Læg mærke til naturen, når du gå i den. Her er samlet lidt historisk
materiale – der kan hjælpe dig til en større oplevelse.
(Nr. henviser til kortet side 17)

1. På tur i Færgelunden ca. 5 km. Begynder ved den lille parkeringslomme,
der er lige til højre på Færgelundsvej, når du kommer sydfra, inden vejen
fører op over Færgelundsbakken. Men kan naturligvis begyndes alle andre
steder på ruten, som her er beskrevet. Dette er tænkt som en øjenåbner for
alle jer, der løber eller går – Hvad ser I? og hvad ved I om det I ser på? Der er
et oversigtskort sidst i artiklen med nr. som henviser til teksten.
Vi går ad skovstien langs den høje Litorinahavs skrænt til venstre frem til
Roskilde Fjord. Her kommer vi ud af skoven lige ved den plads, hvor der i
1966 blev fundet 19 guldbrakteater og en stor forgyldt bronzefibula, som er et
dragtsmykke.
2. Brakteaterne er fra ældre
germansk jernalder ca. 400 år
e.Kr.
Fundet er på Nationalmuseet
og i den permanente udstilling.

Frederikssund Kommune fik af
den Danske Bank skænket en
borgmesterkæde med kopier af
brakteaterne -de ensidig
prægede mønter. Det skulle jo
naturligvis have været
Jægerspris, der fik den kæde,
men ved
kommunesammenlægningen i
2007 kom kæden ”hjem”.
Historisk Forening i Jægerspris
har en tegning af en Kitnæsbrakteat, som bomærke.
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3. Vi ser nu hen på den store sandskrænt, der i daglig tale kaldes
Tarzanskrænten.

Skrænten og området er motiv for det meget store maleri fra år 1843, som
J. Th. Lundby malede ”En Dansk Kyst”. Motiv fra Kitnæs. Maleriet hænger på
Statens Museum for kunst i København og har et mål på 188x255.
Vi går op til toppen af skrænten, på stien inde i skoven og heroppe fra kan
man se til skrænterne på Frederikssund siden.
Her kan man også gruble lidt over, at der for 8000 år siden voksede mægtige
fyrretræer, der, ude midt i Fjorden, hvor der nu er vand. Ved anlæg af Den
midtsjællandske jernbanes bro over Roskilde Fjord i 1926, fandt man på 10
meters dybde store rødder fra fyrretræer med et tværsnit på 3-4 meter og man
fik dem aldersbestemt.

Ude i fjorden mod nordvest kan man se den lille ø Ammesholm.

4. Vi går nu langs kysten mod vest, frem til landevejen. Ved lavvande kan
man gå langs vandkanten. Der er desværre væltet mange træer ned i vandet
og det gør en tur dernede, sværd. I strandkanten ligger en sten med indhugget
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årstal 1843. Formentlig hugget i det år Lundby malede sit store billede.
Stenen bliver skubbet rundt af is og vand, så der skal ledes og vendes sten.
Der er en ide’ om, hvor den ligger- lidt mod vest for kilden, der kommer ud af
skrænten.

Thor Dreyer tegnede de flotte tilgroede træer i vejsiden. Det er snart mange år
siden, men motivet er der endnu.

Over landevejen og ind til venstre og straks efter til højre, op over
Litorinahavets store
skrænt, her går vi nu på
nordsiden af skrænten
fra øst mod vest.

5. Engang lå et her
skovfogedsted, som af
kunstneren Frederik
Kraft blev malt
omkring 1848. Parti
ved Færgelunden.
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Bugges kort fra 1781. Viser den nordlige del af Færgelunden, hvor Skovfoged
huset lå. Thomas Bugge var astronom, præst og landmåler m.m., og han stod
bag det første præcise danmarkskort.

6. Vi kommer ud af
Færgelunden og
kravler over hullet i
stengærdet, der
omkranser skoven,
og som blev sat af
bønderne, der var
på hoveri for
Slottets ejere. Sat
for at holde dyrene
inde i skoven og
væk fra de dyrkede
marker.
Og omvendt!
Alle de gamle stengærder er fredede og vi skal passe godt på dem.
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7.
Her lidt fremme af stien,
ligger til højre Tjuur-stene,
som er en rest af en
gammel fredet gravplads
med en lille høj i anlægget.

8. Naturen har skabt et sjovt bøgetræ, som de lokale kalder ”Elefanttræet”
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Kortet fra 1808 viser de store skrænter med Teilunsdalen, Fiskerdalen m fl.
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9. Hestene græsser i fred og ro på Solmarken, i forgrunden ses gærdet,
der er anlagt for at beskytte markens firben.
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10. Vi følger stien og kommer forbi den store hulvej, der fører fra Solmarken
og ned til Hovedgaden. Vejen er at se på gamle kort.

11. I forbindelse med
udstykningen af Kignæsbakken
blev Nøddehøj i 1958 udgravet
og undersøgt og den lå på en
matrikel tæt på Merandalen.
Måske kan ejeren af grunden fortælle, hvor resten af højen er at finde, det er
ved vejen!
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Skoven til højre her er resten af den bevoksning og skov som billedhugger
Jerichau anlagde omkring 1875. Jerichau elskede sin have her, med de store
skrænter og han plantede
mange træer. Store fyrreog grantræer, der stadig
findes enkelte af.

12. Området i 2007,
og før der blev ryddet
træer i 2017 og igen
skabt den unikke og
smukke udsigt.

Det var her ved
”Trekanten” navnet begrundet af figuren, som det lille areal dækker, der blev
fældet en del store bøge og det har givet luft og en flot udsigt.

Selv den lille hund nyder den flotte udsigt!
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13. Og endnu en hulvej er kommet for dagen. På det yderste stykke af pynten,
der rager ud helt mod nord,
her i ca. 50 meters højde, er
der en fritlagt lille gravplads,
fra stenalderen.
Det eneste tilbageværende og
synlige tegn på oldtid her.
I området her syd for var en
stor helgenplads fra tidligere
tider. Her blev fundet
stolpehuller efter et stort
palisadeanlæg, et såkaldt
Sarup anlæg fra omkring år
4000 før vor tidsregning.

14. Området blev i 2006-2007 undersøgt af arkæologer og da undersøgelsen
var slut, blev anlægget dækket til igen og jorden solgt, så der kunne bygges
huse.
Placeringen af
Sarup anlægget er
så højt, at det kan
ses fra Dyrnæsvej
i Nordskoven og
dermed også fra
fjorden.
Anlægget har
ligget i behørig
afstand af og fra
eventuelle fjender,
der kom ind i
Roskilde Fjord
med fjendtlige
tanker.
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15. Stedet er allerede i 1782 blevet brugt som udsigtspunkt for en af de helt
store maleres motiv. Nemlig maleren Jens Juhl, der malede ”Eet prospekt af
Egnen omkring Jægerspris” med Slottet i baggrunden og et view over Neder
Draabys bøndergårde. Statens Museum for kunst.
For foden af skrænten
er Kignæsgaarden,
som var bopæl for
billedhugger J.A.
Jerichau fra 1871 og
frem til hans død i
1883.
1949 blev huset
omdannet til ”De
gamles hjem” og var
sådan frem til 1972,
hvor De Tre Ege, på
Parkvej blev indviet.
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Længe før Jerichau kom til stedet var her et teglværk, som fremstillede sten til
huse og gårde. De gamle kort viser os navnet Teilunsdalen og henviser til ler
industrien her. Dalen er der, hvor der er planer om at bygge smukke hvide
rækkehuse op ad skrænterne. Ikke noget, der vil kunne tage udsigten fra os
der står på toppen og højt over husene. En af dalene her er også nævnt som
Færge Brostykker, hvilket kunne fortælle, at der her er hentet sten og grus til
en dæmning. Se kortet s.6.

Maleren Kaj Drews har siddet her og malet landskabet ud mod Vænget.
I fjorden ses øen Øksneholm med Dyrnæs Molen bag.
Maleriet hænger i dag på De Tre Ege. I en avisartikel fra midt i 1950, der viste
stuen på de Gamles Hjem Kignæs, ses maleriet, men det fulgte med beboerne,
til det nye plejehjem.
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En ny trampesti hen over trekanten, via
den ”nyfundne” hulvej, som fører helt ud
på spidsen af ”Trekanten” kunne føre os
over til den eksisterende trappe, der går
ned til Kignæsdalen, som i dag kaldes for
Merandalen.
I Merandalen var i mange år
fugleskydning og dertil hørende festlige
indslag.
Der var engang ideer fremme om at lave
en friluftsscene op ad skrænterne. Her
kunne opføres teaterstykker og holdes
koncerter. Men forslaget er aldrig blevet
realiseret!
Billedet er fra en fugleskydning midt i
1960.
16. Merandalen er fremkommet ved
istidens smeltevand, men kan også være
skabt ved gravning af ler til teglværket.
I de helt gamle dokumenter fra Christian
den 4. tid står skrevet, at her blev brændt tegl, bl.a. til Frederiksborg Slot. Det
har været en stor produktion, så formentlig er det en menneskeskabt dal, som
er her.
Begge dele er mulige, men kan ikke bekræftes!

Vi går nu op gennem dalen og op i det sydvestlige hjørne af dalen, der fører os
op til den asfalterede vej Kignæsbakken.
Vejen går gennem den store udstykning på Kignæsbakken. Udstykningen
skete i midten af 1950’erne, for at kunne dele ud af den skønne natur,
tiltrække Københavnere til området. Grundene er store dvs. 2000 kvm. og der
er deklarationer på hver enkelt grund, der skal sikre udsigten til nord, syd og
vest. Bevoksningen skal holdes nede og husene skal placeres i kiler, så man
ikke tager udsigten fra hinanden.
Desværre er der senere, omkring midten af 1980, og med landskabsarkitekt
plantet egetræer på skrænten mod vest, forstå det hvem der kan! Det kræver
en meget kraftig nedskæring af de efterhånden store træer, at bringe
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oversigtsforholdene i orden, så de krav, der stilles på de store åbne grunde på
Kignæsbakken, kan overholdes.

17. Vi følger vejen mod vest og går ad stien mod syd for at komme op på den
store bronzealderhøj Thyrashøj, (egentlig er navnet Tyrehøj) Herfra er der
også en helt utrolig udsigt fra de 52 meter over havet til Roskilde Fjord med
øen Øksneholm og Vænget mod nord.
Frederik den 7. gravede altid ned midt i en kæmpehøj, for at se hvad den
indeholdt. Derfor det v-formede felt i højen.
Højen blev overdraget til Frederiks den Syvende på livstid.

I dag er det kommunen der har ansvaret for at
holde højen fri for bevoksning og krat.
Fredningsstenen på toppen af Thyrashøj.
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Lige vest for Thyrashøj ligger en åben stenkistegrav og i nærheden er rejst en
stor bautasten. Synligt tegn på, at området har været brugt i oldtiden.

Der er en helt
særlig natur og
kulturhistorie i
dette område,
som vi skal nyde
og bevare til
vores
efterkommere.

Vi skal retur til Færgelunden og går på de små veje gennem boligområdet, der
er mod syd, langs det store stengærde og frem til den offentlig sti, ved
Svanemosegaard. Stien mod øst fører ind i Færgelunden, hvor der i den
sydlige del findes mange fredede stenalder og bronzealder høje.
Vi skal via små stier og veje lidt nordpå igen og tager Kodalsvej mod øst.
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18. Vi skal finde
Dronningens Broche, en
kæmpesten med en
længde og bredde 3,5
meter, og som istidens
masser formentlig har
hentet i Sverige lagt på
plads, her midt på
skrænten i
Færgelunden.
Det fortælles at den
engang kunne rokke!
Den ligger tæt på Færgelundsvej, men oppe i skrænten. Helt tæt på
Færgelundsvej drejer vi ind til højre mod syd og så mod sydvest op ad
skrænten og der er så den store sten. Billedet fra engang, hvor en hestevogn
kunne komme frem til stenen.

I 1955 kom Danmarks
Naturfredningsforening
med stor ros til
udstykningen på
Kignæsbakken:
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Jægerspris Stiftelse har udarbejdet et vandreturskort over Færgelunden.
Det vil være nyttigt sammen med denne foreslåede tur.
”Kilden i Provinsen” handler om Frederikskilde, der ligger tæt på ruten her.
Har du andre spændende punkter vi kan sætte på turen så kontakt mig. Det er
en ”levende” beskrivelse, der kan udvides.
GOD TUR
Annemette Aarøe
Maj 2019

Kort over området er fra Geodætisk Instituts målebordsblad 1:40.000.
1953 - 1976 - 4 cm kort.
Den brune streg er ruten ca. 5 km.

17

