Se på landbrug – gå i skoven
De tre historiske foreningers og Skov og Naturstyrelsens
fællesarrangement fredag i Bistrupskovene: Gå i skoven - se på
landbrug, blev en stor succés.
Der samledes over 40 personer til det.
Landinspektør Niels-Christian Clemmensen fra Kulturarvstyrelsen viste
sig som en dybt engageret og meget smittende formidler.
Indledningsvis fortalte "Clemme" om de nye laserkort, der blev optaget
fra fly, og om hvordan de med centimeters nøjagtighed uden hensyn til
vegetationen kunne vise jordoverfladen.
Vi så også eksempler herpå. Det var ganske forbløffende. Selv de
mindste detaljer, der næsten ikke var til at erkende på jorden, trådte helt
klart frem.
Dernæst præsenterede Bent Gottfredsen Viggo Nielsens bog
Oldtidsagre i Danmark bind tre Sjælland, Lolland, Falster og Møn og
anbefalede den meget.
Lokalt er registreret oldtidsagre under Ryegård, Ledreborg, Lindholm og
i Bistrupskovene.
Undervejs ind i skoven registreredes en ny oldtidshøj!
Ved Alabasthøj viste Clemme os højryggede agre fra middelalderen. De er fremkommet
som et resultat af pløjningen.
Kortene viste i øvrigt at hele området var dækket af dem. Her ligner de en redekam.
Det kræver et trænet øje at se dem fra jorden, da de er ca. fem meter brede og
højdeforslellene kun er på omkring en halv meter.
Hele denne store del af skoven har været opdyrket i middelalderen. Måske har det været
landsbyen Kvandrups agre.
I samme område fandtes bronzealderagre opbygget som brede terrasser med op til 1½
meter høje skrænter bygget af græstørv af hensyn til drænet.
Jordarbejderne hertil har været enorme - større end til højene.
Agerinddelingen blev markeret med en skålsten med tre gruber, der dog var så medtagne af
tidens tand, at de bedst kunne føles.
Nær Kvandruphuset så vi i skoven og på marken (her tydeligtst på kortet) en gammel
fægang, hvor igennem man har ledt kvæget på græs i overdrevet.
Her var også gamle fiskedamme, mølledamme og veje.
En høj knold med stejle sider omgivet af vådområder viste sig at være dagens sensation.
Den har længe været kendt af lokale folk, der har undret sig og haft mange gætterier.
Den viste sig at være en befæstning fra jernalderen, hvor siderne var gravet ekstra stejle til
det sidste forsvar. Den er en regulær borg, som vi kender dem fra Østersøens øer.
Efterfølgende i middelalderen tyder meget på, at der har ligget en mølle på den, således at
Kvandrup - af Kværndrup - har haft både vind- og vandmølle.
Arrangementet følges op med et nyt i oktober på Felix, hvor Clemme vil vise de lokale
laserkort og forklare om dem.
Her vil vi i Lejres skove kunne se veje og agre fra oldtid til middelalder, samt ikke
registrerede høje.

