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Af Esrum Kanal findes endnu den øvre eller sydlige Del, der

..,.~

.

,

gaar fra Esrum Sø til Nordenden af Snevret Skov.

0en er nwsten til-

_~ groet, og dens Omraade, der er omtrent 2 km langt og har en Bredde
I af 40 Alen, henligger
•

udyrket og ubenyttet •

Det blev i 1879 bort-

!

•

I

solgt af S~atskassen
Iåøllegaarden.

samruen med Esrum Vandmølle og har siden llOrt til

Dets yderste Del indbefattende

ligere Pramførerbolig
H. Thal-Jantzen,

tlSølysttler dog i 1935 af flIøllee.:aardens
Ejer

efter at være udstykket,

Fra Landevejen

en lille Havn 013 den tid-

solgt til l!'abrikantH. Klee.

til ~øen en Strækning paa ca. lY2 km findes paa

den vestlige Side af Kanalen en tlHabattl,som er den ~idligere Trække-

...••

tl

.'l

vej •
.

Her gaar en Sti, som tidligere

-, rende for at komme ned til Søen.

er bleven meget benyttet af spadse

"Sølysttl har tidligere været 'l'raktør-

J.

sted, hvor Daade udlejedes,
Baade liggende.
'r

,

og hvor nogle uf Deboerne i Esrum havde

~tien omgives af Tru::erog Buske.

Den støder ved Sølys

Bro til den Vej, der fra tlSøvejenll i Krogdals Vang no;,r"Sandportentl fører til Sølyst først gennem Skoven, dernwst langs 3øens Nordende over
Esrum Aa til den nævnte Bro.

Den Strækning af l.Iarkog Eng, der ligger

mellem Kanalen og ,Jkoven, og over hvilken Vejen gaar, flere Steder lige
ved Søbredden, hører til Møllegaarden.
Stien paa Kanalrabatten
di Ejeren af Esrumgaard,

har i længere Tid været spærret, for-

der har Jord, der benyttes til Gn.:sgang, paa

begge ::3ideraf Kanalen, har ladet anbringe Overgange J'orKreaturerne
indhegnede med Pigtraad.

Uan har savnet denne Vej Lil Søen, idet man

foruden den kun havde Søvejen.

Vejen fra Skoven langs Søen har ikke

været spærret.
Borger- og Turistforeningen
Tilslutning

af Esbønderup-Nødebo

det Nævnet om at tilvejebringe
ad Kanalrabatten
,.

for Esrum og Omegn har nu med

Sogneraad og flere Foreninger
Adgang for Offentligheden

anmo-

til at færdes

fra Esrum til Sølys~ samt ad Vejen fra Sølyst til

J
~

O'L

Sandporten.

I samme Andragende

opfordres Nævnet til at give Adgang til

at fortøje Baade i Havnen ved Sølyst.
Stien paa Kanalterrænet

er i sig selv smuk som Spadserevej

og en

Vej, man fra Esrum gerne gaar til Søen, og da 'ferrænet, som anført,
endnu henligger uden Anvendelse,

maa det anses for rigtiGt og forsvar-

ligt nu at sikre denne Adgane, inden }'orholdene mulig forandres.
uden det '.J:erræn,
der hører til Møllegaarden
:;:::

gaar St ien over et Hjørne af "atr.

}'or-,f\

rJatr. Nr. 19a Esrum KI01D'~~~~

Nr.

19c. der hører

~;'~f

t 11 30'-

Fra Matr. Nr. 190 gaar Vejen over Matr. Nr. 45 og 36 til
ven.

Den er smuk, idet den gaar tæt ved Søen med Udsigter over

denne Inellem Krattet ved Bredden.

Ejeren har modsat sig, at der

gives offenLlig Adgang til denne Vej, idet han paa den ene Side
anfører, at han hidtil al Tid har ladet Folk færdes der, men paa
den anden Side hævder, at han paa dette Omraade maa kunne l{Qntrollere Folks F~rden af Hen~yn Lil Aaen, com driver Møllen (81ektricitets~
vlLrket), og i hvilken han har Aalefangsten,
have sine Ungkreaturer

<l1""J,
f{~'~

og at han maa kunne

1:'/ !;~~~

,',";"'<

i Fred i det tilstødende Indelukke.
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Efter det herom n~rmere oplyste maa det erkendes, a t offent-'

~

.!;.~

(''):':+;,

lig Adgang vil kunne vl.Lreen virkelig Ulempe for Ejeren, og det
\

I

maa anses for heldigst, at Adgangen bliver som nu, under Ejerens

e
e

Kontr01, saaledes at der ikke for fiden er tilstrækkeliG Anledning
til at gøre Forandring

•

i den bestaaende rilstand.

Ejeren af Selyst modsætter

sig, at der gives fremllledeAd-

gang til Havnen, og denne Adgang, der v~sentlig vil Lorrinse Ejendommens V<.:::rdi
findes ikke at have saa stor Betydning for Almenheden,
at den bør skaffes ved Hjwlp af Fredningsloven.
Det bestemmes herefter,
Esrum Kanal fra Landevejen

"t:.,

at Stien paa den vestlige Side af

til Sølyst Bro paa l'.latr.
Nr. 19a og 190

Esrum Kloster skal være til fri ~ærdsel for alle, og at der ikke
uden Fredningsnævnets

Samtykke maa anbringes Hegn eller Hindringer

af nogen Art.
Sogneraadet har Ret til at holde Orden paa Stien og fastsætte

..

dens Bredde, der skal være ca. l'l2 m.

>,

Der tillægges Mølleejer

H. Thal-Jantzen

i Erstatning

'og Fabrikant H. Klee 50 Kr.
A.P .T,arsen

L. Harboe

Thorv. M. Petersen
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-:. .....
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700 Kr.

