
Landsbyernes og vandmøllernes historie 
AF VI GGO HAN SEN 

LANDSBYHISTORI E 

Den stadigt voksende strØm af daglige trafikanter ad de store udfaldsveje, 

der fra Københavns centr um stråler ud i vestlig og nordlig retning som 

fingrene p å en h ån d, er vidner t il en udvikling, der i lØbe t af relativt få 

år ganske h ar fået det storkØbenhavnske landskab til at skifte udseende. 

Vi llaer, rækkehuse, etageejendomme og moderne ind ustr ianlæg skyder 

h astigt op, h vor der tidligere kun var landsbyjord, og denne bØlge fra stor

byen, der breder sig længere og længere ud i periferien, opsluger gradvis 

den ene gamle landsby efter den anden, indtil næsten kun kirken, måske 

gadekæret, et p ar stråtækte h use og en stump bugtet vej er ene om at bryde 

monotonien af nye h use og lejligheder langs de l ige veje, anlagt med regel

mæssige mellemrum. Det er byudviklingens love, der gØr sig gældende, og 

som næppe er til a t standse, med mindre samfundet vil yde meget store ofre 

t il bevarende foranstaltninger . 

H vor m ange ser egentl ig i fo rbifarten res terne af det gamle R Ødovre, 

MørkhØj, BrØnsh Øj, Husum eller H erlev langs udfaldsvejene fra storbyen, 

de sidste vidner om, at man h er for ikke så længe siden var •på landet«. 

Men søger m an blot lidt bort fra d isse hovedfærdselsårer, kan man dog h el

d igvis endnu, takket være den for andre af sine virkninger stærkt kr it iserede 

zoneplan for Københavnsegnen , finde den n æsten uberØrte landsby i en 

fra en storbys cen trum forblØffende r inge afstand. Man kan i denne for

b indelse nævne H erstedØster og H erstedvester, et par af vore fineste eks

empler på gamle landsbyer og gennem årene besøgt og betragtet med an

dagt af talr ige forskere af den moderne byudvikling som et modstykke til 

de h as tigt fremvoksende sovebyer som BrØndbyerne. 

Det, der sker her i H ovedstadens omegn, er simpelthen det af udviklin

gen be tingede fænomen, at arbejdssted og bosted fra at være det samme, nu 

skilles af stØrre og stØrre indbyrdes afstand og næsten altid på den måde, 

at bostedet fly tter ud, mens arbejdss tedet bliver ti lbage, selv om der også 

kan mærkes en voksende tendens t il, at en særlig gruppe arbejdssteder, 

fabrikkerne, også flytter ud, omend i et langsommere tempo. 

Denne udvikling, bort fra en samfunds- og livsform, der stort set levede 
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Gamle huse i Slagslunde. 

i sig selv, og hvor n æsten kun en dØr skilte bostedet fra arbejdsstedet sådan 

som det stadig findes i landbruget, i det lille h åndværk og i den lokale han

delsvirksomhed, h ar også begyndt a t ramme den del af det voksende Stor

kØbenhavn, som her kaldes Naturparken. Især i den Østlige del omkring 

Lille Værløse og Farum ses omformningen a t ske år for år, ja næsten dag 

for dag, og vil man skaffe sig det bedst mulige indblik i det gamle, danske 

landskab, der nu h astigt viger pladsen for den moderne byudvikling, så må 

man ty vester over, bort fra de store radiærveje, til Slagslunde og Ganløse, 

der begge er et besøg værd for den, der vil studere eller blot fornemme til· 

væreisen i det gamle land. 

SLAGSLUNDE 

Kommer man i dag til Slagslunde, enten fra Søsurosiden eller fra GanlØse, 

ad de smalle, snoede biveje, er det fØrste indtryk af byen en sluttet klynge 

af træer, mellem hvis grene små stykker af tage og husmure kikker frem, 

og uden om landsbylunden de åb ne marker, hvorhen over udsynet kun 

brydes hist og h er af de udflyttede gårde, h ver bag deres lille klynge af 

træer og buske. Bortset fra disse udflyttere er det billedet af den gamle, 
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Slagslunde Kirke set 
fra forten. 

danske landsby, der står foran en, og overskrider man det skarpe skel mel· 

lem mark og landsby, ser man, at heller ikke her midt i det lille samfund 

er der sket store ændringer. Kun ganske få nyere •villaer• skiller sig ud 

fra vr imlen af stråtækte, smukt kalkede småhuse, der uden nogen særlig 

orden udfylder byens grØnne indre, og som her ligger godt i læ bag de 

uden om liggende gårdes mere imponerende bygninger. 

Står man i byens Østlige ende ved det smukt beliggende gadekær, får 

man mege t snart Øje for, at der trods alt er et vist system i opbygningen af 

dette lille, oprindelige bondesamfund. Fra Øst strækker sig ind tværs igen

nem byen som en samlende symmetriakse en dalsænkning, og det er i 

denne dal og op ad dens to sider, a t de mange småhuse har sØgt sammen, 

mens den Øvre kant af de to skråninger mer eller mindre markeres af de 

i byen tilbageblevne gårde. En af de mindre gårde er dog tydeligvis fra 
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sin plads deroppe på sydkanten flyttet ind i byens midte, hvor den delvis 

dækker udsigten fra gadekæret mod vest. Mod nordØst rejser sig lidt for 

sig selv, men dog i byen, den røde teglstenskirke, hvorfra en alle fører ind 

til byens midte, tæt forbi en lang, gulkalket længe, der er den gamle rytter

skole, hvorpå en tavle blandt andet gengiver Frederik IV's navnetræk og 

årstallet 1721; af teksten fremgår det, at tavlen skal være opsat det år, da 

kongen fyldte 50 år. 

Trods det indtryk af ro og uforanderlighed, der præger Slagslunde, er 

det dog ikke helt den samme by, som man mØder på det gamle kort, der 

er grundlaget for nedenstående kort fra 1779 da byen og dens mar

ker blev opmålt og for fØrste gang afbildet på et kort til brug for den 

påfØlgende udskiftning, der helt skulle vende op og ned på tilværelsen for 

det lille bondesamfund og ganske bryde med de driftsmæssige traditioner, 

som indtil da næsten uden ændringer havde fået lov til at fæste rod gen

nem århundreder. Af kortet vil man se, hvordan der i fortsættelse af de 

to eneste tilbageværende gårde på dalsænkningens sydlige kant, og hvoraf 

den yderste mod Øst er præstegården, har ligget en hel række gårde smukt 

side om side. På disses plads er der i dag enten tomme huller eller små 

huse, der markerer tomtstedet for udflyttede gårde. Blandt disse er gården 

Birkedal, og en anden har formentlig været den nuværende Schellerupgård, 

der er opkaldt efter en tidligere ejer. Men også de andre udflyttede gårde 

som Bakkegård, HØjgård og de to Ellekærgårde havde deres gamle plads 

inde i byen. Ikke en eneste havde fået lov til at rykke ud af landsbyfælles· 

skabet og skabe sig en selvstændig tilværelse på eget initiativ. 

Nærmere besked om strukturen i dette lille, lukkede samfund kan man 

Slagslunde 1779. 
(Efter kort 
i Matrikelarkivet). 
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få ved at studere de gamle matrikelsprotokoller, der blev ti l som resul

tatet af Christian V's store matrikel af 1688. Ved den lejlighed blev samt

lige Danmarks landsbyer, enestegårde og huse for fØrste gang fuldstænd igt 

beskrevet, ligesom alle agerlodder, store som små, blev opmålte, og i disse 

markbØger redegøres også for dat idens dyrkningsformer, jordens bonitet, 

enges, skoves og mosers værdi og alle andre forhold, der var af betydning 

for de t, der var matriklens hovedformål, nemlig den stØrst mulige retfær

dige fordeling af skattebyrden på rigets landbrug. Skatteevnen udtryktes 

i tØnder og skæpper hartkorn, en vurderingsansættelse, som stadig benyt

tes, selv om den ikke roer er genstand for skatteberegningen i landbruget. 

Af d isse gamle matrikelsprotokoller, der har deres plads på Rigsarkivet, 

kan man se, at Slagslunde i 1688 bestod af 15 gårde og en degnebolig for

uden en hel del småhuse i byens midte. Af de 15 gårde var der en, der 

skilte sig ud fra resten ved sin stØrrelse. Den hed Hovgård og var på 94 

tdr. ld. Det er sikkert den, der allerede omkring 1370 tilhØrte Roskilde

bispen, men som ved reformationen blev krongods og senere omtales som 

Slagslundegård. I 1562 overgik den til Københavns slot, og den Hans 

Trane i KØbenhavn, der i 1688 omtales som ejer, ikke alene af Hovgård, 

men af samtlige byens gårde, dog med undtagelse af præstegården og degne

boligen, har formentlig været knyttet til KØbenhavns slot som komman

dant. 

At en enkel tperson sådan ejede eller havde i forlening en hel landsby 

eller dele af en sådan, var en ganske almindelig ting, da næsten alle Dan· 

marks bØnder var fæstere . J orden ejedes som r egel af adelige personer, 

mens bØnderne selv kun havde brugsretten til jorden, for hvilken ret de 

måtte betale landgilde og fæsteafgift og gØre hoveritjeneste, hvis der var 

en adelig hovedgård i nærheden, og så videre. 

Af byens øvrige, normale bØndergårde betegnedes de 6 som helgårde og 

havde fra 41 ti l 44 tdr. Id. dyrket jord. 3 af dem var kun halvgårde med 

21 til 22 tdr. ld., og endelig fandtes der 5 såkaldte gårdsædegårde, der i 

stØrrelse ikke var mere end en sjettedel af en helgård, idet de kun dyr

kede ca. 7 tdr. Id. hver. Sådanne småbrug kaldes andre steder i landet for 

bol. 

Tiden omkring 1688 må åbenbart ikke have været nogen særlig god tid 

for dansk landbrug, idet ikke færre end '4 af byens gårde var »Øde<<, hvil

ket vil sige, at der ikke var fæstere på dem, hvad grunden så end kan have 

været, måske for store fæsteafgifter i forhold ti l udbyttet. Disse gårdes jor-
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mod Søsum mark. I 1682, da byens marker blev opmålt, var Kirkevangen 

besået med rug, Klodskovvang med byg, mens Vasevang lå hen som fælled, 

d. v. s. var brakjord. En sådan brugsform, der regelmæssigt skiftede mellem 

vintersæd, vårsæd og brak, kaldtes for trevangsbrug og var en almindelig 

dyrkningsform på Sjælland. Hver af disse vange var igen delt i et stort an· 

tal åse, der atter indeholdt et forskelligt antal agre, landbrugets mindste 

dyrkningsenhed. Inden for en ås var plovfurernes retning den samme, men 

ofte forskellig fra naboåsens. Denne inddeling af vangene i åse havde bl. a. 

til hensigt at skabe en nogenlunde ligelig fordeling af de forskellige jord

bundstyper på de enkelte brugere, idet disse som regel havde mindst en 

ager i hver ås. Men derved blev den enkelte brugers jord splittet op i et 

stort antal smålodder, spredt ud over hele bymarken, hvilket set ud fra 

nutidens synspunkt må have været meget upraktisk for det daglige arbejde 

i marken, når plØjning, gØdskning, såning og hØst optog bØndernes tid. 

Som nævnt kunne man betragte det som en regel, at hver af byens bØn

der havde mindst lige så mange agre, som der var åse i bymarken, og ofte 

mange flere, afhængig af antallet af agre i åsen. I Slagslunde finder man 

også en anden hyppigt forekommende regel opfyldt, idet agrene i de fleste 

åse var fordelt efter en bestemt rækkefØlge for nogle gårdes vedkommende, 

men ikke for alle. Man kan også udtrykke det på den måde, at en bestemt 

bruger eller gårdmand i byen i disse tilfælde havde de samme to mænd 

til naboer i alle åsene. Man siger da også, at de der plØjede og såede side 
om side var renbrØdre, idet ren betyder det samme som ager. I Slagslunde 

var det f. eks. sådan, at 6 af byens bØnder altid arbejdede side om side, 

og i samme rækkefølge, når de var i marken, mens de fleste af de øvrige 

skiftede •nabo« fra ås til ås. Men disse 6 var dog ikke naboer i byen. 

Hvordan kan man nu vide det? Jo, det kan man, fordi matriklen også 

oplyser om, hvem der dyrkede hver eneste ager, og fordi rækkefØlgen i en 

ganske bestemt og betydningsfuld •åS«, nemlig toften, angiver gårdenes 

indbyrdes beliggenhed. Toften havde sin særlige betydning, fordi den i 

meget gammel tid var •moderjorden•, hvorefter al anden jord blev for

delt. Selv om denne særlige egenskab ved toften var gået af mode på ma

triklens tid, så er toften alligevel en meget vigtig kilde til a t identificere 

gårdenes beliggenhed, idet dette jordstykke stØdte direkte til gården. Når 

man så yderligere får at vide, at toftestykkerne var målt fra den Østre ende, 

så kan man selv uden et kort fra den tid vise, hvem der f. eks. boede i den 

række på 6 gårde eller dengang måske snarere kun 5 gårde, der ligger i 
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fortsættelse af præstegården. Disse fik i matriklen numrene 2-3-4-5-6-7, 

idet præstegården var nr. 2. Nummer l i byen var den store Hovgård. Den 

anden række gårde, der på figuren ses at ligge noget forskudt i forhold 

til den fØrste, men alligevel i forlængelse af denne, indeholdt i hvert fald 

gårdene nr. 10- 11- 13. Men ude i åsene var rækkefØlgen en anden, nemlig 

11- 5- 10-3-4-7, hvad enten man regner dem op fra syd eller fra Øst, af· 

hængig af plØjeretningen, d. v. s. agrenes længderetning. Denne mærkvær· 

dighed skal måske forklares på den måde, at gårdene ikke altid har ligget 

på den måde i forhold til hinanden, som kortet fra 1774 viser. Af række· 

fØlgen ude i åsene ser man yderligere, at hverken Hovgård eller præste

gården er med, foruden at flere andre, især de små brug, mangler. Hov

gård havde til gengæld ofte fl ere sammenliggende agre, og det samme 

gjaldt også præstegården. 

Alt dette, og mere til, kan man læse ud af den gamle matrikel fra 1688, 

der gennem sine tØrre tal og Øvrige oplysninger drager Slagslunde by frem 

af mØrket, der ellers hviler over de fleste af vore landsbyers fortid. 

GANLØSE 

Førsteindtrykket af Ganløse afhænger noget af, fra hvilken side man 

nærmer sig byen. Kommer man nordfra, enten fra Slagslunde, fra Bastrup 

Mindetavlen på Fr. 4's rytterskole i GanlØse (1721). 
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Gadekær og forte i Ganløse set mod nord mod ]agtgården. 

eller fra Farum, viser Ganløse sig som et ganske fast komponeret, lille sam· 

fund, h vori bebyggelsen står klart afgrænset fra de åbne marker uden om

kring. Men se t fra syd flyder dens konturer ud, og h er kan man fØlge byens 

gradvise tilvækst af småhuse, med n yere og n yere tilfØjelser langs de to 

arme, som den stikker ud denne vej, dels i retning af MålØv og dels mod 

SØsum og Stenløse, og man konstaterer ret let, at alt hvad der ligger syd 

for kirken, h Ører den nyere tid til. Men også i den gamle bydel er der sket 

flere forandringer, selv om forticlens grundplan delvis er bevaret. Byen gØr 

et langt stØrre indtryk end Slagslunde. H er er mange, tildels specialiserede 

forretninger mod Slagslundes ene kØbmand og bager, og h er er endog en 

gammel kro, h vis bevilling i hvert fa ld går t ilbage til 1688, da den omtales 

i Chr ist ian V's matrikel. 

Trods den megen nyere indflydelse får man hurtigt et re t klart begreb 

om byens gamle struktur : Yderst en næsten sluttet kreds af gårde, der ven

der d irekte ud til det åbne land. H er inden for en krans af småhuse på 

begge sider af den ringvej, der skaber trafikal kontakt i det indre, og hvor

til fØdelinierne fra omverdenen indgår. Og helt i centrum ligger de n store, 

grØnne forte, der med sine græssende ungkreaturer bringer fortiden i erin-
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dring. Her ligger også gadekæret, hen over hvilket man kan se tværs gen

nem byen til] agtgården i nord. 

Lige som gadekærets omgivelser er byens anlæg, så er pladsen foran det 

dens trafikale centrum, dens r ådhusplads, for her ligger også kommune

kontoret, indrettet i den tidligere ry tterskole, hvilket en tavle i samme 

udfØrelse og med samme årstal (172 1) og indskr ift som i Slagslunde be

retter. 

Mange af de her beskrevne træk i den ældre bydels struktur har deres 

oprindelse langt tilbage i tiden . På side 92 ses et situat ionsbillede fra 

1808 og ind trykket er i hovedtrækkene ikke så forskelligt fra det nutidige . 

Men man må også regne med, at udskiftningen af Ganløse fandt sted i 

1779, så byen har i de mellemliggende ca. 40 år haft tid til at omstille sig 

til den nye t ids krav med hensyn til landbrugets Økonomi og driftsform. 

Man ser tydeligt, at Ganløse oprindel igt har beståe t af to næsten paral

lelle gårdrækker, der mod nord yderligere er forbundet ved en dobbelt

gård, mens figuren afrundes mod syd af kirken. En sådan byform vil man 

ofte finde omtalt som en rundby, og det er rigtigt, at gårdene danner en 

mere eller m indre kredsformet figur, inden for hvilken husene fl ankerer 

vejene i det indre, og i midten ligger den åbne, grØnne plads, forten hvor-

Torvet i GanlØse med kommunekontor i den tidligeTe ryttersko le (t. v.). 

' \ r 
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Ganløse 1808. (Efter kort i Matrikelarkivet) . 

på gadekæret dog ikke synes at have eksisteret. Kortet er et typisk billede 

af den stjerneudskiftede landsby, hvis nye jordfordeling tillod største par

ten af gårdene at blive liggende i byen, mod at de nu samlede jordlodder 
fik form af et cirkel udsnit. 

Som sagt er forandringerne fra oversigtskortet fra 1808 ikke så gennem

gribende med hensyn til de gamle gårde. Man ser dog, at gården SØtofte 

i mellemtiden er flyttet ud på sin mark, at dobbeltgården mod nord er 

spaltet ud, hvorved Kristianslyst er opstået, mens Jagtgården ligger tilbage, 

samt at Engbjerggård ved teglværket er ny. Også på B esselgård har man 

fundet beliggenheden i byen for upraktisk, ligesom på Dyrehavegård, der 

oprindeligt har haft sin plads, omtrent der, hvor nu skolen ligger. 

Andre forandringer inden for GanlØse ejerlaug er resultatet af, at der 

ved udskiftningen blev inddraget en hel del ny jord under plov, jord der 

tidligere havde ligget hen som overdrev. På denne måde blev der plads 

til endnu flere gårde, foruden at nogle af bymarkens dele lå så langt borte 

fra byen, at de umuligt med fordel kunne drives fra denne efter den nye 

jordfordeling. Herved opstod allerede tidligt gårdene Base (nu Egelund), 

Udine (nu Undinegård), Rastad og Oregård i den mark, der strakte sig 
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nordpå mod Bastrup sø, og senere er yderligere en række smågårde og 

husmandssteder kommet til. En anden ny koloni af gårde og huse voksede 

op Østpå og danner bebyggelsen GanlØse B und, ligesom RåhØjgård og 

Almagergård er nyskabelser fra tiden omkring 1800. 

Vil man vide mere om Ganløses fortid, må man igen søge til markbØ

gerne fra 1688, som der er fortalt om under Slagslunde. Disse matrikels

protokoller fortæller da, a t Ganløse bestod af 19 helgårde, l halvgård, et 

degnebol samt i alt 16 huse, h vora f de 7 kaldtes for holtshuse, mens et 

beboedes af en kromand, et af en korporal og to andre af ryttere, foruden 

at byhyrden havde sit eget hus på fonen. Desuden berettes det, at 14 af 

byens gårde tilhØrte H ans Kongelige M a j es tæt, og af disse var de 8 udlagt 

til ry ttergårde. Desuden ejede rigsadmiralen en helgård og en halvgård, 

H ans Nansen 3 gårde og borgmester Laurits Christensen i KØbenhavn l 

gård. Den her omtalte Hans Nansen var ikke den berØmte kØbenhavnske 

borgmester fra svenskekrigen, men h ans søn, der arvede en del af det kron

gods, som faderen havde fået udlagt for lån, han havde yde t regeringen. 

De ryttere, der hentydes til med betegnelsen ry ttergårde og huse, hvori 

der boede ry ttere, refererer til datidens rytterregimenter, der var kernen 

i den danske hær. Rytterne var indkvarteret i kronens gårde eller i bØn

dergårde, som så benævntes r yttergårde, mens bØnderne hed rytterbØn

der. 

Bortset fra den ene halvgård og en enkelt anden gård som havde 71 

tdr. Id., så var Ganløses øvrige IS helgårde praktisk tage t lige store, nemlig 

på h ver ca. 41 tdr. Id., ligesom deres hartkornsansættelse, d .v.s. deres skat

ter, ikke varierede mege t. H er må der da for ikke altfor længe siden være 

foregået en •egalisering•, d. v. s. en udligning af jordernes stØrrelse. 

Den til GanlØse by hØrende mark var ligesom i Slagslunde delt i 3 vange: 

Oure Wang (Orevang) Øst og nordØst for byen, Bundtz Wang (Bundsvang) 

mod syd og sydØst og Eige tz Wang (Egedsvang) mod nord, dels i retning 

af GanlØse Eged og dels helt frem til Bastrup sø. Både i Orevang og i 

Egedsvang finder man en ås, der kaldtes for Gamletofte ås, h vilket plejer 

a t kunne tydes derhen, at der engang har l igget bebyggelse på disse 

steder. Orevangs Gammeltofte ås lå n . f. MØrkemose, mens Egedsvangs til

svarende ås grænsede til Bastrup sØ, og der er således noget, der tyder på, 

at Ganløse by er opstået ved sammenlægning af flere mindre bebyggelser, 

men hvornår er der intet, der fortæller. 

Der ud over siges det i markbØgerne, at der på Ganløse bys overdrev, 
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der lå n . f. Orevang, var et stykke jord, kaldet Gammelager jord, som for 

lang tid siden siges at have været opplØjet, og at samme ager da havde 

været indgærde t og indgrØftet for sig selv, men at man ikke længere kunne 

se grænserne mellem de enkelte stykker. 

Ser man på fordelingen af agrene inden for de enkelte åse, viser det sig, 

at brugerne her næsten altid var naboer to og to, forud en at de også var 

naboer i byen. Dette gjaldt f. eks. gårde ne nr. (l - 19), (2- 18), (3- 17), (6- 15), 

(8-14), (9- 13) og (12-16), idet numrene refererer ti l gårdenes rækkefØlge 

i matriklen . I et par tilfælde er gårdene forbundet 3 og 3, nemlig (4- 7-10) 

og (5- 11- 20). Gårdenes rækkefØlge i byen var: 8-14-6- 15- 16- 12- 7-20- 5-11 

-3- 2- 18- 17- 19- l , regnet fra syd mod Øst og til nord, mens den lille række 

i vest bestod af 4-10-9- 13. En agerford eling som den overnævnte kalder 

man for bolskifte, cl. v. s. kombinationer af et mindre antal gårde der fØl

ges ad i marken, men som har forskell ige naboer fra ås t il ås. Denne form 

for skifte har været vidt udbredt på Sjælland og kan føres meget langt 

t ilbage i tiden . 

Men medens dette og tilsvarende levn fra en fj ern fortid forsvandt næ

sten på en gang med den store udskiftning i slutn ingen af 1700-tallet, så 

ligger selve GanlØse mere eller mindre tilbage som et minde om en tid, 

da trevangsbrugets fordelin gsmønster næsten forudsatte en sluttet byform, 

og takket være stjerneudskiftningen er denne form blevet bevaret for efter

verdenen . 

KIRKE V Æ RLØSE 

Kirke Værløse er et godt eksempel på, hvordan ticlen næsten har slettet 

alle spor af den gamle landsby, uden at en storbys nærhed egentlig har 

haft noget hermed at gØre. Af byens oprindelige gårde ligger kun en til 

bage på sin gamle plads, nemlig den tidligere præstegård for enelen af An

nexgårdsvej . Men Kirke VærlØse er også et eksempel på konserva tismen 

i et gammelt vejnet og tildels også i et oprindeligt mønster af matrikels

numre. 

En rundgang i den lille by er interessant, forsåvidt den giver beskueren 

et indblik i et karakteristisk net af smalle gader, hvoraf mange er blind

gyder, der snor sig ind og ud mellem småhuse fra den ringgade, der endnu 

tydeligt lØber rundt i byen, og som består af Smedegade og et stykke af 

Bygaden . Der er næppe tvivl om, at de nne indre ringvej engang har om· 
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Kirke VærlØse 1780. (Efter kort i Matrikelarki vet). 

sluttet byens gamle forte og selv var omsluttet af gårdenes kreds. Men for

ten er i dag opfyldt af huse, og gårdene er borte. 

Ved a t sammenligne målebordsblade ts Kirke Værløse med kortet s. 97 fra 

1855 og kortet ovenfor fra 1780 ser man hvordan bebyggelsen efterhånden, 

som man går tilbage i tiden, tynder ud . Hus efter hus forsvinder, nogle 

g iver allerede i 1855 plads for gårde, men b illedet af den gamle by er fØrst 

fu ldstændigt i 1780, det år da den udskiftedes. På kortet for 1855 dukker 

der en kro op omtrent på det sted, hvor Dansk Kattuntryk ligger i dag, 
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ligesom der endnu dengang lå nogle få gårde, som ikke var flyttet ud. Der 

var også færre huse på den gamle forte, og ringgaden tegnede sig tydeli

gere. På samme kort ses et smalt engdrag nØ. f. byen, strækkende sig i ret

ning af Birkegård. Dette er det gamle gadekær fra 1780. 

Kaster vi nu blikket tilbage t il 1700-tallet, får vi af udskiftningskortet 

(s. 95) et fortræffeligt indtryk af datidens landsby med dens omgivende 

marker. Kortet viser for det fØrste, hvordan byen lå meget excentrisk i 

forhold til bymarken, tæt op til det vestlige sogneskel, der dannedes af 

Bundså med dens omgivende enge. Denne excentriske beliggenhed er gan

ske sikkert årsag til, at så mange gårde ret hurtigt efter udskiftningen flyt

tede ud fra byen, i modsætning til GanlØse. Kortet viser også, hvordan 

marken bestod af 4 vange: Slwvvange, Mellemvange, Kildevange og Bo

rupsvange. Det sidste navn er særligt interessant, eftersom Borup er et be· 

byggelsesnavn. I samme vang finder man et par tomter, hvorpå der står 

skrevet Huus Pla tz og Gaard Platz. H er lå den i 1688-matriklen omtalte 

Borupgård samt et hus uden jord. Gården blev senere nedlagt og dens 

jord lagt under Kirke VærlØse som Borupsvange. I 1682 havde byen da også 

kun 3 vange: Slwvvang, der dette år var besået med byg, Kildevang, hvori 

der var rug, og M ellemvang, der lå som fælled, altså et tydeligt trevangs· 

brug. De enkelte vange var her som andre steder delt i åse, der tydeligt 

ses på s. 95, og som sædvanligt bestod hver ås af et antal agre, som regel 

Il eller et mangefold af 11, som 22 og 44, i visse tilfælde dog af 12 agre. 
Til grund for denne regelmæssighed lå, at Kirke VærlØse by bestod af Il 

gårde foruden præstegården og et par mindre lodder, tilhØrende Kirke 

Værløses og Ledøjes kirkeembeder. I modsætning til GanlØse, som havde 

bolskifte, så var der her solskifte, hvilket vil sige, at de enkelte gårdes agre 

altid lå i samme rækkefølge i åsen, regnet fra Øst mod vest eller fra syd 

mod nord, og tilmed i samme orden, som gårdene lå i byen. Det vil altså 

sige, at gård nr. l i byen altid havde enten den Østligste eller den syd

ligste ager i den enkelte ås, ligesom den syvende gård i byen altid havde 

den syvende ager i hver ås, eller hvis åsen indeholdt 44 agre: den syvende, 

den attende, den niogtyvende og den fyrretyvende, d. v. s. hver elvte. 

Alle byens gårde ejedes i 1682 af Hans Kongelige Majestæt. 7 af dem 

var på 33- 34 tdr. Id., mens 2 var på 68 tdr. Id. og 2 andre gns. på 51 tdr. 

Id. Men for at solskiftets regler alligevel skulle kunne overholdes, så måtte 

man gøre de enkelte agre noget smallere eller bredere. I byen var der 21 

huse, det ene var degnens, et andet kromandens, de fleste var kongens. 
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K irke Værløse 1855. (Copyright Geodætisk Institut) . 

Trods de gennemgribende forandringer , Kirke Værløse har gennem· 

gået siden udskiftningen, er det alligevel mærkeligt at konstatere, h vor

dan man h ar en fornemmelse af a t færdes i en gammel landsby, n etop 

fordi de gamle matrikelsnumres grænser ikke i væsentlig grad er b levet 

overskredne, men betragtes som n æsten hellige, og h vordan landsbykarak

teren yderligere understreges af de ret mange stråtækte huse, der trods 

moderni seringer ikke kan fras ige sig arven fra fællesskabets tid. 
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UG GELØSE 

Det gamle Uggeløse er i dag et mærkeligt rudiment, eller rettere to små 

rudimenter, af en by. På sydskråningen neden for kirken ligger en tæt 

klynge huse, der tydeligt er af stor ælde, men når man har set tilsvarende 

tæt sammentrængte huse andre steder, som i Kirke VærlØse eller i Farum, 

så er man klar over, at der mangler noget her, nemlig årsagen til denne 

klynge. De gårde, der skulle have motiveret husenes samlede beliggenhed 

og sluttet dem inde, er kun repræsenteret ved Kirkebakkegård og Ugge

lØsegård. På samme måde ligger der lidt vestiigere en anden, men ganske 

vist meget lille, husgruppe mellem de to gårde Damgård og Mosegård. 

Forsøger man nu ved hjælp af de gamle kort at lØse dette problem, 

så stØder man desværre på den vanskelighed, at det ældste matrikelkort, 

der er opmålt 1787, men fØrst tegnet 1813, kun viser situationen 24 år 

efter udskiftningen, der fandt sted i 1789, og der er åbenbart allerede sket 

så store udflytninger i mellemtiden, at det helt har forandret billedet af 

bebyggelsen, sådan som den må have set ud tidligere. 

Grunden til denne radikale ændring af bybilledet må sikkert søges i 

den omstændighed, at terrænet og jordbundsforholdene har talt imod en 

stjerneudskiftning, der ville have konserveret den gamle by som det skete 

i GanlØse. For det første er terrænet temmelig bakket, og for det andet er 

egnen rig på mosehuller og småsØer. Både Uggeløse sø og Gravsø var meget 

stØrre dengang, og KedelsØ var ikke udtØrret. Disse forhold og flere til 

gjorde det mest praktisk, at bymarken blev delt op i rektangulære blokke, 

så vidt det var gØrligt for søer, moser og skove. 

Kortet fra 1813 kan dog alligevel være til nogen hjælp ved bestemmel

sen af, hvor det gamle Uggeløse har ligget, for heldigvis er marknavnene 

bevare t. Ad denne vej kan man se, at byens tofter, der jo lå ved gårdene, 

havde deres plads omkring Uggeløse sø, fra dens sydØstlige ende, langs 

nordØstsiden og til den nordre ende. Man må derfor regne med, at der 

i hvert fald har været en gårdrække langs søens nordØstlige side fra Dam

gård via Kirkebakkegård og UggelØsegård til søens Østlige spids. Men da 

man også finder toftenavne på sydsiden, har der formentlig også ligget en 

gård her ovre, måske den nuværende Egholm. Byen har dog næppe været 

helt så fasttØmret en enhed som de andre landsbyer i Naturparkens om

råde, for går man tilbage til matriklen af 1688, så konstaterer man, at en 

del af gårdene havde særjorder, foruden at de deltog i de almindelige åse 
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UggelØse 1787 (1813). (Efter kort i Matrikelarkivet). 

UGGELØSE 
1787 

sammen med byens andre gårde. Gård nr. 6 havde således indtil udskift

ningen en mark for sig selv på sydsiden af Gravsø. Gård nr. 5 havde det 

meste af Barnsås ved den nuværende BarresØgård, og gård nr. Il brugte 

alene en ås, der hed Vrå, og som lå omkring den nuværende H ejreholm

gård ,· 

Men forholdene i Uggeløse kompliceres yderligere ved, at gårdene nr. 

1-2-9-14-15 foruden deres sædvanlige agre også havde jord i en mark, 
der hed Thulstrupmark. Denne lå mod Øst hvor NymØlle er i dag, og må 

være resterne af en forsvundet landsby, der nævnes i 1460 som Thyrstorp. 

Det er da rimeligt at antage, at de ovennævnte 5 gårde må have hØrt til 

den forsvundne landsby, som da er blevet nedlagt og gårdene flyttet til 

Uggeløse. 

Den gamle Uggeløse by bestod i 1688 af 18 gårde og 9 huse, hvoraf de 5 

betegnedes som landgildehuse og de 4 som holtshuse. Af de 18 gårde havde 

de 8 gennemsnitl ig 48 tdr. Id. dyrket jord, de 6 havde 36 tdr. Id. og de 

sidste 4 kun ca. 18 tdr.ld. hver. Bymarken bestod af 3 vange: Nørrevang, 

Vestervang og Østervang, hvortil kom Thulstrupmark. Fordelingssystemet 

i dette trevangsbrug var et bo/skifte, hvis enkelte bol bestod af 2 eller 3 
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gårde ligesom i Ganløse, efter 1688-matriklens nummerering fØlgende: 

(1-2), (3-4), (5- ll ), (6-8-12), (7- 13- 15), (9-10), (1 4-16), 17, 18. 

De tilbageværende r ester af denne fordums landsby er som sagt små og 

ubetydelige og fØrer en tilbagetrukket tilværelse i forhold til det nye Ugge

lØse, der er opstået på den nedlagte Slangerupbanes stat ionsterræn, og som 

repræsenterer det yderste fremstØd i StorkØbenhavns vækst i denne ret

ning. Denne fors tadsbebyggelse har også taget magten fra den hussamling, 

som knap nok har kunnet re tfærdiggØre betegnelsen stationsby, og hvis 

grundlag var jernbanen. Det er ganske mærkeligt a t se, hvordan nedlæg

gelsen af en jernbane h ar givet impulser til en befolkningsvækst på grund 

af tilflytning; men det viser, hvordan ens vaneforestillinger må revideres, 

når det gælder nutidens ændringer i bebyggelsesmønstret. 

LY NGE 

Mellem Uggeløse og Lynge er der kun ca. l km, og det er ganske mær

keligt, at to landsbyer ligger så tæt ved hinanden, ikke mere end 1/ 2 km 

fra det fælles sogneskel. Samme skel er i Øvrigt ikke særligt gammelt, for 

går man tilbage til tiden fØr udskiftningen, så forlØb det betydeligt ander

ledes. Især gjaldt dette hjØrnet, hvor UggelØses, Lynges, Vassingerøds og 

Bastrups marker stØdte sammen, og som på gamle kort hedder med et fæl

les navn StudshØjsvang, der også omfattede den under Uggeløse nævnte, 
forsvundne landsby Thulstrups marker. Også på andre punkter har Lynge 

skiftet karakter. Forbindelsesvejen mellem Lynge og vejen til Slangerup, 

hvor Lynge kro i dag ligger, eksisterede således ikke fØr omkring 1800, og 

for sydfra at komme til Lynge, måtte man dengang enten gennem V assinge

rØd eller også tage en nu nedlagt vej, der fra NymØlle omtrent fulgte sam

me linie som grusspore t og senere passerede KærhØjsminde for at nå frem 

til Lynge ved kirken . 

Det vil derfor være urigtigt at kalde Lynge for en landevejsby, eftersom 

byen er ældre end vejen igennem den, selv om den langstrakte byform 

ellers kunne friste til at benytte denne betegnelse. Lynge selv har trods 

de nyere islæt ikke helt mistet sin oprindelige karakter, sådan som det er 

overgået Uggeløse. Ganske vist har man heller ikke herfra kort, der er 

gamle nok til at vise, h vordan byen så ud i ældre tid, fØr de fleste gårde 

blev udflyttede, men der er dog tilstrækkeligt mange træk tilbage til , at 

man kan rekonstruere den gamle by. 
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Lynge 1813. (Efter 
kort i Matrikel

arkivet). 

Denne strakte sig fra LynghØjgård i syd til Folebjerggård i nord, og in

den for disse ydergrænser ligger de relativt få tilbageværende gårde på 

deres gamle plads. Det gælder bl. a. Stendyssegård, MØdekær og Kokkedal, 

og så må man tænke sig de mellemliggende huse mere eller mindre erstat

tet af de gårde, der nu ligger spredt rundt om på byens marker. 

Det oprindelige Lynge bestod af to rækker gårde, skilt af en bygade 

af ve kslende bredde, men dog temmelig smal, en landsbyform, som man 

kan træffe mange steder rundt om i landet. Midt på denne bygade var der 

dog en udvidelse, der også i dag let lader sig erkende. Den flankeredes af 

kirken, præstegården og nogle huse, men gik i ældre tid helt ind til går

den Kokkedal, og i den her liggende lavn ing, der var byens centrum, fin

der man gadekæret. Bypladsen eller forten havde også tidligere en bred 
forlængelse i Østlig retning, så at de huse, der ligger lige Øst for gadekæ

ret, i sin tid er blevet opfØrt midt på •gaden•. Dennes sydlige begræns

ning er den markvej, der fra præstegården kan fØlges et stykke Østpå. Så

danne brede forlængelser af en bys forte var ganske almindelige og angav 

en af de veje, som kvæget gik ad til og fra fælleden. I et trevangsbrug måt

te man jo nØdvendigvis have tre udfaldsveje fra landsbyen hvis man ville 

undgå alt for megen hegning af de tilsåede marker, hvor kØerne natur

ligvis ikke havde noget a t gØre. 

Byens tre vange hed Birhevangen, Ugge lØsevang og Maglebjergvang, 

der tjente det sædvanlige sædskifte mellem byg, rug og fælled eller brak. 

Der var 25 gårde til at dele disse, og det system, hvorefter det skete, var 
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bolskiftet. Men i modsætning til Uggeløse, hvor hvert bol kun bestod af 

2- 3 gårde, så var der her mange i bolet. De 5 bol sammensattes af gårdene: 

(1-7-12- 19- 22), (2- 15-24-25), (3- 8- 11- 16- 17- 18- 26), (l 0- 13- 14- 23) samt (ti 

- 20-4 (eller 5)). Den manglende nr. 9 var kun et lille sted på 4,7 tdr. Id., og 

der var ingen gård, der hed nr. 21, men til gengæld et ubebygget stykke 

kirkejord på 26,6 tdr. ld. Gårdene varierede i størrelse mellem 18 og 82 

tdr.ld., men de fleste havde omkring 40-45 tdr. ld. dyrket jord. Så var der 

også her som andre steder en hel del husmandshuse, i alt Il , hvoraf et be

boedes af en hjulmand. Men ingen af disse ejendomme havde anden jord 

end den kålgård, der lå ved huset. 

Lynge bys overdrev lå, som naturligt var, længst borte fra byen og har 

bevaret sit navn til i dag, Lynge Overdrev. Dette lå altså hen i naturtil

stand, eller rettere i den tilstand, som kvægets græssen og gnaven tillod. 

Men selv om man ser bort fra overdrevet, så var byens jorder, d.v.s. de 

tre vange, ikke ubrudte kornmarker, hvori hver en stump var under kul

tur, men den dyrkede jord afbrØdes her og der af pletter med eng eller 

mose midt i marken . Det er fØrst senere tiders kendskab til og anvendelse 

af dræning og afvanding, der har formindsket eller helt fjernet disse udyr

kede partier, og når det måske kan have undret nogen, a t datidens gårde 

var så meget mindre end nutidens, så er dette en af årsagerne. Man kan 

roligt regne med, at den dyrkede jord ved inddragning af overdrev og ved 

afvanding stort set er blevet fordoblet siden udskiftningen, og går man 

længere tilbage, så er forØgelsen af det dyrkede areal endnu stØrre. Tager 

man f. eks. blot Lynge-Uggeløse sogne, så var det dyrkede areal i 1688 på 

1280 ha, men i 1951 på 3400 ha. Men dette sidste tal må vel også sættes 

som et rekordtal, for i 1950'erne er de to sogne omsider nået inden for den 

tidsafstand fra København, der har medfØrt, a t forstadsbebyggelsen be

gynder at brede sig på den tidligere agerjord, og konsekvensen heraf vil 

da blive, at de gamle gårde efterhånden nedlægges som landbrug, hvorefter 

deres tid og deres funktion vil være udspillet. 

FARUM 

Af alle Naturparkens landsbyer er Farum den mest udviklede, i den for

stand, at nyere elementer præger bebyggelsesbilledet mere end andre ste

der i området, og at omfanget af dette moderne indslag langt overstiger 

den gamle landsbybebyggelse. Grunden hertil er ganske naturlig. Farum 
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ligger nær en stor radiærvej til KØbenhavn. der er hyppig jernbaneforbin

delse, og naturen deromkring tiltaler mange mennesker. Kombinationen 

af skov og sØ er her en vigt ig faktor. Men naturligvis spiller en aktiv ind

sats fra de lokale myndigheder også en rolle i den transformation, som 

Farum er ved at undergå. 

Dette nye element i Farum er letkendeligt alene ved sin byggestil, men 

dets placering i relation til det gamle Farum er karakteristisk. Gadenettet 

afspejler tydeligt den gamle stjerneudskilnings mØnster, idet tilkØrsels

vejene stråler ud fra bygaden, og for at de alle i sin tid som ejendomsskel 

kunne få forbindelse med de gårde, der lå ved bygaden, så måtte de 

krumme i den inderste del, sådan som Gammelgårdsvej og Gydevej så tyde

ligt viser. Det forhold, at de enkelte gamle gårdparceller bliver bredere 

udad til, har også her den konsekvens, at de nye villagrunde i en vis af

stand bliver for store, så at der må anlægges kortere, mellemliggende ra

diærgader, forbundet af ringgader. 

I den forbindelse kan det på kortene ses, hvordan den nu nedlagte bane 

fra Farum til Slangerup en overgang satte en grænse for parcelhusenes 

Farum set fra nord. ( iels Vang Larsen fot. ). 
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Gamle huse på Farum Hovedgade. 

udbredelse nordpå. Farum er stadig en stationsby, og for ud for automo

bilismens Farum ligger der en stationsbyepoke. Dennes bidrag til byens 

udvikling ligger fØrst og fremmest i det kvarter, der ligger mellem statio

nen og biblioteket, hvor der inden banens tilsynekomst kun lå den lille 

hussamling, der h edder K rogvad huse. Men stationsbytiden har også været 

ansvarlig for en hel del af de forandringer, der er sket i bygaden længere 

vestpå. 

Landsbytidens Farum kan dog ganske let erkendes. Kommer man ad by

gaden fra stationen, er der ingen tvivl om, at man ved biblioteket og politi

stationen • træder ind« i en anden tid. H er ligger bag biblioteket resterne 

af den Østligste gård, der straks efter fØlges af Gammelgård, og på den mod

satte side ligger, lidt tilbagetrukket, den fØrste gård i den sydlige række. 

Fra nu af kan man af byggestilen, af grundenes størrelse, men også af be

voksningerne i haverne bagved ret let rekonstruere den gamle bondeby, 

sådan som den så ud, inden Farum endnu begyndte at mærke storbyens 

nærhed, og længe førend Slangerupbanen i begyndelsen af dette århun

drede kunne gØre sin indflydelse gældende. 
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På kortet neden for kan man se, hvordan Farum så ud i 1855, da udskift

ningen og de efterfØlgende udflytninger var tilendebragt, og byen havde 

funde t sin nye ligevægt- Gårdene lå nu næsten udelukkende på nordsiden 

af gaden, fra biblioteket til Sejlgå1·d i vest. Men der er huller i rækken 

efter udflyttede gårde, selv om de fleste af disse stammer fra sydsiden, hvor 

kun et par stykker ligger tilbage foruden præstegården. På figure n ser man 

også det udskiftningsmØnster, der ligger til grund for den nye udparcel

lering til villagrunde. 

I byens vestlige ende, mellem bygaden, kirken og Farumgårds park ses 

resterne af den gamle forte med dens småhuse og de korte, krogede gader, 

der slynger sig ud og ind mellem dem. H er ligger i dag Farums antikke 

Farum 1855. (Copyright Geodætisk Institut). 
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Fort en i Farum. 

del, forsåvidt som denne del a[ byen er bedst bevaret, takket være en næn

som behandling. En va ndring i denne lille bydel er en ganske særlig op

levelse og rummer en stemn ing, som man ikke finder ret mange steder i 

KØbenhavns omegn. H er ligger også den gamle rytt erskole, der nu er ind

rettet til menighedshus. Men også den forhenværende markedsplads, der 

markeres af en gammel lind, byens Majtræ, hØrer egentlig forten til. 

Med dette indtryk af det ældste Farum i erindring h ar man ikke svært 

ved at lokalisere sig på det ældste kort (s. 107), der er en senere kopi af 

et kort fra 1799. På dette tidspunkt er udflytningen fra Jandsbyen endnu 

knap begyndt, og der ligger fl ere gårde på sydsiden af bygaden end i 1855. 

Et par af gårdene var dog allerede på dette tidlige tidspunkt trådt ud af 

byb illedet og flyttet ud på de lige forinden tildelte nye jordlodder . Det 

gælder således Bybækgård og Paltholm, der havde haft deres plads i den 

sydlige række. Det er ganske naturligt, at man finder de fØrste udflyttere 

blandt disse gårde, eftersom de ikke som nordsidens ejendomme kunne få 

jord, der stØdte op til gårdene, sådan som stjerneudskiftningen havde til 

formål. 
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Det Farum, der langsomt forsvandt i årene efter udskiftningen, bestod 

mod Øst af to gårdrækker med en ret smal gade imellem. Men mod vest 

eksisterede kun den nordlige række, og over for denne lå forten med dens 

småhuse. Byen bestod af 19 gårde, hvoraf de 16 ejedes af H ans Kongelige 

Majestæt. To andre, den ene en proprietærgård på 107 tdr. Id., ejedes af 

rigsmarskal von Ki:irbitz til Rugård, mens nr. 19 var præstegården. Der ud 

over var der 4 landgildehuse, 11 holtshuse og l kirkehus samt et degnebol 

på 8 tdr. Id. 

Bymarken var delt i 3 store vange. Mellem Farum og Stavnsholt lå 

Krogvadsvang, hvorfra Krogvadhuse har navn, n. f. byen lå NØrrevang og 

mod v. Gedevasevang, hvis navn er bevaret i Gedevasebro. Men derud over 

havde Farum en mindre, fjerde vang, kaldet Lillevang, der lå mellem Ge

devasevang og H estetang mØlle. Den deltog ikke i det normale trevangs-' 

skifte, men besåedes i 2 på hinanden fØlgende år, hvorefter jorden hvi

lede i 6 år. I 1682 var den boghvedemark, men noget af den brugtes også 

til hØslet. Lillevang var som de andre vange delt i åse, og disse igen i agre. 

Blandt åsene i Lillevang finder man en, der hed Boistrup ås, hvis navn må 

være det sidste levn efter en forsvundet bebyggelse, der nævnes omkr. 1370 

som Bothelsthorp. Denne må da have haft sin plads her. Måske kan det 

have været den ovennævnte af von Ki:irbitz ejede proprietærgård, idet be

skrivelsen af Lillevang slutter med omtalen af en til denne gård hØrende 

indelukt toft og nogle enghaver. - Endelig bØr nævnes, at den del af 

Krogvadsvang, der lå ø. f. vejen til BregnerØd, som dengang hed Frede

riksborgvej, kaldtes Paltholm, og at der heri fandtes en Gammeltofte ås, 

Farum 1799. (Efter 
kort i Matrikel

arkivet). 
Forumgd 1799 
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Farum Kirke set fra 
stien ved s øvej. 

hvilket i hØj grad tyder derhen, at der engang har ligget en gård på dette 

sted. 

I Farum var der bolskifte som i Uggeløse og Lynge, og gårdene i bolet 

var kombineret på fØlgende måde, efter 1688-matriklens rækkefØlge: (1 -2-5-

16) eller (1-2-4-16), (3-8-10-13), (6-7-9-20), (11-12) og (14-15). I denne bolind

deling mangler altså både proprietærgårdens to ejendomme (nr. 17 og 18) 

og p1·æstegården (nr. 19). Disses jorder lå for sig selv. Når Farumgård ikke 

optræder sammen med bØndergårdene, så var grunden den, at denne h o

vedgård havde marker helt for sig selv, og når den ikke omtales her over

hovedet, så er det delvis, fordi den ingen egentlig, synlig indflydelse h ar 

haft på bondebyens opbygning. 

Det gamle Farum, hvis li v man får kun en svag fornemmelse af gen

nem de gamle kort og matr ikler , har ikke meget tilfælles med den tilvæ

relse, som nutidens eller fremtidens Farum fØrer eller vil fØre. Men trods 

alle forandringer vil udviklingen have svært ved at slette alle de spor, som 
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århundreder h ar efterladt, og man må inderligt håbe, at Farum by stadig 

vil bevare visse kontakter med fortiden, og at det b illede, der opruller 

sig for en under en vandring i de små gader, må overleve den stadigt 

stærkere og stærkere omklamren af storbyens vidtfavnende indflydelse. 

En redegØrelse for landsbyudviklingen i Farum Naturparks område 

vi lle naturligvis ikke være fuldstændig, med mindre alle byerne blev be

handlet . N år dette ikke er sket, så er det ud fra den betragtning, at de 

byer, der i dette kapitel er blevet besøgt, hver især har deres særlige an· 

sigt, og at de tilsammen giver et repræsentativt udsnit af sjællandske 

landsbyer. H ele rækken af byer med yderpunkterne i Slagslunde og Gan· 

lØse til den ene og Kirke Værløse og Farum til den anden side viser et 

karakteristisk udvalg af de ydre og indre kræfter, der har været med til at 

udforme og omdanne det lille landsbysamfund, der til at begynde med var 

sig selv nok, til en mere eller m indre akt iv deltager i den moderne sam· 

fundsudvikling, der i visse t ilfælde er bleve t tilfØrt kraft ige impulser fra 

den sig stadigt nærmende storby. 

Etagebyggeri i Farum ved B regnerØdvej (1965). 
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VANDMØLLERNE 

Den del af MØlleåen, der gennemstrØmmer Naturparken, er endnu, så tæt 

ved udspringet, et ret ubetydeligt vandlØb, som egentlig ikke fortjener 

navnet af mØlleå. Ikke desto mindre har åen kunnet præstere kraft til at 

drive to små mØller på den korte, snævre strækning mellem Kalkgården og 

vejen, der fra GanlØse Ore fØrer over åen til Nymølle. Årsagen hertil er 

naturligvis den, at Bastrup sø virkede som et ekstra vandreservoir, der

ved skabende en nogenlunde jævn vandfØring. Men derud over fortæller 

de ældre skrifter, at mØllerne næredes også af vand fra kilder i dalsiderne. 

De to mØller var Hestetrangs mØlle (den øvre mØlle) i Ganløse sogn 

og H estetangs mØlle (den nedre mØlle) i UggelØse sogn, to navne, der gang 

på gang har givet anledning til forvekslinger. Kun af H estetangs mØlle 

er der endnu synlige rester i form af en dæmning over åen, der også i sin 

tid har tjent som vej, men i Øvrigt er navnet bevaret i stednavnet Heste

tangs huse, der refererer til den lille klynge af småhuse der omkring. 

Derimod er der ikke mange synlige spor af Hestetrangs mØlle. 

MØlleåen ovenfor H estetrangsmØllen (Øvre H estetangsmØlle). MØlleåen 
lØber i en grØft i bunden af den nu udtØrrede mØlledam. 
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MØlleåen mellem T erkelskov og GanlØse Ore. H estetrangsmØllen (den Øvre 
Hestetangsmølle) er mærket 25 c; dens mølledam strakte sig ca. 200m mod 
nordvest langs MØlleåen, der på dette kort hedder Hestetang å. Den nedre 
H estetangsmølle ses ved tallet 234; den nu delvis tilplantede mØlledam er 
mærket 233. I Terkelskov ses bl. a. Kalkovnen og (længst mod nord) Svane
søen, der er omtalt s. 128. Kortet, der er i målestokken l : l 0.000 er repro
duceret med tilladelse af Direktorate t for Statsskovbruget. 

H estetrangs mØlle, i ældre tid også kaldet Troels mØlle, hØrer man om 

i Chr. V.s danske matrikel af 1688, hvori der berettes, at vandet fra mølle

dammen havde en hØjde af 3/ 4 alen, og at det drev et hjul, hvis radius 

var 4,5 kvarter (ca. 70 cm), og som var forbundet med to kværne, der dog 
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kun kunne bruges en af gangen, og i sommertiden endda kun 4 timer dag

ligt. Som det var sædvane, hØrte der også til denne mØlle et landbrug, der 

bestod af en ager på 7,5 tdr. Id., kaldet Vestervang, foruden et par lodder 

på tilsammen 2 tdr. Id., og den samlede skyld var ansat til 3 tdr. hartkorn. 

Med hensyn til Hestetrangs mølles historie forud for 1688 svigter de 

skrevne kilder, men mØllen har utvivlsomt eksisteret i adskillige århun

dreder forinden. H erom vidner fund p å mØllens grund af adskillige mØl

lesten foruden en muret sokkel af munkesten, muret i munkeskifte, samt 

nogle ornamenterede kakler, der af Nationalmuseet er dateret til slutnin

gen af 1300-tallet eller lidt senere. Måske kunne disse fund tyde i retning 

af et mØlleanlæg, der har haft tilknytning til det gamle Knardrup kloster 

i landsbyen af samme navn. 

Derimod er mØllens historie efter 1688 ganske godt belyst. Møllen ejedes 

dengang som tidligere af kongen og var fæstet bort. Adskillige af fæsterne, 

der i øvrigt fulgte ret hurtigt efter hinanden, var kØbenhavnske borgere, 

deriblandt en feldbereder og senere en skræddermester. 

I 1776 sØgte den daværende fæster bevilling til at skænke Øl og brænde

vin for mØllens gæster, antagelig for at lokke flere kunder til. Men det 

ser dog også ud til, at mØllen ikke fungerede efter Ønske, og det er rimeligt 

at tro, at mØlledammen var noget tilgroet, og at vandhØjden i dammen 

efterhånden var blevet for ringe, for i 1798 androg den daværende bru

ger om tilladelse til at opfØre en vejrmØlle, der fik navnet NymØlle, mod 

til gengæld at nedlægge vandmØllen, hvilket bevilgedes i 1799. Vinden 

havde som kraftkilde sejret over vandet. 

H estetangs mØlle (den nedre mØlle) var at dØmme efter matriklen 1688 

af omtrent samme dimensioner som dens nabo lidt længere mod vest. 

Vandets hØjde i mølledammen var l alen, og hjulet, hvis radius var 5 

kvarter (knap 80 cm), drev også her to kværne, der dog kun kunne bru

ges en af gangen, men til gengæld formåede den at male både sommer 

og vinter uden indskrænkninger. 

Det til møllen hØrende landbrug bestod dengang af en jordlod på 12 

tdr. Id., kaldet MØllevangen, et indelukke på knap l td. Id. samt et stykke 

eng, der var takseret til 16 læs hØ. Desuden havde mØlleren lejet sig ind 

i GanlØse Ore af hensyn til svineavlen, og denne rettighed blev takseret 

til 16 svins olden. Det samlede hartkorn kom derved op på 6 tØnder og 

7 skæpper, hvoraf man kan slutte, at dette mØllebrug var en noget bedre 

foretning end Hestetrangs mØlleri. Om mØllens senere historie er det 
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værd at bemærke, at den en t id syn es at h ave fungere t som hammermØlle 

med fabrika tion af jernværktØj, men oplysningerne er mege t sparsomme. 

H estetangs mØlle opnåede dog at overleve sin nabo længere oppe ad 

åen med et halvt hundrede år, muligvis som fØlge af, at den blev alene om 

formalingen af bØndernes korn , selvom vindm~lllerne overtog mere og mere 

af arbejdet. En beretning fra 183 1 meddeler, at bygningerne til mØllen, 

der på det t idspunkt bestyredes af de t kongelige forstvæsen, bestod af 4 

længer af bindingsværk med klinede vægge. Møllen dreves tilsyneladende 

af 2 hjul med h ver sin kværn, og den kunne male 4-5 tØnder sæd i timen . 

Desuden var der ved ms6llen indrettet en hestemØlle ti l formaling af alene 

malt og gryn, og det tilhØrende landbrug var på 50 tdr. Id. ager og 20 tdr. 

Id. eng, men jorden var bortforpagtet til bestyreren af det nærliggende 

kongelige kalkbrænderi . Både vandmøllen og h estemøllen blev optage t i 

Danmarks første industri tælling fra 1838, og på en plan over T erkelskov 

fra 1847 er både mØllebygningerne og mØlledammen tydeligt markeret, 

selv om det også kan ses, at denne var temmelig tilgroet. På Generalsta

bens første kort over egnen fra 1852 er mØllen stadigt markeret, men m Øl

ledammen er stærkt formindsket, så at det tilsyneladende går mod slutnin-

MØ llesten ved Nedre H estetangsmØlle. 
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gen af dens virksomhed. Ganske vist omtales møllen endnu i første udgave 

af Trap: Danmark (1858), ligesom den er markeret på generalstabskortet 

fra 1862, men her må man erindre sig, at oplysningerne i Trap var blevet 

skaffet til veje gennem adskillige års indsamlinger, ligesom kortet fra 

1862 uden tvivl er en urevideret udgave af 1852-kortet. Man må vist derfor 

regne med, at H estetangs mølle er ophØrt at eksistere i begyndelsen af 

1850'erne, h vorefter bygningerne med en enkelt undtagelse er blevet revet 

ned, og den der i dag besøger stedet kan nok undre sig over, at den lille 

vandstrØm en gang har skaffet kraft til at drive en vandmØlle. 
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