
Kulturgeografi 
AF AAGE AAGESEN 

Ved en kulturgeografisk orientering er det nØdvendigt ikke blot at be

tragte Naturparkens umiddelbare omgivelser, men hele den egns geogra

fiske struktur, hvori den ligger. Kun herved kan man nå til en t ilstrække

lig vidtspændende vurdering af det geografiske m ilieu, hvori det fredede 

område er beliggende. 

Befolkningsudviklingen i området omkring Naturparken viser en række 

interessante forhold. Vort vigtigste kildemateriale er folketællingerne, 

hvoraf den ældste giver befolkningstallene i 1769. Både den og den fØl

gende tælling, der blev foretaget i 1787, er dog behæftet med fe j l, som 

fØrst blev rettet ved folketæll ingen i 1801, der således giver det ælds te kor

rekte billede af fo lkemængden. Napoleonskrigene og de fØlgende vanske

lige år efter statsbankerotten i 1813 var årsag til, at der nu fulgte 34 år 

uden folketælling. Fra og med 1840 har man talt regelmæssigt hver 5. el

ler 10. år, fra og med 1901 hvert 5. år. I perioden fra 1860 til og med 1935 

har fo lketællingerne regnet med den på tællingsdagen faktiske tilstede

værende befolkning, uanset om denne havde fast bopæl i sognet eller ikke. 

Først i 19'40 kunne man regne med at have så godt kendskab ti l indbyg

gernes faste bopæl, takket være folkeregistrene, at man kunne gå over til 

at tælle den fastboende befolkning. Som en konsekvens af denne ændring 

af tællemetoden er tal for fØr og efter 1940 altså ikke umiddelbart sam

menlignelige. Fejlene bliver dog størst i byer med hospitaler, hØjskoler 

o. l., hvor der befinder sig et antal personer, der har fast bopæl andetsteds, 

og i havne, hvor en del fastboende næsten altid oph older sig andetsteds 

på rejse, fiskeri o. a., Inden for de her behandlede sogne har fe jlene ved 

den nævnte ændring kun været små. 

Folkemængden i en række sogne i Naturparken vises i tabel l, s. 180. 

Idet vi ser bort fra de to ældste, unØjagtige tællinger, kan vi fastslå, at kun 

et sogn, Uvelse, har en mindre befolkning i nutiden end i 1801; der er 

her tale om en typisk stagnation, idet folketallet har vist moderate ud

sving frem og tilbage i hele den mellemliggende periode. 

En lignende befolkningsudvikling viser også Slagslunde og Slangerup 
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1962 .... 5798 1772 3491 426 1645 548 1182 9082 
1960 . ... 5072 1245 405 1408 1728 418 1562 515 1058 8072 
1955 .. .. 3158 1144 392 1374 J5J4 450 J437 508 J037 5372 
1950 .... 2546 JJ 35 35 J J4J8 J361 474 J362 456 JJ07 4074 
1940 . ... 1981 1057 359 J297 J060 467 J202 455 J060 27 J9 
1921. ... 1499 J027 475 J096 985 459 JOJJ 50 J JJ07 J745 
J901 .... J208 964 365 JOJ9 935 429 7J3 460 J05J J34J 
J860 . . . . J J65 J005 530 J !58 J040 577 7J1 638 J2J8 J 51! 
1840 . . . . 955 856 475 J095 953 554 6J3 589 J024 J289 
1801. . .. 606 607 360 736 626 444 336 375 600 978 
1787 . .. . 548 535 258 594 526 36 J 3Jl 365 511 764 
1769 .. .. 478 471 249 571 472 326 4J4 319 518 700 

Ta bel l . Folkemængden i en række sogne 1769-1962. 

landsogn, selv om disse sognes n yeste folketal ligger noget h Øjere end fol-

kemængden i 1801. I begge disse sogne har der været op- og nedgangspe-

rioder for folkemængden, og den har tidligere ligget hØjere end nu. Fæl-

les for disse sogne er, at det er udprægede landbrugsområder uden stØrre 

befolkningsagglomerationer. Som et fællestræk i folketallets bevægelser kan 

konstateres, at befolkningstilvæksten har været ret anselig og forholdsvis 

jævn fra de fØrste tællinger og frem til ca. 1860, altså i en periode, hvor 

det danske landbrug udbyggedes kraftigt. Denne vækst fØlges derefter af 

en n edgangsperiode, der strækker sig frem til tiden omkring århundrede

skiftet. Denne tilbagegang i folketallet i de rene landbrugsområder har 

flere årsager. l) Der begynder i denne tid en vis industrialisering, som viser 

en tydelig tendens til at trække menneskemateriale fra landet mod byerne, 

en tendens, der mærkes særlig tydeligt i vort område, der jo ligger i kort 

afstand fra landets stØrste og stærkest voksende bysamfund. 2) En anden 

faktor er den trafikale udvikling, der i denne epoke så helt domineres af 

de omfattende anlæg af jernbaner. Vi, der lever i en tid, hvor jernbaner 

nedlægges, har svært ved at gØre os klart, hvilken gennemgribende foran

dring det var, da hestevognene suppleredes med disse nye trafikmidler, der 
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befordrede 10-15 gange så hurtigt og som kunne transportere langt stØrre 

varemængder end de hestetrukne vogne. En jernbane har imidlertid den 

egenskab, at den kun virker trafikalt på ganske bestemte lokaliteter, sta

tionerne, mens de mellemliggende egne, som banen passerer igennem, kun 

via den nærmeste station får del i jernbaneanlæggets fordele. Derfor blev 

stationen simpelt hen det sted, h vor man mØdtes, når man skulle modtage 

eller afsende varer eller selv andetsteds hen. Ved stationen koncentrere

des derfor hurtigt en række handels- og håndværksvirksomheder, og som 

fØlge af de nye erhvervsmuligheder, jernbaneanlægget skabte, udvikledes 

ved mange stationer små bysamfund. Disse nydannelser, stationsbyerne, 

blev centrer for lokalhandel, håndværk og småindustri, der betjente det 

snævert lokale opland. Hvor stationen kom til at ligge ved eller nær ved 

en allerede eksisterende landsby, kom denne til at indgå i stationsbyen. 

3) Endnu en faktor, der medvirkede til landsbrugsegnenes dalende folke· 

tal, var den oversØiske udvandring, som kulminerede i ISOO-tallets sidste 

årtier og 1900-tallets fØrste år. 

Efter 1901-tællingen viser folketallets ændringer i de udprægede land· 

brugssogne et ret uregelmæssigt billede, der stort set må opfattes som en 

stilstand, men influeret af lokale erhvervsforhold og -muligheder. 

Ingen af de omtalte tre landbrugssogne (Slagslunde, Uveise og Slange

rup landsogn) har haft jernbanestation, og de har fØlgelig ikke deltaget 

i den til stationerne knyttede urbaniseringsproces. Den i 1906 åbnede 

jernbane mellem KØbenhavn og Slangerup, egnens eneste jernbaneanlæg, 

fik inden for Naturparkens område stationer i Lille Værløse, Farum, Vas

singerØd (UggelØse sogn), Lynge (Uggeløse sogn), Lindholm (GØrlØse sogn) 

og Slangerup by. Mens der i Lille Værløse og Farum voksede typiske sta

tionsbyer op om landsbykerner, forblev Lynge, trods stationen, i hØjere 

grad landsby. Ved VassingerØd og Lindholm opstod ingen ny bydanneise 

ved stationerne, simpelt hen fordi egnens behov for lokale handels- og 

industricentrer var dækket af de ældre byer Slangerup og Farum. Slange

rupbanen blev i 1948 overtaget af statsbanerne, og strækningen Farum

Slangerup blev derefter nedlagt. 

Mens Slangerupbanen kom til at forlØbe nord om naturparkområdet, var 

der allerede i 1879 anlagt en statsbane mellem KØbenhavn og Frederiks

sund, forlØbende 6-8 km syd for Naturparkens område. Her var flere lands

byer gået ind i en ny udvikling som stationsbyer, nemlig Ballerup, MålØv, 

VeksØ, Stenløse og Ølstykke. Ølstykke stationsby voksede mellem 19ll og 
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Befolkningens vækst 
eller aftagen i hvert 
sogn i perioden 1901-
1950. 

Signaturforklaring: 

l : aftagen over l O Oj 0 

2: aftagen 0- 10 Ofo 
3: vækst på 0- lO Ofo 
4: vækst på 10- 25 Ofo 
5: vækst på 25- 50 Ofo 
6: vækst på 50- 100 Ofo 
7: vækst over 100 Oj 0 

1916 over sognegrænsen ind i J Ørlunde sogn, mens stØrstedelen af byen 

udvikler sig i Ølstykke sogn. 

Af de i tabel l omtalte sogne er således Ganløse og - med den nævnte 

modifikation- JØrlunde stationslØse, mens UggelØse vel får jernbanestatio· 

ner, men uden dertil knyttede bydannelser. Disse sogne viser en befolk

ningsudvi kling, som i hovedtrækkene fØlger de udprægede landbrugs

sogne, men med en overvejende voksende tendens. De har alle omkring 

1960 et ca.dobbelt så stort folketal som i 1801. I GanlØse vokser den gamle 

landsby i de seneste år op til et bysamfund, hvis forbindelse med omver

denen kun foregår ad vejene, og hvis baggrund er et opstået behov for et 

urbant center. L ynge kan også henregnes til denne gruppe, fordi en sta

tionsby i ordets egentlige forstand aldrig blev udviklet. 

Helt forskelligt fra denne befolkningsudvikling, præget af stagnation 

eller moderat vækst, har folketallets bevægelser været i de kommuner, Fa

rum og Værløse, der stadig har jernbaneforbindelse med København. 

SlangeTUp by, der er et traditionelt oplandscentrum, indtager en mellem

stilling mellem de to grupper. 

I Farum kommune er der i tiden 1769-1962 foregået mere end en 12-

dobling af folkemængden. I lØbet af 1800-tallet skete en fordobling, fra 

606 i 1801 till208 i 1901 , hvorefter der atter fandt en fordobling affolke

tallet sted fra 1901 till950 (se kortet ovenfor). Derefter h ar udviklingen an

taget en nærmest eksplosiv karakter, idet der endnu en gang er sket en for

dobling i t iåret 1950- 60 (s. 183). At dette fortsætter, fremgår af, at ind-
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Befolkningens til
tagen eller aftagen i 
perioden 1950-1955 
i hvert sogn _ 

Signaturforklar ing : 

l : aftagen over 5 Of 0 

2: aftagen 0- 5 o;0 

3: vækst på 0- 5 Ofo 
4: vækst på 5- IO Ofo 
5: vækst på IO- 25 Ofo 
6: vækst på 25- 50 Ofo 

~ ~ ::~:~ ~:e:o~~g~/:/o p;u:).._---=-~~2-:.=CJ.:.!Ji w.3lll[ll]UJ..W4~lli]lllr:=ws-16 17 l a 
o 5km 

byggertallet fra 1960 til 1962 er steget fra 5072 til 5798. Farum by, der 

fØrste gang medtages i folketællingerne i 1911 , altså ved fØrs te tælling efter 

at den var blevet stationsby, viser en endnu stærkere vækst, idet dens folke

tal i tiåret 1950- 60 tiltog med 125 Oj 0 (se tabel 2, s. 184) . 

VærlØse kommune viser omtrent analoge forhold. Folketallet er her næ

sten 13-doblet i den periode, hvor folketællinger har fundet sted. H er er 

tilvæksten i 1800-tallet en del mindre end i Farum, men til gengæld er der 

tale om en tredobling fra 1901 til 1950. Også her betyder 1950- 60 en for

dobling af menneskemængden, og de sidste 2 års tilvækst har bragt folke

tallet op fra 8072 i 1960 til 9082 i 1962. Den gamle sognelandsby, Kirke 

Værløse, viser den langsomste vækst, fra 352 i 1921 til 545 i 1960, og af

brudt af kortere nedgangsperioder. Stationsbyen Lille Værløse, der fØrste 

gang er med i folketæll ingen 1916, viser en moderat vækst indtil ca. 1935, 

og ved de seneste tællinger kan den opvise en stærkt accellererende vækst

hastighed, der endog slår Farum. I tiåret 1950- 60 voksede folketallet i 

L ille Værløse således med 260 Of 0, og den stærkeste tilvækst registreres i 

det seneste femår 1955- 60, hvor byens indbyggertal steg 147 o;0• Lignende 

forhold gælder kommunens anden stationsby, Hareskovby. 

Den her omtalte stærke vækst i folketallet er altså praktisk talt udeluk

kende en urbanisering, en skabelse af og hurtig vækst af bysamfund, mens 

befolkningsforholdene uden for byerne undergår langt mindre ændringer. 

Farum og byerne i VærlØse kommune er simpelt hen blevet nået af den 

altnivellerende omdannelsesproces, som i nutiden foregår omkring enhver 
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1960 .. . . 4101 1638 2 496 2246 545 4718 
1955 .. . . 2358 1437 462 1761 414 1915 
1950 . ... 1824 1362 1392 360 1314 
1945 ... . 1430 1256 1147 340 897 
1940 . . . . 1273 1202 1067 372 806 
1935 .... 1108 1184 913 310 488 
1930 .... 889 1090 699 283 440 
1925 . . .. 847 1096 551 287 395 
1921 . ... 684 1011 345 352 327 
1916 .... 600 878 227 329 
1911 . ... 616 792 
1906 . . . . 799 
1901 .... 719 

l taUene omfatter kun bebyggelsen i Værløse korrunune. 

t heraf 76 i forstadsbebyggelse i Slangerup landsogn. 

Tabel 2. Folkemængden i en række bydanneiser i de behandlede 

kommuner. 

o. 
;; 
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262 
243 

storby i størstedelen af Europa og mange andre steder, hvor industrikul

turen sætter ind. De gamle landsbyer er her forvandlet til forstæder for 

det storkØbenhavnske metropolis. 

Som integrerende dele af vore dages StorkØbenhavn får disse forstæder to 

hovedfunktioner: l) at fungere som sovebyer for en i hovedstaden arbej

dende befolkning, og 2) at opbygges som planetbyer med et stedligt er

hvervsliv, der arbejder for det samlede hovedstadsområde og indgår som et 

led i StorkØbenhavns erhvervsstruktur. Selv om de her nævnte bebyggelser 

i fØrste række fungerer som sovebyer, tenderer erhvervsudviklingen mod 

at etablere virksomheder her, der desuden gØr dem til udprægede planet

byer. 

Slangerup by og Frederikssund er at opfatte som selvstændige bydan

nelser, som imidlertid i de sidste 15-20 år huser stadig flere mennesker, 

der beskæftiges i StorkØbenhavn. På længere sigt kan man derfor ikke 
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Kort over befolknin
gens geografiske for
deling i 1950. 
B: BirkerØd 
Fa: Farum 
Fr: Frederikssund 
H: Hareskovby 
L: Lillerød 
M: MålØv 
Sl: Slangerup 
St: Stenløse 
V: Lille VærlØse 
Se iØvrigt teksten 
nedenfor. 

udelukke den mulighed, at også disse byer mere eller mindre kan få funk

tioner som fjernforstæder, takket være de motoriserede trafikmidlers effek

tive forkortelse af tidsafstandene. 

Mølleå-tunneldalen og dens omegn vest for Farum ligger uden for de 

forstads-»strålerc, som fra hovedstaden er vokset ud langs de vigtige trafik

linier. Egnens naturskØnhed har vel tiltrukket nogen bebyggelse, bl. a. 

sommerhuse, men fØrst de seneste års stærke vækst af bilernes antal har 

gjort området let tilgængeligt fra KØbenhavn. Egnen ligger nu inden for 

StorkØbenhavns influensområde, hvori det nu indgår som et i fØrste række 

rekreativt areal. 

Befolkningens geografiske fordeling i egnen omkring Naturparken ses af 

kortet ovenfor. Det anvendte statistiske materiale er fra folketællingen 7. 

nov. 1950. Hver prik symboliserer 25 personer, og priksignaturen er så vidt 
muligt anbragt på de personers bosted, som prikkerne repræsenterer. For 

bydanneiser med mere end 500 indbyggere er priksignaturen erstattet af 

cirkler, hvis areal er lig med arealet af det antal prikker, som de mod

svarer. Cirklerne repræsenterer folketallet i de geografiske byområder, 

som ikke altid falder sammen med byernes administrative eller statistiske 

grænser. Da cirkelarealet som regel fylder mere end byens virkelige areal, 

kan priksignaturer for den omboende landbefolkning komme til at stå 

inden for cirkelarealet, således som det på kortet ses ved Frederikssund og 

mindre udpræget ved Slangerup og Farum. Kortet er gengivet efter Atlas 

over Danmark, bind Il. 

Man kan på kortet skelne mellem en stort set jævnt spredt landbefolk-
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Farum .. . . . . . .. {1960 5072 423 1854 690 356 1074 366 309 
1950 2546 587 946 325 146 247 272 23 

J ørlunde . .. .. . . ~ 1960 1058 436 281 76 64 44 110 47 
1950 1107 569 238 50 56 43 124 27 

r 960 1650 510 557 141 91 160 134 57 
Slagslunde-Ganløse 

1486 667 456 106 56 84 110 7 1950 

Slangerup by r 960 1562 185 695 186 119 103 200 74 
1950 1362 254 563 134 11 3 89 198 11 

Slangerup r 960 515 274 124 11 24 21 54 7 
landsogn .. ... .. 1950 456 303 78 7 l 4 56 7 

Lynge-U ggeløse { 1960 3208 87 1 1254 203 203 283 256 138 
1950 2779 109 1 1020 162 111 136 246 13 

Uveise . ... . . ... r960 418 200 105 20 19 26 40 8 
1950 474 273 102 25 17 5 49 3 

Værløse .. . .. . .. r 960 8072 320 3362 1025 507 1971 570 317 
1950 4074 435 177 1 442 244 620 498 64 

Ta bel 3. Erhvervsfordelingen i nogle udvalgte kommuner i 1950 og 1960. 

ning, og en bybefolkning, som le ver i byer eller i hvert fald bylignende 

befolkningsagglomerationer. De mange små landsbyer og husgrupper, der 

præger egnen, formår ikke at gØre sig stærkt gældende på et kort af denne 

type. En nærmere betragtning vil vise, at der på egnen omkring atur

parken findes ikke helt små, fo lketomme områder. Arealmæssigt drejer det 

sig i fØrste række om skovområderne, af h vilke skovene ved Farum sø samt 

Ganløse Orned, GanlØse Eget, Slagslunde skov og Uggeløse skov er de 

stØrste. Derudover findes mindre, ubeboede arealer på de vandlidende om

råder, hvilket fØrst og fremmest vil sige i bunden af tunneldalene. Dette 

kan iagttages adskillige steder, således mellem Bure sø og Bastrup sø, og 

vest for Farum sø. 
Vest for vort hovedområde viser kortet kØbstaden Frederikssund og den 

tidligere kØbstad Slangerup, hvilken sidste mistede kØbstadværdigheden 
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1809, udkonkurreret af sin trafikalt bedre beliggende havneby Frederik

sund, der blev kØbstad 1810. Øst for Naturparken ses den nu hurtigt vok

sende by Farum, der omtales nærmere side 102. Denne samt en del andre 

bydanneiser i kortets Østlige del har mere eller mindre forstadskarakter, 

således Lille VærlØse, H areskovby, BirkerØd, LillerØd (AllerØd) og Måløv. 

Mellem MålØv og Frederiksund erkendes stationsbyerne langs jernbanen, 

af hvilke kun StenlØse får cirkelsignatur. Stort set fremtræder egnen om

kring tunneldalene som tyndt befolkede områder. Det må erindres, at fol

ketællingsmaterialet kun beskæftiger sig med den fastboende befolkning, 

hvorfor sommerhusbeboere, kaserne personel o. a. ikke er vist. 

B efolkningens ford eling jJå erhverv ses i tabel 3, s. 183. I 1960 er land

brug m. v. (cl. v. s. gartneri og skovbrug inclusive) hovederhvervet i J Ør

lunde, Uveise og Slangerup landsogn. I 1950 var landbrug også vigtigste 

erhverv i Slaglunde-Ganløse kommune, men her ernærer industri m. v. 

(cl. v. s. håndværk og byggefagene) nu flere personer end landbruget. I 

kommuner med overvejende forstadskarakter (Farum, VærlØse) er service

erhvervene (handel, transport, administrat ion og liberale erhverv) ti l

sammen vigtigere end industrien, mens industri står som det ubestridte 

hovederhverv i Slangerup by og Lynge-Uggeløse sogn. Ved bedØmmelsen af 

tabellen må det erindres, at tallene omfatter alle de personer, der lever af 

de pågældende erhverv, altså både erhvervsaktive forsørgere og forsØrgede. 

Gruppen •uden erhverv• omfatter fremfor alt pensionister og rentiers, alt

så overvejende ældre mennesker. I gennemsnit for Danmark hØrer godt 

Il Ofo til denne gruppe, men det vil ses af tabellen, at i Farum og Værløse 

udgØr gruppen kun godt 7 Ofo, idet tilflytterne til disse hurtigt voksende 

kommuner ganske overvejende består af unge mennesker, evt. med små 

børn. En undersøgelse af aldersfordelingen vil vise det samme: i Farum 

sogn er kun godt 6 o;0 af befolkningen over 65 år, mens IO o;0 af indbygger

ne i et udpræget landsogn som Uveise hører ti l denne aldersgruppe; ti l 

gengæld er 29 o;0 af Farum sogns beboere under 15 år, mens det tilsva

rende tal for Uveise er 25 Of 0 . 

LandbTUg er egnens gamle hovederh verv og stadig vigtig i hele området. 

Det vil derfor være naturligt at betragte dette erhvervs struktur lidt nær

mere. 

En landbrugsgeografisk analyse, foretaget af landbrugsgeografen dr. 

Aa. H . Kampp, placerer området omkring Naturparken i en grænsezone 

mellem to af de landbrugsgeografiske provinser, han opdeler Danmark i. 
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Forårssåning ved SØndagsvang på Slangerup Overdrev. 

Som basis for sin inddeling anvender Kampp en række landbrugsmæssige 

udbredelses- og produktionsforhold, herunder udbytter pr. arealenhed, 
malkekØernes tæthed, udtryk for jordens bon itet og udnyttelse, de relat ive 

forhold mellem kulturplanternes udbredelse o. a. 

Ved denne analyse placeres bl. a. fØlgende sogne i det landbrugsgeogra

fiske Østdanmark: Ballerup, MålØv, Ølstykke, StenlØse, VeksØ, Uvelse, 

Slangerup bysogn, J Ørlunde. Denne region er karakteriseret ved, at hvede, 

byg og bederoer (d. v. s. roer af slægten Beta, h vorti l bl. a. hØrer sukker

roe og fodersukkerroe) er de fremherskende kulturplanter. Endvidere op

tager her hvede og byg tilsammen over 1/s af det dyrkede areal, og korn 

dyrkes på normalt godt halvdelen af omdriftsarealet. H avredyrkningen er 

af mere underordnet betydning. H ektarudbytterne ligger væsentligt over 

landsgennemsnittet. FrØavl, erh vervsmæssigt gartneri, havebrug og frugt· 

avl er af stor betydning. Svinetætheden og malkekvægtætheden er stor (ca. 

50 pr. km2); inden for hornkvægavlen dominerer den rØde danske malke

race, og smørydelsen pr. ko er den stØrste i Danmark. 

Derimod kommer ifØlge dr. Kampps vurdering en række andre sogne 
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F01·årssåning med traktor og såmaskine ved StrenghØjgård syd for L ystrup. 

i vort interesseområde til a t ligge i det landbrugsgeografiske Nordsjæl

land. Dette gælder således Værløse, Slagslunde, GanlØse, Farum, Lynge, 

UggelØse og Slangerup landsogn. I denne region er landbrugsarealet gået 

stærkt tilbage i indeværende århundrede. Opdyrkningsprocenten er en 

del m indre end i •Østdanmark•. Korn dyrkes på 40-55 Oj 0 af arealet. Byg 

og havre er de dominerende kornarter, dog dyrkes nu også en del h vede. 

Rugproduktionen er relativt stØrre end andetsteds på øerne, men både 

rug- og havredyrkningen viser tilbagegang i dette århundrede. Kartoffel

dyrkningen er betydelig; bederoerne har mindre betydning end i »Ø t

danmarkc, kålroerne endog mindre end i de fleste andre egne af landet. 

H ektarudbytterne er mellemstore til store. FrØavlen er ringe, men der er 

mange erhvervsmæssige gartnerier og havebrug, ligesom erhvervsfrugtav

len er et fremtrædende træk i kulturlandskabet. Inden for hornkvægavlen 

dominerer også her den røde danske malkerace, men smØrydelsen pr. ko 

ligger gennemgående 5-15 Ofo under ydelsen i »Østdanmark«. Malkekvæg

tætheden er kun uvæsentligt ringere end i •Østdanmarkc , og svinetæthe

den er praktisk taget i samme stØrrelsesorden i de to regioner. 
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Kommunens Areal i arndriften Land brugsareal 
totalareal i % af i 0 / 0 af 

i ha totalarealet totalarealet 
1907 1951 1907 1951 

Farum ... .... . .. .. 2160 76,0 54,6 79,0 58,9 
Jørlunde .......... 2410 84,9 67,2 93,7 79,3 
Slagslunde-Gan1øse 3356 62,3 50,1 70,9 59,7 
Slangerup by ...... 893 73,0 55,5 80,0 67,3 

Slangerup landsogn . 1064 90,9 85,0 94,4 92,3 

Lynge-Uggeløse . .. . 4391 81,4 64,9 83,4 74,3 
Uveise . .. .. . .... .. 1188 83,3 79,0 85,5 86,7 

Tab el. 4. LandbTugsaTealets Te ialive stØne/se i nogle udva lgte kommuner. 

Det siger sig selv, at lokale jordbunds- eller interesseforh old kan gØre sig 

stærkt gældende i produktionsmønstere t, men den omtalte inddeling træk

ker de store linier op. Pr isændringer for landbrugsprodukterne, afsæt

ningsmuligheder i StorkØbenhavn, udstykning til byggegrunde, sommer

huse m . m . medfØrer endvidere kontinuerlige forandringer i landbrugets 

vilkår. 

Egnens landbrug domineres af små og mellemstore brug, hvorimod stor

godser og andre storlandbrug i egentlig forstand mangler. 

Tabel 5 v iser landbrugsarealets stØrrelse og anvendelse i 1907, da sidste 

gang en detailleret statistik over arealets benyttelse i sognene blev publi

ceret, og i 1951, hvor tallene er fra Trap: Danmark, 5. udgave. Land

brugsarealet omfatter dels omdriftsarealet, dels andre landbrugsarealer, 

h vorunder regnes områder med permanent græs, såsom enge, fælleder og 

overdrev. Det med korn dyrkede areal udgØr i de fleste kommuner om

kring eller lidt under halvdelen af det samlede areal i omdriften, og tal

lene viser overalt en aftagen i kornarealet - undtagelsen er Slangerup 

landsogn . Samticlig konstateres i alle de omtalte kommuner en oftest ret 

stærk ti ltagen af de arealer, der dyrkes med rodfrugt. Fodersukkerroen er i 

dag egnens vigtigste rodfrugt. Såvel rodfrugterne som kornavlen, h vor 

foderkorn dominerer, skaber basis for egnens betydelige kvægavl. 

Landbrugsarealets andel af kommunernes samlede areal ses af tabel 1. 

Det bØr i denne sammenhæng nævnes, at i gennemsnit for h ele lande t 

udgØr landbrugsarealet 73 o;0, og omclriftarealet 63 o; 0, hvoraf næsten 
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r951 505 245 27 1 !59 1180 93 1273 
Farum . ..... 

1907 740 233 472 197 1642 64 1706 

J ørlunde .... r 951 890 394 224 111 1619 292 1911 
1907 960 261 55 1 273 2045 212 2257 

Slagslunde- r951 843 431 207 199 1680 325 2005 
Ganløse . ... . 1907 999 256 555 281 2091 288 2379 

~ 1951 262 137 77 20 496 105 601 
Slangerup by 

1907 317 80 182 73 652 62 714 
Slangerup f 951 458 189 192 65 904 78 982 
landsogn .... 1907 447 110 270 140 967 37 1004 
Lynge- r 951 1336 602 662 250 2850 410 3260 
Uggeløse .. . . 1907 1653 420 1020 480 3573 87 3660 

{1951 433 178 230 97 938 92 1030 
Uveise ...... 

1907 481 126 253 130 990 26 101 6 

Tab el 5. Landbrugsarealets anvendelse i ha i nogle udvalgte kommuner. 

halvdelen (49 Ofo) med korn. Det ses, at i Farum, Slangerup by og Slags

lunde-GanlØse er såvel landbrugsarealet som arndriftarealet under lands

gennemsnittet, mens disse arealer i Slangerup landsogn og i Uveise ligger 

endog betydelig over middel. Overalt kan hanstateres en tydelig ned

gang i landbrugsarealet fra 1907 til 1951, idet stadig mere jord anvendes 

ti l bebyggelse, veje, rekreative og militære formål, industrielle arealer o. a . 

I egnen findes flere landbrugsvidenskabelige forsøgsgårde . I Farum sogn 

findes ret anselige frugtplantager og planteskoler i området mellem Farum 

og Stavnsholt samt omkring Lille Værløse, og i Farum ligger en stor pels

dyrfarm. I Slangerup findes et af landets stØrste champignondyrknings

anlæg. Egnens eneste destruktionsanstalt ligger på Lynge mark. På Jule

mosegård i Uggeløse sogn findes en maskinforsøgsstation. 

Egnens industrivirksomheder bygger dels på dennes naturlige ressourcer 

såsom .grus, ler og kalk, dels på landbrugets frembringelser, men desuden i 

stadig stØrre omfang på afsætningsmulighederne i StorkØbenhavn. Dette 
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Fabrikation af vejmaterialer ved NymØlle grusgrav. 

sidste gælder især Farum og VærlØse kommuner, der jo stadig nyder godt 

af jernbaneforbindelsen til hovedstaden. 

T eglværksler graves i Uggeløse, Ganløse og Farum kommuner, hvor ret 

betydelige arealer efterhånden er blevet a fgravet. Farum Kalkværk AjS, 

der er egnens betydeligste virksomhed for udnyttelse af kalk, sten, grus og 

ler, graver nu fortrinsvis i UggelØse sogn. Fra den nordligste del af vort 

område går teglværksler til teglværkerne i AllerØd-Hammersholt-området. 

MØrtelværker findes i Slangerup og Kirke Værløse samt på Lynge over

drev. 

Egnens næringsmiddelindustri hviler delvis på den stedlige landbrugs

produktion. Mejerier findes således i Lynge, Ganløse, Knardrup og Farum. 

Kølehuse, de fleste etableret på andelsbasis ligesom mejerierne, ligger i 

Slangerup, Lynge, Slagslunde, Ganløse og Farum. Af andre virksomheder, 

der hØrer til eller tangerer denne industrigruppe, må nævnes fjerkræslagte

riet i Præsteskov i Slagslunde sogn, gelatinefabrikken og lwnseTVesfabrik

ken i Slangerup samt mostfabrikken i Stavnshalt i Farum sogn. 

Træforædlingsindustrierne i området hviler i dag kun delvis på produk

tionen fra de lokale skove. Dette gælder vel i særlig grad for savværkerne i 
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GanlØse teglværk. 

Slangerup og Farum. Slangerup har desuden snedkerier, stavfabrik og 

vognfabrik, mens Farum nu har tre mØbelfabrikker, pakkassefabrik, lege

tØjsfabrik, portfabrik og snedkerier samt en pibefabrik. Inden for metal

industrierne bØr omtales en skrue- og boltefabrik i Slangerup, et stØberi 

og maskinværksted i Uveise by, en maskinfabrik i Ganløse og 2 maskin

fabrikker i Farum, hvor der også ligger en karosserifabrik. Svagere repræ

senteret i egnen er tekstilindustrien; i Slangerup findes et væveri og en 

madrasfabrik, og også Lille Værløse har en madrasfabrik. 

Af andre industrivirksomheder på egnen kan nævnes 2 plasticvarefa

brikker, en parfumefabrik, en bijouterifabrik og fremstilling af bygge

materialer i Farum. I BregnerØd i Farum kommune ligger en keramikfa

brik, og i GanlØse en cementvarefabrik. Rent servicebetonede over for det 

storkØbenhavnske marked er beliggenheden af vaskeri og renserier i Fa

rum. I denne sammenhæng bØr også KØbenhavns Vandforsynings pum

peanlæg ved Slangerup og Knardrup, det sidstnævnte i Ganløse sogn, 

nævnes. 

Det vil af denne oversigt over egnens industrielle struktur fremgå, at selv 

om Lille VærlØse har stØrre folketal end Farum, ligger der mange flere 
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Den nye landevej mellem NymØlle og L ynge passerer en nedlagt grusgmv 
på en dæmning. Til hØjre ses en affaldsdynge fra den nye grusgrav. 

industrivirksomheder i Farum end i Lille Værløse. Farum synes således 

på vej til at få en ret udpræget karakter af planetby, mens Lille VærlØse, 

forelØbig i hvert fald, har overvejende karakter af soveby. 

Af pengevirksomheder i egnen kan nævnes sparekasse i Slangerup og 

bankafdelinger i Slangerup, Lynge og Farum. 

Ud over de elementære skoler kan nævnes realskolen i Farum, tekniske 

skoler i Slangerup og Farum, og landbrugsskolen p å H Øjagergård i Slange

rup kommune. 

I samfærdselsgeogra fisk henseende falder egnen i to dele med hver sin 

struktur. Værløse og Farum kommuner har særdeles god og hyppig forbin

delse med København i H areskovbanen, den bevarede Østlige del af Slan

gerupbanen. Til og fra Farum lØber således 39 tog på en h verdag, til og 

fra Hareskovby 40. Køretiden fra KØbenhavn L til Lille Værløse er 33 

minutter, til Farum 39 minutter, Farum har desuden gode busforbin

delser til andre dele af det storkØbenhavnske område, således over Lille 

Værløse til Ballerup (22 ture på en hverdag), og over Bistrup og Ruders-
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dal til Holte (59 ture på en hverdag). Lille Værløse har desuden hyppige 

busforbindelser til Herlev, Husum, Kirke Værløse o. a. 

Egnen vest for Farum har ikke andre offentlige trafikmidler end rute

biler. Trafikhyppigheden er i dette område væsentligt mindre end i den 

storkØbenhavnske forstadszone. Mellem Farum og Slangerup kØres på en 

hverdag 8 ture på 27 minutter over Uggeløse og Lynge. På busruten mel

lem Slangerup og AllerØd, der ligeledes går over UggelØse og Lynge, køres 

om hverdagen 9 ture med en kØretid på 30 minutter. Mellem Farum og 

AllerØd kØres daglig 7 ture på 14 minutter, mellem Farum og Ballerup 

over Ganløse og MålØv 7 ture på 40-46 minutter, heraf 3 ture over Bastrup, 

der nås på 14 minutter fra Farum. Andre bilruter forbinder Slangerup, 

Uveise og Lynge med Hillerød, Frederiksund og Roskilde. Endelig må 

nævnes B uresØmten (Balleru p-Stenløse-Slagslunde-Buresø-J Ørlunde-Slange

rup), der ved 8 daglige ture forbinder Slangerup og den vestlige del af 

tunneldalsområdet med stationerne på Frederiksundsbanen. 

Vejnettet er efterhånden blevet godt udbygget. Der går amtsvej fra 

KØbenhavn over Farum, Uggeløse, Slangerup til Frederiksund, og fra den

ne fØrer en anden amtsvej, der udgår mellem Lynge og Uggeløse, mod 

nord ti l Hillerød. Mellem Farum-Slangerupvejen og den sydligere amtsvej 

Moderne jernindustri mellem NymØlle og Vassingerød. 
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Silo ved JØrlunde. 

KØbenhavn-Frederiksund fØrer gode biveje over tunneldallandskabet, som 

i tidligere tid har været en ikke uvæsentlig trafikhindring, ikke så meget 

ved sit terræn som ved søerne og de vandlidende arealer i dalbunden. 

Slangerup passeres af hovedvej A 6 (Roskilde-Slangerup-HillerØd-Hel

singØr), der bl. a. er omkØrselsvej uden om KØbenhavn for den interna

tionale trafik. 

Området er altså let og hurtigt tilgængeligt med bil. De offentlige tra

fikmidler, tog og bus, bringer områderne omkring Farum og Værløse i 

hyppig og hurtig forbindelse med StorkØbenhavn, mens de vest herfor 

liggende egne kun betjenes med få busser, tilstrækkelige til at dække det 

rent lokale trafikbehov. MotorkØretØjernes stadig stØrre udbredelse brin

ger dog efterhånden også dette område ind i hovedstadens influensområde, 

forelØbig mest som bosted eller sommeropholdssted for en i hovedstaden 

arbejdende befolkning. Kun hvor samfundet griber aktivt ind, kan land

skabets oprindelige karakter bevares. 
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