanden opretholdes.

Græsklædt. I gammel bøgeskov.
2310

2726:35

54

Høj. 1,0 x 15 m. Højfod og -side i N lidt forgravet.

Fin tilstand som opretholdes.

Græsklædt. I gammel bøgeskov.
2310

2726:36

55

Høj. 1,1 x 15 m. Noget ujævn overflade.
Højfoden i N lidt afgravet ved skovvej.

Tilstanden fin og opretholdes.

Græsklædt med et enkelt træ. I gammel bøgeskov.
2310

2726:49

113

Høj. 0,6 x 12 m. Stor flad afgravning af Ø-lig højside.
Græsklædt, med en del bøgeopvækst. I gammel bøgeskov.

Tilstanden fin og opretholdes.

7

Fortidsminder og kulturhistoriske spor i NORDSJÆLLAND. Gl. Tisvilde berejst og udgivet 2003. Gl. Frederiksborg berejst 2005. Opsamling,
supplement og rettelser 2009. Del af Øresund tilføjet 2011. Samlet katalog opdateret og udgivet maj 2014.
AFD.

FR. NR.

SB. NR.

2312

2726:38

57

BESKRIVELSE
Høj. 1,8 x 21 m. En lidt ujævn og forgravet overflade.

BEMÆRKNINGER
Tilstanden fin og opretholdes.

Græsklædt, men flere gamle træer.
2315

2726:37

56

Høj. 3,5 x 21 m. Forgravninger i Ø- og SØ- siden.
Stejlt afgravet i N og V og store afgravninger i S og SV.
Græsklædt, men også med store, bare, nedslidte jordflader.
Gammelt træ på højen.

30

Velplejet.
Højen bør restaureres, men bemærk dog sammenhængen
med sb. nr. 30, som omtales herunder, som har med
indgravningerne i højen at gøre.

DKC. oplyser, 1887 :
I Hegnets nordøstlige Udkant ligger ved Skovløberhuset
en Bakkeknold, der har været en Ø i Arresøens
Forbindelse med Kattegat. I Knoldens sydøstlige Deel er
der foretaget Indgravninger, og her sees i den indre
østlige og vestlige Brink: En Kjøkkenmødding, hvoraf kun
Udkanterne ere tilbage; den er nu 1/2'-1' tyk og bestaaer
af Mytilus ed., Cardium ed., enkeltviis ostrea ed. og
derunder [Rester ?] af Støv af Trækul.

2331

2726:41

19

102 VINDERØD SKOV

Stednummer hos DKC.: 01.05.10, Vinderød sogn.

Høj. 2,0 x 17 m. En 2 til 3 m bred og 0,7 m dyb
nedgravning, fra SØ-lig højfod og rundt i Ø- og N-siden af
højen til
V-siden.

Højen bør restaureres.
Ellers OK.

Græsklædt. I gammel bøgeskov.
2331

2726:42

20

Høj. 1,4 x 11 m. VSV-siden af højen beskadiget af dige.
Græsklædt. I gammel bøgeskov.

Velplejet.
Denne høj og høj 2726:43 plejes som en helhed.
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2331

2726:43

21

Høj. 1,8 x 16 m. Pænt kuplet form. I SØ- højfod skade efter
en stor vindfældet bøg.

Rodkagen bør væltes tilbage på plads i hullet.

Græsklædt med lidt opvækst. I gammel bøgeskov.

I øvrigt velplejet.
Denne høj og høj 2726:42 plejes som en helhed.

Høj. 1,2 x 8 m. Beskadiget af et spor, gående nærmest N-S
op over højens Ø-lige del, samt et dige i NØ-lig højfod.

Velplejet

2331

2726:44

22

BEMÆRKNINGER

Græsklædt med lidt opvækst. I gammel bøgeskov.
2335

2726:48

43

Kors - Mindesmærke. Korset er 1,75 m højt og 1,15 m
bredt, fremstillet af 25 x 25 cm svær egetømmer.
På S-siden af korset sidder en lille jernplade med følgende
inskription:
Korset
er rejst som Minde
om Egnens første
Lutherske Præst
der på dette Sted
Blev dræbt af Befolkningen
Aar 1536
Korset er opstillet på en lille stenhøj 0,3 x 1,8 m stor.
Korset og stenhøjen er omkranset af en ring, 6 m i diameter,
af 31 sten. Stenkredsen er åben mod V, hvor en 10 m lang
og 1,5 m bred sti fra Ø, fører op til mindesmærket på den
lave bakketop.
Græsklædt, med enkelte træer og buske. I åbent område.

Tilstanden fin og opretholdes.
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103 ARRESØDAL SKOV
2338

12

BEMÆRKNINGER
Stednummer hos DKC.: 01.05.10, Vinderød sogn.

DKC. oplyser:
I Arresødal Skov, ved Kanalens Nordside er i 1896 fundet
en Kjøkkenmødding.

2341

44

Hulvejsspor. Et par hulvejsspor, orienteret omtrent N – S,
ca. 50 m lange.

2343

45

Ruiner af et gammelt krudtværk findes i afdelingen.

Tilstanden opretholdes.

110 KANALERNE

Stednummer hos DKC.: 01.05.10, Vinderød sogn.

Kanalen fra Arresø og kanalerne i Frederiksværk.

En egentlig fredningsbeskrivelse overlades trykt til
KUAS.

2621

2726:51

46

SKOV-numre: 104, 105, 109, 111
og 112
104 AVDERØD SKOV

Stednummer hos DKC.: 01.05.03 – Kregme sogn.

Ingen fortidsminder registreret, ud over flotte stendiger
omkring skoven, og flere jorddiger i skoven.

2370

31

105 SONNERUP SKOV

Stednummer hos DKC.: 01.05.03 – Kregme sogn.

DKC. oplyser :

Intet at se.

En overpløiet Høi.
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2374
2375

107

Højryggede agre, på et område på omtrent 120 x 220 m.
Agrene er orienteret Ø – V.

2376
2377
2380
2381

108

Hulveje. Et system af parallelt løbende hulveje på begge
sider af den omtrent N – S gående Kirkevej, og såvel N som
S for vandløbet.

64

Høj. 1,8 x 15 m på toppen af "Rævegravbakke". Temmelig
ujævn og forgravet i overflade.

2377

2727:41

BEMÆRKNINGER

Velplejet. Tilstanden opretholdes.

Græsklædt, med enkelte træer.
I mellemaldrende skovfyrbevoksning.
2378

2727:40

63

Høj. 1,7 x 22 m. på toppen af "Lysthusbakke". Toppen flad
med en diameter på 10-12 m. I øvrigt pæn, rund og
velbevaret.
Græsklædt, med enkelte træer. I gammel lærkebevoksning.

2380

109

Hulveje. En viste af tre, N – S gående hulveje på V-siden af
Kirkevej, i afdelingens S-del.

2380
2382

110

Højryggede agre. V for Kirkevej på et areal
ca. 180 x 120 m stort, og Ø for Kirkevej ca. 150 x 200 m.
Agrene er orienteret NNØ – SSV.

Velplejet. Tilstanden opretholdes.
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109 FUGLSANGGÅRD

Stednummer hos DKC.: 01.05.03 – Kregme sogn.

DKC. oplyser:
1988. Prøvegravning i bygningsrester fra 1700-tallet

Intet at se.

afslørede kulturlag med fund (især keramik) tilbage til
vikingetid. Endvidere udgravedes et grubehus med
gulvlag, hvori fandtes Østersøkeramik, knive, kam og
tenvægt samt en del tamdyrsknogler.
1994. Der kunne ikke konstateres regulære huse. Til
gengæld undersøgtes tre grubehuse. I det ene grubehus
fandtes et sølvbelagt skålformet spænde fra yngre
germanertid.
2001. Genstandene fundet før og efter
Frederiksværkegnens Museums undersøgelser forud for
udvidelsen af rundkørslen i Kregme.
2002. D 40/2002 Fugleformet fibula fra tidlig middelalder.
D 69/2002 - 75/2002 Spænder og vægtlodder.

Sb. nr. 65 indgår også i KULTURARVSAREAL sb. nr. 72
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S-enden af afdelingen og et lille hjørne i SV af afd. 2616
indgår i KULTURARVSAREAL sb.nr. 72, hvorom DKC.
skriver følgende:
Der er fundet spor efter bebyggelse fra germanertid, vikingetid
og historisk tid på markerne omkring landsbyen Kregme.
Undersøgelser nord for Hillerødvej viste, at bevaringsforholdene
er meget ringe her, så hidtil er det kun lykkedes at identificere
ganske få huse (et par huse, sandsynligvis fra middelalder og
en del af et treskibet hus, muligvis fra vikingetid). Til gengæld
er der foreløbig fundet 11 grubehuse i relativ god stand og med
et omfattende genstandsmateriale. 10 af grubehusene kan
dateres til vikingetid, mens et grubehus sandsynligvis skal
dateres til yngre germanertid. I de senere år er de arkæologiske
undersøgelser blevet suppleret med detektorafsøgning og fund
herfra tyder på, at det gamle Kregme også ligger på markerne
syd for Hillerødvej. Da terrænnet falder mod syd, er det
sandsynligvis muligt at afdække bedre bevarede
bebyggelsespor her.
Området er i dag truet af dyrkning/pløjning.
Bebyggelsessporene er formentlig bedst bevaret på de dyrkede
marker syd for Hillerødvej.

2616

54

DKC. oplyser:

Intet at se.

Henkastet paa Voldene (og i Gravene) i en Tørvegrav laa
Juni 1943 en Del (ca 15 stk) udspaltede, tilspidsede
Egepæle indtil ca 1/2 m lange, tydeligvis fundet ved
Tørveskæringen. - Paa Bakkefremspringet lidt mod NNV
fandtes lidt bearbejdet Flint (oppløjet paa Stedet eller
bragt dertil med Tørvene, idet Stedet benyttes som
Læggeplads).

111 NORDHUSE
Ingen fortidsminder registreret.

Stednummer hos DKC.: 01.05.03 – Kregme sogn.
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AFD.

2641

FR. NR.

2727:6

SB. NR.

6

BESKRIVELSE

BEMÆRKNINGER

112 ARRENÆS-AREALERNE

Stednummer hos DKC.: 01.05.03 – Kregme sogn.

Høj, "Skrædderhøj". 3,5 x 21 m. Noget afgravet i siderne.
Mindre krater i top.

Tilstanden fin og opretholdes.

Græsklædt, friholdt for træer. På åben mark.
2641

2727:7

7

Høj, "Buskhøj". 3,5 x 18 m. Afgravet ved foden.

Tilstanden fin og opretholdes.

Græsklædt, friholdt for træer. På åben mark.
2641

70

Størstedelen af afdelingen (foruden yderlige arealer V
herfor, uden for vort areal) er omfattet af
KULTURARVSAREAL sb.nr. 70, hvorom DKC. skriver
følgende:
Højgruppe, bestående af otte høje, hvoraf de fire er
fredede. Der er fundet genstande fra yngre bronzealder i
en af højene (sb. 10). Højene fremtræder meget markant
i landskabet - den ene, Maglehøj, udgør Frederiksværks
højeste punkt.
Da det ikke er ualmindeligt at finde spor efter bopladser
under eller tæt ved bronzealderens høje, er der ligeledes
mulighed for det her, hvilket understreges af, at der er
opsamlet knogler og lerkarskår ved en af højene.
Området er i dag truet af landbrug (nedpløjning).

2641

5, 8, 9,

2641

10

DKC. oplyser: 3 sløifedde Høie.
DKC. oplyser: En sløifet Høi, "Carlshøi". I 1854 fandtes
deri 2 Bronzeknive, som indsend til Museet f.d.n.O. (Mno.
14005-6).

2643

11

DKC. oplyser: En overpløiet Høi.

Intet at se.

2644

12

DKC. oplyser: En overpløiet Høi, hvori Leerkar med

Intet at se.

brændte Been ere fundne.
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AFD.

FR. NR.

2644

SB. NR.
91-93

BESKRIVELSE
DKC. oplyser 3 gravhøje.

BEMÆRKNINGER
Ikke lokaliseret.

Stedet hedder ”Firhøj”. Disse 3 lokaliteter er registreret af
Folkemuseet i Hillerød i 2006. Om den står følgende:
Rundhøje. Lokaliteten mgl. data.

2646

2727:39

13

Voldstedet, ”Dronningholm”. Voldstedet består af en
ca. 80 x 80 m stor rundagtig banke, der i Ø, S og V er
omgivet af en ca.10 m bred og 4 m dyb grav, uden
om hvilken der findes en 10 - 15 m bred og ca. 3 m høj
ydervold.
I N (NNV), hvor landevejen tangerer voldstedet, mangler
grav og vold. På banken NØ-lige del ligger betydelige rester
af et tofløjet bygningskompleks. V-ligst på banken ses spor
af en 8-kantet tårn
Græsklædt.

2652
2653
2654

71

KULTURARVSAREAL sb.nr. 71, omfatter dele af vore
arealer i disse tre afdelinger. Herom skriver DKC. følgende:
Højgruppe, bestående af syv høje, hvoraf to er fredede.
Fra sb. 20 kendes i alt 32 begravelser, de fleste fra ældre
bronzealder. Under højen er fundet spor fra
hustomt/boplads fra ældre bronzealder. Sb. 15, 19 og 20
indeholder også begravelser fra yngre bronzealder og
ældre jernalder Der er desuden fundet spor efter en
boplads (sb. 66) fra yngre bronzealder/ældre jernalder
mellem sb. 14 og 20. Boplads og høje er fra samme tid
og udgør en interessant helhed. Området er i dag truet af
nedpløjning på de dyrkede områder, trævækst i plantage
samt planer om et større anlægsarbejde
(vandrensningsreservoirer).

Særdeles velplejet. Tilstanden opretholdes.
Vedrørende murværkerne, kontakt
Kulturarvsstyrelsens Restaureringsenhed.
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FR. NR.

SB. NR.

2652

2727:3

14

BESKRIVELSE
Høj, "Møllehøj". 3,0 x 25 x 18 m, idet højen er svært
afgravet i Ø- og V-siden.

BEMÆRKNINGER
Tilstanden fin og opretholdes.

Græsklædt, friholdt for træer. På åben mark.
2652

66

DKC. oplyser:

Intet at se.

På vestskråningen af et højt plateau ud mod Arresø er
konstateret bopladsspor i form af stolpehuller og gruber.
Der er antagelig tale om et eller flere toskibede langhuse.
Fund af en skiveskraber, lidt keramik samt affaldsflint
daterer pladsen fra begyndelsen af yngre bronzealder og
muligvis frem til ældre jernalder. Det dokumenterede
bopladsområde udgør antagelig udkanten af et regulært
bopladsområde, hvor det vil være muligt af finde de
tilhørende gårdsanlæg.

2654

100

DKC. oplyser:
Fund af tyndnakket økse, snarest Blandebjergøkse, fra et
markant bakkedrag, der skyder sig ud mod Arresø mod
nord.

Lokaliteten er registreret af Folkemuseet i 2006, og fundet
overdraget til NFH.
2654

21

DKC. oplyser:

Intet at se.

En udjevnet Høi, lige i det sydlige Skjel.

2654

74

DKC. oplyser, at der her skulle ligge en gravhøj.
Lokaliteten er registreret af Folkemuseet i 2006. Om den
står følgende: Lokaliteten mgl. data.

I så fald helt udpløjet og usynlig i græsmarken.
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FR. NR.

SB. NR.

BESKRIVELSE

BEMÆRKNINGER

SKOV-numre: 106, 108 og 124
2387

2827:30

36

106 LYNGBY SKOV

Stednummer hos DKC.: 01.05.04 – Lille Lyngby sogn.

Høj, "Humlegårdshøj". 3,7 x 30 m. Tre steder, i SSV,
i Ø og i N, nedslidte stier til højens top. Stor afgravning
i højfoden i NNV. I V to store ræve/grævlingegrave.
Ligeledes en i NNØ.

Slidskaderne på højsiderne udbedres med mellemrum.
Ellers OK. Tilstanden opretholdes.

Græsklædt med enkelte gamle bøge, omgivet af ung
bøgeskov.
2387
2390
(2393)
2398

2827:33

69

Højryggede agre. Et stort område – 350 x 300 m, S for og
på begge sider af Humlegårdshøj,– med højryggede agre,
orienteret så vel N – S som Ø – V.

142

Høj. 0,8 x 11 m. Flad sænkning i top. NØ-foden meget
udflydende p.g.a. gamle vindfælder.

Træerne tyndes.
Ellers OK.

Græsklædt, og bevokset med ung bøg og ahorn.
I ung bøge- og ahornbevoksning.

2607

2827:15

48

108 HOLSTRUPGÅRD

Stednummer hos DKC.: 01.05.11 – Ølsted sogn.

Høj, ”Gavlhøj”. 3,0 x 22 m. Noget ujævne sider. Flad top
med hul afgravning. VNV-siden afgravet.

Tilstanden fin og opretholdes.

Græsklædt med enkelte træer. I lille lund nær grusgrav og på
åben mark.
2607

49, 50

DKC. oplyser:
To forlængst sløifede Høie.

I græsmark.

Intet at se.
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FR. NR.

SB. NR.

BESKRIVELSE

2607

135

DKC. oplyser: Rundhøj. Lokaliteten mgl. data.

2608

51

DKC. oplyser:

BEMÆRKNINGER

Intet at se.

Rundhøj. Overpløjet. I Nr. 51 er fundet meget Bronze; nu
ødelagt.

I græsmark.
2608

52

DKC. oplyser:

Intet at se.

På stedet er der i 1909 blevet udgravet en hellekiste fra
stenalderens slutning.

I græsmark.

2749

62

124 LYNGBY MOSE

Stednummer hos DKC.: 01.05.11 – Ølsted sogn.

DKC. oplyser, at der ved tørvegravning i 1905, blev gjort

Intet at se.

fund af 2 benspidser med flintægge fra Kongemosekultur.

2749

65

DKC. oplyser, at der ved tørvegravning 1948, blev gjort
fund af harpunspids af hjortetak fra ældre stenalder.

SKOV-numre: 107
107 ARRESØ
Ingen fredede fortidsminder.

Intet at se.
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FR. NR.

SB. NR.

BESKRIVELSE

BEMÆRKNINGER

SKOV-numre: 113
113 LILLE LYNGBY MOSE
2672

75

Stednummer hos DKC.: 01.05.04 – Lille Lyngby sogn.

DKC. oplyser:
1977. Enkeltfund fra ældre jernalder. 1 større randskår af
lerkar fundet ved stranden nær højningen "Alten".

2672

98

DKC. oplyser:
2003. Enkeltfund. Siden 1980 er opsamlet 5 oldsager
nedenfor Bjerget i Lille Lyngby Mose. Det drejer sig om 2
skiveøkser, 1 flækkeblok og 2 skrabere.

2673

67

DKC. oplyser:
1954. Bosættelse. Stenalder. Stenalder Boplads; en smuk
Flækkekniv med buet Ryg forevist herfra af Billedh.
H.Kapel. Formentlig fra samme sted en tyknakket Flintøxe
med tværæg.

SKOV-numre: 114, 115, og 116
114 STATENS TØRVEMOSE
2701

Ingen fortidsminder registreret.

115 HYTTEGÅRDEN
2832

Ingen fortidsminder registreret.

Stednummer hos DKC.: 01.05.10 – Vinderød sogn.
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FR. NR.

SB. NR.

BESKRIVELSE

116 HOVGÅRD PYNT
2841

75

Hele afdelingen indgår, dog som en meget lille del, i
KULTURARVSAREAL sb.nr. 75, om hvilket DKC oplyser
følgende:
På et næs ud i Arresø ligger et voldsted fra 1300-1400tallet med fundamenter af en befæstning samt tilhørende
økonomibygninger (sb. 72). Anlægget er delvist udgravet
af Gilleleje Museum 2000. Adgangsvejen fra Annisse
landsby har været en 1 km lang dæmning gennem det nu
delvist tørlagte vådområde. Fra området øst for næsset,
vest for Annisse by, stammer righoldige detektorfund fra
førromersk jernalder, germansk jernalder, vikingetid og
middelalder (sb. 63), som tyder på en kontinuerlig
bebyggelse fra yngre jernalder op i historisk tid. Syd for
den nuværende kirke er iflg. V. Boye fundet spor af en
gammel kirkegård, muligvis med tilhørende kirke (sb. 47).

BEMÆRKNINGER
Stednummer hos DKC.: 01.01.01 – Annisse sogn.
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FR. NR.

SB. NR.

BESKRIVELSE

BEMÆRKNINGER

SKOV-numre: 121 og 123
121 HOLLØSE BREDNING
2690

100

Tibirkevejen, arealerne N og V herfor i afd. 2690, samt et
større areal mod V, udenfor vort areal, er omfattet af
KULTURARVSAREAL sb.nr. 100, om hvilket DKC.
oplyser følgende:
Tibirkevejen (010111-46), der er dateret til førromersk
jernalder, markerer et vigtigt overgangssted over den
brede Ellemose Ådal. Vejen har haft forgængere helt
tilbage i yngre stenalder. Hertil kommer en udateret
stolpesætning mod øst. Tre sogne mødes på dette sted.
Fra mosen omkring vejen, som i ældre stenalder var en
fjordarm, stammer righoldige fund af bl.a. ravofre fra
Tragtbægerkultur og senneolitikum, yngre bronzealders
celt-depot, ældre jernalders votivfund af mosepotter og
dyreknogler samt menneskeofre. Disse fund, som især
stammer fra 2. verdenskrigs tørvegravning, antyder en
kontinuerlig anvendelse af dette vadested gennem
oldtiden til såvel profane som rituelle formål.

Nedenfor nævnte sb.nr. indgår alle i
KULTURARVAREALET.

Stednummer hos DKC.: 01.01.11 – Tibirke sogn.
(undtagen sb.41)
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FR. NR.

SB. NR.

BESKRIVELSE

2690

2627:28

46

Oldtidsvej, ”Tibirkevejen”. Fra en holm i Ellemosen fører
en stenbrolagt vej over til det faste land på Ramløsesiden.
Vejstykket er ca. 100 m langt, og forløber i en let bue,
ca. NNV - SSØ. Brolægningen består mest af hovedstore
sten, med lidt større sten langs kanterne.
Vejen er knap 3 m bred.
I en lige linje, VSV for, i en afstand af 10 til 15 m fra vejen,
findes en trædestensrække - en enkelt række af store sten.
Vejen og trædestensrækken blev fundet i 1943 ved
tørvegravning ca. 1 m under overfladen. (Udgravet af
arkæolog Gyuri Kunwald).
Til tider oversvømmet, og ligeledes til tider, overgroet med
tagrør.

2690

45

DKC. oplyser, 1943: Fund af pilespids fra yngre stenalder.

2690

47

DKC. oplyser, 1943: Tæt på stenbrolægningens
NV-ende er der i skallaget gjort forskellige fund af
oldsager, hovedsagelig af flint fra yngre stenalders
seneste del.

2690

56

DKC. oplyser: På holmen findes der en stenalderboplads
fra tragtbægerkultur. Undersøgt 1949 af Nationalmuseet.

2690

85

DKC. oplyser, 1955: Fund af benod fra ældre stenalder.

BEMÆRKNINGER
Stenlægningerne holdes synlig, i al fald i
sommerhalvåret.
Fin tilstand ved besigtigelsen.
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FR. NR.
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BESKRIVELSE

2690

108

DKC. oplyser: Et løsfund fra tragtbægerkultur.

2690

41

DKC. oplyser, 1943: Fund af stolpesætning og
dyreknogler
fra stenalderen.

123 SOLBJERG ENGE
Ingen fortidsminder registreret.

SKOV-numre: 122, 304 og 306
122 ALSØNDERUP ENGE
2570

5

DKC. oplyser: Ved tørvegravning i 1946 fandtes trækølle
og tilspidsede pæle, formentlig fra jernalderen.

BEMÆRKNINGER

Stednummer hos DKC.: 01.01.13 – Vejlby sogn.
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2559

FR. NR.

2728:8

SB. NR.

1

BESKRIVELSE

BEMÆRKNINGER

304 NEJEDE VESTERSKOV

Stednummer hos DKC.: 01.05.01 – Alsønderup sogn.

Høj med 3 jættestuekamre. 2,0 x 25 m. Alle 3 kamre er
orienteret VNV- ØSØ og er ca. 5 x 1,5 m store. Kamrene er
alle jordfyldte, så kun toppene af bærestenene ses.
Det N-ligste kammer - her kaldet kammer ”1” - ligger for sig
i den NNØ-lige del af højen. De 2 andre kamre ligger i
forlængelse af hinanden i den SSV-lige del af højen.
Kammer ”1”består af 9 bæresten og har en nedskreden
dæksten i VNV-enden. Kammerets ØSØ-ende mangler.
Gangen har været mod NNØ, men kun 1 sidesten fra
gangens VNV-side (?) er bevaret.
Af kammeret SV herfor - her kaldet kammer ”2” - anes
4 bæresten i ØSØ-enden. Hele VNV-enden af kammer ”2”,
er bortgravet, og i hullet ses en væltet sidesten mere. Fra
kammeret går gangen ud mod SSV. Den er ca. 7 m lang og
har bevaret 7 sten i ØSØ-siden, og 5 sten i VNV-siden.
I forlængelse af kammer ”2” mod SSØ, og SØ for kammer
”1”, ligger kammer ”3”.
Det NØ-lige hjørne af kammer ”3” er fjernet. Tilbage ses
7 bæresten. Fra midten af kammeret og mod SSV ses
gangen. Den er 7 m lang og har bevaret 6 sidesten mod ØSØ
og 4 sidesten mod VNV.

Lidt mere lys til overfladen er ønskeligt, så overfladen
kan blive græsgroet.
Men ellers fint. Tilstanden opretholdes.
Det bør dog overvejes, at topkappe de gamle træer for at
forebygge skader ved stormfald.

Græsklædt, men noget slidt overflade, med gamle bøge.
I gammel bøgeskov.
2559

2728:36

28

Høj. 0,3 x 7 m. På bakketop. Højfoden i NNØ er borte, på
kanten af stor grusgrav.
Græsklædt, bevokset med unge bøge. I ung bøgebevoksning.

Træerne på højen tyndes ud.
Ellers OK.
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FR. NR.

SB. NR.

2561

2728:9

2

BESKRIVELSE
Høj. 2,2 x 25 m. Ujævn med fladt afgravet topflade.
Græsklædt med et par bøge i højfoden. I gammel bøgeskov
under foryngelse.

BEMÆRKNINGER
Fint plejet. Tilstanden opretholdes.
Overvej topkapning, eller evt. fældning af træerne i
højfoden.
Denne høj og høj 2728:21 plejes som en helhed.

2561

2562

2728:21

42

46

Høj. 0,6 x 11 m. Noget ujævn overflade. 1 randsten i SØ
og 2 i VSV.

Tilstanden fin.
Træerne tyndes gradvist helt bort fra højen.

Græsklædt med enkelte ahorn. I mellemaldrende
ahornbevoksning.

Denne høj og høj 2728:9 plejes som en helhed.

Brønd. Lige N for skovvejen og S for mosen midt for
afdelingen, oplyser distriktet, at der skulle være en brønd.
Brønden eftersøgt maj 2008, men ikke lokaliseret.
Store mængder vand siver overalt ud af skrænten her.

Ikke lokaliseret.
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SB. NR.
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BEMÆRKNINGER

306 ÆBELHOLT KLOSTERRUIN

Stednummer hos DKC.: 01.05.08 – Tjæreby sogn.

1

Æbelholt Ruinpark.

Flot.

48

Et stort område omkring ruinparken er af DKC. udpeget som
KULTURARVSREEAL, og o0plyser følgende:

Plejes efter særlig plejeplan sammen med
Kulturarvsstyrelsens Restaureringsafdeling.

Nordens største augustinerkloster i middelalderen. Kun
den udgravede centrale del af klostret er fredet, men der
er mange indicier og positiv bevisførelse for, at
klosterkomplekset var langt større. Der har ligget
bygninger både nord og syd for det fredede område,
hvilket også er dokumenteret ved magnetometerkortlægning 2002-2003 og ligeledes en række ovne og
andre anlæg. Også vest for Æbelholt Å har der stået
adskillige bygninger. Af særlige fundgrupper skal nævnes,
at der gennem tiden er fundet godt 2000 mønter ved
klostret, heraf adskillige skattefund, samt
"Danmarksrekord" i seglstamper (pt. 15 stk.). A. Huitfeldt
skrev i sin Danmarkshistorie (år 1600) at Æbelholt var
som en liden købstad, og dette bekræftes til fulde af de
hidtidige arkæologiske iagttagelser. Den fredede,
udgravede del er selvfølgelig ikke truet, men arealerne
udenfor er truet først og fremmest af pløjning, men også
af vandindvinding.
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SKOV-numre: 201, 202, 210 og 211
201 ULLERUP SKOV
2001

161

Stednummer hos DKC.: 01.05.09 – Torup sogn.

Højryggede agre. Et ca. 200 x 200 m stort areal, med et
system af omtrent N – S gående højryggede agre.
I gammel løvskov.

2753

21

DKC. oplyser 1887:

Absolut intet at se.

Langhøj. Tragtbægerkultur. En ødelagt Langdysse, anlagt
i Retningen Vest t. Nordvest - Øst til Sydøst. Stenene
ligge nu iøvrigt Fuldstændig i Uorden

I ager.

2021

2024

2726:50

2726:31

160

90

202 GRØNNÆSSE SKOV

Stednummer hos DKC.: 01.05.09 – Torup sogn.

Brønd/kildeanlæg, ”Holtekilden”. En omtrent cirkelformet
brønd, 1,7 m i diameter, sat af natursten. Vandspejlet lå, ved
besigtigelsen 12. juni 2008, 0,3 m under brøndens overkant,
hvilket svarer til 1 – 3 skifter synlige sten. Brøndens dybde
måltes til 1 m, men den er formentlig noget dybere.
Grønnese Skovs fredskovsdige (stendige), er lagt i en bue
bag om/øst om brønden, som derved kommer til at ligge i et
rummeligt, halvcirkelformet græsklædt areal, fuldt synlig og
tilgængelig for alle, ud mod offentlig vej i V.

Flot og velplejet. Tilstanden opretholdes.

Høj. 1,7 x 12 m. Noget forgravet i N-siden.

Flot plejet. Tilstanden opretholdes.

Græsklædt. I gammel løvskov under foryngelse.

Denne høj og høj 2726:32 plejes som en helhed.

Brønden/kilden er ikke omtalt i SEIGFRED SVANES
bog om helligkilder i Danmark.
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2024

2726:32

91

Høj. 1,8 x 15 m. Velbevaret. En randsten i NNØ-lig højfod.
Græsklædt, med 2 store ege.
I gammel løvskov under foryngelse.

2025

2726:5

41

Høj. 3,0 x 15 m. Afgravet mod V. En enkelt stor sten i N-lig
højfod.

BEMÆRKNINGER
Flot tilstand som opretholdes.
Ellers fin høj.
Denne høj og høj 2726:31 plejes som en helhed.
Flot tilstand som opretholdes.

Græsklædt. I gammel bøgeskov.
2027

2726:6

43

Høj. 3,5 x 18 m. Lidt bulet og ujævn i overfladen.

Flot plejet. Tilstanden opretholdes.

Græsklædt og ganske overgroet af ahornopvækst.
Friholdt for træer. I mellemaldrende bøgeskov.
2027

2726:7

42

Høj. 3,0 x 18 m. Sænkning i højsiden i V.

Flot plejet. Tilstanden opretholdes.

Græsklædt, med enkelte tjørne. I øvrigt friholdt for træer.
Friholdt for træer. I mellemaldrende bøgeskov.
2038

2038

2726:29

2726:30

87

88

Høj. 1,5 x 10 m.

Flot tilstand som opretholdes.

Græsklædt med et par træer.
I ung egeskov.

Denne høj og høj 2726:30 plejes som en helhed.

Høj. 2,3 x 15 m. Lille sænkning i top. Højsiden lidt ujævn
med mindre afgravninger.

Flot tilstand som opretholdes.
Denne høj og høj 2726:29 plejes som en helhed.

Græsklædt med et par træer.
I ung egeskov.
2046

2726:8

44

Høj. 1,5 x 11 m. Afgravet mod S. Endvidere beskadiget
i N, hvor et stort jorddige er blevet anlagt gennem højsiden.
Græsklædt med enkelte træer. I blandet løvskov.

Velplejet. Tilstanden opretholdes.
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210 STEJLEPLADSERNE

Stednummer hos DKC.: 01.05.09 – Torup sogn.

Mindesten. En 110 x 115 cm stor flad sten, omkranset af en
muret dobbeltrække af chaussésten. Det hele indsat i en
skrænt.
Inskriptionen lyser: TIL MINDE OM

Tilstanden fin og opretholdes.

GENFORENINGEN
DEN 15 JUNI 1920

Opstillet i park.

2732

101

BEMÆRKNINGER

Sb. 101 ligger inden for KULTURARVSAREAL sb. 130.
Om det noterer DKC. følgende:
I1976, fund af kufisk mønt fra år ca. 800. Undersøgelser af dele
af stejlepladsen, hvorved fandtes kulturlag, lerforede gruber,
ildsteder og spredte stolpehuller. Pladsen er anlagt i
vikingetiden og her fungeret frem til slutningen af tidlig
middelalder.
Yderligere undersøgelser i 1994 bekræfter de tidligere
undersøgelser. De nederste (ældste) kulturlag er de mest
fundrige. Genstandsmaterialet omfatter keramik, fragmenter af
smeltedigler og støbeforme, spredte forekomster af jernnagler
og nitteplader, en glasperle, en bronzepincet og lidt
pattedyrsknogler. Desuden fandtes en sten med skåltegn fra
bronzealderen, anbragt der i vikingetiden - med ukendt formål.
(Stenen blev flyttet til museet i Frederiksværk).
Pladsen tolkes som strandmarkedsplads, anløbs- og
omladeplads for skibe med varer til Roskilde fjordområdet. Det
er ligeledes muligt at pladsen har fungeret som lods- og
vagtstation med henblik på kontrol af indsejlingen til fjorden.
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Et større område, hvori også vor afd. 2732 indgår, er af
DKC. udpeget som KULTURARVSAREAL.
Om dette noteres følgende:
Lynæs strand har formentlig fungeret som naturhavn fra
vikingetid til middelalder. Her har været et mindre, roligt
område med lavt vand og flad strand. Der har været adgang til
drikkevand (Boeskilde). Pladsen ligger på en ca. 200 m lang
strandvold og har tilsyneladende været koncentreret i den
vestlige del, hvor de tykkeste kulturlag findes. Ved
udgravningen fremkom en del lerforede gruber, stenlagte
ildsteder og stenforede stolpehuller, hvoraf ingen synes at indgå
i huskonstruktioner. Kulturlaget, der var kraftigst nærmest
stranden, kunne udskilles i to hovedfaser, begge fra vikingetid.
Det nedre og ældste lag var klart det mest fundrige.
Genstandsmaterialet omfatter bl.a. keramik, fragmenter af
smeltedigler og støbeforme samt spredte forekomster af
jernnagler og nitteplader. Pladsen er anlagt i vikingetid og har
eksisteret frem til slutningen af tidlig middelalder. Den tolkes
som anløbs- og omladeplads for skibe med varer til Roskilde
Fjord-området. Det er endvidere muligt, at pladsen har fungeret
som lods- og vagtstation med henblik på kontrol af indsejlingen
til fjordsystemet.
Idag er den østlige del af området administrativt fredet, mens
den vestlige del er bebygget. Kulturlagene ligger på en levende
(foranderlig) kyst, hvorfor den østlige, kystbundne del er udsat
for erosion af naturkræfter - vind og hav. Kysten eroderer. Den
østlige del af kulturlaget forsvinder derfor ud i havet.

BEMÆRKNINGER
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211 SKANSEN

Stednummer hos DKC.: 01.05.09 – Torup sogn.

Skanse. 80 x 50 m stor, orienteret og med største
udstrækning N-S, og front mod V. Skansen er et femsidet
symmetrisk jordværk, bestående af vold og omkringliggende
tør grav, i S og V tillige ledsaget af en ydervold. Indvendig
måler skansen ca. 40 x 20 m. Den ca.10 m brede vold hæver
sig ca. 4 m over det indvendige plateau. Fra bunden af
graven til voldkronen er der ca. 6 m. Den omkringløbende
grav er ca. 5 m bred. Ydervolden er indtil 2 m høj og 2 m
bred. Voldgravens ydre overkant går i et med vejen langs
Ø-siden og i N med marken. På plateauet indenfor volden er
der ud fra den SV-lige del af volden 2 mindre ca. 0,5 m høje
og 2 x 2 m store forhøjninger og i den stumpe vinkel, som
dannes af skanseanlæggets 2 V-lige volde, strækker der sig
fra voldkronen mod Ø en ca. 8 x 8 m stor jordbanke, hvis
topflade er ca. 1,5 m højere end volden. På V-siden er
ydervoldens midterste del samt en del af voldgraven skredet
i havet. En sti fører midt på fra Ø over graven gennem
volden ind på skansens plateau. Fredningsgrænsen forløber i
S og V langs den ydre fod af ydervolden, hvor denne findes
og i N og Ø langs gravens overkant.

Slidskaderne repareres.

Store slidskader i SV.
Skansen er græsklædt og i den Ø-lige grav er der spredt
bevoksning af træer og buske.

Tilstanden ellers fin og opretholdes.
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SKOV-numre: 206, 208, 209, 212
og 213
206 TISVILDE HEGN
2053
2055
2057
2059

21A til
21E

2060

60

DKC. oplyser:

Stednummer hos DKC.: 01.01.11 – Tibirke sogn
med mindre andet er nævnt.
Stednummer hos DKC.: 01.05.05 – Melby sogn.

Øst for Liseleie, hvor der nu er plantet, har jeg [V.Boye] efter
Anvisning af Skolelærer Lassen i Veienbrød i Juli Maaned d.A.
[1889] afsøgt flere Findesteder for Affald fra Tilhugning af
Flintredskaber; Terrainet har her endel lave, smaa, naturlige
Sanhøie, opad hvilke og ved hvis Basis der ligger navnlig endel
Flintfliser, nu og da enkelte Flintredskaber. Disse Findesteder
ere paa Maalebordskortene "Melbystrand 6" og "Tisvilde 7"
mærkede 21a-e; ved 21a laa smaa Flintfliser i en regelmæssig
Rundkreds paa 8 meters Diameter. Disse Steder ere iøvrigt
blevne stærkt afsøgte af Forskjellige. Jvfr. min Indberetning
"Tilhuggerværksteder fra Stenalderen i Melby Sogn, Strø
Herred, Frederiksborg Amt, Øst for Liseleie ved Frederiksværk".

Ifølge DKC 1980:

01.05.05 – Melby sogn.

Neolitisk bopladsfund. Tragtbægerkultur.

2061

61

Ifølge DKC 1980:
Neolitisk bopladsfund. Tragtbægerkultur.

01.05.05 – Melby sogn.
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Mellem Asserbo Plantage og Tisvilde Hegn løber sognegrænsen
som skiller Melby sogn i syd fra Tibirke sogn mod nord.
Sognegrænsen er markeret med et dige.
Langs S-siden af diget forløber der et spor.
For år tilbage blev der, på den Ø-ligste, ca. 800 m lange strækning
frem til Nordhuslinien (N-siden af afdelingerne 2087, 2089 og
2090), gravet en række sten med i midten af sporet.
Sporet groede efter hånden så meget til, at beboerne der benyttede
sporet, henvendte sig til distriktet for at få det holdt åbent. Et
ønske distriktet indfriede.
En klippemaskine blev sendt igennem. Imidlertid vidste
traktorføreren intet om stenene midt i vejen, og skaden på
maskinen blev på kr. 80.000. Derefter blev stenene gravet op, og
lagt såvel S for sporet som på eller foran diget N for sporet.
Uden stenene midt i sporet ville man fremover kunne holde sporet
åbent uden at beskadige sit grej.
At stenene var blevet gravet op, og nu, jeg citerer ”- - lå tilfældig
smidt til højre og venstre for stien” faldt imidlertid en lokal
grundejer for brystet, og jeg citerer fortsat: ”På stien langs gærdet
har der siden etablering og beplantning været anbragt store
kampesten med en indbyrdes afstand på nøjagtig 10 alen”.
Vedkommende mener der må være tale om en overtrædelse af
museumsloven, hvilket han henvendte sig til det lokale museum
om, for at få afklaret.
Spørgsmålet endte hos KUAS ved Anders Fischer.
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D. 6.01.09 var der møde på stedet med beboeren, KUAS og
distriktet.
Stenene er ikke store kampesten, men nogle temmelig
ukorende sten både hvad form og størrelse angår, og ikke
større end at en skovarbejder kan tumle dem.
Deres indbyrdes afstand er ikke nøjagtig 10 alen, men snarere
tilfældig, ca. 9 til 13 m.
Der er således næppe tale om en form for markeringssten.
Hvornår stenene er sat op, er imidlertid uafklaret.
Beboeren mener, som nævnt, at stenene stammer fra
plantagens anlæggelse.
Distriktet, ved tidligere skovløber Poul Olsen (skovløber ved
distriktet fra 1963 til 2003) mener, at stenene blev anbragt der
i skovfoged Madsens tid (skovfoged ved distriktet fra 1938 til
1975) alene med det formål, at ændre sporet til en sti/
forhindre at sporet blev anvendt af militæret som kørespor.
Hvornår stenene er lagt, er uklart og kan altså ikke afgøres.
Konklusion og beslutning:
KUAS mener ikke, at stenene er omfattet af museumsloven.
Stenene vil ikke blive gravet ned igen midt i sporet, men vil
blive anbragt i vejsiden S for sporet, ud for det sted hvor de er
blevet gravet op.

Hos KUAS er sagen registreret under:
2008-7.27.03/TAK-0010.
Resten af Tisvilde Hegn
Stednummer hos DKC.: 01.01.11 – Tibirke sogn.
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2110

2627:100

111

Jordværk. Et kvadratisk jordværk, ca. 20 x 20 m i fladen og
op til 3,5 m højt, med stejle sider. Siderne ligger orienteret
som verdenshjørnerne - N, S, Ø og V.
Helt kvadratisk er jordværket dog ikke, idet NV-hjørnet ikke
findes. I stedet findes her et ca. 6 x 6 m stort indhak
vinkelret ind i jordværket.
Ca. midt for Ø-siden og ca. midt for V-siden er der gravet
2 grøfter vinkelret ind mod midten af jordværket, hvor de
mødes. Grøfternes bund ligger i jordoverfladen, der hvor de
starter, og hæver sig så noget ind mod midten, hvor de
mødes. Grøftesidernes anlæg er 45 grader.
Fra hvor de 2 grøfterne mødes og mod NV, ud mod bunden
af det ca. 6 x 6 m store indhaks SØ-hjørnet, findes endnu en
grøft, dog betydelig mindre dyb end de før beskrevne.
2 større lunker/afgravninger ind i jordværkets siderne fra
hhv. V og N, hører måske jordværkets oprindelige udsende
til (?), hvorimod en mindre indgravning i Ø-siden, tæt på
SØ-hjørnet anses for en nyere beskadigelse.

BEMÆRKNINGER
Tilstanden fin og opretholdes.
Hvad anlægget har været brugt til vides ikke, men her er
et gæt.
Jeg forestiller mig af jordværket har været anvendt til
prøveskydning af kanonløb.
Kanonløbet har været anbragt i den lave rende fra
midten af anlægget og ud mod NV, hvor det , hvis det ikke
kunne holde til sit formål, ville kunne blive sprængt i
stumper og stykker uden at volde skade.

Græsklædt med enkelte træer
2112

2113

2627:58

2627:59

10

11

34

Høj. "Birkehøj". 5,8 x 38 m. Bænk på toppen. Lidt slidtage
op over højen i NNV og NNØ.

Flot. Tilstanden opretholdes.

Græsklædt med enkelte træer. I lysning i mellemaldrende
bøgeskov.

Slitagen på højtop og højsider udbedres.

Høj, èn af "Ranglehøje". 3,5 x 20 m. 2 randsten i SSØ-lig
højfod.

Holdes ryddet som, og sammen med 2627:60.
Fin tilstand som opretholdes.

Græsklædt i lysning. I mellemaldrende birke- nåleskov.

Overvej at fælde rødgraner langs højfoden.
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Høj, èn af "Ranglehøje". 2,3 x 15 m.
Græsklædt, bevokset med mellemaldrende rødgran.
I mellemaldrende rødgranbevoksning.

2117

2627:70

73

Høj. 2,5 x 25 m. Stor rævegrav i højsiden i S.
Hele S- og SØ-lig højside noget forgravet.

BEMÆRKNINGER
Holdes ryddet som, og sammen med 2627:59.
Fin tilstand, som opretholdes.
Overvej at fælde rødgraner langs højfoden.
Slørende opvækst ryddes.
Ellers OK.

Græsklædt med et par træer. I gammel åben birkeskov.
2117

2117

2117

2627:71

2627:72

2627:101

71

72

112

Høj, ”Bangshøj”. 1,0 x 13 m. Let forgravet og ujævn
overflade.
Græsklædt med et enkelt træ på højen. I åbent område.

De 2 høje, 2726:71 og 72, samt højen med mindestenen,
2726:101 plejes som en helhed.

Høj. 1,3 x 14 m. Slidtage fra sti hen over
højfod og –side i S. 2 sten i højfoden i NV.

Stien lægges rundt om højen, og slidtagen udbedres.
Ellers fin tilstand som opretholdes.

Græsklædt med lidt opvækst. I åbent område.

De 3 høje, 2726:71 og 72, samt højen med mindestenen,
2726:101, plejes som en helhed.

Mindesten. Natursten, 105 x 60 cm ved grunden og 120 cm
høj. På siden som vender mod NØ er indhugget følgende:

De 2 høje, 2726:71 og 72, samt højen med mindestenen,
2726:101 plejes som en helhed.

FORSTRAAD

FR. CA. BANG
SKOVRIDER FOR
TISVILDE-FREDERIKSVÆRK
SKOVDISTRIKT 1876-1900

Mindestenen står på toppen af gravhøj 2627:106.
2627:106

127

Flot og velplejet. Tilstanden opretholdes.

Høj. 1,3 x 13 m. På toppen af højen en mindesten, støbt ned
i en klump beton.
Græsklædt. I åbent område.

Ellers fin tilstand som opretholdes.
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Høj. 1,0 x 9 m. En enkelt sten i højfoden i Ø.

BEMÆRKNINGER
Tilstanden fin og opretholdes.

Græsklædt med en stor bøg på højen. I gammel bøgeskov.
2118

2627:61

13

Høj, "Store Harehøj". 7,0 x 30 m. Store slidskader op over
højen fra N, NV, V og SV. Også selve toppen er stærkt slidt
ned, da højen er et fortræffeligt udsigtspunkt.

Slidskaderne skal løbende repareres.
Flot.
Denne høj og høj 2726:62 plejes som en helhed.

Græsklædt i lysning, med en enkelt gammel bøg på højen.
2118
2118

2118

2627:62
2627:63

2627:64

14
15A

15

Høj, "Harehøj". 6,0 x 25 m.

Ellers flot plejet. Tilstanden opretholdes.

Græsklædt i lysning, med en enkelt gammel ask på højen.

Denne høj og høj 2726:61 plejes som en helhed.

Høj. 1,0 x 12 m.

Tilstanden fin og opretholdes.

Græsklædt med gamle skovfyr. I tilsvarende bevoksning.

Denne høj samt højgruppen ”Hvidehøje” plejes som en
helhed.

Høj, èn af "Hvidehøje". 4,7 x 25 m. Højsiden i V, ØNØ
og SSØ er beskadiget af vindfælder.
Uden for højfoden i S og en anelse til Ø, står bautastenen
2627:93.

Flot plejet.
Tilstanden opretholdes.
Højgruppen ”Hvidehøje” plejes som en helhed.

Græsklædt i stor lysning.
2118
2118

2627:65
2627:66

67
16A

Høj, èn af "Hvidehøje". 1,5 x 15 m.

Flot plejet. Tilstanden opretholdes.

Græsklædt i lysning.

Højgruppen ”Hvidehøje” plejes som en helhed.

Høj, èn af "Hvidehøje". 3,2 x 20 m.

Flot plejet.
Tilstanden opretholdes.

Græsklædt i lysning.

Højgruppen ”Hvidehøje” plejes som en helhed.
2118

2627:66A

66

Høj, evt. en langdysse. 1,0 x 15 x 8 m orienteret NNØSSV.
2 store sten ses, 1 nær højfoden i S og 1 på højsiden i NV.
Græsklædt med træer. I ung egeskov.

Tilstanden fin og opretholdes.
Højgruppen ”Hvidehøje” plejes som en helhed.
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2118

2627:67

16

BESKRIVELSE
Høj, en af "Hvidehøje". 5,7 x 30 m.
Græsklædt med en enkelt gammel skovfyr og en tjørn.
I lysning.

2118

2118

2627:68

2627:69

68

17

37

BEMÆRKNINGER
Flot plejet.
Tilstanden opretholdes.
Højgruppen ”Hvidehøje” plejes som en helhed.

Høj. 1,5 x 16 m. N-lig højfod afskåret af sti.
Hul i højsiden i ØNØ.

Flot plejet. Hullet kan fyldes op med det jord der ligger
ved hullet.

Græsklædt i stor lysning

Denne høj og høj 2726:69 plejes som en helhed.

Høj. 3,0 x 25 m stor. Lille skade i VNV-lig højfod efter
gammel vindfælde.

Flot plejet. Den spirende opvækst holdes nede.
Denne høj og høj 2726:68 plejes som en helhed.

Græsklædt i stor lysning
2118

2627:93

91

Bautasten. 120 x 60 cm ved grunden, nærmest spids
trekantet og 150 cm høj.
Bautastenen står uden for højfoden i S og en anelse til Ø for
høj 2627:64.

Fin tilstand som opretholdes.

Græsklædte omgivelser.
2118

128

Stensamling. På en Ø-V gående sandrevle mellem 2627:66
og 2627:66A ses 2 store frigravede sten. 4 m S herfor 2
tilsvarende sten og endnu e, lidt mindre N herfor.
Stedet undersøgt og der er næppe tale om et fortidsminde.
I Ung egeskov.

2119
2127

2627:73

121

Hulvejsspor. Et strøg af Ø – V gående hulvejsspor.

70

Helleristningssten/skålsten. 95 x 90 cm i fladen og 40 cm
høj. På den højeste kam hen over stenen, er indhugget
mindst 15 skålformede fordybninger.
I skovbunden på skrånende terræn I gammel fyrreskov.

Tilstanden fin og opretholdes.
Vær altid opmærksom på at stenen forbliver fuldt synlig.
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2128

2627:74

17B

BESKRIVELSE
Høj. 2,0 x 15 m. En sti op over højens V-side.
Græsklædt med træer. I gammel skovfyrbevoksning.

2128

2627:75

69

Høj. 1,5 x 12 m. Spids og let forgravet top.
Græsklædt med et enkelt træ.
I gammel birke- skovfyrbevoksning.

2131

2627:76

18

Høj. 2,0 x 18 m. Noget ujævn i overfladen, og med
rævegrave i højen. På toppen ses en stor sten. Beskadiget i
N-siden af gammel vindfældet birk.

BEMÆRKNINGER
Træerne tyndes ud efterhånden.
Ellers helt fint. Tilstanden opretholdes.
Velplejet.
Tilstanden fin og opretholdes.
Vindfælden fjernes og skaden udbedres.
En anden birk på højen fældes.
Ellers OK.

Græs- og mosklædt. I gammel rødgranbevoksning.
2135

2627:80

74

Høj. 0,8 x 10 m. Højfoden i NV afskåret af brandlinje.

Velplejet. Tilstanden opretholdes.

Græs- og mosklædt med enkelte træer.
I gammel egebevoksning.
2136

2627:77

75

Høj. 1,0 x 18 m. Højsiden i Ø beskadiget af vindfælde.
Bevokset med gammel grandis, i tilsvarende bevoksning.

2136

2627:78

19

Høj. 2,8 x 26 m. I højfoden i S ligger 4 stenblokke, som er
kløvede i flere stykker. På I højtoppen i NØ, en 1,2 x 1,2 x 1
m stor nedgravning.
Græsklædt i lysning. I gammel nåleskov.

Rodkagen tippes tilbage på plads i hullet hvor den kom
fra. Højen, og mindst 2 m omkring den, ryddes helt for
træer.
Det ville være fint om der var visuel kontakt til
2627:78 og 79.
Hullet i toppen fyldes op.
Ellers fint. Tilstanden opretholdes.
Denne høj og langdysse 2726:79 plejes som en helhed.
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2136

2627:79

20

BESKRIVELSE
Langdysse. 1,0 x 20 x 10 m, orienteret Ø-V. Højen
temmelig forgravet. I midten en nedgravning hvori der ses
rester af et kammer – en gavlsten i V og en sidesten i N
synes at være på plads. De øvrige sten er sprængte. Sen del
spredte sten, foruden 16 randsten på plads.

BEMÆRKNINGER
Fin tilstand som opretholdes.
Denne langdysse og høj 2726:78 plejes som en helhed.

Græsklædt i lysning. I gammel nåleskov.
2153

129

Jordværk ? ! Skovfoged O.A.K. Nielsen gør i 1992
Frederiksværkegnens Museum opmærksom på et 25 x 25 m
stort menneskeskabt anlæg. Frederiksværkegnens Museum
retter henvendelse til Gilleleje Museum, som dog blot
henviser sagen til Erling Buhl i Skov- og Naturstyrelsen.
Jeg har set på ”anlægget”, både i 1992 og igen i ved denne
driftsplanrevision, sammen med Jens Bekmose.
Vi ser hvad O.A.K. Nielsen mener, men vor opfattelse er, at
dette IKKE er et menneskeskabt anlæg.

2165

2627:85

37

Høj. 0,8 x 10 m. (Højen ligger på naturlig bakketop, hvor
den nærmest ligger og ligner en lille aflang klit).
Græsklædt i lysning. I ung nåleskov.

Velplejet. Tilstanden opretholdes.
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2171
2172
2175
2178
2188
2190

SB. NR.

BESKRIVELSE

101

Et større areal rundt om Torup Landsby er blevet udlagt som
KULTURARVSAREAL, hvorom DKC. oplyser:

BEMÆRKNINGER

Landsbyen Torup, der hørte under Asserbo, havde
oprindeligt 16 gårde. Torup kom ved mageskifte 1560 under
kronen og blev nedlagt kort efter. Kraftig sandflugt omkring
1600 forseglede den middelalderlige landsby under mere
end en meter sand. Landsbyen blev lokaliseret v.h.a.
fosfatkartering i 1960'erne. En af gårdene blev afdækket af
Gilleleje Museum 1965-71. De ældste bygninger stammede
fra 1. halvdel af 1200-årene. Toelt Gadekær mod øst har
muligvis været landsbyens gadekær. Landsbyen har takket
være sandflugten en enestående bevaringsgrad.
Indenfor KULTURARVAAREALET findes foruden Torup
Landsby følgende anlæg:
Langdysserne 2627:81 og 94 samt højryggede agre, sb. 122.

2170

2627:94

109

Langdysse. 0,3 x 65 x 8 m orienteret ØNØ-VSV.
Enkelte randsten tilbage, men ellers kun huller hele vejen
rundt, efter de sten der er fjernet.
Græs- og mosklædt, med enkelte træer. I mellemaldrende
rødegebevoksning.

2170

122

Højryggede agre. I S-lige halvdel af afdelingen findes et ca.
150 x 200 m stort areal med Ø-V gående højryggede agre.
I gammel birkeskov.

Tilstanden opretholdes.
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2172

2627:95

98

BESKRIVELSE
Gårdtomt, ”Torup Landsby”. På et ca. 35 x 35 m stort
område, er der under ½ til 1½ m flyvesand, blevet
fremgravet en af gårdene til den tilsandede landsby Torup.
Syldsten af 3 hustomter ses.
I Ø et 17 m langt og 5 m brede hus orienteret N-S.
I N et 14 m langt og 5 m brede hus, orienteret Ø-V,
og i V et 7 m langt og 4 m bredt hus, orienteret N-S.
Såvel husenes omrids, som ruminddelingerne ses tydeligt.
Desuden findes en del brolægning og er brønd.

BEMÆRKNINGER
Flot og velplejet.
Tilstanden opretholdes.

Græsklædt i lysning. I gammel granskov.
2177

2627:81

37A

Langdysse. Uden højning, 36 x 8 m orienteret ØNØ-VSV.
14 randsten i NNV-lig langside og 15 i SSØ- lig langside.
Flere sten er blevet sprængt, og der ses huller efter fjernede
sten.
Græs- og mosklædt med 2 træer.
I åben, gammel blandet skov.

2180
2181

123

Højryggede agre orienteret overvejende Ø-V, dækkende et
areal på ca. 170 x 270 m.
I hhv. gammel birkeskov og mellemaldrende rødgran.

Tilstanden fin og opretholdes.
Overvej dog at fælde rødgranen i Ø-enden !
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2194

2627:86

31

Voldsted, ”Asserbo og slotsruin”. Voldstedet består af en
firkantet borgbanke, der i N-S måler 43 m og i Ø-V 40 m.
Selve topfladen udgør heraf hhv. 35 m og 33 m. Omkring
borgbanken en ca. 18 m bred og 2 m dyb vandfyldt
voldgrav. Borgbankens topflade ligger ca. 2 m højere end
voldgravens vandspejl. På borgbanken findes brolægning og
ruiner.
Voldstedets samlede udstrækning, til voldgravens yderste
kant, er i N-S er 86 m og i Ø-V 88 m. Fredningsgrænsen
forløber yderligere 5 m udenfor voldgravens yderste kant.

BEMÆRKNINGER
Flot og velplejet.
Tilstanden opretholdes.
Flotte omgivelser.

Græsklædt. I åbent område.
2194

2627:103

114

Mindesten. Natursten, 1,3 x 1,1 m ved grunden, smallere op
ad til og 2,4 m høj. Siden mod VSV er fladt tilhugget, og i
en 93 x 63 cm stor og 1 cm dyb forsænkning er indhugget
følgende:
TIL MINDE om KONG
FREDERIK den VII
FÆDRELANDETS VÆRGE
FRIHEDS VOLLER
FOLKETS VEN
REJSTE EGNENS MÆND
og QVINDER denne
STEN 1874

Stenen står på en lille høj, 0,5 x 3,5 m stor, på et fundament
af sten.
Græsklædte, åbne omgivelser.

Tilstanden fin og opretholdes.
Flotte omgivelser.
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2197

2627:82

29

BESKRIVELSE
Høj, ”Store Søhøj”. 4,0 x 40 m. Stor indgravning til bunds
i højsiden i Ø. Flad topfalde.

BEMÆRKNINGER
Flot.
Tilstanden opretholdes.

Græsklædt i lysning. En stor gammel skovfyr på højen.
I gammel nåleskov.
2197

28

Ifølge DKCs. optegnelser (1886), en lille lav høj.

Intet at se.

2197

30

Ifølge DKCs. optegnelser (1886), en lille lav høj.

Intet at se.

2197

83

Ifølge DKCs. optegnelser (1904), er der her blevet fundet en
tyndnakket grønstensøkse, og en halv økse med skålgruber.

80

Høj, ”Lille Søhøj”. 2,0 x 20 m. Beskadiget af vindfælder
i SØ, SV og V.

2200

2627:83

Tilstanden fin og opretholdes.

Græsklædt i lysning. I ung nåleskov.
2223
2224
2225

124

Højryggede agre. Et par smalle Ø-V gående agre, samt
yderligere 2 områder med smalle og ikke særlig tydelige
NNØ-SSV gående højryggede agre, dækkende et areal på
ca. 150 x 300 m.
I gammel bøgeskov.

2225

2627:44

21

Høj, ”Kong Hans’ Høj”. 5,4 x 32 m. Et 2,5 x 2,0 x 0,5 m
stort hul i højsiden i SSØ. Rævegrave nær højfoden i Ø.
Hele vejen rundt langs højfoden, en gravet rende, efter
fjernelse af randsten.

Hul i SSØ-siden fyldes op.
Ellers flot. Tilstanden opretholdes.

Græs- og mosklædt med enkelte gamle bøge.
I lysning i nåleskov.
2238

2627:34

59

Høj. 0,5 x 10 m.
Græs- og mosklædt, friholdt for træer.
I mellemaldrende nåleskov.

Fin tilstand som opretholdes.
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2241

2627:41

24

Høj. 1,0 x 10 m. Rundt om højden en 1 m bred og 0,2-0,3 m
dyb grav, uden om hvilken der anes en svag vold formentlig hvad der er tilbage efter at randstenene er blevet
fjernet.

44

BEMÆRKNINGER
Flot.
Tilstanden opretholdes.

Græsklædt, friholdt for træer. I ung birkeskov.
2241

2627:42

25

Høj. 2,0 x 19 m.
Græs- og mosklædt, friholdt for træer.
I mellemaldrende rødgranbevoksning.

2241

2627:43

23

Høj. 2,0 (set fra N, fra S knap 1,0 m) x 22 m.
Overfladen noget hullet og ødelagt af rævegrave.
Bevokset med mellemaldrende rødgran og et par bøge.
I mellemaldrende rødgranbevoksning.

2241

2627:98

117

Høj. 1,0 x 11 m.
Bevokset med ung birk og fyr, i tilsvarende bevoksning.

2241

2627:105

22

Højruin. Rest af en næsten bortgravet høj, oprindelig 22 m i
diameter. En bred rende til bunds i Ø-V på tværs igennem
midten af højen er bortgravet, og her løber tillige et
skovspor. I S findes tilbage en halvmåneformet, 0,5 m høj
og 3 m bred del af højfoden. I N, en tilsvarende
halvmåneformet, op til 1,2 m høj og 6 m bred del af såvel
højfoden som højsiden tilbage.
Græs- og mosklædt, men unge birke.

2244

125

Højryggede agre. I hele afdelingens S-lige halvdel findes et
areal på ca. 120 x 350 m, med højryggede agre, orienteret
omtrent NV-SØ.
I hhv. rødgran- og egeskov.

Flot.
Tilstanden opretholdes.
Nåletræerne på højen og mindst indenfor 2 fra højfoden,
ryddes, så stormfaldsskader forebygges.
Højen restaureres evt.
Højen om 2 m omkring den, ryddes for træer, så den kan
holdes græsklædt.
Lidt oprydning og behørig pleje, vil kunne tydeliggære
højruinen.
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2246

2627:45

76

BESKRIVELSE
Høj. 1,6 x 15 m. V- og N-side lidt afgravet.

BEMÆRKNINGER
Flot plejet. Tilstanden opretholdes.

Græs- og mosklædt, friholdt for træer.
I mellemaldrende rødgranbevoksning.
2246

2627:46

77

Høj. 2,0 x 18 m. Lidt ujævn overflade.
Græs- og mosklædt, næsten friholdt for træer.
I mellemaldrende rødgranbevoksning.

2247

2627:47

26

Høj. 3,7 x 30 m. Stor, flot høj. 1 randsten i S-foden.
2 sten i hhv. V og VSV, lidt uden for højfoden.

Et par træer bør fældes.
Ellers flot. Tilstanden opretholdes.
Tilstanden opretholdes.

Græs- og mosklædt, friholdt for træer.
I mellemaldrende rødgranbevoksning.
2249

2627:35

65

Høj. 0,6 x 12 m.
Græs- og mosklædt, friholdt for træer.
I mellemaldrende skov af eg og rødgran.

2250

2627:25

3

Høj. 2,0 x 16 m. Gamle mindre stormfaldsskader.

Sporet lægges længere V og højen.
Ellers OK.
Fin tilstand som opretholdes.

Græsklædt i lysning. I ung rødgranbevoksning.
2250

2627:26

58

Høj. 0,8 x 10 m. VNV-siden forgravet.

Fint. Tilstanden opretholdes.

Græsklædt i lysning. I ung rødgranbevoksning.
2255

2627:27

64

Høj. 4,0 x 33 m. Lav sænkning i toppen og ned over siden i
S.

Flot plejet. Tilstanden opretholdes.

Græsklædt i stor lysning. I mellemaldrende nåleskov.
2255

2627:
29-33,
90 og 91

7 -9
88 og 89

7 gravhøje, ”Sorte Høje”

Flot tilstanden. Den store lysning omkring højgruppen
opretholdes.
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2255

2627:29

7

BESKRIVELSE
Høj, èn af ”Sorte Høje”. 1,5 x 17 m.

BEMÆRKNINGER
Fin tilstand som opretholdes.

Græsklædt i stor lysning. I mellemaldrende nåleskov.
2255

2627:30

5

Høj, èn af ”Sorte Høje”. 3,7 x 30 m.

Fin tilstand som opretholdes.

Græsklædt i stor lysning. I mellemaldrende nåleskov.
2255

2627:31

8

Høj, èn af ”Sorte Høje”. 2,0 x 20 m. 1 randsten i SØ.
Beskadiget af vindfælde i Ø.

Fin tilstand som opretholdes.

Græsklædt i stor lysning. I mellemaldrende nåleskov.
2255

2627:32

6

Høj, èn af ”Sorte Høje”. 0,4 x 8 m.
4 store stenblokke i randen.

Fin tilstand som opretholdes.

Græsklædt i stor lysning. I mellemaldrende nåleskov.
2255

2627:33

9

Høj, ”Louisehøj”, èn af ”Sorte Høje” . 2,5 x 22 m. NØsiden beskadiger af vindfælder. NNV-siden noget forgravet.

Fin tilstand som opretholdes.

Græsklædt i stor lysning. I mellemaldrende nåleskov.
2255

2627:90

88

Høj, èn af ”Sorte Høje”. 0,7 x 14 m. Gammel beskadigelse
fra vindfælder i S.

Fin tilstand som opretholdes.

Græsklædt i stor lysning. I mellemaldrende nåleskov.
2255

2627:91

89

Høj, èn af ”Sorte Høje”. 0,5 x 6 m. Gammel beskadigelse
fra vindfælder i S, V og NV.

Fin tilstand som opretholdes.

Græsklædt i stor lysning., I mellemaldrende nåleskov.
2257

2627:36

62

Høj, d.v.s. 3/4 høj. 2,0 x 24 m, idet N-siden dog er
bortskåret af vej. En smule af den N-lige højfod er evt.
tilbage N for skovvejen.
Mosklædt, friholdt for træer. I gammel grandisbevoksning.

Flot plejet. Tilstanden opretholdes.
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BESKRIVELSE
Høj. 1,5 x 15 m. Lidt ujævn i overflade.
Mosklædt, friholdt for træer.
I mellemaldrende blandet nåleskov.

2260

2627:38

4

Høj. 1,8 x 12 m.
Mosklædt, friholdt for træer. I ung rødgranbevoksning.

2260

2627:39

60

Høj. 1,0 x 10 m.
Mosklædt, friholdt for træer. I ung rødgranbevoksning.

2260

2627:40

61

Høj. 0,8 x 10 m. SSØ-lig højfod afskåret af vej.
Græsklædt, friholdt for træer. I ung rødgranbevoksning.

2262

2627:48

78

Høj. 1,5 x 12 x 17 m. (NØ-SV).
Græs- og mosklædt, næsten friholdt for træer.
I ung rødgranbevoksning.

2262
2263

2627:50

BEMÆRKNINGER
Oprydning omkring højen er ønskelig.
Ellers OK.
Plejes sammen med 2627:39 og 40.
Lidt mere rum omkring højene er ønskelig – tag
rødgranerne væk.
Ellers flot.
Frilægges helt sammen med 2627:38 og 40.
Ellers OK.
Frilægges helt sammen med 2627:38 og 39.
Ellers OK.
Et par træer mere bør fældes.
Ellers flot. Tilstanden opretholdes.

27

DKC. oplyser rest af høj for bronzealder, hvori der er fundet
en urne.

Tidligere 2627:49. Fredningen er for længst ophævet.
Intet at se.

79

Høj. 1,7 x 12 m. Spids top, som ligner en klit.

Tilstanden fin og opretholdes.

Græsklædt i lysning. I ung blandet skov.
2263
2264

2268

2627:99

2627:51

47

118

32

Høj. 0,5 x 12 m. Brandbælte og skovspor i NØ-SV hen over
højen, som er meget flad og udflydende. 1 randsten ses i NØ
og 1 i SV.
Græsklædt, med enkelte små rødgran. I brandbælte/spor.

De små rødgraner i afd. 263 fjernes.
Højsiden i afd. 264 ryddes for kvas.
Slidskader på højen udbedres.
Ellers OK.

Høj. 1,0 x 12 m.

Velplejet. Tilstanden opretholdes.

Græsklædt. I gammel bøgeskov under foryngelse.
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2268

2627:52

32A

Høj. 1,2 x 22 m. Hele toppen bortgravet. Fladen er 8 m
i diameter, med yderligere et 2 x 2 x 0,5 m stort hul i midten.

BEMÆRKNINGER
De 2 bøge fældes ved lejlighed. Opvækst holdes nede.
Ellers OK.

Græsklædt med 2 gamle bøge på højen.
I gammel bøgeskov under foryngelse.
2269
2271

90
2627:55

32B

Klit. Stedet undersøgt 23.05.03 og igen 2008. ”Højen” er en
klit, og fredningen ophæves.

Tidligere registreret som fredet høj 2627:92.
Fredningsregistreringen er slettet.

Høj. 2,8 x 23 m.

Lidt bøgeopvækst holdes nede.
Ellers fin tilstand som opretholdes.

Græsklædt med en enkelt gammel bøg.
I lysning i gammel skovfyrbevoksning.
2278

2627:53

33

Høj, ”Skovhøj”. 4,0 x 25 m. I N-siden et 12 m langt,
5-6 m bredt og op til 3 m dybt skår ind i højen. Højfoden
står dog stadig tilbage, med undtagelse at et hul i NØ.

Bortset fra skaderne, er resten ar højen i en fin tilstand,
som opretholdes.

Græs- og mosklædt med enkelte træer. I gammel bøgeskov.
2278

2278

2278

2627:54

2627:56

2627:57

81

34

35

Høj. 1,1 x 15 m.
3 gamle lærke og en del opvækst på højen.
I gammel bøge-/lærkebevoksning.

Kvas fjernes og opvæksten ryddes og holdes nede.
Lærkene bør nok også fældes.
Ellers fin høj.

Høj. 1,0 x 14 m. Enkelte afgravninger af højsiden i NNØ
og i Ø. Mange mindre sten synlige i overfladen.

Lidt oprydning af gammelt kvas.
Ellers OK.

Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.

Denne høj og høj 2726:57 plejes som en helhed.

Høj. 0,6 x 9 m. 2 ridestier over højens S-lige fod og V-side.

Denne høj og høj 2726:56 plejes som en helhed.

Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.
2278

130

Klit. Ca. 30 m V for høj 2627:54 ligger noget der bestemt
ligner en høj. Stedet undersøgt, og der er tale om en klit.
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49

BEMÆRKNINGER

Højryggede agre. To arealer, hhv. 100 x 220 m og 100 x
380 m store, dækket af NNØ-SSV gående højryggede agre.
I gammel bøgeskov.

2285

2627:84

36

Høj. 1,1 x 8 m. Spids top. Højen formentlig føget til med
sand.

Fint.
Tilstanden opretholdes.

Græsklædt, i lysning. I ung nåle- birkeskov.
2293
2295
2296
2297
2298

99

Den Ø-lige halvdel af afd. 2293 0g 2295, samt de øvrige 3
afdelinger udgør et hjørne af KULTURARVSAREAL
sb.nr. 99, og hvilket DKC. Skriver:

2296

82

DKC. oplyser: 1913. Sten med indhuggede Linier.

2297

39

DKC. oplyser: 1886. Sydvest for Kirken, men udenfor
Tisvilde Hegns Område (hvad der så menes med det –
stedet afsat i afd. 2297) er ved Gravning i Flyvesandet og i

Den middelalderlige Tibirke landsby syd for kirken er i
dag forseglet af et tykt lag flyvesand. En sondering har
vist velbevarede anlæg under sandet. Tibirke hører
sammen med Tisvilde til gruppen af sakrale stednavne.
Gårdsnavnet Toftegård har vist sig ofte at dække over
yngre jernalders bebyggelse på stedet. Talrige
detektorfund fra hele området underbygger denne
hypotese. Fundene af fibler, vægtlod, sværdknap og
glasperle kan dateres til yngre jernalder og vikingetid. I
et vadested mod nordøst er undersøgt en udateret
stenlagt vej.

et Spadestiks Dybde fundet en hvælvet Ovn af
Munkestene. Stedet er dog ei nærmere eftersøgt.

Ikke lokaliseret.
Om der er tale om aflange helleristninger, eller riller, som
i rillesten, får stå hen i det uvisse.
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2298

2627:97

116

Helligkilde, ”Tofte Kilde”. Midt i en, af tilhuggede kvadre,
lodret opmuret facade, 1,6 m bred og 1,0 m høj, løber
kildevandet ud gennem et 8 cm stort hul, boret i en sten, og
ned i en flad kumme. Kummen er 1,4 m bred og 2,0 m lang,
kranset af en karm, opmuret af små natursten. Herfra løber
vandet videre til et afløb.
På begge sider af den opmurede facade og kildevældet
forløber bueformede stensætninger, ½ m høje.
Hele anlægget er således hesteskoformet, 5 m bredt
og 5 m dybt, med kildevældet i VNV, og åbning, ud mod
vejen i ØSØ.

BEMÆRKNINGER
Tilstanden fin og opretholdes.

Græsklædt. I skovbrynet ud mod vejen.
Sigfred Svanes bor om Danske Helligkilder oplyser:
Historikere mener at kildens oprindelige navn har været
TIRS VÆLD eller TIS VÆLD efter den nordiske
frugtbarhedsgud, og at stedet er et gudevi, Tis hellige
birkelund, hvor senere Tibirke Kirke er opført og senere,
som valfartskirke, er udvidet med er stort langhuskor,
ejendommeligt ved at være såvel højere som bredere end
skibet. Udvidelsen er antagelig gennemført ved bl. a.
pengegaver ofret ved Helene Kilde.
Så sent som i 1864 blev krykker og bårer efterladt ved
Helenes Grav bragt til Tibirke Kirkes våbenhusloft, hvorfra
de senere er forsvundet.
FORTSÆTTER

FORTSAT
Landsbyen TOFTE, efter hvilken kilden har sit
nyværende navn, forsvandt under sandflugten i 1700
årene.
Der findes ingen optegnelser om, for hvilke lidelser
kilden blev søgt. Et gammelt sagn fortæller at et trold,
Arnakkekongen, lod hente vand ved Tofte Kilde. I mørke
nætter hører man trolden rumle med kobberspande ved
kilden.
Over den nærliggende Ellemose, der kan have historie
fælles med et hedensk kultsted. Fund af bronzespænder
fra keltisk jernalder fortæller, at vejen er bygget i denne
periode.
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208 SANDFLUGTSPLANTAGEN

51

BEMÆRKNINGER
Stednummer hos DKC.: 01.05.10 – Vinderød sogn.

Ingen fortidsminder registreret.

2721

(2626:1)

(62)

209 HYLLINGEBJERG

Stednummer hos DKC.: 01.05.05 – Melby sogn.

Ingen fortidsminder her MEN:

Stenens overflade var meget skrøbelig, så i 1995 blev
stenen flyttet indendørs, til ”Gjethuset” i Frederiksværk.
Men kort efter blev den transporteret til stenkonservator
Vognsen i Gram, for at få stabiliseret overfladen - hvilket
skete.

I 1983 blev nedenfor beskrevne helleristningssten fundet
nede på stranden. Den blev bjerget, og opstillet oppe på
arealet.
Helleristningssten, 2,3 x 1,65 m grundflade, 1,4 m høj.
Mindst 200 skåltegn. Det største er 12 cm i diameter. En del
er ca. 8 cm, adskillige mellem 4-6 cm i diameter. Herudover
en del mindre. Desuden ses 2 sikre hjultegn og fragmenter af
3 andre. Samt 5 skibe - 2 på 65 cm længde resten ca. 40 cm
lange.

Stenen opbevares nu på Nordsjællands Folkemuseums
lager i Hillerød. Tanken er naturligvis, at den, som den
fantastiske helleristningssten den er, på et tidspunkt skal
udstilles.

Græsgroet terræn.

2801

2627:104

115

212 SANDFLUGTSMONUMENTET

Stednummer hos DKC.: 01.01.11 – Tibirke sogn.

Mindesmærke, ”Sandflugtsmonumentet”. Et mere end
6 m højt, tresidet sandstensmonument i barokstil
(af D. Gercken). Monumentet bærer Kong Frederik d. IV’s
og Kong Christian d. VI’s navnetræk under en gylden krone.
På hver af de tre sider findes en, på hhv. dansk, tysk og latin
affattet tekst.
I en cirkel, 5,3 m i diameter, omkring monumentet findes
et smedejernsgitter.

Monumentet er rejst i 1738.

Græsklædte omgivelser.

Fin tilstand som opretholdes.
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213 HELENEKILDE

Stednummer hos DKC.: 01.01.11 – Tibirke sogn.

Helligkilde, "Helene Kilde".

Tilstanden fin og opretholdes.

To stensatte bassiner der er opsat på en afsats, ca. 5 m under
kystskræntens top.
Det Ø-ligste bassin måler ca. 1 x 1 m og er indrammet
af små kampesten. Herfra ledes vandet i et nedgravet jernrør,
til det nærliggende V-ligste bassin, der måler 1,2 x 0,8 m,
og som er sat af rå tilhuggede granitkvadre.

Seriøse problemer med skrænten der skrider –
formentlig p.g.a. udsivning af kildevand, som ikke
ledes den rette vej.

Græsklædte omgivelser.
Sigfred Svanes bor om Danske Helligkilder oplyser:
Der foreligger en meget righoldig litteratur og Sct. Helenes
kildes opståen og ry som lægedomskilde. Med store
afvigelser berettiger sagnet, at en svensk prinsesse fra
Skedevi (Skøvde) blev efterstræbt og myrdet af
ugerningsmænd og hendes legeme kastet i havet ud tor
skånes kyst, men, siger sagnet: ”… der opkom af havet en
stor sten, og på den drev Helenes legeme over vandet til
Tisvilde strand. Da men lagde liget på en båre for at føre det
til Tibirke kirke, åbnede sig i den stejle skrænt mod havet en
kløft, så man på en vogn kunne føre båren op i landet, og der
udsprang en kilde på stedet. Længere fremme kunne hestene
ikke drage vognen, hvorfor man løftede båren af, men den
sank straks i jorden, og her blev Helenes grav” slutter
legenden.
FORTSÆTTER

FORTSÆTTERD
Der opstod stor valfart til kilden og Helenes grav, hvor
de syge overnattede efter besøget ved kilden. Mange
fornemme folk besøgte kilden, og der ofredes rige gaver i
den opstillede kildeblok. Chr. IV besøgte flere gange
Helene kilde og skrev om det i sin dagbog. Han lod
opføre en badstue og en bygning til overnatning ved
kilden og lod hente vand til sit personlige brug. Helt hen
til 1900-tallet blev der holde kildemarkeder i Tisvilde by,
hvor kildeblokken endnu er bevaret. Endnu i 1978
erindrede en dame (88) i Tisvilde et sådant marked.
Så mange krykker og stokke blev efterladt ved kilden, at
man i 1864 kørte flere læs til Tibirke kirke til
henlæggelse på våbenhusets loft.
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SKOV-numre: 214, 215, 216,
217 og 218
214 STRANDBJERGGÅRD

Stednummer hos DKC.: 01.01.13 – Vejby sogn.

Ingen fortidsminder registreret.

215 VIEHOLMGÅRD
2851

92

Stednummer hos DKC.: 01.01.11 – Tibirke sogn.

DKC. oplyser: 1990. Bosættelse. Førromersk jernalder.
Boplads med 4 huse fra sen del af førromersk jernalder.
Der fremkom endvidere en grøft med mulig sammehæng
med hus I; måske skal den ses i forbindelse med
kælder/gang-anlæg. En grube kunne dateres til tidlig
tragtbægerkultur.

2851

105

DKC. oplyser: 2006. Kogegrube. Lokaliteten mgl. data.

2851

106

DKC. oplyser: 2006. enkeltfund fra oldtiden. Lokaliteten
mgl. data.

216 RÅGEGÅRDEN
Ingen fortidsminder.

Stednummer hos DKC.: 01.01.02 – Blistrup sogn.
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217 GILBJERGGÅRD

Stednummer hos DKC.: 01.01.04 – Gilleleje sogn.

Mindesten. Natursten, 150 x 125 cm i fladen og 200 cm høj,
anbragt på/nedstøbt i beton. På siden som vender mod SSØ
ses følgende inskription:

Fin tilstand.

SÖREN
KIRKEGAARD
1813
På siden mod Ø:

1855

HVAD ER
SANDHEDEN AN=
DET END EN LE=
VEN FOR EN IDEE ?
GILLELEJE 1. AUG.
1835

Nederst på stenen fra SV-siden til SSØ-siden:
REJST 1935 PAA KIRKEGÅRDS YNDLINGSSTED

2892

1 og 2

DKC. oplyser: 1886. Yngre sten- eller bronzealder. Ved

Stedet ikke nøjagtigt lokaliseret.

Stranden, lige ved Gilbjerg, har der ligget 2 Gravhøie
[sb.1 og 2], hvori Leerkar med brændte Been ere fundne.

2892

3 og 4

DKC. oplyser: 1886. Oldtid. Ifølge et Kort af 1793 har der
tæt ved No. [sb.] 1-2 ligget 2 Høie [sb.3 og 4].

Stedet ikke nøjagtigt lokaliseret.
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DKC. oplyser: 1886. Rundhøje. Yngre sten- eller
bronzealder. I det Hjørne af Marken, der er dannet ved,
at Veien GillelejeSmidstrup skjæres af Skjellet imellem
Matrno. 1a og 2b, har der umiddelbart ved Veien ligget 3
Høie [sb. 5-7]. I hver af disse er der fundet 3-4 Leerkar
med brændte Been samt 3 Spydspidser af Flint; den ene
Høi skal desuden have omgivet et steensat Gravkammer
med store Overliggere. Det var Høiene No [sb.] 5-7, som
kaldtes "Bjørstrup Høiene", cfr. Høiene No [sb.] 11-13

218 A.P. MØLLERGRUNDEN
2898

Ingen fortidsminder registreret.

Stednummer hos DKC.: 01.01.02 – Blistrup sogn.
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SKOV-numre: 301
301 VALBY HEGN

Stednummer hos DKC.: 01.01.12 – Valby sogn.

På et kort fra 1793 ses indmålt betydelige arealer med
højryggede agre. En stor del af dem ses endnu, især i de
agre der ligger i gamle bøgebevoksninger.
De mest markante af agrene er medtaget på skovkortet, men
i øvrigt henvises til det gamle kort.

Agrene bør bevares.
Færdes kun på dem når bunden er bæredygtig.
Færdes på langs, og kun med hensigtsmæssige køretøjer.

2406
2407
2408
2410
2411
2422
2428
2429
2441
2442
2443
2452
2450
2453
2458

38

2406
2407

38

Højryggede agre. Et areal på ca. 150 x 150 m,
med N-S-gående agre.

2407

40

Højryggede agre. Et areal på ca. 200 x 150 m,
med omtrent N-S-gående agre.

2408

39

Højryggede agre. Et areal på ca. 120 x 70 m,
med Ø-V-gående agre.

2410
2411

41

Højryggede agre. Et areal på ca. 300 x 140 m,
med såvel N-S-gående som Ø-V gående agre.

til
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2422

42

Højryggede agre. Et areal på ca. 100 x 70 m,
med NNØ-SSV-gående agre.

2425,
2426,
2427,
2429,
2443,
2444,
2445,
2446,
2447,
2451,
2452

50

Området, som dysserne ligger i, er udpeget til
KULTURARVSAREAL, med følgende bemærkninger hos
DKC.:

2428

BEMÆRKNINGER

NB! Kulturarvsarealet sb. 50 er registreret i 01.01.06 –
Helsinge sogn, uagtet at vor del af området ligger i
01.01.12 – Valby sogn.

Langs Tobro Rendes østlige bred har over en strækning på 1
1/2 km ligget 8 langdysser, hvoraf de 7 er bevaret i dag.
Højgruppen i det ubebyggede landskab giver et godt billede
af megalitanlæggenes tilknytning til de store åer. Endvidere
stammer fra området omkring åen to votivfund af slebne
økser, som formentlig kan knyttes til dyssegruppen. En af
Valbys to middelalderlige møller lå syd for den nordligste
dysse. Til bakkedraget syd for åen kan knyttes marknavnene
Tingbierg Aas og Galle Agre. Det tyder på, at Valbys
middelalderlige herredsting på et tidspunkt har været
placeret her.
2628:3

5

Langdysse. 0,5 x 26 x 8 m, orienteret NNV-SSØ.
20 randsten i Ø, 11 i V, 2 i S og 1 i N.
Ved N-enden ses et kammer i dyssens længderetning, sat af
4 sten, hvoraf den S-ligste er lavere end de andre.
Over kammeret en stor overligger.
Ca. 6 m S herfor ses et kammer på tværs af dyssens
længderetning, ligeledes sat af 4 sten, hvoraf den V-ligste
er lavere end de andre. Over kammeret en overligger.
Ca. 6 m fra højens S-ende, et kammer i højens
længderetning, også sat af 4 sten, dækket af en stor
overligger.
Græsklædt i stor lysning. I mellemaldrende løvskov.

Forbilledlig plejet.
Tilstanden opretholdes.
Plejes som, og sammen med 2628:4.
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2428

2628:4

6

Langdysse. 1,0 x 45 x 9 m orienteret NNV-SSØ.
26 randsten i ØNØ, 16 i VSV, 3 i NNV og 4 i SSØ.
10 m fra S-enden, et rektangulært tværstillet kammer, sat af
4 sten med en stor dæksten her over. Kammeret har gang ud
mod ØNØ. Af gangen er 1 sidesten samt 2 mindre sten
i N-siden bevaret.
14 m fra S-enden et tilsvarende kammer. Her er det dog
gangens sidesten i S-siden, der er bevaret.
5 m fra N-enden, et rektangulært langsgående kammer,
ligeledes sat af 4 sten og med en stor dæksten hen over.

BEMÆRKNINGER
Forbilledlig plejet.
Tilstanden opretholdes.
Plejes som, og sammen med 2628:3.

Græsklædt i lysning. I mellemaldrende løvskov.
2428
2429

2628:5

48

Højryggede agre. Et areal på ca. 120 x 80 m,
med VNV-ØSØ-gående agre.

7

Langdysse. 1,0 x 16 x hhv. 6 og 4 m, idet de N-ligste 5 m af
dyssens længde kun er 4 m bred - 1 m mindre i hver side.
De 2 halvdele er adskilt af 4 sten på tværs af dyssen, som
formodentlig er gavlsten på en oprindelige 11 m lang dysse.
De N-ligste 5 m er en senere tilbygning.
Dyssen er orienteret N-S.
Umiddelbart S for de 4 sten på tværs af dyssen, ligger et
kammer, orienteret Ø-V. Kammeret er sat af 2 sidesten,
hvorpå overliggeren hviler, og 1 noget lavere endesten i Ø.
2 m S for dette kammer findes et ganske tilsvarende
kammer.
10 randsten i Ø, 12 i V, 1 i S og ingen i N.
Anlægget restaureret.
Græsklædt, friholdt for træer. I Lysning i skov.

Forbilledlig plejet.
Tilstanden opretholdes.
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8

BESKRIVELSE
Langdysse. 0,5 x 18 x 9 m, orienteret omtrent Ø-V.
8 randsten i N, 8 i S, 2 i Ø, og 2 i V.
Nær Ø-eden et stenkammer orienteret N-S, bygget af 2 sten
mod V, 2 mod Ø, 1 mod N og ingen mod S. På stenene
hviler en stor overligger, på hvis overside der findes
adskillige skåltegn.
Ca. 1 m fra kammerets V-væg står 3 større sten næsten på
række på tværs af dyssen (N-S).
Et par meter V herfor, er resterne af et kammer orienteret
Ø-V, 120 x 70 cm, og 50 cm dybt. Kammeret har været
bygget af 4 sten, hvoraf de tre står tilbage som
N-, Ø- og S-side.
Græsklædt, friholdt for træer. I lysning, ud til skovvej.
I gammel bøgeskov.

2429

49

Højryggede agre. Et areal på ca. 270 x 200 m,
med NNØ-SSV-gående agre.

2441

44

Højryggede agre. Et areal på ca. 200 x 80 m,
med N-S-gående agre.

2442

45

Højryggede agre. Et areal på ca. 230 x 170 m,
med VNV-ØSØ-gående agre.

BEMÆRKNINGER
Forbilledlig plejet.
Tilstanden opretholdes.
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2443

2628:7

9

Langdysse. 1,0 x 13 x 9 m, orienteret N-S.
8 randsten i Ø, 10 i V, 1 i N og 3 i S.
Midt på dyssen, nærmest dens Ø-lige side, ligger et ovalt
kammer bygget af 7 sten, og på det nærmeste orienteret N-S.
Fra Ø-siden af kammeret udgår en kort gang, hvor 2 sten, en
på hver side, er bevaret. Dertil kommer, at den SØ-ligste af
kammeret sidesten også virker som gangsten. Gangen
munder ud på linje med Ø-sidens randsten. Over kammeret
er to store dæksten, hvoraf den N-ligste er forsynet med
adskillige skåltegn.

BEMÆRKNINGER
Forbilledlig plejet.
Tilstanden opretholdes.

Græsklædt, friholdt for træer. I lysning, i mellemaldrende
rødgranbevoksning.
2443

2628:30

16

Langhøj/langdysse. 1,2 x 15 x 8 m, orienteret omtrent Ø-V.
Ca. midt i højen en nedgravning på 3 x 3 x 1 m, formentlig
efter et bortgravet kammer. I højens NV-hjørne 1 enkelt
randsten samt. Samme sten findes en rævegrav. Højsiderne
ujævne og med spor efter borttagne randsten.
Græsklædt med et par træer. I gammel bøgeskov.

2443

50

Højryggede agre. Et areal på ca. 200 x 200 m,
med VNV-ØSØ gående agre.

2443
2452

51

Højryggede agre. Et areal på ca. 150 x 120 m,
med NNØ-SSV-gående agre.

2450

47

Højryggede agre. Et areal på ca. 90 x 50 m,
med Ø-V-gående agre.

Tilstanden fin og opretholdes.
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2452

2628:8

10

Langdysse. 1,0 x 30 x 13 m, orienteret omtrent Ø-V.
14 randsten i N, 12 i S , 3 i Ø og 1 i V.
10 m fra V-gavlen ligger et kammer helt dækket af en stor
overligger.
5 m længere mod Ø ligger et rektangulært kammer orienteret
som dyssen. Kammeret er sat af 2 sidesten og 2 gavlsten,
og måler 115 x 55 cm, og er 60 cm dybt. 3 m fra Ø-gavlen,
i SØ-hjørnet af dyssen, endnu et rektangulært kammer
orienteret som dyssen. Ø-lig gavlsten og 3 sten i S-lig
langside er bevaret. Ingen dæksten.
Kammeret måler 200 x 80 cm. og er 50 cm dybt.
Anlægget er restaureret.

BEMÆRKNINGER
Forbilledlig plejet.
Tilstanden opretholdes.

Græsklædt, friholdt for træer.
I stor lysning i gammel bøgeskov.
2452

52

Hulveje. To hulvejsspor lige NV for langdysse 2628:8,
orienteret NØ - SV.
Græsklædt i stor lysning. I gammel bøgeskov.

2453

46

Højryggede agre. Et areal på ca. 230 x 40 m,
med Ø-V-gående agre.

2458

43

Højryggede agre. Et areal på ca. 200 x 130 m,
med Ø-V-gående agre.

Holdes som dyssen.
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SKOV-numre: 302
302 HØBJERG HEGN
2464
2472

2628:9

74

Højryggede agre. Et ca. 170 x 300 m stort areal med
Ø-V-gående højryggede agre.

15

Langdysse. 1,0 x 43 x 17 m orienteret Ø-V. Ingen kamre.
To fordybninger i højen, den ene midt på, den anden mod Ø,
viser formentlig stederne for to, nu bortgravede kamre.
Langs højens fod er flere huller, efter opgravede randsten.
Af randsten ses nu blot 2 mod N. 10 m fra Ø-enden et større
hul, 3 x 5 m stort og 1 m dybt.
Græs- og mosklædt med en enkelte ung bøg på højen. I
mellemaldrende bøgeskov.

2480

75

DKC. oplyser: Enkeltfund. 1921. Ved gravning af grøft
fandtes lerkarskår og knogler. Fundene lå ca. 1 m dybt i
tørv. Fundstedet lå ca. 25 m fra kanten af en større
mose. Ved besigtigelsen fandtes flere knogler og skår, og
der konstateredes to kildevæld. Pladsen tolkedes som en
offerplads.
Knogler fra rådyr, krondyr, får, tamokse, tamsvin og
vildsvin.

Stednummer hos DKC.: 01.01.06 – Helsinge sogn.

Tilstanden opretholdes.
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2485

2628:40

72

Mindesten. Flad, udkløvet sten, 60 x 20 cm ved grunden
og 80 cm høj. På siden, som vender mod NNV, ses følgende
inskription:

BEMÆRKNINGER
Flot. Tilstanden opretholdes.

MINDE OM
POUL SVEISTRUP
DØD 1911
I ung bøgeskov.

SKOV-numre: 303
2493

2628:39

36

303 AGGEBO OG GRÆSTED HEGN

Stednummer hos DKC.: 01.01.12 – Valby sogn.

Høj. 1,8 x 16 m. Noget ujævn og forgravet. Flere steder
stikker sten op i højoverfladen. På toppen, og i højfoden i
SØ, ses en del store løse sten, som næppe hører højen til.

Tilstanden opretholdes.

Græs- og mosklædt med gamle bøge. I gammel bøgeskov.
2501

37

Højryggede agre. Ca. 14 agre orienteret N-S, dækkende et
areal på ca. 100 x 150 m.
I ung bøgeskov.

Tilstanden opretholdes.
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2628:41

99

BESKRIVELSE
Dæmning. Ca. 56 m lang, orienteret nærmest Ø – V, op til
1,5 m høj og 8 m bred i bunden. Ca. en tredjedel af
dæmningens længde fra V-enden, findes en 4 m bred
gennemgravning på tværs, hvor vandet passerer i en dyb
grøft. N-siden i den Ø-lige del, er beskadiget af vindfælder.
Dæmningen er til opstemning af vand i Skovriderdam.

BEMÆRKNINGER
Granerne bør fældes for at forebygge yderlige
stormfaldsskader.

Bevokset med en stor bøg og en stor eg på V-delen, og med
gamle rødgraner på Ø-delen. I gammel rødgranbevoksning.
2512

2528:23

80

Røse. 0,2 x 5 m. 6 randsten og stenfyldt overflade.
På toppen af naturligt bakkedrag.

Tilstanden opretholdes.

Græsklædt. I gammel bøgeskov.

SKOV-numre: 307 og 602
307 FREERSLEV HEGN
2913

76

DKC. oplyser: 1970. Enkeltfund. Ældre bronzealder.
Fladehugget Dolk Type EL 6, ældre bronzealder per.1.
Fundet af Jens S. Jensen i 1970, som i 1989 skænkede
den til Helge S. Bek, som i 1997 skænkede den til
museet.

2915

77

Hulveje. Fire, omtrent N – S gående hulvejsspor.

2930,
2931

78

Hulveje. En vifte af hulveje på begge sider af er vandløb.

Stednummer hos DKC.: 01.03.09 – Nr. Herlevy sogn.
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2921

2828:4

18

Langdysse. 0,7 x 40 x 7 m orienteret NNV-SSØ.
11 randsten i VSV-lige langside og 12 randsten i ØNØ-lige
langside. Flere store sten i overfladen inden for randstenene.
Rester af et kammer i S-lige halvdel af dyssen.
I den NNV-lige hjørnesten ses nederste halvdel af en
kløverille, medens øverste halvdel, og resten af stenen,
er væk.

BEMÆRKNINGER
Tilstanden fin og opretholdes.

Græsklædt, friholdt for træer.
2927

57

Højryggede agre. Et areal på ca. 200 x 150 m med såvel
N-S- som Ø-V-gående agre.
DKC. oplyser: 2003. Højryggede agre, dels Ø-V og N-S
liggende relativt høje og 8-9 meter bredde agre og dels Ø-V
liggende ret lave og kun ca. 6 meter brede agre. Agrene synes
at være den sidste rest af "Yderste Rye Agre", hvis nordligste
del blev bevaret, da området i 1700-tallet blev indtaget til skov.

I ung bøgeskov.
2940

2828:36

19

Langdysse. 0,3 x 10 x 6 m orienteret Ø-V.
7 spredte randsten rundt - dog ingen i V.
2 m S for dyssen ligger et par sten.

OK. Tilstanden opretholdes.

Græsk- og mosklædt, friholdt for træer.
I ung ahornbevoksning.

602 TIRSDAGSSKOVEN
Ingen fortidsminder, ud over diger i og omkring skoven.

Stednummer hos DKC.: 01.03.05 – Hillerød sogn.
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SKOV-numre: 308 og 309
308 SKÆVINGE
SKOVREJSNINGSOMRÅDE
3001

27

DKC. noterer:
Forud for skovrejsning udlagdes 408 m søgegrøfter.
Søgegrøfterne var aldeles fundtomme

3002

64

DKC. noterer:
Findested for spidsnakket Grønstensøkse.

3002

65

DKC. noterer:
Findested for tyknakket Flintøkse sekundært benyttet som Kølle
ell. Knusesten.

3002

126

DKC. noterer:
På kort over Meløse by ses en stor rundhøj, diameter ca. 35
meter, med central megalitkammer på Raunrød Baks Agre.

3002

127

DKC. noterer:
På kort over Meløse by ses en rundhøj med central megalitgrav
i et hjørne af Cør-mølle Agre tæt ved Flekmoese.

01.05.06 – Skævinge sogn.
Ikke besigtiget.
01.05.04 – Lille Lyngby sogn.
Ikke besigtiget.
01.05.04 – Lille Lyngby sogn.
Ikke besigtiget.
01.05.04 – Lille Lyngby sogn.
Ikke besigtiget.
01.05.04 – Lille Lyngby sogn.
Ikke besigtiget.

309 GØRLØSE
SKOVREJSNINGSOMRÅDE
3110

49

DKC. oplyser:
39 løsfundne oldsager fortrinsvis fundet på bakkedrag sydøst
for gården. Fundet i tiden ca. 1930 til 2000 dels af ejeren og
dels af hendes familie. En del oldsager fra gårdens jorder blev i
sin tid skænket til Gørløse Skole og disse er nu bortkommet.

01.03.04 – Gørløse sogn.
Ikke besigtiget.
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BEMÆRKNINGER

SKOV-numre:
310, 311, 312, 313 og 703
280
281

118

310 SØBORG SLOTSRUIN

Stednummer hos DKC.: 01.01.10 – Søborg sogn.

KULTURARVSAREAL. Omfatter et 65,5 ha. stort, lidt
aflangt areal omkring Søborg by, Mellemholmen og til et
stykke N om selve slotsruinen.

Følgende sb. numre findes indenfor arealet:
Søborg sogn, 01.01.10, nr. 61-76, 97, 102, 105-109, 111115, samt flere numre, som er tilføjet under ”projekt
middelalderby”.
Hvad de dækker over kan findes hos DKC.

MB! OMRÅDET ER ALTSÅ BETYDELIG STØRRE END DE
AREALER NST EJER.
Søborg Slot (sb. 65) blev anlagt ca. 1150 på den yderste af tre
holme i den nu afvandede Søborg Sø. Borgen var frem til
begyndelsen af 1400-tallet en af den danske kongemagts
vigtigste rigsborge. Borgruinen er i dag fredet. Selve Søborg
Slotsruin udgør kun en mindre del af Søborg-komplekset, som
også omfatter den syd for liggende forborg og købstaden
Søborg med omgivende byvold, som blev anlagt omtrent
samtidig med borgen. Talrige arkæologiske udgravninger har
gennem årene fundet sted på arealet, her er bl.a. undersøgt
husrester, mulige spor af trækirke og tilhørende kirkegård, 4
teglovne, affaldsgruber, et gårdsanlæg og et dobbelt voldanlæg
med tilhørende voldgrave. I søbassinet ud for borgen er i
forbindelse med kanalgravningen fundet våben fra jernalder,
vikingetid og middelalder.
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280

2528:21

65

Søborg Slot. Slotsruinen er beliggende på den yderste af tre
holme i den nu udtørrede Søborg Sø. Slotsruinen består af en
voldgrav, omgivende murværk af kampesten, fundament til
vippebro og adskillige ruinrester af munke- og kampesten og
stenbrolægninger inde i selve borgterrænet. Anlæggets
samlede mål er 100 m i NV-SØ og 80 m i NØ-SV.
Voldgraven uden om slottet består af en ca. 3 m dyb og
ca. 10 m bred grøft (nu med flad bund), der omgiver
slotsruinen mod NV til SV. Voldgraven fremstår som en
fugtig lavning, der mod Ø og NØ er vandfyldt. Bortset fra
den NV-ligste del af voldgraven ligger denne næsten helt op
til slotsruinens omgivende mure; mod NV er der et ca. 8 m
bredt jordstykke mellem voldgraven og borgkomplekset.
Oprindeligt har en vippebro ført over voldgraven fra S.
Kampestensfundamenterne til denne står endnu i voldgraven
foran borgen. Den nuværende adgang til borgkomplekset
sker
nu ad en lav træbro umiddelbart Ø for den oprindelige bro.
Mod Ø hæver borgkomplekset sig ca. 5 m over bunden af
den foranliggende voldgrav. På denne skråning er, omkring
midten af forrige århundrede, opsat en mindesten, en tavle i
sandsten på et granitfundament.
Mindestenen er tildelt fr. nr. 2528:25.
FORTSÆTTER

BEMÆRKNINGER
Flot og velplejet.
Murværket holdes ved lige i samarbejde med KUAS.
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BESKRIVELSE
FORTSAT
Mod S hæver borgplateauet sig 4 m og mod NV
ca.2 - 2,5 m over bunden af voldgraven.
Der er bevaret murværk rundt om hele borgplateauet.
Enkelte steder stikker munkestensrester frem, men ellers
udgøres det omgivende murværk af større kampesten. Bedst
bevaret (eller lettere rekonstrueret) er muren mod V, NV og
N, hvor den måler op til 3 m i højden.
Midt på den NV-lige side sidder der udløb fra borgplateauet
nederst i muren. Et andet udløb i muren findes i den V-lige
mur nær det SV-lige hjørne.
Mod V er der bevaret fundamentrester af 4 udbygninger
eller tårne foruden 2 tilsvarende tårne ved det NV-lige og
SV-lige borghjørne.
Adgang til borgterrænet skete ad en træbro, der kunne
vippes op. Kampestensfundamentet med udbygninger til
vippearrangementet ligger endnu på plads i voldgraven.
Foran den oprindelige bro er på selve borgterrænet frilagt en
brolægning, der fører fra borgåbningen og videre ind på
pladsen. Enkelte andre steder på terrænet er nu frilagt
brolagte vejstykker.
Langs hele undersiden af den omgivende borgmur er der
bevaret bygningsrester af munkesten ovenpå
kampestensfundamenter. Inde blandt bygningsresterne langs
SV-siden ligger en nu tilkastet kampestensbrønd.
Brønden måler ca. 2,2 m i diameter og er nu 1,25 m dyb.
Græsklædt, med enkelte gamle træer.

BEMÆRKNINGER
Flot og velplejet.
Murværket holdes ved lige i samarbejde med KUAS.
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BESKRIVELSE
Mindesten. På slotsbankens Ø-side, på skrænten med mod
voldgraven er opstillet en mindesten til minde om Søborg
Søs udtørring.
Mindestenen består af en sandstenstavle, 103 x 73 cm stor
og 16 cm tyk, opstillet på en sokkel af granit, 116 x 30 cm
stor og 24 cm tyk. Bag stenen en ”støttemur” af sten og
cement, og ved foden på forsiden støttes mindestenen af 4
store sten. Fronten vender mod ØNØ, og på tavlen er
indhugget følgende tekst:
FORDUM OMGAVES SØBORG SLOT OG MOSE
AMTMAND H.N.ARCTANDER BEGYNDTE
I SLUTNINGEN AF DET 18DE AARHUNDREDE
UDTØRRING AF SØBORG SØ
HOFJÆGERMESTER TH.E.NEERGAARD
OG ETATSRAAD L.N.BREGENDAHL
FORTSATTE DETTE VÆRK HER I AARENE 1873-87
I GREV FRIISS BESIDERTID
FULDFØRTES AF INGENIØR P.B.FEJLBERG
UDSTYKNINGSFORENINGEN ERHVERVEDE 1915
DET INDVUNDNE LAND FOR EGNENS FOLK
……………………….

Græsklædte omgivelser

BEMÆRKNINGER
Tilstanden fin og opretholdes.
Stenen holdes synlig.
Stenen nævnes i fredningsteksten under slotsruinen,
2528:21
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2528:17

64

Voldanlægget på ”Mellemholmen”.
Voldanlægget består af to parallelle jordvolde med
mellemliggende grav, orienteret omtrent SV-NØ.
Den N-ligste vold er ca. 185 m. lang i alt, men gennemskåret
af adgangsvejen til Mellemholmen og videre ud til Slottet.
Denne volds V-lige del er ca. 50 m lang, 8 m bred og 2-3 m
høj.
For foden af voldens S-side er opstillet et krucifiks –
sb. nr. 167 (Se selvstændig beskrivelse).
Den Ø-lige del er 135 m lang, og lige Ø for adgangsvejen er
volden 25-30 m bred og indtil 6 m i højden. Både voldens
bredde og højde aftager mod Ø, og ca. 25 m. fra Ø-enden
reduceres højden meget brat.
Ca. 35 m Ø fra adgangsvejen på voldens S-siden, er anlagt
en trappe til voldkronen. I voldkronen, mellem adgangsvejen
og trappen ses et 5 x 3 m stor rum, orienteret SV – NØ, og
med adgang fra NØ. Rummets sider er 1,5 m høje og
beklædt med kampesten. Formentlig er der tale om et
kælderrum til en vagtbygning.
I et skår i foden af voldens S-side, mellem trappen og
adgangsvejen, er opstillet en mindesten for befrielsen 1945 sb. nr. 169 (Se selvstændig beskrivelse).
Graven mellem de to volde er ca. 6 m. bred, og vandfyldt i
den NØ-lige ende.
Den S-ligste vold er ca. 15 m. bred og indtil 3 m. høj. Den er
ca. 100 m. lang og forløber kun langs den N-ligste volds
Ø-lige del. Volden ledsages på S-siden af en svag sænkning,
der er et par meter bred.
Græsklædt og træbevokset

BEMÆRKNINGER
Tog sig flot ud ved besøget forår 2008.
Plejes efter særlig plejeplan i samarbejde med KUAS.
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2528:19

102

Kagstenen. En ca. 1,75 høj granitsøjle opbygget af 3
omhyggeligt tilhuggede sten. Den nederste stenblok er ca.
0,3 m høj, og har et rundt tværsnit, 45 cm i diameter. Den
mellemste blok er ca. 45 cm høj og den øverste 100 cm. De
2 øvre sten er affasede således, at de mod VNV, knap en
tredjedel af stenens diameter inde, har en plan side. Den
mellemste sten er noget beskadiget, idet ca. det kvarte af
stenen mangler. Denne skade er udbedret med beton og ikke
umiddelbart særlig synlig.
Kagstenen står på en lille tue belagt med sten, 0,2 m høj
og 3 m i diameter.
For foden af Kagstenen i VSV, og som en del af tuer, ligger
en 115 x 85 cm stor sten i hvilken følgende vers er
indhugget:
HER STRØG MAN FORDUMS SKLÆLM TIL KAG
THI HJERTERNE VAR HAARDE
NU STENEN STAAR NÆR PRÆSTEGAARD
HVOR MODER JORD
HAR DRUKKET ANGSTENS AARE
S

Opstillet nær vejen i det SØ-lige hjørne i anlægget
”Kongshaven”.

BEMÆRKNINGER
Fin tilstand som opretholdes.

Underskriveren af verset -”S”, står for den tidligere
præst i sognet, pastor Edward Emil Steenvinkel, præst
ved Søborg Kirke fra 1929 til 1959.
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Krucifiks - vejkrusifiks. Kors af egetømmer, 310 cm højt
og 130 cm bredt, i en dimension på 14 x 10 cm.
Jesusfiguren på korset er støbt i bronze, og er 140 cm høj.
Øverst på korset over Jesus, en lille træplade hvor
bogstaverne
INRI
er indskåret.
Opstillet i ”Kongshaven”, på S-siden, ca. midt for den
N-ligste volds V-ende.

281

168

Mindesten for Kong Christian den X.
En 2,8 x 2,3 x 1,9 m stor stenblok. Anbragt med 15 mindre
sten rundt ved foden.
På sinde mod SØ er indhugget følgende tekst:
,, MIN GUD,
MIT LAND,
MIN ÆRE”
På siden mod S:
Kong Christian den X s
kronede monogram
1912
15/5
1937
Opstillet i anlægget ”Kongshaven”.

BEMÆRKNINGER
Tilstanden fin og opretholdes.
Krucifikset er udført af kunstneren Aksel Theilmann, og
opsat på stedet i 1941.
NB!
Krucifikset stjålet februar 2010.
Genfundet kort efter, men politiet ser sig ikke i stand til at forfølge
sagen.
Krucifikset er skåret i stykker. Restaurering ikke besluttet.

Tilstanden fin og opretholdes.
Stenen lå ude i Søborg Sø, og blev på foranledning at
pastor Edward Emil Steenvinkel, af byens ungdom
trukket hertil.
Inskriptionen er til minde om Kong Christian d. 10.s
besøg.
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169

Mindesten. Groft tilhugget sten, 40 x 25 cm i fladen og 100
cm høj.
På siden, som vender mod SØ ses indhugget følgende tekst:
FRED OG FRIHED
BLEV OS GIVET
TAK FOR LYSET
TAK FOR LIVET
________
5. MAJ 1945 – 1955
S

Stenen står oven på en 6 m lang, og op til 0,8 m høj
halvcirkelformet stensætning.
Opstillet i ”Kongshaven”, på S-siden af den N-ligste vold,
mellem trappen og adgangsvejen gennem volden.
281

126,
128,
133,
134, 135
m.fl

”Projekt Middelalderby”.
I 1980-erne gennemførte Gilleleje Museum en række
undersøgelser og udgravninger på Mellemholmen, hvor der
blev gjort fund af teglovne, huse en del keramik mv.

Fin tilstand som opretholdes.
Stenen er formentlig opstillet i 1955, på 10-årsdagen
for 2. verdenskrigs afslutning af pastor
Ewald Emil Steenvinkel.
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311 KLOSTERHUS

Stednummer hos DKC.: 01.01.03 – Esbønderup sogn.

Ruiner under jorden. De under jorden værende ruiner af
det middelalderlige Cistercienserkloster.
Fredningen dækker betydelig større arealer – nu bebyggede
– end vor afd. 461.
På vort areal ses murene markeret i græsplænen, samt
nedenfor nævnte brønden brønd.

OFN's kendelse af 11. marts 1952.

230

Stensat brønd. 1,75 i diameter og temmelig dyb – ca. 1,5 m
til vandspejlet.
Arealet ligger hen som græsplæne.

108

Vore arealer omkring Klostermølle indgår som den S-lige
del af KULTURARVSAREALET, udlagt omkring det
middelalderlige cistercienserkloster.
DKC. oplyser: 2003. Middelalder. Lokaliteten for det
middelalderlige cistercienserkloster (grundlagt 1151).
Klosteret var i middelalderen det største
bygningskompleks i Danmark. En af klostrets fløje er
bevaret i dag. De øvrige bygninger er bevaret som
fundamenter under den eksisterende bebyggelse. Nord
og nordøst for klosterkirken er bevaret talrige begravelser
fra den middelalderlige kirkegård. Syd for klosteret ligger
Esrum Møllegård, som tilsyneladende har haft en
middelalderlig forgænger. Mod nordvest har den
middelalderlige Sode Mølle ligget. På engen øst for
klosteret er der fundet middelalderlige bronzeslagger (sb.
89), som kan vidne om bronzestøbning. På
morænebakken nord for klosteret, som muligvis svarer til
markbogens "Teilbacke", er der lokaliseret en mulig
middelalderlig teglovn (sb. 107). Vejen fra klosteret mod
øst gik iflg. markbogen over Langebro.

Velholdt.
Brønden er behørigt hegnet.
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312 ESRUM MØLLEGÅRD
467

55

Løsfund. DKC oplyser: 1955. Enkeltfund. Findested for
hjortetaksøkse (privateje). Ertebøllekultur.

467

115

Løsfund. DKC oplyser: 2004. enkeltfund. Middelalder.
Fragment af cylindrisk sølvplade med indridset motiv med
planter og bygninger, samt beslag af sølv.

467

124

Løsfund. DKC oplyser: 2007. enkeltfund. Middelasler.
Hanne og Preben Pejtersen har med detektor fundet en
fragmenteret spidsoval seglstampe af bronze, der efter
formen at dømme har tilhørt en gejstlig, formentlig en
abbed, og ud fra skrifttypen kan henføres til 1300-tallet.

467

157

Løsfund. DKC oplyser: 2008. Enkeltfund. Middelalder.
Fund af bronzenøgle fra 1400 tallet.

467

160

DKC oplyser: 2006 – 2008. Middelalder.
Med tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen har B.
Wellbelove og P. & H. Pejtersen med detektor lokaliseret
et område på 30 meter i diameter på begge sider af
grusvejen med store mængder oppløjede slagger fra
støberivirksomhed. Slaggerne formodes at være
senmiddelalderlige.
Arkæometrisk analyse af slagger fra lokaliteten.
Undersøgelsen viste, at der var tale om tre grupper af
kobberlegeringer: en "klokkebronze" med et højt
tinindhold, som udelukkende anvendtes til støbning af
klokker, en "blyholdig tinbronze", der var meget anvendt
til støbning af større støbearbejder som mortere og
lysestager, samt et "tinbronze med et lavt blyindhold",
der blev anvendt til især mindre støbearbejder. Det lave
forureningsindhold i kobberlegeringerne tyder på, at
kobberet blev produceret før ca. 1400.

BEMÆRKNINGER
Stednummer hos DKC.: 01.01.03 – Esbønderup sogn.
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259

Esrum Møllekanal - (Å). Fra Esrum Sø og til Esrum
Møllen løber vandet i en gravet kanal, langs engens Ø-side.
Hvor kanalen (åen) nærmer sig møllen, er jordvolden der
holder kanalvandet oppe, vokset til ca. 2 m i højde. Volden
er op til 5 m bred, med en krone på 2 m.
Selve kanalen starter med at være ca. 4 m bred. Bredden
vokser gradvis, og ender med at være ca. 8 m bred oppe nær
møllen.
Kanalens samlede længde er ca. 1200 m.
Forlægningen af åløbet blev foretaget under Christian d. IV.
Vandets faldhøjde ved Esrum Mølle blev derved forøget
betydeligt. Faldhøjden er ca. 3 m.

Lige som ”Stenholt Møllekanal” er denne kanal også at
betragte som et fredet fortidsminde, uagtet den endnu
ikke har et fredningsnummer.

313 ESRUM KANAL

Stednummer hos DKC.: 01.01.03 – Esbønderup sogn.

Esrum Kanal. Strækningen mellem Esrum Sø og Snevret
Skov.
På strækningen fra søen til Esrum Hovedgade forløber
trækstien på V-siden af kanalen, medens trækstien fra Esrum
Hovedgade til Snevret Skov forløber på Ø-siden.

Bør plejes og istandsættes efter en samlet, langsigtet plan.
Forbilledet ses i Snevret Skov ved ”Væltningen” og
vandmøllen.

703 SNEVRET

Stednummer hos DKC.: 01.01.03 – Esbønderup sogn.

Esrum kanal, med træksti langs Ø-siden,
”Væltningen og vandmøllen kaldet ”Stampen” eller
”Slibemøllen”.

Både kanal, Væltningen og vandmølleanlægget er flot
plejet og vedligeholdt - lige efter bogen.
Og sådan bør det opretholdes.

481

253

2629:26

2629:26

83

83

BEMÆRKNINGER
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252

2529:50

212

Brønd. Opbygget af teglsten/mursten uden mørtel. Særdeles
velbevaret. Lysningen er ca. 1 m og dybden er målt til 8 m.
Brønden ses ikke, da den er tildækket af et solidt
betondæksel, som måler 120 cm i diameter.

Det bør overvejes, om brønden skulle gøres synlig, f.eks.
tildækkes med et jerngitter til afløsning at betondækslet,
samt omsat af et rækværk.
I så fald bør de øverste skifter sten nok mures fast med
mørtel (?).

Brønden hører til et skovløberhus ”Snevrethus”, som blev
revet ned i slutningen af 1800-tallet.
Græs- og urteklædte omgivelser. I mellemaldrende løvskov.

SKOV-numre: 314, 315, 316 og 510
314 ESRUM SØ
Ingen fortidsminder.

315 PARCEL I NØDEBO
Ingen fortidsminder.

316 SØRUP HAVN
Ingen fortidsminder.
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510 FREDERIKSBORG HAVN
Ingen fortidsminder.

SKOV-numre: 401, 402, 403,
502, 503 og 504

51

2628:12

38

401 GRIB SKOV

Stednummer hos DKC.: 01.01.03
Stednummer hos DKC.: 01.01.08
Stednummer hos DKC.: 01.01.07
Stednummer hos DKC.: 01.05.01

Høj. 10 x 0,4 m. Den SØ-lige 1/3 af højen bortskåret af vej.

Fint. Tilstanden opretholdes.

Græsklædt. I mellemaldrende bøgeskov.
61
62

161
2628:63

162

Hustomt, ”Bolandhusene”. Ét af 3 husmandssteder,
nedlagt i slutningen af 1700-tallet.

Intet at se.

Gårdtomt, ”Bolandsgården”. Tomten tager sig ud som en
lille aflang højning, orienteret N – S, 0,5 x 10 x 4 m stor, der
hvor skorsten/ildsted/ovn har været. Et par sten hist og her
gør ikke én klogere på hvordan huset har vendt, og hvor
stort det har været.
Gården blev nedlagt i slutningen af 1700-tallet.

Tilstanden opretholdes.

Græsklædt, friholdt for træer.
I mellemaldrende rødgranbevoksning.

1.01.03 – Esbønderup sogn

1.01.03 – Esbønderup sogn

– Esbønderup sogn.
– Nødebo sogn.
– Mårum sogn.
– Alsønderup sogn.
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Hustomt, ”Bolandhusene”. Ét af 3 husmandssteder,
nedlagt i slutningen af 1700-tallet.

Intet at se.
1.01.03 – Esbønderup sogn

65
74

164

Højryggede agre. Såvel N som S for Planteskolevej, et ca.
150 x 150 m stort areal med højryggede agre, orienteret N-S.

1.01.03 – Esbønderup sogn

67

90

DKC. oplyser: Enkeltfund. Ertebøllekultur.

1.01.03 – Esbønderup sogn

Spidsen af knækket skolæstøkse (båndkeramisk) fundet i
1958. Ved besøg på stedet i 1985 kunne der ikke
konstateres spor efter menneskelig aktivitet i oldtiden.

67
68

165
166

Hustomt, ”Borringholmhusene”. Ét af 2 husmandssteder,
nedlagt i slutningen af 1700-tallet.

Intet at se.

Hustomt, ”Borringholmhusene”. Ét af 2 husmandssteder,
nedlagt i slutningen af 1700-tallet.
Gården har ligget hvor der nu ses en 1 m dyb, ”L”-formet
nedgravning i jorden.

1.01.03 – Esbønderup sogn

1.01.03 – Esbønderup sogn

I mellemaldrende rødgranbevoksning.
68

167

Højryggede agre. På et areal ca. 200 x 170 m stort, findes
højryggede agre orienteret omtrent NNV-SSØ.

1.01.03 – Esbønderup sogn

69

168

Hustomt, ”Bolandhusene”.. Ét af 3 husmandssteder,
nedlagt i slutningen af 1700-tallet.

Intet at se

Hustomt. Tidligere skovfogedsted, nedlagt i slutningen af
1700-tallet.

Intet at se

Hustomt. Tidligere skovfogedsted, nedlagt i slutningen af
1700-tallet.

Intet at se

72
73

169
170

1.01.03 – Esbønderup sogn

1.01.03 – Esbønderup sogn

1.01.03 – Esbønderup sogn
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Mindesten fra 2. verdenskrig. Natursten, ca. 140 x 60 cm i
fladen og 160 cm høj. På siden, som vender mod N ses
følgende inskription:
FOR DANMARKS FRIHED
VI TAKKER GUD !
PAA DETTE STED
FALDT TO SENDEBUD.
DE KOM FRA ENGLAND
TIL DANMARKS KYST
OG BRAGTE VÅBEN
TIL LANDETS DYST.
DE KØBTE OS FRIHED
VED DERES DØD.
GUD SKÆNKE DEM FRED
I DANMARKS SKØD.

Under teksten, en cirkel, 15 cm i diameter med 3 farver: blå,
hvid og rød prik i midten.
FLYING OFFECER

G. J. ALLIN
(154550)

FLYING LIEUTENANT

R. H. THOMAS
(103025)

 30. SEPTEMBER 1944

Stenen er anbragt på en høj af sten, 0,4 m x 4 m stor. På
højen tillige et metalkors, 60 cm højt 0g 40 cm bredt, på
hvilket der står:
R.A.F.
103025 F/L R.H. THOMAS
154550 F/O J. ALLIN
K/A
30.9
44

Mindesmærket er anbragt I SSØ af en cirkelformet jævn
plads, 20 m i diameter og markeret enten af en lav vold eller
af en skrænt.
Græsklædt og delvist bevokset med brik og rødgran.

BEMÆRKNINGER
Velplejet. Tilstanden fin og opretholdes.
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Gravhøj. 1,1 x 14 x 10 m. Noget afpløjet i N- og S-siden,
med højryggede agre på begge sider.

BEMÆRKNINGER
Tilstanden fin og opretholdes.

Græsklædt i gl. bøgeskov.
86

172

Gårdtomt, ”Kollerødgård”. Ingen syldsten, som angiver
husets størrelse og orientering, men en højning, 0,3 x 6 m,
hvor skorsten/ildsted/ovn har været.
Gården blev nedlagt i slutningen af 1700-tallet.

Tilstanden opretholdes.
1.01.03 – Esbønderup sogn

Græsklædt. I gammel bøgeskov.
91

2628:44

173

Kulmiletomt, ”Rapsholm Mileplads”. Tager sig ud som en
meget svagt markeret cirkelformet vold, 15 m i diameter,
med en svag sænkning indenfor.

Tilstanden opretholdes.

I ung skov af bøg, eg og lærk.
94

40

DKC. oplyser: 1886. Bronze- eller jernalder. Ødelagt

Intet at se.

røse. (Stenlægning ?).

103
104
104

2628:13

174

Højryggede agre. Et område på omtrent 400 x 250 m med
højryggede agre, orienteret så vel N-S som Ø-V.

1.01.03 – Esbønderup sogn

34

Jættestue. 1,0 x 15 m. Et nærmest ovalt kammer, 4,5 m
langt og største bredde 2 m orienteret N-S. Af kammeret er
stadig bevaret 10 bæresten. Kammeret har udgang mod Ø.
Gangen er 5 m lang og med mindst 12 sten bevaret.
Midt i kammeret ligger stor stenblok, 2 x 0,9 x 0,9 m stor,
som formodentlig er en dæksten.

Abilden på midten af højen bør bevares.
Tilstanden fin og opretholdes.

Græsklædt men en gammel abild på højen.
I gammel bøgeskov.
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104

2628:14

35

BESKRIVELSE
Runddysse. 0,4 x 8 m. 5 randsten fordelt rundt. Stenet
overflade. På toppen ses 3 sprængte sten, formodentlig en
dæksten fra kammeret i 3 stykker.

BEMÆRKNINGER
Tilstanden fin og opretholdes.

Græsklædt. I mellemaldrende bøgeskov.
104

2628:25

134

Dysse. Tomt af dysse. 0,5 x 8 m. Stenet, noget omrodet
overflade.

Tilstanden fin og opretholdes.

Græsklædt. I mellemaldrende bøgeskov.
105

2628:34

140

Gravhøj. 1,0 x 15 x 6 m, orienteret omtrent Ø-V.
Højryggede agre på begge sider, har givet højen dens
nuværende form.

Tilstanden fin og opretholdes.

Græsklædt. Ø-enden i mellemaldrende rødgranbevoksning
og V-delen i mellemaldrende ahornbevoksning.
En enkelt ahorn på højen.
105
116
(117)
106
108

175

Højryggede agre. Et område på begge sider af jernbanen,
ca. 400 x 250 m stort, med højryggede agre orienteret
omtrent NNØ – SSV.

1.01.03 – Esbønderup sogn

”Trustruplandsbyen” – Gårdtomter.
Landsbyen består af 4 gårde hvoraf den sidste blev forladt i
1790.
Se efterfølgende.

1.01.03 – Esbønderup sogn
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106

2628:36

142

Mindesten, "Trustrupstenen". Utildannet sten, 70 x 60 cm
i grundfladen og 110 cm høj.
På siden som vender mod S er indhugget:

BEMÆRKNINGER
Tilstanden fin og opretholdes. Selvsåningen bør dog
trænges noget tilbage.

MINDE.STEN

Øverst, og i en bue:
herunder:

84

en krone

under kronen:

OVER LANSBYEN
TRUSTRUP. DENS
SIDSTE.BEBOR.VAR

NIELS.JENSEN
BD.HR.FRA 1762


TEL 1790

I trekanten er der 3 prikker og bemærk, at samtlige ”N” på
stenen er spejlvendte.
Stenen er opstillet på et betonfundament, 100 x 80 cm stort
og 30 cm over jorden, og bemærk : opstillet på toppen af
gårdtomt 2628:46.
Stenen er til minde om Niels Jensen, Trustruplandsbyens
sidste beboer, som forlod stedet i 1790.
I gl. bøge- egeskov med unge bøge under.

Niels Jensen boede dog IKKE på gården her, hvor stenen
står, men på gården med fr. nr. 2628:49
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106

2628:45

176

Gårdtomt fra Trustrup landsby. Omtrent 15 x 6 m stor,
orienteret nærmest Ø-V. Ingen syldsten ses. I V-enden N-del
en lille højning, 0,4 x 2,5 m stor, hvor skorsten/ildsted/
ovn har været.
Gårdens brønd ses som en lille lavning i terrænet, 3 m i
diameter, ca. 40 m SSV for gården, og er med i fredningen.

177

BEMÆRKNINGER
Tilstanden fin og opretholdes.

1.01.03 – Esbønderup sogn

Græsklædt. I gammel bøge- egeskov med unge bøge under.
106

2628:46

178

Gårdtomt fra Trustrup landsby. Omtrent 18 x 8 m,
orienteret nærmest Ø-V. En række spredte syldsten
i S-facaden ses. I N-siden, omtrent i midten ses en højning,
0,5 x 3 m stor, hvor ovn/ildsted/skorsten har været.

Flot. Tilstanden opretholdes.

På toppen er anbragt en mindesten, fr. nr. 2628:36, over
Niels Jensen, Trustrup Landsbys sidste beboer, som flyttede
i 1790.

Niels Jensen boede ikke på denne gård, men på går
2628:49.

Græsklædt med et par gamle bøge.
I gammel bøge- egeskov med unge bøge under.
106

2628:47

179

Gårdtomt fra Trustrup landsby. Svagt markeret, men
formentlig 15 x 5 m stor, orienteret næsten Ø-V, med en
enkelt formodet syldsten i SØ. Ovn/ildsted/skorsten
markerer sig som en højning, 0,4 x 6 m stor.
Delvist græsklædt og delvist klædt med selvsåede bøge. Et
enkelt gammelt egetræ på tomten.
I gl. bøge- egeskov med unge bøge under.

Lidt tydeligere markering af tomten er ønskelig.
Ellers fin tilstand som opretholdes.
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BEMÆRKNINGER

106

2628:48

180

Gårdtomt fra Trustrup landsby. Formentlig 17 x 7 m stor,
orienteret næsten Ø-V. I Ø-delens N-side en højning,
0,5 x 5 m stor, hvor ovn/ildsted/skorsten har været.

Selvsåning holdes nede.
Ellers fin tilstand som opretholdes.

181

N herfor falder terrænet, og ca. 10 m NØ herfor, ses en
vandfyldt lavning, 4 m i diameter, hvor gårdens brønd har
været. Brønden indgår i med i fredningen.

1.01.03 – Esbønderup sogn

Græsklædt med en gammel eg på tomten.
I gl. bøge- egeskov med unge bøge under.
108

2628:49

182

183

Gårdtomt fra Trustrup landsby. Meget utydelig og usikkert
markeret, men formentlig 15 x 6 m stor, orienteret omtrent
Ø-V. I N-siden, nærmest Ø-enden en højning, 0,4 x 3 m stor,
hvor ovn/ildsted/skorsten har været.
Ca. 10 m S for tomten ses gårdens brønd som en vandfyldt
lavning, 2 m i diameter. Brønden indgår i fredningen.

Tomten markeres på en anden måde end ved at lade
træerne stå.
Det er denne gård NIELS JENSEN boede på.
1.01.03 – Esbønderup sogn

Græsklædt, med gamle rødgraner. I nu delvist vindfældet
rødgranområde.
108

108

184

185

Hustomt. Tomten blev fundet i forbindelse med tilplantning
i 1959. Den er ikke afsat på de gamle kort fra 1700-tallet.

Intet at se, bortset fra utildækkede søgegrøfter.

Højryggede agre. Et mindre område, ca. 100 x 60 m stort,
med højryggede agre.

1.01.03 – Esbønderup sogn

1.01.03 – Esbønderup sogn
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113

2628:50

186

Helligkilde, ”Grønnekilde”.
Vandet ”springer” gennem et vandrør, placeret omtrent midt
i en VNV-vendt, 2 m bred og 1,2 m høj stensætning,
opbygget af 10 skifter, overvejende flade sten.
Vandes falder ned i en halvcirkelformet, stensat ”brønd”,
1,3 m i diameter, hvorfra det i rør under den foranliggende
sti, fortsætter sin vej mod havet.
På en sten, 85 x 14 cm stor øverst i stensætningen, er
indhugget :
Grønnekilde

Stenen blev anbragt da skovvæsnet i 1912 istandsatte kilden.
Sigfred Svanes bor om Danske Helligkilder oplyser:
Efter traditionen har munkene ved Esrum Kloster døbt folk
ved denne kilde. Kilden var velsignet af abbed Vilhelm
(1127-1202) og havde derved fået lægedomskraft. Det
fortælles at kilden i mange år havde udløb gennem et
bøsseløb tilhørende en af Grib Skovs krybskytter, Jens
Omgang, et navn han havde fået, fordi han som fattigbarn
på omgang måtte forsørges at godhjertede mennesker. Han
førte senere en næsten fredløs tilværelse og ernærede sig
blandt andet ved krybskytteri. Engang han næsten blev
grebet med bøssen af skovfogeden, anbragte han den i
kilden, så kilden fik udløb gennem bøssepiben.

BEMÆRKNINGER
Tilstanden fin og opretholdes.
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113

2628:51

187

Helligkilde, ”Hvidekilde”.
Fra et hjørne i SØ går en stensætning hhv. mod V og mod S.
Stensætninger er i hjørnet 1,3 m høj.
Længden mod N er 1,1 m og længden mod V er 4 m.
Fra V-enden af stensætningen går en trappe ned langs denne
til bunden. Trappen er 0,9 m bred og 2,7 m lang.
Gennem et jernrør anbragt i den V-vendte del af
stensætningen (den korte del), 70 cm fra hjørnet og 30 cm
over bunden, fosser kilden.
På en sten, 60 cm bred og 32 cm høj, anbragt 0,5 m over
jernrøret, er indhugget:

BEMÆRKNINGER
Tilstanden fin og opretholdes.
Sigfred Svanes bog om Danske Helligkilder oplyser:
Sagnet fortæller at munkene ved Esrum Kloster døbte
folk i kilden, og en folkelig overlevering vil vide, at hvis
Hvidekilde løber tør, vil der blive ufred i landet.

Hvidekilde

Stenen blev anbragt da skovvæsnet i 1912 istandsatte kilden.
Før den tid var kildeanlægget en brønd. En tegning af kilden
ses i ARNOLD OLSENS bog fra 1929 om
”Nordsjællandske Helligkilder”.
115

2628:52

188

Kulmiletomt. Tager sig ud som en lav cirkelformet vold,
17 m i diameter.

Tilstanden fin og opretholdes.

Græsklædt. I gammel bøgeskov.
116
117

2628:35

189

Højryggede agre. Et område på ca.150 x 130 m med
højryggede agre orienteret omtrent NNV-SSØ.

1.01.03 – Esbønderup sogn

141

Gravhøj. 0,8 x 13 x 6 m orienteret næsten Ø-V. Højryggede
agre på begge sider, har givet højen dens nuværende form.

Tilstanden opretholdes.

Græsklædt, med et par unge bøge på højen.
I gammel bøgeskov.
157

190

Højryggede agre. Et område, ca. 200 x 120 m stort med
højryggede agre, orienteret N-S.

1.01.03 – Esbønderup sogn
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158

191

Højryggede agre. Et område, ca. 250 x 150 m stort med
højryggede agre, orienteret Ø-V.

1.01.03 – Esbønderup sogn

160

192

Hustomt. ”Boseruphus”.

Intet at se.
1.01.03 – Esbønderup sogn

161

2628:22

80

Stenkreds. Oval af form. 8 m i Ø-V, 5,5 m i N-S. 8 sten i
kredsen.

Tilstanden fin og opretholdes.

Græsklædt i gl. bøgebevoksning.
161
170
179

193

Højryggede agre. Et 270 x 200 m stort område med
højryggede agre, orienteret N-S.

162

194

Højryggede agre. Et mindre område, 220 x 70 m stort, med
Ø-V gående højryggede agre.

1.01.03 – Esbønderup sogn

1.01.03 – Esbønderup sogn
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112

BESKRIVELSE
Gårdtomter - ”Sibberup Landsby” med omliggende
marker er udpeget som KULTURARVSAREAL hvorom
DKC. skriver følgende:
Landsbyen Sibberup med 4 gårde lå i middelalderen under
Esrum Kloster. Landsbyen blev totalt nedlagt 1718 og ligger i
dag i et usædvanligt velbevaret fossilt kulturlandskab i Gribskov,
hvor landsbyens gårdstofter og højryggede agre stadig er
bevaret og kan ses som lave højninger i skovbunden.

Bemærk, at der findes agre udenfor
KULTURARVSAREALET i NØ, Ø og SØ, i afd. 164, 166
183 og 182.
87
Under dette sb. nr. noteret DKC. følgende:
Gårdtomt fra renaissance/nyere tid.

Jeg har fået udpeget 4 tomter (og en brønd) i området, som
jeg tolker som værende de 2 tilbageværende gårde med hver
2 huse. Jeg tror det er tomten i SØ, som er blevet undersøgt,
og altså den, som nu optræder som nr. 87.
Gilleleje Museum oplyser, at det formodentlig er en rigtig
antagelse.

BEMÆRKNINGER
De 4 tomter er alle vanskelige at se i terrænet – for ikke
at sige umulige at få øje på.
Tomterne bør derfor markeres med stolper.
- - fire

gårde i Sibberup, oplyser DKC.
Carsten Carstensen supplerer med: - - at der fra starten
var 4 gårde, men mod slutningen kun 2 tilbage.
Adspurgt oplyser Gilleleje Museum, at Esrum Klosters
Brevbog ikke er særlig tydelig på det punkt. Enten skulle
der være fire gårde eller også tre gårde samt et hus. I
markbogen fra 1681 er angivet to gårde.
Nedlæggelsen af landsbyen i 1718, skyldes at Kong
Frederik d. IVs militære rytteri skulle bruge arealerne.
Jeg har fået oplyst, at den N-ligste gård, der hvor brønden
findes, tilhørte Søren Villumsen ved
landsbynedlæggelsen, og den S-ligste gård, Jørgen
Christoffersen.
1.01.03 – Esbønderup sogn

169

195

Højryggede agre. Et 130 x 100 m stort areal med Ø-V
gående højryggede agre.

1.01.03 – Esbønderup sogn

170

196

Højryggede agre. Et 80 x 120 m stort areal med Ø-V
gående højryggede agre.

1.01.03 – Esbønderup sogn

171

197

Hustomter. Tomterne af 2 husmandssteder under
”Hallendrupgård”. Ses ikke i terrænet, men afsat efter gamle
kort.
Husmandsstederne blev nedlagt i 1718, i forbindelse med
det militære rytteris overtagelse af området.

Intet at se.

198

90

1.01.03 – Esbønderup sogn
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173

199

Højryggede agre. Et 140 x 110 m stort areal med
højryggede agre, orienteret omtrent NNV-SSØ.

1.01.03 – Esbønderup sogn

174

200

Højryggede agre. Et 150 x 150 m stort areal med
højryggede agre, orienteret såvel N-S som Ø-V.

1.01.03 – Esbønderup sogn

178

201

Gårdtomt, ”Hallendrupgård”. Intet at se i terrænet, men
afsat efter gamle kort. Gården blev nedlagt i 1718, i
forbindelse med det militære rytteris overtagelse af området.

Intet at se.

202

Højryggede agre. Et 150 x 150 m stort område med
højryggede agre. I V er agrene orienteret N-S, og i Ø er
agrene orienteret Ø-V.

1.01.03 – Esbønderup sogn

203

Kulsvidningsplads. På et areal ca. 25 x 25 m stort ses flere
– dog ikke særlig tydelige – kulsterringe/kulmiletomter, ca.
6 m i diameter.

Tomterne holdes synlige. Tilstanden opretholdes.

178

181

2628:53

1.01.03 – Esbønderup sogn

Græsklædt. I ung bøgeskov.
185

185

204

205

Hustomt, ”Solbækgård”. Tomten efter et skovfogedstedet
der blev nedlagt i ca. 1850.
Intet at se, men afsat efter gamle kort.

Intet at se.

Brønd. Brønden til ”Sobækgård”.
Ses som et 2 m bredt og 1,2 m dybt hul i jorden.

1.01.03 – Esbønderup sogn

Græsklædt. I ung ahornbevoksning.

1.01.03 – Esbønderup sogn
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206

BESKRIVELSE
Brønd. 90 cm i diameter og 80 cm dyb, sat at 3 til 4 skifter
af groft tilhuggede hovedstore kampesten.
En sten i det øverste skifte i NØ, danner overløb ud mod
Gammelvangmose.
Brønden er, på behørig vis, omsat af et rækværk.

BEMÆRKNINGER
Flot og velplejet. Tilstanden opretholdes.

Flot og velplejet. Tilstanden opretholdes.
Såvel Arnold Olsen som Siegfred Svane (idet S. S. angiver
A. O. som kilde, og skriver direkte af efter ham) omtaler
denne brønd, på renden af Gammelvangmose som
”Sibbekilde”, med følgende historie:
Vandet fra ”Sibbekilde” har været godt som lægemiddel.
En gammel kone fortæller, at fra det nærliggende, for
længst nedlagte Sibberuphus, eller som det kaldes,
Sobækhus, blev der altid hentet vand fra Sibbekilde
skærtorsdag; og når man blev vasket i det, fik man ikke
udslet og bylder det år. Fra Esbønderup sogn, Saltrup og
Boserup hentede folk også vand som lægemiddel.
188

200

207

2628:11

1

Hustomt, ”Gammelvang”. Tomten efter skovfogedstedet
der blev nedlagt i starten af 1800-tallet.
Intet at se, men afsat efter gamle kort.

Intet at se.

Runddysse. 1,0 x 15 m. På toppen rester af et kammer med
bl.a. dæksten, 1,5 x 1,2 x 0,70 m stor.
2 randsten i højfoden i SØ.

Flot plejet. Tilstanden opretholdes.
Men overvej at fælde de 2 store bøge.

Græsklædt med en bøg på selve højen. I gammel bøgeskov.

1.01.03 – Esbønderup sogn
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200

2628:21

2

Runddysse. 0,8 x 10 m. I toppen ses rester af kammeret, den
V-lige gavlsten og den N-lige sidesten. 6 m Ø for højen
ligger en sten, 1,5 x 1,2 m stor, som hører med til
fredningen, da den utvivlsomt er en af dækstenene til
dyssen.
I højens SØ-lige del findes en indgravning.

BEMÆRKNINGER
Flot plejet. Tilstanden opretholdes.

Mosklædt. I gammel bøgeskov.
200

2628:55

23

Kulsvidningsplads. På en pynt ud mod i vådt område, et
35 x 20 m stort areal, orienteret N-S, ses 5 kulsterringe.
Den største har en diameter på 11 m og den mindste en
på 8 m.

Kulsterringene holdes synlige.

Græsklædt, ed en del kvas og ahornopvækst.
I mellemaldrende bøgeskov.
202

2628:56

208

Høj. 1,1 x 16 m. topfladen noget forgravet. Højfoden i N
afskåret at spor.

Selvsåningen i 2 m zonen bør fjernes. Ellers fint plejet.
Tilstanden opretholdes.

Græs- og mosklædt. I gammel bøgeskov under foryngelse.
204

2628:28

137

Kulmiletomt. Tager sig ud som en ringformet vold. Volden
er ca. 2,5 m bred og ca. 1 m høj. Hele anlægget er 17 m i
diameter. Volden er gennembrudt over en kort strækning i
NØ og i V.

Flot plejet. Tilstanden opretholdes.

Græsklædt med enkelte træer. I mellemaldrende bøgeskov.
209

209

Højryggede agre. Et ca. 120 x 140 m stort areal med Ø-V
gående højryggede agre.

1.01.03 – Esbønderup sogn
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213

2628:57

210

Hustomt, ”Det gamle Gåsehus”. Intet andet end en højning
på 0,75 x 4 m, hvor skorsten/ovn/ildsted har været, viser
tomten. En masse tegl i fylden.

Rødgran fældes og en åben bevoksning af bøg etableres.

211

8 m NV herfor ses brønden som et 2,5 m stort og 1 m dybt
hul i skovbunden. Brønden indgår i fredningen.

1.01.03 – Esbønderup sogn

94

BEMÆRKNINGER

Gården nedlagt i slutningen af 1700-tallet.
Mod NNV ses lidt af toftediget med indgangen op til gården.
Delvist friskovet og delvist i ung rødgran.
215

37

DKC. oplyser en til dels ødelagt høj, noteret af hr. Boye i
1886.

Stedet bør nærmere undersøges, når forholdene er til det.

Stedet hedder ”Dysebakke” på 1700-talskortene. Distriktet
oplyser, at det som lå der, før stormfaldet i 1999, godt kunne
ligne en høj, men som forholdene er nu, er det vanskeligt at
fastslå.
215

215

215
217

2628:32

Gårdtomt, ”Kistrupgård”. Nedlagt i begyndelsen af
1700-tallet, for at give plads til det militære rytteri.

Anes med god vilje i terrænet.

216

Højryggede agre. Et areal på ca. 150 x 120 m, med såvel
N-S gående som Ø-V gående højryggede agre.

1.01.03 – Esbønderup sogn

138

Høj. 0,7 x 7 m.

Flot. Tilstanden opretholdes.

1.01.03 – Esbønderup sogn

Græsklædt, med enkelte træer. I gammel bøgeskov.
304

2628:15

46

Høj. 1,2 x 15 m. Velbevaret.
Græs- og mosklædt, med en enkelt rødeg på højen i SV.
I gammel rødegebevoksning.

Velplejet. Tilstanden fin og opretholdes.
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110

BESKRIVELSE
KULTURARVSAREAL, om hvilket DKC. skriver
følgende følgende:
Lokalitet med enestegård fra 1600-tallet med mulig tilhørende
glasproduktion. Fund af glasdråber og navnet "Glarbo" peger i
den retning. Til anlægget kan knyttes Glarborg Dam med
formodet mølledæmning. I nærheden på en halvø i Buresø
ligger den udaterede mulige tilflugtsborg sb. 33, som stadig i
dag kaldes "Borgen".

Hertil kan føjes, at der på et areal, ca. 200 x 200 m stort, SØ
for ”Glarborg” findes højryggede agre, som strækker sig
længere mod SØ i afd. 331, end kulturarvsarealets grænse.

95

BEMÆRKNINGER
Om enestegården, ”Glarborggård”, 2628:58, sb. 109
- se afd. 305.
Om ”Borgen”, 2628:27,sb. 33 – se afd. 330.
En formodet vandmølle i forbindelse med Glarborg Dam
er ikke registreret, endsige, lokaliseret.
1.01.03 – Esbønderup sogn
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305

2628:58

109

Gårdtomt, ”Glarbogård”. (Glarborg 1 eller Glasværket).
Selve husets grundplan ses ikke i terrænet. Kun en højning
fyldt med tegl, 0,6 x 6 m stor, der hvor ovn/ildsted/skorsten
har været, kan ses.
Græsklædt. I gammel bøgeskov.
Nationalmuseet har undersøgt stedet, og i DKC. står
følgende at læse:
2004. Fortsat undersøgelse. Der fremkom en 7 x 3 m stor
bygning på stensyld; formentlig en brandtomt med kollapsede
lervægge. I den nordlige halvdel er markante stenbrolægninger
i flere lag. Inden for stensylden fandtes et muligt lergulv, et
kraftigt aktivitetslag og rester af en tegllægning. Syd for
anlægget fremkom flere strukturer af sten og ler, bl.a. et ovalt
ovnlignende anlæg med rester af brændte lervægge. Der kan
være tale om en glasovn. Flere fund afspejler glasproduktion;
en stump sandsten med et påsiddende lag glasmasse samt en
amorf genstand med smeltet glasagtig overflade, en mulig
”fritte” (råmateriale til glasproduktion). Desuden er der en
større mængde glasskår end forventet på en bondegård fra
renæssancen.

2005. Prøveundersøgelsen på 2005, der havde form af et net af
prøveruder uden om gårdstomten, viste, at der i et vådområde
syd for gården samt i mindre omfang øst for gården optrådte
affald fra glasproduktion; først og fremmest skår af glaspotter
fremstillet af importeret ildfast ler. Herudover fandtes i flere
ruder i den sydlige del dele af strukturer med stenlægninger,
lerbelægninger og kollapsede brændte lervægge/lerkapper samt
en større stenlægning udlagt i et vådbundsområde.

BEMÆRKNINGER
Tilstanden fin og opretholdes.
Carsten Carstensen oplyser:
Denne lokalitet, ”Glarborg” (Glarborg 1), blev anlagt af
Kong Frederik d. II som Danmarks første glasværk i
begyndelsen ag 1500-tallet. Glasværket brændte ned efter
10 år, og i stedet blev der opført en fæstegård.
I starten af 1700-tallet brændte også fæstegården ned.
Den blev genopført, idet gården samtidig blev flyttet
ca. 300 m længere mod S – Glarborg 2, sb.225 i
afd. 331.
Indgår i KULTURARVSAREAL sb.nr. 110.

FORTSAT
2006. På undersøgelsen blev foretaget et snit af
parforcejagtvejen nær Glarborggården. Det gav et fint billede
af dennes konstruktion med ophævningslag, afvandingsgrøft,
randstensrække mod lavningen og vejbelægningen af
skærver. Et udgravningsfelt i vandhullet syd for gårdstomten
gav et stort antal skår fra glaspotte, heraf to skår af en ny
lertype. Detektorafsøgning omkring gårdstomten gav en del
fund fra gårdens brugstid, bl.a. en bredbil. Endvidere fandtes
en del jerngenstande på den formodede lokalitet for den til
gården hørende vandmølle.

FORTSÆTTER
311

2628:59

213

Høj. 0,8 x 9 m.
Græsklædt, men et par træer på højen. I ung egeskov.

96

Træerne fjernes gradvist fra højen.
Ellers fin tilstand som opretholdes.
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311

2628:60

214

BESKRIVELSE
Kulsvidningsplads. På et areal 30 x 40 m stort, ses 3
kulsterringe/kulmiletomter. Den største er 16 m i diameter.
Der er formentlig flere kulsterringe, som ikke tegner sig
tydeligt.

BEMÆRKNINGER
Fint. Tilstanden opretholdes.

I ung egeskov.
311

217

Dæmning og omløbskanal. En svagt markeret og noget
forgravet dæmning med et skovspor på langs af ad.
Ca. 30 m lang, og ikke særlig høj, orienteret NV-SØ.
En svagt markeret rende i NV-enden angiver formentlig
omløbet. En grøft passerer dæmningen/skovsporet tæt ved
SØ-enden.

Tilstanden opretholdes.
1.01.03 – Esbønderup sogn

312

218

Højryggede agre. I hele den N-lige og Ø-lige den af
afdelingen, højryggede agre, orienteret såvel N-S som Ø-V.

1.01.03 – Esbønderup sogn

314

219

Højryggede agre. Et areal , 170 x 120 m stort med
højryggede agre, orienteret såvel N-S som Ø-V.

1.01.03 – Esbønderup sogn

39

Høj. 0,8 x 9 m. Stenet overflade.
En enkelt større randsten i N.

Tilstanden fin og opretholdes.

315

2628:16

Græsklædt i gammel bøgeskov.
315

2628:19

66

Høj. 1,1 x 13 m. Toppen lidt affladet. 2 randsten i NNV.
Flere sten ses hiet og her i overfladen.

Flot høj. Tilstanden opretholdes.

Græsklædt, men 2 træer på højen. I gammel bøgeskov.
315

2628:23

132

Høj. 0,5 x 9 m. Flere sten ses i overfladen.

Tilstand fin og opretholdes.

Græsklædt. I gammel bøgeskov.
315

2628:37

143

Høj. 1,0 x 12 m.
Græsklædt med et par træer. I gammel bøgeskov.

Tilstanden fin og opretholdes.
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BEMÆRKNINGER

315

284

Oldtidsagre.

1.01.03 – Esbønderup sogn

315
(351)

220

Højryggede agre. Et areal, 300 x 200 m stort på begge sider
af landevejen, med højryggede agre orienteret omtrent Ø-V.

Også noteret i Søskoven afd. 351.

319
(362)

221

Højryggede agre. Et areal, 350 x 250 m stort på begge sider
af landevejen, med højryggede agre orienteret såvel omtrent
N-S som Ø-V.

Også noteret i Søskoven afd. 362.

Høj. 1,6 x 16 m. 2 mindre indgravninger i højsiden i NØ.

Velplejet, tilstande fin og opretholdes.

320

2628:18

45

1.01.03 – Esbønderup sogn

1.01.03 – Esbønderup sogn

Græsklædt, friholt for træer. I bevoksning af gammel bøg og
ahorn med masser af ahornopvækst.
320
(321)
323
326
327
324

2628:61

222

Højryggede agre. I disse afdelinger ses store arealer, som
tilsammen dækker ca. 800 x 450 m, af Ostrups V-lige
marker. Agrene er orienteret såvel N-S som Ø-V.

1.01.03 – Esbønderup sogn

223

Kulsvidningsplads. På et areal 75 x 45 m stort, orienteret
N-S, findes mindst 10 kulmiletomter/kulsterringe. De tager
sig ud som cirkelformede lave volde, 10 til 12 m i diameter,
med en flad fordybning i midten.

Fint. Tilstanden opretholdes.

I mellemaldrende bøgeskov.
325

2628:24

133

Høj. 1,1 x 11 m. En del sten synlige i overfladen.
Græs- og mosklædt, med et træ tæt på toppen.
I åben gammel bøgeskov.

Flot. Tilstanden opretholdes.
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326

2628:26

135

Høj. 1,5 x 13 m i N-S og 8 m i Ø-V. Formen har højen på
grund af afpløjning på begge sider for over 200 år siden, idet
den ligger omgivet af højryggede agre.

BEMÆRKNINGER
Tilstanden fin og opretholdes.

Græsklædt. I gammel bøgeskov.
327

2628:62

224

Høj. 0,4 x 10 m i Ø-V og 7 m i N-S, idet højen er afpløjet af
højryggede agre på begge sider. Noget udflydende og ujævn.

Tilstanden fin og opretholdes.

Græsklædt. I gammel bøgeskov.
328

2628:17

47

Høj. 1,3 x 16 m.
Græsklædt, friholdt for træer.
I mellemaldrende rødgranbevoksning.

Træerne i 2 m-zonen fældes. Træerne imellem højen og
sporet bør stammes op.
Ellers velplejet. Tilstanden opretholdes.
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330

2628:27

33

”Borgen” ved Buresø. – Buresø er nu en til dels skovbevokset mose med enkelte vandhuller. ”Borgen” er en fra
mosens vestlige kyst fremspringende halvø med en indskæring fra Nord, som kaldes ”Havnen”. Den formentlige
befæstning falder i 2 dele, som begge består af meget lave
stenlægninger. – Den på S-siden liggende del har imod V,
hvor der er en slags åbning, et hoved, der er ca.1,5 m høj,
men forstyrret dels ved Kong Frederik VIIs gravninger, dels
ved at der senere er bortført stene derfra. Volden er fra dette
punkt og på den S-ligee side imod Ø 161 m lang med jævnlige afbrydelser af små gab, hvoraf det største er 10 m bredt.
Voldens højde beløber sig til 0,3-0,5 m; den ligger på en
brink. – Den V-lige vold, som ved et 5 m bredt gab er skilt
fra den S-lige volds hoved imod Ø, er 116 m lang og
strækker sig langs ”Havnens” Ø-lige side. Den består af små
0,5 – 1 m høje bakker med større og mindre mellemrum.
Den N-lige og Ø-lige side af halvøen har ingen vold,
hvorimod der navnlig på den S-lige side og udenfor volden
findes flere af de stenlægninger, som hyppig forekommer i
den
Ø-lige del af Gribskoven og vistnok skrive sig fra bestræbelser for at rydde jorden for stene for at kunne dyrke den.
Formeningen om, at ”Borgen” virkelig engang har været et
befæstet punkt, er vistnok urigtig.

Vel nogenlunde som her beskrevet er hvad man kan
observere ved at besøge stedet.
Volden er nogenlunde tydelig mod S, SØ og det meste af
V-siden, men ses ikke i N og NØ ud mod mosen.
I volden ses overalt hovedstore sten.

I bevoksning af mellemaldrende ege og rødgraner.

Se i øvrigt kurveopmåling over området.
Volden synlig og velplejet.
Det bør tilstræbes, at hele Glarborg Bakke kommer til at
ligge hen i åben løvskov (eg).
Indgår i KULTURARVSAREAL sb.nr. 110.
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225

Gårdtomt, (”Glarborg 2”). Opført her, efter at
”Glarborg 1” (fr. nr. 2629:58, sb. 109, afd. 305) nedbrændte
i starten af 1700-tallet.
Stedet markerer sig som ujævnheder i skovbunden på et
ca. 8 x 8 m stort område. I midten en sænkning hvori der
ligger en sten. Endnu en sten i SV.

BEMÆRKNINGER
Tilstanden opretholdes.
1.01.03 – Esbønderup sogn

Stedet blev nedlagt i forbindelse med udskiftningen/
indfredningen af skoven i slutningen at 1700-årene.
Græsklædt. I gammel bøgeskov.
331

226

Vejdæmning. På en ca. 80 m lang strækning over et lavt
område, forløber en (noget medtaget) vejdæmning.
Vejdæmningen er orienteret ØNØ-VSV, er 5 m bred og op
til 1 m høj. Ca. 30 m fra VSV-enden, skærer en grøft sig på
tværs gennem vejdæmningen. Mange hovedstore sten ses,
især i VSV-enden. Vejdæmningen fører ud til ”Glarborg 2”.

Tilstanden opretholdes.
1.01.03 – Esbønderup sogn

Græsklædt. I gammel bøgeskov.
331

227

Hulvejsspor, orienteret omtrent Ø-V, på begge sider af
grøften.

1.01.03 – Esbønderup sogn

335

228

Hustomt, ”Kalvehavehus”. Ses ikke i terrænet. Huset er
afsat på 1700-talskort, og blev fundet da man tilplantede
området i 1982. Stedet blev nedlagt/flyttet til sin nuværende
plads ved Gillelejevejen i begyndelsen af 1800-tallet.

Navnet ”Kalvehavehus” optræder 2 gange – her og i
afd. 803.

Hulvejsspor. Tre spor, S for og langs den nuværende vej.

1.01.03 – Esbønderup sogn

338

229

1.01.03 – Esbønderup sogn
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341

2629:4

36

BESKRIVELSE
Høj. 0,8 x 15 m. på toppen af naturlig bakke. Noget udflydende mod SØ og med lidt stejle kanter mod NV. En del
sten ses i overfladen.

BEMÆRKNINGER
Tilstanden fin og opretholdes.

Græsklædt. I åben gammel bøgeskov.

517

283

Oldtidsagre.

50

Teglovn. Anmeldelse fra Nødebo Skovdistrikt af fund af
formodet teglovn ved Stenslettegab V for Nødebo.
Indleverede murstensprøve fra ovnen blev dateret af Poul
Nørlund til 15.-16. århundrede. Stedet genfundet ud fra
teglfragmenter.

1.01.03 – Esbønderup sogn

1.01.08 – Nødebo sogn

I mellemaldrende egeskov.
521

2728:34

65

Sagnsten, ”Skallerød Smørsten”. Længde 3,7 m i N-S,
bredde 2,2 m og højde 1,7 i N-enden. Stenen er
saddelformet, lavest i S-enden.
Historierne er:
Stenen vender sig, når den lugter nybagt brød eller nykærnet
smør.
Stenen er kastet efter Nødebo Kirke af Kullemanden, siger et
sagn. Et andet sagn, at det er en heks fra Hillerød, der har
kastet stenen.
Stenen synes at være en offersten, som man har ofret smør
og brød til. Navnet kommer måske af smørofre.
Omgivet af unge birk og rødgran.

Der bør ryddes bedre op omkring stenen, og
adgangsvejen bør tydeliggøres.
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522/523

2728:29

55

Dæmning, til opstemmet vand i Gyde Dam, N for
dæmningen. 80 m lang, op til 7 m bred i bunden og op til
1,75 m høj, orienteret omtrent NØ-NV, idet dog Ø-enden
drejer mere mod ØNØ.
Hvor dæmningen knækker (25 m fra ØNØ-enden og 50 m
fra SV- enden) er den afbrudt over en strækning af 6 m, hvor
vandet passerer.

BEMÆRKNINGER
Tilstanden fin og opretholdes.

Græsklædt, bevokset med gammel rødgran. I gammel
rødgranbevoksning.
524

2728:37

58

Kulsvidningsplads. På et område 55 x 35 m stort, orienteret
N-S, S for ”Milestedsmose” og lige Ø for ”Milestedsvej”,
ses mindst 8 kulsterringe/kulmiletomter. Hver af dem ca.
12 m i diameter.

Tilstanden opretholdes.

Græsklædt. I ung bøgeskov.
526
527
531
532

526

62

Skallerødvang er udpeget som KULTURARVSAREAL.

1.01.08 – Nødebo sogn

Skallerød udgør indenfor det næsten fuldt bevarede
vangegærde et velbevaret og ganske komplet eksempel på en
middelalderlig og efterreformatorisk enestegård i Gribskov.

Kulturarvsarealet omfatter følgende: Gårdtomt 2728:39,
sb. 79, toftedige, brønd 2728:31, sb. 23, vangedige, agre,
kulmiletomt 2728:38, sb. 59.
2728:31

23

Brønd til ”Skallerødgård”, kaldet ”Valdemars Kilde”.
90 cm i diameter sat af kampesten. Kun få skifter synlige i
ca. 60 cm’s dybde. Brønden er omsat at et hegn.
I gammel bøgeskov.

Tilstanden OK.
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527

2728:39

79

BESKRIVELSE
Gårdtomt, ”Skallerødgård”. Tomten af ”Skallerødgård”
ses som en højning 0,6 x 7 m stor, der hvor
ovn/ildsted/skorsten har været.
En mulig syldsten ses lidt V herfor.

BEMÆRKNINGER
Tilstanden fin og opretholdes.

Hos DKC. noteres: Den nedlagte gård udgør en velbevaret
helhed med gårdstomt, brønd, til dels bevarede højryggede
agre, toftegærde bevaret mod nord og vest samt et næsten
komplet bevaret vangegærde (trevangsbrug). Gården omtales
første gang i 1271. Landbruget nedlægges i 1702, hvor
Frederiksborg Stutteri overtager vangen. Stutteriets vagtmand
anvender bygningerne som bolig. I 1798 overtager forstvæsnet
arealet.

531

2728:38

59

Kulmiletomt. Ses som en stor (halv)cirkelformet vold, op til
1,5, m høj og 25 m i diameter. Volden er højst i SV-lig
halvdel og lav, til dels helt borte, i NØ.
Det menes at være Gribskovs største kulmile.
Græsklædt med enkelte træer. I gammel nåletræsbevoksning.

Flot. Tilstanden opretholdes.
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545

2728:24

35

Dæmningen, til opstemning af vand i Rummelborg Dam.
Anlægget består af 2 dæmninger, nogenlunde vinkelret på
hinanden, og forbundet med hinanden i SØ-hjørnet af en
naturlig bakkeknold. Der er her ca. 20 m mellem de 2
dæmninger.
Den S-lige del er ca. 40 m lang, 5,5 m bred og 1,5 m høj,
orienteret omtrent VNV-ØSØ. På indersiden, siden omtrent
mod N, ses hist og her rester af stensætning. Den Ø-lige del
er orienteret omtrent NNØ-SSV og har indersiden omtrent
mod V. Den del er ca. 20 m lang, 6 m bred og op til 2 m høj,
og med tydelig stensætning på indersiden.
I den S-lige 1/3 en 6 m bred gennemgravning hvor vandet
passerer.

BEMÆRKNINGER
Birken bør holdes i ave.
Ellers fin tilstand som opretholdes.

Græsklædt, med lidt birkeopvækst. I åbent område.
545

2728:40

77

Dæmning. 45 m lang, orienteret omtrent NNV-SSØ, 4 m
bred og 0,6 m høj.
Har holdt vandstanden oppe i Rummelborg Dam.

Tilstanden fin og opretholdes.

Græsklædt, friholdt for træer.
I mellemaldrende rødgranbevoksning.
545

2728:41

78

Dæmning. 50 m lang, orienteret omtrent N-S, 6 m bred og
1 m høj.
Har holdt vandstanden oppe i Rummelborg Dam.
Græsklædt.

Tilstanden fin og opretholdes.
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2728:42

31

BESKRIVELSE
Dæmning til opstemning af vand i Lille Følstrup Dam.
Ca. 30 m lang og 12 m bred, orienteret Ø - V. Højde på
inderside (S) er 1,5 m og højde på ydersiden (N) ca. 3 m.
Et betonoverløb i Ø-enden i dæmningens inderside.
Stor skovvej på dæmningens krone.
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BEMÆRKNINGER
Træerne på ydersiden bør tyndes ud så dæmningens størrelse kan ses.
Store- og Lille Følstrup Dam har formentlig været brugt
som fiskedamme, foruden at være reservoir for vand til
Stenholt Mølle.

Fredningen omfatter ikke vejbelægningen og hindrer ikke
reparationer af betonoverløbet.
Inderside græsklædt med enkelte gamle træer.
Ydersiden med megen, ung opvækst.
546/553

2728:43

30

Dæmning til opstemning af vand i Store Følstrup Dam.
Ca. 70 m lang og 12 m bred, orienteret NV – SØ. Højde på
indersiden(SV) er 1,0 m og højden på ydersiden (NØ) 3 m.
Stor skovvej på dæmningens krone.
Afløbet fra dammen findes i dammens Ø-hjørne, hvor
vandet føres helt uden om dæmnings SØ-ende.
Følstrupbækkens vand - kanalens vand (fr. nr. 2728:47) passerer dæmningens NV-ende. Passagen er rørlagt.
Fredningen omfatter ikke vejbelægningen og hindrer ikke
reparationer af Følstrup Bæks rørlagte gennemløb, eller
dammens afløb.
Græsklædt side med gamle bøge og rødel.

En smule opvækst bør holdes nede.
Store- og Lille Følstrup Dam har formentlig været brugt
som fiskedamme, foruden at være reservoir for vand til
Stenholt Mølle.
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BESKRIVELSE
Gårdtomt, ”Pederstrupgård”. Tomten er ikke at se, men
en bred rund lavning, hvor brønden har været, anes i
terrænet.
Gården nedlagt i 1700-tallet p.g.a. stutteri.

BEMÆRKNINGER
Gårdtomten ses ikke, med stedet hvor brønden findes ses.
1.01.08 – Nødebo sogn

DKC. oplyser:
Gården er omtalt første gang i 1275 og nedlagt i 1700-tallet.
Gårdtomten tegner sig som et ujævnt område med en del spor
af nedgravninger. Den er dækket af græs og urter. Omgivet af
vådområde mod øst, nord og vest. Toftegærdet synes helt
fjernet. Nord for toften ses sten- og jorddiger, samt et jorddige
som muligvis har adskilt vanger.

I mellemaldrende løvskov.
548
(547)

2729:12

36

Kanal. Kanal til fremføring af vand til Følstrup Bæk fra et
andet vandsystem. Ca. 150 m lang. Anlagt langs foden på en
lav bakke med dige ud mod det lave terræn i SØ.
Hvor anlægget er størst er det 10 m bredt og højde fra det
lave terræn til digekrone er 2 m, fra kanalbund til digekrone
1,6 m.
Hvor anlægget er mindst er det 7 m bredt og højde fra terræn
til digekrone 0,6 m, fra kanalbund til digekrone 0,5 m.
I ung bøgeskov med lidt træer.
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Lidt slørende opvækst bør fjernes.
Ellers fint. Tilstanden opretholdes.
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2729:13

37

BESKRIVELSE
Dæmning, der hindrer Følstrup Bækkens naturlige løb ud i
engen mod Ø, men leder vandet mod S til Stenholt
Møllekanal, samt holder vand opstemt i Oddendam Mose.
Dæmningen er ca. 100 m lang i alt, og er orienteret N – S.
N-enden er 30 m lang, 5 m bred og 2 m høj på ydersiden
(Ø).
N-enden spærrer for Følstrup Bæks naturlige løb ud i engen
mod Ø.
Dæmningens S-ende består delvist af noget oprindeligt
terræn, som er omformet, og delvist af en regulært bygget
dæmning. Strækningen er 70 m lang, 14 m bred og 3 m høj
på ydersiden (Ø). Hen ad dæmningens S-enden forløber en
skovvej.
Den S-lige del af dæmningen blev restaureret i 1990.
Græsklædt med gamle bøge.

BEMÆRKNINGER
Tilstanden fin og opretholdes.
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549/550

2729:14

38

”Stenholt Møllekanal”. Fra Odderdam Mose til Stenholt
Mølle er, i S-siden af engen, gravet en kanal til fremføring af
Følstrup Bækkens vand. Kanalen er anlagt, til dels langs en
højdekurve, hvor et udvendigt dige holder vandet ”på
plads”, og til dels gennem terrænet.
Kanalen er ca. 800 m lang og omkring 3 m bred.
Ved Odderdam Mose og ca. 60 m frem, er kanalen gravet
gennem en høj bakke - fra bund til top, ca. 4 m.
Herfra og de næste ca. 550 m, har kanalen et udvendigt dige.
Diget er ca. 6 m bred og fra 0,5 til 1,5 m højt.
På de resterende ca. 190 m findes blot den gravede kanal.
Fra skovgærdet, tæt efter Odderdam Mose, og de første
ca. 370 m frem, forløber selve kanalen udenfor vort areal,
hvorefter selve kanalen på resten af strækningen ligger inde
på vort område.
Det udvendige dige ligger, selv sagt, udenfor vort areal, på
samme strækning som kanalen ligger udenfor. Men fra hvor
kanalen ligger på vort terræn og de næste ca. 140 m synes
diget at udgøre skellet til naboen, inden resten af diget, på
den næste ca. 90 m lange strækning, igen ligger udenfor. Her
slutter diget, 190 m før anlægget passerer vort
ejendomsskelskel.
Græsklædt med hassel og rødel langs kanalen.
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BEMÆRKNINGER
Vær opmærksom på, at ikke hele strækningen findes på
NSTs areal, og at det ikke tydeligt ses i terrænet hvem
der ejer hvad.
Engen udenfor skoven ejes af ”DANSK TENNISFOND”,
men drives efter aftale af NST.
Tilstanden stort set fin og opretholdes. Men enkelte
steder er vandet ved at gennembryde volden. Stederne er
repareret med sandsække.
Bækken bør renses op, så vandet ikke slider i
dæmningen.

Fortidsminder og kulturhistoriske spor i NORDSJÆLLAND. Gl. Tisvilde berejst og udgivet 2003. Gl. Frederiksborg berejst 2005. Opsamling,
supplement og rettelser 2009. Del af Øresund tilføjet 2011. Samlet katalog opdateret og udgivet maj 2014.
AFD.

FR. NR.

550

SB. NR.
47

BESKRIVELSE
Romantisk haveanlæg. DKC.omtaler sb. 47 som et
romantisk haveanlæg, der indeholder 3 selvstændige
ingredienser, nemlig en sagnsten, en grav og en ødelagt
vejkiste/stenkiste.

BEMÆRKNINGER
Hvert af anlæggene er fredet og beskrevet.
Se nedenfor.

I hvad der synes at være resterne af et romantisk haveanlæg,
nu fredskov, findes gravstedet for justitsråd og overførster,
ridder af Dannebrog C.W.Brüel 1752-1829. Gravstenen er
rektangulær med kant i beton. Graven ligger på et cirkulært
afgravet plateau omkranset af større sten, bl.a. fem meter vest
for graven en stor vandrerblok. Til denne knytter sig et sagn (se
sb 66, fr.nr.: 2729:28). Ved bækken umiddelbart nord for
stenen, hvor der nu er en lille gangbro, er indsat kløvede sten i
begge brinksider, antagelig fra en ældre bro.

550

2729:28

66

Sagnsten. Sten af granti/gnejs, 3,7 x 2,6 m i fladen og 1,7 m
høj. Største længde i ØNØ-VSV og største højde i N.
I S-siden ses 4 brede, naturlige fordybninger.
Sagn:
- Fanden, der stod på Skansebakken ved Hillerød har kastet
stenen efter Nødebo Kirke, da hen ikke kunne lide klangen
af kirkeklokkerne. Fordybningerne i stenen er aftryk af
Fandens fingre.
- Stenen er slynget mod Nødebo Kirke af en kæmpe.
De 4 fordybninger er fra hans fingre.
- Djævelen på Langbjreg ved Gørløse har kastet stenen mod
Nødebo Kirke.

550

2729:29

80

Vejkiste/stenkiste. Rest af en 3,5 m lang, 1,1 m bred
og 0,4 m høj
stenkiste, sat at kløvede og tilhuggede sten. Overliggerne
mangler, og kun sidestenene, et skifte i højden - står tilbage
på hver side af vandløbet - 1,1 m fra hinanden.

Tilstanden fin og opretholdes.
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550

2729:30

47

Gravsten, ”C. W. BRÜELs grav”. Fint tildannet sandsten,
104 x 61 x 12 cm stor, orienteret NØ – SV. Gravstenen er
anbragt vandret i et betonfundament, 12 cm højt over jorden
og en smule større i fladen end gravstenen.
Stenen bærer følgende inskription:

BEMÆRKNINGER
Tilstanden fin og opretholdes.

HERUNDER HVILER STØVET
AF

C. W. BRÜEL
IUSTITSRAAD OVERFØRSTER
OG

RIDDER AF DANNEBROGEN
FØDT 5TE APRIL 1752
DØD 18DE MAI 1829

Stenen er anbragt midt på en jævnet areal, 8 m i diameter,
omsat at 4 sten.
I ung bøgeskov.
551

20

Gårdtomt, ”Følstrupgård”. Selve tomten ses ikke, men er
udpeget for mig af Carsten Carstensen, som liggende midt i
jagtvejen, tillige med brønden, som ses som en lavning i
terrænet, lidt mod Ø og på s-siden af vejen.
Gården blev nedlagt i 1624.
DKC. afsætter tomten N for jagtvejen og oplyser følgende:
Gårdstomt fra den forsvundne bebyggelse Følstrup. Tomten
tegner sig som en ca nø-sø liggende højning dækket af tæt
bevoksning. Tomten er i den sydlige del tilsyneladende
gennemskåret af en senere jagtvej. Museet har oplysninger om,
at der skulle være fundet "potteskår" på tomten. Følstrup er
første gang omtalt i 1497 og nedlagt i 1600-tallet. På nord- og
østsiden er Følstrups toftegærde bevaret.

1.01.08 – Nødebo sogn
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BESKRIVELSE
Kanal. Lille- og Store Følstrup Dam er forbundet med
en kanal, 160 m lang, orienteret V – Ø, ca. 2,5 m bred
og 0,75 m dyb.
Det er fra Store Følstrup Dam og gennem denne kanal, at
Lille Følstrup dam får tilført vand.
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BEMÆRKNINGER
1.01.08 – Nødebo sogn

I gammel blandet løvskov.
552

2728:25

27

Røse. 0,5 x 10 m. Stenfyldt overflade. Noget uregelmæssigt
af form.

Tilstanden fin og opretholdes. Slørende opvækst ryddes
med mellemrum.

En enkelt gl. eg, og lidt bøgepur i gl. ege/bøge bevoksning.
552

2728:44

82

Høj. 0,4 x 8 m. Stenfyldt overflade. Klos op af højsiderne i
Ø og V ses højryggede agre.

Tilstanden OK og opretholdes.

Græsklædt med enkelte træer. I gammel blandet løvskov.
552

2728:45

83

Megalitgrav. 0,5 x 18 x 8 m, orienteret Ø-V. Enkelte steder
omkring ses randsten. Stenfyldt overflade. Omtrent i midten
en 5 x 4 m stor sænkning.

Tilstanden OK og opretholdes.

Græsklædt med enkelte træer. I gammel blandet løvskov.
552

21

Højryggede agre. Et areal V for Li. Følstrup Dam,
på ca. 100 x 120 m med agre, orienteret Ø-V.

1.01.03 – Esbønderup sogn

I gammel blandet løvskov.
552

84

Højryggede agre. Et areal på ca. 100 x 100 m med
N-S gående agre på begge sider at høj 2728:44.
I gammel blandet løvskov.

1.01.03 – Esbønderup sogn
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553/560

2728:46

60

Vejkiste/stenkiste. 3.9 m lang, sat af fint tilhuggede kvadre.
Lysningen (i begge ender) er 100 cm i bredden og 55 cm i
højden (et skifte).
Nederste overligger måler 165 x 25 cm, og over den
ligger 2 sten i forlængelse af hinanden. Hver af den måler
115 x 25 cm.
Stenkiste leder vand - Følstrup Bæk - fra ”Stenholt
Indelukke”, under ”Indelukkevej” og til Store Følstrup Dam.
På begge sider af ”Indelukkevej” ses brede lige kanaler.

BEMÆRKNINGER
Tilstanden fin og opretholdes.
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553/559

2728:47

32

Kanal. Kanalen er anlagt mellem 1887 og 1928. Den ses
ikke på ”det høje målebordsblad” fra 1887, men er med på
”det lave målebordsblad” fra 1928.
Vandet fra ”Stenholt Indelukke” ledes ad 2 forskellige veje,
såvel gennem vejkisten/stenkisten 2728:46 til Store Følstrup
Dam, som via denne kanal, langs med og klods op af
dammens NV-side.
Lad os sige, at det er Følstrup Bækkens vand der nu
fremføres i denne kanal.
Fra ”Indelukkevej”, og de første ca. 60 m mod NØ,
fremføres vandet i en 3 m bred lige kanal. Over de næste
50 m er kanalen gravet igennem et 4 m højt bakkedrag.
De resterende ca. 470 m til dæmning 2728:43, snor kanalen
sig mellem foden af bakkedraget i NV og Store Følstrup
Dam mod SØ, kun adskilt fra dammen af en smal landtange.
Kanalen er på strækningen ca. 2 til 2,5 m bred. Landtangen
mellem kanalen og dammen er ca. 3,5 m bred og fra 0,5 til
0,75 m over vandspejlet i Store Følstrup Dam.
Vandspejlet i kanalen ligger ved ”Indelukkevej” på samme
højde som vandspejlet i Store Følstrup Dam. 110 m fremme
er vandspejlet i kanalen 40 cm under vandspejlet i dammen,
og falder så til ca. 1,5 m under dammens vandspejl, der hvor
kanalen slutter ved dæmning 2728:43. Følstrup Bæk passage
gennem dæmningens NV-ende er rørlagt.
Opstrøms, fra ”Indelukkevej” og mod SSV ud i ”Stenholt
Indelukke” ses en bred lige kanal. Hvor meget af den der
kan regnes som fredede fortidsminde, må afgøres af KUAS
ved lejlighed.
Landtangen er træbevokset.

BEMÆRKNINGER
Tilstanden fin og opretholdes.

Kanalen er formentlig anlagt for at kunne sænke
vandstanden på den eng ”Stenholt Indelukke” var,
således at udbyttet ved høslet og græsning kunne øges.
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85

Gårdtomt, ”Odderdamgård”. Kan ikke erkendes i
terrænet, men er afsat efter gamle kort.
Gården nedlagt i starten af 1800-tallet.

1.01.08 – Nødebo sogn

12

Megalitanlæg. Ruin af stort megalitanlæg. Anlægget er
25 m i diameter. Hele midterpartiet er bortgravet og fremstår
som et hul, 10 m i diameter og 1,5 m dybere end det
oprindelige terræn. Anlægget fremtræder nu som en
uregelmæssig cirkulær vold, men en 4 m bred åbning i S.
Voldens højde er fra 0,5 til 1,6 m over det oprindelige
terræn. I ”SØ-hjørnet” fremtræder en del af volden som en
bunke jord, 1,6 x 8 m stor. I et hul i dens top ses Ø-delen af
en 1,5 m lang og 0,4 m høj sten, orienteret N - S. Stenen
minder umiskendeligt om en dæksten - måske dækstenen til
en gang(?).

Tilstanden opretholdes.

Græsklædt og bevokset med overvejende gl. bøge.
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116

BEMÆRKNINGER

Von Langensk afd. sten. Kløvet natursten, nærmest
trekantet af form. Ved grunden er stenen 31 x 18 cm. Højde
50 cm.

Tilstanden fin og opretholdes.

På siden, som vender mod VNV, den korte side på 18 cm,
er indhugget:
I (1-tal)
På siden, som vender mod NØ, er indhugget: 5 O (50)
På siden, som vender mod S, er indhugget:

Z (2-tal)

Græsklædte omgivelser. Opstillet i rabat.
Stenen blev fundet i forbindelse med restaurering af
stengærdet i skovens nuværende V-skel i 1972-74 (?) af for
længst afdøde traktorfører Richard Hansen. Stenen blev
bragt til skovfogedstedet ”Kageruphus” og opbevaret der,
indtil skovfoged Ib Sørensen og skovrider Lars Toksvig i
1991 fandt anledning til at genopstille stenen der hvor den
nu står. Herefter er den blevet registreret og fredet som
fortidsminde og optræder på skovkortet med signatur.

På v. Langens tid gik skoven, eller rettere den spredte
bevoksning kaldet Alsønderup Overdrev, betydeligt
længere mod S, V og N end der, hvortil skovgrænsen går
i dag.
Stenen har oprindeligt stået ca. 1 km SSV for det sted
hvor den nu er genopstillet. Der var punktet, hvor det SØlige hjørne af afd. 50 og det SV-lige hjørne af
afd. 2 mødes med den, S for begge afdelinger liggende
afd. 1 – alt sammen i det v. Langenske Frederiksborg
Revir.
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AFD.

FR. NR.

676

SB. NR.
118

BESKRIVELSE
Mindesten. 160 x 160 i fladen ved bunden, lidt mindre op
ad til og 180 cm høj.
På siden som vender mod V ses indhugget:
Øverst:
En sav og en økse
Herunder:

BEMÆRKNINGER
Tilstanden fin og opretholdes.

PÅ DETTE STED STARTEDE
UDDANNELSEN AF SKOVARBEJDERE
I ÅRET 1948
TIL GAVN FOR HELBRED, INDTJENING
SELVVÆRD OG FAGSTOLTHED
SKOVARBEJDERSKOLEN
NEDBRÆNDTE EN FROSTKLAR
VINGERNAT I FEBRUAR 1953
REJST DEN 3. OKTOBER 1998

Græsklædte omgivelser. I birkelund.
677

86

678

87

679

25

Hustomt. Ét af ”Fuglsagnshusene” – en husmandskoloni
medlagt i starten af 1800-tallet.

Intet at se

Hustomt. Ét af ”Fuglsagnshusene” – en husmandskoloni
medlagt i starten af 1800-tallet.

Intet at se.

Løsfund. DKC oplyser følgende:

1.01.08 – Nødebo sogn

1.01.08 – Nødebo sogn

1.01.08 – Nødebo sogn

Æghalvdel af lysgrå hulsleben flintøkse. Bredde 5 cm, bevaret
længde 8 cm og største tykkelse 2 cm. Sleben på bredsiderne.
Fundet i græstørv vest for Maglemose under arbejde med
opstamning af lærk.

684

2628:31

68

Røse. 0,5 x 8 m. På bakketop.
Mosklædt, friholdt for træer.
I bevoksning af mellemaldrende lærk og rødgran.

Velplejet. Tilstanden opretholdes.
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FR. NR.

SB. NR.

684/685

2628:29

67

BESKRIVELSE
Røse. 0,5 x 10 m. På naturlig bakketop. NØ- og SØ-fod
beskadiget af vindfælder.

118

BEMÆRKNINGER
Træerne på røsen stammes op.
Tilstanden i øvrigt OK.

Mosklædt, friholdt for træer.
I mellemaldrende rødgranbevoksning.
686, 687,
688 og
689

57

Højryggede agre. Et område på ca. 200 x 100 m med N – S
gående højryggede agre om hvilke DKC. har noteret
følgende:

1.01.08 – Nødebo sogn

Umiddelbart vest for Gillelejevej og nord for Nødebo findes på
et 1,86 ha stort område højryggede agre bevaret. Det vides
ikke, hvilken bebyggelse de skal knyttes til.

688

2729:11

28

Røse. 0,5 x 12 m. Det meste af midterpartiet bortgravet.
N-, Ø- og S-siden findes, men ikke V-siden.

Slørende opvækst holdes nede.
Ellers OK. Tilstanden opretholdes.

Græsklædt, med en gl. rødgran på røsen. I gl. bøgeskov.
690

2728:16

70

Røse. 0,5 x 7 m. Noget forstyrret. Hul i V-lig højfod.
Græsklædt, friholdt for træer. I ung rødgranbevoksning.

690

2728:33

64

Sagnsten, ”Smørstenen”. Granitblok, 3,5 x 3,0 m i fladen
og 2,9 m høj. Bredest ved basis og med rygformet top.
Øverst på den skrånende flade i NV, synes at være
indhugget borgtaverne
IC
eller en figur der
ligner.
Græsklædte omgivelser, mellem skovvej og
mellemaldrende rødgranbevoksning.

Ifølge Mads Lidegaard er der nok sket en forveksling i
sagnoverleveringen mellem denne sten og ”Skallerød
Smørsten”, således at der intet sagn længere knytter sig
til denne sten.
Derimod knytter der sig en historisk tradition til denne
sten fra tiden omkring slutningen af 2. verdenskrig.
Modstandsfolkene mødtes ved stenen. Og det er her der
er modtaget flest våben, da stedet var let for de engelske
fly, at genfinde fra luften.
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FR. NR.

SB. NR.

BESKRIVELSE

691

2728:15

69

Røse. 0,5 x 10 m. Noget udflydende og temmelig medtaget.
Stenfyldt overflade, især i NØ-enden.

119

BEMÆRKNINGER
Lidt oprydning.
Ellers OK.

Græsklædt, med et par bøge på røsen.
I gammel bøge/lærkebevoksning.
703

2728:22

16

Stort område med røser og stenlægninger. Antages at
være en gravplads fra jernalderen.

Flot – lige efter bogen.

Græsklædt. I åben birkeskov.
706

2728:19

73

Runddysse. 6 m i diameter med 12 randsten hele vejen
rundt. I midten rest af kammer, hvoraf den V-lige og den
N-lige bæresten er tilbage.

Oprydning af gammelt kvas – ellers flot plejet.
Tilstanden opretholdes.

Græsklædt, friholdt for træer. I gammel rødgranbevoksning.
706

2728:23

49

Røse. 0,4 x 8 m. På top af bakke. I røsens Ø-fod en
meterstor sten, kaldet ”Morsestenen”, hvori der er indhugget
en pil der peger mod NV, og 4 små mærker på tværs under
pilen.
De 4 mærker ▬ ▪ ▪ ▪
er morsetegnet for ”B”
Et enkelt træ på toppen af røsen.
I mellemaldrende rødgranbevoksning.

706

88

Tvivlsomt fortidsminde. 4 store og en del mindre sten, alle
i den N-lige rand af hvad der evt. kunne være en ødelagt
stenkreds (?), 8 m i diameter.
Græsklædt. I mellemaldrende rødgranbevoksning.

Tilstanden fin og opretholdes.
Morsestenen er anbragt på det sted, hvorfra
modstandsgruppen sendte pejlesignal til fly, der skulle
nedkaste våben. Morsetegnet B var gruppens
identifikationssignal. Om våbennedkastningerne på stedet
kan læses i hæftet ”Hilsen til Finn og Johanne”, af Elith
Truelsen, udgivet af SNS i april 1995.
Tilstanden opretholdes.
1.01.08 – Nødebo sogn
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706
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BESKRIVELSE

76

Mindesten, "Kulsvierstenen", rejst 23. september 1945.
Natursten, 130 x 70 cm i fladen og 240 cm høj. På siden som
vender mod SSV er indhugget følgende:
21 APRIL 1945

VEGEN ER FOR OVERMAGT
LIDEN FOLK TIL SIDST
MEN AF DANMARKS ÆRE
DE HAVDE INTET MIST

BEMÆRKNINGER
Tilstanden fin og opretholdes.
Verset på mindestenen er et vers af Carl Ploug, taget fra
digtet ”Påskeklokker kimed mildt fra den danske kyst”.
Om ”episoden i Gribskov”, som førte til opstilling af
mindestenen, kan læses i ”Hilsen til Finn og Johanne”, af
Elith Trulesen, udgiver af SNS i april 1995.

Græsklædte omgivelser.
706/710

119

På ”Sønder Skovsporvej”, ca. 85 m Ø for ”Stutterivej”
kunne man indtil efteråret 2007 (?) iagttage følgende:

Tilstanden opretholdes.

På begge sider af vejen sås resterne af et stenkammer (?).
Vejen, en jagtvej, er blevet anlagt lige tværs igennem kammeret, en meter under det oprindelige terræn. 2 store sten sås
i vejskråningen i S og i N, samt en del knust flint.
En svag højning anes stadig i terrænet.
Men sådan er det ikke mere. Ved en istandsættelse af vejen,
blev stenene skubbet væk og lagt ind i terrænet.
707

2728:17

71

Røse. 1,2 x 17 m. Stenfyldt overflade.

Tilstanden fin og opretholdes.

Græsklædt. I åbent, tidligere vindfældet område.
707

2728:18

72

Røse. 0,8 x 10 m. Ujævn, stenet overflade.
Græsklædt, med en enkelt gl. bøg på røsen.
I gl. bøgebevoksning.

120

Tilstanden fin og opretholdes.
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BESKRIVELSE

114

Stor jordfast sten, med flad overside, som 290 x 260 cm.
Stenen er delvis frigravet, så 55 cm af højden er synlig. I
stenens flade ses kløvemærker og en spiralformet
indhugning - antagelig af samme årgang som
kløvemærkerne. Spiralen sidder i SV-hjørnet af stenen. Den
er 65 cm i diameter og har 5 omgange.
En jernkile sidder stadig fast i et af kilehullerne.

BEMÆRKNINGER
Stenene bør holdes synlige.

I ung rødgranbevoksning.
727, 726
725, 724
718/724
718/719
719, 721
806/807
806
812, 817
818, 816
718/724

2728:26

61

Frederik d. IIs Kanal, også kaldet ”Svenskegrøften”,
fra Grib Sø, N om Toggerup og videre mod S, dertil hvor
Gadevangsvej og skoven mødes.
Kanalen starter ved Grib Sø i afd. 727, og passerer
afdelingerne i den rækkefølge der er nævnt.
Fra N-enden af Rødedam, afd.818, er der senere gravet en
kanal tværs gennem Fr. IIs kanal, for at kunne tappe vandet
af dammen, som har været brugt som fiskedam.

89

Vejkiste/stenkiste, (Frederik d. IIs kanal). Stenkisten er
formentlig temmelig ny, evt. bygget af Skovskolens elever.

Flot plejet. Tilstanden opretholdes.
Kanalen bør holdes stedse synlig og ikke yderligere
gennembrydes.
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719/723
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SB. NR.

BESKRIVELSE

22

Sten-/jorddige, "Toggerup". Markant og midt i vangen, et
rektangulært dige, 85 x 65 m stor, orienteret NNV-SSØ,
bygge omring en, langt senere anlagt planteskole. En 4 m
bred åbning findes i det S-lige digestykke, helt i Ø.
Planteskolen blev nedlagt i 1930-erne, og i 1964 (?)
omlagde skovfoged Ib Sørensen ”Nordre Gribsøvej”, så
vejen kom til at gå, omtrent Ø – V, ret igennem
planteskolen.
Inden for diget i SV- hjørnet, og formodentlig også under
diget og udenfor, findes, ifølge gamle kort, tomten af
”Toggerupgård”. Tomten er ikke synlig i terrænet.
Lige indenfor det Ø-ligste dige og lige S for ”Nordre
Gribsøvej”, findes et gravet gadekær, ca. 10 m i diameter og
vandfyldt.
Fra gadekæret og mod V, nogenlunde parallelt med ”Nordre
Gribsøvej” findes et utydeligt jorddige.
”Toggerupgård” blev nedlagt i slutningen af 1700-tallet,
men hele Toggerup vangs skel er intakt. Mod V og N udgør
”Frederik d. IIs Kanal skellet, og mod S, Ø og til dels N,
udgøres skellet af et jorddige.
Nogle agre, hverken særlig tydelige eller højryggede (af
samme beskaffenhed som sb. nr. 91 i afd. 720/721), ses i
afd. 719, NV for planteskolen, og ligeledes SV herfor i
afd. 721.
Indenfor planteskolediget er den S-lige del græsklædt med
spredt bevoksning af rødgran og bøg mv., og den N-lige del
er bevokset med ung egeskov.

122

BEMÆRKNINGER
Velplejet. Tilstanden fin og opretholdes.
DKC. oplyser:
Gården er omtalt første gang i 1555 og nedlagt ved
skovudskiftningen i slutningen af 1700-tallet. Hørte til
Alsønderup sogn. Vangegærdet er totalt bevaret, dog har
der ikke været gærde mod sydøst, hvor Toggerup Mose
ligger. Mod nordvest afgrænses vangerne af
”Svenskegrøften”/Frederik II´s Kanal. Nord for gården findes
fragmenter af højryggede agre. Syd for Toggerup Vang
ligger den ligeledes indgærdede Toggerup Enghave.

1.01.08 – Nødebo sogn
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AFD.
720

FR. NR.

SB. NR.
90

BESKRIVELSE
Hulvejsspor, 2 parallelle og ikke særlig lange hulvejsspor,
orienteret NØ – SV.

BEMÆRKNINGER
Tilstanden opretholdes.
1.01.08 – Nødebo sogn

I gl. bøgeskov.
720/721

91

Agre (?). Ca. 100 m N for Helsingevej, på et areal ca. 120 x
100 m stort på begge sider af ”Fuglesagnsvej”, ses et antal
Ø – V gående linier/teresser i terrænet.
Der er formentlig tale om agre, men ”højryggede” er de nu
ikke.

Tilstanden opretholdes.
1.01.08 – Nødebo sogn

I gl. bøgeskov.
727

24

DKC. oplyser:

1.01.08 – Nødebo sogn

I forbindelse med besøg ved Store Gribsø fandt anmelder ved
en lille bæk, der løber ud i søens sydvestre hjørne tæt på
søbredden en lille foldekniv.
Skaftet på kniven er af bronce med planteslyng, jernet er en del
rustent. Foldekniv antagelig fra 1700-årene.

728

4

Bosættelse med kulturlag fra tragtbægerkulturen.
DKC oplyser:
Vest for den fra Skallerbommen til Kagerup førende Vei og Øst
for Store Grib Sø ligger en lille, flad Banke, hvor der i en
Gruusgrav er fundet brændte Leerstykker af en Hytte og Skaar
af Leerkar fra Stenalderen; Stedet er i 1882 blevet undersøgt af
V.Boye og Prøver af Fundet ere indlemmede i Museet f.d.n.O.
(NM A 5373-5374).

728

92

Hulveje. To, næsten 300 m lange parallelle spor i N – S
hulveje, samt yderlig to mindre stumper langs ad.
”Kulveje”, oplyser distriktet.
I gl. bøgeskov under selvforyngelse.

Intet at se.
1.01.08 – Nødebo sogn

Velplejede. Tilstanden opretholdes.
1.01.08 – Nødebo sogn
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FR. NR.

SB. NR.

731

2728:48

93

BESKRIVELSE
Mindesten for Søren Kirkegaard. Anlagt som en pryddysse
med tre bæresten og en dæksten.
Dækstenen er 175 x 120 x 75 cm stor og bærestenene noget
mindre.
På dækstenen, vendt mod S, ses indhugget følgende:

BEMÆRKNINGER
Tilstanden fin og opretholdes.

SØREN : KIRKEGAARD
På siden mod N:
REJST : 1913

Mindestenen står i N-delen af den store jagtvejsstjerne
”Rødepælsstjernen”.
735

94

Varde. 5 m i diameter og 1,8 m høj, af hånd- til hovedstore
sten.
Dansk Vandrelav begyndte at bygge på varden d. 18. maj
1930. Der fandtes dengang en sten med årstallet 1930
hugget ind. Med stenen knækkede for år tilbage, og blev i
2005 erstattet med en ny. Den nye sten ses ved vardens Vfod.
Det er en almindelig, rund marksten, 70 x 45 x 30 cm stor,
og er forsynet med Dansk Vandrerlavs logo – en trekant
med bogstaverne
D
inden i en cirkel, 19,5 cm stor.
VL
Herunder ses årstallene
1930 – 2005

Tilstanden fin og opretholdes.
1.01.08 – Nødebo sogn
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BESKRIVELSE

801

2728:49

95

Dæmning/mølleanlæg, til opstemning af vand i Mortens
Dam. Ca. 30 m lang, idet overgangen fra dæmning og
landfæste, i begge ender, ikke er til at skelne fra hinanden.
Dæmningen er orienteret NNØ – SSV, er 8 m bred og 1,5 m
høj. Midten bortgravet, hvor vandet nu passerer.
I SSV-enden, nærmest gennem landfæstet, en 20 m lang, 2
m bred og knap 1 m dyb rende, orienteret Ø – V.
I NNØ-enden en kort, krum, tilsvarende bred og dyb rende,
som drejer sig rundt om NNØ-enden.

125

BEMÆRKNINGER
Fin tilstand som opretholdes.

Græsklædt. I mellemaldrende bøgeskov.
802
803

2728:50

113

Hulvejsspor, ca. 140 m langt orienteret NNV-SSØ.

1.01.08 – Nødebo sogn

96

Hustomt, ”Kalvehavehus”. 17 x 7 m, orienteret Ø – V.
Et par sten i NV-hjørnet er formentlig syldsten. Midt for
tomtens N-side, en højning, 0,5 x 4 m stor, der hvor
skorsten/ovn/ildsted har været.
Gården nedlagt i slutningen af 1700-tallet.

Tilstanden fin og opretholdes.
Navnet ”Kalvehavehus” optræder 2 gange – her og i
afd. 335

Græsklædt med et par træer og lidt bøgeopvækst.
I gammel bøgeskov.
804
806

2728:27

98

Hulvejsspor. Op til 3 spor over en grøft,
orienteret VSV-ØNØ.

1.01.08 – Nødebo sogn

54

Dæmning, til opstemning af vand i Sidsel Dam, med det
formål at øge vandforsyningen til Fr. IIs kanal. Knap 100 m
lang, orienteret Ø-V. ca. 12 m bred og 1,75 m høj.
30 m fra V-enden en nyere gennemgravning med rør til
videreførelse af vand til Pøleå.

Lidt slørende opvækst på dæmningens inderside fjernes.
Ellers flot. Tilstanden opretholdes.

Græsklædt. I mellemaldrende løvskov.
806

97

Hulvej. Ca. 80 m langt, orienteret NNØ-SSV.

1.01.08 – Nødebo sogn
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808

SB. NR.
116
117

2728:4

8

BESKRIVELSE

126

BEMÆRKNINGER

Såvel vejkisten/stenkisten, som vandet fra Fr. IIs kanal
passerer, som dæmningen, der opstemmer dammen, synes
at være af nyere dato.
Høj. 0,5 x 10 m. En smule afgravet i top og med ujævne
sider.

Flot plejet. Tilstanden opretholdes.

Græsklædt. I gammel bøgeskov under foryngelse.
808

2728:5

6

Dysse. På en svag forhøjning, 8 m i diameter ses tilbage 2
store stenblokke. Den ene, formodentlig en dæksten, og den
anden en væltet sidesten, som er sprængt i to lige store dele.
Desuden ses toppen af 1 mindre sten, formodentlig en
sidesten til gangen.

Flot plejet. Tilstanden opretholdes.

Græsklædt i gl. bøgeskov.
808

99

Hulvejsspor. To parallelle spor, ca. 90 m lange orienteret
ØNØ-VSV.

1.01.08 – Nødebo sogn

809
810
820

100

Hulvejsspor. Et par omtrent N-S gående hulvejsspor, 240 m
lange.

Tilstanden opretholdes.

810

101

Hulvejsspor. Et ca. 90 m langt hulvejsspor, orienteret
omtrent N-S.

Tilstanden opretholdes.

Høj. 1,5 x 17 m. Velbevaret, dog med en mindre
nedgravning i toppen. Enkelte sten ses hiet og her.

Hullet i toppen bør fyldes med den opgravede jord, som
ligger V for hullet.
Ellers flot plejet.

811

2728:6

9

Græsklædt, med enkelte træ. I gammel bøgeskov under
foryngelse.

1.01.08 – Nødebo sogn

1.01.08 – Nødebo sogn
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812

2728:51

102

BESKRIVELSE
Helligkilde, ”Fruekilde”. Firkantet stensat kildebrød,
1,35 x 1,35 m lysning og 1 m dyb.
Kun få sten sidder tilbage på plads, og er endda holdt oppe
af en, nu helt forfalden indvendig foring af træ.
Kilden har afløb mod S.

BEMÆRKNINGER
Kilden trænger hårdt til restaurering, og der bør etableres
hegn omkring den.

I gammelbøgeskov.
Sigfred Svanes bor om Danske Helligkilder oplyser:
Historien er, at munkene fra Esrum, og Æbelholt Kloster
har indviet kilden til Vor Frue og døbt folk i kildens vand,
lige som der skal have stået et kapel ved kilden.
Nogle ejendommelige jordvolde ved kilden har man antaget
for at være hvilepladser til kildegæsterne. De synes dog at
stamme fra Frederik d. II’s tid, da man gennem kanaler
ledede vandet til slotssøen i Hillerød.
Gennem mange år var Fruebjerg et yndet udflugtsmål, hvor
der afholdtes sommermøder med stor tilslutning, og Frue
Kilde var meget besøgt.
812

103

Vejdæmning. 30 m lang, orienteret NNØ – SSV, 4 m bred
og 0,6 m høj. I midten en rørlagt gennemløb.
Alder og formål ukendt. Men formentlig nok bare anlagt
som en stiforbindelse her på det korteste sted over
vådområdet.
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Gårdtomt, ”Strøgård”. DKC. oplyser:

Intet at se.

Udfra ældre kort og løsfund kan bebyggelsen Strø/Strøgaard
med tilliggender lokaliseres. Bebyggelsen er første gang omtalt
to gange mellem 1180 og 1192, henholdsvis som Strøe og
Svenstrup. Om der er tale om to bebyggelser eller én med to
navne kan ikke afgøres. Bebyggelsen omtales flere gange i 151600-tallet. Navnet lever bl.a. videre i Skovriderboligen
Strøgaardsvang.

1.05.01 - Alsønderup

I mellemaldrende bøgeskov.
816

104

Hustomt, ”Strødamhuset”. Husmandssted under
”Strågården”.

Intet at se.
1.01.08 – Nødebo sogn

I gammel bøgeskov.
817

115

På S-siden af Brændemosevej, lige overfor hvor Fregatvej
ender, ses en højning i terrænet, som kunne minde om
en ½ høj, 1,5 x 17 x 9 m stor, orienteret Ø - V.

Stedet undersøgt 6.01.09 ved hjælp af en rendegraver.
De kyndige tilstedeværende – Anders Ficher fra KUAS
og Jens Bekmose fra SNS – kunne afgøre, at der ikke var
tale om en gravhøj.
Geolog Henrik Granat, SNS udtaler, efter at have set på
materialet/fyldet, at der evt. kunne være tale om en lille
ås.
1.01.08 – Nødebo sogn

819

105

Her blev registreret en dæmning til opstemning af vand i
Store Ondemose. 22 m lang, 6 m bred og 1 m høj, orienteret
NØ – SV. Imidlertid er der ikke tale om en dæmning, men
blot om den jordbalk som står tilbage efter der er taget jord,
mest fra den ene side – jord der er blevet brugt til at ”jorde”
engene med for at gøre dem mere frugtbare.

1.01.08 – Nødebo sogn.
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2728:20

7
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Dyssetomt. 0,6 x 9 m. Midten og den V-lige halvdel
bortgravet. 3 randsten ses i NNØ i NV og i V. Noget
omrodet, men megen brændt, knust flint i fyldet.

BEMÆRKNINGER
Tilstanden opretholdes.

En enkelt mellemaldrende bøg midt i dyssetomten.
I gammel bøgeskov.
820

106

Hulveje. På begge sider af dyssetomt 2728:20 ses en viste af
N-S gående hulvejsspor over en strækning på ca. 140.

Tilstanden fin og opretholdes.
1.01.08 – Nødebo sogn.

I gl. bøg.
830

2728:3

5

Jættestue, "Mor Gribs Hule". 1,8 x 20 m. Velbevaret og
nyrestaureret. Alle dæksten mangler. Kammeret er rektangulært, orienteret N-S. Det måler 5 x 2,70 m og er op til 1,6 m
højt. Bemærk nichen i kammeret SV hjørne.
Gangen, 4,5 m lang og 0,5 m bred og op til 0,9 m høj, udgår
omtrent midt for kammeret mod Ø.
Græsklædt med enkelte træer.

Særdeles velplejet. Tilstanden opretholdes.
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836

2728:53

107

Brønd, ”Niels Oles Kilde”. Brønden er sat af natursten,
med en lysning på 45 x 50 cm. På de 50 cm af dybden der er
synlig ses 3 skifter sten.
Brønden er behørigt indhegnet.

Tilstanden fin og opretholdes. Hegningen holdes ved lige.

I rabatten i Ø-siden af Siverts Bomvej.
Carsten Carstensen oplyser:
Niels Oles Kilde [836a]. Lille kampestenssat kildevæld ved
Siverts Bomvej, knap en km syd for Store Gribsø. Den lille,
kun ½ meter brede og tilsvarende dybe kildebrønd ligger
neden for en ti meter høj, blød bakke ved den sydlige ende af
Søndre Sandskredsmose. Den er som regel vandfyldt i
bunden, men med den tætte rødgranbevoksning i oplandet
løber den sjældent. Det vides ikke, hvem der har givet navn
til kilden, men det er formentlig af nyere dato. Navnet
optræder først på skovkort i 1991; før da anvendtes det i en
årrække af skovens personale. På ældre skovkort benævnes
den blot "Kilden".
Skovløber Bent Hansen fortalte mig at den var meget mere
vandfyldt før stormfaldet i 1981. Denne kilde er af temmelig
ny dato.
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402 NØDEBO HOLT

Stednummer hos DKC.: 01.01.08 – Nødebo sogn.

Voldanlæg (?), i folkemunde kaldet "Margrethevold".
Noget ujævnt og bulet men dog tydeligt. I snit ca. 20 m bred
og 1,75 m højt. På grund af terrænet, noget højere på
ydersiden (V-siden) end på indersiden (Ø-siden). Denne
beskrivelse gælder den N-lige del, som er ca. 400 m lang.
Voldanlægget ses ikke på den S-lige del, de resterende ca.
250 m, undtaget de sidste 20 m hvor den slutter ved
skovdiget. I stedet forløber et naturligt, ca. 2 m højt spring i
terrænet ud mod Fiskemose i Ø. Volden har afskåret det
yderste af halvøen. På halvøen har ligget gården
"Byrtingsborg".

Tilstanden opretholdes.

Skovbevokset som afdelingerne, den ligger i.
Finn Erik Kramer, Nordsjællands folkemuseum, har
følgende kommentarer, som alt sammen kan være
fuldkommen korrekte:
Besigtiget af FEK flere gange i 1994. Volden er mod syd et
naturfænomen -(strandvold – evt. med en senere tilbygning
af ”voldkarakter”mod nord (ikke helt forstået) og aller
sydligst. Geologiske kort viser flere nord-syd gående
stilstandslinier fra isranden ned gennem Grib Skov. Dette er
antagelig et lignende fænomen, selv om voldformen er udtalt
mod nord.
FORTSÆTTER
572
572/573

75

FORTSAT
Den 6. november 1994 mødtes ca. 25 medlemmer fra
Sjællands Metaldetektorklub op ved volden. Hele
voldforløbet og store dele ”indenfor” volden blev afsøgt
fra kl. 9.15 til 11.30. Der gjordes ikke fund, som kan føres
længere tilbage end til 1700-tallet. Det må konkluderes, at
det overvejende er sandsynligt, at der er tale om et
naturfænomen – en israndslinje.

Højryggede agre. Et areal, ca. 200 x 175 m, med agre
orienteret omtrent Ø – V.
V. Langensk dige. I skellet mellem de to afdelinger, 572 og
573, løber et v. Langensk jorddige.

Flot plejet. Tilstanden opretholdes.
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DKC. oplyser:
Paa Holtets sydøstlige Side og lige ved Esrom Sø ligger en lille,
lav Indhegning, hvor der efter Sagnet skal have staaet et lille
Huus for Dronning Margrethe. Jordvoldens Høide beløber sig til
1-2' Høide. Jordvoldens Brede og Dimensionerne af Rummet
indenfor ere angivne paa hosstaaende Grundplan. Ude i Vandet
sees enkelte Pæle af en Bro, som skal have ført over til den
fremspringende lille Landtunge i Holtets sydøstlige Hjørne.

Jorddiget er svagt markeret, hesteskoformet og måler
ca. 7 m i bredden og 10 m i længden, orienteret NV – SØ.
Ingen jordvold i SØ, hvor skrænten ned mod søen findes.
Indtil ca. 1950, siges det, var der stakit omkring stedet.
Ved besigtigelsen (11.06.08) sås ingen pæle i vandet.

BEMÆRKNINGER
Ja, her ligger ganske rigtigt et lille hesteskoformet
jorddige – nu afsat på skovkortet.

Muligvis er der tale om en NAUST, altså et gammelt
bådehus, og i så fald skal det fredes som et sådant. Men
foreløbig er det blot fredet som det jorddige det er.

Gl. bøgeskov under selvforyngelse.

403 STENHOLT VANG

Stednummer hos DKC.: 01.01.08 – Nødebo sogn.
Intet at se.

584

108

Hustomt, ”Ellepindshus”. Nedlagt skovfogedsted.
Lokaliteten er afsat efter et kort fra 1800-tallet.

600

109

Hulvejsspor. Et per stumper hulvej orienteret omtrent ØSØVNV, ca. 80 m lange.

605

110

Vejspor. Svagt markerede vejspor, S for og parallelt med
den gamle ”Kongevej”.
Historien er, at det er et parallelspor til kongevejen, som
bønderne kunne benytte, da de jo var forment adgang til
selve ”Kongevejen”.
Et sted på strækningen skulle der være rester af en stenkiste,
som jeg dog ikke fik lokaliseret.
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Løsfund. Om sb. 3 oplyser DKC. følgende:
I den gamle Afdeling VIII og Syd for Landeveien til
Frederiksborg fandtes 1836 de Guldbracteater, som ere
indlemmede i Museet f.d.n.O. som NM 3824-3828. De laae ikke
samlede men spredte over et sykke paa c. 50 [kvadrat] Favne.
Stedet er udlagt til Skovløberlod og gjennempløiet saaledes, at
der næppe vil kunne findes mere der. Min Veileder i Skoven var
en Søn af den ene af Finderne, og Faderen havde viist ham
Stedet og meddelt ham Fundforholdene.

63

I 2003 tilføjes følgende under sb. 63:

FORTAT

I forbindelse med gravning af plantehuller i 1836 ved Stenholt
Vang i Nordsjælland fandtes en fin brakteatskat. Finderne var
husmændene Christen Jensen, Peder Johansen og indsidder
Lars Nielsen i Nøddebo. De fik tilsammen udbetalt 113 rigsdaler
og 80 skilling for fundet. Skatten består af 12 guldbrakteater, 4
guldblikperler og 3 stykker ringguld, og den fandtes i en dybde
af ca. 60 cm. Efter indleveringen til Den Kongelige Commision
for Oldsagers Opbevaring, returnerede man mærkværdigvis de
tre spiralguldringe til finderne med bemærkningen, "at dem
havde man allerede flere af". Finderne har naturligvis herefter
afhændet dem, og de findes derfor ikke bevaret. Skatten
repræsenterer en fin smykkeopsætning.

På de tre filigrandekorerede rørperler er der påloddet 6 ens
brakteater. En syvende, identisk brakteat uden øsken viser,
at skatten sandsynligvis har omfattet endnu en rørperle med
to brakteater. Denne er tilsyneladende blevet overset ved
opgravningen, og kun den afbrudte brakteat blev medtaget.
Hertil kommer desuden 5 ens brakteater med øsken og en
rund guldblikperle. Man kan også her forestille sig, at der
oprindeligt har været flere runde blikperler mellem
rørperlerne - ellers ville der ikke være tale om en harmonisk
smykkeopsætning. Meget tyder således på, at finderne ikke
fik hele skatten bjærget - sandsynligvis ligger der stadig fine
ting tilbage i jorden ved Stenholt Vang.

FORTSÆTTER

616

2729:15

14

Langdysse. 1,0 x 10 x 50 m, orienteret NV-SØ. En del
hovedstore sten ses hist og her på højen, og med en enkelt
væltet randsten i NV.enden.
Græsklædt i gl. bøgeskov.

Velplejet. Tilstanden fin og opretholdes.
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2729:16

39

Dæmning og omløbskanal. Dæmningen opstemning vand i
Gåsedam. Den er ca. 70 m lang, orienteret NV-SØ, ca. 11 m
bred ved foden, 1,8 m høj og med afrundet kron.
43 m fra SV-enden en gennembrydning af dæmningen,
gennem hvilken ”Hjortedamsbækken” løber.
Gennembrydningen er 7 m bred for oven og 4 m i bunden,
og bækkens vandspejl ligger 3,5 m under dæmningens
krone.
Dæmningen er ligeledes afbrudt ved landfæstet i NV-enden,
hvor omløbskanalen er gravet igennem. Omløbskanalen er
op til 2 m dyb der og 6 m bred for oven. Kanalen er ca. 45 m
lang og forløber i en svag bue mod Ø.

BEMÆRKNINGER
Flot og velplejet. Tilstanden opretholdes.

Græsklædt med mellemaldrende bøge på dæmningen.
I tilsvarende bevoksning.
627/628

2729:17

40

Dæmning og omløbskanal. Dæmningen opstemmer vand i
Lille Hjortedam. Den er ca. 50 m lang, orienteret i NV-SØ,
ca. 12 m bred ved foden, 2 m høj og med en 5 m bred krone.
Stensætning på indersiden (SV-siden) af dæmningen.
”Hjortedamsbækken” passere gennem en stenkiste med en
lysning på 50 x 50 cm. På begge sider af stenkisten ses
stensætninger til forstærkning at skrænterne. På NØ-siden er
et stort hak gravet ind i dæmningen.
Fra SØ-enden og langs dæmningens yderside (NØ-siden)
hen til midten/til det nuværende gennemløb, ses en 2 m dyb
og, for oven, 6 m bred omløbskanal.
På dæmningens krone en 5 m bred skovvej.
Græsklædt og bevokset med gamle bøge.
I tilsvarende bevoksning.

Fin tilstand som opretholdes.
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629

2729:18

34

Dæmning, til opstemmer af vand i Store Hjortedam.
Dæmningen er ca. 90 m lang, orienteret VNV-ØSØ, med en
bøjning mod S af den V-lige ende. Dæmningen er 9 m bred
ved foden. Kronen er 3 m bred og ligger 1,5 m over terrænet
på ydersiden (mod N) og 1 m over vandspejlet i Store
Hjortedam (mod S).
Det nuværende afløbet, som formentlig svarer til det
oprindelige naturlige lød, ses i V-enden og er rørlagt.
Ved ØSØ-enden ses en 4 m bred og 1 m dyb omløbskanal.
Den er 10 m lang og krummer mod NV.
20 m fra ØSØ-enden ses på ydersiden ligeledes en rende der
viser, at vanden engang har passerer her.

BEMÆRKNINGER
Tilstanden fin og opretholdes.

Bevokset med gamle træer på indersiden.
629

2729:19

33

Dæmning. 30 m lang, orienteret NNØ-SSV, 4 m bred og
0,5 m høj. Dæmningen hinder vandet i at løbe bag ud af den
opstemmede Store Hjortedam.
Græsklædt med en række gamle træer - birk og rødel.
I gammel løvskov.

Tilstanden fin og opretholdes.
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404 SØSKOVEN

Stednummer hos DKC.: 01.01.03 – Esbønderup sogn.
Stednummer hos DKC.: 01.01.08 – Nødebo sogn.

Hustomt, ”Tinghuset”. Her er historien:

Intet at se i terrænet

”Rostgårds Bøge” ligger i Esrumlund, som er en mindre
indhegning i den N-lige del af Gribskov, mellem Esrum og
Esbønderup. Området bliver også kaldt ”Tingbakken”.
Her lå Holbo Herreds tinghus fra 1686 til 1857.
Uden for tinghuset stod den 3 m høje stolpe "kagen" som de
dømte blev bundet til, når de skulle have pisk eller
stokkeslag. (Formentlig den kagsten der nu findes på
gårdspladsen ved Esrum Kloster).
Hans Rostgård blev forvalter over Kronborg Amt i 1661
efter at han havde vundet store fortjenester under
svenskerkrigene i 1657 - 60. Han var med til at udpege det
nye tingsted på bakken uden for Esrum.
Hans Rostgård var en af de første der prøvede at rette op på
de danske skove, der var blevet meget forarmede, især efter
den sidste krig mod svenske. Han opgravede unge
velegnede træer og samlede disse i indhegninger, beskyttet
mod tamdyr og vildt. Et af de steder han valgte var her, og
det var sikkert i den forbindelse, at gæret blev bygget,
omkring det vi i dag kalder Esrum Lund.
”Rostgårds Bøge” er formentligt Danmarks ældste
bøgeplantning. Når man kører fra Esrum til Esbønderup og
er næsten oppe på toppen af bakken, ser man på sin højre
hånd et led og en bum. Går man ind her, står man på
pladsen hvor tinghuset og kagen engang har været.
FORTSÆTTER

FORTSAT: I stengærdet på en modsatte side af vejen ses
en sten med Frederik IV monogram indhugget.
Formentligt har kongen sat den op så dem der besøgte
tingstedet blev mindet om hvem der bestemte her.
Efter tingstedet blev nedlagt blev området - efter en
kongelig forordning af 29. juli 1879 - indhegnet og
benyttet som festplads. "Tingbakke festerne" blev afholdt
helt op til 1990.
I dette område hvor tingstedet og den tidligere festplads
lå, ses nogle imponerende og særprægede flerstammede
bøge. Det er dem som bliver kaldt Rostgårds Bøge. Om
det virkeligt lige er dem som Rostgård plantede er nok lidt
tvivlsomt. Den gode Rostgård var med til, både at
anlægge tingstedet og udplante bøgene. Derfor
forekommer det urealistisk at han ville vælge at plante
dem på tingstedets grund. På kort helt tilbage til 1700
tallet ses tingstedet som et åbent areal. Mon ikke
Rostgårds Bøge er nogle af de meget store bøge man
finder når man vandrer rundt inde på Esrumlunds øvrige
areal. C.D.F. Reventlow har i sin afhandling om dansk
skovbrug inkluderet nogle analyser af Rostgårds bøge lige
før år 1800. Rewentlow´s årings tællinger viste at træerne
da var 130 år.
1.01.03 - Esbønderup sogn
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Brolagt vejstykke. Fra midt i afdeling 223s S-grænse, fra
knækket på asfaltvejen syd for afdelingen, forløber et
vejstykke mod N, drejende mod Ø, på tværs hen over
”Sodemarksvej” og ud til skovskellet i afdelingens Ø-side,
hvor vejen ophører og marken begynder.
Samlet længde 350 m.
Ind ad vejen, ca. 50 m V for ”Sodemarksvej” er
brolægningen blotlagt over en strækning af ca. 15 m.
Brolægningen er af hånd- til hovedstore sten, men en
”midterstribe” af noget større sten. Ingen kantsten på den
blotlagte strækning, men midtersten stikker op hist og her,
over en længere strækning.
Brolægningens alder anslås til at være fra 1500-tallet, måske
tidligere.
Vejen, som nu indgår i skovens vejnet, er blevet efterladt
der, som følge af udskiftning af skoven og vejomlægninger.

137

BEMÆRKNINGER
Det er aftalt med Gilleleje Museum, ved Kjartan
Langsted, at hele forløbet gennem skoven undersøges,
med henblik på en korrekt beskrivelse af vejen og
brolægningen. Derefter vil vejstrækningen blive fredet
som fortidsminde.
Efter undersøgelsen og fredningen, vil mindre stykke af
brolægningen blive efterladt synlige, af hensyn til
formidling af vejen.
Pleje og vedligeholdelse af brolægningen (og resten af
vejen) vil blive varetaget at SNS Nordsjælland.
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Helligkilde, ”Daniels Kilde”. En mod SØ vendt
halvcirkelformet stensætning, 115 cm i diameter og 80 cm
høj, udgør kildeanlægget. Stensætningen er opbygget af op
til hovedstore sten. Midt i stensætningen, et jernrør hvorfra
vandet løber.
Over jernrøret en sten med en flad kløvet side, 70 x 40 cm
stor, hvorpå navnet DANIELD
KILDE
er indhugget.

BEMÆRKNINGER
Tilstanden fin og opretholdes.

Seigfred Svane omtaler kilden i sin bog Danske Helligkilder,
idet han oplyser (1977), at kilden for 60 år siden var
indfattet af egeplanker med huller, igennem hvilke vandet
rislede livligt. Desuden var der egeplanker i bunden, således
at de mønter der ofredes ikke skulle synke i mudderet.
Historien lyder: Daniels Kilde har efter sagnet navn efter en
klosterbroder fra Esrum Kloster. Da han engang blev syg,
sendte han i sin nød bud efter abbed Vilhelm på Æbelholt
Kloster, der blev anset for at være helgen, (kanoniseret efter
sin død i 1224), og bad ham hjælpe sig. Abbed Vilhelm
helbredte Daniel ved håndspålæggelse og bød ham drikke af
kildens vand, der efter den tid fik lægedomskraft - særlig
udslæt, hovedværk og gigt.
Vandet er godt, men kilden er nu næsten indtørret.
224

106

DKC. oplyser fund af et prydbeslag, fundet i lunden ved
Daniels Kilde. Formodentlig fundet i forbindelse med en
nylig renovering af kilden (aug. 2000).

1.01.03 - Esbønderup sogn
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225

2629:20

84

Mindesten, ”Frederik d. 4. sten”. En ca. 1 m høj og ca. 0,7
m bred granitsten indsat i stendiget.
På den affladede forside, som vender mod N, er indhugget:
Kong Frederik d. 4’s. kronede monogram
og årstallet

BEMÆRKNINGER
Flot. Tilstanden opretholdes.
Stenen (opsat, som der står, i 1702) står i N-siden af
kongens stutterivang, overfor indgangen til det, af
Christian d. 5. i 1686 oprettede tingsted i Esrumlund.

1702.

Stenen står i det nordre stengærde om skovstykket
Krogdal Vang ud mod landevejen Helsinge-Esrum.
225

233

Højryggede agre. Et areal omtrent 300 x 150 m stort, med
N-S gående N-S gående højryggede agre.

1.01.03 - Esbønderup sogn

227
229
230
231
232
233
235
236

113

”Krogdal”. Den nedlagte landsby ”Krogdal” med dens
omgivne marker - højryggede agre - er udpeget som
KULTURARVSAREAL. DKC oplyser følgende:

1.01.03 - Esbønderup sogn

Landsbyen Krogdal blev nedlagt før midten af 1500-tallet. De
fem gårdstomter, som er delvist undersøgt af Nationalmuseet,
ligger i dag bevaret i Gribskov ligesom vangens omgivende
højryggede agre, som stadig kan ses som lave højninger i
skovbundens velbevarede fossile kulturlandskab.

KULTURARVSAREALET omfatter følgende sb. nr.:
94, 159, 234 – 237, + markerne – de højryggede agre.
Bemærk at Krogdals marker - højryggede agre - strækker
sig længere ud, end KULTURARVSAREALETS grænser i
afd. 229 i NØ, i afd. 233 i SØ og i 237 i S.
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BESKRIVELSE

159

Gårdtomt. Ikke synlig i terrænet, men en lavning hvor
brønden har været, NØ for tomten, er synlig (blev dog ikke
lokaliseret ved denne lejlighed).

140

BEMÆRKNINGER
Ikke synlig i terrænet
1.01.03 - Esbønderup sogn

DKC. oplyser følgende:
Hustomt 3 i Krogdal undersøgt 1990 til 1991 i et samarbejde
imellem Gilleleje museum og Nationalmuseet. Undersøgelsen
udmundede i fremkomsten af et hus på 18 x 6 m fra yngre
middelalder /renæssance, med bevaret syldsten samt ildsted.
Under gulvet til dette hus fremkom stolpehuller fra ældre
bygninger.

I gammel løvskov.
231

234
235

Gårdtomt. Tomten er 23 x 5 m stor, orienteret N-S.
Den store skovvej ”Krakadalsvej” går tværs hen over
tomten.

Tomten er markeret med 4 pæle.
1.01.03 - Esbønderup sogn

Ca. 15 m mod NV, i en lavning i terrænet har brønden
været.
I gammel løvskov.

231

236

Gårdtomt.

Ikke synlig i terrænet.
1.01.03 - Esbønderup sogn

231

237

Hustomt.

Ikke synlig i terrænet.
1.01.03 - Esbønderup sogn

236

94

Gårdtomt. DKC. oplyser følgende:
Undersøgelse af gårdtomt 5 i den nedlagte landsby Krogdal
(j.nr. 466/91; D 317/1990) Der blev fundet en enkelt mønt –
en Sterling af sølv fra Erik af Pommern tid, formentlig præget i
Næstved ca. 1405-1420.

I gammel løvskov.

Tomten ses ikke, men stedet er markeret med 2 pæle, en i
hver gavl, 15 m fra hinanden, orienteret Ø-V.
1.01.03 - Esbønderup sogn
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234

2629:49

238

Helligkilde, ”Skovkilde” eller ”Sandportkilde”.
En brønd, opmuret at teglsten. 1 m i diameter og 1,5 m dyb.
I V-siden står vandspejlet 0,8 m under brøndkarmen.
I Ø-siden en 50 cm bred åbning, 4 skifter sten dyb,
hvorigennem vandet løber ud i en 80 cm lang rende og væk.
Behørigt afmærket med et rækværk

BEMÆRKNINGER
Tilstanden fin og opretholdes.

Siegfred Svane omtaler denne kilde/brønd, men forgængeren
Arnold Olsen som kilde. Historien er følgende:
Vandet er meget jernholdigt og tdligere påstod man, at drak
man vand af kilden en kold vinterdag, fik man en
fornemmelse af varme.
Ved Mølleåens udløb i Esuim Sø lå der for nogle
menneskealdre siden et hus, Fiskerbrohuset. Her boede en
kone, kaldet Karen Fiskerbro. Hun kurerede børn for Skaver
(Engelsk syge) ved at smøre dem med 7 slags olier i to
torsdage efter nymåne og så bde dem i vand fra kilden – og
de blev helbredte, tilføjes det.
Frodig brændenældevækst omkring.
235
245

239

Højryggede agre. Et område på ca. 200 x 140 m med
højryggede agre orienteret Ø-V.

1.01.03 - Esbønderup sogn

238

240

Højryggede agre. Et område på ca. 300 x 50 m med
højryggede agre orienteret Ø-V.

1.01.03 - Esbønderup sogn

240

241

Højryggede agre. Et område på ca. 110 x 110 m med
højryggede agre orienteret Ø-V.

1.01.03 - Esbønderup sogn

144

Røse. 0,4 x 4,5 m.

Tilstanden opretholdes.

241

2629:33

Græsklædt, med et træ på toppen. I mellemaldrende
bøgeskov.
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246

242

Højryggede agre. Et område ca. 230 x 270 m stort med agre
orienteret omtrent Ø-V, sammenliggende med et område
ca. 330 x 120 m stort, med agre orienteret omtrent N-S.

1.01.03 - Esbønderup sogn

351
(315)

220

Højryggede agre. Et areal, 300 x 200 m stort på begge sider
af landevejen, med højryggede agre orienteret omtrent Ø-V.

Også nævnt i Gribskov afd. 315.

Sagnsten, ”Pengestenen”. En 3,1 x 2,7 x 1,7 m stor
granitblok. Største længde i N-S og højst i Ø. Overfladen er
furet og ujævn.

Meget smukt. Flot tilstand.
Bevar endelig de 2 bøge så længe som muligt.

Græsklædte omgivelser, samt 2 store bøge, en på hver side
af stenen. I ung egeskov.

FORTSAT
At der ligger en skat begravet under stenen er der ingen
tvivl om, men at skovarbejdere skulle have fået udbetalt
løn ved stenen anser Carsten Carstensen, Grib Skov, for
en ren skrøne.
”Pengestenen” ligger SØ for det som på kort fra 1792
hed ”Pengesletten”, og der af har stenen fået sit navn.
Hvorfor sletten så hed ”Pengesletten” vides ikke, men
lad os sige det var fordi der engang under pløjning blev
fundet en nedgravet skat og at pengene ved pløjningen
blev spredt ud over store dele af marken.

355

FR. NR.

142

2629:46

114

Historien er, med August F. Schmidt som kilde, at en skat
skulle være begravet under stenen, og frigravningen
omkring stenen skulle skyldes eftersøgningen af skatten.
Ifølge skovrider Lars Toksvig, Gribskov, hidrører navnet,
”Pengestenen”, fra, at skovarbejderne i gammel tid fik
deres løn bragt ud og udbetalt ved stenen, hvor de samledes
på lønningsdagen.
FORTSÆTTER
357

2629:50

243

Røse, ”Stigs høj”. 0,6 x 9 m. Stenfyldt overflade.
Græsklædt med lidt unge bøge. I gammel bøgeskov.

362
(319)

221

Højryggede agre. Et areal, 350 x 250 m stort på begge sider
af landevejen, med højryggede agre orienteret såvel omtrent
N-S som Ø-V.

BEMÆRKNINGER

1.01.03 - Esbønderup sogn

Stam de unge bøge op og tynd dem lidt ud, men bevar
skyggen på røsen.
Ellers fin tilstand som opretholdes.
Også nævnt i Grib Skov afd. 319.
1.01.03 - Esbønderup sogn
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363

363

2629:1

SB. NR.
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BEMÆRKNINGER

244

Højryggede agre. Et stort område på begge sider af
Hjorteljungsvej, 230 x 300 m stort med agre orienteret Ø-V,
og et mindre område, 80 x 80 m stort omkring høj 2629:2,
med agre ligeledes orienteret Ø-V.

1.01.03 - Esbønderup sogn

41

Høj. 1,6 x 14 m i dog V-siden er en smule afgravet og står
med skråningen lige ud i vejrabatten.

Tilstanden fin og opretholdes.

Græsklædt. I stor lysning ved P-plads.
363

2629:2

42

Høj. 2,0 x 16 m.

Fin tilstand som opretholdes.

Græsklædt, friholdt for træer.
I lysning i mellemaldrende rødgranbevoksning.
364

2629:34

145

Røse. 0,3 x 6 m.
Græsklædt, med et enkelt træ på højen.
I mellemaldrende bøgeskov.

366

”Tumlingekilde”. På kysten, nær Tumlingehus ikke langt
fra ”Kongens Bøge” eller ”Kongens Lysthus”, som det også
kaldes, fandtes Tumlingekilde. Den har næppe været regnet
for helligkilde. Men når Kong Frederik d. VII og Grevinde
Danner kom på besøg i Kongens Lysthus, skulle deres kaffe
eller te altid tilberedes med vand fra kilden.

367

Lidt kvas ryddes.
Ellers er tilstanden fin og opretholdes.
Eftersøgt, men ikke lokaliseret.

”Nordsjællandske kilder”. Arnold Olsen. 1929.
370

2629:3

43

Høj. 1,3 x 12 m. Velbevaret. I overfladen ses en del hånd- til
hovedstore sten.
Græsklædt med et træ på højen og et i højfoden.
I gammel bøgeskov.

Tilstanden fin og opretholdes.
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370
371

246

Højryggede agre. Store arealer, ca. 875 x 350 m, af Ostrups
Ø-lige marker i disse afdelinger. Markerne er orienteret ØV, bortset fra en mindre centralt beliggende område.

372

245

Gårdtomt, ”Siggerup”. Intet at se.
Den N-ligste af tre gårde, Siggerup, Nørresørup, og
Hjernerup, der har ligget langs søbredden, S for Krogdals
Vang.
Gårdene blev nedlagt af Kong Christian d. IV i forbindelse
med oprettelse af stutterivangene i 1608.
Gårdene ses ikke på kort fra 1792, (180 år efter de blev
nedlagt), men har efterladt sig navnet ”Gårdspladsen” på
kortet.

376
377

2629:6

BEMÆRKNINGER
1.01.03 - Esbønderup sogn

Intet at se.
1.01.03 - Esbønderup sogn

247

Højryggede agre. Et område, 320 x 150 m stort med såvel
N-S gående, som Ø-V gående agre.

1.01.03 - Esbønderup sogn

44

Høj. 0,8 x 7 m. S-lig højside afgravet.

Tilstanden fin og opretholdes.

Græsklædt med en enkelt lille bøg på højen.
I lysning i ung rødgrankultur.
377

2629:35

146

Høj. 0,7 x 6 m. En stor randsten ses i SSØ.

OK. Tilstanden opretholdes.

Græsklædt, friholdt for træer. I ung rødgrankultur.
378

2629:51

248

Høj. 0,6 x 10 m. Lidt uregelmæssig af form.

Tilstanden OK og opretholdes.

Græsklædt med enkelte selvsåede børe. I ung bøgeskov.
378

2629:52

249

Høj. 0,5 x 9 m. Flere sten ses i toppen. Enkelte randsten i
Ø-siden.
Græs- og mosklædt, klædt. I mellemaldrende bøgeskov.

OK. Tilstanden opretholdes.
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378

2629:53

250

Gårdtomt, ”Nørresørup”. Grundplanen ses ikke i terrænet,
men en højning, 0,5 x 4 m stor viser hvor
ovn/ildsted/skorsten har været.
Det antages, at denne tomt, og tomten 20 m S herfor,
fr. nr.2629: 54, er 2 bygninger til samme gård, nemlig den
midterste af tre gårde, Siggerup, Nørresørup, og Hjernerup,
der har ligget langs søbredden, S for Krogdals Vang.
Gårdene blev nedlagt af Kong Christian d. IV i forbindelse
med oprettelse af stutterivangene i 1608.

BEMÆRKNINGER
OK.
Plejes som og sammen med 2629:54.

Græsklædt, men enkelte små træer.
I gammel bøgeskov under foryngelse.
378

2629:54

251

Gårdtomt, ”Nørresørup”. Svagt markeret i terrænet anes
grundplanet for en bygning, ca. 16 x 7 m stor, orienteret
Ø – V. Midt for S-siden en svag forhøjning, som antages at
være fra ovn/ildsted/skorsten. Lidt sten ses også på stedet.
Det antages, at denne tomt, og tomten 20 m N herfor,
fr. nr. 2629:53, er 2 bygninger til samme gård, nemlig den
midterste af tre gårde, Siggerup, Nørresørup, og Hjernerup,
der har ligget langs søbredden, S for Krogdals Vang.
Gårdene blev nedlagt af Kong Christian d. IV i forbindelse
med oprettelse af stutterivangene i 1608.

Plejes som og sammen med 2629:53.

Bevokset med hhv. gamle og unge bøge.
I tilsvarende bevoksning.
378

82

DKC. oplyser: En røse på 0,2 x 2 m.
Jens Bekmose og jeg undersøgte stedet ca. 1979.
Der er tale om en bunke sten fra nyere tid.

1.01.03 - Esbønderup sogn
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380

2629:36

147

BESKRIVELSE
Høj. 0,4 x 12 m. Stor flad sænkning – 7 m i diameter – af
hele toppen. Stenfyldt overflade.

BEMÆRKNINGER
Tilstanden fin og opretholdes.

Græsklædt. En enkelt bøg i gl. bøgebevoksning.
501

2629:5

10

Høj. 1,7 x 17 m. En kløft i højen fra toppen og ned over
siden i SSØ.

Flot plejet. Tilstanden opretholdes.

Græsklædt. I ung bøgeskov.
501

111

Hulvej. System af mindre omtrent N-S-gående hulvejsspor
over en strækning af ca. 180 m.

Flot plejet. Tilstanden opretholdes.
1.01.08 – Nødebo sogn

Ung rødgran.
502

2629:55

29

Kulsvidningsplads. På et område 35 x18 m stort, orienteret
NNØ-SSV, ses 3 måske 4 kulmiletomter. Den S-ligste tomt
er markant og tydelig, 12 m i diameter. N herfor 3 eller 4
mindre, og mindre tydelige kulsterringe.

Tilstanden opretholdes.

Græsklædt, men enkelte træer.
I hhv. ung ege- og bøgebevoksning.
505

2629:56

26

Røse. 0,3 x 9 m. På bakketop. Hånd- til hovedstore sten
overalt i overfladen.

Tilstanden fin og opretholdes.

Græsklædt. I gammel bøgeskov.
505

2729:32

112

Røse. 0,3 x 7 m.

Lad egene stå og fjern bøgene. Ellers OK.

Mosklædt, med enkelte træer, ege og bøge.
I mellemaldrende egebevoksning.
507

53

Højryggede agre, orienteret omtrent Ø-V, på et areal ca.
150 x 150 m stort, om hvilke DKC. oplyser følgende:
Højryggede agre i Pibervang i Søndre Gribskov nord for Nødebo.
Det er usikkert, hvilken bebyggelse agrene kan stamme fra,
med de antages at være ældre end stutteritiden, dvs. før ca.
1600.

Formentlig ”Hjernerups” agre.
1.01.08 – Nødebo sogn
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508

2729:31

56

BESKRIVELSE
Gårdtomt. Tomten ses som en lille højning, der hvor
ildsted/ovn/skorsten har været. Selve huset antages at have
ligget S herfor.

BEMÆRKNINGER
Flot plejet. Tilstanden opretholdes.

Det antages, at denne tomt er den sydligste af tre gårde,
Siggerup, Nørresørup, og Hjernerup,der har ligget langs
søbredden, S for Krogdals Vang. Hvilket af navnene der
knytter sig til denne gård vides ikke.
Gårdene blev nedlagt af Christian d. IV i forbindelse med
oprettelse af stutterivangene i 1600-tallet.
Græsklædt. I gammel egeskov.
508

17

DKC. oplyser: Løsfund.

1.01.08 – Nødebo sogn

Opsamling af oldsager fremkommet ved søens isskrueninger ind
i bredden. Flintoldsagerne er alle vandrullede og patinerede
efter ophold i vand. Fundene er bl.a. 1 benpren, 1 håndtagsblok
og 2 koniske mikroflækkeblokke.

509

18

DKC. oplyser: Løsfund.
På to mindre bakker er opsamlet 5 fragm. af flækker og 6
afslag.

1.01.08 – Nødebo sogn
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147

BESKRIVELSE

148

BEMÆRKNINGER

502 GADEVANG SKOV

Stednummer hos DKC.: 01.01.08 – Nødebo sogn.
Dog ikke afd. 875, ”Tyskerplantagen” som ligger i:
01.03.01- Frederiksborg Slotssogn

Kanal. Formentlig en sidekanal til Frederik d. IIs kanal.
Fra 1,5 og op til 8,0 m dybe gennemgravninger af terrænet, i
en 230 m lang lige linje, fra den centrale, lavtliggende del af
”Tyske Plantage” (afd. 875) og ud til skovgrænsen i SV.
Af de 8 m i dybden udgår de øverste 2 m den opgravede
jord.

Tilstanden fin og opretholdes.

I løvskov.

891
892
893
895
896

2728:59

150

503 SELSKOV

Stednummer hos DKC.: 01.03.01 – Frb. Slotssogn.

Frederik IIs kanal, også kaldet "Svenskegrøften". Starter
helt i NV, og forløber i et stort ”S” med retning mod SSØ.
I NV- delen af afd. 895 deler kanalen sig - eller det forholder
sig snarere sådan, at et nyere forløb her erstattet et ældre.
Mit gæt er, at det ældste forløb er det, der har retning mod S,
og kan følges til midt i skovens S-skel. Det nyere forløb er
det der har retning mod SØ, og ender helt ude i skoens
SØ-hjørne.
Der hvor de to forløb starter, findes en stump kanal på
ca. 30 m som har bagfald, idet den falder mod NV.
Hvad det handler om, vides ikke.

Flot plejet. Tilstanden opretholdes.

I skov.

Carsten Carstensen mener, at der, hvor kanalen starter i
NV-hjørnet af Selskov, findes 2 kanalforløb (de første ca.
30 m).
Jeg er af den opfattelse. at der kun er 1, og at den anden
(den mod NV) er en hulvej.
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2728:55

102

BESKRIVELSE
Kulmiletomt. Tager sig ud som en lav cirkelformet vold,
17 m i diameter.

BEMÆRKNINGER
Tilstanden fin og opretholdes.

Bevokset med gammel rødgran og bøg, i tilsvarende
bevoksning.
895

57

Løsfund. DKC. oplyser:
De to skoleelever fandt en benfløjte i det opkastede materiale.
Fremstillet af kronhjort, bestemt på Zoologisk Museum.
Desuden bestemt som fløjte på Musikhistorisk Musum.

504 MOSE I GADEVANG
Ingen fortidsminder.

SKOV-numre: 510
510 ESRUM SØ
Ingen fortidsminder.

Stednummer hos DKC.: 01.01.08 – Nødebo sogn.
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SKOV-numre: 601, 604 og 605
1098

2828:19

12

601 STORE DYREHAVE

Stednummer hos DKC.: 01.03.01 – Frb. Slotssogn.

Kildeanlæg, "Grønnekilde". Anlægget er hesteskoformet
med åbning mod N. Det er sat af kvadre/tilhugne kampesten.
I Ø 4 skifter, i S 3 skifter og i V 2 skifter. Bunden er
stenlagt. Anlægget måler ca. 1,20 m i N-S-lig retning og
ca. 1 m i Ø-V-lig retning. I S-siden er et jernrør,
hvorigennem der løber vand.
I bunden af anlægget er vand. Anlæggets maximale højde er
ca. 85 cm.

Kilden holdes synlig, friholt for urter og kvas.

"Grønnekilde" ligger ved foden af vejdæmningens V-lige
side udfor st. 31.05 km, på landevejen mellem København
og Hillerød.
Overgroet med høje urter.
1103

2829:60

88

Hestefang - stendige. Et rektangulært stendige, ca. 1,2 m
højt og 1,5 m bred ved bunden. 30 m langt og 12 m bredt.
Den NV-lige langside er fælles med skovdiget. I NV en 5 m
bred åbning langs skovdiget. Hestefangets dige går her, over
en afstand af 7 m, ind i selve folden, parallelt med
skovdiget.

Flot anlæg. Velplejet.
Tilstanden opretholdes.

Græsklædt med en del selvsåning.
1105

2829:70

128

Røse. 0,2 x 4 m på toppen af naturlig bakke.
Noget medtaget.
Græsklædt. I gammel bøgeskov.

Tilstanden opretholdes.
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BEMÆRKNINGER

Hulvej. Ca. 150 m lang, orienteret N – S og forløber Ø om
gravhøj 2829:70. Deler sig i 2 spor i N-enden.
Græsklædt. I gammel bøgeskov.

1112

2828:44

87

(1096)

Dæmning, til opstemning af vand i Lille Funkedam.
Ca. 20 m lang, orienteret ØNØ-VSV. Dæmningen er 6 m
bred, heraf 4 m krone. Højde på ydersiden (NNV) 2 m, og
skråningen ned mod afløbsrøret, er stensat, for oven i 5
meters bredde. Højden over vandspejlet/indersiden 0,5 m. I
VSV-enden en moderne betonkonstruktion som overløb. Det
tidligere overløb i ØNØ-enden er spærret på indersiden af en
6 m lang betonmur. En sti fører hen over dæmningen.
Betonkonstruktionerne er ikke omfattet af
fortidsmindefredningen.

Tilstanden OK og opretholdes.

Enkelte gamle træer og lidt opvækst.
1112

2828:45

130

Dæmning. 33 m lang, orienteret VNV-ØSØ, 9 m bred, heraf
4 m krone, og 0,8 høj indersiden og 1,7 m på ydersiden.
Dæmningen holder vand inde i Lille Funkedam, langs
dammens SV-side.
Et skovspor hen da dæmningen. I ung bøgeskov.

Tilstanden OK og opretholdes.
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1112
1113

2828:46

89

Dæmning, til opstemning af Store Funkedam. Ca. 40 m
lang, orienteret NØ-SV. Ca. 15 m bred, heraf 6 m krone.
Højden på ydersiden (NV) 4,5 m. Højden over vandspejlet
1 m. Omtrent midt i dæmningens yderside ses en stensætning, hvor overløbet tidligere har været. Det nuværende,
moderne overløb er anbragt i SV-enden. Fungerende skovvej hen over dæmningen.
Det moderne overløb og vejbelægningen er ikke omfattet af
fortidsmindefredningen.
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BEMÆRKNINGER
Tilstanden helt OK.
Slørende opvækst holdes nede.

Lige NØ for dæmningen ses et grustag i skrænten, hvorfra
alt materialet til dæmningen stammer.
Enkelte træer. I ung bøgeskov.
1112
1114

1113

2828:37

18

131

DETTE ANLÆG LIGGER I FUNKEVEJ
(GL. FREDERIKSBORGVEJ),
UDENFOR NSTs OMRÅDE

Anlægget kan beses via kloakbrønd i Funkevejs cykelsti.

Hvælving/vejkiste sat af kileformede kampesten, ca. 1,8 m
bred og 4,5 m lang. Afstand fra undersiden af slutstenen i
buen til den brolagte bund er 1,4 m. Hvælvingen er
sandsynligvis en del af kanal- og afvandingssystemerne
etableret omkring Frederiksborg i 1570'erne.

Birthe Nygård – KUAS oplyser at
K.-E.H. har en sag på denne vejkiste !!!

Hulvejsspor. Lille hulvejsspor, ca. 120 m langt, orienteret
NV – SØ.
Forløbet fortsættelse i afd. 1114 (sb. 32).
I mellemaldrende egeskov

1114

132

Hulvejsspor. Lille hulvejsspor, ca. 100 m langt, orienteret
NV – SØ.
Forløbet fortsættelse i afd. 1113 (sb. 131).
Gl. bøg med vellykket ny selvforyngelse.

Ejer: Hillerød Kommune.
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1114

2828:35

90

Frederik d. IIs Kanal, også kaldet ”Svenskegrøften”. På
den V-vendte skråning, V for og parallelt med Funkevej, en
strækning af denne kanal med vold langs V-siden.
Sine steder er kanalen op til 2 m dyb fra bund til top af vold.
Kanalen, som er orienteret NNV-SSØ, er gennembrudt på
tværs af en landevej, ”OVERDREVSVEJEN”. Stykket S
herfor er 150 m langt, og stykket N herfor er 40 m langt (se
”Præstevang” afd. 1095).
Kanalen har formentlig ledt vand fra Store Funkedam,
igennem stenkisten i Funkevej, 2828:37, og videre mod
Hillerød, og kanalen er utvivlsomt forlængelsen af Frederik
IIs Kanal fra Brøde skov.

(1095)

BEMÆRKNINGER

Gammel bøg med ung underskov.
1121

2829:58

91

Jagtvejsnummersten 8. Stenen måler 40 x 30 cm i fladen,
og er 80 cm høj. På den flade forside som vender mod NV er
indhugget tallet 8, med en pil, som starter under, og slutter
med spidsen ovenfor tallet.
Pilen peger langs Jagtvej 8 ind mod centrum af jagtvejnettet.

Opstillingen af samtlige jagtvejsnummersten bør gås
igennem og forbedres.

Stenen er placeret i rabatten i vejens højre side, når man ser
ind mod centrum.
1131

2829:46

92

Dæmning, til opstemning af vand i Sortemose/Sorte Dam.
Ca. 40 m lang, fra 8-12 m bred, og ca. 2 m høj, orienteret
NNØ-SSV. Omtrent i midten er dæmningen gennembrudt i
ca. 10 m bredde. I NNØ-siden, hvor dæmningen støder mod
terrænet, er der en ca. 2 m bred, 0,75 m dyb og ca. 20 m lang
buet overløbsrende med stensatte kanter, hvoraf en del af
stenene er synlige.
Noget overgroet af bøgepur. I ung bøgeskov.

Dæmning og omløbskanal bør holdes synligt.
Ellers fin tilstand som opretholdes.
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1131

133

Hulvejsspor. Et ca. 60 m langt hulvejsspor, orienteret
NØ – SV.

1132

134

Hulvejsspor. Et ca. 60 m langt hulvejsspor, orienteret
NNV – SSØ.

1134

135

Hulvejsspor. En vifte af 3 hulveje, en fra N og to fra ØVØ,
som samles ved et vadested.

93

Høj. 1,0 x 13 m. På naturlig bakketop.

1136

2829:45

BEMÆRKNINGER

Fin tilstand som opretholdes.

Græsklædt i gl. bøgeskov med et enkelt træ på selve højen.
1136
1137

2829:63

136

Hulvejsspor. En vifte af 3 hulveje, i en krum bue, ca. 50 m
V for gravhøj 2829:45.

98

Røse. 0,5 x 6 m.

Tilstanden fin og opretholdes.

Græsklædt. I gammel bøgeskov.
1137

2829:64

99

Røse. 0,3 x 5 m.

Tilstanden fin og opretholdes.

Græs- og mosklædt. I gammel bøgeskov.
1137

2829:65

104

Røse. 0,3 x 5 m.

Tilstanden fin.

Græsklædt. I gammel bøgeskov.
1137

138

Muligvis en røse. 0,2 x 5 m. Meget udflydende mod
Ø og V.

Tilstanden opretholdes.

Græsklædt. I gammel bøgeskov.
1137

139

Muligvis en røse. 0,1 x 4 m. Helt udflydende.
Græsklædt. I gammel bøgeskov.

Tilstanden opretholdes.
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1139
1173
1182
1232

2829:23

14

"Kongestjernen". En 95 x 95 cm stor firkantet granitsten,
hvori der i topfladen er indhugget et, kongeligt monogram
midt i en kompasrose, som er 70 cm i diameter, og med 16
spidser.
Det hele meget nedslidt og svært læseligt.
Stenen er anbragt midt i en jordhøjning, således at dens
topflade ligger i plan med jordhøjningens topflade.
Jordhøjningen er 2,5 x 2,5 x 0,5 m stor, firkantet og omsat af
utilhuggede kampesten. ”Kongestenen” står midt i
skæringspunktet for 8 jagtveje.

1267

BEMÆRKNINGER
Flot og velholdt. Tilstanden opretholdes.

Med under fr. nr. 2829:23 hører 8 vejnummersten.
Fra arealet omkring ”Kongestenen” udgår 8 jagtveje.
Hver vej er markeret med en vejnummersten. Stenene er
groft tilhuggede granitsten, ca. 50 x 50 cm store, Og her i sig
indhugget en pil for oven og herunder et numrene fra 1 til 8.
Stenene er placeret i rabatten i højre side af vejene i
retningen bort fra centrum.
Vej 1 går mod V, vej 2 mod SV, vej 3 mod S, vej 4 mod SØ,
vej 5 mod Ø, vej 6 mod NØ, vej 7 mod N og vej 8 mod NV.
1148
1149
1151

100

DKC. oplyser: I 1907 eller før fandtes ved gravning af
plantehuller et kridthus af messing med låg af
regnepenning indeholdende 5 danske Christian IV-mønter
og en frisisk mønt (alle fra midten af 1600-tallet).

2829:71

103

Kulmiletomter. To tydelige kulsterringe, men evt. flere.
Tager sig ud som lave brede, runde volde, med lavninger i
midten. Disse 2 er ca. 12 m i ydre diameter.
Græsklædt. I gammel bøgeskov.

Tilstanden fin og opretholdes.
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101

Gårdtomt, formentlig ”Maltholt”. Fremtræder som en lille
højning der hvor skorsten/ildsted/ovn har været. Enkelte sten
markerer ligeledes tomten.
Græsklædt. I gammel bøgeskov.
DKC. oplyser følgende:

BEMÆRKNINGER
Tilstanden opretholdes.
Marholt blev nedlagt i starten af 1600-tllet, i forbindelse
med at Christian d. VI indhegnede det store firkantede
område og indrettede det til Store Dyrehave.

Synlige bygningsrester i et bøgebevokset område af en ikke
sikker identificeret bebyggelse, men det er muligvis Marholt
(Marelte), hvilket understøttes af de nærliggende Malte
Enghave og Malte Port. I 1938 omtales i Nordsjællands
Venstreblad fund af ruiner og bl.a. munkesten, munke og
nonner samt glaserede sten "ikke langt fra Horsebohus",
antageligt disse. Nationalmuseet skal have besigtiget fundet,
men der findes ingen oplysninger på Nationalmuseet. Marholt
hørte omk. 1370 og 1400 til Roskildebispen.

1168

2829:40

13

Kildeanlæg, "Vangekilde", ”Horsekilde”. Kilden består af
et vandfyldt bassin, der nærmest er rektangulært og har
stensatte kanter. Bassinet måler 9 x 4 m i fladen, orienteret
Ø-V, og er ca. 1 m dybt. Stensætningerne består af 3-4
skifter rå kampesten.
Ca. 1 m N for bassinet findes endnu en stensætning, der
forløber ovenfor og parallelt med bassinets N-lige langside.
Vandet strømmer til bassinet i SV-hjørnet, og der er afløb i
SØ.

Tilstanden opretholdes.

I gl. bøgeskov, med enkelte unge aske og bøge i kanten.
1174

2829:59

94

Jagtvejsnummersten 6. En nærmest trekantet sten,
55 x 66 cm stor, og 25 cm tyk i bunden. På den flade forside
som vender mod ØNØ, er indhugget tallet 6, med en pil,
som starter under og slutter med spidsen ovenfor tallet.
Pilen peger langs Jagtvej 6 ind mod centrum af jagtvejnettet.
Stenen er placeret i rabatten i vejens højre side når man ser
ind mod centrum.
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Opstillingen af samtlige jagtvejsnummersten bør gås
igennem og forbedres.
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137

Hulvejsspor. To parallelle, let krumme hulvejsspor, fra
NNØ mod S, ca. 80 m lange.

95

Røse. 0,5 x 11 m. Stenet, noget omrodet overflade.

BEMÆRKNINGER

OK. Tilstanden opretholdes.

I ung bøge- og lærkebevoksning med enkelt træ på selve
røsen.
1196
1197
1206

140

Hulvejsspor. Over en strækning ca. 500 m lang i N – S,
et strøg af flere hulvejsspor.

1204

141

Hulvejsspor. Et par hulvejsspor, ca. 60 m lange.
Det ene Ø – V, og det andet NNØ – SSV.

81

Dæmning. 45 m lang, orienteret omtrent N – S, 1 m høj, 5
m bred i bunden, men en 1,5 m bred krone. N-enden spoleret
af ny stor grøft, der er gravet igennem der.

1214

2828:73

Dæmningen holdes synlig. Ellers OK.

En del ahornopvækst. I gammel bøgeskov.
1218

2829:72

142

Gravhøj. 0,8 x 8 x 13 m stor, orienteret Ø-V.

Flot og velplejet. Tilstanden opretholdes.

Græsklædt, med enkelte unge birke. I ung
rødgranbevoksning.
1244

2829:44

96

Jagtvejsnummersten 5. Flad, nærmest trekantet sten, 20 cm
tyk og med 60 cm lange sider. På den flade forside som
vender mod Ø. er indhugget tallet 5, med en pil, som starter
under og slutter med spidsen ovenfor tallet. Pilen peger
langs jagtvej 5 ind mod centrum for jagtvejnettet. Stenen
nærmest ligger ned.
Stenen er placeret i rabatten i vejens højre side, når man ser
ind mod centrum.

Opstillingen af samtlige jagtvejsnummersten bør gås
igennem og forbedres.
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1246

2829:43

97

Jagtvejsnummersten 4. Flad, tilhugget sten 70 cm lang, 50
cm bred og ca. 15 cm tyk. I stenens flade er indhugget tallet
4, med en pil, som starter under og slutter med spidsen
ovenfor tallet, idet dog stenens øverste kant hvor pilespidsen
skulle være, er knækket af. Kun det nederste af spidsens
modhage anes. Pilen peger langs jagtvej 4 ind mod centrum
for jagtvejnettet. Stenen ligger løst oven på jorden.
Stenen er placeret i rabatten under en stor rødgran i vejens
højre side, når man ser ind mod centrum.

BEMÆRKNINGER
Opstillingen af samtlige jagtvejsnummersten bør gås
igennem og forbedres.
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604 - PRÆSTEVANG

Stednummer hos DKC.: 01.03.01 – Frb. Slotssogn.

Dæmning, til opstemning af vand i Sortedam. Ca. 50 m
lang, orienteret Ø-V, let buet mod S. Indersiden (N) er
stensat på en strækning af 45 m. Bredde ca. 6 m, hvoraf
kronen udgør
de 4 m. Fra vandspejlet til dæmningens krone er der 1,0 m.
På ydersiden (S) er højden fra 1 til 3,5 m, idet terrænet midt
for dæmningen ligger højt. I V-enden, på ydersiden, ses i
terrænet, hvor det tidligere overløb har været, som en ca.
50 m lang kanal, der i en blød bue mod S og Ø, har ført
vandet med til vandløbet, som fortsætter til Teglgårds Sø .
Det fungerende overløb findes i Ø-enden, med et stemværk
af beton og et 5 m langt rørlagt underløb gennem
dæmningen. Der findes en stensætning ved afløbet på ydersiden,
ca. 2 m under kronen. Fra det nuværende afløb fortsætter
dæmningen ca. 20 m mod NNØ. Her fremtræder den som en
6 m bred, 0,5-1 m høj vold, i hvis NNØ-ende der synes at
være spor af et endnu ældre overløb. Med undtagelse af de
sidst beskrevne 20 m, løber der en vej hen over dæmningen.

Fin tilstand, som opretholdes.

Vejbelægningen er naturligvis ikke omfattet af
fortidsmindefredningen.
Bevokset med enkelte aske.
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Som følge af dæmning 2828:41 nuværende afløb er der lidt
S for dæmningen etableret en lille vejdæmning med
stenkiste:
Vejdæmning. Orienteret N-S. 4 m lang og 1,5 m høj. Kronen 2,5 m bred, bundbredde 4 m.
Vejkiste/stenkiste. I bunden af vejdæmningen findes en
stenkiste, hvis lysning er 50 cm bred og 30 cm høj. Længden
4m
(Ø-V) sat af utilhuggede sten.

160

BEMÆRKNINGER
Vejdæmning med stenkiste, er muligvis lavet i
forbindelse med det nuværende afløb i dæmningen, og
derfor ikke er gammelt nok til at bære en
fortidsmindefredning.
Bør holdes synlig. Stenkisten burde restaureres.

Både vejdæmningens sider og vandløbets sider omkring
stenkistens ender er stensatte, om end stensætningen er i en
sørgelig forfatning.
1081

2828:23

127

”Fantasiens Ø”. Kunstigt anlagt ø, som mod N og Ø
afskæres fra land af en ca. 10 m bred, vandfyldt grav.
Øen er ca. 100 m i N-S og 50 m i Ø-V. På landsiden af den
vandfyldte grav i Ø, ses rester af en stensætning til
forstærkning af den stejlt anlagte skrænt. Fredningen
omfatter skrænten ned til graven, den vandfyldte grav
og øen.

Hele øen flot og velplejet.
Øen, voldgraven – og vær særlig opmærksom på resterne
af stensætningen på landsiderne af voldgraven - samt
anlæggene på øen bør plejes i nært samarbejde med
Kulturarvsstyrelsens restaureringsafdeling.

På øen findes rester at forskelligartede anlæg,
fredningsnumrene 2828:24-29.
1081

2828:24

77

Stenhob. 12 m i diameter, 1,5 m høj, omkring et muret fundament, som måler 2 x 2,3 m, orienteret Ø-V.
Bygningsværket var et "aftrædelseshus" anlagt som en
kunstig røse, formentlig med Kongegraven i Kivik som
forbillede.

Fin tilstand som opretholdes.
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1081

2828:25

78

"Døbefonten". En nærmest trekantet sten med noget
uregelmæssige, ca. 1,75 m lange sider. Stenen er ca. 70 cm
høj. I stenen en rund fordybning, 95 cm i diameter og 25 cm
dyb. Stenen er anbragt på et fundament af mindre sten.

Tilstanden opretholdes.

1081

2828:26

79

Brønd, sat af mursten, 70 cm i diameter.

Tilstanden opretholdes.

Brønden er tildækket og derfor usynlig.
1081

2828:27

80

Mindesten. Natursten, 1,2 x 1,0 m i grundfladen og 1,4 m
høj. På ØNØ-siden er indhugget:

Fin tilstand, som opretholdes.

Kong Frederiks d. 7's kronede monogram
1860.
Om foden en samling af mindre sten.
1081

2828:28

81

Dam. En rund, lav fordybning, ca. 5 m i diameter, omsat af
sten.

Fin tilstand, som opretholdes.

1081

2828:29

82

Ruin af Frederik d. 7.'s lysthus. Grundflade 9 x 12 m, orienteret NØ-SV. Facaden i SV er bevaret i en højde af 4,2 m.
Murene er af kampesten. SV-facaden står med 3 gotiske
buer – 2 vinduer i siderne og en dør i midten. Buerne er foret
med gule teglsten. De øvrige mure i jordhøjde.

Fin tilstand, som opretholdes.

Friholdt for bevoksning.
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1081

2828:42

83

Dæmning, til opstemning af mindre sø NØ for Brede Dam.
Dæmningen er formet som en ret vinkel, et N-S gående
stykke og et Ø-V gående stykke, med samlingspunkt i SV.
Det N-S gående stykke er ca. 25 m langt, ca. 8 m bredt og
ca. 1,75 m højt. (Det oprindelige terræn her ligger højt, så
den omstændighed, at dæmninger ses så tydeligt, skyldes
udelukkende at der på ydersiden (mod V) ligger en skovvej,
som er gravet mindst 1 m ned i terrænet).
Det Ø-V gående stykke er ca. 35 m langt. Fra SV-hjørnet, og
de første15 m, hvor overløbet findes, er dæmningen fortsat
1,75 m høj, set fra indersiden (N), og 7 m bred i alt.
På dæmningen her løber der en sti. Afstanden fra stien til
søen er 4 m, og volden imellem er, set fra stien, 0,75 m høj.
Fra afløbet og de næste ca. 20 m af dæmningen mod Ø, er
volden mellem stien og søen i begyndelsen væk, men ses
dog igen, stadigt tydeligere hen mod dæmningens afslutning
i Ø. Overløbet er rørlagt med stensætning på ydersiden.
Afløbet ligger kun 1 m under stien, og den gamle stenkiste
er formodentlig bevaret dybere nede. Den Ø-V gående del af
dæmningen er stensat på indersiden (N).
Enkelte gamle træer og en del slørende opvækst.

BEMÆRKNINGER
Opvæksten bør ryddes, så dæmningen er synlig.
I øvrigt fin tilstand.
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1081

2828:43

84

Dæmning, til opstemning af vand i Brede Dam. 32 m lang,
orienteret N-S. Bredden ca. 10 m. Højden på indersiden (Ø)
ca. 1 m. På ydersiden (V) ligger selve terrænet ca. 1,5 m
under kronen, hvorimod selve afløbet er 3,3 m herunder.
Ydersiden har en 3 m høj og, foroven, 6 m bred stensætning.
På indersiden en kraftig 12,5 m lang betonmur med overløb i
midten. N og S herfor ses den tidligere stensætning,
henholdsvis 7,5 og 12 m lang, begge 1 m høje. Vej hen over
dæmningen.
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BEMÆRKNINGER
Fin tilstand, som opretholdes.

Vejbelægningen og det moderne betonstemværk er ikke
omfattet af fortidsmindefredningen.
Enkelte store træer.
1082

2828:31

85

Brønd. Brønden skulle være ca. 1,5 m i diameter, og sat af
teglsten. Men det ses ikke. Kun enkelte hånd- til hovedstore
marksten ses i et 2,5 m stort og 0,6 m dybt hul. Brønden er
vandfyldt i våde somre.
I mellemaldrende ahornbevoksning.

1083

1083

2828:34

86

Vejkiste/stenkiste. Lysning 40 x 55 cm, sat af utilhuggede
sten, med
2 skifter i højden samt overligger. Ca. 3 m lang.
I forbindelse med vejudvidelse er stenkisten blevet forlænget
med rør ved slug.

19

DKC. oplyser: Urnegrav. 1965. Urnegrav fra sen
førromersk/ældre romersk jernalder fundet i kanten af en
lille grusgrav.

Brønden skal hegnes. Ellers OK. Tilstanden opretholdes.
Det ville være godt at få brønden restaureret.
(Har mailet til KUAS ved Jørgen F. og Kjeld B.W.
d. 11.07.08, men intet hørt).
Tilstanden opretholdes.
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1087

2828:32

74

Helligkilde, ”St. Bodils Kilde”. Et nærmest cirkulært
anlæg, ca. 6 m i diameter, brolagt med kløvet kamp, omsat
af et stengærde fra 0,5-1,2 m i højden, sat af fra 3-6 skifter
af tilhuggede og utilhuggede sten. Ud af stensætningen i
NØ-siden, hvor der nu er anbragt et galvaniseret jernrør,
siver vandet fra kilden.
Vandet løber ned på en sten, 75 x 60 x 30 cm stor, i hvilken
der er udhugget en rund fordybning, 35 cm i diameter og 15
cm dyb. I kanten er hugget el lille overløbsrende til vandets
videre løb.

Tilstanden fin og opretholdes.

Sigfred Svanes bor om Danske Helligkilder oplyser:
Æbelholt Kloster ejede bl.a. landsbyen Hillerød og den vang
hvor Bodils Kilde findes. Efter traditionen døbtes folk ved
kilden, og den granitkumme vandet løber i siges at være den
første døbefond.
Historikerne har villet mene, at kilden var opkaldt efter Erik
Ejegods kone Bodil, der ledsagede ham på hans
pilgremsfærd til Det hellige Land, og som, da han døde på
Cyperen i 1103, selv drog videre og nåede målet. Bodil døde
på Oliebjerget 2 år senere i 1105, og blev begravet i
Josafats Dal.
FORTSÆTTER

FORTSAT
Imidlertid er Æbelholt Kloster først blevet bygget i 1175
– 70 år efter Bodils død, og hun blev ikke helgenkåret.
Kildens er derfor næppe opkaldt efter Erik Ejegods kone,
Bodil, men er sandsynligvis en omskrivning af
mandenavnet Bothulf.
Sct. Bothulf var en engelsk helgen, med stort ry i
Danmark, og flere andre kilder er opkaldt efter ham.

1095
(1114)

2828:35

90

Kanal. Stump af Frederik d. 2. kanal.
Se beskrivelsen under Store Dyrehave, afd. 1114.

BEMÆRKNINGER
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605 LILLE HESTEHAVE

Stednummer hos DKC.: 01.03.01 – Frb. Slotssogn.

Dæmning. Ca. 40 m lang, orienteret NV-SØ. 2,5 m høj på
midten, hvor den er 11 m brev ved grunden. I den NV-lige
halvdel er dæmningen gravet igennem - formentlig i forbindelse med anlæg af golfbane. Åbningen er 4 m bred i
bunden. Dæmningen har ingen funktion længere.

Tilstanden fin.

Delvist græsklædt med gamle bøge.
1092

2828:38

71

Dæmning, til opstemning af vand i Karlssø. Ca. 70 m lang,
orienteret NØ-SV. Fra vandspejl til kronen 2 m. 4,5 m fra
kronen ned til terræn på ydersiden (NV). Kronen er 7 m
bred. Hele dæmningen 17 m bred. I den NØ-lige ende, på
indersiden (SØ) ses rester af stensætning. Et moderne
betonoverløb er anbragt ca. midt i dæmningen. Det tidligere
overløb ses i NØ-enden. En vej fører hen over dæmningen.
Det moderne betonoverløb er ikke omfattet af
fortidsmindefredningen.

Tilstanden fin og opretholdes.

Gamle bøge, popler og rødel.
1092

2828:39

72

Dæmning, til opstemning af vand i Tørkeris Sø. 42 m lang,
orienteret Ø-V. 1,5 m høj på indersiden (S) og 2 m høj på
ydersiden (N). Kronen, på hvilken der løber en sti, er 2,5 m
bred. Hele dæmningen er 12,5 m bred. Dæmningen har
oprindeligt strakt sig ca. 20 m længere mod V. Her er der på
indersiden kørt jord på, op i højde med kronen - i forbindelse med anlæg af golfbane (Tee-sted til hul 17). Hele
dæmningen findes formodentlig intakt alligevel. Indersiden
ses intakt.
Bevokset med gamle bøge og en hel del opvækst.

Tilstanden OK.
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BESKRIVELSE
Dæmning. 35 m lang, orienteret NØ-SV. 10 m i bredden,
heraf 4 m krone, hvorpå der løber en skovsti. Højden på
indersiden 1,2 m og højde på ydersiden 1,7 m.

BEMÆRKNINGER
Tilstanden OK..

Hassel, ask, birk m.m.
1092

56

DKC. oplyser: Løsfund. Tragtbægerkultur. 1946. Et lille
tragtbæger fundet i et vådområde 400 m NV for Tørkeris
Sø's nordvestlige hjørne. Karret er tidligere beskrevet af
Therkel Mathiassen som fundet i Salpetermosen.
Karret blev overdraget til Nationalmuseet.

1092

126

Hulvejsspor. En ca. 60 m lang stump N-S gøende hulvej,
N for dæmning 2828:38

Fin.

Mellemaldrende bøg.

SKOV-numre: 603
603 BRØDE SKOV

Stednummer hos DKC.: 01.03.09 – Nr. Herlev sogn.
Stednummer hos DKC.: 01.03.07 – Lillerød sogn.

1053

79

Stenhob. 1,5 x 3,0 m stor og 0,1 cm høj, af hånd- til
hovedstore sten. Hoben er orienteret N – S og synes at have
en ramme af store sten i kanten rundt.
Er dog næppe et fortidsminde, idet udseenet i al
almindelighed indikerer at hoben er af nyere dato.

1.03.09 – Nr. Herlev sogn

1053
1054

80

Hulveje. Fine Ø–V gående hulvejsspor over en strækning på
ca. 170 m.

1.03.09 – Nr. Herlev sogn
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1954
1056
1057
1058
1060
1066
1069

2828:30

74

Frederik d. IIs Kanal, også kaldet ”Svenskegrøften”,
til fremføring af vand fra Allerød Sø til Frederiksborg Slot.
Den velbevarede del gennem Brøde Skov er ca. 2 km lang.
På den første kilometer (ca. S-N) varierer kanalen, alt efter
det terræn den passeret, fra så beskedne dimensioner som
5 m i bredden og 1 m i dybden, op til et anlæg på i alt 32 m i
samlet bredde - 18 m fra krone til krone, plus bredden af de
ca. 2 m høje volde af opkastet jord - og med en dybde fra
kronen til kanalens bund på op til 6 m.
På den sidste kilometer (VSV-ØNØ) løber kanalen, lige med
undtagelse af det første stykke, på et let skrånende, N-vendt
terræn. Anlægget er her 10-14 m bredt, men en op til 1,5 m
høj vold, langs N-siden af kanalen, hvorimod S-siden ingen
vold har eller kun en op til 0,3 m høj vold. Kanalens dybde
er fra 1-1,5 m og kanalbunden i Ø-enden ligger tydeligt
højere end terrænet N for kanalen.

BEMÆRKNINGER
Flot og velplejet.
Tilstanden opretholdes.

Græsklædt og træbevokset.
1056

2828:6

17

Høj, (dyssetomt). 1,0 x 10 m. Højsiden i Ø og NØ beskadiget af 2 ældre vindfælder.

Flot plejet.
Tilstanden opretholdes.

Græsklædt med enkelte unge bøge. I blandingsskov af unge
bøge og rødgran.
1057

2828:20

16

Langdyssetomt. 0,6 x 10 x 8 m. Orienteret Ø-V. 5 synlige
randsten, hvoraf de tre er meterstore. Flad sænkning i N.

Flot plejet.
Tilstanden opretholdes.

Græsklædt, friholdt for træer. Omgivet af gamle bøge.
1059

66

DKC. oplyser: Rundhøj. 1779. På kort over Herlev ses en

Aldeles intet at se. Helt ud- og overpløjet.

rundhøj indtegnet på Herlevs overdrevsjord tæt øst for
en dyrket skovpartsparcel og nord for Huul Eng.

1.03.09 – Nr. Herlev sogn

I græsmark.
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61
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Høj. 0,8 x 10 m.

BEMÆRKNINGER
Fint plejet. Tilstanden opretholdes.

Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.
1063

2828:12

2

Runddysse. 1,0 x 12 m. På toppen et kammer af 2 sidesten
og en gavlsten i nord. 1,4 x 0,7 m stort. Fri højde 0,6 m.
En 1,6 x 1,6 x 0,8 m stor dæksten over kammeret, hvori der
er hugget en stor kløverille. 2 andre sten ses foran
kammeret. Gammel beskadigelse efter en vindfælde i NØ
højside, som har revet 3 sten ud af deres leje.

Flot. Tilstanden opretholdes.

Græsklædt, ryddet for opvækst. En gammel bøg i S-lig
højfod. I bevoksning af ung bøg og ahorn.
1063

2828:22

28

Høj, (dyssetomt). 0,5 x 12 m. Stenfyldt overflade med en
del knust flint.

Flot plejet. Tilstanden opretholdes.

Græsklædt, ryddet for træer og opvækst.
I gammel bøgeskov under selvforyngelse.
1064

2828:13

3

Langdysse, "Kongestenene". 0,5 x 20 x 7 m.
Orienteret Ø-V. 6 randsten i S, 6 i N og 1 i Ø.

Fin tilstand, som opretholdes.

Græsklædt. Helt friholdt for træer. I gammel bøgeskov med
tæt opvækst af ahorn.
1065,
1067,
1069,
1070 og
1071

A

Jorddige, muligvis rundt om von Langens plantager, men
de passer nu ikke i hans afdelingsnet.

Bør holdes synligt på hele strækningen.
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10

BESKRIVELSE
Høj. 2,0 x 15 m. Et dige (von Langen dige) hen over N-lig
højfod. Stor indgravning, men stejle brinker, i V-lig højfod
og sider.

169

BEMÆRKNINGER
Flot og velplejet. Tilstanden opretholdes.

Græsklædt, ryddet for opvækst, men med en enkelt gammel
bøg i N-lig højfod. I ung bøgeskov.
1065

2828:11

8

Høj. 1,5 x 12 m. 1 randsten i S. Mindre sænkning i top. Von
Langen jorddige hen over højens NØ fod.

Flot og velplejet. Tilstanden opretholdes.

Græsklædt, ryddet for træer. En enkelt bøj i højfoden i SV.
I ung bøgeskov.
1066

2828:5

15

Høj, "Pughøj". 3,0 x 25 m. En svag sænkning i toppen,
men ellers velbevaret.
Delvist græsklædt, med enkelte træer.
I mellemaldrende bøgebevoksning.

1069

2828:10

9

Høj. 1,5 x 14 m. Meget velbevaret. Stor sten i toppen.

Et yndet sted, hvor børn bygger huler og leger. Fint nok.
Højsiden i Ø noget slidt og vegetationsløs.
Græs på højoverfladen er særdeles ønskelig for at
modvirke erosion – lidt mere lys måske? Ellers fin
tilstand som opretholdes.
Flot og velplejet. Tilstanden opretholdes.

Græsklædt, ryddet for træer. I ung ahornbevoksning.

SKOV-numre: 701
701 HARAGER HEGN
2

13

Gårdtomt, ”Bosegård”. Ikke synlig i terrænet.
Lokaliseret af Erik Jarrum, Gilleleje Museum, efter
matriklen fra 1600-tallet. Gården nedlagt i slutningen af
17oo-tallet.

Stednummer hos DKC.: 01.01.07 – Mårum sogn.
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2

14

Højryggede agre. I området Ø for ”Bosegård” tomten, to
mindre lokaliteter med højryggede agre, ca. 200 x 75 m stor.
De V-ligste går N-S, de Ø-ligste går N-S.

3

15

Højryggede agre. I Ø-delen af afdelingen højryggede agre,
ca. 250 x 100 m stort, orienteret overvejende N-S.

3

16

Højryggede agre. I N-delen af afdelingen, et lille område
med højryggede agre, ca. 150 x 50 m stort, orienteret
omtrent Ø-V.

4

17

Højryggede agre. I afdelingens S-del, et areal, ca. 120 x 80
m stort, med højryggede agre, orienteret omtrent Ø-V.

5

18

Højryggede agre. I afdelingens S-del, et areal, ca. 170 x
150 m stort med højryggede agre, orienteret såvel
nogenlunde N-S som Ø-V.

19

Røse. 0,3 x 6 m. Stenfyldt overflade.

15

FR. NR.

2628:42

BEMÆRKNINGER

Tilstanden fin og opretholdes.

Græsklædt. I gammel bøgeskov.
19
20

2628:43

20

Højryggede agre, orienteret N-S, på et areal ca. 80 x 80 m
stort.

21

Gravhøj. 1,1 x 15 m. flad, lidt forgravet overflade, i hvilken
der ses utallige hånd- til hovedstore sten.
Mosklædt. I gammel bøgeskov.

24

22

Højryggede agre, orienteret omtrent Ø-V, på et areal ca.
130 x 130 m stort.

Tilstanden fin og opretholdes.
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SKOVKORT 1
811

2529:1

1

821 - NAKKEHOVED

1.01.10 - Søborg sogn.

Høj med dyssekammer. Højen indre er udgravet, omformet
og indrettet som gravanlæg i det forrige århundrede. Selve
højen måler 17 m i Ø-V og 15 m i N-S, og er ca. 2 m høj.
Den S-lige højfod er meget stejlt afgravet.
Hele højens indre er udgravet til at areal på 3 m i N-S og
5 m i Ø-V, omkranset af ca. 1,5 m høje stensatte vægge.
I Ø-enden ses et oprindeligt dyssekammer sat af to svære
sidesten, orienteret Ø-V og en gavlsten i V. Dækstenen er
fjernet, og er formentlig anvendt i stensætningen V-siden.
Den er 2,0 x 1,5 m i fladen og bærer en inskription :
Kæmpegrave gæmmer hans st - - - , samt mere jeg ikke kan
tyde.
I N-væggen en niche med stenbænk, hvis ryglæn, en sten der
måler 1,2 x 0,9 m, ligeledes er med inskription:

Tilstanden fin og bevares.

Øverst
herunder navnet

†

KRISTIAN FABER
FYRINSPEKTØR PAA NAKKEHOVED
1824 - 45

Fra V-siden fører en gang ind til anlægget. S for dyssen ligger
en oval kreds af sten.
Højen er bevokset med græs, løvkrat og træer. Den er
beliggende på kanten af en klint, ned til Kattegat.
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SKOVKORT 2
822 - HORNEBY SAND
803

2529:12

5

Høj. 2,0 x 16 m. En flad afgravning af højsiden i N.
FM-sten på højsiden i S.
Helt overgroet med brombær, og med mange stødskud.
I gammel birkebevoksning.

803
803

2529:13
2529:14

4
3

1.01.03 – Esbønderup sogn.

Høj. 2,0 x 15 m. FM-sten på S-lig højside.
Helt overgroet med stødskud. I gammel birkebevoksning.

1.01.03 – Esbønderup sogn.

Høj. 2,3 x 18 m. FM-sten i SØ-lig højside.

1.01.03 – Esbønderup sogn.

Helt overgroet med hindbær og stødskud. I gammel birkeskov.
803

2529:15

2

Høj. 1,5 x 14 m. FM-sten i S-lig højside.
Helt overgroet med brombær og hindbær.
I gammel birkebevoksning.

804

2529:17

21

1.01.03 – Esbønderup sogn.

Høj. 1,6 x 15 m. Noget ujævne sider. En del sten i overfladen. 1.04.08 – Hornbæk sogn.
Græs- og lyngklædt med en del opvækst af ene,
fyr, birk og eg.

804

2529:18

20

Høj. 2,5 x 19 m. Skadet af vindfælde i NØ. En del slidspor op Slidskaderne bør med mellemrum repareres.
over højen.
1.04.08 – Hornbæk sogn.
Græsklædt med en del egepur. I gammel skovfyrbevoksning.

804

2529:44

77

Høj. 1,0 x 10 m. Noget afgravet i S-siden.
Overgroet med selvsået ahorn. I mellemaldrende bøgeskov.

1.04.08 – Hornbæk sogn.

173

Fortidsminder og kulturhistoriske spor i NORDSJÆLLAND. Gl. Tisvilde berejst og udgivet 2003. Gl. Frederiksborg berejst 2005. Opsamling,
supplement og rettelser 2009. Del af Øresund tilføjet 2011. Samlet katalog opdateret og udgivet maj 2014.
AFD.

FR. NR.

SB. NR.

BESKRIVELSE

BEMÆRKNINGER

SKOVKORT 3
823 - HORNBÆK PLANTAGE
2

2529:45

2
6

2529:46

1.04.08 – Hornbæk sogn.

18

Høj. 1,0 x 10 m. En sænkning i hele toppen og ud mod N.
En del opvækst af røn, rødgran m.m..
I mellemaldrende egebevoksning.

46

Ifølge Nationalmuseet: Fund af kærneøkse og flintaffald i
strandkanten (ældre stenalder).

72

Hustomt. Syldsten fra et 5 x 15 m stort hus ses. Det sidste hus Bør sikres. Stedet bør sættes i stand, så det kan tåle
fra et lille fiskerleje kaldet "Rævelejet", som fandtes i
besøgende.
1500-tallet. Dette hus var det sidste, og det blev forladt
ca. 1660.
I blandet skov.

7

2530:11

61

Stenkreds. 5,5 m i diameter. Sat af 13 sten på toppen af en
1,5 m høj sandbanke. I midten et 0,5 x 1,5 m stort hul.
I siden af hullet ses stenpakninger, men ingen sten i bunden.

Ellers fint lille fortidsminde.

Helt overgroet med opvækst. I gammel skovfyrbevoksning.
7

2530:13

78

Høj. 1,0 x 10 m. Et par meter af den NØ-lige side nedstyrtet i Fin tilstand, som bevares.
havskrænt.
Græsklædt. I gammel bøgebevoksning.

10

2530:1

4

Høj. 1,8 x 14 m. Noget ujævn i overfladen - især
mod N og V.
Græsklædt, frihugget for træer.
I blandet, mellemaldrende skov.

Tilstanden fin og bevares.
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BESKRIVELSE

BEMÆRKNINGER

Høj. 1,5 x 10 m. I SØ-lig højside et 0,5 x 1,5 x 1,5 m stort hul. Opvæksten holdes nede. Hullerne i højen bør restaureres.
I N-siden en tilsvarende, dog noget mindre, afgravning.
Græsklædt, frihugget for træer, men med en del birke- og
rødgranopvækst på højen.
I rødgranbevoksning.

10

2530:4

3

Høj. 1,5 x 10 m. I SØ-lig højside en 0,5 x 1,5 x 2 m stor
afgravning.

Opvæksten ryddes og holdes nede.
Hullet i siden bør restaureres.

Frihugget for træer, men overgroet med opvækst.
10

2530:5

54

Høj. 0,8 x 8 m.
Har tidligere noteret følgende: NESA har ført et kabel tværs over
højen i omtrentlig Ø-V-lig retning. Kablet hører muligvis sammen med et
sømærke, der står 25 m NNV for højen nær foden af et fredet fortidsminde.
Ca. 2 m V for højen er nedsat et betonrør med et betonlåg. I røret er
indstøbt et rør, hvor der sidder en stikke med en kobberplade, hvorpå der
står NESA Fixpunkt for søkabel.

Inter af ovenstående ses i dag (5.04.11)
I gammel egebevoksning med en del opvækst af bregner og
kaprifolie.
10

2530:8

57

Høj. 1,0 x 9 m. I toppen et 2 x 2 x 0,5 m stort krater.
Noget forgravede sider.

Højen bør restaureres.
Hullet uden for højen i SØ bør fyldes op.

Græsklædt. I gammel bøgeskov.
10

2530:9

58

175

Høj. 0,8 x 8 m. 10 randsten på plads samt en del udskredne
randsten.
Græsklædt med lidt ung ahorn. I gammel bøgebevoksning.

OK. Tilstanden bevares.
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10

2530:12

89

BESKRIVELSE
Mindesten. "Blücherstenen". Natursten, 1 x 1 x 0,4 m stor.
På oversiden er indhugget et firkantet felt, 50 x 35 cm stort,
hvori ses følgende indskrift:
F:u. BLÜCHER
d: 22 Novbr
1865
Stenen er anbragt på en skråning ud til en skovvej.

176

BEMÆRKNINGER
Tilstanden fin og bevares.
Blüchers Sten er et af de nyere fortidsminder. Ved en
kongejagt, afholdt af Christian IX den 22. november 1865,
skød en af jagtgæsterne, general Ferdinand Ernst von
Blücher (1806-1871), en råbuk. Han gik her ned ad en
skrænt ca. 500 meter vest for det nuværende Ellekildehus
for at hente dyret, men faldt og brækkede benet og lå
derefter 6 uger på Øresundshospitalet i Helsingør.
Den daværende skovrider Heinrich von Krogh lod stenen
sætte ved hans post.

11

2529:28

2

Langdysse. 0,5 x 10 x 7 m. Orienteret Ø-V. 18 randsten,
hvoraf en del er væltede. Omtrent midt på dyssen ses en sten,
som formodentlig er dækstenen til et kammer.

Fin tilstand som opretholdes.

Delvist græsklædt, frihugget for træer og buske.
12

2529:34

53

Høj. 0,8 x 10 m. Beskadiget af vindfælde i SØ-lig højfod.

Kvas og opvækst ryddes fra højen. Vindfælden fjernes og
Friholdt for træer, men med en del opvækst. I gammel rødgran skaden udbedres.
Ellers OK.
bevoksning.

12

2529:37

9A

Høj. 0,5 x 10 m. Udflydende og forgravet. Store dele af
toppen og siderne i N og Ø er bortgravet.

OK. Tilstanden bevares.

Overvokset med kaprifolie m.v.
I mellemaldrende egebevoksning.
12

2529:38

9B

Høj. 0,8 x 7 m. Højsiderne noget ujævne og afgravede.
En del kaprifolie og en enkelt birk på højen.
I mellemaldrende egebevoksning.

OK. Tilstanden bevares.
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2529:39

9C

BESKRIVELSE
Høj. 0,5 x 7 m. Noget ujævn og forgravet overflade.

BEMÆRKNINGER
OK. Tilstanden bevares.

Enkelte træer og en del kaprifolie.
I mellemaldrende ege/douglasbevoksning.
13

2529:21

16

Høj. 1,8 x 14 m. Et lille krater i top og en fure i højen ud
mod N.

Trænger hårdt til pleje.

Frilagt for træer, men helt overgroet med opvækst.
13

2529:23

13

Høj. 1,1 x 10 m. Den SØ-lige tredjedel af højen bortskåret af
skovvej.

OK.

Græs- og mosklædt med enkelte mellemaldrende bøge på
højen. I mellemaldrende bøgebevoksning.
13

2529:24

12

Høj. 1,2 x 12 m.

OK.

Græsklædt. I gammel skovfyrbevoksning.
13

2529:25

1

Runddysse, "Offerstenen". 0,8 x 12 m. 16 randsten omkring. Tilstanden fin og bevares.
Omtrent midt på dyssen et ødelagt kammer, sat af 4 sten,
hvoraf den SØ-lige er væltet. Ovenpå den væltede sten og SØ
for denne, ligger den bortvæltede dæksten, som måler 180 x
140 x 90 cm.
Græsklædt og vejplejet.

13

2529:26

11

Høj. 1,5 x 14 m. En rævegrav i højen.

Opvæksten holdes nede. Ellers helt fint.

Græsklædt med en smule bøgeopvækst.
I mellemaldrende bøgebevoksning.
13

2529:27

10

Høj. 2,0 x 13 m.
Frihugget for træer, i lysning ud til spor i rødegbevoksning.

En smule opvækst holdes nede. Ellers flot tilstand som
bevares.
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BESKRIVELSE
Skålsten. Stor, flad, jordfast sten, hvoraf 190 x 110 cm er
synlig og stikker op til 0,9 m over skovbunden. På stenen ses
mindst 22 skålformede fordybninger.

BEMÆRKNINGER
Skålstenen gøres synlig og tilgængelig.

Helt usynlig, dækket af vindfældede tsuga.
I mellemaldrende bøgeskov.
13

2529:47

16A

Høj. 0,8 x 9 m. I højens midte en 1,5 x 1,5 x 1 m stor
Der bør være indsyn til højen fra stien i S.
nedgravning. I hullets side og bund ses sten. Gennem højens Ellers OK.
NV-side ind til hullet en 1 m bred nedgravning.(Lige inden for
højfoden i Ø et stort hul.
Græs- og mosklædt med en del opvækst.
I blandet løvskov.

14

2529:19

17

Langdysse. Meget ødelagt og medtaget. 0,8 x 25 x 7 m.
Orienteret Ø-V. Enkelte randsten ses i S-siden. Nær midten
ses det øverste af en 1 m lang, flad opretstående sten.
Formentlig en sidesten til et kammer. Nær Ø-enden ligger en
stor sten spaltet i to dele.
En del skrub. I gammel skovfyrbevoksning.

14

2529:20

15

Høj. 2,0 x 20 m. Affladet top - topfladen 6 m i diameter.
Stentrappen bør bringes frem i lyset.
Ned over højens Ø-side en trappe af sten. På toppen en bænk. Slidskaderne bør med mellemrum repareres – evt. en
Op over højen i V, SV og SØ en del slidskader, idet højen
grundig istandsættelse af hele højen.
bruges som udsigtspunkt - hvilket den egner sig glimrende til.
Græsklædt, med et par birke. Topfladen og stierne bare for
vegetation.

14

2529:22

14

Høj. 2,8 x 20 m. Lidt slidskader op over højsiden i SØ.
En del opvækst på højen.
I gammel rødgranbevoksning.

Slidskader repareres med mellemrum.
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14

2529:48

76

Langhøj. 0,5 x 16 x 10 m, orienteret Ø-V, højst i V-enden.
Sænkning i midterpartiet. I Ø-enden en
2,3 x 1,1 x 0,5 m stor sten. N for denne i højfoden en ca. halvt
så stor sten.

BEMÆRKNINGER

Græsklædt med en del kaprifolie og selvsåning.
I mellemaldrende løvskov.
18

2529:32

8

Høj. 2,0 x 16 m.

OK.

Græs- og mosklædt, friholdt for træer. I gammel blandet skov.
20

2530:3

7

Høj. 1,5 x 10 m. Flere mindre ujævnheder i overfladen.

OK.

Delvis græsklædt med masser af opvækst.
I mellemaldrende blandet skov.
20

19

Ifølge Nationalmuseet: Rest af høj med mange hånd- til
hovedstore sten. Højen gennemskåret af vej.

Stedet ikke lokaliseret.

I mellemaldrende bøgebevoksning.
22

2530:7

56

Høj. 0,8 x 10 m.

OK.

Græsklædt med lidt opvækst af bøg m.m.
22

2530:14

90

Røse. 0,4 x 6 m. 12 randsten.

OK.

Græsklædt med selvsået røn, bøg m.m.
I gammel bøgebevoksning.
22

2530:15

91

Røse. 0,4 x 6 m. 10 randsten. På og uden for røsen en del
andre sten.

Røsen holdes helt fri for opvækst og kvas.
Ellers OK. Tilstanden bevares.

Overgroet med opvækst. I gammel bøgebevoksning.
22

2530:16

92

Røse. 0,3 x 5 m. Sti over NV-lig højfod.
Græs- og mosklædt. I gammel bøgebevoksning.

Stien lægges uden om røsen. Ellers OK.
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22

2530:17

93

BESKRIVELSE
Røse. 0,4 x 6 m. 15 randsten og en del sten synlige i
overfladen.

BEMÆRKNINGER
OK.

Græsklædt med lidt opvækst. En enkelt bøg på røsen.
I gammel bøgebevoksning.
23

2530:6

55

Høj. 1,5 x 12 m. Enkelte mindre beskadigelser i højens
S og SØ-side.

.

Bevokset med selvsåning, kaprifolie og ørnebregner.
I gammel lærkebevoksning.
23

2530:10

60

Røse. 0,5 x 7 m. Ca. 10 randsten ses. Enkelte sten i
overfladen.
Græs- og anemone klædt, friholdt for træer.
I mellemaldrende bøgeskov.

Tilstanden fin og opretholdes.
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BEMÆRKNINGER

SKOVKORT 4
824 - HELLEBÆK SKOV

1.04.06 - Hellebæk sogn.

Store systemer af dæmninger, kanaler og opstemmede
Er ikke tilstrækkelig grundigt gennemgået endnu (maj
damme, til opsamling og fremføring af vand til Hammermølle 2011). Vandets vej, de forskellige kanaler og dæmningers
og fabrikkerne i Hellebæk.
alder mv. bør fastlægges.
Har foreløbig tildelt de mest i øjenfaldende anlæg et sb.nr.,
selv om det meste bør registreres som fredede
fortidsminder med en behørig beskrives.
291/292/
293

89

Oldtidsagre.

81

Fra Bøgerholm SØ og mod N et mere end 1 km langt
tipvognstracé kaldet ”Lersporet”.

295

82

Dæmning. dæmningen løber langs Bøgeholm Sø, med bilfast
vej hen over.
Dæmningen er ca. 200 m lang og holder vandstanden oppe i
Bøgeholm Sø. To afløb passerer igennem.

295

88

Oldtidsagre.

295/297

83

Kanal. Den nordligste af to.
Kanalen er 110 m lang , ca. 2 m bred i bunden og op til 2,5 m
dyb. Moderne stemværk ved søbredden, og vandgennemløbet
under dæmningen er rørlagt.
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295/297

84

Kanal. Den sydligste af to.
Kanalen er 80 m lang, ca. 2 m bred i bunden og op til 2,5 m
dyb. Et i 1998 fornyet stemværk ved søbredden, og
vandgennemløbet under dæmningen er rørlagt.

299/310

87

Oldtidsagre.

3060308/

86

Oldtidsagre.

311

85

Dæmning. Holdedæmning ved søens Ø-bred, med bilfast vej
hen langs (ikke helt ovenpå) dæmningen yderside.
Dæmningen er ca.70 m lang, ca.1,5 m over vandspejlet, med
en 6 m bred krone, når vejen regnes med.

64

Dæmning. Oprindelig ca. 30 m lang, ca. 8 m bred og op til
3,5 m høj, orienteret NNØ – SSV, men nu med et stort
gennembrud omtrent i midten hvor vandet passerer.
Fra landfæstet i SSV er 6 m af kronen tilbage. Fra landfæstet i
NNØ er 8 m krone tilbage. Helt i NNØ er kronen
gennembrudt hvor en 2,5 m bred og 1 m dyb omløbskanal er
gravet igennem.

2630:46

BEMÆRKNINGER

Helt og aldeles overgroet.
304

2530:18

72

Brolagt vej. Strækningen er 170 m lang og 3 m bred. Brolæg- Tilstanden bevares.
ningen er af utilhuggede sten med en række lidt større sten
som midterlinje. Ikke hele strækningens brolægning er intakt.

182

Fortidsminder og kulturhistoriske spor i NORDSJÆLLAND. Gl. Tisvilde berejst og udgivet 2003. Gl. Frederiksborg berejst 2005. Opsamling,
supplement og rettelser 2009. Del af Øresund tilføjet 2011. Samlet katalog opdateret og udgivet maj 2014.
AFD.

FR. NR.

SB. NR.

BESKRIVELSE

183
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SKOVKORT 5
825 - TEGLSTRUP HEGN

1.04.06 – Hellebæk sogn.

Store systemer af dæmninger, kanaler og opstemmede
Er ikke tilstrækkelig grundigt gennemgået endnu (maj
damme, til opsamling og fremføring af vand til Hammermølle 2011). Vandets vej, de forskellige kanaler og dæmningers
og fabrikkerne i Hellebæk.
alder mv. bør fastlægges.
Har foreløbig tildelt de mest i øjenfaldende anlæg et sb.nr.,
selv om det meste bør registreres som fredede
fortidsminder med en behørig beskrives.
179
186

2630:4

80

En fin hulvej.

61

Pottemagerværksted på Pottemagerbakken. Ikke synligt over Tilstand bevares.
jorden. Omkring bakken et utal af større og mindre huller efter
lertagning.
I gammel bøgeskov under selvforyngelse.

197

2630:44

75

Kanal. Den Ø-ligeste af de to forbindelseskanal fra Klaresø til Kanalens bund og sider holdes nogenlunde synlige.
Skidendam. Ca. 100 m lang, 2 m bred i bunden, op til 5 m
dyb. I kanalen, lige S for Kalvehavevej, et moderne stemværk
(fornyet 1997). Herfra, under Kalvehavevej og resten af
strækningen til Skidendam, er kanalen rørlagt i bunden.

76

Kanal. Den V-ligegste kanal fra Klaresø til Skidendam.
Ca. 160 m lang, op til 2 m dyb.
Synes af være af nyere dato end den Ø-lige kanal.

1

197

2

Kanalens bund og sider holdes nogenlunde synlige.
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2630:45

77

Kanal. En formidabel gennemgravning fra Sortesø til Klaresø Kanalens bund og sider holdes nogenlunde synlige.
fra 1577. Ca. 140 m lang, bundbredde ca. 3 m og dybde (inkl.
den opkastede jord) op til 5 m. Vandet føres nu i rør nedgravet
i bunden af kanalen.
Der findes et moderne stemværk (fornyet 2004) ved kanalens
start ved Sortesø.

3

BESKRIVELSE

BEMÆRKNINGER

223/224

4

78

Kanal. En op til 3 m dyb gennemgravning fra Gl.
Skovfogedmose til Gl. Rørtang Mose.

Kanalens bund og sider holdes nogenlunde synlige.

226/227

5

79

Kanal. Lille, op til 1 m dyb gennemgravning mellem
Stensvaddam til Gl. Rørtang Mose - renden hvori
flodemålsstenen 2630:30 ligger som en tærskel.

Kanalens bund og sider holdes nogenlunde synlige.

184

Fortidsminder og kulturhistoriske spor i NORDSJÆLLAND. Gl. Tisvilde berejst og udgivet 2003. Gl. Frederiksborg berejst 2005. Opsamling,
supplement og rettelser 2009. Del af Øresund tilføjet 2011. Samlet katalog opdateret og udgivet maj 2014.
AFD.

FR. NR.

SB. NR.

226

2630:40

70

BESKRIVELSE

185

BEMÆRKNINGER

Dæmning. På skovens areal er dæmningen 130 m lang.
Tilstanden fin og bevares. Hold dæmningen synlig, og
Fra Ø-enden og til hvor vandløbet passerer, er der 85 m og
præget af kørevej fastholdes.
her er dæmningen er orienteret Ø – V. Gennemskæringen
rækker 5 m. Herfra og videre mod V til skovgærdet er der 40
m, stadig Ø –V, men drejende en anelse mod N.
Dæmningen er ca. 6 m bred, men en markant, flad 4 m bred
krone, stensat langs S-siden (indersiden). Dæmningen er op til
1,1 m høj, men ved gennemløbet er der dog 2 m til
vandspejlet. Dæmningens krone har uden tvivl tjent som vej.
Ved skovdiget slår dæmningen et lille knæk, og fortsætter så
mod V, dog nu en anelse mod S, på en strækning af ca.
100 m. Dæmningen løber her parallelt med, og tæt på
skovdiget, N for dette. Her denne strækning er dæmningen
ca. 1 m høj, ca. 8 m bred, men fortsat med en markant flad
4 m bred krone. Langs kornekanden ses hist og her sten, og
her står gamle træer. Dæmningens krone har uden tvivl tjent
som vej.
I gammel skov.

227

2630:30

67

Flodemålssten (?). Natursten, 60 x 75 x 25 cm stor.
På stenen er indhugget et
F.
Stenen ligger i bunden af den gravet rende, sb.nr. 79, som
forbinder Stensvaddam med Gammel Rørtang Mose.
Stenen ligger som en tærskel i bunden af renden. Sammen
med flodemålsstenen ses en del tilhuggede sten, som
formentlig har udgjort en, dengang stensat rende.
I ung blandet skov.

Tilstanden bevares. Eventuelt sættes stenen op ved kanten
af gennemgravningen. Eventuelt retableres det lille
stensatte kanalstykke. Kontakt i så fald KUAS eller det
lokale museum.
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2630:41

65

BESKRIVELSE
Bro. Bro og brovinger/støttemure. Bueslaget er ellipseformet
med et spænd på 1,6 og med en synlig højde på 1,4 m, idet
bunden ikke er tilgængelig. Bueslaget er muret af ca. 35 cm
lange, flade, let kileformede sten. Fra øverst på bueslaget top
op til vejbanen måles 95 cm. Ud fra broen, 2 trekantede
brovinger/støttemure langs vandløbet – 2,4 m lange og 2 m i
højden. Broens facade og brovinger er opmuret af flade
kampesten. Øverste skifte på facade og brovinger er sat af
markant større sten.

BEMÆRKNINGER
Tilstanden bevares.

Der er kun adgang til broen fra S-siden. Hele N-siden er fyldt
op af den nuværende vej og vejdæmning.
Vandløbet, Lerbækken, er rørlagt.
245

2630:11

62

Brolagt vejstykke gående Ø-V. Det bevarede vejstykke er 35 Trænger hårdt til pleje.
m langt og 3,5 m bredt. Vejbanen består af en brolægning af
omkring 0,2 m store sten, der langs begge vejsider er kantet af
større sten op til cirka 0,4 m langt. Kantstenene kun dårligt bevaret i den N-lige side. Tilsvarende store sten er lagt i midten
af vejbanen.

248

2630:18

60

Høj. 0,4 x 7 m. En 30 x 30 cm stor cementpæl med GI-mærke Tilstanden fin og bevares.
er nedgravet i højen.
Græsklædt. I gammel bøgeskov med et træ på højen.

186

Fortidsminder og kulturhistoriske spor i NORDSJÆLLAND. Gl. Tisvilde berejst og udgivet 2003. Gl. Frederiksborg berejst 2005. Opsamling,
supplement og rettelser 2009. Del af Øresund tilføjet 2011. Samlet katalog opdateret og udgivet maj 2014.
AFD.

FR. NR.

SB. NR.

BESKRIVELSE

BEMÆRKNINGER

SKOVKORT 6
826 - EGEBÆKSVANG SKOV

1.04.04 – Egebæksvang sogn.

Der er i øvrigt flere vejkister/stenkister i skoven, som alle
bør betragtes som fredede.

Bør naturligvis behørigt registreres.

467

2630:19

10

Brolagt vejstrækning. Cirka 120 m lang. Vejbredden er 3,5
m. Brolægningen består af hånd- til hovedstore sten.
Vejmidten samt den Ø-lige kant er markeret med en lige
række hovedstore sten.

467

2630:20

11

Vejkiste / stenkiste / granitplankebro. Broen er opført af
Broen sat i stand 1995.
utilhuggede kampesten. Gennemløbet er ca. 1 m højt,
ca. 0,9 m bredt, og ca. 4,80 m langt. Overliggeren er cirka
1,35 m lang. Fra hver af de 4 facadehjørner udgår lave cirka
1,30 m lange fløjmure, sat af 2 til 3 skifter rå kampesten langs
åløbet. Facadens samlede bredde er cirka 8,40 m.
Vejpakningen over overliggeren er cirka 1,10 m høj. Langs
siderne er rækværk af træ.

467

2630:43

35

Mindesmærke – Grundlovsmonument.
Over en strækning på 8 m, orienteret omtrent NØ-SV, står en
række sten i en let buet linje. 8 sten i alt, foruden et par mindre
”støttesten” ind imellem. De 3 midterste sten er de højeste,
hvorefter højden og størrelsen på stenene mindskes ud mod
enderne. På den midterste sten, er på forsiden, som vender
mod SØ indhugget:

5TE JUNI 1849
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467

4

Den tredje sten fra S i Grundlovsmonumentet, en sten,
45 x 70 x 70 cm stor, registrerede Vebæk som en skålsten
med mindst 5 skålformede fordybninger.

For ca. 15 år siden blev stenen tildelt fr.nr. 2630:42.
Fredningen er ophævet – da fordybningerne ikke er
menneskeskabte men stenens egen overflade.

467

8

DKC. oplyser: En langhøj.

Ikke lokaliseret.

467

39

”Håbets træ” og Mindesten. Foran(SV herfor) et plantet
egetræ er sat en mindesten, natursten, 50 x 35 cm ved foden
og 55 cm høj, på hvilken der på SV er indhugget:

Tilstanden fin og bevares.

Øverst, et par hænder der omslutter en jordklode.
Herunder teksten HÅBETS TRÆ
1-11 1999
470

16

DKC. oplyser: Borg/voldsted, Frydenborg Slot.

470

38

Mindre stump hulvej ca. Ø-V, som deler sig i Ø-enden.
I mellemaldrende bøgeskov.

188

Hverken træet eller stenen er dog så gamle at de kan anses
for at være fortidsminder.
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2630:27

21

BESKRIVELSE
Dæmning og omløbskanal. Dæmningen er oprindelig 35 m OK.
lang. Orienteret SSV-NNØ. Strækningen N for Egebækken er
10 m. Strækningen S for Egebækken er 15 m.
Hvor Egebækken passerer, er dæmningen afbrudt over en
strækning på 14 m målt ved kronen. Der er 3,5 m fra kronetop
til bækkens bund. Et 1 x 3 x 3 m stor hul i kronen i S-lig del af
dæmningen. N om den N-ligste del af dæmningen anes en
stump omløbskanal.
I mellemaldrende bøg.

473

2630:25

19

Dæmning og omløbskanal. Dæmning er oprindelig cirka 90 OK.
m lang. Ø for Egebækken ses et stykke dæmning som er cirka
15 m lang, orienteret NØ-SV. Fra det N-ligste punkt på denne
del af dæmningen udgår overløbsrenden, cirka 6 m bred for
oven og 1,5 m dyb, med retning mod SØ, hvor den 40 m
fremme løber ud i en naturlig kløft. V for Egebækken ses en
del af dæmningen, som er 50 m lang, orienteret fra V mod Ø
drejende en anelse mod SØ. De to dele er afbrudt over en
afstand af cirka 25 m (målt ved kronen), hvor Egebækken
passerer. Højden fra Egebækken til dæmningens krone er 5 m.
I gammel bøgeskov.

BEMÆRKNINGER

189
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2630:26

20

BESKRIVELSE

190

BEMÆRKNINGER

Dæmning og omløbskanal. På Egebækkens V-side, en stræk- OK.
ning af dæmningen på 25 m fra NV drejende mod Ø. På Egebækkens Ø-side en kort stump dæmning på 4 m. Dæmningen
afbrudt over en strækning på 15 m, målt ved kronen, hvor
Egebækken løber frit igennem. Fra bækken til dæmningens
krone er højdeforskellen 4 m. På en strækning af 20 m langs
dæmningens yderside (Ø fra Egebækken) ses overløbskanalen,
som er cirka 6 m bred og op til 1,5 m dyb.
I gammel bøgeskov.

474

7

DKC. oplyser: En rundhøj.

Ikke lokaliseret.

475

9

DKC. oplyser: En rundhøj.

Ingen gravhøj lokaliseret, men en naturlig bakke i
nærheden af det afsatte sted.

22

DKC. oplyser: Bosættelse.

Ikke lokaliseret.

478

37

2 samlinger af sten, som er kløvet. Eventuelt sted for
skærvefabrikation eller lignende.

479

40

”Suttetræ”. Bag Egebækvangs kirke er der, under en stor
gammel eg, plantet en tjørn – cirka 2 m høj, stammen ved
roden er cirka 10 cm tyk. I tjørnen hænger børnene deres
sutter.

Dette kan næppe endnu betragtes som et fredet træ, hvortil
den er knyttet folketro eller historiske overleveringer.- Men
måske ved næste driftplan….
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SKOVKORT 7
831 - KLOSTERRIS HEGN
28

2529:30

24

1.04.08 – Hornbæk sogn.

Runddysse. 0,8 x 10 m. På dyssen et kammer orienteret Ø-V, Tilstand fin og opretholdes.
af 2 bæresten i hver side og en gavlsten i V. Herover en
dæksten. Desuden ses en gangsten. N her for ses 4 store sten –
formentlig et ødelagt kammer. En stor sten i SØ højfod
stammer formentlig også fra det ødelagte kammer. (Dyssen
restaureret i 1906).
Ved dyssekammerets SØ-side står en FM-sten.
Græsklædt. I gammel bøgeskov.

28

51

Ifølge Nationalmuseet: En stensamling uden orden. Muligvis
en sløjfet megalitgrav. (Jeg er helt enig.)

Tilstand bevares.

I gammel bøgeskov.
28

52

Ifølge Nationalmuseet: En stensamling uden orden – muligvis Tilstand bevares.
en sløjfet megalitgrav. (Jeg er helt enig.)
I gammel bøgeskov.

32

2529:36

27

Høj. 0,6 x 11 m. I SØ-lig højfod ligger 2 store sten. I NNV-lig OK.
højfod ligeledes en stor sten.
Desuden ses en skade fra gammel vindfælde i Ø-lig højfod.
Græsklædt og temmelig overgroet af noget selvsået løvtræ.
I ung egebevoksning.

36

2829:31

26

Langdysse. 6 x 10 m. Orienteret ØNØ-VSV.
Tilstand OK og bevares.
1 randsten i N, 1 randsten i Ø, 3 randsten i S og 3 randsten i V.
Enkelte af randsten står på plads, de øvrige er væltede. Dyssen
ligger på en højning cirka 14 m i diameter og 1,1 m høj.
Græsklædt med enkelte træer. I mellemaldrende bøgeskov.
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2629:8

SB. NR.

BESKRIVELSE

101

Et system af NNØ-SSV gående svagt markerede
højryggede agre over et areal på ca. 250 x 120 m.

25

Langdysse. 2,0 x 7 x 19 m orienteret NØ-SV. 10 randsten
bevaret.
Omtrent i midten ses et 3 x 2 m stort og 1,5 m dybt hul, i
hvilket der ses 3 sten, 2 i SV-siden og 1 i SØ-siden. Der er
store kilemærker i den største af stenene.
Stort hul ved randstenene i SV. Helt i NØ-enden, indenfor
randstenene, et 6 x 4 x 1,5 m stort hul, hvori der ses mange
sten – bl.a. dyssens gavlsten, som er væltet derned.
Hel dyssen noget hullet og forgravet.

BEMÆRKNINGER

OK. Tilstand bevares.

Delvis græsklædt og delvis helt dækket af ørnebregner.
En del selvsåning. I lysning i skoven.
63

2629:44

79

Høj.(ruin af høj) 0,7 x 12 m. En del løse sten på toppen.
Noget ujævn og udflydende. I NV-delen en firkantet, lav
nedgravning

Lidt slørende opvækst holdes nede. Ellers OK.

Græsklædt. I gammel bøgeskov.
69

2629:23

62

Høj. 0,5 x 12 m. 5 randsten i NØ og Ø siden. En del løse sten
på højen.

Lidt slørende opvækst holdes nede. Ellers OK.

Græsklædt. I gammel bøgeskov.
69

2629:45

94

Høj. Ruin af høj 0,5 x 12 m. Meget ujævn og udflydende.
Græsklædt. I gammel bøgeskov.

69

102

Et system af Ø-V-gående højryggede agre på et ca.
150 x 100 m stort areal.

Lidt slørende opvækst holdes nede. Ellers OK.
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71

2629:7

28

BESKRIVELSE
Høj. 1,0 x 13 m.

BEMÆRKNINGER
Tilstand bevares.

Græsklædt med en enkelt bøg.
I bøgebevoksning under selvforyngelse.
74/75

Her ses den vejtracé som gik forud for den nuværende vej,
med diger og grøfter på begge sider.

Tilstand bevares.

I mellemaldrende løvskov.

SKOVKORT 8
81

2629:9

31

832 - RISBY VANG

1.04.08 – Hornbæk sogn.

Runddysse. 1,5 x 16 m. Meget forgravet og ødelagt. En del
sten hist og her, på og omkring dyssen. I Ø-siden, sten som
kunne ligne resten af et kammer med gang mod Ø.

Fint. Tilstanden opretholdes.
Underskoven mellem de 3 fr.nr. 2629:9, 2629:10 og
2629:11 bør være ryddet, så der er visuel sammenhæng.

Græsklædt med enkelte træer.
I mellemaldrende ahornbevoksning.
81

2629:10

29

Langdysse. 1,5 x 23 x 8 m orienteret NV-SØ. 21 mere eller
Velplejet. Tilstand fin og bevares.
mindre, væltede randsten. I SØ-enden et kammer, 1,5 x 1,8 m Underskoven mellem de 3 fr.nr. 2629:9, 2629:10 og
stort, sat af 4 bæresten med en cirka 1,2 x 2 x 2 m stor
2629:11 bør være ryddet, så der er visuel sammenhæng.
dæksten over. I NV-enden, et mindre helt ødelagt kammer.
Græsklædt med 2 gamle bøge.

81

2629:11

30

Jættestue. 2,0 x 16 m. På toppen af den smukke afrundede
høj ses toppen af 2 store dæksten fra kammeret.
Toppen af 4 sten på række fra højfoden i ØSØ og op til
kammeret er formentlig sten der markerer gangen.
Græsklædt med enkelte træer.

Velplejet. Tilstand fin og bevares.
Underskoven mellem de 3 fr.nr. 2629:9, 2629:10 og
2629:11 bør være ryddet, så der er visuel sammenhæng.
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2629:12

38

BESKRIVELSE
Langdysse. 0,8 x 16 x 12 m. Orienteret NV-SØ. 18 randsten,
alle væltet. En væltet randsten i NV, som er af kvartsit, synes
at have mindst 30 skåltegn, mange temmelig dyde.
I dyssens midte ses toppen af 5 sten, som udgør et
rektangulært kammer med åbning mod SV. 2 andre sten er
formentlig sidesten fra gangen.

BEMÆRKNINGER
OK Tilstand bevares.

Enkelte træer og en del ahornopvækst.
I mellemaldrende blandet løvskov.

SKOVKORT 9
833 - HORSERØD HEGN
92

2629:15

5

1.04.12 – Tikøb sogn.

Langdysse. 1,5 x 14 x 9 m. Orienteret N-S. 23 randsten, mere Tilstanden er eksemplarisk.
eller mindre væltede. I S-enden et tværstillet rektangulært
kammer af 2 sidesten i hver side og en gavlsten i V.
Kammeret måler 0,8 x 1,2 m. I N-enden et rektangulært
kammer på langs i dyssen 0,8 x 1,3 m stort, sat af 2 sidesten
og 2 gavlsten.
Bortvæltet fra kammeret ligger dækstenen, kløvet i 2 dele.
Græsklædt i lysning. I gammel bøgeskov.

94

2629:17

6

Langdysse. 1,0 x 10 x 6 m. Orienteret N-S med 17 randsten.
Græsklædt med et par bøge. I gammel bøgeskov.

OK..
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94

2629:24

7

BESKRIVELSE
Dysse - rest af dysse. Højning, den måler 0,8 x 11 x 7 m,
bortskåret i N af skovdige, N for hvilket resten af højen er
styrtet i en grusgrav. 3 store sten på toppen. Masser af flint i
overfladen.

BEMÆRKNINGER
OK.

Tæt overgroet med ung birk og ahorn. I gammel bøgeskov.
94
98

2629:16

61

Højryggede agre. I afdelingen ses N-S-gående højryggede
agre over et areal på ca. 250 x 200 m.

2

Langdysse. ”Videdysse” 1,5 x 17 x 8 m orienteret N-S. 17
randsten, enkelte helt på plads men de fleste mere eller mindre
væltede. I S-enden et rektangulært kammer 1,0 x 1,2 m stort,
orienteret på langdyssen. Kammeret sat af 2 sidesten og 2
gavlsten. En stor overlægger sten er væltet bort fra kammeret.
I N-enden et rektangulært kammer på tværs af dyssen 0,9 x
1,3 m stort sat af 2 sidesten , 1 gavlsten og en tærskelsten i Ø.
Over kammeret en dæksten.
Græsklædt friholdt fra træ, men med en del opvækst..

99

4

Her skulle der efter Nationalmuseets optegnelser ligge en høj. Ikke lokaliseret.
I mellemaldrende rødgranbevoksning.

99

Lidt S for Risbyvej, ca. midt for afdelingen, har jeg fået oplyst .
i år ca. 2004, at der indtil for nogle år siden skulle have stået
en v. Langensk afd.sten. Stenen eftersøgt dengang, og igen i
maj 2011, uden resultat.
I gammel måleskov.

100

2629:13

3

Høj. 0,5 x 8 m.
Græsklædt. I gammel bøgeskov.

OK.

195
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100

2629:14

1

Langdysse. 1,0 x 14 x 7 m orienteret NNØ-SSV. 17 randsten
om dyssen. De fleste er væltet og enkelte sidder på plads.
I SSV-enden et rektangulært kammer 100 x 120 m af
3 bæresten og en tærskelsten i ØSØ. Kammeret har dæksten.
Desuden ses en gangsten. I NNØ-enden et rektangulært
kammer af 3 bæresten og i ØSØ en tærskelsten. Desuden ses 2
gangsten. Dækstenen ligger væltet ud et par m fra kammeret.

BEMÆRKNINGER

Græsklædt. I gammel bøgeskov.
102

2629:39

64

Høj. 1,1 x 14 m. Meget velbevaret.

Tilstand bevares.

Græsklædt. I gammel bøgeskov.
115
m.fl.

”Kong Valdemars Vold”. Et jorddige, der i to dele strækker
sig gennem skoven.
En Ø – V gående del, ca. 1200 m lang, gennem afd. 115, 116
117,118 og 119, og en N – S gående del, ca. 500 m lang,
gennem afd. 133, 134 og 136.
Trods sit storslåede navn, har det næppe noget med
VALDEMARERNE at gøre. Det er snarere et gammelt skel
mellem Tikøb bys jorde og overdrevet.

115/116/
128

130

Oldtidsagre.

119/120/
128

131

Oldtidsagre.

46

Skålsten. Stenblok, 0,45 x 1,10 x 1,80 m. Med mindst
35 skåltegn.
I lysning ud til skovvej.

120

2629:28

Flot plejet område. Tilstanden bevares.

196
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2629:29

49

BESKRIVELSE
Von Langensk afd. sten. Utilhugget natursten, som måler
27 x 30 ved grunden og er 38 cm høj.
På siden som vender mod SSØ er indhugget nummeret:

6i
I bevoksning af mellemaldrende eg.
Horserød Hegn lå i Frederik d. Vs Revir.
I ”Nordsjællands skove gennem 200 år” på side 154 står at
læse:
”I Horserød Hegn - - - - - - - - - - , findes på oprindelig plads
en Langensk afdelingssten mrk. C 61.
Hvad ”C” skal betyde ved jeg ikke, men der står ganske rigtig
”61” på stenen. Det oplyses ikke hvor længe stenen har været
kendt, og jeg har ikke kunnet finde nogen der ved det.
Fhv. skovrider Bergsten omtaler denne sten i en indberetning
d. 30.01.64 til Direktoratet for Statsskovbrug, som svar på
deres henvendelse dateret 21.01.64, ved forberedelse til von
Langens 200 års jubilæum d. 23. juni 1964.
Derimod nævner han ikke den anden sten – 2629:22, hvilket
vel kun kan skyldes, at den ikke var kendt på dette tidspunkt.
I sin bog ”Skovene omkring Helsingør” (Helsingør
Kommunes Museer 1999) nævner Bergsten på side 45 de to
sten i Horserød hegn, idet han skriver: ”To granitsten med
tallene 61 og 36 indhugget i siderne, stammer fra von Langens
skovindeling og skelmarkering i 1765, er fundet nærheden af
før nævnte skålsten (her er tale om skålsten, fr.nr. 2629:28 i
afd. 120), og ved Rosenbækmose i den østlige del af skoven.
FORTSÆTTER

197

BEMÆRKNINGER
Tilstand fin i øjeblikket.
FORTSAT
Her nævnes begge sten i Horserød Hegn. Om den nær
Rosenbækmose, skal lige understreges, at der står såvel 36
som 37 på den. Sært, at Bergsten ikke får nævnt begge
numre.
Stenen står ikke dybt i jorden, den er ikke støbt ned i beton,
og der er intet der tyder på, at stenen ikke står præcist, som
da den blev fundet. Om nogen har drejet stenen engang, er
da mulige, for jeg undrer mig da over, hvorfor nummeret
på stenen vender mod SSØ, samtidig med, at stenen står i
SØ-hjørnet af sin afdeling. Inskriptionen vender altså bort
fra afdelingen, og jeg ville mene, at nummeret skulle vende
mod VNV, svarende til på skrå ind mod den v. Langenske
afd. 61.
Stenen bør afmærkes med en rød stolpe (husk 2 m zonen).
Stenen blev registreret som fredet fortidsminde i 1981, og
optræder efterfølgende på skovkortet med signatur.
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125

2629:19

8

BESKRIVELSE
Røse. 1,0 x 10 m.

BEMÆRKNINGER
OK.

Et par egetræer på røsen og en del selvsåning.
I mellemaldrende egebevoksning.
126/127

A

121

Et forløb hen over mosen og op over skrænten som hhv. en
”dæmning” og en ”vej” – hvad det dog næppe er. Dæmningen er 5 m bred, 0,7 m høj og cirka 110 m lang. ”Vejen”,
i dæmningens forlængelse mod S, op ad og over kanten af
skrænten er cirka 55 m lang, 5 m bred og 0,7 m dyb.
Alder og formål ukendt.

.

I hhv. moseområde og i gammel bøgeskov.
130

2629:41

68

Røse. 0,8 x 7 m. Røsen ligger i forbindelse med
jernalderagerfelt.

OK.

Græsklædt med enkelte bøg på toppen. I gammel bøgeskov.
131

2629:40

67

Røse. 0,6 x 7 m. Røsen ligger i forbindelse med
jernalderagersystem.

OK.

Græsklædt, med en stor bøg på røsen. I gammel bøgeskov.
132

2629:27

48

Røse. 1,0 x 8 m. Røsen ligger i forbindelse med et
jernalderagerfelt.
I ung rødgranbevoksning.

126/128/
129/130/
131/134/
136

129

Oldtidsagre og masser af små rydningsrøser. 3 af de største
rydningsrøser har fr. nr. 2629:27, 40 41.
Overvejende gammel bøgeskov.
Enkelte områder med mellemaldrende rødgran.

Området plejet lige efter bogen.

198
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BESKRIVELSE

BEMÆRKNINGER

På ældre skovkort er der, 130 m ØSØ for nummerpæl 120
Stenen efterlyses stadig.
afsat en FLODEMÅLSSTEN. Dengang afmærket på
Det kunne være interessant om den fandtes og kunne stilles
søbredden, nær pynten ved ”Rømers Ø”.
op igen, og interessant om der stod FI (F1) på den.
Men i dag, med den lavere vandstand, ligger det sted lidt inde
på land (jævnfør afsætningen af flodemålsstenen 2629:42,
mærket Fz (F2) i Gurre Vang).
Stenen blev eftersøgt for mange år siden og igen i maj 2011,
men uden resultat.

140

18

Ifølge Nationalmuseets optegnelse: Fund af flinteøkse fra
tragtbægerkulturen.

142

34

Høj. Her har tidligere være registret den fredede høj 2630:13.
Højen har været eftersøgt ved flere lejligheder uden held.

150/151/
152/154/
155

132

Oldtidsagre.

62

Høj. 1,8 x 23 m. Smuk og velformet.

153/165

2630:28

Fredning ophæves.

Tilstanden bevares.

Græsklædt med gamle bøge, overvejende gammel bøgeskov.
Ung rødgran i NV-siden.
165

199

2630:29

63

Høj. 1,3 x 16 m. Enkelte randsten ses. En del sten synlige i
højoverfladen.
Græsklædt med gamle bøge og en enkelt gammel lærk.
I gammel bøgeskov.

Ellers meget fin.
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2630:22

47

BESKRIVELSE
V. Langensk afd. sten. Utilhugget natursten, som måler
19 x 31 cm ved grunden og er 40 cm høj.
På siden som vender mod NNV er indhugget nummeret:

200

BEMÆRKNINGER
Tilstand fin i øjeblikket, men stenen bør afmærkes med en
rød stolpe.

FORTSAT
Horserød Hegn lå i Frederik d. Vs Revir. Stenen står i
På siden som vender mod VSV er indhugget nummeret:
S-enden af hvor v. Langens afd. 35 og 36 mødes, idet
afd. 35 ligger Ø for afd. 36. Drejes stenen 45 grader med
37
uret, ville numrene på stenen pege skråt ind mod de
afdelinger numrene referere til, sådan som jeg tror de skal.
I gammel bøgeskov.
MEM det er stadig galt, for stenen står mellem to forkerte
afdelinger.
START
Stenene er måske alligevel engang, blevet fundet et andet
Hverken i ”Nordsjællands skove gennem 200 år”, eller ved
sted, og sat her – men i så fald forkert i forhold til
fhv. skovrider Bergsten indberetning d. 30.01.64 til
v. Langens afdelingerne, og tilmed drejet forkert. Jeg har
Direktoratet for Statsskovbrug, som svar på deres henvendelse forsøgt, at få omstændighederne ved fundet at stenen
dateret 21.01.64, ved forberedelse til von Langens 200 års
opklaret, men ingen husker mere noget om det. Det ville
jubilæum d. 23. juni 1964, omtales denne sten. Den var altså være fristende, at flytte stenen til en plads ca. 400 m
ikke kendt på det tidspunkt, men er først blevet opdaget
længere mod VSV, lige N for Mikkelsvej og V for grøften i
senere. Hvornår vides ikke.
afd. 170, hvor den kunne vendes rigtigt i forhold til v.
Bergsten nævner den i sin bor ”Skovene omkring Helsingør”
Langens afdelingsnumre. Men det bør flere og klogere folk
(Helsingør Kommunes Museer 1999) – se nærmere herom
end jeg tage stilling til.
under 2629:29.
Stenen blev registreret som fredet fortidsminde i 1981, og
Under alle omstændigheder bør stenen afmærkes med en
optræder efterfølgende på skovkortet med signatur.
rød stolpe (husk 2 m zonen).
Stenen står ikke dybt i jorden, den er ikke støbt ned i beton, og
der er intet der tyder på, at stenen ikke står præcist som da den
blev fundet. Men noget er galt.
FORTSÆTTER

36
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BEMÆRKNINGER

SKOVKORT 10
485

2629:42

65

834 – GURRE VANG

1.04.12 – Tikøb sogn.

Flodemålssten. Udkløvet sten, 35 x 45 cm ved grunden,
25 x 28 i toppen og 80 cm høj.
På siden som vender mod NØ er for oven indhugget:

Tilstanden fin og bevares.
Stedet holdes synligt og tilgængeligt.
Stenen bør evt. markeres med rød stolpe.

Fz
__________
Den vandrette linje sidder omtrent midt på stenen.

Fz

skal formentlæig tolkes som F 2, og flodemålssten F 1
efterlyses. Se herom under Horserød Hegn afd. 136.

201
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2630:2

40

BESKRIVELSE
Gurre Slotsruin. Med svage spor af voldgrave, ruiner af
omgivende murværk og indre borgtårn.

202

BEMÆRKNINGER
FORTSAT

Det indre af slotsruinen er bevokset med græs, brændeUden om borganlægget kan der enkelte steder mod N og Ø
nælder og fire tjørnetræer. På toppen af det indre tårns muranes svage spor af den tidligere voldgrav. Disse ses tydeligst værk vokser græs.
mod N, hvor voldgraven fremstår som en ca. 8 m bred
Slotsruinen ligger i et mindre, udyrket område omgivet af
sænkning ca. 8 m udenfor det hegn, som omgiver ruin
græsgange med Ø og V for ruinen løber et lille vandløb Nterrænet.
S. Slotsruinen ligger ovenpå en ganske svag højning.
Selve slotsruinen består af et omgivende, firkantet murværk, Oprindelig har anlægget været omgivet af voldgrave mod
ca. 37 m (N-S) x 43,5 m (Ø-V) med et fremspringende tårn i N, Ø og V, mens den nu udtørrede Gurre Sø har gået helt
op til anlægget mod S.
hvert hjørne. Murene er knap 2 m tykke og bygget af
Adgangen til slotsruinen sker via en sti fra en lille parmunkesten, der hviler på et kampe stenfundament. Det
keringsplads ca. 100 m V for ruinen. Her er der plads til en
bevarede murværk, der oprindeligt har udgjort en del af
enkelt bus.
kælderetagen, står nu op til 3 m.s højde. På ydersiden af det
To små trætrapper ved de to oprindelige åbninger hhv. i
NV-lige, NØ-lige og SØ-lige hjørnetårn sidder åbninger fra
den N-lige og S-lige omgivende mur giver adgang til
lokumsafløb. I det SØ-lige tårn er i stedet et mindre afløb fra
borgterrænet.
det vandreservoir, som tårnet har indeholdt. Et par mindre
trapper fører midt gennem den N-lige og S-lige mur fra to an- Inde i borgruinen giver en ældre jerntrappe mulighed for at
løbspladser og op på borgområdet. Hovedadgangen til borgen komme op på muren af de indre borgtårn også ned i dette.
Ligeledes giver en jernstige på ydersiden af den omgivende
er dog foregået gennem en åbning i østmuren.
V-mur mulighed for at kigge ned i det SV-lige hjørnetårn,
Midt på det indre borgterræn står et stort, firkantet tårn af
som har fungeret som cisterne.
kampesten. Tårnet måler ca. 12 m (N-S) x 15,5 m (Ø-V) og er
Plejes efter særlig plejeplan i samarbejde med
bevaret i op til ca. 2,5 m.s højde. Inde i tårnet ses resterne af
Nationalmuseet.
en rumopdeling i den større V-lige og i en mindre Ø-lig del. I
den V-lige del findes en kampestensbrønd. Den er nu ca. 1,7
m dyb og måler 2 m og 1,5 m i en henholdsvis ydre og inde
diameter.
FORTSÆTTER
486

2630:2

118

På marken ca. 150 m NNØ for slotsruinen, er ladegården
gravet ud – nu markeret med en lav tørvemur.

Holdes synlig.
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2630:47

119

BESKRIVELSE

203

BEMÆRKNINGER

Mindesten. 95 x 50 cm i flade, og 105 cm høj. I den flade
forside, som vender mod V, er indfældet en rektangulær
marmorplade, 61 x 46 cm stor med inskription.
SOPHUS MAGNUS BJØRNSEN
FØDT 3 DEC. 1790 * DØD 6 MARTS 1857
JUSTITSRÅD OG RIDDER
SKOVRIDDER
1. KRONBORG DISTRIKT
____________
DEN TAK DIG BONDES SENDER BAG SIN PLOV
GENTAGER ECKO FRA DIN GRØNNE SKOV
LAD OLDTIDSMINDET DU HAR HOLDT I ÆRE
LAD MINDET OM ET DAADRIGT LIV NU BÆRE

Opstillet under den store lind ved slotsruinen.
486

2630:14

50

Teglovn under jorden. I skrænten ca. 40 m SV for kanalen
mellem Gurre Sø og Slotssøen findes under jorden rester af en
middelalderlig teglovn. Det fredede areal måler 30 m i N-S og
20 m i Ø-V. Arealet fremtræder som 2 sænkninger adskilt fra
hinanden af en bunke teglfragmenter. Den N-lige sænkning
måler 7 x 7 m og er 1 m dyb, den S-lige måler 3 x 5 m og er
0,5 m dyb. Bunden af den S-lige sænkning ligger ca. 1 m
under bunden af den N-lige. Teglbunken måler 3 x 5 m
(orienteret Ø-V) og er 0,5 m høj.
Bevokset med mellemaldrende ahorn.

Tilstanden bevares.
Har i dag (april 2011) ganske svært ved at se og forstå
hvad der her er skrevet. De gamle udgravningsrapporter
og tegninger (fotos) bør findes frem, for, om muligt, at blive
klogere.
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2630:21

51

Teglovn under jorden. I skrænten ca. 30 m SV for kanalen
mellem Gurre Sø og Slotssøen findes under jorden rester af en
middelalderlig teglovn. I terrænet fremtræder anlægget som en
vold af teglfragmenter, der strækker sig ud fra skrænten i NØlig retning. Volden er 6 m lang , 5 m bred og 0,8 m høj (ca.).
Det fredede areal er trekantet og måler 10 x 10 x 10 m.
Arealet omfatter volden, skrænten og terrænet imellem.

204

BEMÆRKNINGER
Tilstanden bevares.
Har i dag (april 2011) ganske svært ved at se og forstå
hvad der her er skrevet. De gamle udgravningsrapporter
og tegninger (fotos) bør findes frem, for, om muligt, at blive
klogere.

I mellemaldrende ahornbevoksning.
486

2630:38

109

V. Langensk afd. sten. Firkantet, groft tilhugget sten,
32 x 28 cm i fladen og 30 cm høj.
På toppen af stenen er indhugget tallet

61
Stenen er genopstillet nogenlunde i det SØ-lige hjørne
af afd. 61
I gammel løvskov
Gurre Vang hører til Frederik d. V’s revir.
START
E. Laumann Jørgensen fortæller, at han og hans kollega,
Ægstrup, fandt stenen 1946, da de var i gang med at taksere
vedmasse i området Ø for skovvejen, N for ”Valdemarslund”.
E. Laumann Jørgensen fortsætter: ”Det var tæt Ø for
skovvejen, og vi kunne se søen gennem træerne. Vi bar den
godt 100 kg. tunge sten hen til bilen, lagde den i
bagagerummet og kørte den op til skovrider Muus på
”Valdemarslund”. Der fik vi lov at stille stenen på
gårdspladsen i SØ-hjørnet af sidebygningen”.
FORTSÆTTER

Stenen holdes synlig.
FORTSAT
I november 2004, eftersøgte jeg stenen og fandt den ved
SV-hjørnet af hovedbygningen.
De nuværende ejere, Bjørn og Karina Andersen, kendte
naturligvis til stenen, men ikke til, hvad det var for en sten.
De havde ikke noget imod, at vi fik stenen tilbage, så den
kunne blive sat op i skoven igen.
Stenen har fået isat et jernanker, som er blevet støbt ned i
beton. Den 10. juni 2005 blev stenen sat op i den
von Langenske afd.-grænse mellem afd. 56 og 61.
Vi valgte, at sætte stenen ved et spor, så folk kan se den,
men nogenlunde i SØ-hjørnet af afd. 61, og næppe langt fra
det sted E. Laumann Jørgensen beskriver.
Stenen er blevet registreret som fredet fortidsminde i juni
2005, og vil fremover blive markeret med signatur på
skovkortet.
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486

120

Vandløbet, som passerer V om slotsruinen, er ført under den
asfaltvejede kommunevej i en fin stenkiste/vejkiste.

486

20

Ifølge Nationalmuseet: Fund af flintdolk og flintøkse.

106

Dæmning. 35 m lang, 6 m bred og 1 m høj orienteret mod
Ø-V. 7 m fra V-siden en gennemgravning ved nuværende
grøft.
Alder og formål ukendt. Formentlig opstemning til fiskedam.

488

2629:43

BEMÆRKNINGER
Ikke vores.

I gammel bøge skov med en del ahorn opvækst.

SKOVKORT 11
422

2630:15

31

841 – NYRUP HEGN

1.04.12 – Tikøb sogn.

Høj. 1,3 x 17 m. Flad topflade, som måler 12 m i diameter.
Et 0,8 x 5 m stort hul i toppen. En del slidskader på højen.

Tilstanden bevares.
Evt. bør højen restaureres.

Græsklædt med 2 gamle bøge. I gammel bøgeskov.
435

2630:5

15 A

Milepælshøj. 1,5 x 6 m. Om foden er sat en krans af mindst
20 større sten. (Enkelte er usynlige eller fjernet). Milestenen
på højen mangler. Afstanden er 5½ mil fra København.
Græsklædt med begyndende selvsåning.

438

2630:16

15

Høj. 0,8 x 15 m. Flad topflade, 12 m i diameter.
Græsklædt med enkelte mellemaldrende lærk.
I nyskovet område.

Tilstanden bevares.
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BEMÆRKNINGER

Høj. 0,8 x 14 m. Flad topflade, 10 m i diameter.
I nyskovet område.

444/446/
458/459
445

2630:32

133

Oldtidsagre.

30

Sagnsten, "Barnefodsstenen". Jordfast sten i skovbunden.
40 x 100 x 150 cm. På stenens oversiden ses aftrykket
af et par barnefødder.
Ifølge sagnet er der kun aftryk af 1 fod, men det synes mig
ar der er to - den venstre dog tydeligere markeret end den
højre.
Græsklædte omgivelser. I gammel bøgeskov.

450
458

B

35

Ifølge Nationalmuseet: Fund af jernslagger.

127

Firkantet jorddige. En svinefold, har jeg ladet mig fortælle.
Et ikke helt intakt, 0,8 m højt og 1,5 m bredt jorddige,
ca. 12 x 15 stort. Den SØ-lige side er sammenfaldende med
skovdiget.

Tilstanden bevares.
Røvere overfaldt diligencen fra København, de rejsende
flygtede og blev dræbt. Et barn sprang op på stenen og blev
dræbt her, men hendes ene fod gav et aftryk i stenen. I den
gamle kongevejs dage hørtes der i mørke nætter ligesom et
barneskrig; men efter at Kongevejen blev flyttet udenfor
Nyrup Hegn, og den gamle vej nedlagt, høres skriget ikke
mere.
Tilstanden bevares.

I ung bøg.
462

2630:6

42

Brolagt vej. Del af Kong Frederik d. II’s kongevej fra 1585.
Strækningen er 70 m lang. Brolægningen er 3,8 m bred og er
lagt af ubearbejdede sten. Belægningen er delt i midten af en
rad lidt større sten og begge sider er flankeret af eller med
kantsten i en tilsvarende størrelse.

Tilstanden bevares.
Hold øje med om tung trafik på tværs af vejstykket trykker
eller beskadiger brolægningen. Er det tilfældet skal
trafikken lægges udenom.
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462

2630:7

43

Brolagt vej. Del af Kong Frederik d. II’s kongevej fra 1585.
Strækningen er 63 m lang.

Tilstanden bevares.

462

2630:8

44

Brolagt vej. Del af Kong Frederik II’s kongevej fra 1585.
Strækningen er ca. 63 m lang.

Tilstanden bevares.

462

2630:9

45

Brolagt vej. Del af Kong Frederik II’s kongevej fra 1585.
Strækningen er ca. 27 m lang.

Tilstanden bevares.

462

2630:48

126

Vejkiste/stenkiste. Selve kisten var under vand ved
besigtigelsen, men facaderne måler 2,5 m i bredden og er ved
slug 1,3 m høj og ved afgang 1,8 m høj.
Kisten fører vand under Frederik d. 2.s Kongevej.

Tilstanden bevares.

A

BESKRIVELSE

BEMÆRKNINGER

SKOVKORT 12
842 - KROGENBERG HEGN
517

122

Et system af højryggede agre. Orienteret omtrent Ø-V og
dækkende et areal på ca. 200 x 200 m.
I gammel bøgeskov.

1.04.12 –Tikøb sogn.

207

Fortidsminder og kulturhistoriske spor i NORDSJÆLLAND. Gl. Tisvilde berejst og udgivet 2003. Gl. Frederiksborg berejst 2005. Opsamling,
supplement og rettelser 2009. Del af Øresund tilføjet 2011. Samlet katalog opdateret og udgivet maj 2014.
AFD.

FR. NR.

SB. NR.

523

BESKRIVELSE

BEMÆRKNINGER

I stendiget, ud mod vejen ved Marienlundhus, registrerede jeg Ved besigtigelsen d. 6.04.11 kunne jeg ikke genfinde
engang en sten med inskription.
stenen, som hermed efterlyses.
Af stenen er en flade på 80 x 80 cm synlig. På stenen ses
følgende indskrivning:

Når/hvis den genfindes, skal den nummereres hos KUAS:

IKP 1918.
Indskrivningen vender mod Ø.
528

535

2630:37

22

Ifølge Nationalmuseet: På Ravnebakken ligger en stor - vidst
nok - jordfast sten, og flere mindre. Måske rest af en lille høj,
ødelagt ved ældre tids grusgravning.

1995 - intet at se, ej heller 2011.

108

Langhøj. 0,5 x 20 x 6 m, orienteret omtrent Ø - V.
I S-siden, 9 m fra V-enden et 2 x 2 x 0,3 m stort hul.

OK.

Græsklædt og træbevokset. I gammel nåletræsbevoksning.
541/542

B

123

Fra Holstenshus, langs S-siden af asfaltvejen mod SØ, en ca.
150 m lang strækning af det tidligere vejdæmning/vejrace
med vejkiste/stenkiste.

Tilstanden fin og bevares.

I gammel bøgeskov.
545

2629:25

17

Høj, (dyssetomt). 1,0 x 10 m. Mange hånd- til hovedstore sten Holdes, som nu, fri for selvsåning.
i overfladen. I Ø-delen af højen et 0,8 x 2 x 2 m stort hul.
Ellers OK.
Græsklædt. I gammel bøgeskov.

544/545

208

125

Et system af højryggede agre. Orienteret VNV-ØSØ.
Ikke særlig markant. Arealet, som ligger på begge sider at
asfaltvejen er ca. 250 x 200 m stort.
I gammel bøgeskov.
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Et lille areal med oldtidsagre, med en meget tydelig
terrassekant.
I gammel bøgeskov.

553

56

Lokalitet med en stenkoncentration. Arkæologisk
undersøgelse 1999 ved Finn Kramer, Nordsjællands
Folkemuseum.
Journal A 808

SKOVKORT 13
591

2629:37

61

843 - DANSTRUP HEGN

1.04.01 – Asminderød sogn.

Røse. 0,4 x 6 m.

Tilstanden opretholdes.

I mellemaldrende bøgebevoksning med spor over røsens
SSV fod.
608

2629:38

62

Høj. 1,0 x 11 m. I højfod i NNØ er væltet randsten.
Desuden ses en del løse sten på højen.

Tilstanden fin og bevares.

I ung bøgebevoksning.
621

2629:22

28

Høj. 0,8 x 10 m. Noget ujævn overflade.
Græsklædt med gammel skovfyr på højen.

635

100

Et ca. 200 x 200 m stort område med et fint system af
højryggede agre, orienteret Ø-V.
I overvejende gammel bøgeskov.

OK. Tilstanden bevares.
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2729:9

34

BESKRIVELSE
Mindesten for Hans Rostgaard. Firkantet, tilhugget sten.
23 x 26 i tværmål, 96 m høj. På siden, som vender mod N, er
indhugget et sammenskrevet monogram af de 3 bogstaver

H, R og G
samt desuden

1659.
Stenen er stillet midt i en stenkreds, 8,25 m i diameter, sat af
24 sten. Fredningen omfatter både mindesten og stenkredsen
omkring.
I gammel bøgeskov.

BEMÆRKNINGER
Fin tilstand som bevares.
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SKOVKORT 14
564

2630:33

107

844 - MUNKEGÅRDS HEGN

1.04.12 – Tikøb sogn.

Høj. 1,0 x 18 m. Noget udflydende og ujævn i overfladen. På
toppen rester af et firkantet dyssekammer bestående af 2
sidesten på plads i HHV. N og S, samt 2 sprængte sten i Ø.
Henover højens N-lige del et Ø-V-gående skovdige. N for
diget er højen pløjet borg. SV-lig højfod beskadiget af stor
vindfælder.

OK.

Græsklædt med enkelte træer og den del opvækst..
564

66

Fint system af højryggede agre. Orienteret N-S, dækkende et
areal på ca. 250 x 300 m.
I gammel bøgeskov under selvforyngelse.

564/565/
566

2630:49
A

128

Kong Christian d. 4.’s Kongevej. Efter sigende en stump af
Kong Christian d. 4.’s Kongevej. Enkelte steder ses svage
spor af grøfter på begge sider. Vejforløbet fortsætter S ud ad
skoven - men her, under en ibrugværende befæstet skovvej.
(21.02.07. Jeg undrer mig over hvorfor der står Chr. 4. Jeg ved
ikke af andet end at det var Fr. 2. der lavede KONGEVEJE.
Hvis det er noget jeg har fået oplyst af andre, har jeg glemt af
hvem. Er der nogen der ved hvad der er det rigtige, for ellers
vil jeg da mene at Fr. 2. skal have æren, også her i
Munkegårds Hegn.)

Vejstrækningen må ikke køres i stykker.
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SKOVKORT 15
845 - ENDRUP HEGN
649

2729:8

25

År 1995.
Et halvcirkelformet anlæg der vender mod S. En grav
udvendig og en vold indvendig omslutter et plateau, der måler
ca. 50 m (Ø-V) x 30 m (N-S) – idet resten, den N-lige del af
anlægget ikke lod sig se i den massive unge bevoksning.
Graven og volden er omtrent lige store. Tilsammen måler de
ca. 7 m i bredden. Fra bunden af graven til toppen af volden er
højdeforskellen fra 1 til 1,5 m. Anlæggets samlede
udstrækning bliver i alt ca. 70 m (Ø-V) og ca. 40 m (N-S).
Mod S er graven og volden gennembrudt af et 3 m kørespor.
Volden og graven er mere markant end et almindeligt anlagt
dige.
År 2003.
I dag, hvor træerne i afd. 648 (N for den ovenfor beskrevne
halvcirkel) er vokset op, så man kan se igen, ses det tydeligt,
at "volden" er et stort dige, som fortsætter og har den form,
som fremgår af skovkortet.
Havde jeg kunnet se hvad man kan i dag, havde jeg ikke fredet
anlægget.
År 2011.
Ved besigtigelsen mødte jeg en hr. Bent Jakobsen,
Davidsvænge 6, som fortalte mig, at det var LIVGARDEN,
som i 1937 havde øvelsesområde her, der havde bygget
volden. Bent Jakobsen havde sine oplysninger fra en hr. Peter
Marius Jensen, Davidsvænge 11.
Fredningen opretholdes.

1.04.01 – Asminderød sogn.

212

Fortidsminder og kulturhistoriske spor i NORDSJÆLLAND. Gl. Tisvilde berejst og udgivet 2003. Gl. Frederiksborg berejst 2005. Opsamling,
supplement og rettelser 2009. Del af Øresund tilføjet 2011. Samlet katalog opdateret og udgivet maj 2014.
AFD.

FR. NR.

SB. NR.

649

BESKRIVELSE

BEMÆRKNINGER

År 2003.
Jordbunkerne bør jævnes ud over hullerne igen og sporene
På bakketoppen i området S for 2729:8 ses afgravninger af
slettes. (Det kunne hr. Finn Reinhardt Frederiksen passende
terrænet, som kunne ligne arkæologiske udgravninger. Jeg ved selv have lov til.)
ikke, hvem der graver. Udgravningerne så nye ud ved forrige
berejsning i 1995.
År 2011.
Samme Bent Jakobsen kaste også lys over disse gravninger,
idet han kunne oplyse, at det var viceborgmester i
Fredensborg, fru Ulla Hardy Hansens mand, hr. Finn
Reinhardt Frederiksen, der som ”Amatørarkæolog” havde
gravet på stedet.
Stedet nu helt overgroet. I gammel bøgeskov.

SKOVKORT 16
851 - KELLERRIS HEGN
571
578

A

36

I N-delen af afdelingen ses over 20, næsten N-S - gående
højryggede agre, dækkende et areal på ca. 200 x 100 m.

1.04.04 – Egebæksvang sogn.

36

På et område 10-12 m i diameter ses en del håndstore sten og
en del knust flint. Her har formentlig ligget en dysse engang.
Nu helt væk.

1.04.09 – Humlebæk sogn.

I gammel bøgeskov under selvforyngelse.
582
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2730:15

55

Høj - højrest. 0,8 x 19 m. Noget medtaget af tidens tand, med OK.
flad topflade, 16 m i diameter.
1.04.09 – Humlebæk sogn.
Græsklædt, med megen selvsåning. I gammel bøgeskov.
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582

2730:16

56

Høj – d.v.s. reaterne af en stor høj. 0,8 x 18 m. Noget
medtaget af tidens tand, med en flad, udhulet topflade, 15 m i
diameter. En del store sten ses på topfladen.

BEMÆRKNINGER
OK.
1.04.09 – Humlebæk sogn.

Græsklædt med en del opvækst. I gammel bøgeskov.
582

2730:17

54

Høj. 0,5 x 9 m. Tidligere overpløjet, stor rodvælter i NV
højfod.

OK.
1.04.09 – Humlebæk sogn.

Græsklædt, med en del opvækst. I gammel bøgeskov.

SKOVKORT 17
852 - KROGERUPSKOVENE
705

8

1.04.09 – Humlebæk sogn.

Ifølge Nationalmuseet: Et sløjfet gravkammer fra stenalderen. Kunne ikke erkendes.
I mellemaldrende skov af eg og rødgran.

709

2730:18

57

Teglovn. Nærmest firkantet i formen ca. 15 x 15 m og 1,5 m OK.
høj. En del af toppen bortgravet. Hist og her ses sten. Desuden
ses en masse teglfragmenter. Rundt langs tre af siderne (ikke
SSØ-siden) ses lave flade grøfter.
En del opvækst på anlægget. I gammel bøgeskov.

710

2730:10

34

Høj. 0,5 x 8 m. Meget ujævn i overfladen. Sten midt på højen.
Tilplantet (1983) med sitka, som bortset fra en gang
rækkehugst, stadig vokser på højen.
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52

BESKRIVELSE
Mindesten, over Frederik Rostgaard. Stenen, der er en del af
et stengærde, måler 1,5 m i højden og 0,7 x 1,1 m i tværmål
ved jorden. På stenens forside, som vender mod VSV er
indhugget følgende inskription:

BEMÆRKNINGER
Tilstanden bevares.

ANNO 1720
LOOD FRIDERIK

(I og K sammensmeltet!)

ROSTGAARD
SETTE DENNE
STEEN OG 100
FAVNE AF
DETTE DIGE

2730:19

69

Mindesten, ”Bryllupsstenen”. Til minde om Friderich
Rostgaard giftermål med Conradine Reventfeld.
Stenen måler 100 x 50 cm i grundfladen og er 90 cm høj.
På siden som vender mod Ø findes følgende inskription:
Øverst, med ophøjede tegn, i en rektangulært forsænkning,
48 x 15 cm stort, årstallet:
Her under:

1703
FRIDERICH
ROSTGAARD
CONRADINE
REVENFELD.

Bogstaverne ”C” og ”O” i CONRADINE, er beskadiget.
Opstillet på græsplænen for Ø-gavlen af den S-lige længe på
Krogerup Avlsgård.

Tilstanden fin og bevares.
Stenen opstillet på dette sted d. 29. maj 2006.
Førhen fandtes stenen, temmelig skjult bag gården,
på gårdens V-side.
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Langdysse. 1,5 x 14 x 9 m orienteret omtrent NV-SØ.
Godt slidt af besøgende. Tilstanden bevares.
13 randsten se fordelt omkring dyssen. På toppen en
pryddysse, sat af 3 bæresten og en flad dæksten. Derunder,
i jordoverfladen, ses et "ægte" rektangulært kammer, af 2
store sidesten og en gavlsten i NV ses, 170 cm langt og 50 cm
bredt.
En smule græsklædt, men med megen bar jord omkring
kammeret. En del ahornopvækst på siderne af dyssen.
I mellemaldrende løvskov.

717

2730:3

2

Langdysse. 1,5 x 60 x 10 m orienteret VNV-ØSØ.
Randsten: 7 i S, 15 i N, 2 i Ø og ingen i V. En sti på tværs af
dyssen og én hen over i hele længderetningen.
Bevokset med store bøge. I gammel bøgebevoksning med en
del ahorn opvækst.

717

2730:4

1

Langdysse. 0,5 x 30 x 9 m orienteret VNV-ØSØ. Enkelte
randsten hist og her, og omtrent i midten ses toppen af en del
store sten. Det hele noget forgravet og udflydende. Sti hen
over dyssen.
Bevokset med 5 gamle ege. I gammel løvskov. En del ahornopvækst på dyssen.

Godt skidt af besøgende. En grundig restaurering med
omlægning af stierne bør overvejes p.g.a. den store
slidtage.
Opvækst holdes nede. Ellers OK.
Godt slidt af besøgende. Opvæksten bør holdes nede.
I øvrigt OK.
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717

2730:20

58

Skanse. Beliggende umiddelbart ovenfor kystskrænten.
Tilbage ses 2 højninger (N - S for hinanden), ca. 11 x 11 store
og ca. 1 m høj. Imellem disse, en ca. 10 m bred sænkning.
De 2 højninger er formentlig N- og S-enderne af skansen, og
lavningen imellem er opstået ved en senere gravning i
skansen. Jorden herfra synes nu at ligge ud over, og ned af
havskrænten.
Bag skansen - altså V for denne - går fra N mod S en hulvej
op til plateauet bag skansen. Hulvejen er inkluderet i
fredningen.

BEMÆRKNINGER
OK.
Skansen bør opmåles af Kulturarvsstyrelsen og skansen
bør, trods sit noget sølle udseende, fredes som
fortidsminde.

Træbevokset. I løvskov.

SKOVKORT 18
747

2730:6

5

853 - LAVE SKOV OG STEJLEPLADSER

1.04.09 – Humlebæk sogn.

Høj. 0,8 x 10 m. Mindre udgravning i top - ellers velformet.

OK.

En del slørende bøgeselvsåning, en gammel og en ung bøg på
højen. I gammel bøgebevoksning.
747

2730:7

4

Høj. 0,8 x 9 m. V-lig højfod spoleret af jorddige.

OK.

En del selvsåning og ung ahorn. I gammel bøgeskov.
747

33

Tidligere høj 2730:9. Beskrevet som 0,5 x 10 m. Undersøgt
nærmere 25/3-93 af arkæolog Torben Dehn. Ingen høj her.
Bevokset med mellemaldrende bøg og eg.

747

81

Hulvej.

Fredning ophæves.
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2730:5
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Høj. 0,5 x 10 m. Noget udflydende mod V. 1 randsten i SSØ

BEMÆRKNINGER
Lad foreløbig træerne stå og skygge.

En del ahornopvækst. I gammel bøgeskov.

SKOVKORT 19
765

854 - DAGELØKKE SKOV

1.04.09 – Humlebæk sogn.

I området markeret som "bopladser" har Folkemuseet gravet
og gjort fund fra "enkeltgravskulturen".

Skal henligge i vedvarende græs.

SKOVKORT 20
855 - SKIPPERHOLM

1.04.01 – Asminderød sogn.

Ingen fortidsminder.

856 - KOVANG

1.04.01 – Asminderød sogn.

Ingen fortidsminder.

857 - FREDENSBORGSKOVENE
Ingen fortidsminder.

1.04.01 – Asminderød sogn.
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SKOVKORT 21
358

15

858 - KNORRENBORG VANG

1.04.01 – Asminderød sogn.

Ifølge Nationalmuseet: Her skulle der have ligget en
runddysse, sløjfet i 1942. I dag intet at se. Formentlig helt
begravet i forbindelse med grustag.

I ung egebevoksning.

SKOVKORT 22
859 - GRØNHOLT VANG
387

2729:10

63

Høj. 1,1 x 14 m på naturlig bakke.

1.04.01 – Asminderød sogn.

En stor lærk i Ø-foden og helt overgroet med bøgeselvsåning.
I gammel bøgeskov.
388

2729:21

10

Dæmning/mølleanlæg. Dæmningen i alt ca. 80 m lang. Heraf 1.04.05 – Grønholt sogn.
35 m fra V mod Ø, hvorefter dæmningen drejer mod SSØ, de
sidste 50 m. Ca. 30 m fra S-enden et gennemløb. Herfra ses en
kanal langs dæmningen V-siden. Kanalen fortsætter i zig-zag
mod N. N for den V-Ø-gående del af dæmningen, (før den
drejer mod SSØ) et plateau 7 x 15 m stort. Formentlig stedet
for et møllehus. Kanalen mod N passerer forbi Ø-foden af
plateauet. Selve dæmningen i snit 7 m bred, 1,5 m høj, og kanalen 4 m bred og 1 m dyb. Dæmningen afbrudt helt i V, hvor
vandet nu passerer, i en dyb grøft.
I blandet mellemaldrende løvskov.

388/3899

Langs sogneskellet i afd. 388 og 389, som er et stendige løber
der et jorddige parallelt med stendiget ca. 4 m SSV nedenfor.
Jorddiget har grøft mod SV.
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390

A

38

BESKRIVELSE
Top af jordfast sten, 40 x 70 x 110 cm synlig. På stenen er
der hugget et ansigt.
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BEMÆRKNINGER
Tilstanden fin og bevares.
1.04.05 – Grønholt sogn.

390

B

37

Top af jordfast sten, 20 x 55 x 70 cm. På stenen er indhugget Bør graves lidt fri af skovbunden og børstes ren. Ellers OK.
en figur - mandsfigur (?) og et skib med mast i midten, samt
1.04.05 – Grønholt sogn.
noget jeg slet ikke kan se, hvad er.

390

C

36

Top af jordfast sten, 35 x 40 x 60 cm. På siden, der vender
OK.
mod NNV er indhugget en lille kvindefigur og over den 4 eller 1.04.05 – Grønholt sogn.
5 runelignende tegn eller bogstaver.

390

D

35

Top af jordfast sten. 50 x 80 x 140 cm stor. På stenens
overside er indhugget 17 runelignende tegn.

392

395

OK.
1.04.05 – Grønholt sogn.

N for Nordvester Mose, nogenlunde parallelt med stendiget,
1.04.05 – Grønholt sogn.
ca. 4 m indenfor dette, forløber et jorddige med grøft ind mod
skoven.
E

39

Stor fin vifte af hulveje. Fortsættelsen af 2 spor ses igen
længere mod NØ i afd. 390.

Tilstanden bevares.
1.04.05 – Grønholt sogn.

I gammel bøgeskov.
395/396

F

40

Et lille system af hulveje.

1.04.05 – Grønholt sogn.

398

G

41

Et par hulvejsspor.

1.04.05 – Grønholt sogn.

406/411

2729:23

18

Dæmning. Ca. 40 m lang, ca. 10 m bred og 1,5 m høj.
Gennemskåret på midten, hvor vandet nu løber i et rør og
regulerer afstrømningen fra den nu genetablerede Præstedam.
Den N-lige halvdel af dæmningen temmelig forgravet.

1.04.05 – Grønholt sogn.

Græsklædt. I gammel løvskov.
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408

2729:6

2

BESKRIVELSE

BEMÆRKNINGER

Grønholt voldsted. Voldstedet består af en ca. 15 x 15 m stor Velplejet, tilstanden opretholdes.
og indtil 5 m høj, nærmest kvadratisk banke med stejle sider,
omgivet af en ca. 4 m bred, vandfyldt grav. En tømret bro
1.04.05 – Grønholt sogn.
fører over den østre grav, og i Ø-skråningen er i fortsættelse
heraf indsat trappetrin af træ, der fører op til bankens ca. 8 x 8
m plane topflade. Grænsen for det fredede areal følger til alle
sider voldgravens ydre overkant.
Græsklædt med enkelte gamle bøge. I gammel bøgeskov.

SKOVKORT 23
685

2729:2

29

860 - GRØNHOLT HEGN

1.04.05 – Grønholt sogn.

Langdysse. 7 x 18 m, orienteret Ø-V. Intet kammer.
Randsten: 13 i N, 12 i S, 4 i Ø og 3 i V. Alle rejste.
Dyssen restaureret i 1938.

Smukt og velplejet.

Græsklædt i skov.
685

2729:3

30

Langdysse. 7,5 x 8,5 m, orienteret NV-SØ, sat af 14 randsten. Velplejet.
Stenene er jævnt fordelt - dog med kun 1 (væltet) randsten i
Tilstanden fin og bevares.
SØ-siden. Omtrent i midten ses en rund stenkreds, 4 m i
diameter, sat af 11 sten, heraf ingen i den V-lige del.
5 m udenfor dyssen i VNV, en stor sten som formentlig har
hørt til dyssen. (En anden tilsvarende stor sten lidt længere
væk synes at være jordfast).
Græsklædt i lysning med store bøge omkring.
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BESKRIVELSE
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Højryggede agre. Et areal på ca. 450 x 350 m med N-S
gående højryggede agre.
I gammel bøgeskov.

SKOVKORT 24
861 - STASEVANG
320

2829:4

11

1.04.11 – Karlebo sogn.

Langdysse. 1,2 x 15 x 9 m. Orienteret VNV-ØSØ. 4 randsten
i V, 4 randsten i S, 4 randsten i Ø og 5 randsten i N. 10
randsten er væltede, 7 står på plads. Umiddelbart V for dyssen
5 store sten, som synes at være en udbygning/forlængelse af
den oprindelige dysse. Nær V-enden ses resterne af et kammer
- orienteret N-S - bestående af 2 sidesten i V, 1 sidesten i Ø og
en gavlsten i N. Kammeret måler 0,6 x 3 m, og stenene rager
ca. 0,5 m op over bunden.
Græsklædt. I gammel bøgeskov.

320

2829:36

50

Langdysse. 0,8 x 44 x 10 m. Orienteret VNV-ØSØ. Næsten
alle sten er fjernet. Kun ses på toppen lidt V for midten en stor
sten samt en tilsvarende stor randsten helt i Ø. I N-siden, 15 m
fra Ø-enden, en 6 x 4 x 0,5 m stor sænkning - formentlig et
bortgravet kammer. Den V-lige ende noget udflydende.
Græsklædt. I gammel bøgeskov.

320

A

110

Indenfor skovdiget lige ud til vejen i vejens N-side ligger en
sten med inskription, 20 x 30 x 60 cm stor, med en lidt
ubehjælpsom inskription.
På oversiden ses indhugget:

1889
A Poulsen

Hvem var A Poulsen – og hvad var historien ?.
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2829:5

12

BESKRIVELSE
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Langdysse. 29 x 7 m. Orienteret NNV-SSØ. Den N-lige halv- OK.
del er ca. 0,8 m høj, den S-lige halvdel op til 1,8 m høj. 2
randsten i N, 6 randsten i Ø, 3 randsten i S og 14 randsten i V.
En del randsten står på plads, enkelte er væltede, og enkelte
har riller efter kløvning. På én sten endda 2 riller vinkelret på
hinanden. 6 m fra N-enden et rektangulært kammer på langs af
dyssen, bestående af 2 sidesten og 2 gavlsten - 1,4 x 0,9 m og
0,7 m dybt. 12 m fra N-enden et rektangulært kammer på
tværs af dyssen bestående af 2 sidesten, 1 gavlsten i V og en
tærskelsten i Ø - 1,5 x 1 m og 0,9 m dyb. 10 m fra S-enden
anes i en sænkning de V-lige galvsten fra et kammer, og ved
den ligger en sten, som formentlig er en dæksten. 15 m fra Senden i en sænkning anes ligeledes toppen af en sten. Her er
sandsynligvis også rester af et kammer.
Græsklædt. Friholdt for træer i ung bøgebevoksning.

322

2829:37

13

Dysse - tomt af dysse eller jættestue. 1,0 x 16 x 14 m.
Tilstanden opretholdes.
Hele midten bortgravet i ned til 2 meters dybde. I NV-delen
ses 4 sten, som formentlig er randsten. En tilsvarende i SV,
hvor et par store kløvede sten også ses. I hullets Ø-side ses
indersiden af 3 sten, som muligvis er bærestenene fra et
kammer. I hullet ses yderligere 3 store sten – den ene muligvis
sidesten til et kammer, og de to andre dæksten.
Græsklædt med 2 store bøge ud til vej. I ung bøgebevoksning.
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2829:6

14

BESKRIVELSE
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Langdysse. 1,0 x 11 x 9 m. Orienteret omtrent Ø-V.
Langdyssen plejes sammen med 2829:7.
3 randsten i V, 3 randsten i N, 3 randsten i Ø og 2 randsten i S.
Alle randsten er ganske store og alle er væltede. I midten ses
et firkantet kammer - ca. 1 x 1 m. N-lig gavlsten samt 2
sidesten i hver side står på plads. Åben mod S. Endnu en sten
ses i kammeret.
Græsklædt med et par egetræer.

324

2829:7

15

Langdysse. 1,3 x 48 x 10 m. Orienteret omtrent Ø-V.
Langdyssen holdes flot plejet sammen med 2829:6.
3 randsten i V, 10 randsten i N, ingen randsten i Ø og
4 randsten i S. De fleste randsten er væltede, men enkelte står
på plads. Huller i siderne efter borttagne randsten. En del er
kløvede og én har en stor rille. 12 m fra V-enden et tværstillet
rektangulært kammer med udgang mod S. 2 sidesten og N-lig
gavlsten er synlig, samt 2 sidesten af gangen. 14 m fra Øenden er der ligeledes et tværstillet rektangulært kammer af 2
sidesten og den N-lige gavlsten. Udgang mod S, hvor toppen
af 2 sten fra gangen ses. Kammeret måler 0,8 x 2 m og 0,8 m i
højden. Til dels dækket af en dæksten.
Græsklædt med et par enkelte mindre løvtræer.
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