
Skovenes historie I 
AF E. L AUMA N J ø RGE NSEN 

KØBENHAVNS SKOVDISTRIKT 

Naturparkens sydØstlige del omfatter NØrreskoven og Kollekollegård. 

Lige syd for Dy bendalsrenden midt i NØrreskoven, Øst for Frederiksborg 

Landevej findes ned til Furesøen en nu ca. 300-årig, markant bØgebevoks

ning, der kaldes Svenske-bØgene. avnet stammer fra, at skoven på dette 

sted, som iØvrigt næsten overalt i Nørreskoven, blev hugget ned af sven

skerne i krigsårene 1658-60, men få år efter voksede en ny bØgebevoksning 

frem, og det er rester af denne foryngelse efter svenskekrigen, man endnu 

kan se. BØgene er meget store og bredkronede og er æstetisk værdifulde. 

I NØrreskovens sydØstligste del, grænsende til Kollekolles marker, finder 

vi den såkaldte von Langenske plantage, der er e t forstligt museum (Afd. 

54, 61 og del af 27 c). 

I midten af det attende århundrede var kronens skove i Nordsjælland 

i en så sørgelig forfatning, a t den daværende overjægermester C. C. von 

Gram, under hvem skovenes drift sorterede, indså, at der måtte gØres noget 

drastisk for at få skovene på fode igen, så de atter kunne præstere en træ

produktion. Der var i virkeligheden, som fØlge aE skovenes Ødelæggelse, 

ved at blive regulær træmangel i Danmark, hvilket dengang var en lige så 

stor fare for samfundet som i dag at mangle oli e og kul m . v., altså energi

kilder og brændsel. 

C. C. von Gram fik den 23. juni 1764 kongens godkendelse af et re
skript, der foreskrev foranstaltninger t il skovenes forbedring, og i en kor

tere å rrække efter 1764, altså for netop 200 år siden, blev der gennem

fØrt et imponerende reformarbejde i de danske statsskove. Det var især 

på kortlægningens, skovinddelingens og genti lplantningens område, at 

de n ye tanker gjorde sig gældende, og sjælen i hele den tekniske side 

af sagen var overjægermester Johann Georg von Langen. 

Et af de steder, hvor von Langen først tog fat med kunstige skovkultu

rer, var i NØrreskovens sydØstlige del, og i årene 1765-7 1 blev den plantage 

anlagt, h voraf en betydelig del, ca. 10 ha, endnu er bevaret. 

I dag bliver det meste skov frembragt ved kunstige kulturer, altså ved 

plantning eller såning, men fØr von Langens tid benyttede man i skovene 
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næsten udelukkende selvsåning, således at man blot tog, hvad naturen 

selv bØd på. von Langen var af den opfattelse, at skulle skovenes produk

tion hurtigt sættes i vejret, måtte man gå over til at benytte systematiske 

blandingskultuTeT, hvor man ved anvendelse af forskellige træarter skulle 

udvirke, at disse stØttede hinanden og udnyttede jorden bedst muligt. 

I dag tænker kun de færreste vist på, at det er von Langens fortjeneste, 

at nåletTæeme findes i vore skove. De fleste af os tager det sikkert som 

noget selvfØlgeligt, a t gran, fyr og lærk findes som bestanddele af vort 

skovbillede, og anser det for noget, der har eksisteret fra helt gammel 

tid, og dog er sagen den, at nåletræet kun har været bestanddel af vore 

skove, efter at von Langen i årene 1764-65 begyndte at plante det i vore 

statsskove. FØr hans ankomst til vort land bestod skovene hovedsagelig af 

en blanding af de traditionelle danske lØvtræarter bØg, eg og ask. 
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Von Langens afdelingssystem i den sydlige del af Nørreskoven. Ved hjælp 
af de med x afmærkede skelsten, der endnu står på deres oprindelige 
plads, har det været muligt at rekonstruere von Langens afdelingsnet. 
Grænserne mellem afdelingerne er indtegnet på et moderne skovkort i 
målestoksforholdet l : 16.000. 

von Langens kulturer indeholdt en broget mangfoldighed af træarter, 

men de blev næsten altid plantet efter bestemte systemer og mønstre, altså 

efter systematiske og ikke tilfældige blandinger. 

Betragter man i dag den Langenske plantage i Nørreskoven, er der 

vist ingen, der tænker på, at der har været og endnu er system i træart

blandingerne, men det er da også fØrst i de senere år, at vi ved at tage 

luftfotografier af skoven til hjælp har fundet til bunds i von Langens 

blandingssystem her. 
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På et luftfotografi i målestoksforholdet l: 1000 taget fØr lØvspring og 

taget skråt ind imod skoven, har det været muligt at identificere bestemte 

træer og træarter i plantagen. Ved at markere alle helt gamle træer i plan

tagen med forskellige farver efter træart lykkedes det at rekonstruere ræk

ker, rækkeafstande m. v., hvorved det afslØredes, at von Langens kultur i 

Nørreskoven oprindeligt er anlagt med øst-vestgående rækker vinkelret på 

sØ kanten, med en rækkeafstand på 21/2 meter, og at blandingssystemet synes 

at have været: en ren bØgerække, en bøgerække med indplantede nåle

træer, en ren bØgerække, så en egerække med indplantning af en mængde 

forskellige lØvtræarter, igen en ren bØgerække, så en bØgerække med ind

plantning af nåletræer o. s. v. 

Af von Langens forstprotokoller ved vi, at hans plantager har rummet 

en mængde forskellige træarter: eg, bØg, avnbØg, elm, ask, ahorn, naur, 

birk, el, pil, røn, lind, vild æble, kirsebær, hestekastanje, ægte kastanje, 

valnØd, sib iriske ærter (caragana) samt de indfØrte nåletræarter rØdgran, 

ædelgran, lærk, skovfyr og weymoutsfyr. 

I dag bærer Nørreskovplantagen præg af at være en gammel bØgeskov 

med spredt indblanding af en del lØvtræer og nåletræer, men det, der 

gØr bevoksningen enestående, er de store nåletræer. Betragter man Ørre

skovens silhouet fra BirkerØd- og tavnsholtsiden, ser man de gamle ædel

graner og lærk rage op over den i dag ca. 30 meter hØje lØvskov. Det er 

fØrst ved at gå helt hen til disse gamle kæmper, at man fornemmer deres 
vældige dimensioner. 

I dag er der kun 5 store ædelgraner tilbage i plantagen, og disse har 

fØlgende data: 

Ædelgran nr. 3 

Omkreds-cm ............ 475 

HØjde - m . . . . . . . . . . . . . . 41,6 

6 

470 

46,1 

13 

440 

42,5 

16 

440 

41,8 

17 

'410 

-12,9 

Af lærk er der 21 tilbage, og deres diameter i brysthØjde svinger fra 70 cm 

til nØjagtig l meter. Lærkenes hØjde ligger på 30-35 meter. Det interes

sante ved plantagen er desuden, at den ene ædelgran, der er 46,1 meter hØj, 

er vort lands hØjeste træ, og at en af lærkene er landets hØjeste og største 

lærk. 

Går man i dag ned i plantagen, vil man se, a t en lærkerække er hugget 

fri, og at denne sammen med lærkene i naborækkerne fremtræder som en 

levende sØjlehal i en naturens katedral. 
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Afdelingssten i 
NØrreskoven fra von 
Langens inddeling. 
Stenen står endnu 
på sin oprindelige 
plads; den ses på 
kortet over NØrre
skoven i den nuvæ
rende afdeling 42, 
afmærket med X . 
E. L. J. fot. sept. 
1945. 

En del af lærken e fra plantagen blev fældet i 1961, og planker h eraf er 

brugt som gulv i den ny foredragssal i husarstalden på Frederiksborg slot. 

Langs Frederiksborgvej i den Langenske plantages vestrand ses endnu i 

dag tydeligt et antal ca. 200-årige ege, der står i række (markeret ved en 

sort linie på kortet) . Det er rester af von Langens •levende rækværk• om 

plantagen. Han brugte visse lØvtræarter, især eg og ahorn, som ydre be

grænsn ing på sine kunstige kulturer, og hans tanke var at have længe

varende hegn om sine kulturer ved at bruge egene som levende hegns

stolper, hvorpå man med visse års mellemrum kunne sømme vandretlig

gende nåletræslægter og på denne måde forhindre kreaturer og vildt i at 

komme ind i skovkulturerne, hvor de ville gØre skade på de unge træer. 

Flere steder i Nørreskoven finder vi von Langens oprindelige skelsten, 

der dannede grænsen mellem hans afdelinger i ørreskoven. Det er maleri

ske, tilhuggede granitsten, hvoraf en er gengivet på ovenstående billede. På 

kortet s. 117 er de anfØrt med kryds. 
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KOLLEKOLLE 

SydØstligst i Naturparken ligger med gården Kallekalle i midten den smuk

ke Kollelw lleslette mellem skovene NØrreskoven, Hareskoven og Aasevang 

skov. Navnet Kollekolle 's oprindelse er calde cotae, d. v. s. de kolde 

hytteT, altså hytter uden ildsteder, der blev brugt, når h yrderne i ældgam

mel tid fra de omliggende byer vogtede kreaturerne på sommergræsning 

derude. N avnet finder vi også i dag i det engelske •cottage«. 

Galde cotae nævnes fØrste gang i biskop Peder Laurentius' dØdebog, 

h vor han skænker Landebjerge (Lundtofte), NyemØlle (Folevad mØlle) og 

calde cotae (Kollekolle) til Frue Kirke for at få læst dØdemesse over sin 

sjæl til evige tider. 

I forbindelse med planerne for en ny motorvej fra Skovbrynet station i 

syd til Farumporten ved Fiskebæk i nord viste det sig i realiteten umuligt 

at videreføre Kollekolle som egentligt landbrug på grund af den vældige 

opsplitning, vejen ville medføre af landbrugsarealerne, og der blev derfor 

i 1962-63 indledt forhandlinger om statsskovbrugets eventuelle overta

gelse af Kollekollesletten mellem skovene, medens Værløse kommune og 

et byggekonsortium eventuelt kunne overtage de vestlige arealer til sports

plads samt til opfØrelse af ca. 225 eenfamiliehuse. 

Proprietær Grut Hansens legatstiftelse, der ejede Kollekollegård, øn

skede ved at sælge gården at frigØre midler til at etablere sig andetsteds i 

landet for der at kunne videreføre sin virksomhed i henhold til stiftelsens 

fundats. 

I skovbrugets jubilæumsår i 1964, altså i 200-året for indførelse af ordnet 

6kovbrug i statsskovene, gav finansudvalget sin tilslutning til, at skov

væsenet erhvervede de ca. 200 tdr. land agerjord, der kunne forblive under 

Kollekolle, samt at man samtidig kunne erhverve skov- og agerjordsarealer

ne under Kulhus og endelig restaurant BØndernes H egn med dens tillig

gende på ca. 4 tdr. Id., og hermed er det offentlige sikret meget store sam

menhængende skov- og agerjordsarealer, der kan indgå i fremtidige planer 

for udnyttelse af de statsejede arealer i forbindelse med Københavns be

folknings fritids- og friluftsliv. 

Naturparkens sydØstlige del er således nu sikret imod en kommende by

dannelse og indgår som en værdifuld del af hele området i overensstem

melse med tanken om parkens nuværende og fremtidige funktioner. 
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Skovenes historie II 
A F J usT H o LTEN 

S KOV ENE U N D E R FA RU M DI ST RIK T 

Skov og skovbrug er to forskellige t ing. En skov er et træsamfund, natur

ligt eller frembragt kunstigt, hvis herskende og mest iØjnefaldende indivi

der er træer. E t skovbrug fore ligger fØrst når mennesker ved deres disposi

tioner griber ind i de forhol d der råder i skoven, særlig ved plantning af 

forekommende eller indfØrte træarter og ved en fØrelse af hugsten, fastlagt 

under h ensyn til den vedmasse, der årlig t vokser til , alt på en sådan måde 

at skoven føres henimod den tilstand, i hvilken den bedst og varigt kan op

fylde de krav, som mennesket stiller til den . Disse krav kan være af rent 

Økonomisk eller forsyningsmæssig art, eller de kan h ave æstetiske eller re

kreative formål. l det Økonomiske skovbrug er stØrrelsen og kvaliteten af 

vedproduktionen afgØrende, idet denne produktion i det væsentlige fin

der anvendelse som råvar e for træindustrien . 

Da skovene dækker en tiendedel af Iandets overflade, er det en national

Økonomisk nØdvendighed, at den ganske overvejende del af dem drives 

med Økonomisk formål, og dog findes der i landets gamle skovegne næppe 

et skovbrug, der ganske tilsidesætter hensynet til æstetiske eller rekreative 

interesse r. De skove, hvor disse interesser er de overvejende, er i sammen

ligning få og små. 

Skov h ar Danmark haft i umindelige tider, men et skovbrug er, målt 

med skovens alen, en forholdsvis ny foreteelse. 

Skoven som dyrket og kultiveret plantesamfund har lykkeligvis den egen

skab, som ikke genfindes i agerbruget eller andre jordbrug: at den tåler en 

udstrakt færdsel over størstedelen af sine arealer uden a t dens produktive 

formål lider derved. Dette beror på de dyrkede planters h Øje levealder. 

Kun omkring en fjerdedel af skovarealet er Ømtåleligt for færdsel og der

for undtaget fra den fri e adgang for det skovbesØgende publikum, som 

er sikret i de regler landbrugsministeriet har givet for publikums færden 

i de offentlige skove . Det drejer sig om de unge, indtil omkring mandshØje 

skovkulturer eller selvsåninger, h vor selve planterne ville udsættes for 

overlast, og de lidt ældre, endnu ganske unge bevoksninger, som, så længe 

endnu ingen Økse har lysnet mellem stammerne, har kar akter af tyknin-
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ger. l disse er det skovens dyreliv det ville gå ud over, om skovfreden blev 

brudt, for her har skovens vilde pattedyr deres skjulte dagopholdssteder, 

her bygger mange fugle deres lavthængende reder, her er det fristed, som 

betinger at et dyre- og fugleliv kan friste en ubekymret tilværelse. 

Til forskel fra landbrugsjordene er skovarealerne ikke udsat for en år

ligt tilbagevendene jordbearbejdning med plov og harve. Måske en gang 

i hvert århundrede udfører skovbrugeren jordbearbejdning i forbindelse 

med plantning, og som regel er denne bearbejdning kun pletvis og yderst 

ekstensiv i forhold til landbrugets. 

Derfor er skovjorden naturtilstanden langt nærmere, og derfor gemmer 

skovene netop en mængde synlige minder, historiske og forhistoriske, i 

form af jordfas te sten, jordvolde, gamle afvand ingssystemer, tilgroede tØrve

grave, lergrave og savgrave m. m., ligesom også enkelte gamle træer eller 

hele bevoksninger kan bringe bud fra historiske epoker, som mange ellers 

kun kender fra historiebØgernes uniforme blade. 

Det skal her forsøges at opregne en række eksempler på sådanne histori

ske minder, og selvom det mest logiske måske ville være at nævne dem 

i tidsfØlge, har jeg dog af hensyn til den interesserede skovvandrer, valgt 

at omtale hver skov for sig, og må derfor begynde med at præsentere disse 

for læseren. 

Det drejer sig om Ganløse 0Te, TeTkelslwv og Farum Lillevang, der for 

30 år siden endnu var tre adskilte skove, men som ved erhvervelse og til

plantning af mellemliggende arealer nu er blevet et sammenhængende 

skovhele. Endvidere GanlØse Eget, Kragelund, Slagslunde Skov og Ugge

lØse Skov, fire adskilte skove med ganske korte indbyrdes afstande, og enele

lig den noget mere isolerede Lystrup Skov. 

Som det er omtalt i foregående afsnit, indkaldte kong Frederik den 

Femte for 200 år siden den braunschweigske forstmand von Langen, for 

at han kunne indrette et ordnet skovbrug i de kongelige skove i ordsjæl

land. Von Langen inddelte som grundlag for sin skovbehandling skoven 

i behandlingsenheder eller afdelingeT, som begrænsedes af rette linier, og 

hvis hjØrner markeredes i terrænet med tilhuggede granitpæle, i hvilke 

de tilstØdende afdelingers numre var indhugget. De afdelinger, der bestem

tes til hugst og påfØlgende tilplantning, blev, for at holde vildtet ude, om

givet med jordvolde ovenpå hvilke sattes flettede risgærder. Langt de fleste 

af disse minder om den ældste forstlige virksomhed i skovene, er forlængst 

forsvundet, men i GanlØse 0 Te findes endnu to afdelingssten bevaret på 

123 



deres oprindelige plads. Den ene, i skovens sydvestlige del, er for tiden 

godt skjult i ung tæt egeskov, men den anden står meget let tilgængelig, 

lige ud mod Faurbjergvejen, få skridt fra dennes skæring med R ævemose· 

vej (alle hovedvejenes navne er angivet på granitsten ved vejenes skærin

ger). Fra denne sten har en jordvold med retning vest-Øst afgrænset det 

sydfor liggende kulturareal, eller »Plantagen « som det kaldes på von Lan

gens t id. Af denne jordvold findes forskellige brudstykker, af hvilke det 

bedst bevarede, ja fuldstændigt uskadte, kan findes Øst for sognevejen til 

VærlØse, vinkelret på denne, let synligt, fordi det nu danner grænsen mel

lem en yngre egebevoksning (afd. 205) og en ung bØgekultur (afd. 198). Af 

den nævnte •Plantage« som blev anlagt omkring 1770, findes endnu en

kelte træer, nemlig tre skovfyr og en gruppe ege (se kortet s. 125). 

GanlØse Ore er nu en vel bevokse t skov, i hvilken så at sige hver plet 

er dækket af trævækst, men for mindre end hundrede år siden, var bille

det et andet. Der fandtes den gang et betydeligt antal tØrvemoser uden 

eller næsten uden trævækst. 

Den stØrste mose, omtrent midt i skoven, kaldes Magle Mose, og den 

deles af Nyvangsvej - en af de veje der udgår fra »S tjernen « som kaldes 

Fem Veje - i Store M agleMose og Lille Magle Mose. 

H ele dette areal, ca. 35 ha., henlå dengang med naturlig bevoksning af 

græs og lyng. Forfatteren har som ung skovrider talt med gamle folk, der 

endnu erindrede dette billede. Mosen udnyttedes på den måde, at der ved 

en årlig auktion solgtes •græsnumre• og • tØrvenumre• til egnens bØnder. 

Græsnumrene benyttedes da til slæt, tØrvenurorene til tØrveskær. Da man 

dengang ikke benyttede bortpumpning af vand under tØrvegravning, kun

ne skåret ikke blive dybere end til grundvandet, og da det stod hØjt, blev 

tØrvegravene ikke dybere end at de i de mellemliggende år er vokset så 

stærkt til, a t man nu kun finder 30-40 cm dybe, firkantede fordybninger, 

adskilt ved •bænke• der holdt vandet ude fra næste års skær. 

Von Langens Plantage i den sydØstlige de l af GanlØse Ore. En von Lan
gensk afdelingssten står stadig på sin oprindelige plads i den sydlige del af 
den nuværende afdeling 211. En jordvold, der går vinkelret på landevejen 
ca. 600 m nord for Vær!Øsehus, danner nordgrænse for plantagen. Af den 
oprindelige plantning findes kun ganske enkelte træer i afd . 221, 210 og 
223. Skov kortet, der er i målestokken l : 10 000, er reproduceret med tilla
delse af Direktoratet for Statsskovbruget. 
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Som en udposning af Magle Mose mod sydvest ligger Kælling Liung, 

hvis navn viser at dette moseareal var lyngbevokset, og her finder man 

lignende rester af gamle tØr veskær under de unge graners mØrke. 

En anden arm, kaldet Dyremose, sender Magle Mose ud mod Øst. Dette 

moseareal synes at have været benyttet udelukkende som græseng, resterne 

af rammen til et svært egetræs stigbord, hvormed grundvandstanden kunne 

reguleres efter græsvækstens tarv, findes endnu. 

I halvfjerdserne og firserne af forr ige århundrede blev ikke blo t Magle 

Mose, men alle de mange andre åbne moser i egnens skove udgrØftede, 

grundvandet sænkedes, og moserne blev tilplantet, overvejende med 

gra n. I Magle Mose foretoges en vis indblanding af fyr som stammer fra 

frØ, indfØrt fra Sverige. Det er meget ranke træer, som har forøget bevoks

n ingens stab ilitet såvel som dens skØnhed . 

De omfattende og meget dygtigt gennemfØrte afvandingsarbejder, falder 

i t id nær sammen med E. M. Dalgas' og det nystiftede H edeseJskabs virk

somhed i jyske h edeegne, begge dele kultiveringsarbejder, udsprungne af 

en trang til at gØre landet •stØrre indadtil« efter tabet af hertugdØmmerne, 

en trang der fandt udtryk i det motto som digteren, H. P. Holst gav ud

tryk i den kendte devise: •for h vert et T ab igjen Erstatning findes, hvad 

udad tabes, det maa indad vindes. • 

De rester, der endnu findes af den gamle granbevoksning i Magle Mose, 

er vel store træer, men de er tydeligt aldersprægede og har næppe nogen 

lang fremtid. 

Som erstatning er gennem de sidste 30 år frembragt en ny, gruppevis 

uensaldrende bevoksning, af gran og fyr, dels ved plan tning, men for en 

stor del ved selvsåning, og skovbilledet minder idag ved sin naturprægede 

mangel på regelmæssighed, om et smålanelsk skov landskab. 

Ganløse Ore skilles fra T erkelskov af MØlleådalen, og forlader man 

skoven i dens nordside ved • Kalkværksleddet c, kan man fØlge en S-snoet 

vej ned i dalen, og passere åen ved et lille gammelt hus som er den sidste 

rest af den gamle • Kalkgård • . Længe inden kalken, som gav anledning 

til dannelsen af de anfØrte navne, fik interesse, fandtes her en vandmØlle 

(Øvre H estetangs MØlle, s. II I), og fØlger man åen ca. 450 m nedad dens 

lØb, får man atter Øje på et hus, H estetangshus, som nu er skovbetjentbo

l ig, men som i sin tid har udgjort en flØj af stueh uset til en anden vand

mølle, Nedre Hestetangs Mølle (s. 112). Denne mØlle var i drift så sent som 

omkring 1880. En mØllesten f indes endnu bevaret på stedet (s. 113). 
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Ovenfor Nedre H estetangs MØlle lå mØlledammen, den er nu urlgrØftet 

og tilplantet med æl og ask, men den fladt skåldannede terrænform lader 

endnu ane, hvor dammen har ligget. 

T erkelskov var tidligere meget mindre end nu, idet den kun bestod af 

den bØgeskov, der strækker sig fra ovenfor H estetangsvejen mod nord til 

det engdrag, der har hØrt til skovridergårdens landbrug. Den kaldtes M Øl· 

leskoven, og i den havde mølleren i H estetang græsningsret for sine krea

turer. MØlleriet blev en tidlang drevet af et dynast i, hvis medlemmer skifte

vis hed Terkel J ensen og J ens Terkelsen. Muligvis har mØlleren også haft 

andre fordele af skoven end græsningen, så egnens folk har fundet det na

turligt at kalde skoven for Terkels skov. 

Mølleskoven og de tilstØdende jorder under Øvre H estetang mØlle inde

holder store kalkblokke af saltholmskalk. I den reformperiode, der præ

gede vort land under kong Frederik den Sjettes kronprinsregime og fØrste 

kongeår, foreslog overførsteren, som den overordnede forstlige myndighed 

dengang kaldtes, at udnytte kalken , som kaldtes terkelskovkalk, til kalk

brænding, og i 1810 var kalkværket i Terkelskov i virksomhed under den 

lokale skovriders ledelse. Kalkværket blev gennem en årrække drevet med 

så tilfredsstillende Økonomisk resul tat, at kong Frederik tilkendegav over

førsteren sin •allernådigste tilfredshed« hermed. Efter midten af århun

dredet gik det imidlertid tilbage med virksomheden, vistnok som fØlge af 

konkurrence med faksekalken, og i 1869 blev værket endeligt nedlagt. 

Kalkovnene lå på begge sider af H estetangsvejen mellem ·De fem BØge• 

- i vejsvinget lige nord for den gamle Kalkgård-og H estetangs MØlle, og 

ved arbejder i jorden er man i de senere år fl ere gange stØdt på rester af 

kalkovnenes murværk. Alle di sse rester Jigger atter skjult under jordens 

overflade, men terrænet i nærheden af brændingsstederne er i hØj grad 

præget af kalkgravn ingen. Den der betragter terrænet langs nordsiden af 

H estetangsvejen, dets uregelmæssige stejle skrænter, der undertiden er ter

rasseformede, vil let gØre sig klart, a t her står h an ikke overfor istidsland

skabets blØde rundinger; denne terrænform er skabt af menneskeligt virke, 

gennem udgravning af kalkstenen og tilbagekastning af det materiale af 

jord, sten og gr us, der ikke havde kalkgraverens interesse . Lignende, om

end knap så voldsomme terrænomvæltninger findes længere mod vest i 

skoven . 

De jorder over hvilke en primitiv industriel virksomhed havde nået sin 

blomstring og sin h envisnen, lå efter udnyttelsen af kalken som en grus-
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Svanesøen mellem Terkelskov og Farum Lillevang. Svanesøen er den vest
ligste af de fire søer, der blev skabt ved tØrvegravning under 2. verdenskrig. 
Fot. ca. 1955. 

og stenfyldt Ørken uegnet for landbruget. Kun en form for jordbrug kunne 

udnytte denne Ødemark: skovbruget, og i lØbet af 70'erne blev Terkel

skovens areal næsten fordoblet ved tilplantning af kalkbakkerne med gran, 

som senere blev aflØst af den nuværende egebevoksning. 

Under den gamle MØlleslwvs bØgekroner fØrer en bakket og snoet vej 

ud til den sidedal som Mølleådalen sender op mellem Terkelskov og Fa

rum Lillevang. Her græssede endnu i l930'erne røde kvier i engene og 

sØgte skygge og ly under skovens bryn. Men verdenskrigen skrev sin histo

rie på dette landskabs ansigt. Kulmangel, brændselsnØd, medfØrte den yder

ste udnyttelse af landets brændselsreserver. I fire år snurrede tØrveæltema

skiner og vandpumper i de frede lige enge, fra 4 til 5 meters dybde blev 

tØrvernassen hentet frem. Men da kuldamperne igen fandt vej til danske 

havne, standsede tØrvemaskinernes gang, og kilder piblede frem fra tØrve

gravenes bund og fyldte gravene med vand. Få år senere var det der fØr 

havde været eng, bleve t til fire smilende skovsøer, omgivet af unge frodige 

bevoksninger af æ! og ask, som knyttede Terkelskov sammen med Lille

vang. Hvor fØr heste og ungkreaturer græssede, og rævehvalpene vendte 
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kokasserne for at æde skarnbasser, der slog nu gedden, og gråanden rugede 

på de småØer, som var levnet i tØrvegravene. Undertiden har også vilde 

svaner gæstet søerne. Ansigtet blev et nyt, men ikke mindre smukt. 

FØlger man fra Skovridergården landevejen mod Øst gennem Farum 

Lillevang, forbi unge lØvtrækulturer, overraskes man af et billede af usæd

vanlig karakter, en bØgeskov, ikke som man kender den idag, hvor skov

Økonomi og industrielle krav præger bevoksningsformen, nej, en bØgeskov 

som den vi læser om i eventyrene, og som vi har set prøver på i teaterdeko

rationerne. Træerne har metertykke stammer, krumme og krogede, og 

dette stykke skov kan da også fØre sin livshistorie tilbage til de år, 17 45 og 

nærmest fØlgende, da kvægpesten hærgede i landet. I en tid da hornkvæg 

og får den stØrste del af året sØgte deres karrige fØde i skovene, havde den 

naturlige fremvækst af nye slægter af bØg og eg de trangeste kår, men en 

kvægpest, der bragte bonden fra armod til sult, gav skovens fremvækst lyk

kelige kår, og disse ulykkesår bragte store årgange frem i de kuede skove. 

I lØbet af forrige århundrede faldt disse årgange de fleste steder for Øksen, 

men denne plet havde man ikke nået at forynge i 1905, da skovrideren 

foreslog, og landbrugsministeriet bifaldt, at den skulle bevares som »na

turmindesmærkec, skulle have lov at leve så længe den kunne, og denne 

grænse synes forelØbig ikke at være n ær_ 

Midt mellem de gamle bØge minder en meget stor oldtidsgrav om endnu 

langt fj ernere tider, den bærer fra fØr mands minde det profane navn 

»KaffehØj•, som synes at antyde at stedet i sin tid har været sØgt som ud

flugtssted. 

De gamle bØge er skilt fra den opvoksende ungskov, der rækker til skov

ridergården, af en jordvold som fortsætter syd for lØvtrækulturerne. !dag 

ved alle egnens folk, hvilken betydning den har haft, men fremtiden vi l 

måske spØrge, hvorfor den er rejst. 

Den dannede grænsen mellem skoven og det landbrug, der var tillagt 

skovriderembedet, og den bringer, som så mange andre jordvolde og sten

gærder, der har omgivet skovfogeders og skovlØberes tjenestejorder, bud om 

den naturalØkonomi, der i sin tid var grundlaget for alle landlige hushold

ninger, og om jorder der er ve ndt tilbage til skoven, hvorfra de var taget. 

Mange steder inde i skoven kan man stØde på andre jordvolde og sten

gærder_ I nogle tilfælde kan gamle stednavne forklare deres oprindelse. 

Mellem Midtvejen og den nedlagte Slangerupbane, lØber i Farum Lille

vang en jordvold, der skilte den nordlige del, som fØr skovens indfred-
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Farum Lillevang. Den nedlagte Slangerupbanes banelegeme danner syd
grænsen for afdelingerne 237 og 239, der rummer BØllemose og Lodden
mose. Længst mod nordØst Isle Mose. Skovkortet, der er i målestokken I: 
lO 000, er reproduceret med tilladelse af Direktoratet for Statsskovbruget. 

ning hØrte til overdrevet, fra det der dengang kaldtes Lillevangen. I for

bindelse med flettede risgærder har disse jordvolde i sin tid forhindret de 

lØsgående kreaturer i at søge fremmede .græsgange. Den sydvestlige del 

af Uggeløse Skov, der er afgrænset fra den Øvrige skov ved en buet jord

vold, kaldes Hestehaven, i Lystrup Skov findes Natkobbelgærdet. I nær

heden af Frederiksborg har en del af disse indhegninger, der ofte kaldes 

kobler, i Nordsjællands folkemål ~ kogler •, været benyttet af det kongelige 

stutteri. 

I den del af Farum Lillevang, der engang har hØrt under Farums over

drev, blev for nogle år siden opdaget en gammel brØnd, der var fyldt med 

lØv og jord. Da den blev renset op, viste den sig stadig vandførende. Den 

var sat af kampesten uden mØrtel imellem, og da intet tyder på en tidligere 

bebyggelse her, er der næppe tvivl om, at den har været anvendt til krea

turvanding, dengang høvederne endnu gik løse i overdrevet, altså rør land-
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brugets udskiftning af fællesskabet og skovenes •separation• fra land

brugsjorden. 

Ud mod Farum Lillevangs nordØstre grænse ligger den store Isle Mose, 

i sin tid åben mose, der blev udtØrret og tilplantet i samme periode og 

på samme måde som Magle Mose i Ganløse Ore. Den er nu bevokset med 

ung rØdgran, som er tredie skovgeneration. Nogle ældre birk og enkelte 

meget ældre skovfyr findes endnu levnet som repræsentanter for anden 

og første generation. Den nuværende tætte grantykning s k juler rester af 

gamle tØrvegrave. 

Samme skæbne fik moserne i de andre skove, og som de voksede til, hele

des skovene til ubrudte skovmassiver, og en mængde skovrande, angrebs

linier for periodiske storme og den dagligt slidende vind, forsvandt. Den 

der kommer ud på disse gamle mosearealer, erkender let stedets karakter. 

I den sorte blØde tØrvejord, der findes lige under det brune nåledække, 

kan man jage sin stok ned lige til håndtaget, når man da undgår at stØde 

på de stØrre rØdder. 

Også i skovene i Naturparkens vestlige del fandtes store moser, der nu 

er blevet til skov, og af hvilke de fleste bærer anden skovgeneration: Tan

gelandsmose i den vestlige side af UggelØse Skov, tæt syd for landevejen, 

den granbevoksede BØllemose, og Sorte Mose, hvor granskoven er aflØst af 

unge lØvtræer. Disse to moser delte, da de var ubevoksede, Uggeløse Skov i 

to adskilte dele, som tilplantningen knyttede sammen til en skov. I den 

sydligste del af Lystrup Skov lå Ørnemose. I Slagslunde Skov blev Gulbjerg 

Mose tilplantet i 70'erne, og i l930'erne stod her tæt og mØrk gammel 

granskov. I dette billede greb verdenskrigen ind og ændrede landskabet 

fuldstændigt, for tØrven var sort og god og dyb, og mosen strakte sig næ

sten til skovens grænse, så her var let adgang til åbent terræn, hvor tØrv 

kunne tØrres. Granerne blev hugget og blev med generatorbiler, med 

bØgebrænde som drivkraft, fØrt til savværkerne, stØdene blev ryddet og 

sønderdelt og fandt vej til kakkelovne og komfurer, så blev en sporbane 

anlagt, og tØrvernassen kØrt på tipvogne ud på marken, hvor vind og sol 

kunne omdanne den sortebrune vælling til brugbart brændsel. Idag er 

Gulbjerg Mose en langstrakt skovsø, hvor blishøns og gråænder ror mel

lem dunhammerholmene. Den der passerer ad sognevejen fra Slagslunde 

by mod Slangerup, kan se den blinke mellem bØgestammerne. 

FØlger man i Slagslunde Skov vejen forbi søen op ad den lange bakke, 

omtrent til dens top, så kan man, om man til fods søger nogle få meter 
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UggelØse Skov. Landevejen Farum-Slangerup ses længst mod nordØst. Skov· 
kortet, der er i målestokken l : 10:000, er reproduceret med tilladelse af Di
rektoratet for Statsskovbruget. 

ind i bØgeskoven, finde nogle ejendommelige, uregelmæssigt kantede gra· 

ve, tilfØget med lØv, men dog lette at erkende. Det er pottemagergrave; 

her findes det fineste sandfri ler, der i sin tid blev hentet og anvendt i en 

huslig industri, som nu er glemt på denne egn. 

Andre steder i skovene, og særlig hyppigt i Slagslunde Skov stØder man 

på en anden form af grave, savgravene. Det er 3-4 meter lange grave der 

oprindeligt var noget dybere end en mands hØjde. FØr savværkernes tid 

har tildannelse af egetØmmer fundet sted her. Det stammestykke, kævlen, 

som skulle skæres, blev rullet på langs over savgraven og omdannet til fir

skåret tØmmer ved hjælp af langsaven, et meget langt og stift savblad med 

tværstillede træhåndtag, der blev trukket af to mand, den ene stod oven 

på kævlen, den anden i savgravens bund. 

(7. 10.1963) 




