
De geologiske forhold 1 N a turparken 
AF ARNE VAGN NIELSEN 

Naturparken mellem Farum og Slangerup udgØr på ingen måde en geolo

gisk enhed - en geologisk provins _ således afvandes den både mod øst 

og vest, og de landskabelige hovedlinier (dal- og bakkestrØg) fortsætter 

til alle sider. 

Det knap 100 km2 store område rummer såvel jordbundsmæssigt som 

landskabsmæssigt en rig mangfoldighed af elementer, som hver især er 

vidnesbyrd om geologiske processer, og som tilsammen giver udtryk for 

den udvikling, der har fØrt til det landskabelige resultat, Naturparken i 

dag udviser. Men der kan og må herfra trækkes linier både til den skjulte 

undergrund og de omgivende landskaber, for at såvel jordbundens sam

mensætning og egenskaber som landskabets karakter og særpræg kan for

klares og forstås. Da jordbund og terræn, som er resultat af geologiske 

kræfters samspil, er af afgØrende betydning for udviklingen af et områdes 

plante- og dyreliv samt for arealernes erhvervs·, bebyggelses- og trafik

mæssige udnyttelse, er kendskabet til og forståelsen af de geologiske for

hold derfor i videste forstand af grunellæggende værd i. 

I. UNDERGRUNDEN 

Kendskabet til vort lands geologiske opbygning er i årene efter den 2. ver

denskrig blevet væsentlig udvidet gennem adskillige olie boringer, af hvilke 

de to sidste (1959) var placeret på Sjælland: LavØ·b01'ingen (ca. 2 km nord

vest for Helsinge) og Slagelse-boringen (ca. 4 km syd for Slagelse). 

Som det fremgår af boreprofilerne (s. 135) er bundlagene i Slagelse

boringen (i knap 3000 meters dybde) de hidtil ældste kendte sjællandske 

aflejringer. Det er sandsten og lerskifer fra ældste del af jordens oldtid, 

Kambrium (varighed fra 600 til 490 mil!. år), som overlejres af godt 300 m 

(fra 2917 til 2583 m dybde) kalksten og lerskifer (bl. a. med graptoliter) fra 

Ordovicium-Silur perioden (490-400 mill. år). Fra de fØlgende geologiske 

tidsafsnit, Devon- og Kultiden (400-270 mil!. år), kendes ingen aflejringer 
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fra Danmarks undergrund; men uden for det danske område dannedes nye 

bjergkæder, som mod vest og syd afgrænsede et stort bassin, NordsØbæk

kenet, omfattende Danmark, Øst-England, Holland og Nord-Tyskland, 

hvori der under vekslende forhold gennem de fØlgende perioder aflej re

des forskellige sedimenter, der blev en væsentlig del af Danmarks under

grund. Hen mod slutningen af jordens oldtid, Perm (270-220 mil!. år), be

gyndte aflejringerne igen i »Danmark• bL a. med saltlag, der ved Slagelse 

indgår i en godt 300 m tyk (2583-2254 m) serie. 

Jordens middelalder indledes med Trias (220-180 milL år) , hvorfra en 

næsten 1100 m (2254-1169 m) mægtig lagfØlge kendes fra Slagelse-boringen 

omfattende både kontinentale og marine aflejringer, der også er repræ

senteret i bundlagene i LavØ-boringen med ca. 150 m ler- og sandsten 

(2438-2290 m) . Af jura-tidens aflejringer findes kun de ældste (Lias) på 

Sjælland som omkring 200 m lersten både i LavØ (2290-2069 m) og ved 

Slagelse (1169-971 m) . De Øvrige juralag, der bL a. kendes fra Jylland, er 

f?lf?d Eocæn. 

~ Paleocæn. 

~ Danien. 

~ Senon. 

SOk m 

Undergrundens øverste lag i Øst-Danmark. (D. G. U. 1954). 
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Dybdeboringer på Sjælland. (D. G. U. 1964) . 

ikke tr uffet på Sjælland, der i den tid sandsynligvis har eksisteret som land. 

I den fØlgende periode, Kridt-tiden (sidste del af jordens middelalder), der 

begyndte for omkring 135 mill. år siden og varede ca. 65 mill. år, aflejre

des på ny store sedimentmængder i det sjællandske område. Ved Slagelse 

udgØr kridttidens samlede aflejr inger godt 700 m (971 -262 m) og ved LavØ 

ikke mindre end 2000 m (2069-67 m) . Hovedbjergar ten fra denne periode 

er skrivekridt, der i Lavø-boringen når en mægtighed på 485 m (632-147 

m) og i Slagelse-boringen knap 300 m (608-3 13 m). Mod slutningen af 

kridttiden - i Danien - afsattes NordsØbækkenets sidste kalkaflejringer: 

danskekalk (danienkalk), i Sydsjælland (Slagelse) udviklet som en 50 m lag

serie (313-262 m) af bryozo- og slamkalk med flin t (svarende f. eks. til af

lejringerne i Stevns Klint), i Nordsjælland (LavØ) i en lagserie på 80 m 

(147-67 m) overvejende som kalksandskalk (Saltholmskalk), der er den 

yngste del af danienaflejringerne. 

H ermed er den geologiske udvikling nåe t frem til undergrundens sidste 
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HØjdekort over NordØst-Sjællands undergrund. (D. G. U. 1935). Tallene 
angiver hØjde i forhold til havets niveau. 

periode : Tertiær-tiden, der indleder den nyere tid i jordens historie (70-1 

mill. år). Fordelingen af de tertiære aflejringer i Danmark viser, at havet 

efterhånden trak sig tilbage mod sydvest og ved slutningen af tertiærtiden 

stort set helt havde forladt det danske område. Fra de sjællandske dybde

boringer kendes tertiære aflejringer kun fra Slagelse med 150 m (262-102 

m) paleocæn mergel (Kertemindemergel), repræsenterende det ældste ter

tiær. Selv om LavØ-boringen ikke indeholder tertiære aflejringer, kendes 

disse dog fra enkelte andre dybe boringer i NordØstsjælland (f. eks. ved 

Mårum omkring --;- 80 m og Egebæksvang omkring --;- 63 m), h vor paleo

cæn mergel i lavninger i danskekalkens overflade har ligget i læ for istidens 

gletsjererosion, der efter alt a t dØmme har fjernet en langt mægtigere ter

tiær lagserie. Yngre tertiære aflejringer kendes ikke i NordØstsjælland, hvil

ket betyder, at disse egne i resten af tertiærtiden henlå som land, udsat for 

vejrsmuldring og med mulighed for daldannelser gennem floderosion. 
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Hermed er undergrunden - det geologiske fundament - opbygget; men 

tilbage er overgrunden (overfladelagene): Kvartær-tidens aflejringer, min

dre end l mill. år gamle og i mægtighed (d. v. s. lagtykkelser) under 

200 m, men tillige dem, der danner landets nuværende overflade og giver 

det dets landskabelige egenart. 

Inden undergrunden i denne oversigt forlades, bØr omtales visse for

hold vedrørende dens struktur og overflade. Gennem de mange år-millio

ner, hvori undergrunden dannedes, har indre geologiske processer med

virket til udformningen af det strukturelle billede i undergrunden og det 

relief, den prækvartære overflade i dag udviser, og som i store træk kendes 

gennem boringer, geoelektriske og seismiske undersøgelser. I overgangszo

nen mellem det skandinaviske grundfjeldsområd'e og det store sedimenta

tionsbassin, hvori Danmarks undergrund aflejredes, er der i tidens lØb 

(Kambrium - Tertiær) foregået store vertikale forskydninger. NordØst

sjælland er den landsdel, der ligger nærmest denne randzone og har der

med også været mest udsat for forstyrre lser. Som det fremgår af hØjdekortet 

over undergrundens overflade, gennemskæres NordØstsjælland fra Humle

bæk Bugt i Øresund over Esrum SØ til Kattegatkysten ved Gilleleje af en 

dyb undergrundsdal, hvis tilstedeværelse er tektonisk betinget (d. v. s. for

årsaget af jordskorpeforskydninger). Undergrundsdalen, der kaldes Esrum

dalen, kan fØlges mod sydØst i Skåne og er efter Alnarp, nordØst for Mal

mo, fra gammel tid også benævnt Alnarp-dalen. Dens retning (sydØst-nord

vest) er parallel med andre forskydninger i den fennoskandiske randzone 

(f. eks. de sydsvenske åse: SOder-, Romele-, Linderods- og Hallandsås). Syd 

for Naturparkområdet (ved Tåstrup) findes et m indre, tektonisk betinget 

sænkn ingsområde, og fra KØbenhavns undergrund kendes brudliniesyste

mer, der har givet anledning til forskydninger i de prækvartære overflade

lag. Men ingen af disse jordskorpeforskydninger synes at have berØrt selve 

aturparkområdets undergrund. Udover disse forskydningsprocesser har 

forskellige nedbrydningskræfter præget undergrundens overflade. Først og 

fremmest har istidens gletsjer- og smeltevandserosion medvirke t til at give 

et mere ujævnt undergrundsrelief (s. 136 og 139). 

UN D ERGRUNDEN I NATU RP ARKEN 

Da kvartærtidens aflejringer (overfladelagene) ligger som et ubrudt dække 

over hele Naturparkområdet (og hele Nordsjælland iØvrigt), er direkte 
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iagttagelser af undergrunden umulig, og da overfladelagene yderligere er 

for tykke til, at de gennemgraves ved udgravninger eller i grusgrave, kan 

kun boringer give et nogenlunde pålideligt og sikkert indtryk af under

grundens overflade - såvel beskaffenhed som hØjdeforhold. Kendskabet 

t il undergrunden i selve Naturparkområdet omfatter kun de allerøverste 

lag; men alle boringer inden for området, der er nået igennem de kvar

tære aflejringer har godtgjort, at kvartæret hviler direkte på danienaHej

ringer af kalksandskalk (Saltholmskalk). Hvad den dybere undergrund an

går, må henvises til de omtalte dybdeboringer ved Slagelse og LavØ (s. 135) 

med en forsigtig slutning om, at Naturparkens undergrund måske nok kan 

være anderledes, men dog ikke meget forskell ig fra de to yderpunkter, 

hvoraf LavØ-profilet må formodes nærmest at svare til undergrundsfor

holdene i Naturparken. 

Talrige vandboringer i NordØstsjælland har givet detaljerede oplysnin

ger om undergrundens overflade, som indenfor Naturparkens begrænsede 

område dog er ret jævn og ligger mellem O og ...;- IO m; kun i sydØst mel

lem Farum og SØndersØ går en markan t undergrundsdal: SØndersØ-dalen, 

der kan fØlges fra Skodsborg ved Øresundskysten over Furesøen og videre 

mod vest gennem VeksØ til Roskilde Fjord. Undergrundens toplag i bun

den af dalen består af kalksandskalk, men ligger omkring 30-40 m under 

havet, og de dybeste partier af dalen bl. a. omkring K. VærlØse når under 

-:-- 40 m. Dalens bund er temmelig uregelmæssig, dens sider har et meget 

bugtet forløb, og dalens bredde varierer mellem 3 og 5 km. søndersø-dalen 

anses, bl. a. på grund af sin udformning, for overvejende dannet af is tidens 

gletsjer- og smeltevandss trØmme, måske i sit anlæg dog mere eller m indre 

forudbestemt som erosionsrende af tertiær alder. Dalen har tilsyneladende 

ikke indvirket væsentligt på senere isstrØmmes virksomhed, muligvis fordi 

den hurtigt er blevet fyldt med istidsaflejringer, og i alt fald sætter SØn

dersØ-dalen sig ikke tydelige spor i det nuværende landskab_ 

På s. 139 er gengivet resultaterne fra 8 boringer inden for Naturpark

området. Af d isse er de 5 (a og b henholdsvis nord og syd for Buresø, c 

syd for UggclØse, d syd for Bastrup SØ og e nordvest for Farum) belig

gende uden for undergrundsdalen (SØndersØ-dalen) og med kalkoverfla

den mellem kote -;-1m og -;- l Om; mens de 3 sidste boringer (f-h, hen

holdsvis vest, nordØst og syd for Farum SØ) er beliggende i eller på 

skrænten af søndersø-dalen og med kalkoverfladen i betydelig dybere 

niveau (fra -;- 16m ti l -;-36m). 
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Boreprofiler fra Naturparken: (D. G. U. 1965). Lokalisering se side 138. 
l: brØnd. 2: ferskvandsaflejringer (tØrv og dynd). 3: moræneaflejringer 
(mornæneler og -sand). 4: smeltevandsaflejringer (sand og grus). 5: kalk. 
(D. G. U.s borearkiv a: 193.215; b: 193.115; c: 193.1 33; d: 193.178; 
e: 193.218a; f: 193.53; g: 193.92; h : 200.19). 

139 



Il. OVERGR UN DEN. K VAR T ÆR TIDEN 

For omkring l mill. år siden afsluttedes tertiærtiden, og en ny geologisk 

periode - kvartærtiden - begyndte, da en klimaændring indtrådte, ikke 

pludseligt og voldsomt, men langsomt og uimodståeligt. Arktisk kulde 

bredte sig over Nord·Europa, og forøget nedbØr i form af sne ophobedes 

over Skandinaviens fjelde, hvorfra store, altdækkende gletsjere gled ud 

over det nordeuropæiske lavland. Der foreligger i Danmark sikre vidnes· 

byrd om tre nedisninger, istider, med mellemliggende isfrie perioder, mel

lemistider eller interglacialtide,-, hvor klimaet til tider endog var mildere 

end i dag. Under kvartærtidens nedisninger blev gletsjere og smeltevand 

afgØrende faktorer i de geologiske processer, idet de ikke blot transpor

terede nye materialer til landets opbygning, men også besad store land

skabsdannende kræfter, der på afgØrende vis udformede landskabet. 

Ved den sidste is' bortsmeltning begyndte senglacialtiden, en periode på 

adskillige tusinde år, hvorunder plante- og dyrelivet langsomt tog landet i 

besiddelse i takt med den klimatiske udvikling. En periode, hvor det rin

dende vand og til dels også vinden havde frit spil til videre udformning 

af landskabet, hvorved en vis ud jævning af et yderst uregelmæssigt og ku

peret istidslandskab fandt sted samtidig med, at overfladevandet gennem 

erosion i morænelandets flader og skrænter skabte nye landskabselemen

ter; men efterhånden som plantevæksten formåede at fastholde landet, 

svækkedes de ydre kræfters indvirkning på landskabsrelieffet. 

Da storskoven for omkring 10.000 år siden var endelig indvandret, be

gyndte postglacialtiden, og under skiftende klimaforhold og deraf fØlgende 

varierende plantevækst- og vandstandsforhold fortsatte, om end i mindre 

målestok, på enkelte lokaliteter en vis udjævning af relieffet gennem tØr

vedanneise og tilgroning. Endelig satte mennesket gennem sin kultur og 

tekniske snilde et sidste afgørende præg på landskabet f. eks. gennem op

dyrkning, afvanding, vejanlæg, grusgravning m . m. 

KVARTÆRTIDENSISSTRØMME OVER NORD

SJ Æ L LAND (GLETSJERKRONOLOGI) 

NordØstsjælland hØrer til de egne, der måske tidligst og i hvert tilfælde 

senest har været isdækket i Danmark; de fØrste isstrØmme, der i ældste istid 

(I istid) nåede til Danmark, kom antagelig fra Øst-Norge og Vest-Sverige; 

men aflejringer fra disse ældste isfremstØd og fra den fØrste mellemistid 
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KVA R TÆ RTID 

Nutid 

ca. 10.000 å r 

ca. 15.000 å r 

ca. 50.000 å r 

ca. l million å r 

PRÆ KVA R TÆ R TI D 

Postglacialtid 

Senglacialtid 

III Glacialtid (sidste istid) 

2. Interglacialtid (sidste mellemistid) 

II Glacialtid (mellemste istid) 

l. Interglacialtid (første mellemistid) 

I Glacialtid (første istid) 

(1. interglacialtid) har ikke kunnet genkendes på Sjælland. U nder den an

den ist id (II istid) er fØrst is fra orge og senere fra Sverige nåe t ind over 

Danmark, og endelig har en norsk is afsluttet denne istid i det vestlige 

og nordlige Danmark og er muligvis også nået ind over dele af Sjælland. 

Kun fra enkelte lokaliteter på Sjælland (Holbæk, Slagelse og Faxe Lade

plads) har det hidtil været muligt med nogenlunde sikkerhed a t udskille 

aflejringer fra denne istid, idet der h er er fundet istidsaflejringer over

lejret af den efterfØlgende mellemistids (2. interglacialtids) marine afl ej

r inger. Fra Ordsjælland kendes forelØbig ingen h elt sikre aflejringer fra 

den 2. mellemistid; men der er (bl. a. ved KØbenhavns Frihavn, H Ørsholm 

og Ven) fund et stærkt forstyrrede, skalfØrende lag, der viser, at havet 

har været inde over disse egne i sidste mellemistid. 

Når der ikke fra Øst-Danmark kendes en fulds tændig serie af aflejringer 

fra alle istider og mellemistider, skyldes det de senere isfremstØds virksom

hed . De forskell ige gletsjere, der er gået hen over NordØstsjælland, har 

ganske naturligt efterladt tykkere eller tyndere istidslag (moræner) og smel

tevandsaflejringer, ligesom der i mellemistiderne har fundet aflejring sted ; 
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men alle ældre kvartære lagserier er fj ernet af senere (yngre) gletsjerfrem

stØd og opblandet i nye aflejringer. 

Under tredie og sidste istid er NordØstsjælland overskredet flere gange 

af forskellige isstrØmme. Der har dog ikke været isfri perioder ind imellem, 

området har været totalt isdækket hele tiden; men gletsjernes bevægel

sesretning er ændret fra nord over Øst til syd, hvorved Nordsjælland er 

blevet et kompliceret område, hvad isstrØmme angår (s. 144). 

Et vigtigt middel til bestemmelse af isbevægelser er skurestriber, der er 

striber eller furer, isen frembragte i nogle af de flader (sten eller fast un

dergrund), den skurede hen over, idet hårde, indefrosne sten i isens under

kant indridsede bevægelsesretningen. Sikre skurestriber kan ikke vises i sel

ve Naturparkområdet, selv om der i grusgrave og på marker findes talrige 

isskurede og ispolerede sten; men disse løse blokke siger intet om retnin

gen af den isbevægelse, som efterlod mærkerne. For at kunne dette, må 

skurestriberne være afsat i fast undergrund eller på sten, der med sikker

hed ikke er flyttede, efter at isen mærkede dem. I morænedækkede grus

grave er der mulighed for at find e isskurede blokke i overfladen af san

det/gruset, hvor de har siddet fastfrosset, mens gletsjeren er gledet hen over 

dem og har skuret overfladen. Sådanne blokke er vigtige indicier for is

kronologien, men går som oftest tabt, fordi de ikke observeres og opmåles 

i tide. Nordsjællands stØrste sten Myrestenen (s. 146) i Ganløse Eged er 

en ispoleret sten, og 5. maj-stenen i Lille Værløse er en stor, smuk isskuret 

blok fra egnen. 

I NordØstsjælland findes kun få isskuremærker. Fra ældre tid kendes 

en række skurestriber i kalkundergrunden omkring KØbenhavn samt på 

enkelte stØrre moræneblokke. Disse forskell ige skurestribesystemer kan 

indordnes i 3 store grupper (skurestriberetningen angives i forhold til, 

hvorfra isen kom): l. (ældst) fra nordØst, 2. fra sydØst og 3. (yngst) fra syd. 

Fra H orns Herred kendes isskurede sten med isbevægelser fra mellem 

Øst og syd, og ved Lundtofte (Øst for Naturparken) ligger en stor blok med 

skuringer fra nordØst og sydØst, og nord for Ølstykke er frigravet en stor 

blok med skuremærker fra nordØst. 

Et andet vigtigt m iddel til at bestemme eller adskille forskellige is

strØmme er indholdet af ledeblokke i istidsaflejringerne. Ledeblokke er 

sten, der gennem karakteristisk form, farve og mineralsammensætning er 

let genkendelige, og hvishjemsted (d. v. s. hvor bjergarten findes som fast 

fjeld) er nøje kendt og er af begrænset udstrækning. Ledeblokkenes til-
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stedeværelse i istidsaflejringer giver et fingerpeg om gletsjerbevægelsen, 

men ikke altid entydigt, da indblanding af materiale fra ældre gletsjeraflej

ringer ofte vanskeliggØr fortolkningen af Jedebloktællinger_ I Nordsjælland 

findes næsten alle de almindelige ledeblokke, hvilket er bevis på, at mange 

forske llige gletsjerfremstØd er gået hen over denne egn, og fordelingen af 

blokkene vidner om den opblanding, der har fundet sted af de forskellige 

isstrØmmes aflejringer_ 

En ledebloktælling fra Farum Kalkværk gav fØlgende resultat og viser et 

ledeblokselskab med prøver fra alle isstrØmme, dog med udtalt dominans 

af is fra nordØst og baltisk is (K. Milthers 1942). 

Rhombeporfyr Norske blokke l stk. 

Bred vad porfyr 17 

} Gronklittporfyrit 6 Dalablokke 32 stk. 

Øvrige 9 (Midtsverige) 

Alandsgrani tter Alandsblokke 15 stk . 

RØd ØstersØkvartsporfyr ; } Brun ØstersØkvartsporfyr 
ØstersØblokke 4 stk. 

Endelig giver selve landskabet vigt ige oplysninger om gletsjerbevægel

serne. Hovedlinierne i NordØstsjællands morfologi, det vil væsentligst sige 

tunneldalenes og israndsbakkernes forlØb, vidner om i alt fald 3-4 isbevæ

gelser: l) fra nordØst (Gribskovegnens mndbakker), 2) og 3) fra Øst og 

sydØst (israndslinier og tunneldale) og endelig 4) fra syd (Øresundsgletsje

rens aflejringer). 

Ud fra disse oplysninger, som også må ses i relation til forholdene i det 

Øvrige Danmark, kan iskronologien over NordØstsjælland i tredie og sidste 

istid sammenfattes til: De ældste isstrØmme er kommet fra nordØst og Øst 

svarende til israndsstadierne i Jylland (hovedopholdslinien og Østjyske is

randslinie) og de gletsjerfremstØd, der på afgØrende måde prægede land

skabet på Fyn og til dels Nordvestsjælland. Efter at et næsten Øst-vest gå

ende isfremstØd nåede frem til Odsherred og her efterlod de store rand

morænebuer (Odsherredbuerne), kan isens afsmeltning i Nordsjælland fØl

ges gennem en række stilstandslinier for isranden over Hornsherred og 

NordØstsjælland. Denne successive afsmeltning af is, der gennemgående 

havde bevægelse fra Øst og sydØst, afbrydes nordligst af et nyt isEremstØd 

fra nordØst, der dannede israndsbakkerne gennem Gribskov, mens isbe

vægelsen sydpå efterhånden mere fik retn ing fra sydØst og syd. Området 
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vest for og mellem disse israndsstadier har været opfyldt af dØdis (is uden 

bevægelse). Sluttelig er en isstrØm trængt frem fra syd gennem Øresund 

(Øresundsgletsjeren) og overskred med sin vest-flanke de Østlige egne af 

Sjælland. Med Øresundsgletsjerens afsmeltning i NordØstsjælland afslut

tedes istiden i disse egne (s. 144). 

KVARTÆRTIDENS JORDARTER OG DERES 

FOREKOMST I NATURPARKEN (Bilag 2). 

Istidens gletsjere bragte nyt tilskud til landets opbygning. Dette materiale 

er i NordØstsjælland - der overvejende er isinvaderet fra retninger mel

lem nordØst og sydØst - medslæbt over længere eller kortere afstande fra 

Sverige og Østersøens bund og har altså tidligere være t aflejret som ældre 

jordarter, inden de blev brudt op, bragt med og aflejret af isen som jord

lag (moræner), der har mistet enhver lighed med moderbjergarten. Af og 
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til kan der dog i istidslagene findes stØrre eller mindre klumper og flager 

af næsten rene prækvartære jordarter (f. eks. kridt), eller lokale jordarter 

kan, f. eks. gennem farve og mineralindhold, præge istidsaflejringerne så 

meget, at der bliver tale om en afvigende aflejring (lokalmoræne). På vej 

frem over Skandinaviens hårde grundfjeld og lavlandsområdets blØdere 

bjergarter medtog gletsjerne alt det lØse forvitringsmateriale samt betyde

lige mængder af de blØde jordarter, de passerede hen over; ja, endog store 

blokke af fj eldstykker og lØsrevne fl ager blev fØrt med over kortere eller 

længere strækninger. Alt dette materiale blev - efter en vis mekanisk på

virkning under istransporten i form af knusning, afrunding m. v.- aflejret, 

enten d irekte ved isens afsmeltning uden nogen form for sortering som 

e t yderst forskelligartet materiale: moræneaflejringer, eller som udvasket 

materiale af isens smeltevand som overvejende velsorterede sedimenter: 

smeltevandsaflejringer. 

Moræneaflejringer deles efter den dominerende eller karaktergivende jord

art i: moræneler, morænesand, morænegrus og moræneblokke. 

Moræneler er en sandet, stenet lerart med varierende lerindhold (15-

50 Ofo vægt) og tilsvarende varieret sand- og grusindhold lige fra sandet til 

fedt moræneler; men lerindholdet er altid karaktergivende, så moræneler 

i fugtig tilstand er plas tisk og formb ar . M01·æneler er det mest udbredte 

gletsjersediment i Danmark og dækker også store arealer i Naturparke n 

f. eks. plateauerne omkring Buresø . 

Udover a t finde moræneler som overfladejordart og den mest udbredte 

dyrknings jord, kendes det blandt andet også fra mange udgravninger (grØf
ter, byggegrunde o. s. v.) inden for området, hvor man bedst får indtryk 

af morænelerets konsistens og egenskaber som jordart. Endvidere ses det 

ofte som metertykke dæklag i sand- og grusgravene, de lag, der først må 

fj ernes (afrØmmes), inden sand- og grusforekomsterne kan udnyttes. En

delig kendes moræneler fra talrige boringer, gennem hvilke der tillige 

fås oplysninger om aflejringernes mægtighed, d. v. s. lagtykkelse (s. 139). 

Morænesand og morænegrus er blandede jordarter med overvægt af sand 

og grus og med ringe lerindhold ( < 15 Ofo vægt). Det er meget uens og 

usorterede sand- og grusmaterialer, der spiller mindre rolle som egentlige 

overflade lag. 
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Myrestenen i GanlØse Eged. 

Morænesand findes i spredte områder inelen for Naturparken, ofte på 

hØjere liggende plateauer som f. eks. syd for Slagslunde Skov og R yget. Det 

indgår som en naturlig del af morænedækket og er ofte vanskelig at af

gTænse skarpt fra moræneleret og kan flere steder opfattes som udvasket 

moræneler. Moræn egrus forekommer ikke i stØrre udstrækning i Natur· 

parken og indgår i kortbi lledet sammen med morænesand. 

Moræneblokke (vanclreblokke) er de store sten og blokke, der som lØs

revne stykker fra de skandinaviske fjeldområder træffes overalt i aflejrin· 

gerne. De mange smukke stendiger, der i dag næsten udelukkende fineles 

omkring skovene, hvor de i modsætning til markdigerne har kunnet beva

res, vidner om den store stenrigdom, der fandtes på jordoverfladen, da 

landskabet dukkede frem af iselækket ved istidens ophØr. FØrst med den sti

gende udnyttelse og opdyrkning af jorden lå stenene så meget i vejen, at 

de blev fjernet og samlet i digerne. Endnu kan der spredt i skovbunden 

findes enkelte stØrre sten, som h ar fået lo v at ligge urørte hen; men rigtige 

stenstrØninger findes ikke i Naturparken. Stenene repræsenterer et broget 
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udvalg af de stentyper, isen fØrte med sig, fØrst og fremmest fra Skandina

viens fj elde (granitter og gnejser). De store sten i egnens mange stendysser 

og jættestu er forøger yderligere denne stenrigdom med en mængde store 

blokke. I grusgravene træffes ofte sto re sten og blokke. De kan findes 

spredt i lagdelt materiale, hvor de ligger i forkert kornstØrrelsesselskab, 

og deres tilstedeværelse må forklares som et frismeltn ingsfænomen fra en 

overliggende is. På grænsefladen mellem smeltevandsaflejringer og en 

overlejrende moræne findes af og til store blokke presset ned i sandet, og 

på oversiden af disse sten er der mulighed for at finde skurestriber (s. 142). 

Naturparkens og Nordsjællands stØrste sten er Myrestenen i sydkanten 

af GanlØse Eged, (markeret med X på målebordsbladet) . Den m åler godt 

5 meter i stØrste tværmål, er omkring 2'/2 m hØj og dækker et areal p å ca. 

16 m2, dens vægt anslås til mindst 60 tons - (Danmarks største sten : Dam

mestene n ved H esselager på Fyn vejer ca. 1.000 tons). Myrestenen er en 

stor gnejsblok, som isen har fØrt med sig fra Skandinaviens grundfjeld, 

men som ikke nærmere kan henfØres ti l hjemsted , (det er altså ingen lede

blok). Myrestenen er iØvrigt blevet stærkt afrundet, poleret og ridset un

der isn·ansporten uden dog at kunne tjene som skurestribesten og yder

ligere er den mærket med skå ltegn . 

SmeltevandsaflejTinger omfatter alt det materiale, smeltevandet afsatte, 

hvad enten aflejringen fandt sted under selve ise n (su bglaciale sedimenter) 

eller uden for isranden ( ekstramarginale sedimenter), og består af velsorte

rede jordarter, der efter kornstørrelse deles i 3 hovedgrupper : 

SmeltevandsleT er et meget enskornet lersediment, som i N aturparken 

overvejende findes som issøaflejringer (se s. 152). Smelt evandssand e1· vel

sorterede sandsedimenter med kornstØrrelsesdominans mellem 2 og 0,06 

mm. Sm elt evandsgrus er den tunge og grove del af smeltevandsaflejrin

gerne (med overvægt af materiale over 2 nun), som aflejres fØrst og er det 

dårligst sorterede smeltevandssediment. 

Smeltevandssand og -grus er N a turparkens mest udbredte jordarter . Det 

fremgår ikke umiddelbart af kortet, da stØrstedelen af smeltevansaflejrin

gerne ligger dækket af ofte metertykke morænelag og således ikke giver 

sig til kende på jordbu ndskortet, der stort set gengiver forholdene i l me

ters dybde. Men i områdets mange sand- og grusgrave ses meget store Jag

serier af smeltevandsmateriale, og mange boringer fra området viser det 
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Profil gennem issØler i fladbakke ved H Øveltsvang. (D. G. U .). 

samme billede i boreprofilerne (s. 139). Disse store smeltevandsaflejrin

ger lader formode, at der i virkeligheden er tale om en udbredt smelte

vandsserie af meget betydelig mægtighed - en slags hedeslett e, som mulig

vis fortsætter i de tilsvarende store, morænedækkede sand- og grusaflejrin
ger ved H edehusene (omkr. 25 km sydvest for Farum). Meget taler for, at 

tidspunktet for aflejringen må henlægges enten til slutningen af næstsidste 

istid, så sand- og grussedimenterne r epræsenterer næstsidste istids hedeslet

te, eller til begyndelsen af sidste istid, hvorved aflejringerne skulle være 

afsat af den fremrykkende is' smeltevand. Men sikre observationer til 

grund for en endelig tidsfæsteise af aflejringerne foreligger endnu ikke. 

Det er umuligt at give en generel beskrivelse af smeltevandssande t og -gru

set i de mange grave; dertil veksler materialet for meget fra sted til sted, 

ja, selv inden for samme grav er der store variationer i kornstørrelsesfor

deling og lagtykkelse. Denne vekslen i smeltevandsaflejringerne er udtryk 

for de ændringer, der under materialets afsætning skete i smeltevands

strØmmens transportevne, det vil fØrst og fremmest sige ændringer i vand

mængde og strØmhastighed (jo større og hurtigere vandstrØm, des grovere 

materiale kan transporteres, eller omvendt, finkornet materiale afspejler 

tilsvarende nedsat transportevne i smeltevandet). Analyser fra enkelte af 
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Morænedækket sm eltevandssand og -grus i NymØlle-graven (D.G.U.). 

områdets sandgrave viser eksempler på variationsbredden i smeltevandsaf

lejringernes kornstØrrelse (s. 150). 

En særlig smeltevandsaflejring er knyttet til en del af de store dalstrØg. 

Aflejringerne danner langstrakte sandrygge: åse (s. 170). Smeltevandsma

terialet (sand og grus) er ikke forskelligt fra de Øvrige smeltevandsaflejrin

ger, hvad mineralindhold og kornstørrelse angår, kun gennem aflejrings

måden og dermed den ydre form udskiller aflejringerne sig. På jord

bundskortet fremtræder disse aflejringer, der er afsat af smeltevandet i 
istunneler, som velafgrænsede sand- og grusaflejringer; kun hvor en dæk

kende moræne (fra den is, hvorunder aflejringen fandt sted) er for tyk til, 

at sandet eller gruse t nås med l m håndbor, er åsen forsvundet fra jord

bundskortet. Sådanne sand- og grusrygge kan fØlges langs nordbredden af 

Farum SØ til nordØsthjØrnet af GanlØse Orned (Farum Ås), i dalstrØget 

syd og vest for GanlØse Eged (GanlØse Ås) og langs sydsiden af Uggeløse 

Skov (UggelØse As). 

Som egentlige overfl adelag optræder smeltevandssand og -grus, dels som 

spredte lommer, der for størstepartens vedkommende må opfattes som om

råder, hvor dækmorænen er så tynd, at de unelerliggende smeltevandsaflej

ringer slår igennem, dels som stØrre sammenhængende arealer, f. eks. syd 
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og vest for U ggelØse. H er ligger aturparke ns største samlede sandareal 

i et svagt markeret dalstrØg. Dalen er udformet af smeltevand på et t ids· 

pun kt, da den endnu levende isrand lå Øst herfor. Smeltevandet er lØbet 

mod nord vest ud over dØdis og fri smeltet moræne og h ar efter ladt et re t 

tykt sandl ag, der kan fØlges og derved også afspejler et ekstramarginalt 

~me ltevandslØb over Bastrup SØ i en bue mod nordvest over KedelsØ og 

videre mod vest gennemUggeløse Skov (s. 177) . 
I T erhelskov området vest fo r Farum findes i de kvartære sand· og grus· 

lag så store mængder af lØse kalkblokke, at disse t idl igere gav gr undlag 

for kalkbrænd ing i stor målestok (jfr. K alkgården) og fra den t id har fåe t 

sel vstændigt navn : T erkelskovkalle Materialet er rullede, op t il V2 m 

store blokke af da nskekalk (Saltholmskalk), som istidens gletsjere h avde 

plØjet op fra undergrunden Øst h erfor, og som med smeltevandsfloderne 

fØrtes t il a flejr ing sammen med de Øvrige smeltevandssed imenter (sand/ 

grus) . Kalkblokkene er især i T erkelskov blevet udgravet i stØrre mængder , 

hvilket bl. a. de mange, nu forlængst opgivne og ti lgroede grave stadig vid· 

ner om. 

U n der om talen af smeltevandsafl e jringer bØr også nævnes de såkald te 

Fraso1·terede ka lkb lokke, T erhelslw vkalli , ved N ym Ølle gntsgm v. (D .G.U .). 
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Gamle lergrave i 
issøler nord for 
GanlØse T eglværk, 
som ses i baggrunden. 
(D. G. U.). 

issøaflejringer, der inden for Naturparkområdet findes i terrænmæssigt 

velafgrænsede arealer nord og Øst for VassingerØd samt nord for GanlØse. 

Under sidste del af afsmeltningsperioden var området dækket af dØdis. 

Heri opstod issøer, smeltevandssøer, der var helt omgivet af is, og hvori 

aflejredes velsorterede, oftest finkornede sed imenter (issøler), og i tilknyt· 

ning til tilstrØmningskanalerne afsatles ofte også grovere sedimenter (is

søsand og ·grus) i en slags deltakegler ud i issøerne. De finere issøsedi

menter fremtræder undertiden med rytmisk vekslen i materialets beskaf. 

fenhed som fØlge af de sæsonbestemte ændringer i tilstrØmningen . Gen· 

nem grovere sedimenter, afsat af forårsflommen, til meget finkornede, lette 

materialer, fØrt frem af den ringe vinterstrØm, afspejles den årlige vand-
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fØringsrytme. Denne vekslen i aflejringerne betegnes som varvighed og de 

enkelte års-aflejringsserier som varv (årsvarv); ved registrering af disse fås 

et tidsmål for afsætningens varighed. I lergravene omkring Vassingerød 

fremtræder issøleret ofte tydelig lagdelt, men uden at være egentlig varvigt, 

idet de enkelte lag ikke umiddelbart synes at svare til et års aflejring, og 

der har kun i enkelte tilfælde kunnet opmåles varvserier i denne egn (f. 

eks. fra HØveltsvang 7 varv på ialt 117 cm; Sigurd H ansen 1940). Lagtyk

kelsen af issøsedimenterne afhænger fØrst og fremmest af bundrelief

fets (:>: den underliggende, ujævne morænes) hØjde i forhold til den mak

simale vandstand i issøerne. Inden for Naturparkens issøaflejr inger kan 

mægtigheden variere fra adskillige meter til under en halv. Issøerne havde 

kun begrænset levetid og forsvandt i takt med dØdisafsmeltningen; men 

tilbage lå issøaflejringerne, de gamle søbunde, som karakteristiske plateau

eller fladbakker (se s. 174)) - og det stenfri ler gav senere råstof til en 

teglværksindustri. 

Nord for GanlØse ligger aflejringer af issøler langs sydsiden af tunnel

dalen (B undsådalen). Denne issøaflejring fremgår ikke tydeligt af noge t 

kurvekort og eksisterer heller næppe mere, efter at området er gennemgra

vet for teglværksler. Aflejringen her er foregået i et lavvandet bassin i kan

ten af et dØdisområde (i en rand-issØ) og giver sig derfor ikke landskabe

ligt særl ig til kende. 

Senglacialtidens aflejringer: I de fØrs te århundreder efter isens bortsmelt

ning t ilfØrtes materiale, dels med smeltevand fra de afsmeltende ismasser 

længere mod Øst (senglacialt smeltevandsmateriale = ekstramarginale se

dimenter, se s. 147), dels ved en lokalpræget material-transport fra hØjere 

liggende arealer til lavninger gennem udvaskning af de finere korn i is
tidsaflejringerne ( senglacialt nedskylsmateriale ). Efter kornstørrelse skelnes 

mellem: senglacialt ferskvands/er, -sand og -grus. Sådanne aflejr inger findes 

også i Naturparken, men fremgår dog ikke på jordbundskortet, da de næ

sten overalt i N aturparkens lavninger ligger dækket af ofte mege t tykke 

postglaciale aflejringer. 

Gennem senglacialtiden fortsatte klimabedringen , og den nåede for knap 

12.000 år siden et forelØbigt maksimum, der afspejles i aflejringerne gen

nem organisk prægede sedimenter: tØrv og dynd (gytje), som efter den før

ste påvisning (1901) i teglværksgravene ved AllerØd nordØst for Naturpark

området betegnes som AllerØdlag. lVIildningen i AllerØdtiden blev på ny 

afbrudt af mere arktisk kulde som fØlge af nyegletsjerfremstØd i detcen trale 
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Sverige, h vilket selvsagt også medfØrte ændringer i såvel sedimenta tion som 

vegetation i det Øs tdanske område. 

Postglacialtidens aflejringer er k vartærtidens yngste sedimenter og opfyl

der tidligere vandfyldte lavninger og aflejres fortsat i vandlØb og søer. H er

til h Ører underordnede afl ejringer af postglacialt ferskvands/er, -sand og 

-grus, der h eller ikke indgår i jordbundskortet, men dog træffes i N atur

parken langs og især i bunden af søer og vandlØb ; postglacialtidens vig

tigste ferskvandsaflejringer er de stærkt plantestofholdige eller næsten 

rene plantestofsedimenter: dynd og tØrv. 

Dynd- eller geolog isk mere korrekt: gytje- er en blanding af orga niske 

og mineralske komponenter. Da det organiske indhold, plame- og dyre

rester, ofte er så findelt, at de enkelte bestanddele ikke kan skelnes, og det 

mineralske indhold er ler, finsand eller kalk, bliver dynd (gytje) en me

get finkornet jordart, der i stærk vandholdig tilstand kan være næste n 

fl ydende. 

Tørv består helt eller overvejende af planterester, der kun er mege t 

ufuldstændig forrådnet, men langsomt er omdannet til humusstoL Ofte 

domineres tØrven af ganske enkelte planter og kan karakteri seres som 

f. eks.: tagrØrstØrv, mostØrv, skovtØrv m . m. StØrre forekomster af tØrv be

tegnes som mose. 

Under indflydelse af vekslende vandstandsforhold ændrer disse fersk

va ndsaflejringer tilsvarende karakter, således at sedimentat ionen i perioder 

med rigeligere vandtilfØrsel ændres i retning af større mineralsk indhold, 

(f. eks. tØrv overlejres af dyndblandede sedimenter), mens der tilsvarende 

i tØrre tider kan opstå udtØrringhorisonter, hvorunder skoven vandrer 

ud over den tidligere mose og måske efterlader stubbelag som tydeligt 

bevis for sin tilstedeværelse. 

TØrve- og dyndaflejringer dækker meget store arealer inden for a tur

parken, dels som et næsten ubrudt bunddække i mange af dalene og dels 

som spredte, stØrre og mindre bassinudfyldninger i lavninger, hvis tilstede

værelse ofte kan sættes i forbindelse med dØdisafsmeltning. Enkelte stØrre 

moseområder bærer selvstændige navne som f. eks.: Præstemose og Sorte

mose vest for Farum SØ, Oremose syd for Ganløse Orned, Maglemose i 

Ganløse Orned og B Øllemose p å Ganløse MØrke. Naturparkens udbredte 

dynd- og tØrveaflejringer vidner om et tidligere langt stØrre vandareal og 

forsumpningsområde, hvilket blandt andet medfØrte store vanskelighe

der for den nord-sydgående trafik, men som samticlig frembØd lettere kon-
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D en tØrvefyld te tunneldal, B undså-dalen , syd for Ganløse Orned set fra sy d
ves t_ (D. G. U.). 

trol med de få overgangssteder (jfr. side 9) . Den vandstandssænkning, der 

har fundet sted gennem postglacial tiden, er blandt andet også et resultat af 

en relativ landhævning, der i disse egne belØber sig til mellem 4 og 5 m si

den Stenalderhavets (Litorinahavets) maksimale udbredelse, der bl.a. nåede 

ind i Værebro A-dal til syd for Stenløse og Veksø. Endelig har kunstig af

vanding og dræning i nyere tid medfØrt yderligere tØrlægning af mange 

områder, bl. a. de tidligere søer KedelsØ og Langsø (syd for UggelØse Skov), 

SmåsØerne (Øst for Buresø) og NældesØ (syd for Ganløse Eged). 

Naturparkens moser afspejler ganske naturligt postglacialtidens n atur

forhold, ikke kun gennem planteinclholdet, til hvis tydning ofte kræves spe

cielt udstyr, men også gennem tØrve- og dynelaflejringernes vekslen. Flere 

steder træffes tillige ret udbredte kalkaflejringer, der kan tages som vid

nesbyrd om mere åbent vandspejl og stærk tilstrØmning af kalkholdigt vand 

under afsætningstiden. Således f. eks. i Oremose (syd for Ganløse Ornecl), 

hvor der under afgravede tØrvernasser kan træffes ret tykke lag af mosekalk, 

der ifØlge lokale oplysninger igen underlejres af tØrv. Den meget lyse 

jordbund, der opplØjes i K edelsØ (sydvest for Uggeløse), er ligeledes en 

stærk kalkholelig ferskvandsaflejring (sØkalk - med omkring 80 Ofo kalk-
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indhold), der tillige kan indeholde skaller, og som er afsat på bunden af 

den tidligere KedelsØ og nu kun dækkes af et tyndt lag muld. Ved kilde

væld findes ofte mindre forekomster af kildekalk. 

Naturparkens store tØrveforekomster er tidligere, sidst i stØrre omfang i 

1940-erne, blevet udnyttet som brændsel gennem en ret udbredt tØrve

gravning især i dalstrØget syd om GanlØse Orned (Oremose) og videre 

vestpå i Bundsådalen og syd for Slagslunde Skov, hvorved opstod mange 

vandfyldte tØrvegrave (bl. a. kendetegnet gennem en regelret afgrænsning), 

hvori nye tØrvedannelser kan finde sted. Enkelte steder blev hele tØrve

bassiner udgravet og sØer genskabt, som f. eks. NysØ i Slagslunde Skov 

(nord for Gulbjerghus). 

De organisk prægede aflejringers udbredelse er i hØjeste grad betinget 

af og afspejler samtidig de klimatiske, hydrologiske og vegetationsmæssige 

forhold, der herskede i aflejringstiden, og gennem nærmere studium -

især pollenanalyser (pollen = blomsterstØv) - fås værdifulde oplysnin

ger om vegetationens sammensætning og derigennem oplysning om klima

svingninger og vandstandsændringer i fortidens Danmark, og med de nØj

agtige dateringer, som moderne kulstof-14 bestemmelser g iver, opnås til

lige geologisk kontakt med arkæologisk og historisk tidsangivelse (s. 157). 

NATURPARKENS TERRÆN (Bilag 3). 

Hovedlinierne i det nordØstsjællandske landskab må antages at være for

met i slutningen af istiden, hvor den sidste is var under afsmeltning, og 

hvorisranden lå umiddelbart vest for Naturparkområdet. 

Som tidligere nævnt danner terrænet i Naturparken ikke nogen land

skabelig enhed; men den rummer repræsentative eksempler fra det nord

Østsjællandske landskab, der fØrst og fremmest kendetegnes gennem dybe 

dalstrØg, en landskabstype der dominerer egnen nordvest for KØbenhavn 

mellem Frederikssundsvejen i syd og Farum-Slangerupvejen i nord. Syd 

herfor ligger et jævnt kuperet landskab - en overgangszone til den syd 

for liggende store, næsten plane moræneflade omkring KØge Bugt (KØ

benhavn-KØge-Roskilde) . Nord for Farum-Slangerupvejen fortsætter et 

småbakket, sØrigt landskab uden de karakteristiske dalstrØg (s. 158). 

Gennem kvartærtiden aflejredes i vekslende mægtigheder forskellige 

jordarter, hvoraf formedes et landskab, der i visse tilfælde opstod som en 

speciel aflejringsform (f. eks. åse og fladbakker), i andre som resultat af 
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Hovedtrækkene i 
NordØst-Sjællands 
l:vartærlandskab. 
(D. G. U. 1935). 

moræneflad e. 
småkup e ret dØd is

landskab. 
~ marint forl and . 

flyvesa nd. 
tBf!.l tunneldal. 

ås . 
israndsbakker og 

isra ndslinier. 

særligt udgravningsarbejde (f. eks. tunneldale og erosionsrender) . Summen 

af dette - isens og vandets aflejrende og udgravende arbejde - ses i 

Naturparkens nuværende landskab. 

Af istidens sidste moræneaflejringer formedes et jævnt kuperet bakke

landskab, hvor hØjdeforskellene i det væsentlige (bortset fra erosionsdale

ne) var resultat af uens materialeophobninger uneler isafsmeltningen. 

En forøget ophobning af istidsjordarter fremkom, hvor den levende is

rand gennem længere tid var næsten stationær, hvilket skete, når ist ilførslen 

var lig med isafsmeltningen i ranclområclet. Herved afsattes i lang tid store 

mængder af glacigene jordarter, der i takt med isafsmeltningen aflejredes 

og ophobedes i mere eller mindre markante bakkestrØg eller bakkerygge, 

der ved deres placering i landskabet markerer en israndslinie (israndsbah

her, randmorænebakker). 

I NordØstsjællands Geologi (V. Milthers, 1935) angives en række isrands

linier gennem disse egne (s. 158). En af disse, Slangerup-linien , kan fra 

egnen vest og syd for Helsinge bl. a. gennem en række langstrakte bakke-
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rygge og småkuperet morænelandskab fØlges sydover, Øst om GØrlØse til 

Slangerup og videre Øst om ] Ørlunde-Sperrestrup til randbakkerne nord 

for StenlØse. Denne israndslinie, der sandsynligvis markerer et langvarigt 

ophold i isafsmeltningen, passerer Naturparken lige vest for Buresø, således 

at hØjdedraget omkring Steneskn old (57 m o. h .) indgår som en naturlig del 

af det område, h vor isranden gennem længere t id har været næsten stille

stående, men også kun næsten, for selvfØlgelig har der været mindre be

vægelser i isfronten, hvilket bl. a. kan h ave medfØrt stærke forstyrrelser på 

grund af sammenskubn inger i det allerede aflejrede materiale. H Øjde

draget vest om BuresØ er ud over en terrænmæssig tærskel også en land

skabelig grænse, idet der er afgørende forskel i daltyperne Øst og vest for 

israndslinien. Mod Øst ligger typiske tunneldale, bl. a. karakteriserede gen

nem ujævn t bundrelief, og mod vest d isse dales naturlige fortsættelse i lige 

så typiske ekstramarginale sm eltevandsdale, der er udformede uden for is

randen og med jævnt fald mod vest. Dalene fortaber sig efterhånden mod 

vest, og ved hovedvej 6 (Hillerød-Slangerup-Roskilde) er de næppe at 

finde i landskabet. 

En anden israndslinie - KallerØd-lin ien - kan, baseret på enkelte punk

ter, fØlges fra R ågeleje og sydpå, ves t om Hillerød til Lynge og gennem 

N aturparken lige Øst om B astrup SØ til Gan løse. 

Disse israndslinier, der i Nordsjælland mere må opfattes som stilstands

lin ier under isens afsmeltning end egentlige fremstØdslinier, kan i en 

stØrre sammenhæng m åske sammenstilles med israndslinier i det sydØst

lige Danmark, (jfr. s. 14·4). Mens isranden stod langs disse israndslinier , 

udformedes inde under gletsjeren h ovedtrækkene i landskabet. 

De store mængder smeltevand, som til stadighed sØgte mod vest ud mod 

isranden, var spærret inde i et r ørsystem og under det store tryk fra til

strØmmende smeltevand uafhængige af et naturligt fald og kunne derfor 

grave (erodere) til alle sider såvel i de underliggende jordlag som i 

gletsjeris, h vorved disse smeltevandstunneler inde under eller delvis i isen 

(subglaciale) fik et yderst ujævnt forlØb. Da isen var endelig bortsmel

tet, lå disse tidligere subglaciale smeltevandslØb tilbage som markante 

dalstrØg: tunneldale - karakteriserede gennem fladbundet tværprofil og et 

meget ujævnt længdeprofil, idet smeltevandet jo stedvis havde fjernet 

store materialemængder gennem bunderosion. De lavest liggende dele af 

tunneldalene er idag enten opfyldt af søer (langsøer, som f. eks. Farum 

Sø, B astrup SØ, BUl·esØ) eller tilgroet med moser (s. 155). 
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Mølleå-dalen syd for Gedevase Bw med den skovdækkede ås Gretesholm i 
baggrunden. (D. G. U.). 

Tunneldalenes retning er stort set parallel med isens bevægelsesretning 

(og altså vinkelret på isranden), fØrst og fremmest fordi de svaghedszoner 
eller spalter i isen, der gav anledning til tunnelernes placering, lØb paral

lelt med isens bevægelsesretning, og også fordi tværrevner og -sprækker 

hurtigt pressedes sammen i en bevægende ismasse. I det nordsjællandske 

tunneldals-område (mellem Lynge i nord og Ballerup i syd) træffes to 

dominerende dalretninger: et næsten Øst-vestligt system og et sydØst-nord

vestligt system frembragt af tilsvarende gletsjerbevægelser. Det fØrer til den 

antagelse, a t der i dette område, hvoraf Naturparken udgØr en væsentlig 

del, har været et system af krydsende eller sammenstØdende isstrØmme, 

hvilket igen har givet en betydelig tilstrØmning af smeltevand, som har 

bidraget til de mange erosionsdales dannelse (s. 158). 

Som det også fremgår af det geomorfologiske kort (bilag 3) er tunnel

dalene et hovedelement i Naturparkens landskab, og MØlleå-dalen med til

hørende søbassiner og forgreninger er disse tunneldales hovedlØb. 

Med Østfra kommende tillØb, der fra Øresundskysten ved Skodsborg kan 

fØlges gennem en nordlig tunneldal over Søllerød SØ til Furesøens nord-
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Den vegetationsdækkede MØ lleå-dal set m od Øst fra tunnelda lens sydskrænt 
ved KalkgåTden . (D. G. U .). 

Østlige del og en tilsvarende sydlig dal fra Klampenborg over Lyngby SØ til 

Furesøens sydØstlige del, er store vanelmasser bragt frem til N aturparkens 

Øs tgrænse ved Furesø-Farum Sø - tærskl en (Fish ebæk). H erfra er smeltevan

de t fortsat mod ves t gennem den nu værend e Farum SØ og har udgrave t en 

dyb rende langs sØbunelens nordbred . Farum SØ er dog kun den dybeste del 

af tunneldalen, der ved et tilfæld igt, af grundva nelet afhængigt vandspejl, 

nu er fyldt med vand. Tunnelelalens nordskrænt går i virkeligheden nord 

om Skovvænget og syd fo r Farum Kirke, der ligger lige ovenfor dalskrænten, 

og videre mod ves t til PTæstemose . De oprage nde partier (som f. eks. K al

vebakke, G1·etesholm ) er erosionsrester eller aflejringselementer i selve tun 

nelclalsys temet. Hoveddalen fortsætter fra Farum SØ's vestende mod nord

vest ge nnem Sortem ose, h vor tunneldalen når en maksimal bredde på ca. 

600 m, og videre langs Øst- og nordsiden af Ganløse Orned, forb i Gede

vase Bro til H estetang Huse. Mens tunneldalens Øs t- og nordskrænt tyde

ligt står aftegnet i lanelskabe t som en markant op til IO m hØj skrænt fra 

P_ræste,mose forbi H esse!kilde Gård ti l syd for f arum Lillevang, er vest

og sydskrænten noget slØret, idet en sand- 'og grusafl ejring. (Farum As) er 
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Bastrup SØ set mod vest fra Bastrup Stenhus. 

aflejret tæt op til og langs dalens oprindelige vestskrænt, der næsten fØlger 

GanlØse Orned's Østside, således at man ved passage af tunneldalen ved 

Gedevase Bro vest for Mølleåen kommer op over åsryggen og fØrst ved 

selve skovbrynet (nordØsthjØrnet af GanlØse Orncd) når op over tunnel

dalskrænten. 

Ved H estetang H use omtrent midt mellem Farum SØ og Bastrup SØ sker 

en deling af tunneldalen. Den egentlige Mølleå-dal fortsætter mod vest 

mellem Terkelskov og GanlØse Orned i en snæver, meget markant erosions· 

dal, der dog allerede vest for Terkelskov og nord for Nyvang på ny vider 

sig ud og antager tunneldalens mere u jævne forlØb på det sidste stykke mod 

Bastrup sø. Mens tunneldalens nordskrænt tydeligt fremtræder i land

skabet vest for Terkelskov, udviskes sydskrænten mere og mere mod Ba

strup SØ for sluttelig at være næsten helt forsvundet. TunnellØbet har for

modentlig her (nord for GanlØse MØrke) kun været begrænset af gletsjeris. 

Bastrup sø fremtræder som en typisk langsØ med meget regelmæssig af· 

grænsning og jævnt bundrelief, og den indgår som en naturlig, men vand

fyldt del af tunneldalen, hvis hØjere liggende syd· og nordafgrænsning stort 
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Buresø set fra sydØst. I baggrunden MØrdrup Gård-plateauet. (G. G. U.). 

se t fØlger søbredden, og som på flere strækninger står med stejle erosions

skrænter, der fortsætter mod vest gennem Krogenlund og GanlØse Eged og 

tydeligt markerer tunneldalen gennem lavningen (med SmåsØeme) mellem 

de to skove. Som det ses af længdeprofilet s. 169, når tunneldalen mellem 

Bastrup SØ og Buresø en tærskel 27 m over havet; denne udgØr ti llige 

hovedvandskellet mellem afvandingen mod Øst ' til Øresund og mod vest 

t il Roski lde Fjord, og h er udspringer MØlleåen. Inden hovedtunneldalen 

når Buresø modtager den ·fra syd eh tunneldalgren langs vests iden af 

GanlØse Eged. 

- Tunnedalsystemet fortsætter i BuresØ, der ·langs nord- og sydsiden af

grænses af 5-20 m hØje skrænter. l vestenden af sØen deler tunneldalen sig 

med· en gren mod nordvest, der hurtigt får forbindelse med et norell igere 

dalsystem (Langsø-KedelsØ); men en anclen gren bØjer mod sydvest og fort

sætter i en snæver slugt op mod pasp unktet (omkring '10 m o. h .) lige ved 

Helledhus på Slagslunde-Slangerupvejen. Her ender tunneldalen og her lå 

under sidste isdække en gletsjerport, hvorfra smeltevanelet er strØmmet vi

dere mod vest gennem daJen på modsatte side af landevejen lige vest for 

Sfeneslmold. Denne dal (langs sydsiden af ]Ørlundevejen) er måske i sit 

anlæg oprindelig den vestl igste del af Mølleå-tunneldalen; men den h ar 

senere tjent som aflØbsdal uden for isranden (ekstramarginal dal) og frem

træder derfor i dag med jævnt fald mod vest ,(s. 165) . 

. ·MØlleå-t\mneldalen er den eneste dal, der gennemskærer hele Naturpar

ken fra Øst mod vest; men parallelt med den lØber adskillige andre .. Som 

-tidligere omtalt sker der ved Hest etang Huse (m ellem Farum SØ og Bastrup 

SØ, nord for Kalkgården) en deling af tunneldalen; mens hovedtunn elda

len (MØlleå-dalen) for tsætter mod vest. syd om Terkelskov, går en anden 
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Tunneldalens vestende ved tænklen syd for St euesknold set fra Slagslunde
Slangaupvejen mod nordØst. I baggrunden BuresØ-lavningen. (D. G. U.). 

Smeltevandsdal vest for Steneskno ld set mocl sycl fra Slangerup-Slagslunde
vejen . (D. G. U .). 
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bred tunneldal mod nordvest mellem T erkelskov og Farum Lillevang; men 

dalen forsvinder umiddelbart sydvest for Skovridergården ves tligst i Farum 

Lillevang, og vest herfor er ethvert spor af tunneldalen forsvundet i land

skabet. Først på den anden side af Farum N ym Ølle (omkring Barresø Gd. 

nordØst for Bastrup) begynder tunneldalen igen som nogle små vand- og 

mosefyldte lavninger umiddelbart syd for Slangerupvejen. På den godt l km 

lange strækning fra den • blinde tunneldal« i Øst til dens fortsættelse i 

vest må smeltevandet h ave banet sig vej gennem isen og har derfor ikke 

efterladt erosionsspor på jordoverfladen . Fra de svage begyndende spor ves t 

for NymØlle vokser tunneldalen hurtigt vestpå gennem stadig større og 

mere udtalt tunneldalsrelief. Vest for den gamle Bastrup-Lyngevej (sydvest 

for Lynge Kro) når tunneldalen sin maksimale bredde på næsten 300m og 

kan herfra fØlges som et markant dalstrØg gennem K edelsØ-lavningen syd 

om Uggeløse Skov over L angsØ, til tunneldalen fortaber sig i dØdisland

skabet (S irkelseng) sydØst for Slangerup. Forinden h ar tunneldalen dog 

fåe t tillØb fra eller er måske snarere lØbet sammen med en tunneldals

gren fra BuresØ's nordvest-hjØrne. K ede /sØ-LangsØdalen fremtræder ikke 

med en typisk tunneldals u jævne Jængdeprofil , men ligger tværtimod som 

en langstrakt, meget plan dalbund uden tydelige erosionsspor, bortset fra 

de stejle sideskrænter. Dalen har i dag mere karakter af ekstramarginal 

smeltevandsdal, d . v. s. udformet udenfor isranden ; men det skyldes, at sen

og postglaciale aflejringer (sand, ler, kalk, dynd og tØrv) har udfyldt og ud

gla ttet de oprindeligt eksisterende tunneldalshuller. KedelsØ og LangsØ 

eksisterer ikke mere som søer, efter a t en lokal sænkning af grundvands

spejlet i forbindelse med et afvand ingsprojekt medfØrte tØrlægning af sø

erne. Hvis alle sen- og postglaciale aflejringer kunne tænkes fj ernet, ville 

et rent glaciallandskab fremstå med en reliefrigdom, som det nuværende 

landskab kun i begrænset omfang giver. Da ville også alle tunneldalene 

klart vise sig med ujævnt bundrelief. Kun boringer og eventuelle geoelek

tr iske målinger kan i dag give oplysn inger om det virkelige tunneldalsrelief. 

Nord for KedelsØdalen genfindes i landskabet m indre lavninger og lang

strakte dalstrØg, som tilsammen danner et usammenhængende system af 

subglaciale aflØbsrender med retn ing mod nordvest. Mellem Uggeløse og 

Uggeløse Skov ligger, eller snarere lå, syd for den gamle Slangeruplande

vej to næsten parallelt lØbende, tØrvefyldte lavninger, der som tunneldals

stumper h ar en fortsættelse med en østlig gren i Maglemose (nord for R o

senbusk) og videre gennem den nordlige del af Uggeløse Skov mod nord-
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Bunden af den udtØrrede KedelsØ og tunneldalen syd for Ugge lØse set fra 
Krogenlund mod nordØst. I baggrunden UggelØse og grusgrave syd for 
byen . (D. G. U .). 

Tunneldalen og den udtØrTede LangsØ (i forgrunden til hØjre) set mod Øst 
fra Slangerup As. Til hØjre i billedet Mørdrup Gård-plateauet og i bag
grunden Krogenlund. (D. G. U .). 
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vest, Øst om StrenghØj G ård til Lystrup Skov, og en vestlig gren gennem 

T angelangs Mose (i udkanten af UggelØ e Skov), nord om L indholm og 

gennem Skt. JØrgens SØ (lige vest om StrenghØj Gård), h vor en veludviklet 

erosionsskrænt ang iver tunneldalens Østside, mens en tydelig vestskrænt 

mangler på denne strækning; den har muligvis været dannet af is. Videre 

mod nordvest gennem Lystrup Skov er tunneldalsforlØbet bl. a. markeret 

gennem Ørnemose og fortsætter med retning mod StrØ B jeTge (Nordsjæl

lands stØrste ås), der netop a fslutter den anfØrte smeltevandsstrøm. 

Også syd for MØlleå-da~en ligger store tunneldalsystemer, allerede fra 

sydsiden af·Farum SØ langs Østsiden af R yge t gå1· en bred slugt : Sækken, en 

lille tunneldal, der på grund af den tætte vegetation ganske vist ikke land· 
' . . 

skabeligt er særlig fremtrædende, men som med sine stejle eros!onsskrænter 

og .i hele sit anlæg og udformning dog er et typeeksempel på en tunnel

dal. Selve Sækken omfatter kun den laveste, sumpprægede og tØrvefyldte 

del af tu nn,eldalen, der i sydkanten af Ryge t drejer skaY:pt'mod vest og med 

en stejl stigning indsnævres og forsvinder i den hØjtliggende tærskel (34m 

over h avet) sydØst for R ygård . Samme tærskel danner vandskel mellem 

Mølleåens afvandingsområde mod Øresund og Bundså-Værebro A's afvan

dingsområde mod Roskilde Fjord. Vest for tærskelen fortsætter det sub

glaciale strØmlØb mod SnarevadbTo uden trdelig afgræ_nsning i terrænet 

og modtager blandt andet fra nord m ellem Præste~ko~; og GanlØse Orned 

et lille tillØb. fra Sortemos~, der hØrer tii Mølleå-dalen.' Videre mod vest 

tegner tunneldalen sig igen tydeligt gennem Oremose, langs sydsiden af 

GanlØse Orned, hvor tunneldalen står klart afgrænset med stejlskrænter. 

Ved Bundsbro har dalen fået et tillØb fra sydØst ge nnem den nuværende 

Bundså-slugt vest om Kirke Værløse. Vest for Bundsbro udgår en lille, men 

mege t markeret tunneldal næsten parallelt med Ganløse-SØsumvejen vester

ud, til den forsvinder op mod tærskelen mellem Brudeh Øje og AsserhØj på 

Knardrup-Ganløsevejen. H oveddalen syd om Ganløse Orned drejer efter

h ånden mod nordvest over Lundebro (Ganløse-Farumvejen) og syd om 

GanlØse Egcd. På denne strækning (nordØst for Gan løse) er tunneldals

forlØbet mege t ujævnt og stedv i næsten helt udvisket, men står dog en

kelte steder f. eks. ved Lundeb ro skarpt 'tegne t med stejle skrænter (Lunde

bakkeT). Lige nord for GanlØse, omkr ing GanlØse-Bastrup vejen, er tunnel

dalens nordside marke ret langs de op til 20m h Øje stejlskrænter ~ed Broskov 

Bakke; mens tunneldalens sydskrænt ikke er særlig fremtrædende, bl. a. 

fordi en udjævning h ar fundet sted gennem senere issøa fl ejringer (s. 153). 
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A. Snit vest-Øst gennem Naturparken langs M Ølleåen. (D. G. U . 1965) . 
l : Stenesknoldpartiet. 2: Ganløse Ås Øst for Buresø. 3: SmåsØerne. 4: Vand
skellet mellem Roskilde Fjord og Øresund (MØlleåens udspring). 5: Fiske
bæk. Afvandingsområder: a: mod vest gennem J Ørlunde Å. b : (BuresØ) 
mod nordvest gennem Græse Å. c: (SmåsØerne) mod syd gennem Dam~:acl 

Å. d.: mod Øst gennem MØlleåen. (OvcrhØjning 40 X ). 
B-D. Snit nord-syd gennem Naturparken. (D. G. U. 1965). 
B: Linclholm- Slagslunde, C: Uggeløse- GanlØse, D : VassingerØcl- Kirke 
Værløse. (OverhØjning 20 X ). 
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Langs sydsiden af Ganløse Eged og med nordsiden delvis skjult i skoven 

fortsætter tunneldalen mod vest, for ved Hessel (Præstebro) ved sydvest

hjØrnet af Ganløse Eged at deles i to lØb: et mod nord langs vestsiden af 

GanlØse Eged til sammenlØbet med MØlleå-tunneldalen ved Østenden af 

Buresø, og et andet mod vest, norden om Slagslunde og gennem den sydlige 

Slagslunde Skov inden udlØbet i den store Sperrestrup-dal vest for Slags

lunde Skov. Ved B essel kommer yderligere et tillØb fra syd (mellem Gan

lØse og Slagslunde) gennem den nuværende Damvad A-dal, der længere 

mod syd fortsætter i Værebro A-dal. TunneldalsforlØbet syd og vest om 

GanlØse Eged har ikke det typiske tværprofil, idet dalen på denne stræk

ning fØrst og fremmest præges af en række dominerende åsbakker (Gan

løse As - se side 172). 

Endelig kan sydligs t i N a turparkens grænseområde med tilstrØmning Øst· 

fra, syd om Hareskoven fØlges et tunneldalstrØg fra SØndersø mod vest (syd 

om K. Værløse) dels med en nordlig forgrening gennem GanlØse Bund 

og dels en sydlig over Knardrup og SØsum med tilslutning til nye tunnel

dalsystemer både i syd og vest. 

Som det vil fremgå af beskrivelsen, af kortet og ikke mindst ude i natu

ren, er disse tunneldale ikke overalt lige fremtrædende; ja, enkelte steder 

mangler ethvert sport af deres tilstedeværelse, og andre steder har de gen

nemgået så væsentlige ændringer (f. eks. gennem nye aflejringer eller nye 

udgravninger), a t de ganske har mistet tunneldals-udseende, bl. a. har en 
del af tunneldalene senere også tjent som aflØb for smeltevand uden 

for isranden og derved fået præg af ekstramarginale dale . Nutidens små 

vandlØb formår selvsagt ikke at fylde istidens smeltevandsrender, men har 

dannet deres egne små, ubetydelige grØfter i fortidens brede flodsenge. Mens 

istidens smeltevandsfloder lØb mod vest og nordvest, har en del af nu

tidens vandlØb aflØb mod Øst og sydØst; det gælder bl. a. fØrst og frem

mest MØlleåen, Damvad A og tildels Bundså, hvilket igen er udtryk for 

den væsentlige forskel mellem subglacial og ekstramarginal vandstrøm: 

den fØrste uafhængig af fald og retning, den sidste bundet og afhængig af 

et fald mod havet. 

I tilknytning til og som en slags modstykke til tunneldale ligger ofte åse, 

der er dannet gennem smeltevandets aflejrende virksomhed. Smelte

vandet, der gennemstrØmmede istunnelerne, medfØrte stØrre eller mindre 

mængder ler og sand, der aflejredes efterhånden som strØmmens trans

portevne svækkedes. Så længe smeltevandet lØb under stort tryk inde under 
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isen, var transportevnen relativ stor, og meget smeltevandsmateriale af

sattes også fØrst uden for isranden som hedesletter eller flodsletter. Men 

nær isranden eller i en dØdiszone, som ofte bræmmede den levende is, var 

der stØrre mulighed for aflejring, og hvor den fandt sted i tunnellØb, dan

nedes åse. En ås er således en slags afstØbning af et tidligere smeltevands

lØb i isen og opbygges overvejende af velsorteret smeltevandsmateriale 

(sand, grus), ofte dækket af en kappe af moræneaflejringer, hidrørende fra 

d et isdække, hvorunder åsen afsattes. 

Inden for Naturparkområdet ligger flere åsrygge og åsbakker under 

navn af: Farum Ås, Ganløse Ås og UggelØse Ås. 

Farum Ås er knyttet til MØlleå-tunneldalen og kan fØlges langs nordsi

d en af Farum SØ som en række lave, langstrakte rygge fra lige vest for jern

banen (ved Fiskebæk Hotel) og over Kalvebakke (Øst for Farumgård) og 

muligvis Storebjerg (sydvest for Farum Kirke); men rigtig form af ås får 

først Gretesholm i nordsiden af Sortemose (vest for Farum SØ) . I denne 

bakkes Østside sås tidligere et lille profil med smeltevandssand, og i sin 

ydre form er Gretesholm en typisk åsryg. Farum As krydser herfra MØlleå-

GanlØse Ås Øst for BuresØ set fra sydØst. I baggrunden til venstre BuresØ og 
til hØjre Krogenlund. (D. G. U .). 
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dalen mod nordvest og fortsætter langs dalens vestside i en uregelmæssig 

og for· en stor del gennemgravet bakkeryg, der snart slutter sig tæt til og 

helt dækker tunneldalsskrænten under Ganløse Orneds nordØst-hjØrne. 

Det kunne være n aturligt at sØge åsens fortsættelse mod nordvest over H e

stetang Huse og videre gennem Terkelskov; men de her eksisterende ås

lignende rygge må nok snarere opfattes som erosionsrester end som egent

lige åse. 

Ganløse As l igger nordvest for GanlØse i tunneldalen syd og vest om 

GanlØse Eged. I dalen umiddelbart vest for Broskov Bakke (Ganløse-Ba

strupvejen) ligger den Østligste, større åsbakke som en slynget, meget mar

keret bakkeryg (med tophØjde 43 m o. h.), hvori der tidligere har været 

grusgravning. På begge sider af landevejen ligger et par runde bakke

knolde (henholdsvis 46 m og ·48 m o. h .), som muligvis skal indgå i åssyste

met ligesom enkelte lave rygge længere mod Øst. GanlØse Ås fortsætter mod 

vest (syd om NældesØ) som en lang bakkeryg, der efter toppunktet 51 m 

(nord for H essel) i en stor bue svi nger mod nord og med stærkt slynget 

forlØb fØlger tunneldalen vest om Ganløse Eged ti l Buresø's Østende. På 

denne strækn ing fremtræder åsen som en række aflange enkeltbakker 

med faldende tophØjder mod nordvest (44 m i syd lige nord for Præste

bro over 35 m og 36 m til 34 m i nord lige nord for H ættingholm), hvor· 

åsen ophører på land; men i Buresøens b undrelief (s. · 162) fortsætter 

Ganløse Ås ganske tydeligt mod nordvest gennem en række fremtrædende 

undersØiske grunde (MØrdrupgård Banke, Reklamebanke, Skrædderen og 

Skomageren), og åsens vestlige afslutning fineles måske i de lave rygge 

ved Fredensbro (nordvest-hjØrnet af Buresø) . H ermed når Ganløse Ås en 

samlet længde på mellem 4 og 5 km . .Fra ældre grave i åsens nordØst-del 

nær Buresø kendes e t profil i smeltevandssand under et ca. l m tykt dæklag 

af moræneler og -sand . Dækmorænen er dog ikke et ubrudt lag over hele 

ås-strækningen, da sandet mange steder går helt op i toppen af åsryggen 

og hermed antyder, at åsen på disse strækninger er afsat i en åben kanal 

uden eller kun med tyndt isdække over. På jordbundskortet fremtræder 

åsen som en lang sandryg, omgivet af udbredte tØrve-dyndaflejringer, der 

opfylder de erosionsrender eller -lavninger (åsgrave), der ofte fØlger åse. 

Ganløse Ås fremtræder som et veludviklet og karakteristisk landskabsele· 

ment i Naturparkens istidslandskab, og selvom den mangler gode, åbne 

profiler, der kunne vise aflejringernes art og åsens indre opbygning, g iver 

den dog gennem sin tilstedeværelse oplysninger om smeltevands-afløbet. 
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I tunneldalen, der fra H essel fortsætter mod vest, syd om Klokkekilde 

Bakker og gennem Slagslunde Skov til f Ørlunde SØ, ligger nogle enkelt

bakker, der kan opfattes som spredte ås-rygge, der længst ) nordvest af

sluttes med Kastbjag, hvor tidligere gravning viste meget fint sand

materiale_ 

Langs nordsiden af KedelsØ-LangsØ tunneldalen ligger en lav åsryg: 

Ugge lØse As, der kan fØlges fra sydØst-hjØrnet af Uggeløse Skov og langs 

sydsiden af skoven, over LangsØ Bakke og herfra muligvis videre vestpå 

som spredte rygge hen over Slangerup As ti l den langstrakte Mørkholm 

Bakke, som sammen med nogle småbakker vest herfor afslutter åsen. Slan

gerup As er en markant bakkeryg, der fra gammel tid har båret navnet ås 

uden egentlig at være det, idet bakken for en stor del består af moræne

aflejringer og må opfattes som erosionsrest. 

Landskabet mellem tunneldalene har mange stede.r karakter af moræne

flader: fremtræder som flader med kun små niveauforskelle, og som over

vejende består af moræneaflejringer. Denne landskabsform er opstået 

under isens afgl attende og udjævnende bunderosion, efterfulgt af en jævn 

og hurtig isafsmeltning, hvorved de Øvre morænelag aflejredes som et jævnt 

og ofte kun tyndt dække over den afglattede flade. På grund af de små 

niveauforskelle har overfladevandet kun haft ringe mulighed for at ind

virke på landskabet gennem erosion og materialetransport. StØrre områder 

med morænefl adekarakter findes bl. a. i plateauet mellem Buresø og 

LangsØdalen (MØrdrup Gård-plateauet) , og morænefladen fortsætter Ø~tpå 

i Krogenlund og arealerne omkring Rosen/und. Endvidere har mange 

skovarealer (f. eks. GanlØse Eged, nordlige del af Slagslunde Skov m. fl .) 

præg af morænefl ade, som dog ikke kommer frem rent landskabeligt på 
grund af den dækkendeskovvegetat ion. 

U n der isens afsmeltning blev stØrre og mindre isklumper efterl adt om

givet og dækket af fri smeltede jordmasser, h vorved klumperne gennem 

længere tid var isolerede og undgik smeltning. Først senere steg tempera

turen så meget, at disse •glemte isskosser« la!}gsomt sm~ltede bort og efter

lod huller i overfladen : dØdishuller, der nu fremtræder som afiØbslØse, 

ofte vand- eller mosefyldte lavninger med ret stejle sider. DØdishuller op

stod også i tunneldale, hvor f. eks. stykker. af isdækket styrtede ned og be

gravedes af smeltevandsmateriale for så senere ved smeltning at give an

ledning til lavn inger eller søbassiner i tunneldalens bt . .md. En anden ud

viJsling kunne også foregå i forbindelse med t':lnneldal og dØdis, idet ned-
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styrtede ismasser medfØrte dannelse af nye smeltevandslØb uden om dØdis

klumperne og dermed r esulterede i en udvidelse af tunneldalene. 

Inden for N aturparken ligger et stort dØdispræget landskab omkring 

BØllemose i Ganløse M Ørke (syd for Bastrup SØ), endvidere nordvest for 

Farum (Farum O verdrev) og omkring VassingerØd, hvor talrige mosehuller 

vidner om dØdisklumpers tilstedeværelse i afsmeltningsperioden . Tilsva

rende kan en del af tunneldalenes tØrvebassiner opfattes som gamle dØd

ishuller. 

Andre landskabsformer, hvis dannelse er sket i forbindelse med dØdis, 

er de såkaldte fladbakker eller p lateaubakker. I en dØdiszone uden for, det 

vil i a turparken sige vest for, den levende isrand opstod mindre smelte

va ndssøer, hvori aflejredes issøsedimen ter. Disse iskantede søer eksisterede 

naturligvis kun kort tid; men efter isens bortsmeltning lå den tidligere 

issø-bund tilbage som en fl ad bakketop og betegnes som f ladbakke eller 

plateaubakke. I den nordØstlige del af Naturparken (Øst og nord for Vas

singerØd) ligger et dØdislandskab, der fortsætter videre mod nord, og som 

fra gammel tid har været kendt for sine forekomster af issØler, der i stor 

udstrækning er blevet brugt af teglværkerne i denne egn; men herved 

er også en stor del af det oprindelige plateau- eller flad bakkelandskab 

fjernet eller er stærkt ændret ved de n afgravning af teglværksler, der gen

nem årene har fundet sted. På et kort med hØjdekurver fremtræder disse 

fl adbakker meget tydeligt og velafgrænset mod det Øvrige småkuperede og 
dØdisprægede morænelandskab, h vis overflade såvel i form som indhold 

er endelig udformet af det dØdisdække, h vori søerne opstod . Mange af bak

kerne når ret ens tophØjder på mellem 55-65 m over havet, hvilket er 

udtryk for, a t der har eksisteret nogenlunde ens vandhØjde i issøerne. 

Flere af dem begrænses af op til 10-12 m hØje stejlskrænter, og denne hØj

deforskel mellem den jævne bakketop og det omgivne landskab angiver et 

mindstemål for dØdistykkelsen omkring søerne. 

De størs te og mest fremtrædende fl adbakker nordØst for Vass ingerØd er: 

VassingerØd Old, H erresled B akke og K urebakke længst i syd (de passe

res a lle af VassingerØd-Bregnerødvejen), samt H øvelisvang og H Øvelts B jerg 

nord herfor. I egnen vest og nord for Lynge findes flere ikke typiske 

issøbakker af mere kompliceret opbygning bl. a. ofte med stærkt forstyrrede 

lag af både moræne- og smeltevandsaflejringer. 

De hidtil omtalte landskabselementer (tunneldale, åse, morænefl adi'T 

m. fl.) er alle dannede under eller i nær tilknytning til den egentlige 
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Fladbakke-dannelse (efter Atlas over Danmark, bd. I, Axel Sd1ou del). 
I : dØdisstadium. II. fl adbakkelandskab. l : dØdis. 2: fremsmeltet moræne. 
3: issø. ·4: fladbakke. 5: småkuperet morænelandskab med sØ- og moselav
ninger. A: ældre moræne. B: dØdis. B': dØdismoræne. C: issøaflejringer. 
(Blokkanter l X 1,5 km; hØjdemålestok: m over havet). 
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glacialtid. Sen- og postglacialtidens landskabsdannende kræfter (overflade· 

vandet) h ar kun efterladt få landskabelige spor i Naturparken. Men land· 

skabet har dog i denne periode fået sin endelige udformning bl. a. gennem 

en ikke ubetydelig afrunding af formerne - de skarpe og hØje kanter er 

slidt eller glede t ned; de dybe huller og lavninger er fyldt op. 

Senglaciale landskabsformer kan kun i enkelte tilfælde angives som 

virkelige selvstændige elementer inden for Naturparken - som f. eks. i 

landskabet syd for UggelØse, hvor en senglacial erosionsdal (ekstramarginal 

smeltevandsdal) kan fØlges, ganske vis t ikke særlig tydeligt, fra den tidligere 

nævnte israndslinie (KollerØdlinien) ved nordØstende n af Bastrup SØ og i 

en bue syd om Uggeløse, over KedelsØlavningen og videre mod nordvest og 

vest gennem UggelØse Skov. Da erosionsdalen blev udformet, lå isranden 

Øst for Bastrup SØ, og smeltevandet lØb ud over et kun delvis isfrit land· 

skab, der var uden nævneværdige terrænforskelle, idet smeltevandsfloden 

h ar passeret ganske uhindret hen over de eksisterende tunneldale, der på 

det tidsp unkt endnu må have været udfyld t med dØdis. Også gennem jord

lagene giver smeltevandsflode n sig stedvis til kende gennem velafgrænsede 

smeltevandsaflejringer (sand; j fr. side 151 ). 

Syd for GanlØse, i dalstrøget mellem Knardrup og søsum, ligger rester af 

en tilsvarende senglacial dalb und. 

Det må antages, at de store dalstrØg i Naturparken var fuldt udgravede, 

og at de mindre var anlagt ved senglacialtidens begyndelse. Men de glaciale 

dale blev yderligere udgravet og udformet af sen- og postglacialtidens 

va~dstrØmme - således gravede MØlleåen på sin vej Østover en smal ero

sionsrende i bunden af den gamle tunneldal mellem Terkelskov og Gan

lØse Orned, og tilsvarende fik andre dale nyt præg, ligesom også nye regn

klØfter dannedes - men altsammen kun små og ubetydelige træk i land· 

skabsbilledet. 

Med plantevækstens fremrykning dæmpedes overfladevandets virksom· 

hed yderligere, og postglacialtidens bidrag til Naturparkens landskab er de 

udstrakte moser, der samtidig med at dække dales og lavningers virkelige 

relief også bidrager ti l at fremhæve disses beliggenhed i det af mennesker 

skabte kulturlandskab. 

Under denne gennemgang af Naturparkens terræn er de aflandskabets 

enkelte dele, der h ar kunnet saniles under en fælles betegnelse (åse, tu~nd
dale o. s. v.), søgt beskrevet og tillige aftegnet. på kortet; men hex:ved~ er der 

i virkeligheden gjort mere eller mindre vold ·på ~aturen. For et ·landskab~· 
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Smeltevandsdalen nord for Bastrup set mod sydØst fra Bastrup-Lyngevejen. 

element kan nok beskrives, dets særlige dannelsesmåde udredes og måske 

også henføres til ganske bestemte tider, og under henvisning hertil kan det 

også klassificeres med et specielt navn; men under denne evne og trang til 

at rubricere, må aldrig glemmes, at naturen er et evigt arbejdende værk

sted, også og især hvad landskabsformer angår. En tunneldal er ikke i dag 

det samme, som den var for 15.000 år siden, og en ås har i hØj grad æn

dret udseende fra den gang, den aflejredes. Der er foregået og vil fortsat 

foregå en udvikling i ethvert landskab, måske nok langsomt og næsten 

umærkeligt; men landskabet i dag kan - hvis tegnene ellers tydes rigtigt -

fortælle historie, udviklingshistorie, mange tusinde år tilbage. Og de mange 

små enkelt-elementer, der indgår i et landskab, fØjer sig ind i og er afhæn

gige af hinanden. 

Af de mange geologiske brikker skulle gerne fremstå et landskabeligt 

helhedsbillede og dermed også skabes bedre forbindelse mellem og for

ståelse af de mange natur- og kulturforhold, der knytter sig til Natur

parken. 
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