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Færgelunden ved Jægerspris 
I læsende stund er der formentlig en turgænger, en kondiløber, en rytter til hest, en cyklist, en hel skov-

børnehave, en skoleklasse som skal lære naturen at kende, et par rådyr – og måske frokost-, bær- og 
svampenydere m.fl. at finde i Færgelunden ved Jægerspris.  Alt udgørende et broget og rigt udendørsliv!  
Af  gode grunde er dette naturskønne område nemlig til stor glæde for kommunens indbyggere samt for-
bikørende i alle aldre.  Masser af  bøgeskov, noget granskov samt diverse krat af  varierende træsorter 
veksler imellem hinanden i et meget bakket terræn – med stejle skrænter eller fladende ud til at være noget 
sumpet ved stranden til Roskilde Fjord. 

Færgelunden har faktisk til alle tider været elsket for dets kvaliteter i form af  bakker, skov, strand og fjord, 
dyreliv og – som ærindet med denne artikel er – noget rigtig godt kildevand!   

 

”Uvejrs landskab, udsigt f ra Færgelunden ved Jægerspris”  (1782) af Jens Jue l  (Bi -L idt anes på modsatte f jordbred)  

 

Jens Juel var blot en af  flere malere, som fandt skovområderne under Jægerspris Slot spændende.  Fælles 
for de gamle malerier er, at landskabet er præget af  ’spredt skov og buske’.  Først hen ad år 1800 begyndte 
man at indhegne skovene med gærder etc., og løbende nedskød man derefter det skovødelæggende kron-
vildt samt begrænsede bøndernes adgang til at lade deres boskab fouragere i skovene.  Før det kunne man 
fra det høje område se til både Roskilde Domkirke og Frederiksborg Slot m.m.  På næste side vises yder-
ligere et par kunstværker fra midten af  det tyvende århundrede. 

 

Frederikskilden hed oprindeligt Raunekilden, og området herved Ravnebakkerne.  Sikkert forståeligt, at 
de store sorte ravne dengang lagde navn til bakkerne øverst oppe i Færgelunden.  Den nu – i Danmark – 
’genopstandne’ fugl, har derfra mageligt kunne overskue sit imponerende store og flotte jagtterræn. 

 

Forsidefotoet er af  Frederikskilden (Forfatteren - sommeren 2017)  
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”Part i ved Færgelunden” (1848), udfør t af Fredrik Kraf t (1823 –  1854, og et ’uægte’  barn af Christian VIII) .  

Bemærk det for længst forsvundne ’Skovfogedsted’  oppe under bøgetræerne  (øst–nord -øst for Frederiksk ilden)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Motiv fra Kitnæs  ved Rosk ilde Fjord” (nu kaldet Tarzan-skrænten) .  Johan Lundbye (1843)   
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”Kilden i Provinsen” 
Oprindeligt lå Frederikskilden (oprindeligt Raunekilde) langt ude i provinsen (’absolut uden for hoved-

stadsområdet’), oppe ved ’Ravnebakkerne’ i Færgelunden – lige nedenfor Frederikshøj.  Herfra har høj og 
lav hentet godt kildevand helt frem til anlægget af  vore dages kommunale vandforsyninger i starten af  
1900-årene.  

Specielt en vandforsyning – med god kvalitet – igennem mange år af  såvel Færgegården som Jægerspris 
Slot vil efterfølgende blive gennemgået rent historisk. Men tænk først lidt om den betydning som rent vand 
– og tørre boliger – har haft for folkesundheden til alle tider.  Historisk set lå mange brønde jo tidligere på 
samme gårdsplads som møddingen, hvorfor folk generelt måtte drikke lettere hygiejniseret vand – i form af  
øl!  (På Hammershus havde de ansatte og deres børn – hver især – således ret til hele 12 liter øl/dag). 

Det gode kildevand fra Frederikskilden skyldes formentlig et højt placeret grundvandsreservoir, her på 
det nordlige Hornsherreds allerhøjeste sted – Frederikshøj med dens 52 meter over fjorden.  Fjordens 
brakvand samt tidernes aflejring af  dynd etc. influerede næppe. 

Færgelunden finder du vest og nord for Museet Færgegården – som ligger lige op til vestenden af  
Kronprins Frederiks Bro, som forbinder Frederikssund med Jægerspris og Hornsherred. (I tiden efter 2. 
Verdenskrig også kaldet Ræveherredet grundet lugten fra en hel del indbyggere rævefarme med sølvræve). 

Ved Færgegården har der været kendt færgefart til Frederikssund-siden (Bi-Lidt) i århundreder.  Den 
først registrerede koncession fik Jens Færgemand (Jens Jensen), omtalt i Abrahamstrups ældste jordebog i 
år 1559.  I år 1868 blev der anlagt en pontonbro, da Grevinde Danner solgte overfartsrettighederne til et 
lokalt dannet aktieselskab.  I 1935 blev broen så erstattet af  en bro i beton og stål, og den benyttes stadig 
flittigt! 

 

 

Målebordsblad. Markeret er Jægerspris  S lot,  Færgelunden med Frederiksk ilden, Færgegården og Frederikssund  

 

  



4 

Færgelunden 

 

Målebordsblad (M20H_618_68)  Færgelund, Freder ikskilde , Kignæs (Tarzan -skrænten) og Færgegården  

 

Vil du finde Frederikskilden, får du også følgende til din GPS:  55.849408N, 12.019128Ø 
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Lidt om Jægerspris Slot før Kong Christian VI 
Jægerspris Slot er bygget ovenpå resterne af  Abrahamstrup.” (I de ældste kilder nævnt som krongods.  

Abrahumstorp eller Abramstorp er det ældste navn på slottet, men hvem var denne Abram eller Abraham? 
Slottets senere inspektør Eskildsen (1774-80) vidste ”intet andet at meddele end fabelen om en Biskop 
Abraham”, som skulle have opført slottet. (Abrahamstrup Gaard). 

Erik Menved er den ældste konge, vi med sikkerhed ved har tilknytning til slottet.  Hans dronning, In-
geborg, tabte 1318 den 4 måneder gamle arveprins under en køretur fra slottet til Holbækgård, så han 
forulykkede.  Valdemar Atterdag købte mere gods i omegnen op og mageskiftede og lagde derved grunden 
til "Abrahamstrups herlighed.” Dronning Margrethe færdedes her: hun gav bl.a. befaling til plantning af  
piletræer (endnu findes navnet "Pilehaven" bevaret nord for slottet). 

Mange af  kongerne har overladt deres respektive dronninger godset, bl.a. Christian I (1448-81), hvis 
dronning Dorothea havde det længe.  Kong Hans (1481-1513) var en hyppig gæst på Abrahamstrup.  
Også Christian II (1513-23) overlod sin dronning, Elisabeth, godset. 

En jordebog fra Frederik II’s tid (1559-88) fortæller, at der hørte 51 bøndergårde under godset.  Af  
større skove nævnes Hornsved og Lunden.  Christian IV (1588-1648) lod brænde trækul og indskibede det 
til København fra den bro, han havde ladet bygge ved Kulhuse. På samme tid kommer der liv over slottets 
bygningshistorie.  Kongen stod for væsentlige til- og ombygninger på Jægerspris Slot i perioden 1590 - 
1623. 

Under Frederik III indførtes enevælden i Danmark-Norge i år 1665.  Den fastsatte den kongelige ar-
vefølge og formaliserede kongens enevældige magt (jura majestatis)! 

28. juli 1677 underskriver Kong Christian V et dokument med en befaling om at Abrahamstrup i frem-
tiden skulle føre navnet Jægerspriis.  Slottets større tilbygninger blev afsluttet og slottet havde dermed fået 
sit nuværende grundrids, – som en u-form med åbning mod vest. 

Prins Carl (1680-1729) fik 1703 overladt Jægerspris Gods på livstid af  storebroderen Frederik IV.  Han 
foretog omfattende bygningsmæssige ændringer, men tilbragte ellers sit liv som en stilfærdig godsejer.  Han 
hjalp gerne sine bønder og var ivrig for at fremme undervisningen iblandt dem.  Så længe hans helbred 
tillod ham det, holdt han af  jagt og ridning, og han havde en kostbar stald.   

 

 
Udsnit af ”Pr ins Carl ’ s  Kort” ,  ca. 1707  (Nord er mod højre ! )  

http://www.roskildehistorie.dk/oversigter/konger/Menved/Erik_Menved.htm
http://www.roskildehistorie.dk/oversigter/konger/Menved/Erik_Menved.htm
http://www.roskildehistorie.dk/gods/adelsgods/Merloese/Holbaek.htm
http://www.roskildehistorie.dk/oversigter/konger/Valdemar/Valdemar.htm
http://www.roskildehistorie.dk/oversigter/konger/Margrethe/Margrethe.htm
http://www.roskildehistorie.dk/oversigter/konger/Christian_1/Kristian_I.htm
http://www.roskildehistorie.dk/oversigter/konger/Christian_1/Kristian_Ia.htm
http://www.roskildehistorie.dk/oversigter/konger/Hans/Hans.htm
http://www.roskildehistorie.dk/oversigter/konger/Christian_2/Christian_2.htm
http://www.roskildehistorie.dk/stamtavler/konger/5_Oldenborg/Christian_2.htm
http://www.roskildehistorie.dk/oversigter/konger/Frederik_2/Frederik_2.htm
http://www.roskildehistorie.dk/oversigter/konger/Christian_4/Christian4_1.htm
http://www.roskildehistorie.dk/gods/adelsgods/Horns/Abrahamstrup.htm#Landets
https://da.wikipedia.org/wiki/Arvef%C3%B8lge
https://da.wikipedia.org/wiki/Arvef%C3%B8lge
https://da.wikipedia.org/wiki/Jura_majestatis
https://da.wikipedia.org/wiki/1703
https://da.wikipedia.org/wiki/J%C3%A6gerspris_Slot
https://da.wikipedia.org/wiki/Frederik_4.
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Det tidligste kort over Færgelunden er det før viste Prins Carl’s Kort. (Selve kortet er betydeligt større, 

hvorfor blot et udsnit med den relevante Færgelund vises).  Kortet er i sin helhed imponerende stort, og 
der er næppe tvivl om at der har været megen snak foran det i 
forbindelse med de mange kongejagter som blev afholdt i her-
redet. 

Kong Christian VI (1730-46) overtog Jægerspris slot og gods 
efter Prins Carls død i 1729.  Han skænkede i 1743 slot og gods 
til kronprins Frederik (V).  I 1744 påbegyndtes en ny ombygning 
under ledelse af  hofbygningsinspektør Johann Soherr.  Det er 
samme år, at der først er registreret oplysninger om slottets nok 
så væsentlige vandforsyning! (Prospektet er af  slottet, år 1745). 

 

Jægerspris Slot og Frederikskilden 
’’Slotsforvalter Eskildsen skriver i 1743: ”Raum-kilden udvælder af  bakkerne og er for resten ikke bek-

jendt af  nogen anden særdeles virkning; den antegnes alene, fordi der ved Jægerspriis på andre steder, især 
ved slottet, ikkun fandtes slet og sylt vand.” 

”År 1744 fandtes der kun ”slet og 
sylt vand” ved selve slottet, hvorfor 
man ved særlige lejligheder, som når 
hoffet var herude, måtte hente vand 
fra Raunekilden.  Det er en selvfølge 
at Eskildsen foruden at tænke på alt 
det andet, som blev læsset på ham 
omkring majdag 1744, også har tænkt 
på slottets vandforsyning og hermed 
på Raunekildens tilstand. I henhold til 
et overslag af  21. maj ses det, at både 
selve kilden og dens omgivelser har 
været i en megen forsømt stand.. Der 
nævnes en hel del materialer (træ og 
søm) til istandsættelsen.  Kilden var 
dækket af  en aflåst lem, som også 
skulle fornyes.” 

”Kilden forsynede slottet med ”sit 
fortræffelige vand.”, men starten 
herpå kendes ikke. 

”I efteråret 1744 indsender in-
spektøren Christian Løve plan og 
overslag – til kronprinsen – over 
hvorledes han mener, at saavel kilden 
som de nære omgivelser burde ind-
rettes og forskønnes ved anlæg, 
planering, springvand og lysthus.  
Løwe har i projektet omdøbt kilden 
til Frederikskilde for at tækkes kron-
prinsen.”  Dermed udgik navnet 
Raunekilde officielt, men blev dog af  
og til genbrugt, måske fordi Löwe’s 
projekt aldrig blev udført. 

 

Jægerspriis gård og gods dannede et eget Birk og havde sit eget Tingsted.  
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Løwe optegner tillige det her viste kort som 
viser vejene til og fra Færgegården – samt 
Raunekildens forløb hen til en samlebrønd, og 
herfra til gården samt med overløb til fjorden. 

”Arveprins Frederik (1753-1805) var dansk- 
norsk tronfølger i perioden 1766-68, indtil hans 
svigerinde dronning Caroline Mathilde nedkom 
med sønnen kronprins Frederik (VI). I 1772-84 
var han regent for sin sindssyge halvbroder 
Christian VII.  I 1773 overtog arveprins Fre-
derik slottet, hvor han ansatte Esaias Fleischer 
(1732-1804) som inspektør. Der gennemførtes 
adskillige forbedringer på bøndergodset, og 
driften moderniseredes.  Arveprinsen lod i 
1794 opføre Schweizerhytten lige ovenfor 
Færgegården.” 

 

  Det fredede ’Schweizerhuset ’  i  Færgelunden                Plan over arealet og k ilden nord for Færgegården  

 

Historikere har generelt haft det lidt svært med at finde oplysninger om slottet, når dette var i privat eje.  
Bedre var det i de perioder, hvor ’Rentekammeret’ styrede det for kongerne.  Med Frederik VII (1848-63) 
og hans tredje hustru, grevinde Danner, ændres dette.  Alt fordi de i år 1854 købte slottet til privat ejen-
dom, og fordi grevinde Danner testamenterede det hele til en stiftelse for piger m.v. kort før sin død i år 
1874.  En beslutning, som ikke alene fik stor betydning for de mange piger – som siden blev opfostret på 
slottet, men også for den stabilitet og foretagsomhed Stiftelsen siden har haft på området. 

 

Fra ” Beretning om Kong Frederik den Syvendes Stiftelse for hjælpeløse og forladte Pigebørn af  Almuen” 
– (Anstalten):   

” Slotsgravene, der dog kun fandtes mod Syd og Vest for Slottet, bleve allerede i 1876 af  hygiejniske 
Hensyn udtømte og erstattede af  Haveanlæg; en stor Kloakledning blev anlagt, som bortfører Spildevandet 
fra Anstaltens hele Terrain, og der blev gravet nye Brønde. 

Anstaltens Vandforsyning lod dog meget tilbage at ønske, og der blev forgjæves foretaget boringer.  Det 
lykkedes imidlertid at afhjælpe denne Mangel på en fyldestgjørende Måde.  På Jægerspris’ hele store Areal 
findes næsten ingen Kilder, navnlig ikke i Nærheden af  Slottet og Anstalten; dog er der en lille Kilde 
(Frederikskilden) paa et af  de højeste punkter i den Stiftelsen tilhørende, ca. ½ mil fra Slottet beliggende 
Skov ”Færgelunden”, med fortrinligt blødt, men ikke ret rigeligt Vand.  Ved foretagne Undersøgelser viste 
det sig dog, at det, da denne Kilde ligger ca. 60 Fod højere end Slottet, ville være muligt uden Anvendelse af  
Dampkraft eller anden kunstig Drivkraft at føre dens Vand gjennem en lukket rørledning, ikke blot helt op 
til Jægerspris, men også op i Bygningernes øverste Etager.  Et saadant Anlæg blev derfor iværksat i Aaret 
1887, og derved blev der sikret Anstalten en tilstrækkelig Vandforsyning under normale Forhold, ligesom 
man benyttede Lejligheden til at anbringe et passende Antal Brandhaner med tilhørende Slanger i Slottets 
Korridorer til Betryggelse mod Brandfare. 

Vandledningens Anlæg bevirkede derhos, at Børnenes Badning kunne gjennemføres i større Omfang end 
tidligere.” (Dog mest om sommeren).  ”Til de tider på Aaret, da Søbadene ikke kunne benyttes, fik Bør-
nene, før Vandledningens anlæg ikke andre end de temmelig ufuldkomne, som kunne præsteres i hvert 
enkelt Hjem uden særlige Apparater.  Men da Vanskelighederne ved Vandforsyningen bleve afhjulpne med 

https://da.wikipedia.org/wiki/Den_danske_tronf%C3%B8lge#Tronf.C3.B8lgerne_siden_1660
https://da.wikipedia.org/wiki/1766
https://da.wikipedia.org/wiki/1768
https://da.wikipedia.org/wiki/Caroline_Mathilde
https://da.wikipedia.org/wiki/Frederik_6.
https://da.wikipedia.org/wiki/1772
https://da.wikipedia.org/wiki/1784
https://da.wikipedia.org/wiki/Christian_7.
http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Samfund%2c_jura_og_politik/Myndigheder_og_politisk_styre/Amtmand/Esaias_Fleischer
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Vandledningen, blev det muligt at faa en Badeanstalt til Varme Bade på selve Opdragelsesanstalten.  Den 
blev indrettet i 1888 i en ældre bygning ved Slottet – det saakaldte ”Kongens Kjøkken” – efter et dengang 
hertillands temmelig nyt system, der senere har faaet betydelig Udbredelse.  Badene gives i Form af  varme 
Styrtebade.  Der var plads til 10 børn ad gangen under bruserne. På den måde kunne 320 børn ”bades i 8 
timer.”  Hvert bad kostede dengang 1 øre.” 

 

I betragtning af  det forhold at vandet kunne pumpes op til cisternen (vandbeholderen) Ved Frederiks-
kilden – må forfatteren skønne, at rørene fra slottet derop var støbejernsrør.  Fra år 1855 blev disse rør 
nemlig anvendt i København, hvorved vandet kunne pumpes uden spild.  Den tidligere brug af  trærør 
samlet med jernbøsninger eller blyrør – som ved tidligere stikledninger – må kunne udelukkes.  Der er 
under gravearbejder i Jægerspris Hovedgade fundet lerrør, som tidligere er skønnet værende en del af  
projektet, hvilket grundet vandets nødvendige tryk dog må udelukkes.  Måske har de været led i en tidligere 
gravitationsledning fra kilden. 

 

Fra ” Beretning om Kong Frederik den Syvendes Stiftelse for hjælpeløse og forladte Pigebørn af  Almuen” 
(Anstalten): 

”Mellem de praktiske Foranstaltninger som det i de senere Aar har været nødvendigt at træffe, maa i første 
Række nævne Forbedringen af  Stiftelsens Vandforsyning.  

Da det viste sig, at den Kilde i Færgelunden, der i en Aarrække havde forsynet Stiftelsen med Vand, stadig 
tog af  i Vandmængde, saaledes at  Tilførselen i et Døgn gik ned til ca. 55 Tdr., der endda indbefattet, hvad 
der i Nærheden af  Kilden foretagne Boringer og Dræn kunne afgive, blev det nødvendigt næsten daglig at 
benytte den artesiske Boring, der fandtes paa selve Stiftelsen, hvilket medførte flere Ulemper, da den blev 
pumpet tom i meget kort Tid, og Vandet desuden var daarligt, idet det hverken blev iltet eller filtreret. 

Dette Forhold var meget uheldigt, baade af  hygiejniske Grunde og af  Hensyn til Brandfare.  Bestyrelsen 
besluttede sig derfor i Foraaret 1911 til at afhjælpe disse Ulemper ved at lade foretage en Boring i Stiftelsens 
umiddelbare Nærhed.  Denne giver udmærket og rigeligt Vand, der pumpes op ved en kraftig Vindmotor, 
føres gennem et Trykfilter og videre dels gennem den gamle Ledning op til færgelunden, hvor der er blevet 
bygget en Vandbeholder (cisterne), der kan rumme 1200 Tdr. Vand.  (En tønde vand svarer til ca. 135 liter vand).  
Denne er beliggende saa højt, at Vandet kan trykkes op i Slottets øverste Etager.  I Tilfælde af  længere Tids 
Vindstille kan benyttes en Benzinmotor.  Direktør for Københavns Vandforsyning, H. Borum, har været 
Stiftelsens raadgivende Ingeniør ved dette Anlæg.” 

Der er næppe tvivl om at Frederikskildens ydeevne aftog, men den mangelfulde vandforsyning kan måske 
også hænge sammen med den periode, hvor slottets personale samt op til 338 piger under Stiftelsen’s 
børnehjem (år 1886) har krævet deres. 

Jægerspris Slot blev tilsluttet Jægerspris Vandværk i 1948, hvorefter slottets vandværk i en årrække blev 
benyttet som reserveanlæg samt til vanding i park og gartneri.  Cisternen i Færgelunden blev sløjfet. 

 

Færgegården og Frederikskilden 
År 1779.  ”Det anføres navnlig, at en fortræffelig kilde (formodentlig den ovenfor omtalte Raum-kilde, 

der vel atter er den samme, der omtales som Kong Frederik V’s yndlings-opholdssted) ved gravninger og 
render var ført ind i Færgegaarden.” (Frederik Christian Hjort). 

”Familien har beriget færgegården med en interessant indretning, et vandanlæg – hvorved kildevand ledes 
gennem gården dag og nat året rundt.” (Hjort). 

Det var formentlig allerede Zacharias far, som satte systemet i værk – samtidig med at Frederik V 
(1746-1766) lod Raunekilden sætte i stand.  Kildevandet fulgte jo terrænets fald og måtte nødvendigvis 
ende i færgemosen mellem gården og bakkedraget. Herfra blev det ledt ind forbi gården til en samlebrønd, 
hvorfra kunne ledes vand gennem render ind gennem bryggers, eventuelt køkken – eller gennem de to  

fiskedamme, som var anlagt norden for gården. 

”Det er rimeligvis den sidste del af  anlægget – renderne inde i huset – som Zacharias Arthmann har 
forbedret ”herligheden” med.  ”Det tør efter gjorte prøver på meget lidet nær sættes ved siden af  Roskilde 
vand.” 
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Arthmann’s tiltag var imponerende på den tid.  Frisk rindende vand i hans hus, – og så hele året.  Ikke 
mærkeligt, at mange mennesker måtte forbi for at beundre hans installation!  

I årene 1834-38 byggede man en ny færgegård med en stor hovedbygning – begrundet i færgevirksom-
hedens drift inkl. behovet for beværtning og muligheder for overnatning etc.   

Ca. år 1875.  ”Den berømmede vandledning fra Raunekilden i Færgelunden, som Arthmann for et 
hundrede år siden med så stort held havde ledet forbi Færgegården, synes ved den tid, vi nu er ved, ikke 
mere at have virket tilfredsstillende.  I al fald lod godset hen i eftersommeren 1875 brøndgraver Jens 
Jørgen Hansen fra Gerlev grave en 6½ alen dyb brønd ret norden for gården.” (Munk). 

Ca. 1890.  ”Endnu en indretning må tilskrives Christiansen (forpagter af  Færgegården), nemlig et nyt 
vandsystem.  Den brønd, der blev gravet i 1875, var med ”godsets tilladelse, fyldt og posttræet fjernet.” 

” . . i 1880-errne vendte man derimod tilbage til det gennem aarhundreder prøvede kildevandsystem.  En 
stensat samlebrønd paa ca. et par alen i dybden blev gravet ved hovedgrøften ret vest for Færgegaardens 
have, og herfra lededes vandet 
gennem en rørledning langs haven 
og forbi gaarden ud i fjorden.  Lige 
nord for vaskehuset løb det gen-
nem en samlebrønd, hvorfra en 
sideledning førte ind gennem et 
stenfilter og til en ca. 4 alen dyb 
samlebrønd med dæksel og post.  
Der var saa rigeligt med vand, at 
hovedledningen stadig, sommer 
som vinter, løbe som en bæk ud i 
fjorden under lande vejen.  Det 
sidste stykke inden vejen var ikke 
rørlagt, og her var fjerkræets drik-
keplads.  

Samlebrønden havde derfor altid 
friskt og rigeligt vand, som havde den for kildevand karakteristiske lugt og smag, men af  alle blev anset for 
ganske fortrinlig.  Ja, den gamle avlskarl, Frants, paastod endog, at en bagerhest fra Frederikssund kun ville 
drikke, når den kom til Færgegaardens kildevand, efter hans mening et bevis for vandets fortrinlighed.” 

Der blev desværre ikke brugt mufferør, hvorfor gårdens senere beboere måtte opgrave og rense i et væk – 
for invaderende trærødder fra havehegnet.” (Munk). 

”I 1920-erne blev det hævdet, at tilløb til brønden fra åbne grøfter langs alfar sti og vej ikke kunne anses 
for betryggende sundhedsmæssigt set.  Stiftelsens arkitekt Borch overvejede ellers at rørlægge helt oppe fra 
Raunekilden, men det endte med den beskrevne boring.” 

År 1924.  ”Kildevandet måtte fra år 1924 pumpes ind i Færgegården fra samlebrønden – grundet 
sænkning af  vandet i grøfterne i Fær-
gemosen.  Først nogle år senere blev 
det afløst af  en boring. 

År 1927.  ”I 1920-erne blev det 
hævdet, at tilløb til brønden fra åbne 
grøfter langs alfar sti og vej ikke kunne 
anses for betryggende sundhedsmæssigt 
set.  I 1927 borede man ca. 30 m ned til 
det vandførende kalklag.  Stiftelsens 
arkitekt Borch overvejede ellers at rør-
lægge helt oppe fra Raunekilden, men 
det endte med den beskrevne boring.”   

Fra 1927 blev Færgegården vandfor-
synet fra egen boring.  I dag sker det 
ved en offentlig vandforsyning 

  
Færgegårdens brønd (1928) 
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At se i år 2017 
Cisternen (lidt fejlagtigt benævnt ’vandværk’ på mange kort) som var en del af  vandforsyningen til Jæ-
gerspris Slot blev taget ud af  brug efter 1948.  Den ligger dog stadig oppe i skoven – midt i en lille kølende 

forhøjning.  Det er muligt at kikke ned i 
den, men da der er meget mørkt i den, 
får du her et billede af  dens indre – fyldt 
op med sten og grene fra mange bør-
nehænder. 

 

Ved selve Frederikskilden findes der resterne af  en firkantet betonbrønd (foto indsat nedenfor), som 
givetvis har tilhørt vandforsyningen til Færgegården.  Brønden er slammet til, men vandet er skam stadig 
friskt!  Bemærk, at der ikke har været nogen direkte forbindelse imellem cisternen og kilden i terræn.  
Kilden ligger 3 meter lavere rent terrænmæssigt. 

  På luftfotoet nedenfor vises skovens seværdigheder – og en mulig parkering på toppen af  Færge-
lundsvej. 
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Byen Jægerspris fik først sin første større vandforsyning i år 1911, og Frederikssund fik sit første kom-
munale vandværk i år 1906.  Det behøves vist ikke at understreges, hvor fantastisk Færgegården’s 
vandforsyning – som startede ca. 150 år før disse – har været for brugerne! 

Færgegården i dag 

Efter anlægget af  en rigtig bro imellem Frederikssund og Færge-
gården tilbage i 1868, overgik gården til udlejningsformål.  Da 
gården var alt for lille til at blive drevet ved udkommet fra marker og 
dyr alene, måtte ejerne enten drive et sommerpensionat – eller som 
historikeren Holger Munk have andet erhverv og hovedindtægt. 

MEN – den flotte Færgegård står der skam stadig!  Den blev 
egnsmuseum i år 1984 samt renoveret skånsomt i 2016.  I dag er 
egnsmuseet en del af  museumskoncernen ROMU – en sammen-
slutning af  lokale museer under Roskilde Museum. 

Færgelunden i dag 

Færgelunden ejes stadig af  ’Kong Frederik den Syvendes Stiftelse’, en 
fondsejet og erhvervsdrivende virksomhed administrerende store 
arealer og skovområder i Hornsherred – herunder bortforpagtning 
og udlejning af  bygninger.  Alt baseret på arven efter grevinde 
Danner i år 1874, som er nedskrevet i en fundats for det som i daglig 
tale kaldes ’Stiftelsen’. 

Stiftelsen driver selve Jægerspris Slot, et Slotsmuseum samt de til-
hørende skove.  Endvidere drives et behandlingshjem for børn med 
behov for akut anbringelse i en døgninstitution, et hjem for børn 
med adfærdsvanskeligheder samt en for disse børn tilhørende skole.  
Herudover også ’Dannerkolegiet’ – et kollegie for enlige forsørgere 
med mindreårige børn. 

Stiftelsen har udgivet den til højre viste folder med tekster omkring 
Færgelunden.  Den indeholder tillige et fint kort – og kan varmt 
anbefales! 

Tarzan-skrænten på Kignæs 

Dette er alle børns formidable legeplads.  En meget høj og udfordrende skrænt – og helst forældre, som 
ikke piber over at få en masse sand i bilen – samt med hjem. (Parker på toppen af  Færgelundsvej /eller ved 
bunden af  samme i syd).  Bortset fra store sten – at sidde på – er stranden kedelig, men udsigten mod 
fjorden, sejlskibene, Frederikssund, Kronprins Frederiks Bro og fuglelivet er formidabel! 
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