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FORORD 

Denne bogs opgave er at g ive Naturparkens interesserede gæster en bag

grund for de mange iagttagelser, der kan gØres i Naturparken mellem 

Farum og Slangerup, hvor levende natur og menneskeligt virke er groet 

sammen til et harmonisk hele. 

Naturparken er så stor, at både vor historiske fort id, den nutidige 

kulturgeografiske aktivitet og naturens biologiske samspil kan studeres 

i bred form. Naturparken er en arbejdende model i målestokken 1:1 af et 

stykke Østdanmark, - letoverskuelig og med fri adgang for a lle. 

Naturparken mellem Farum og Slangerup har hverken skarpe grænser 

eller afmærkede indgange. Alligevel skiller den sig tydeligt ud fra nabo· 

landskaberne i nord og syd ved sin r igdom på naturskØnne søer, mose· 

drag og skove. Det store dalsystem, der rummer Farum SØ, Bastrup SØ 

og Buresø, danner et naturligt skel, der kun få steder krydses af veje, 

mellem de ti lstØdende landbrugsegne. 

Fra dalsystemet strækker skovene sig kulisseagtigt ud mod nord og syd 

og opdeler det dyrkede land i brede båse. Denne mosaik af dyrkede mar

ker, skove og naturlige mose- og sølandskaber medfØrer, at næppe to af 

bogens forfattere har den samme begrænsning af deres arbejdsområde. 

Skovens folk, ferskvandsbiologen, vandmØllernes historiker, det åbne 

lands botaniker og insektb iolog har områder, der let kan begrænses, men 

som til gengæld kun dækker mindre dele af Naturparkens område. Der· 

imod færdes geologen, arkæologen, stednavneforskeren og kulturgeogra· 
fen- samt statist ikeren- både over mark, i skov og mose og i landsbyerne. 

Disse forskere må endda ofte sØge udenfor Naturparken for at kunne 

karakterisere vort arbejdsområde enten som grænseområde eller som 

kernelandskab. 

Alligevel kan atmparkens område fastlægges. Det strækker sig i Øst 

og vest fra Farum til Slangerup, og medtager mod nord Uggeløse og 

Lynge og i syd J Ørlunde, Slagslunde, GanlØse og Kirke Værløse, uden at 

all e forfattere dog behandler alle disse gamle sogne. En grundig topogra· 

fisk beskrivelse af hvert sogn fineles i Trap: Danmark, 5. udgave, og cle

taillerede ruteangivelser for ture i aturparken findes i Arbejdsudvalgets 

to små vejledninger. 
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I artiklerne er stednavnenes stavemåde lagt så nær op ad den stave

måde, der er anvendt på målebordsbladet som muligt. Men adskillige 

afvigende former har en så stærk lokal eller faglig tradition, at det har 

været rimeligt at benytte dem. Det samme gælder navne, der henviser til 

Statsskovdirektoratets kort eller som er hentet fra Videnskabernes Sel

skabs kort. 

Arbejdsudvalget takker artiklernes forfattere for den beredvillighed 

med hvilken de har udfØrt et stort og veloplagt arbejde med at åbne et 

stykke af Danmark for de mennesker, der Ønsker og evner at se, hvad 

der findes af skønhed og kulturværdier i Naturparken mellem Farum og 

Slangerup. 

Thorvald Vognsen Carl Tscherning 




