
N a turparkens oldtidshistorie 
AF KNUD A. LARSEN 

ARKÆOLOGI INATURPARKEN 

MØlleåens brede dal med nærmeste omegn nord og syd derfor er karak· 

teristisk ved sin rigdom på vand. Det er vandlØbene Mølleåcn , Damvad :,, 

Bundså og Værebro å, det er sØerne Farum sØ, Bastrup sø og Buresø, og 

det er et utal af større og mindre mosedrag, der præger og skaber land

skabet. Måske mindre i vor tid end forhen, fordi mange af mosestræknin

gerne, der tidligere sandsynligvis var søer, er blevet arnskabt til agerland. 

På kortet bilag l er genskabt et billede af dette landskab i oldtiden med 

den sandsynlige fordeling af beboelige og ubeboelige områder. De beboe

lige er enten småØer eller halvøer af vekslende stØrrelse, der skyder sig ud 

i søerne. Toppevad, Gammelvad, Damvad, Bundsvad, Snarevad og Gede· 

vase er stednavne, der oplyser, at her fandt man den letteste mulighed for 

at krydse de vandfyldte områder. Flere steder vil man se, hvorledes en af 

nutidens veje er et forbindende led mellem to vadesteder, så den tanke op

står, at den har sin oprindelse langt tilbage i tiden i en trampet sti eller 

hjulspor, der har sØgt over bakkekammen, hvor den var lavest, og ned til 

åen, hvor den var smallest. Det var en egn, der oldtiden igennem ligesom 

senere hen gav gode muligheder for at bjærge fØden, enten man så sØgte at 

skaffe sig den ved fiskeri, jagt eller agerbrug og kvægavl. Derfor finder vi 

også her så mange fortællende beviser for menneskers færd en i forhisto

risk tid. 

JÆGEREN 

Ud for Kalkgården på skrænten ned mod MØllcilen er fundet en savtak

ket harpun med en række fine tænder (s. l 0). Den er skåret til af et rib

ben af kronhjort, og har tilhØrt en stenalderjæger, der måske har tabt den 

en dag, han var på fiskefangst efter gedder i åen. Det var engang i ældre 

stenalder i den del af den, som benævnes M ulleruptid og omspænder årene 

8000-5000 f. v. t . Egnen ville være os ganske fremmed dengang. Intet sted 

kunne vi få det storslåede udsyn over dalen og landskabet, som vi har idag. 
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Stenalderjægerens redskaber. Til hØjre : øverst lystertand fundet ud for 
Kalkgården, nederst: spydspids med flintstykker. R esten er bensager fra 
bopladsen ved Borup Sø. I midten : nederst en trykstok af hjortetak og en 
Økse af en urokseknogle; Øverst en benpren og en svær Økse af hjortetak. 
Til venstre: to dolke. (Foto Lennart Larsen). 
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Alt var dækket af fY1'reskov, en vild og ufremkommelig urskov, hvor bjØrn, 

elsdyr, kronhjort og vildsvin holdt til og gjorde det farligt at færdes. Kun 

ålØbene og søerne, indrammet af hasselkrat og lyse birke, skabte lysnin

gerne i det mægtige skovland. MØlleåen var bredere og mere vandrig og 

fyldte måske det meste af sin brede dal. BuresØ, Bastrup sØ og Farum sø 
var af stØrre omfang end nu, og de fleste af de nuværende mosedrag var 

sikkert søområder dengang. Selv om vi måtte holde os væk fra skoven og 

ligesom stenalderjægeren nØjes med at bruge vandvejene og en udhulet 

træstamme til båd, så kunne vi komme langt omkring. 

Vi fandt jægerens spor på skrænten af J\ri Ølleådalen ud for Kalkgårde n, 

og vi l nu prøve at fØlge hans færd en videre om. Ved Gedevasebro padler 

vi mod syd gennem Sortemose, passerer Snarevad og kommer syd om Gan

lØse Ore ind i Oremosen. Her har han været på sin omstrejfen efter fØde, 

det viser fund af to benspidser skåret af en rørknogle og med flintægge 

gjort fast med harpiks i begge sider (s. 10). Fra Oremosen fortsætter vi et 
stykke videre sydover ved Bundsbro og kommer til Borup sØ nær foden af 

Knardrup galgebakke. I mosedraget ved bakkefoden er fundet en hjorte

taksØkse, og på et sandet næs, der har skudt sig ud fra bredden af Borup sø 
har en lille flok af disse jægere haft deres boplads. 

Tørveskæringen under sidste verdenskrig har afsløret den (s. 10). Red

skaber af mange slags lå spredt ud over bostedet; her var enkelte grove 

kærneØkser hugget til af flintknolde og flere forskellige bensager. Hjorte

tak og knogler af hjort og urokse er det anvendte råmateriale. Den seje 

hjortetak har været brugbar til Økser med skafthul og til stikvåben. Af 

hjortens mellemfodsben er tildannet dolke, et fodrodsben er sni ttet til som 

pren eller kØdgaffel. Af uroksens mellemfodsben, der er en meget svær rør

knogle, har man fået sig en kraftig Ø/ise med skaftrØr. Det er alle sam

men våben, som jægeren har brugt, når han med sine hunde sØgte dyrenes 

vand ingsstedcr og gik til angTeb på skovens store dyr. Men fiskefangst har 

været af ligeså afgØrende betydning for at skaffe sig fØden . Til det formål 

har man skåret sig harpunn, og tre fire stykker af dem surret fast for en

den af en rundstok har givet en glimrende lyster til at stange fisk med. 

Fu ndet fra Borup sø er kun lille i sammenligning med andre fra denne 

tid, men det er alligevel så afvekslende, at man får et billede af menne

sket i skovlandet, den stadig omstrejfende jæger og fisker, der henter kØd

mad h jern ti l bopladsen, mens kvinder og bØrn i dens nærhed foretager 

indsamling af bær, rØdder, nØdder, fede larver og orme. 
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BONDEN 

Vi har sluttet besøget i ældre stenalder, jæger- og fiskertiden, og går 4-5000 

1\.r frem mod vor egen tid, og befinder os i tidsrummet mellem 2500-2000 

f. v. t. 

Landskabet har skiftet udseende. Fyrreskoven er væk, klimaet er ble

vet den for mildt. Sommeren er blevet lang og solrig, vinteren mild med 

megen væde . Nu er det egen, som dominerer. Overalt mØder vi den lyse

grØnne egeskov med en frodig underskov af røn, hassel, vilde æbler og 

kir ebær, og selve skovbunden er et mylder af blomster mellem græs 

og mosgroede sten. Det er en lys og venlig skov med solstrejf til skov

bunden, vi kan færdes i. 

Der er begyndt at komme åbne lysninger i det store skovland, og de 

er skabt af mennesker. På vor færden kan vi være heldige at hØre Øksehug 

mod træ og den knasende lyd, når stammen braser omkuld og river sin 

buskede krone til jorden. Det er stenalderbØnderne som er på arbejde, 

de har i småflokke taget kampen op mod skoven for at skaffe sig ager

land. Med flintØksen hugges træerne om, og bagefter fjernes grene og 

Langdysse i NØrreslwv med smalt rehtangulært kammer. 
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kratbevoksning med ild. Tilbage ligger så det askefyldte jordstykke over

strØet med sten. Når de er fjernede, har man sin ager rede til korndyrk

ning. 

Det er det primitive lØvslwvssvedjebrug vi her ser anvendt. Desværre 

giver det askefyldte jordstykke kun næring t il to-tre afgrØder. Så må man 

overlade jordstykket til græsning for kreaturerne, eller lade skoven vokse 

op igen. 

En sej og vedvarende kamp for at fravriste skovlandet jord ti l dyrkning 

er her begyndt med de første bØnders rydning af små agerfelter. Den er 

fortsat gennem årtusinder og har på afgørende måde skabt ændringer i 

landskabets udseende. I stenalder og lang tid fremover er det et skovland, 

man lever i, med et stigende antal lysninger skabt ved menneskehånd . 

I dag lever vi i et åbent agerland med spredte skove. Kampen mod skoven 

er endt, for nu søger vi at værne resterne af det gamle skovland mod yder

ligere Ødelæggelser. 

Der er flere interessante minder fra stenalderbØndernes tid, yngre sten

alder, bevaret i Naturparken. Man lærer dem bedst at kende ved a t gå en 

tur gennem den. Men desværre vil det også vise sig, at mange er for

sv undet på grund af ufornuftig og respektlØs fremfærd overfor oldtids

minder. H er er spredt på mark og i skov bØndernes prægtige stengrave, 

dysser og jættestuer. H er er stumper af gamle vejspor og rester af boplads 

og landsby. Og hertil knytter sig de mange forskellige redskaber af flint 

og lerkarskår, der er dukket frem af mark og mose under arbejdet med 

plov og spade. Vi får gennem redskaberne et indblik i bØndernes leve

vis, og er vi heldige at kende de nØjagtige findesteder, så giver de også 

værdifulde oplysninger om menneskers færden og virke i naturen . 

Hvis vi vælger vejen gennem NØrreskov og Farum by som indgang ti l 

Naturparken, passerer vi vadestedet over MØlleåen mellem Farum sø og 

Furesøen. Turen gennem NØrreskov fØrer os så tæt forbi tre stengrave 

fra yngre stenalder, at vejen vi fØlger nærmest er en forbindelsesvej mel

lem dem, og vejen peger lige ned til vadestedet. Måske er det stenalderbØn· 

der, der har trampet den fØrste sti ned til MØlleåen for over vadestedet 

at komme i forbindelse med bØnder nord for ålØbet. 

Stengraven ved skovens nordre udkant, den bedst bevarede af de tre, 

er en langdysse, og et besØg værd (s. 12). En aflang firkantet stenkreds dan

ner rammen om en flad jordhØj, deraf navnet langdysse. Flere af de store 

sten ligger endnu på deres oprindelige plads. Midt på langhøjen ligger 
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R unddysse med femkan te t kammer i R yge t skov. 

selve graven, et kammer bygge t af fire flade sten til et afla ngt rum, kort 

og snævert, så det h ar været vanskeligt at få anbragt den dØde deri. En af 

kamrets endesten er nu væltet og Ødelagl. O ver gravrummet h viler den 

store clæksten, nu delvis Ødelagt, da et stykke af den er spræng t bort. 

Det ganske lille gravrum viser, at vi står overfor en a f stenalderbØndernes 

ældste grave. Måske h ar det kun været br ugt til en enkelt begravelse. 

Kommer vi ind i aturparken ad R ygetvejen fra Lille Værl Øse, står 

vi ca. 200 meLer inde i R yget skov ved en anden af stenalderfolkets grave, 

en runddysse. Midt på den lave rundhØj, hegnet af en række randsten fin

des gravkammeret. Det har været bygget sammen af 5 fl ade sten, hvoraf 

desværre den ene nu er væk. Den store dæksLen hviler tungt på kammerets 

vægge og lukker for den dØdes bolig. Vi har her den bedste mulighed for 

at skabe o et billede af, hvorledes en sådan dyssegrav er blevet bygget. 

Sten til dyssen h ar der været nok af på markern e rundt om. H er h ar man 

valgt de bedst egnede og slæbt dem h en til pl adsen for graven. Så h ar m an 

stillet de 5 sidesten sammen ti l et kammer og gjort bunden i det fast ved 

et lag knust flint. Så h ar begravelsen af den dØde fund et sted og selv om 

dyssekammere t i cl ag er helt tØmt, så ved v i fra andre dyssegrave, at den dØde 
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mand har fået sin Økse og et le1·km- med som gravgods. Har det været en 

kvinde, er det smykker hun har fået med sig i graven foruden lerkarret. 

Jord er blevet fyldt op på kammerets yderside til jordhØjen har flugtet med 

sidestenenes overkant, og så er den mægtige dæksten blevet bragt på plads. 

Til slut er rundhØjen blevet hegnet til et fredhelligt sted ved fodkransen 

af randsten. Dyssen hØrer ikke til de ældste fra stenalderen. Det viser grav

rummets størrelse. Det er bygget sammen af 5 sten og gjort så rummeligt, at 

det har kunnet bruges til mere end en enkelt begravelse. Ved udgravn :n

gen af et lignende dyssekammer i skoven GanlØse Eged blev fundet tre 

brolægninger uneler hinanden med rester af tre skeletter. Det ene var så 

velbevaret, at man kunne se, at den dØde var begravet i sammenkrøbet 

sti lling. Af gravgodset var der næsten intet tilbage, kun en flintflække . Re

sten var vel røvet. 

Den næste grav vi mØder på vor vej er langdyssen i Præsteskoven. Den 

viser os påny gravkammeret i dets ældste udformning. Den har sikkert 

ha[t to gravkamre, et i hver ende af langhØjen. Nu er kun det vestlige til

bage, og det mangler sin dæksten. Kammeret er også her ganske smalt og 

kort, stillet sammen af 4 sidesten. 

Få skridt vest for langdyssen drejer vi ad en skovsti til hØjre og fØlger 

den ind i granskoven. Snart skimter vi i tusmØrket flere hulveje, der ligner 

brede grØfter mellem hØje, ret stej le skrænter. Alle har retning mod vest

enelen af Farum sø, og her mØdes de på samme sted ud for Dronningholm. 

På skrænten ned mod søen ganske nær en af disse hulveje ligger rester

ne af en runddysse. Den virker så ældgammel med de mosgroede sten. 

Dækstenen over kammeret er væk. Måske er det den store sten vi kan se 

ligge 5 meter nord for dyssen. Gravkammeret er bygget sammen af 4 sten, 

og hØrer som langdyssegraven til blandt de ældste stengrave. Vi kan se, 

hvorledes sidestenene er blevet stillet lidt skråt indad for ikke at skride 

under vægten af dækstenen. 

Hulvejene er sikkert meget gamle, et stykke af en »vej « som skoven har 

bevaret. Den er ikke blevet jævnet ud, som det er sket med den del af ve j en, 

der er gået over dyrket mark. Fra egnen omkring Kirke Værløse er den 

gået nord på tæt forbi langdyssen og ned til vestenden af Farum sø. Ned ad 

skråningen mod søen har hjulspor efter hjulspor, og ridespor efter ride

spor gravet sig ned. I den tØrre sommer har vinden fØrt agemelet med sig, 

og i den våde vinter har vejen været et plØret ælte, der langsomt har be

væget sig nedad. Vejsporet har skåret sig stadig dybere ned i skrænten, og 
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Hulveje i Præsteskoven. 

ti l sidst er hjulnavene blevet stikkende fas t i dens skrå sider. Så har den 

været ubrugelig for videre færdsel, og man har taget fat ved siden af med 

at bane et nyt vejspor. Et stykke tid er gået, så er det også blevet uan
ve ndeligt. Det har gentaget sig gang på gang i århundreders lØb, derfor 

de mange hulveje. 

Hvor gamle er da disse hulveje? Vi kan ikke give noget sikkert svar på 

det. Men vi kan se deres forbindelse med langdyssen og runddyssen, og 

vi må gå ud fra, at de fØlger en st i, som fØrst blev skabt af stenalderbØn

derne, en sti der i lighed med hulvejene fØr te ned til vestenden af Farum 

sØ, hvor man har haft overfart over MØlleåen i re tning af Farum Lillevang 

med Dronningholm som et led i forbindelsen over den sumpede Sorte

mose. På holmen er fundet tilhugget flint, et bevis for at stensmeden 

har arbejdet her i stenalderen, og nord for Mølleåen h ar der fra Grettes

holm og nordefter ligget en stribe stengrave, der afstreger oldtidsvejen . 

Nord for MØlleåen standser vi op ved jættestuen GretteshØj, den ene

ste bevarede af disse stengrave (s. 17) i Naturparken. Den er sikkert e t 

par hundrede år yngre end de ældste af dysserne, og bygmestrene er de 

fastboende bØnder i en nærliggende bygd. Måske har den være t deres 
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fælles begravelsesplads gennem flere hundrede år. Et så stort og vanske

ligt bygningsværk har krævet et arbejde i fællesskab af alle bØnder i 

bygden gennem lang tid og under ledelse af en kyndig mand. Og dygtige 

bygmestre var de stenalderbønder, for i dag, 4000 år efter, ligger endnu et 

stort antal jættestuer spredt ud over Danmark, så velbevarede, som den

gang de blev byggede . Under en lav hvælvet jordhØj gemmer gravkamme

ret sig, og kun gangens smalle åbning rØber graven. Er jordhØjen væk, så 

stenkammeret ligger åbent for vejr og vind, som det er tilfældet med 

jættestuen her på GretteshØj, så skyldes det senere tiders hærværk. 

Mellem de store flade sten, der danner loftet kan vi krybe ned i kam

meret og se, hvorledes det er bygget. Det er et stort rum i sammenligning 

med et dys ekammer. Ti store sten med fladsiden indad er stillet sammen 

og danner det ovale rum, kun brudt mod Øst af den smalle åbning, der 

giver plads for gangen ind til kammeret. For at gØre væggen ti l en helhed 

og hindre sidestenene i at skride under vægten af de store tunge loftsten 

er der foretaget en udfyldning af hulrum mellem side- og dæksten med 

flade stenfliser, der ligger vandret, tæt pakket over hinanden. Efter at 

Tegning af Jættestuen på Gre tteshØj. Kammeret ses fra nord og indgangen 
ses til venstre. (Foto Nationalmuseet). 
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kammerets væg er blevet stillet op må stenalderbØnderne for at få lagt de 

tre tunge loftsten på plads have bygget en flad hØj af sten og jord udenom 

det, og hØjen er gået helt op til overkanten af væggen. Dernæst har de 

fyldt selve kammeret med jord for at hindre vægstenene i at skride, mens 

de ved hjælp af lØftestænger og ruller skubbede loftstenene op ad hØjen 

og baksede dem på plads. Så er kammeret blevet renset igen og gangen 

bygget op. Det har været noget lettere, for stenene til den er meget min

dre. Afslutningen på arbejdet har så været at dække jættestuens kammer 

og gang helt med jordhØjen. 

Indholdet af jættestuen på GretteshØj er væk, men fra andre jættestuer 

er vi kendt med, at det kan have omfattet resterne af mere end 100 begra

velser, skeletter og gravgaver, der omfatter stenØkser, smykker af ben og 

rav samt lerkar. Når en begravelse skulle finde sted, har man fejet resterne 

fra tidligere gravlægning til side for at skaffe plads. Er både kammeret 

og gangen efterhånden blevet fyldt op, har man renset ud, har gravet ind

holdet ned udenfor jættestuens indgang og så begyndt forfra. 

Vi forlader nu de dØdes boliger og fortsætter turen mod vest, over 

Gedevasebro og fØlger åen til vi når frem til næste sted, hvor dalen snæv

rer sig ind, ved Hestetangen. Flere nu slØjfede runddysser tegner et vej

spor, der kommer sydfra og rammer netop her, hvor muligheden for at 

passere åen er til stede. Krydser vi den fra syd, går vejen lige op til en dysse 

i Terkelskov. Vi må derfor tro, at også stenalderfolket har brugt dette 

vadested. 

Fortsætter vi vestpå, varer det ikke ret længe, fØr MØlleådalen bliver 

bredere og munder ud ved den lange Bastrup sø. FØrst ved vestenden af 

denne sØ har der påny været en mulighed for at krydse fra syd til nord. 

Vi kan næppe være i tvivl om, at også stenalderbØnderne har udnyttet 

denne mulighed, når vi ser, hvorledes en række af deres stengrave i Gan

lØse Eged og nordpå over markerne med retning mod Lyngebygden teg

ner et vejspor. 

Mange af disse grave, det er både runddysser, langdysser og jættestuer, 

er nu ryddet væk. Men det lØnner sig alligevel at fØlge vejsporet gennem 

Ganløse Eged. Her mØder vi to ret velbevarede langdysser med de fleste 

af de store randsten på plads. Den ene af disse langdysser er 18 meter lang 

og 6 meter bred og har tre gravkamre. I midten af langhØjen ligger et 

stort kammer, bygget sammen af 5 bæresten og lukket med en meget stor 

dæksten. I hver ende af hØjen er to små stenkister. Dæksten er væk og af 
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kamrenes 4 sidesten er kun de tre tilbage. Vejen gennem skoven fører også 

til Myrestenen, den stØrste sten man kender fra NordØstsjælland (s. 146). 

Den vejer 60 tons og dækker 16 m2. På stenen er påvist mindst 9 skåltegn, 

flade, kredsrunde fordybninger. Disse skålformede gruber er sikkert hellig

tegn. De forekommer vidt udbredt, indhugget på lØse sten og klippefla

der, ofte i sammenhæng med andre helligtegn fra bronzealderen som sol

hjul, fodspor, skibe og meget andet. Er det frugtbarhedstegn? Vi ved det 

ikke med sikkerhed. 

De jordfaste minder, gravene, har sammen med brudstykker af vejspor 

givet os oplysninger om, at MØlleådalen og dens nærmeste omegn har været 

stenalderbØndernes domæne. De oldsager, hvis findesteder vi kender, be

kræfter dette og giver et fyldigere billede af deres virke her. Både nord 

og syd for åen er der langs dens lØb gjort fund af bØndernes redskaber. 

Det kan være enkle skrabere og flækker, eller store, fint formede og slebne 

Økser. Dertil fØjer sig enkelte skår af ornamenterede lerkar. Ved Gede

vasebro i en lavning langs skovbrynet er der på et ganske lille område 

gjort fund af så mange færdige flintredskaber af forskellig slags, at man 

skulle tro, at her har ligget en boplads. Måske er det rigtigt, for jorden 

er også overstrØet med flintaffald fra tilhugningen af redskaberne. De 

oplyser, at bostedet er ligeså gammelt som de ældste dysser. 

To slags mennesker har vi nu mØdt her ved MØlleåen, og de har sikkert 

haft en ganske forskellig opfattelse af tilværelsen, fordi de har skaffet sig 

fØden på forskellig måde. Det er jægeren, som på et stort område må søge 

fØden ved jagt, fiskeri og indsamling af spiselige ting, underlagt årsti

dernes skiftende vilkår og altid uden sikkerhed for dagen i morgen. Det 

er bonden med agre og kreaturer der sikrer ham korn og kØd og sammen
sparet forråd til den lange golde vintertid. Selv om han vel også har sØgt 

en del af sin fØde ved jagt og fiskeri, så har arbejdet med jord og dyr gjort 

ham fastboende. Et bosted har de haft, både jæger og bonde, men jægerens, 

som vi besØgte ved Borup sø, var sikkert kun til en sommers ophold. 

Bondens bosted her ved Gedevasebro har været for al den tid, jorden på 

skrænterne har kunnet give ham afgrØde nok. Sandsynligvis har bostedet 

omfattet en gruppe jordhuse, næsten en landsby. l nabolaget af jæger

bopladsen ved Borup sØ på Knardrup Galgebakke er udgravet resterne af 

en sådan stenalderby. Her kan vi leve os tilbage til stenalderbondens tid 

og aflægge ham et besøg i hans hus. Knardrup Galgebakke er en stor sand

banke, der ud fra en stenalderbondes betragtninger har været et godt sted 
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Stenalderhus på Knardrup galgebakke. (Rekonstruktion). 

at bo. Den er nærmest lukket inde af sø og mose, så her har været fersk

vand nok til både folk og fæ. Det har også givet gode muligheder for fi 

skeri. Desuden har man her fØlt sig tryg mod angreb. Jorden har været let 

at dyrke, for mulden er blandet godt op med sand. Midt på toppen af 

sandknolden ligger landsbyen, en række huse på rad i retningen nord-syd. 
På afstand ligner de aflange roekuler dækket med strå og kviste. Tomterne 

af tre af husene er blevet gravet ud og giver os et billede af, hvorledes de 

har været bygget. De to huse er ovale, det tredje nærmest af form som en 

hestesko. En række tynde vægstolper har dannet stØttepunkter for en væg, 

flettet af grene. Et tag, flettet sammen af grene, lØv og halm har sikkert 

hvilet på denne væg. For at gØre den stabil mod vejrliget har den været 

støttet på ydersiden af en stensyld af store marksten og ovenpå den en 

svær mur af græstØrv. Indgangen til huset finder vi i den ene langside, og 

lige udenfor den er ildstedet. Det er let at påvise, for det er bygget sammen 

af en klump marksten, der er stærkt sværtet af sod. Desuden er der lange 

sorte striber af sod i det gule sand udenom. Sådan er ildstedet anbragt i 

de to langhuse. I det hesteskoformede ligger det midt inde i huset. Spredte 

flintredskaber og lerkarskår giver oplysning om husenes beboelse i sten

alderen samtidig med bopladsen ved Gedevasebro. 

Vi vil nu gØre os fortrolig med bopladsens redskabsforråd, og det er mest 
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Stenalderbondens redskaber i Dyssernes tidsalder. 
Nederst ser vi den skæftede flintØkse med tynd smal nakke. Over den en 
kobberØkse, importeret sydfra, og to slebne flintØkseblade med henholdsvis 
spids og tynd nakke. Uden om Økserne grupperer sig forskellige skive- og 
flækkeskrabere samt en flækkekniv. (Foto Lennart Larsen). 
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nærliggende at begynde med Øksen (s. 21). En Økse med god tyngde i blad 

og skaft og med en knivskarp æg, der kunne bide i det friske ved, var for 

bonden et nØdvendigt redskab. Uden den ville det have været ganske umu

ligt for agerbrug at finde fodfæste i skovlandet. Vi ved, at de fØrste flokke 

af landbrugskyndige stenalderfolk, der kom hertil, havde sådanne vel

egnede Økser med sig. De kom dragende i småflokke med deres kreaturer, 

med det kostbare såkorn af byg og hvede i skindposer ved bæltet, og så 

Øksen dinglende ved siden af. De var også fortrolige med at arbejde i flok, 

for uden samarbejde var der ingen chance for at bryde agerfelter i skoven. 

De sØgte derhen , hvor der var let adgang til rindende vand, og tog fat på 

at rense jorden, hvor den var let og sandmuldet. Derfor finder vi deres spor 

ved Knardrup og her ved Mølleåen. Vi er godt kendt med de Økser, som 

de bragte med sig, for de var i brug et langt stykke tid efter deres ankomst. 

De er fundet i tusindvis, og vi har dem også her fra bopladsen. Øksebladet 

er gjort af den hårde flint. Bladet er langt og smalt med næsten parallelle 

sidekanter, og nakken er næsten ligeså smal som den slebne æg. Slibespa

rene fra det våde sand ser man tydeligt som fine ridser. Den tynde nakke

ende har givet Øksen navn, den tyndnakkede Økse. 

Der kan ikke være tvivl om, at bØnderne er kommet tilvandrende fra 

egne, hvor de har kendt til Økseblade af metal. Det er ikke alene flint

Øksens slanke form, der røber det, men enkelte af disse metalØkser, gjort 

af kobber, har også fundet vej her til Norden. En af dem er fundet i nær

heden af Ganløse (s. 21). Af mangel på metal har man så brugt sten som 

materiale, og her i landet har man i den hårde flint fundet det bedst egne

de materiale til Økserne. 

På bopladsen har også en anden form for Økse været i brug. Den er lige

ledes fint slebet og af flint . Nakken går ud i en spids, deraf navnet den 

spidsnakkede Økse. Noget forb illede i metal har den ikke, og noget tyder 

på, at det er den gamle jæger- og fiskerbefolkning, som stadig holder til 

i landet side om side med bØnderne, der har fundet frem til denne Økse

form. Det ser ud til, at det er den grove kluntede kærneØkse, der er blevet 

forbedret og til slut er blevet til det slebne spidsnakkede Økseblad. 

Så er der fra bopladsen de forskellige brugsting i fli nt til at skrabe og 

skære med. De er frembragt af afhuggede flintskiver og flækker. Skraberne 

har fået fjernet et stykke af den skarpe kant for at man med den sløvede 

æg kunne skrabe huder. Med en skarp æg ville man let komme til at skære 

huller i skindene. Flækkerne er også blevet forsynet med en slØv æg. 
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Lerkar fra Dyssetiden. Kraveflaske, Øskenflaske og tragtbæger. I forgrun· 
den forskellige skår af lignende lerkar, fundet i stenalderhusene på Kn ar· 
drup galgebakke. (Foto Lennart Larsen). 
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Nogle af flækkerne er blevet anvendt som knive. Den ene af de lange 

skarpe sidekanter er blevet brugt som knivsblad, den anden er hugget 

væk, så man kunne holde på nakken af sin kniv. 

En væsentlig ting mangler vi her fra bopladsen. Det er lerkar. På andre 

bopladser findes de, men kun i skår. I bØndernes stengrave er de fundet 

nedsat hele som gravgods. Det samme er tilfældet i moserne, hvor vi må, 

tro, at de er anbragt med et madoffer til guderne. 

Vi kan ikke afslutte besøget her på bopladsen, uden at vi får kendskab 

til tidens lerkm·typer. De fortæller interessante træk om den tids menne· 

sker. Der er små og større kar og bægre med Øskener på siderne. Halsen 

er enten gjort som en cylinder eller en tragt, og underdelen, selve behol

deren, er nærmest af form som en kugle. Udsmykningen består af vekslende 

vandrette og lodrette linjer i brede bånd, der efterligner kurvefletning. 

Både form og udsmykning viser, at de er lavet direkte efter forbillede af 

flettede kurve, og man har kunnet bære dem ved at stikke en snor gen

nem øskenhullerne. Der er også nogle morsomme le1"flasker, der har en 

kugleformet beholder og en lang hals med en krave på. Denne krave har 

også tjent det praktiske formål at være fæste for en snor, så flasken kunne 

bæres. Vi kan gætte os til, hvorfor flasken har fået denne mærkelige form. 

Det er måske en skindbeholder, snØret sammen om et rØr af træ, der er ble

vet efterlignet i ler, og den fligede sammensnøring er blevet til kraven. 

Desuden er beholderen udsmykket med pålagte lodrette lister eller indrid
set med fine streger, der efterligner et bærenet. Når fastboende bØnder 

sætter bæreøskener på deres lerkar og krave på deres lerflasker, så kan 

det selvfØlgelig h ave det praktiske formål, at man Ønsker at kunne fØre 

dem med sig på en let måde. Men det kan også være, at man bare former 

sine lerkar ud fra gammel tradition, der har rod hos de forfædre, der kom 

vandrende udefra og derfor af rent praktiske grunde havde udstyret deres 

beholdere til korn og vand, så de let kunne bæres (s .23). 

Det er fredelige år for bonden, og flere hundrede år går hen, hvor frem

skridt fØlger de baner, som gammel tradition anviser. Af den ældre dysse

grav udvikler sig den yngre. Samtidig kommer jættestuen, inspireret ude

fra. Kvinderne former deres lerkar som de har lært det, men stræber 

samtidig efter at gØre dem bedre, smukkere i udsmykningen og mere for

målstjenlige. Stensmeden arbejder med sine redskabsformer, vinder teknisk 

kunnen og stræber efter at gØre dem så fuldkomne som muligt. FlintØkse

bladet med den tynde nakke og den slebne æg har tyngde og er godt til 
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To flintØkser med flad, rektangulær nakke, såkaldte tyknakkede Økser. 
(Foto Lennart Larsen). 

sit formål, men det har sine fejl alligevel. Et stykke af nakken rager ud på 

den anden side af hullet i træskaftets hoved og er ganske unyttigt, og det 

er bondens stadige klage, at denne nakkestump får Øksen til at svinge, så 

den ikke er helt stabil i hugget. Desuden bevirker de let skrånende side

kanter, at Øksebladet presser sig stadig længere ind i hullet og får træ

hovedet til at flække. Formen på Øksebladet må ændres, så disse fejl bliver 

rettet, og stensmeden finder langsomt frem til det helt ideelle Økseblad, 

det tyknakkede Økseblad. Det overflØdige nakkestykke er her væk, side

kanterne er gjort bredere, og nakken er flad og firkantet, så skafthovedet 

kan flugte med bagsiden af hullet i træhovedet og holdes på plads her. 

Desuden er den skarpe æg let indadskrånende, så den giver det bedste hug. 

Bedre Økse kan ikke skabes i flint. Aldrig er der skabt et stykke redskab, 

der bedre har udnyttet flintens egenskaber uden at kræve mere af den, 

end den kunne yde. 
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Agerfelterne vokser i stØrrelse og antal, stadig bliver ny jord taget ind 

til dyrkning, og skoven må vige for flintØksens angreb. Fremgang og frede

lige år har sikkert præget stenalderbygderne langs MØlleåen og de tilstØ

dende områder. Lad os gå op på skrænterne, der rammer åen ind ved 

Gedevasebro. Disse skrænter har også været dyrket land i stenalderen. På 

bakken overfor jættestuen på GretteshØj er der gjort spredte funJ af flint

affald, skrabere og flækker og enkelte slebne tyknakkede Økser. Det er 

redskaber, der er samtidige med jættestuen. Lignende fund af redskaber 

er kendt fra skrænterne på åens modsatte side. Den lette sandmuldede 

jord her har bØnderne kunnet magte med deres redskaber, flintØkse, grave

stok og måske en primitiv plov, en ard, der kunne rispe furer i marken. 

Her er desuden rigeligt med rindende vand til kreaturerne i åen ganske 

nær ved. Det er i grunden mærkeligt at tænke sig, at bonde efter bonde 

gennem mere end 4000 år har holdt disse skrænter fri for skov og dyrket 

jorden. En ukendt række af mennesker har lagt deres arbejde her og gjort 

jorden tjenlig, hver gang foråret brØd frem, og hØstet jordens afgrØder ved 

efterårstide. Det giver os en stærk fØlelse af et sammenhæng mellem fortid 

og nutid, skabt af den jævne bondes vedholdende slid med at dyrke sin 

jord og skaffe sig fØden. 

E NY TID INDVARSLES 

Sydpå var voldsomme begivenheder ved at udvikle sig. Ved år 2000 f. v. t. 

begynder nomadestammer at vælte ind fra syd og Øst over Europa og 

fØlger de store flodlØbs bredder op nord- og vestpå. Det er stammer af 

samme folk, der har deres rod på de store græsstepper i det sydlige Rus

land. Fredelige bØnder kan slet ikke stå sig mod disse nomader i kamp, 

når de kommer jagende på hesteryg og går til angreb med deres tunge 

stridsØkser. Disse nomader, vi kalder dem for stridsØksefolket efter deres 

våbenØkse, finder også vej her til Danmark. I Jyllands magre egne mod 

syd og vest, hvor stenalderbØndernes bygder kun er ganske få og spredte, 

er det en let sag for dem at bryde modstanden og finde fodfæste. Her fin

der de græsning for deres kvæg, men området her viser sig hurtigt at være 

dem for lille. Med hjælp fra stammefrænder i Holsten og langs den tyske 

ØstersØkyst fortsætter erobringstogterne mod nord og Øst, indtil hele lan

det er i deres magt. En skØnne dag har også en flok af disse nomader set ud 

over MØlleådalen. En af deres stridsØkser er nemlig fundet nord for åen 
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Et udvalg af dolktidens redskaber, kendt fra MØlleådalen. Øksebladet og 
spydspidsen af bronze ser vi efterlignet i flint. Også flintsegl og sav har de
res forbilleder i metal. (Foto Lennart Larsen). 
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i nærheden af Lynge. Kom de nærmere? Betyder det, at blodig strid kom· 

mer til at rase i dalen med det resultat, at bØnderne må bØje sig? Givet 

er det ikke. Det kan være ligeså rigtigt at tro, at det er gået her, som andre 

steder i landet, at stridsØksemændene har holdt sig på afstand fra bØn

derne i de tættest beboede områder. 

Men virkningerne af deres udbredelse over lande t kan spores her ved 

MØlleåen . Stridsøksefolket er nemlig dygtige til mere end at slås. Det er 

velbegavede mennesker med gode evner som handelsmænd. Det ser ud til, 

at de forstår at udnytte den chance der ligger i at have stammefrænder, 

der taler samme sprog ned gennem Europa til at skabe forbindelse med 

egne mod yd, hvor man for længst har erstattet sten med metal til våben, 

redskaber og smykker. Faste handelsruter, der fØlger de store floder, bli

ver skabt og metalvarer begynder ganske langsomt at vinde indpas. 

Storbonden, måske en direkte efterkommer af stridsØksefolket, rig på 

kvæg, har magt og mulighed for at skaffe sig tilstrækkeligt med rav, huder 

og skind, så han kan h andle sig til de prægtige våben og smykker af det 

gyldne bronze. Men den jævne bonde, hvis forfædre h avde dyrket jord 

hele yngre stenalder igennem, magter det sikkert ikke. H an må finde glæde 

ved at skabe efterligninger af metalsagerne i flinten, som h an er fortrolig 

med. 

Mange fund fra overgangstiden mellem sten- og bronzealder, den vi kal

der for dolktiden, kender vi fra stenalderbygderne ved MØlleåen. Det er 

do lke, kornsegle, save, spydspidser, hulmejsler og Økser, alt sammen ting 

gjort i flint, men efterligninger af metalsager (s. 27). 

BRONZE AL DEREN 

Der går lang tid, måske flere hundrede år, fØr bronzen er blevet så almin

delig i brug, at vi med nogen ret kan tale om, at nu er stenalder blevet 

aflØst af bronzealder. 

Men måske er det helt fejl, at vi taler om et skifte fra sten- til metalalder, 

for det er ikke som i stenalderen fra bopladserne, altså fra de steder, hvor 

det daglige jævne liv er blevet levet, at vi kender noget til en metalalder. 

Det er de rige og prangende fund fra storbØnders grave i de store hØje og 

offernedlæggelser i moserne der tegner et strålende billede af en tid rig 

på bronze. Men dette at en velhavende bonde har ejet et sværd af bronze, 

og hans kone en dolk, et armbånd, halskrave og bælteplade af samme 
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strålende metal, det fortæller jo intet om den jævne mands hverdag, ja det 

fortæller ret beset heller ikke noget om storbondens dagligliv. Vi må tro, 

at man har brugt redskaber af flint i stort omfang. Dette at eje en bronze

Økse til arbejdet i skoven eller en segl til at hØste kornet har været en stor 

sjældenhed, i hvert fald når det drejer sig om de små bØnder, dem vi ken

der fra Mølleåen, og som stadig har fortsat deres virke op i bronzealderen. 

Og dog er der en bonde nord for åen, der har kunnet prale med at eje en 

bronzeØkse. Han har boet i nærheden af Bastrup. Øksen er med udsvaje t 

æg og har hØje si dekanter. Måske er den af fremmed oprindelse. 

Har bronzealderens storbØnder holdt sig væk fra Mølleåen? Det kan 

ikke siges med sikkerhed, men påfaldende er det, at ingen bronzealderhØj 

er blevet rejst tæt ved dalen i det gamle stenalderområde. Både nord og 

syd for dalen er der grupper af hØje, der angiver bronzealderbygder. Nord 

for ved Lynge, i Farum Lillevang og på Farums by jorder. Syd for ved Gan

lØse og Kirke Værløse, samt på vejen mellem de to landsbyer. Kun et en

kelt sted ser det ud til, at bronzealderfolk har søgt det samme spor som 

stenalderbØnderne. Det er vejsporet fra syd til nord ved vestenden af Fa

rum sø. H er ser vi, hvorledes dette stykke vej er blevet forlænget sydover 

i bronzealderen. I tilknytning til stenalderdysserne har der ligget en hØj

række, der har sit udgangspunkt i egnen ved Kirke Værløse. 

Kun en enkelt af dem er bevaret. HØjt på bakkekammen sætter den sit 

præg på landskabet med sin kuplede top næsten skjult i frodig kratbe

voksning (s. 30). Langvejs fra kan man se den, og stort udsyn har man 

fra den ud over morænefladerne mod syd og vest til Kirke VærlØse og 

GanlØseegnen. Langt ude rammer Øjet andre bakkedrag med dominerende 

hØje. Det er ikke småkårsfolk, der lader sig begrave på den måde. Det er 
velhavende og selvbevidste storbØnder, mennesker der livet igennem har 

kendt til at herske og befale. For dem passer tanken om en begravelse 

under en hØj, der ligger frit på bakkekammen og tiltrækker sig opmærk

somheden. 

Det er mere end 3000 år siden, at denne h Øj er blevet rejst engang i æl

dre bronzealder, og gammel hævdvunden skik er blevet fulgt ved gravlæg

ningen af den dØde. En kraftig egekævle er blevet skåret igennem på 

langs og udhulet til kiste. Bunden af den er blevet dækket med en kohud, 

og på dette lune leje er den dØde blevet lagt, fuldt påklædt med sine bed· 

ste ejendele. For manden er det bronzesværdet, for kvinden en dolk og 

hendes smykker, der kan omfatte halskrave, bælteplade, arm- og finger-
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~-----

BronzealderhØjen syd for Præsteslwven. 

ring. Kisten er så blevet båre t til stedet for hØjens rejsning og anbragt 

på et leje af sten, og over den er så hØjen blevet hvælvet med først en sten

bunke og dernæst en kappe af jord og græstørv. 

En udgravning ville nok afsløre, a t den gravlagte her i hØjen er stor

bonden selv, h ans kone eller måske en datter, der er dØd i en alt for ung 

alder. Vi kan se disse bronzealderens mennesker lys levende for os. Det er 

netop heldige fund fra gravhØjene, der h ar gjort det muligt. Vi kan se 

bonden, klædt i kofte og kappe af uld og med en rundpullet kalot på ho

vedet. Om livet har han et bælte, og der hænger ved venstre side hans skin

nende bronzesværd i en træskede, betrukket med skind. På venstre skulder 

er kappens flige holdt sammen med en bronzenåL H ans kone har lang 

nederdel af ee t stort stykke tØj, holdt sammen i livet af et flettet bælte, 

og en bluse med korte ærmer. Håret er kunstfærdigt sat op med et flettet 

hårnet over. Og den unge datter? H endes dragt består af den kortærmede 

trøje og et ganske kort skØrt af tætsiddende snore. Smykkerne er halskra

ven og den runde, hvælvede bælteplade, pyntet med kredse af spiraler. 

På arm og finger glimter spiralringe af bronze og guld. 
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Måske rummer gravhøjen mere end den centrale begravelse, der er grun

den til, at den er blevet rejst. Det er ikke usandsynligt, at der i dens sider 

står urner af brændt ler med et indhold, der består af de rensede brændte 

benstumper af den dØde og et beskedent indhold af gravgaver, der omfat

ter niptang, ragekniv, syl, en knap og en enkel fingerring af bronzetråd. 

Det er graven som ·ti kender den fra yngre bronzealder, hvor ligbrændin

gen er blevet udbredt skik over landet, og gravens form er blevet tilpasset 

denne skik. 

Men gravhØjen er ikke eneste kilde til vor viden om bronzealderens 

1000 år. Markfund og mosefund fØjer sig til med mange værdifulde oplys

ninger, der afrunder billedet af den tids mennesker. Det er mosen, der har 

givet os den bekendte solvogn fra Trundholm. Den giver os sikker viden 

om, at man dyrkede solen som den strålende guddom, der skænker men

neskene varme og lys, og gØr jorden frugtbar. Hjulkorset er solens hellig

tegn , og den ting, der er mærket med det, er viet til solen. Vi finder det 

anbragt mange steder, indgravet i bronze eller hugget i stenblokke. Nær 

Gedevasebro har stået en sådan solmærket sten. Moserne har også givet 

os de store svungne signalhorn af bronze, lurerne, og netop her nær MØl

leåen er gjort det mest pragtfulde fund af sådanne horn . Et stykke nord for 

Lynge ved Solevad og i forbindelse med bronzealderbygden her er i den 

ganske lille Brudevælte mose fremdraget 6 lurer, så velbevarede, at vi i dag 

kan blæse på dem og få malmtonerne til at runge som i bronzealderen. 

Hvilken rigdom, at man indenfor en enkelt bygd har ejet 3 par af disse 

kostelige musikinstrumenter. Hvor ofte har ikke tonerne runget ud over 

MØlleådalen og kaldt til samling ved årets offerfester til solens ære. 

JERNALDEREN 400 f.v.t.-1000 e.v.t. 

Regn, slud og kulde sætter ind i de sidste århundreder fØr vor tidsreg

nings begyndelse, græs og ukrudt vokser ud over alle grænser på grund 

af den megen væde og æder sig ind på agerfelterne. Jorden bliver mere 

stiv og kold så det bliver vanskeligt at trække ploven igennem den. Natu

ren skaber hårde vilkår, men kampen bliver taget op og fØrt til sejr, selv 

om en del giver op og søger bedre vilkår i det fremmede sydpå. Bronze

alderens lange varme og solrige somre og milde vintre kommer til at stå 

som gyldne minder om en dejlig tid. 

Måske bliver kampen vundet, fordi netop i denne tid breder viden om 
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det nye metal, jernet, sig over landet. Bronzen havde været til glæde og 

nytte for de få, jernet bliver efterhånden til nytte for de mange. J ernet 

er nemlig i langt hØjere grad end bronzen et nyttemetaL Her er et metal, 

der kan give gode plovskær, så ploven kan skære gennem det stride græs, 

og skarpe leer til at meje kornet med. Det er ikke et smukt metal, det ejer 

ikke bronzens glans, og det egner sig kun dårligt til smykker, selv om det 

bliver brugt dertil et stykke tid, medens det endnu er nyt og sjældent. 

Men det er bedre end bronzen til våben, og det er langt bedre anvende

ligt til brugsting. Bronzen havde man måttet tiltuske sig ved handel med 

fremmede kØbmænd. Det var eneste mulighed for a t erhverve sig det, og 

det gav kun chancen til de få, der havde noget at handle med. Med jernet 

er det en anden sag, det kan man få ved at udsmelte det af myremalmen 

fra landets egne moser. Det giver muligheder for at langt flere mennesker 

kan skaffe sig det. På samme vis som flinten bliver jernet derfor en rå

vare, der efterhånden kommer alle til gode. 

Der findes forekomster af myremalm fra mosedrag i MØlleåens nærme

ste omgivelser, så muligheden for at skaffe sig jernet har været til stede, 

og den er sikkert også blevet udnyttet. 

Men bortset fra en pilespids af ben, fundet nær åen ud for Kalkgården, 

svigter fund af redskaber, der kan berette om menneskers færden i selve 

ådalen i de ca. 1400 år, som jernalderen omspænder. Mangel på fund er 

dog intet bevis for, at MØlleådalen har ligget ubeboet hen, navnlig når 

det gælder jernalderen. Et redskab af flint er uforgængeligt, og tabt ved 

arbejde på marken engang i stenalderen eller bronzealderen, har det en 

mulighed for at blive fundet i dag og således give oplysning om menne

skers virke dengang. Et jernredskab, udsat for vejrets påvirkning, vil helt 

forgå og ikke efterlade mindste spor. Mere påfaldende er det måske, at der 

ikke er gjort smykkefund af ædelmetal eller påvist grave i åens nærhed. 

Vi må sØge andre veje for at få oplysninger om dalens skæbne i jernalde

ren. I oplandet til landsbyerne Lille VærlØse, Kirke VærlØse og Knardrup 

er gjort fund af grave fra tiden ca. år 300 e. v. t. i ældre jernalder. Det var 

rigt udstyrede grave med importerede bronze- og glasvarer fra romerriget 

samt smykker og lerkar af hjemlig tilvirkning. Disse .grave kan have tilknyt

ning til landsbyerne. Men de kan også skyldes beboere af stØrre enkelt

gårde, som nu er forsvundet. De kan altså ikke tages som noget bevis for, 

at landsbyerne h ar eksisteret på dette tidspunkt. Der er alligevel en sand

synlighed for, at dette er tilfældet. 
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Vi har nemlig sikker viden om, at nuværende skov i åens umiddelbare 

nærhed har været dyrket land i ældre jernalder. I Præsteskoven og Ryget 

skov vest for hulvejene, langs sydbredden af Farum sØ, og i hele den syd· 

lige del af Ganløse Orned er påvist store områder med oldtidsagre. De 

tegner sig som firkantede felter af vekslende stØrrelse, indrammet af lave 

jordvolde. Vi er godt bekendt med ploven, der har formet disse agre. Det 

er en forbedret udgave af arden, den primitive rispeplov, som måske alle· 

rede var i brug i yngre stenalder. Det er agrenes korte, brede form der 

rØber, at det er en rispeplov, en plov der kun kan rispe en fure i marken, 

som er anvendt ved markarbejdet. Brugen af arden indbyder netop til 

a t give en ager denne form, fordi man, som den romerske forfatter Plinius 

oplyser, må plØje samme ager to gange, både på langs og på tværs, for at 

gØre marken tjenlig til såning. 

Udbredelse og antal af agre er så omfattende, at vi må formode, at de 

både i Ryget skov og GanlØse Orned har grupperet sig om landsbyer. Er 

dette tilfældet, vi l det sige, a t egnens ældste landsbyer, nu helt forsvundet, 

har ligget Mølleåen nærmere end de nuværende og er grundlagt i ældre 

jernalder eller måske fØr. 

Af ukendt årsag har man så engang indenfor samme tidsrum opgivet 

dyrkningen af disse agre og dermed også forladt landsbyerne for at sØge 

jord andre steder. N år agrene er blevet bevaret til vore dage, må det skyl

des, at skov ret hurtigt, efter at de er blevet opgivet til dyrkning, er vokset 

op og har beskyttet dem mod Ødelæggelse. Det viser, at flere af de nuvæ

rende skovområder måske er mere end 1500 år gamle. 

Hvor er man sØgt hen, hvor har man taget ny jord op til dyrkning og 

grundlagt sine landsbyer? Sandsynlig\'is lidt sydligere, der hvor Kirke Vær
løse og Lille VærlØse i dag ligger. Det er derfor ganske rimeligt at tro, at 

disse landsbyer er blevet .grundlagt allerede i ældre jernalder i forbindelse 

med, at oldtidsagrene længer nordpå mod MØlleåen er blevet opgivet, og 

det samme kan være tilfældet med GanlØse, Farum og Lynge. 

Disse fem landsbyers jorder danner en ramme om MØlleådalen. I histo

risk tid ved vi, at dalen med tilhØrende skove har været et grænseområde 

for disse byer, et uopdyrket overdrev. Måske har flytningen væk fra dalen, 

som er sket i ældre jernalder med opgivelse af oldtidsagrene, været med

virkende årsag til dette. En udvikling i lØbet af ældre jernalder fra dyrket 

land til uopdyrket overdrev giver også en del af forklaringen på, at dalen 

er uden fund fra denne tid og jernalderen ud. 
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