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FORORD 

Denne bogs opgave er at g ive Naturparkens interesserede gæster en bag

grund for de mange iagttagelser, der kan gØres i Naturparken mellem 

Farum og Slangerup, hvor levende natur og menneskeligt virke er groet 

sammen til et harmonisk hele. 

Naturparken er så stor, at både vor historiske fort id, den nutidige 

kulturgeografiske aktivitet og naturens biologiske samspil kan studeres 

i bred form. Naturparken er en arbejdende model i målestokken 1:1 af et 

stykke Østdanmark, - letoverskuelig og med fri adgang for a lle. 

Naturparken mellem Farum og Slangerup har hverken skarpe grænser 

eller afmærkede indgange. Alligevel skiller den sig tydeligt ud fra nabo· 

landskaberne i nord og syd ved sin r igdom på naturskØnne søer, mose· 

drag og skove. Det store dalsystem, der rummer Farum SØ, Bastrup SØ 

og Buresø, danner et naturligt skel, der kun få steder krydses af veje, 

mellem de ti lstØdende landbrugsegne. 

Fra dalsystemet strækker skovene sig kulisseagtigt ud mod nord og syd 

og opdeler det dyrkede land i brede båse. Denne mosaik af dyrkede mar

ker, skove og naturlige mose- og sølandskaber medfØrer, at næppe to af 

bogens forfattere har den samme begrænsning af deres arbejdsområde. 

Skovens folk, ferskvandsbiologen, vandmØllernes historiker, det åbne 

lands botaniker og insektb iolog har områder, der let kan begrænses, men 

som til gengæld kun dækker mindre dele af Naturparkens område. Der· 

imod færdes geologen, arkæologen, stednavneforskeren og kulturgeogra· 
fen- samt statist ikeren- både over mark, i skov og mose og i landsbyerne. 

Disse forskere må endda ofte sØge udenfor Naturparken for at kunne 

karakterisere vort arbejdsområde enten som grænseområde eller som 

kernelandskab. 

Alligevel kan atmparkens område fastlægges. Det strækker sig i Øst 

og vest fra Farum til Slangerup, og medtager mod nord Uggeløse og 

Lynge og i syd J Ørlunde, Slagslunde, GanlØse og Kirke Værløse, uden at 

all e forfattere dog behandler alle disse gamle sogne. En grundig topogra· 

fisk beskrivelse af hvert sogn fineles i Trap: Danmark, 5. udgave, og cle

taillerede ruteangivelser for ture i aturparken findes i Arbejdsudvalgets 

to små vejledninger. 
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I artiklerne er stednavnenes stavemåde lagt så nær op ad den stave

måde, der er anvendt på målebordsbladet som muligt. Men adskillige 

afvigende former har en så stærk lokal eller faglig tradition, at det har 

været rimeligt at benytte dem. Det samme gælder navne, der henviser til 

Statsskovdirektoratets kort eller som er hentet fra Videnskabernes Sel

skabs kort. 

Arbejdsudvalget takker artiklernes forfattere for den beredvillighed 

med hvilken de har udfØrt et stort og veloplagt arbejde med at åbne et 

stykke af Danmark for de mennesker, der Ønsker og evner at se, hvad 

der findes af skønhed og kulturværdier i Naturparken mellem Farum og 

Slangerup. 

Thorvald Vognsen Carl Tscherning 



N a turparkens oldtidshistorie 
AF KNUD A. LARSEN 

ARKÆOLOGI INATURPARKEN 

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

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

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

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

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

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

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

den sandsynlige fordeling af beboelige og ubeboelige områder. De beboe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

risk tid. 

JÆGEREN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ligesom stenalderjægeren nØjes med at bruge vandvejene og en udhulet 

træstamme til båd, så kunne vi komme langt omkring. 

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

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

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

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

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

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

Knardrup galgebakke. I mosedraget ved bakkefoden er fundet en hjorte

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

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

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

kærneØkser hugget til af flintknolde og flere forskellige bensager. Hjorte

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f. v. t. 

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

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

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

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

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

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

bunden, vi kan færdes i. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ning. 

Det er det primitive lØvslwvssvedjebrug vi her ser anvendt. Desværre 

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

overlade jordstykket til græsning for kreaturerne, eller lade skoven vokse 

op igen. 

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

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

fortsat gennem årtusinder og har på afgørende måde skabt ændringer i 

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

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

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

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

ligere Ødelæggelser. 

Der er flere interessante minder fra stenalderbØndernes tid, yngre sten

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

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

sv undet på grund af ufornuftig og respektlØs fremfærd overfor oldtids

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

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

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

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

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

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

værdifulde oplysninger om menneskers færden og virke i naturen . 

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

Naturparken, passerer vi vadestedet over MØlleåen mellem Farum sø og 

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

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

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

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

at komme i forbindelse med bØnder nord for ålØbet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dyssekammere t i cl ag er helt tØmt, så ved v i fra andre dyssegrave, at den dØde 

14 



mand har fået sin Økse og et le1·km- med som gravgods. Har det været en 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sten var vel røvet. 

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

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

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

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

kort, stillet sammen af 4 sidesten. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

under vægten af dækstenen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de mange hulveje. 

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

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

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

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

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

med Dronningholm som et led i forbindelsen over den sumpede Sorte

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

og gang helt med jordhØjen. 

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

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

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

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

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

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

holdet ned udenfor jættestuens indgang og så begyndt forfra. 

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

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

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

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

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

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

vadested. 

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

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

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

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

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

lØse Eged og nordpå over markerne med retning mod Lyngebygden teg

ner et vejspor. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

flade, kredsrunde fordybninger. Disse skålformede gruber er sikkert hellig

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

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

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

ikke med sikkerhed. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

er også overstrØet med flintaffald fra tilhugningen af redskaberne. De 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

skrænterne har kunnet give ham afgrØde nok. Sandsynligvis har bostedet 

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

bopladsen ved Borup sØ på Knardrup Galgebakke er udgravet resterne af 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

flintredskaber og lerkarskår giver oplysning om husenes beboelse i sten

alderen samtidig med bopladsen ved Gedevasebro. 

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

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

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

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

af landbrugskyndige stenalderfolk, der kom hertil, havde sådanne vel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ende har givet Øksen navn, den tyndnakkede Økse. 

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

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

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

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

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

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

de materiale til Økserne. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vandrende udefra og derfor af rent praktiske grunde havde udstyret deres 

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

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

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

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

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

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

målstjenlige. Stensmeden arbejder med sine redskabsformer, vinder teknisk 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lige år har sikkert præget stenalderbygderne langs MØlleåen og de tilstØ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jord og skaffe sig fØden. 

E NY TID INDVARSLES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ØstersØkyst fortsætter erobringstogterne mod nord og Øst, indtil hele lan

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

over MØlleådalen. En af deres stridsØkser er nemlig fundet nord for åen 

26 



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

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

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

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

derne i de tættest beboede områder. 

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

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

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

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

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

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

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

ver skabt og metalvarer begynder ganske langsomt at vinde indpas. 

Storbonden, måske en direkte efterkommer af stridsØksefolket, rig på 

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

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

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

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

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

med. 

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

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

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

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

BRONZE AL DEREN 

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

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

aflØst af bronzealder. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Har bronzealderens storbØnder holdt sig væk fra Mølleåen? Det kan 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GanlØseegnen. Langt ude rammer Øjet andre bakkedrag med dominerende 

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

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

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

somheden. 

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

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

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

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

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

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

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

BronzealderhØjen syd for Præsteslwven. 

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

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

bunke og dernæst en kappe af jord og græstørv. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

denne skik. 

Men gravhØjen er ikke eneste kilde til vor viden om bronzealderens 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kostelige musikinstrumenter. Hvor ofte har ikke tonerne runget ud over 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

som gyldne minder om en dejlig tid. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vare, der efterhånden kommer alle til gode. 

Der findes forekomster af myremalm fra mosedrag i MØlleåens nærme

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

og den er sikkert også blevet udnyttet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rigt udstyrede grave med importerede bronze- og glasvarer fra romerriget 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gØre marken tjenlig til såning. 

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

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

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

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

jernalder eller måske fØr. 

Af ukendt årsag har man så engang indenfor samme tidsrum opgivet 

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

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

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

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

rende skovområder måske er mere end 1500 år gamle. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

er uden fund fra denne tid og jernalderen ud. 
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Stednavne 
AF KRISTIAN HALD 

LANDSBYNAVNE 

I slutningen af det l l. århundrede betegner Adam af Bremen i Danmarks

beskrivelsen i D e hamborgske Ærkebispers Historie det nordlige Sjælland 

som Øde og ubeboet. Bremerklerkens ord kan imidlertid kun have haft 

gyldighed for en del af det nuværende Nordsjælland, især den nordØstlige 

del, h vor skoven i den tidlige middelalder h avde langt stØrre udbredelse 

end i senere tid. Andre steder må der allerede dengang have været betyde

lige strækninger med gammel bebyggelse, store landsbyer og frugtbar 

agerjord. 

Hvis vi ikke vidste det ad anden vej, kunne stednavnene for tælle os, at 

Naturparken ligger midt i et sådant ældgammelt agerbrugsland. Det frem

går især af egnens mange landsbynavne på -løse, hvis beliggenhed ses på 

kortet s. 36. Tre af dem, Uggeløse, Ganløse og Værløse, har direkte berø

ring med vort område, og ikke langt derfra ligger Uveise (s. 1370 UghlØsæ) 

og StenlØse med dens udflytterby Stenlille, oprindelig Stenløselille. 

Betydningen af -lØse er ikke fastslået med fuld sikkerhed. Efter en ud

bredt opfattelse er det beslægtet med oldnordisk laut, jord, land, samme 

ord som de svenske dialekters 16t skråning, græsgang og afledt af roden 

i udsagnsordet lude, hvorefter den oprindelige betydning skulle være 

skråning. Nogenlunde sikkert er det, at -løse i stednavne, uanset oprin
delsen, ikke har relation til et bestemt naturforhold, men må udtrykke et 

fundamentalt landbrugsteknisk begreb: ager, indhegning, græsgang eller 

lignende. At navnene på -løse hØrer til vore allerældste landsbynavne og 

går tilbage i det mindste til de fØ rste århundreder af vor tidsregning frem

går af forholdene i Merløsebygden i Holbæk amt, hvor lØserne er endnu 

talrigere end i det vestlige Nordsjælland. I hele Merløse herred findes der 

udover -lØse kun tre navne af gammel type. Det må betyde, at lØserne og 

deres udmarker engang har opfyldt praktisk talt hele herredet, og de må 

således være de ældste eksisterende landsbyer i området. 

LØse-navnenes hØje alder bevirker, at de ofte er meget vanskelige at 

tolke, fordi ordforrådet ustandselig forandres, og mange ord må antages 
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Fordelingen af sted
navne med endelsen 
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at være forsvundet af sproget fØr de ældste skrevne kilders tid. Kun i få til

fælde, som StenlØse, er forleddet umiddelbart forståeligt. I UggelØse er fØr

ste led måske et olddansk *Wiggu-, ejefald af et ord vigga, der kendes fra 

norsk dialekt i betydningen skovkant. (En • foran et ord eller en navne

form betyder, at ordet eller formen ikke er direkte overleveret i kilderne, 

men beror på en sproghistorisk konstruktion). Et olddansk *Wiggu- ville i 
middelalderen blive til Uggæ-, nu Ugge-. Træffer denne forklaring .det 

rette, er navnet både med hensyn til dannelse og betydning en parallel 

til V ær lØse (1341 WithærlØsæ), hvor fØrste led antages at være den oprin

delige ejeform withar af ordet ved, gammeldansk with, skov. Ganløse skri

ves i det 14. årh. Galløse, og den moderne form dukker først op i kilderne 

på reformationstiden. Da det er lettere at forklare en overgang fra Gan

lØse til Galløse end omvendt, skal man dog snarest regne med et oprinde

ligt Gan-, der kunne være samme ord som det fra bornholmsk og norske og 

svenske dialekter kendte gan, Gane, Gæller, her med en topografisk betyd

ning klØft el. lign. 

Det yngre navnelag - stednavne fra vikingetid og middelalder - er på 

Farumegnen fØrst og fremmest repræsenteret ved navnene på -torp (nu 

-rup, -drup, -trup) og -rød. Torp betyder en udflytterby eller -gård, og det 

gammeldanske ruth, der i Nordsjælland er blevet til -rØd, betyder rydning 

og er beslægtet med udsagnsordet rydde. 
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De fleste navne på -torp er sammensat med personnavne, der må antages 

at være navnene på de mænd eller (sjældent) kvinder, der har grundlagt 

eller ejet de pågældende byer. F. eks. indeholder det forsvundne Balstrup 

(c. 1370 Bothelsthorp) i Farum sogn det velkendte gammeldanske mands

navn Botulf. Mange af navnene har imidlertid fællesnavne som forled, og 

det gælder de to torper, der ligger ved Naturparken. Til Bastrup skal ri

meligvis henfØres en Ebbe de Bastetorp, der nævnes i begyndelsen af 12. 

årh . (s. 53), og Bastetorp er således navnets ældst kendte form. Det er sam

mensat med ordet bast eller snarere en afledning baste, der egentlig bety

der materiale til basttilvirkning. Da bast til redskaber især hentes fra linde
træer, kom ordene, der indgår i et stort antal nordiske stednavne, til at 

bruges om steder med bevoksning af lind; den betydning har ligefrem 

det nært beslægtede svenske dialektord baste. Det er interessant, at vi på 

Bastrups grund har et marknavn med forleddet Baste-, nemlig Bastebjerg, 

der nævnes i markbogen 1682 (Bastebiergs Aasz). Et andet Bastebjerg er 

bevaret i Ganløse lige syd for GanlØse Eged (målebordsbladet Bastebjærg; 

markbogen Bastebiergs Aasz), og et tredje fandtes i Slagslunde (m~rkbogen 

Bastebierigs Rende, Lille Bastebierg Holm, Store Bastebiergs Holm). MØr

drup (13'40 Myrethorp) er sammensat med ordet myr, mose, eller sidefor

men myre, ord der i nutiden særlig kendes fra Bornholm. MØrdrup er også 

navn på en landsby i Egebæksvang sogn syd for HelsingØr. 
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Udbredelsen af efterleddene -torp og -rØd ses på kortet s. 37. Det frem

går af kortet, at Naturparken ligger på grænsen mellem de nordsjælland

ske torp- og rød-områder. Der er her tale om en gammel kulturgrænse, be

tinget af forskel i naturforhold. Torperne findes mod vest i det samme 

område, der har de gamle landsbyer på -lØse, og er de udflytterbebyggel

ser fra disse og andre ældre anlæg. Landsbyerne på -rØd findes mod nord

Øst; de går ikke syd for MØlleåen og er nyrydninger på gammelt skovland. 

De knytter i bebyggelseshistorisk henseende NordØstsjælland sammen med 

Skåne, hvor -rod er en af de alleralmindeligste navnetyper. Det kan til

fØjes, at ligesom NordØstsjælland i rydningstiden går sammen med Skåne, 

går Vestsjælland sammen med Jylland. Vestpå mangler -rØd, men der fore

kommer til gengæld mange navne på -tved, et andet ord for rydning, der 

genfindes i Østjylland og Vendsyssel; i nutiden er v-et ofte faldet bort, så 

udfra de moderne former kan endelsen ikke altid skelnes fra -sted. 

Af rØd-navnene ligger BregnerØd og VassingerØd nærmest Naturparken. 

Det første er sammensat med plantenavnet og betyder altså bregneryd

ningen ligesom Bregentved. Det andet har som forled et indbyggernavn 

vassinger i ejefald flertal. Indbyggernavnet er afledt af samme ord som 

svensk vass, rør, siv, et ord, der genfindes i gamle engelske stednavne, 

hvor det betyder sump, fugtigt sted. Om man i VassingerØd skal regne 

med en betydning rØrbevoksning eller en ældre betydning sump kan 

være tvivlsomt. Begge betydninger vil passe godt med de ældre naturfor

hold på stedet. Terrænet ved VassingerØd er forholdsvis lavtliggende og 

har tidligere været meget sumpet; på originalkort nr. l fra 1785 i matri

kelarkivet kan man se, at en stor del af byens areal består af mose- og 

engstrækninger. 

Aldersforholdet mellem -rØd og -torp er ikke helt let at udrede og er 

næppe heller det samme overalt. I almindelighed regner man, og sikkert 

med rette, med, at torperne er ældst og for en stor del går tilbage til vi

kingetiden, medens -rØd tilhØrer den ældre middelalder. Denne kronologi 

motiveres især med, at danske navne på -torp i stort antal findes i de 

nordiske vikingebygder i England, hvorimod der ikke i England er eks

empler på -rØd, der derfor antages at tilhØre en noget yngre periode. 

I Nordsjælland gØr der sig dog specielle forhold gældende, i alt fald i 

nogle egne af området. Blandt torperne her er der påfaldende mange, 

der er sammensat med bibelske personnavne og andre fremmede navne, 

der først kan være indkommet efter kristendommens indførelse, f. eks. 
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Jonstrup (af Johannes), Bendstrup (af Benedict), Alsønderup (af Alexan

der), Abrahamstrup, nu Jægerspris, og flere andre. Derimod træffes sådan

ne forholdsvis unge personnavne aldrig i forbindelse med -rød. Hvor for

leddet i -rØd er et personnavn, hvad det ganske vist sjældnere er end i 

-torp, er det altid et navn af nordisk oprindelse. Dette forhold må tydes 

på den måde, at torperne i visse egne af Nordsjælland er forholdsvis sene 

og yngre end -rød. Med sikkerhed kan vi sige, at begge navnetyper var 

kendt her allerede i det 11. årh., idet Tollerup i Oppe-Sundby sogn og 

BørstingerØd i Nørre-Herlev sogn nævnes i Knud den Helliges gavebrev 

1085. 

Socialt var der den forskel på -rØd og -torp, at de fØrste i stØrre eller 

mindre udstrækning var kollektive foretagender, medens -torp i hovedsa

gen må antages at være enkeltmands anlæg. Den kollektive karakter frem

går af, at tre nordsjællandske navne på -rØd har indbyggernavne til forled, 

nemlig foruden Vassingerød også BØrstingerØd og Villingerød. Især det 

sidste navn er oplysende i denne sammenhæng. Det skrives i 12. årh. 

Withlingæruth og omtales i et gavebrev af Erik Lam i Esrumbogen fra 

1145 som liggende i Ørwid, den store skovstrækning nord for Esrum sø. 
Der er ingen tvivl om, at fØrste led i Villingerød er et gammeldansk ind

byggernavn withlinger, afledt af with, skov, (jfr. ovfr. under Værløse). 

Navnet betyder altså skovboernes rydning (eller eventuelt beboerne af 

Ørwids rydning). Der er her tale om folk, der i den tidlige middelalder 

har slået sig sammen og er flyttet ud fra en af de gamle landsbyer for 

i fællesskab at rydde ny jord inde i storskoven. At -rØd ofte er kollek

tive anlæg stemmer også godt med, at de sjældnere end -torp har person

navne til forled. 
Foruden navne af de nu omtalte hovedtyper, må der nævnes enkelte 

andre bebyggelsesnavne i Naturparkens nærhed. Selve navnet Farum (c. 

1370 Farum, Farom, Farrwm) er, ligesom Esrum, Virum og sandsynligvis 

Nærum, hvor efterleddet dog også kunne være et oprindeligt -heim, 

sammensat med ordet rum, der i stednavne synes at betyde plads, tomt; 

jævnfØr gårdsrum. FØrste led er samme ord som oldnordisk far, vej, 

spor, en afledning til roden i udsagnsordet fare . Ordet, der indgår i ad

skillige danske stednavne, er her snarest brugt om den smalle passage 

mellem Farum sØ og Furesøen ved Fiskebæk. Om navnets alder kan intet 

siges med sikkerhed; dog hØrer navne på -rum næppe til det ældste lag af 

vore landsbynavne. 
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To sognenavne i nærheden ender på -lunde, en bØjningsform af ordet 

lund, JØrlunde og Slagslunde_ Navnene, af hvilke J Ørlunde tillige er 

blevet henedsnavn, er antagelig forholdsvis gamle, fra vikingetiden eller 

århundrederne nærmest forud_ Lund indgår ikke sjældent i nordiske 

stednavne i England og Normandiet- I Slagslunde er bogstavet g, som den 

gamle skrivemåde Slarslunde (således c. 1370) viser, ikke oprindeligt, men 

navnet er ikke tolket med sikkerhed. Som en mulighed har man nævnt, 

at forleddet kunne være et persontilnavn gammedansk •slarf, samme ord 

som svensk slarv, lurvet person, og altså et oprindeligt øgenavn; der er dog 

kun usikre vidnesbyrd om et sådant tilnavn i dansk. I JØrlunde (1085 

Iurlundaherathi) er forleddet et forlængst uddØdt ord, gammeldansk • iur, 

en sideform til oldengelsk eofor, vildsvin. Oldnordisk har bevaret side

formen (jofurr) i den overfØrte betydning fyrste. Navnet er et godt eks

empel på, hvordan stednavnene kan bevare gamle ord, der ellers for 

længe siden er forsvundet fra vort sprog. 

Nævnes må endnu et navn på en middelalderlig bebyggelse med en 

central beliggenhed i det fredede område, mØllenavnet Hestetang. Navnet 

skrives 1'460 Hæstongg MØlle og 1553 Restangs MØlle, og disse gamle 

skrivemåder kunne tyde på, at fØrste led ikke, som det nu forstås, er 

ordet hest- Det kunne i stedet for være hæs eller muligvis hessel; der fin

des en Besselkilde i nærheden. Sidste led er ordet tang, en sideform til 

tange, og sigter til den smalle landtange, hvor bebyggelsen ligger. 

SKOVNAVNE 

Blandt områdets talrige naturnavne er der grund til at omtale nogle 

af navnene på de større eller mindre skovstrækninger, selv om de hverken 

er så gamle eller i sproglig henseende så interessante som landsbynavnene. 

Navnet på den stØrste af skovene, GanlØse Ore, eller som det lidt uhel

dige, officielle navn lyder : GanlØse Orned, indeholder ore, det samme ord, 

der er første led i ordet overdrev. Ore, gammeldansk waræ, udmark, bru

ges ofte i skovnavne, særlig om skove på stærkt bakket terræn, som det er 

tilfældet ved Ganløse. Navnet skrives i markbogen 1682 Oure eller Ore i 

forbindelserne Oure leed, Oure Wange, Ore mosze. Formen Orned beror 

vistnok på en omdannelse af den bestemte form Oren; jævnfØr GanlØse 

Oren på et skovkort fra 1792. 
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Naturparken mellem Farum og Slangerup. Udsnit af Det Konge!. Viden
skabers Societets kort KiØbenhavns Amt, reduceret og tegnet ved O. C. 
Wessel, Anno 1766. 
Reproduceret med tilladelse af Geodætisk Institut efter et kort fra 1766, 
fremstillet af Det kgl. Videnskabernes Selskab. 

GanlØse Eged hed i ældre tid Eget (markbog 1682 Eigets Wang; ma

triklen 1844 Eeget) og er simpelthen bestemt form af ordet ege, egebevoks

ning. Den anden forklaringsmulighed, man har nævnt, en sammensætning 

af eg og gammeldansk with, skov, er afgjort mindre sandsynlig. Samme 

navn forekommer bl. a. i Uggeløse (markbog 1682 Egit). 

To skovnavne, Lillevang og Nyvang, indeholder ordet vang, der ellers 

normalt bruges dels om den dyrkede agerjord i almindelighed, dels om 

de marker, hvori landsbyens jord er inddelt. Her har ordet, ligesom i an

dre nordsjællandske navne, den specielle betydning indhegnet skov. 

Terkelskov ved Hestetang er sammensat med mandsnavnet Terkel, og 

navngiveren er sikkert den Terkel Jensen i Hestetangs mølle, der nævnes 

i året 1720 som anklaget for ulovlig skovhugst. 

Krogenlund hed oprindelig Krogelund (således matriklen 1844; mark

bog 1682 Store Krogelunds Wang, Lille Kraagelunds Wang) og er sam

mensat med ordet krog. Krogen- er en nyere omdannelse under indfly-
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delse af navne, der indeholder den fra tysk lånte bØjningsendelse -en; 

jævnfØr f. eks. Krogenberg i TikØb sogn, af slægtsnavnet v. Krogh. 

R yget skrives i markbog 1682 Ryedt og er bestemt form af ordet ryde 

(eller måske snarere af en sideform hertil *ryd), beslægtet med oldnordisk 

rj6<5r rydning og med -rød. R yde betyder i jyske dialekter bl. a. småt 

egekrat og engdrag med risbuske, og en lignende betydningsovergang fra 

rydning til bevoksning må forudsættes i det sjællandske navn. Af samme 

oprindelse som Ryget er Ryet, en forsvunden bebyggelse i Nørre Herlev 

sogn, der nævnes i det 16. århundrede. 

SØ - OG ANAVNE 

Områdets mange søer har tildels gamle navne. FuresØen, i ældre tid 

som regel Fursø, er sammensat med fur, den gamle form af trænavnet fyr . 

Da skovfyrren tidligt uddØde i de fleste egne af Danmark, er navne sam

mensat med fur eller fyr sjældne og formodentlig meget gamle. Et af de 

ældst overleverede er Furnes, Fyrrenæs, på LæsØ, der nævnes allerede 

1219; på LæsØ var der i Øvrigt endnu rester af den gamle fyrreskov i det 

17. årh. Furesøen kaldes i 16. årh. også Hjortholm sø efter den forsvundne 

borg Hjortholm i Lyngby sogn. 

Buresø (1582 Bursøe) er muligvis sammensat med burgh, den almin

delige gammeldanske form af ordet borg, og søen har i så fald snarest 
navn efter voldstedet Borre (d. v. s. Borg) ved Græse å ca. I km nord for 

Buresø; voldstedet ligger dog ved den udtØrrede LangsØ. Hvis forleddet er 

burgh, er navnet af samme oprindelse som sognenavnet BursØ på Lolland. 

Navnet på den meget lille KarsØ ved MØlleåens udlØb i Farum sØ kan 

sammenstilles med det svenske sønavn Karsjon. Hvis forleddet er ordet 

kar, foreligger der muligvis et sammenligningsnavn, men mere sandsynligt 

er det, at kar ligesom i det vestsjællandske Karrebæk (13. årh. Karæbæc) er 

brugt om en indretning til fiskefangst. JævnfØr oldnordisk ker, fiskegård , 

og ældre dansk laxekar, indhegning til at fange fisk i rindende vand. 

En anden, meget lille sØ i Naturparkens nærhed er Barresø syd for 

vejen fra Nymølle til Uggeløse. Navnet, der er bevaret i gårdnavnet Barre

sØgård, er et oprindeligt BarnesØ (matriklen 1844 Barnsøe som gårdnavn; 

markbog 1682 Barne Søes Krat, Lille, Store Barne SØe StØcker). Anlednin

gen til navnet, der har paralleller andetsteds (bl. a. Barnsø i Al sogn i 

Vestjylland), kan være den, at et barn engang er druknet i søen. 
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Navne på udtØrrede søer i omegnen er LangsØ og KedelsØ i Uggeløse 

sogn og KollensØ i Slagslunde sogn. KedelsØ (markbog 1682 Kehl SØe Aasz) 

indeholder kedel i betydningen sænkning i terrænet, og KollensØ (mark

bogen Kolling sØe) er oprindelig et usammensat navn • Kolding, afledt af 

tillægsordet kold. Af samme oprindelse er bl. a. kØbstadnavnet Kolding, 

der er det gamle navn på Kolding fjord, og Kolind (1416 Kollingh), der 

oprindelig er navn på Kolindsund. 

Det nuværende navn på Naturparkens eneste stØrre vandlØb, MØlle

åen, sigter naturligvis til de vigtige vandmØller, hvoraf flere nævnes 

allerede i middelalderen. Oprindelig havde åen et usammensat navn, 

gammeldansk Lughn. Direkte overleveret er navnet kun i et gammelt 

brev fra 1145, hvori det skrives Lugen, men det er bevaret til vore dage 

i landsbynavnet Lundtofte (1348 Lugnætoftæ), der altså intet har med 

lund at gØre, men betyder tofterne ved åen Lughn. Det gamle ånavn 

kunne være beslægtet med ordet lun(e), ro, vindstille, samme ord som old

nordisk logn, vindstille, og svensk lugn, ro; den oldnordiske og svenske 

form viser, at ordet også i dansk må have haft et g, der senere er svun

det ligesom i Lundtofte. Efter denne forklaring skulle ånavnet betyde 

sådan noget som den roligt flydende. Nok så sandsynligt er det dog, at vi 

i Lughn har et eksempel på en navnetype, hvor n·et er en gammel af

ledningsendelse. Sådanne n-afledninger foreligger i andre oprindelige 

ånavne, f. eks. Mern og Skjern, de gamle, usammensatte navne på hen

holdsvis Mern å og Skjern å, der er bevaret til nutiden i form af bebyg

gelsesnavne. De optræder desuden i mange Ønavne, f. eks. GavnØ og EnØ, 

hvor -Ø senere er fØjet til det gamle, usammensatte navn. Er ånavnei: en 

n-afledning, må lugh- være beslægtet med oldnordisk laug, vaskevand, det 
gammeldanske lØgh, der indgår i ordet lØrdag, gammeldansk lØghærdagh. 

Med en anden afledningsendelse har vi det samme lugh- i det skånske sØ· 

navn Lurs jon, gammeldansk Lughur. Blandt de gamle n-afledninger, ånav

ne, sønavne og Ønavne, finder vi noget af det ældste, nordiske navnestof, 

og MØlleåens oprindelige navn Lughn, kan derfor være det ældste navn i 

området overhovedet, ældre end selv landsbynavnene på -lØse. 

ANDRE NAVNE 

Foruden de store naturnavne, der er omtalt i det foregående, er der i Na

turparken og dens nærmeste omgivelser et mylder af navne på bakker og 
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hØje, marker og enge, kær og moser og andre lokali teter. Forholdsvis få af 

disse navne er kommet med på de moderne kort, men de findes på ud

skiftningskortene, skovkort fra ældre og nyere tid og i markbogen 1682, 

opmålingsprotokollen til Christian V.s matrikel, og nogle få lever vel 

endnu i enkelte gamle folks erindring. Tilsammen rummer dette navne

stof en mængde oplysninger om landets udseende i ældre tid, om dets 

dyre- og planteverden, om arkæologiske mindesmærker, hØje og voldste

der, om ældre tiders landbrug og om ældre kulturforhold i det hele taget. 

Det vi l være umuligt at gennemgå alle disse navne, men nogle få skal an

fØres som eksempler. 

Under Bastrup er allerede omtalt navnene på baste-, der minder om 

gammel basttilvirkning. Limgravstykker i nærheden af NymØlle, (nævnt i 

markbogen Limgrafs Stycker), er vidnesbyrd om, a t kalkudvindingen på 

disse kanter er gammel. Svinepog i U ggeløse skov ( matrikelskort 1786 

Svine Pov) indeholder dialektordet pog, lille indelukke, og er et minde 

om den tid, da svinene gik på olden i skoven; samme navn er Svinepaven 

ved Gisselfeld. Tangelangs Mose, som n avnet skrives på målebordsbladet, 

også i Uggeløse skov, hedder i markbogen Tongeledz mose (jævnfØr Tang

ledsstykker på matrikelskort 1786) og minder om et gammelt led på 

vejen; den moderne form er et eksempel på, hvordan et navn kan blive 

forvansket i tidens lØb, så det ikke længere forstås. 

Korsager i Uggeløse og Bastrup (markbog 1682 Kors Aas) kan 

minde om et gammelt vejkors fra den katolske tid, men der kan også være 

andre anledninger til Kors- i stednavne; f. eks. kan marken være gammel 

kirkejord og have hØrt til et helligkorsalter. Korsager har efter place

ringen i markbogen at dØmme - måske ikke h elt tilfæleligt - ligget i nær

heden af Trolddal (markbog 1682 Troidahis Stycker); mange marknavne 

rundt om i landet har trold-, vætte- og andre minder om fortidens overtro 

som fØrste led. Bavneager i Bastrup (markbogen Bougne Ager Aasz), hvor

efter den moderne Bavnegård har navn, er stedet, hvor bavnen tændtes 

i ufredstider. På Sjælland er Bavneager vistnok den almindeligste sam

mensætning med bavn; i J ylland hedder det normalt Bavnehøj. 

Nogle n avne h ar poetisk eller spØgefuld karakter. Det sidste gælder 

nok et sammenligningsnavn som Ulvsha le i Uggeløse (markbog 1682 Liden 

Ulfshale; matrikelskort 1786 Store, Smaae U ldhaler; kortets skrivemåde 

viser, at navnets betydning er glemt). Det er et n avn af stor udbredelse og 

hØj alder; det forekommer således allerede som nordisk marknavn i Dane-
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lagen. Afgjort poetisk er Rosenlund i Bastrup. Det findes som marknavn 

på matrikelskortet og er, som adskillige andre marknavne, bevaret til vor 

tid som gårdnavn. 

Engang vil forhåbentlig hele dette navnestof, som der her er givet en

kelte prØver på, blive samlet og tolket. En rig kilde til viden om vort 

lands udseende og vort folks liv i fortiden vil dermed blive tilgængelig. 
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Strejftog gennen1 middelalderens historie 
AF VILHELM LA CouR 

Det nordØstlige Sjælland omfattede i den tidlige middelalder kun tre 

herreder: StrØ, Lynge og JØrlunde. Senere deltes StrØ i StrØ og Holbo og 

Lynge i Lynge-Frederiksborg og Lynge-Kronborg herreder, og desuden 

foretoges enkelte mindre ændringer, hvorved bl. a. JØrlunde sogn i 1562 

urlskiltes af sit herred, som derefter fik navnet Ølstykke herred. Men bedst 

svarende til NordØstsjællands oprindelige bygder var den enkle tredeling. 

I vest dannede ålØb skel mellem StrØ, Lynge og JØrlunde herreder, i Øst lå 

store, vildsomme skovstrækninger eller spredt bebyggede pletter og bælter, 

hvor ingen centrale bygdedannelser fandt sted fØr på et senere stadium. 

I den ældre middelalder var der næppe nogen sjællandsk egn, som i 

betydningsfuldhed kunne måle sig med den midtsjællandske omkring 

Roskilde. Her samledes trådene fra så at sige hele øen, og fra dette midt

punkt strålede alfarvejene ud i alle retninger, således også vejene, som 

fØrte til og fra NordØstsjælland. De måtte krydse ådragene i nord, hvor 

sump-, mose- og søfyldte lavninger kunne virke som spærringer, der nok 

lod sig forcere, hvor man fandt brugelige vad, men som kun yderst få 
steder tillod en trafik ud over dagligdagens strengt nØdvendige. Stilledes 

der videregående krav, måtte særlige foranstaltninger træffes - en bro 

blive slået, eventuelt en jordbro bygges eller en stenvase lægges over den 

svigtende mosegrund. Det var et sådant kombineret anlæg, der i 1950 blev 

påvist mellem Øvre og Nedre Værebro mØlle, det eneste virkeligt egnede 

sted for en passage over Værebro å vest for MålØv og Bringe. At dette 

anlæg var overordentligt gammelt, kunne der ingen tvivl herske om -

i dets oprindelige form må det stamme i det mindste fra tidlig middel

alder, men sandsynligvis er det langt ældre. Endvidere var V ærebro det 

naturlige udgangspunkt for enhver færdsel, som fra Roskildeegnen sØgte 

op til bygderne syd for ArresØ, til Kattegatkysten ud for SØborg og til 

sundhalsen mellem HelsingØr og Helsingborg. Alle disse tre hovedlinier var 

af meget stor betydning, men i enkeltheder kender vi ikke deres forlØb. 

Den vestligste synes at have fØrt nordpå over Græse, hvor Græse å let 

kunne krydses, medens de to andre rimeligvis har fulgt hinanden over Øl-
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stykke og Lynge for noget nordrigere at skilles og hver for sig sØge sit eget 

endemål. 

Mellem Ølstykke og Lynge havde alfarvejen passeret den smalle ryg

ning mellem småsØerne Bastrup SØ og Bure SØ- Det er her, hovedvandskellet 

ligger, og det var det eneste sted, hvor man kunne komme over den lange 

tunneldal med nogenlunde lethed, sandsynligvis uden broslagning eller 

anlæg af vase_ Nord for dette pas bØjede vejen Østover, inden den ved 

Bastrup drejede mod nord, og man nåede således Lynge uden at blive 

hindret af egnens anden, store tunneldal, hvori KedelsØ lå- På hele 

strækningen op til NØrre Herlev færdedes man i gammel bygd, fØrst 

derefter måtte man finde sit vejspor gennem egne, som for største delen 

var skovdækkede, og hvori kun afsidesliggende torper og endnu senere 

rydninger kunne virke som ledefyr vest om Gribskov eller syd om Gurre. 

Passet ved Bastrup dannede således dØren ind til det egentlige NordØst

sjælland og var af den grund på sin vis et af de vigtigste punkter inden 

for hele denne del af landet. 

Det stærkt fremtrædende skel mellem gammel bygd i vest og skove eller 

spredt bebyggelse i Øst måtte på mange måder præge forholdene, også 

hvad så fundamentalt et spØrgsmål som selve jordbesiddelsen vedrØrer. 

Hvem ejede denne jord - udover de bondeslægter, der i en fjern fortid 

havde ryddet og opdyrket den? Hvilken part i den havde kongen og kir

ken, og hvilken var på verdslige stormænds hænder? Et udtØmmende svar 

kan ikke gives. Dertil udgØr de fem sogne, inden for hvis grænser Natur

parken ligger, et alt for snævert område. Imidlertid er det til dem - sog

nene Farum, UggelØse, JØrlunde, Slagslunde og GanlØse - vi i det fØl

gende stort set må holde os, og det bliver da i hovedsagen de endnu syn
lige minder om kongens, kirkens og adelens tilknytning til sognene, vi på 

disse strejftog skal opsØge. 

KONGEN 

Vi veed, at NordØstsjællands store skovstrækninger var kongens - eller 

kronens, om man vil. Som kongelev anfØrer Valdemars jordebog fra ca- 1231 

både Gribskov •med sit tilliggende•, Ørvid (d. v. s. skovene Øst for Esrum) 

med •byerne, som er opståede deraf«, og Mårum •med sin skov•. Mårum 

var selv en gammel skovrydning. Navnets forled •marth« betyder skov_ 
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Men også Ødestrækninger har i gammel tid været kongens, og måske min

der kongelevslistens »Alme og Alme ore• om delvis uopdyrket jord, idet 

»orec (af »Ware•) har haft betydningen vildmark (her med spredt vækst af 

elletræer) eller uopdyrket græsland (jfr_ Almes sogneby Græsted, opr_ 

Græsholt, d. v. s. holtet på græslandet). Inden for virkelig gammel nord

Østsjællandsk bygd nævner jordebogen som kongelev kun een eneste loka

litet: Slangerup »med sit tilliggende•. Vil det sige, at kronen overhovedet 

ikke har ejet noget som helst jordegods inden for vore fem sogne? Det kan 

man ikke uden videre gå ud fra. Kongelevet var ikke en århundrederne 

igennem uforanderlig godsmængde. Dele af det kunne afhændes - og 

eventuelt genvindes, hvis omstændighederne medfØrte det. Det var f. eks. 

tilfældet, hvad SØborg angår. Jordebogen giver os kun en udsigt over god

sets omfang ved Valdemarstidens afslutning - og næppe endda en fuld

stændig. Vi skal nu se, om der ikke et enkelt sted inden for Naturparkens 

område findes tegn til, at kongen fak tisk må have været i besiddelse af 

jord her, skØnt jordebogen intet siger derom. 

Ikke langt Øst for det ovennævnte såre vigtige pas mellem Bastrup og 

Bure søer og tæt ved den Østgående vejstrækning, som herfra fører op 

mod Lynge, ligger Bastrup stenhus. Dette anlæg har lige fra det 18. årh. 

sat fantasien i bevægelse. Komponisten, auditØr Poul Rasmussen i Farum, 

har fortalt, hvorledes han som 8-9 års dreng i 1780'erne sammen med sin 

ældre broder krØb gennem et hul i murværket og kom ind i tårnets midte. 

Hans indberetning (1820) til Oldsagskommissionen medfØrte dog ingen 

undersøgelse af ruinen; men i 1847 kØbte Frederik VII den for 200 rdl., og 

ejeren forpligtede sig til inden årets udgang at bortrydde alle nedfaldne 

stene både indvendigt og udvendigt og give besøgende fri adgang til 

stedet. I de fØlgende årtier gav datidens sagkyndige sig til at studere re

sterne af det store, cirkulære tårn, åbenbart den eneste bygningsrest, som 

var bevaret, men trods fredlysningen stadig udsat for overlast. Oldnordisk 

museum (det senere Nationalmuseum) lod derfor nØdtØrftige restaurerings

arbejder sætte i gang, og med mellemrum måtte de gentages, fordi frosten 

vedblev at sprænge stenene lØse i den blottede murkerne. Kun enkelte og 

sparsomme prØvegravn inger blev iværksat, ligesom naturligvis tårnet selv 

og dets nærmeste omgivelser blev målt op. Men netop omgivelsernes betyd

ning forringedes i væsentlig grad, da der i 1925 opfØrtes en aftægtsbolig 

kun ca. 27 m fra tårnfoden. Den kom til at ligge der, hvor den gamle ad-
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gang til anlægget må forudsættes at have været, og hvor derfor en grav

ning under sagkyndig ledelse ville have været i hØj grad Ønskelig, inden 

det var blevet for sent. Lige så slemt var det, at jordlagene både Øst og 

vest for tårnet i århundredernes lØb var blevet udplØjede, så de bratte 

skrænter, der tidligere havde været her, nu kun er jævne skråninger, som 

intet fortæller om terrænets oprindelige udseende. Værdien af eventuelle 

videnskabelige gravninger var altså efterhånden blevet stærkt forringet; 

men i 1949 foretog Nationalmuseet alligevel en undersøgelse af den lille 

toft nord for tårnet, i 1962 fØjedes hertil en fuldstændig oprensning af tår

nets indre og en afdækning af den naturlige undergrund langs tårnmu

rens yderside, og i 1965 ventes undersøgelserne at kunne afsluttes og om

givelserne at blive rensede for det tætte krat og de kolossale stenbunker, 

som i så hØj grad hindrer synet af ruinen. 

I sin tid har tårnet ligget på en hØj banke, hvis butte spids nordfra 

strakte sig ud imod Bastrup sø. Hvor der nu i Øst er en have og i vest en 

jævnt skrånende græsmark, gik der den gang klØfter ind fra søen. Deres 

sider var ikke fuldt så bratte, som søskrænten i_ syd stadig er det, men de 

var dog i sig selv naturlige hindringer, som ville vanskeliggØre et angreb 

på tårnet. Adgangen til dette fandtes kun ad bankens ryg i nordØst, og 

kun her var der brug for en kunstig befæstning. Den bestod af en hals

grav fra-klØft til klØft, og fylden fra den var anvendt til en bagvedliggende 

vold. Graven var foroven ca. 6-7 m bred, men kun ca. l m dyb, og hver

Ken den eller volden (hvis dimensioner ikke med sikkerhed kan fastslås, 

men som synes at have være små) kan have haft synderlig fortifikatorisk 

betydning, så man må gå ud fra, at denne enceinte har været suppleret 

med palisader. Intet spor af sådanne har dog kunnet påvises. Under op
dyrkningen af borgpladsen har plov og harve for længst slettet alt. 

Pladsen bag volden har aldrig rummet nogen anden stenbygning end 

tårnet. Der kan måske have · ligget et par småhuse af tØmmer eller med 

lerklinede ~ægge, men i så fald er alle vidnesbyrd derom ligeledes gået 

tabt. Og under alle omstændigheder har tårnet ligget helt isoleret, uden 

tilbygninger af nogen art. 

Det har været overordentlig imponerende. Grundplanen er cirkulær. 

Murene er opfØrt med indre og ydre skalmur af frådsten og mellem dem 

en murkerne af almindelige marksten, alt lagt i mØrtel med undtagelse 

af selve fundamentet, hvis relativt små marksten ligger i 2-3 lag, nedgra

vede i undergrunden, men uden bindemiddel. Tårnets yderside har haft 
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en tretrins sokkel (genskabt p å et enkelt sted under en af reparationerne). 

Intet kendt dansk borgtårn har haft tilsvarende svære murdimensioner. 

T årnets ydre diameter er på 20,95 m, dets indre på 8,65 m. I nederste 

stokværk er muren altså 6,15 m tyk. Man må dog gå ud fra, at murtykkel

sen er aftaget fra stokværk til stokværk, og at disses rum derfor er Øget i 

tilsvarende grad. 

Nederste stokværk dannede en slags fritstående kælder. Den havde in

gen vinduer, og ingen dØr fØrte ind til den, men adgangen til tårnet må 

Luftfoto af Bastrup Stenhus (museumsinspekt. H. Stiesclal fot. 1962). Bille
det blev taget, inden oprydningen omkring tårnet (endnu uafsluttet) var 
begyndt. Til hØjre p å tårnsiden ses det genopfØrte murstykke, som i nær
billede vises på næste side. 
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B astrup Stenhus. Kun ubetydelige brudstykker af tårnmurens yderside var 
i behold. For at give et indtryk af den her anvendte murteknik genopfØr
tes et enkelt sted på nordsiden de n ederste skiftegange. Man ser tårnets 
aftrapning ved foden, derover 4 skiftegange og Øverst den afdækning af 
tårnmuren, som har været nØdvendig af h ensyn til vejrligets nedbrydende 
funktion . 

- som skik og brug var - h ave været i det fØlgende, det 2. stokværk. Man 

er kommet op ti l indgangsdØren ad en fritrappe af træ og h ar gennem 

en lem i dette stokværks gulv kunne t komme ned i kælderen. Dernede 

bestod gulvet af undergrundens ler, blandet med mØrtel og talrige sten, så 

der fremkom en fast og nogenlunde jævn trædeflade. Kælderloftet (gul

vet i 2. stokværk) m å derimod have været af planker, hvilende på et stråle

formet system af loftsbjælker, hvis ene ende gik ind i tårnmuren , medens 

de n anden var forankret ti l en mægtig, bærende midterstolpe, en såkald t 

konge. Den cementerede pæl i gulvets centrum markerer dens plads, form 

og dimensioner. Af loftsbjælkernes indtapningshuller i mure n er ingen 

levnede. Den krans af h uller, som ses, stammer fra det vandrette tØm

mer i stilladse t ved murens opfØrelse. Man h ar undladt at lukke hullerne, 

fordi der stadigt kunne gØres brug af dem ved eventuelle reparationsarbej-
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der. Langs tårnets yderside fandtes i 1962 en række lodrette stolpehuller, 

ligeledes stammende fra stilladset under tårnets opfØrelse. 

Hvor hØjt tårnet har været, er det umuligt at sige. Der har vel været 

mindst 4 stokværk over den hØje kælder, snarere 5. Fra toppen, som må 

antages at have udgjort en horisontal plan, omgivet af en brystnings

filur, har der været en vid udsigt over den alfarvej, som fra Lynge fØrte i 

en bue nær tårnet ned til det vigtige pas mellem Bastrup og Bure søer. 

Til datering af tårnet tjener kun yderst få fund - fire mØnter fra Svend 

Grates og Valdemar den Stores tid ved midten af det 12. årh. og nogle 

lerkarskår, som stammer fra samme århundredes l. halvdel. At der over

hovedet ikke har været anvendt brændte tegl, tyder på, at man på opførel

sestiden endnu ikke har kendt dette byggemateriale herhjemme. Det blev, 

så vidt vi ved, første gang taget i brug hos os i ll40'erne, da ærkebiskop 

Eskil byggede SØborg. Tårnet ved Bastrup synes altså at være ældre; men 

har vi ikke en sikrere dateringsmulighed? 

Jo, den findes, når vi sammenligner tårnet med andre bygværker af 

lignende karakter. Eet af disse lader sig nemlig ret sikkert tidsfæste. 

Der har fØr 1140 ligget et isoleret stentårn på den holm, hvor Eskil op

fØrte SØborg. Et tilsvarende har man fundet fundamenterne til på den 

banke, hvor Helsingborg kom til at ligge. Også det synes at være bygget 

fØr midten af det 12. årh. Ved Sliens munding har et tredje stentårn haft 

sin plads, og om et fjerde, ved Mysundet, har vi en samtidig meddelelse, 

der fortæller, at det blev bygget af Knud Lavard som et vagttårn på grund 

af vendiske sØrØveres hyppige plyndringstogter til disse egne. Det er altså 

opfØrt mellem 1115, da kong Niels overdrog Knud ombudet som dansk 

»dux« (hertug), og 1131, da Magnus NielssØn myrdede ham. Utvivlsomt 

er det venderplyndringerne i l. halvdel af det 12. årh., som har foranledi

get, at sådanne vagttårne blev rejst rundt om ved vore kyster. Fra dem 

kunne befolkningen i tide blive varslet, hvis sørøvere truede med at falde 

hærgende ind i landet. Metoden var for så vidt ældgammel. Romerne 

havde rejst vagttårne- »speculæ« kaldte de dem- både ved grænser, havne 

og betydningsfulde pas, tyskerne gjorde det samme og betegnede et så

dant tårn som »Warde«, •warta«. Enkelte udbyggedes til virkelige borge 

(jfr. Wartburg), og hØjst sandsynligt har Knud Lavard netop i Tyskland 

lært disse vagttårne at kende, da han som ung opholdt sig ved Lothar af 

Supplinburgs hof. Impulsen til denne hos os helt nye forsvarsforanstalt

ning er da kommet herfra og sikkert ligeledes navnet, idet de på dansk 
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er kaldt •warth• eller •worth«, et ord, vi genfinder adskillige steder, hvor 

sådanne tårne har ligget- f. eks. på Sjælland ved Vordingborg, på OrØ i 

Isefjord, på ÆrØ, i Sydfyn og Nordfyn, ved Flensborg fjord og på Als, ved 

Arhusbugten, på SamsØ og i den Østlige smalle del af Limfjorden. Mange 

af disse vagttårne har dog været langt mere primitive end BastruptårneL 

En del har vel kun været tØmmertårne. Men deres fordeling er så ejen· 

dommelig, at de utvivlsomt må være nogenlunde jævngamle og have haft 

samme fortifikatoriske funktion. Heller ikke kan de alle være anlagt af 

Knud Lavard. De er blevet byggede, så længe vendertruslen hvilede over 

landet, d . v. s. til hans søn, Valdemar den Store som enekonge gjorde en 

ende på den kort efter århundredets midte. Et af de sidste •warth•, der 

blev bygget, var vel stentårnet på SprogØ. 

Og nu kan tråden knyttes til det, som forud blev sagt om passet mel

lem Bastrup og Bure søer som •dØren• til og fra det egentlige NordØst

sjælland. Ved dette pas lå Bastruptårnet, på Kattegatskysten, hvor den ene 

af hovedfærdselsårerne udmundede ved en lille vig, der senere blev til SØ

borg sØ, lå et tilsvarende vagttårn, og ved Sundets hals, hvor den anden 

vejlinie endte, anlagdes på halsens Østside Helsingborgs ældste »Kerne•, 

medens vestsiden samtidigt eller ikke stort senere fik sin Flynderborg (i 

den sydlige udkant af det nuv. HelsingØr). Med disse tårne var adgangene 

til NordØstsjælland og adgangen herfra til Midtsjælland blevet spærrede. 

Lignende •låseforanstaltninger« blev også foretaget inden for Isefjordsom

rådet - bl. a. med to •wart« på OrØ (selve Ønavnet, WarthærØ, minder 

om det, og det enes enceinte blev fØrst slØjfet omkr. 1870). Men Isefjords

området falder jo uden for disse strejftogs emne. 

Mon vi kan komme Bastruptårnets datering endnu en smule nærmere? 
Måske. I 1130 udstedte kong Niels et brev og blandt vidnerne var en Ebbe 

de Bastetorp. Ebbe må på det tidspunkt have være hØvedsmand, •Capi

taneus•, •castellanusc, på tårnet, og det er altså ældre end brevets ud

stedelsesår. OpfØrelsen må have fundet sted mellem 1115 og 1130. I al

mindelighed opfatter man Ebbe som ejer af tårnet, men dette er afgjort 

urigtigt. Et tårn som dette og opfØrt så tidligt kan kun have været et kon

geligt anlæg, og da sikkert ingen vil mistænke den svage kong Niels for 

at være ophavsmanden, falder tanken - også på grundlag af dette brev 

-naturligt på Knud Lavard, ban, som ikke alene var »dux Jutiae•, Jyllands 

hertug, men iflg. traditionen i vore årbØger •dux Dacie•, Danmarks her

tug, eller som den omtrent samtidige holstener Helmold udtrykker sig 
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»dux totius Dacie•, hele Danmarks h ertug. Sakse lægger også Knud ord i 

munden, som peger i samme retning, og vi hØrer - ligeledes hos Sakse -

at h an overdrog sin myndighed ovre på vore sydlige øer til sin yngre 

halvbroder Erik, den senere Erik Emune. 

Hvor længe har så tårnet været i brug? Vi aner det ikke. Da den h istori

ske situation, som havde været årsag ti l dets opfØrelse, ikke længere eksiste

rede, gik det vel i forfald. H vor disse •warth « udbyggedes til virkelige 

borge, synes deres levetid a t have været kort - 30-50 år. Hvor en sådan 

udbygning ikke fandt sted, kan et vagttårn have været holdt ved magt i 

længere tid. Måske er det tilfældet for Bastruptårnets vedkommende. I 

hvert fald nævnes i Valdemars jordebog i et afsnit fra begyndelsen af det 

13. årh . en Hermannus de Basthorpe, og tårnet h ar vel da endnu på dette 

tidspunkt haft en •castellanus« . Men det er kun gætning. Al efterretning 

og al tradition tier. Vi har alene forskningens usikre vej at gå, og det vil i 

fØrste række sige spadens. 

KIRKEN 

På en måde er vi ikke meget bedre stillede, hvad de kirkelige mindes

mærker i sognene angår. Hvem byggede deres kirker i den tidlige middel

alder, og h vem udvidede dem i den senere? Det har vi kun i begrænset 

grad mulighed for at kunne sige. Men det kan ikke godt tænkes at være 

sket uden stærk åndelig impuls fra den nærliggende metropol - bispestolen 

i R oskilde. 

Til denne hØrte desuden en del jordegods i sognene. Det øgedes op igen

nem tiden ved fromme gaver, ved kØb og ved mageskifter. l enkeltheder 

er vi imidlertid ude af stand til at fØlge væksten, vi ved kun så nogen

lunde, hvad godset omfattede i 1370'erne, da der udarbejdedes en jordebog 

over det. 

Af den fremgår det, at der fandtes to hovedgårde, »curiæ principales•, 

som hØrte bispestolen til, den ene i Slagslunde, den anden i Farum. Sam

men med bispeborgen i Kongens Lyngby sogn, Hjortholm nede ved Fure

søen, var de midtpunkter ikke alene for driften af deres eget jordtillig

gende, men også for oppebørselen af alle de indtægter - bispetiende og 

andet - som inden for sognene tilkom bispens bord. De var altså vigtige 

administrationscentrcr. 
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Indgangen til Ugge
lØse kirkegård og 
kirke set fra vest. 

Slagslunde var på den tid en landsby på 5 bol, og til hovedgården h Ørte 

12 gårdsæder, som hver for sig havde en stump jord til ege n dyrkning, 

men forØvrigt hjalp med ved gårdens drift. Desuden var der i byen lO land

boer, d. v. s. bØnder, hvis forfædre havde været selvejere, men som nu 

levede under bispens værn og svarede afg ifter til h am. Endvidere havde 

lene t 3 landboer i J Ørlunde. 

Farum var lidt stØrre. Byen selv havde ganske vist kun knap 4 bol, men 

hertil kom hovedgården med godt 2 bol, og til den hØrte 12 gårdsæder og 

30 landboer. Den havde desuden en vandmØlle, ved Fiskebæk fandtes en 

anden, og endelig hØrte der i den senere forsvundne landsby Bodilstorp 

1/ 2 bol, i BregnerØd l bol, i Bistrup l bol, i Stavnshalt 2 mark jord, i Ud

lejre 1/2 bol og i Svestrup 1/2 bol til lenet. 
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·- Vi kender kun meget lidt til de mænd; om har haft de to hovedgårde 

i forlening. Vi kan af det sparsomt bevarede brevstof hente enkelte navne, 

som i sig selv så at sige intet fortæller os. De spænder for Slagslundegår

dens vedkommende over tidsrummet 1377-1507, for Farumgårds over pe

rioden 1372- 1556; men der er lige til l. halvdel af det 16. årh. meget store 

spring i navnerækkerne, så man kan på ingen måde gå ud fra, at de er 

fuldstændige, og brevene fra fØr reformationen (1536) meddeler ikke no

get om, på hvilke vilkår de pågældende har fået lenene overdraget, ja, skal 

man være helt nØjagtig, siger de end ikke, at disse mænd virkelig har siddet 

inde med lenene - i brevene omtales de altid kun som N. N. »i Slags

lunde«, »i Farum•. Da der findes væbnere blandt dem, må man dog gå 

ud fra, at det virkelig er dem, som har haft bispens to hovedgårde til len. 

Lad os kortelig nævne nogle af dem. 

Oluf Skinkel (af Tinhusætten), som i 1512 havde fået bispelenet SelsØ 

ovre i Horns herred, nævnes tillige i 1516 »i Slagslunde•. Han har da vist

nok haft begge len samtidigt. SelsØ beholdt han dog kun til 1525, medens 

han synes at have siddet inde med Slagslunde lige til sin dØd i 1556(?). 

Som lensmand oplevede han altså reformationens gennemfØrelse, hvor

ved gården fra at være bispens gik over til at blive kronens. Hans efter

fØlger Kong Christian III's kØgemester Albert Muus, hvis forleningsbrev 

udstedtes den 22. marts 1556, havde lenet, da en anden vigtig ændring 

fandt sted: den 4. juni 1562 blev nemlig Slagslunde, Ganløse og Farum 
sammen med andre nordØstsjællandske sogne lagt ind under KØbenhavns 

slot, medens landsdelens øvrige sogne- og blandt dem JØrlunde og Ugge

lØse - kom under Frederiksborg slot. Dermed var begge hovedgårdes sta

tus som selvstændige len i realiteten ophØrt. 

Farumgårds len havde kanniken ]ens TetzsØn Rosengård fået ved mid

ten af det 15. årh. Et par år inden hans dØd 1485, da han vel i nogen tid 

havde været svagelig, overgik lenet til hans søn Tetz ]enssØn, som dØde i 

1519, hvorpå enken, Alhed JØrgensdatter Urne, en søster til Roskilde

bispen Lave Urne (ca. 1467-1529), af sin broder fik livsbrev på Farum

gård for sig selv og sin søn. Denne, fØrgen TetzsØn, var morbroderens 

fodermarsk og overtog i 1527 gården; men fem år senere kom hans broder, 

Roskildekanniken ]ens TetzsØn, ulykkeligvis til at dræbe ham under en 

herredag i KØbenhavn, og det blev så ham, der tillige havde Hagerupgård 

i JØrlunde sogn, som fik Farumgårdlenet. Under reformationen valgte 

han diplomatisk at fØlge en linie, der nok ville have græmmet den gamle 
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Farumgård set fra vest. 

biskoppelige morbroder, hvis han havde levet; men måske var den med· 

virkende til, at han roligt kunne fortsætte at hØste afgifterne i Farum. 

Han afgav fØrst lenet i 1551. 

På det tidspunkt var sikkert de gamle middelalderlige bygninger i stærkt 

forfald. Den nye lensmand, kongens dØrknægt og senere herold, C Iaus 

Fontein, fik derfor i 1552 kongeligt. brev på at måtte fremskaffe bræd

der, lægter og tØmmer, så et hus på IO bindingers længde og 3 stokværks 

hØjde kunne blive rejst. Det ville blive en virkelig anselig hovedbygning, 

og da Claus havde lenet afgiftsfrit, må han have fØlt sig som en ganske 

holden dØrknægt. Han havde det dog kun til 1561, da det overgik til kon

gens kØkkenskriver Jens Severinsen og - efter som oven for nævnt i 1562 

at være blevet lagt under KØbenhavns slot - i 1564 til kongens apoteker 

Johannes Canis (Hund). Det blev med denne række af hoffunktionærer 

en lidt pauver afslutning på herligheden. Stor havde den vistnok aldrig 

været; men de, som nu var aflagt med den, havde ikke noget langt tØjr

slag. Kongens væsentligste interesse i lenet var jagten i skovene, som hØrte 

til de kongelige vildtbaner, og derfor indskærpedes det nØje funktionær-
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lensmændene, at de ikke u nder nogen omstændigheder m åtte jage i disse . 

I Claus Fon teins lensbrev hed det, at h an kun »undertiden • måtte skyde 

en hare eller en ræv på gården s egen grund, og ikke heller må tte h an 

dri ve fiskeri i søen uden ti l »gårdens behov« . Skulle h an have brug for 

træ ti l ildebrændsel, rep arationer på bygningerne eller gærdsel i vangene, 

kunne h an få det nØdvendige udvist af kongens skovfogder-at hugge på 

egen h ånd h avde h an ingen adgang til. 

Slagslundegården var endnu i sidste h alvdel af det 17. årh. en ganske 

anselig ejendom, der takseredes til 30 tdr. h artk., m en dog kun h avde 5 

af de oprindelige 12 gårdsæder tilbage. Den kaldtes også stadig for H ov

gården som et minde om dens svundne rang. Men omsider gled de n h elt 

ind blandt byens bØndergårde. 

Farumgård lykkedes det at holde bedre p å værdigheden, skØnt den i 

endn u stærkere grad redu ceredes og i 1688 takseredes til kun 17 tdr. h art

korn . Den var nu en ren lystgård, i 1666 overdraget af kong Frederik III 

til ærkebiskop Hans Svan e, som h er lod fiskeparker anlægge, og efter h vis 

dØd i 1668 den som ejer e fik en række fremtrædende mænd blandt tidens 

adel. Af disse er j ens R ostgård den bedst kendte. Han kØb te den i 1704 

og lod året efter den kongelige bygmester Fran '<ois Dieussart opfØre den 

smukke, trefl Øjede hovedbygning, h vis ydre endnu er bevaret nogenlunde 

uforandret. R ostgård dØde i 1716, og i de fØlgende god t to hundrede år 

fulgte ejer efter ejer, indt il Set. UrsulasØstrene i 1932 her indrettede et 

h vilehjem for ældre, trætte mennesker og rekonvalescen ter. U nder disse 

ordenssøstre er der af gård og park skabt en særdeles værdifuld helhed 

i udkanten af den nu ved ti lstrØmn ing af nybyggere eksplos ivt vokse nde, 

tidligere så stille og fredelige landsby. 

Af k irkegods, som ikke lå t il R oskildebispens bord, men som var skæn

ket domkapitlet til opre ttelse af vikarier el. lg., fandtes der ikke synderligt 

meget inele n for de fem sogne. Den største af sjælegaverne vil blive om

talt i det fØlgende afsni t. Mere jordegoels fi k klostren e skænket; dette gjaldt 

først og fremmest Esrum kloster, som var H vicleættens foretr ukne kloster. 

Men i GanlØse sogn fandt der en selvs tændig klosterstiftelse sted i l. 

h alvdel af det 14. årh., og dens skæbne blev meget dramatisk. H er h avde 

kronen i 1286 fåe t sig tildØmt stormandsgården K nardmp, hvi s ejere mis

tænktes for a t h ave stØttet den opposition , som var r esulteret i mordet 

på Erik Klipping. I fyrretyve år var Knarclrup da en •curia regalis«, en 

kongsgård, indtil Chr istoffer Il i 1326, ribbet for al kongelig magt og myn-
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dighed, men tynget af svar samvittighed, kØbte sig sjælefred ved at gØre 

kongsgården til et kloster. Det skete umiddelbart fØr han måtte forl ade 

landet, hvor fremmede, holstenske herrer nu h oldt i tØjlerne, medens dan

ske stormænd beredvilligt hjalp dem med at få deres vogn sat i gang -

mod passende vederlag_ Barnuro EriksØn til Skarsholm på T ØllØseegnen 

benyttede lejligheden til at jage abbed og munke ud af Knardrupklostere t 

og tage det meste af godse t for sin egen mund, og hans enke gav efter hans 

dØd i 1329 ikke slip på, hvad han havde r anet. De arme munke klagede 

deres nØd til paven, som ved hjælp af en kommission sØgte a t få bragt 

orden i tingene igen, h vilket selvsagt ikke lykkedes. FØrst da Valdemar 

Atterdag h avde genrejst rige t, havde sat de genstridige stormænd til vægs 

og i 1343 havde befriet Sjælland helt for det holstenske åg, kunne kloste

ret genindvies. Alligevel var dets trængsler ikke til ende. De fortsatte un

der n ye former til h elt ind i begyndelsen af det 15. årh., og da reformatio

nen i 1536 lagde det selv og dets tilliggende under kronen, skænkede Chri

sti an III det til universitetet i KØbenhavn . Ved et mageskifte i 1561 vendte 

det tilbage til kronen , men kun for nu at blive brudt ned til grunden , 

fordi Frederik II var ude om at skaffe byggematerialer til Frederiksborg. 

Det var ikke det eneste gamle bygværk, som måtte undgælde for h ans kon

gelige byggelyst. 

H vilke var ige - og forhåbentlig uforgængelige - bygn ingsminder h ar 

det religiØse liv da sat sig i de fem sogne Farum, Ugge!Øse, J Ørlunde, Slags

lunde og Ganløse? Svaret Jigger lige for: de fem sognekirker! De fortæller 

os den dag i dag om kirkens ånd og gerning gennem århundrederne. Kun 

J Ørlunde kirke er så særpræget, at den behøver en speciel omtale. Vi kan 

ellers betragte dem alle under eet, for fællestrækkene er flere og væsent

ligere end de deta iller , som de h ver for sig kan fremvise. 

For det fØrste er de i deres oprindelse alle tidligt-romanske. Måske har 

der foru d ligget tØmmerbyggede kirker på disse steder - ikke få stolpespor 

efter sådanne er jo i de senere år blevet fundet rundt om i landet, hvor 

systematiske gravninger under de nuværende kirkegulve har kunnet ge n

nemføres. Men forelØbig står de fem stenkirker, vi her har med at gøre, 

fo r os som de tidligste synlige vidnesbyrd om kristent menighedsliv på 

· denne egn. 

Som rimeligt er, kan vi også se, at visse impulser sydfra, fra Roskilde

egnen, h ar været stærke. Det viser sig ikke mindst i det anvendte bygge

materiale. Roskildeegnen er kendt for sine mange kirker af frådsten 
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JØrlunde Kirke set fra sydØst. 

eller dog med delvis anvendelse af frå dsten . Materialet lå nær for hånden 

- bl. a. ved VintremØller i bunden af Bramsnæsvig - og det var let at 

tilsave blokkene til kvadre af større eller mindre format, et arbejde, der 

fandt sted på selve byggepladsen . 

l R oskilde aflØstes den oprindelige tØmmerkirke , først af en, derpå af 

en anden frådstenskirke. Det var i sidste fjerdedel af det Il. årh. , i dron

ning Estrids og biskop Svend Norbagges (t 1088) dage. Frådsten blev til

lige benyttet ved opfØrelsen af 8 andre kirker i byen, og ud fra den bredte 

br ugen af det nye byggemateriale sig hurt igt til omegnen . l Horns herred 

ligger 7 frådstenskirker og en 8., hvori frådsten er benyttet sammen med 

grønsandskalk, i s ømme herred 2 frådstenskirker og 3 med frådsten og 

kridtsten, i Tune herred 2 og i Smørum h erred 2, alle fire med blandin

gen frådsten-kridtsten . Det var derfor intet under, at de sydligste nord

Østsjællandske sogne blev draget med ind i denne ring. Slangerup fik en 

frådstenskirke, der indgik som led i det senere cistercienserkloster. Den 

var rimeligvis bygget af Erik Egocle (t 1103) i forbindelse med hans kongs

gård . l Oppe Sundby romanske kampestenskirke anvendtes frådstenskvad

re ved dØre og vinduer, det samme var tilfældet ved Snostrup og Ølstykke 
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kirker (hvor man begge steder tillige havde anvendt kridtsten), og kom

mer vi til vore fem sogne· omkring •Naturparken•, ser vi tilsvarende mate

rialer anvendt. JØrlunde kirke var hovedsagelig opfØrt af frådsten, Ugge

lØse og Farum kirker af rå og klØvet kamp, men med hjØrnekvadre af 

frådsten, Slagslunde kirke af rå kamp, iblandet frådsten og nogle kalk

sten, og Ganløse kirke viser i hvert fald enkelte frådsten i korvæggen. 

Dateringen af de fem kirker kan naturligvis ikke sikkert udledes af dette; 

men når frådstenskirken i Slangerup er blevet bygget kort fØr llOO og 

frådstenstårnet i Bastrup omkr. ll20 (se s. 49), tØr vi vel formode, at de 

ældste blandt de fem kirker er opfØrte i l. halvdel af det 12. årh. og de 

Øvrige inden udgangen af århundredets 2. halvdel. 

Stort set har de oprindelige kirkebygningers grundplan været ens. De 

har alle kun bestået af et rektangulært skib og et dertil knyttet kor, idet 

et sådant også må have eksisteret ved Slagslunde kirke, hvor dog alle 

synlige spor deraf et forsvundet. Kun een af kirkerne har kunnet kaldes 

forholdsvis anselig. Den største, JØrlunde, som også udmærker sig ved at 

have prægtige tredelte sokler, der nu er skjult af jord, har oprindelig i 

skibet haft et gulvareal på ca. 95 m2, den mindste, Slagslunde, på kun ca. 

38 m2. Ind til skibene har i dem alle fØrt to dØre, mandsdøren i syd

muren og kvindedøren i nordmuren. De er senere blevet enten tilmurede, 

helt fjernede sammen med tilstØdende dele af muren eller ·stærkt æn

drede. Bedst bevaret, men dog også en del forandret, er syddØren i Ugge

lØse kirke, som stadig er i brug. Af JØrlunde kirkes tympanonfelter (af 

frådsten) over dØrene er den ene i behold som dØrtrin i koret. Kun svage 

spor i murværket Øjnes af de smalle romanske vinduer, -som har givet ski

bene så sparsomt et lys. De ses således i Farum kirkes nord- og sydmur og 

i Uggeløse kirkes sydmur. Endvidere har de alle haft fladt bjælkeloft. Der 

er intet i alt dette, som virker overraskende eller ejendommeligt. Men 

en enkelt særegenhed må dog nævnes. 

En almindelig korafslutning i Øst var en halvrund apsis, foran hvil

ken hØjalteret havde sin plads. Den findes endnu bevaret i Farum kirke, 

og den kan spores i JØrlunde og Uggeløse kirke, hvor den begge steder 

senere blev nedbrudt. Muligvis har også Slagslunde kirke haft en sådan, 

men vi ved det ikke, fordi, som nævnt, intet er tilbage af det oprindelige 

korparti. GanlØse kirke har derimod ingen apsis haft, og hØjalteret har 

i stedet været anbragt foran en niche i Østvæggens inderside. 

Noget sådant er kun sket i meget få kirker. Vi træffer det i nogle 
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Famm Kirke set fra nordØst 

skånske og bornholmske, desuden i Tjæreby kirke ved SkælskØr og i 

H erslev kirke vest for Roskilde, men ellers bare i en række Østsjællandske : 

sydligst Store H eddinge, lidt nordligere kirkerne i Karlstrup, n abosognet 

H avdrup (begge Tune h .) og dettes nabosogn Ørsted (Ramsø h .), endnu 

lidt nordligere i H erstedvester, dettes nabosogn MålØv (begge SmØrum h.) 

og dettes nabosogn Ganløse. Der er altså en ret tydelig topografisk sam

menhæng inden for gruppen, og man har tænkt sig, at typens for

billede har været koret i Store H edd inge. Muligvis bØr man snarere reg

ne med en forbindelse Østover, til de skånske kirker af gruppen. 

Den tidligs te ændring i de fem kirkers byggeskema synes at h ave fundet 

sted , da man i begyndelsen af det 13. årh . ommurede skibets Østvæg i Ugge

IØse kirke. Østvæggen, kaldet triumfvæggen , skilte normalt skib fra kor, 

så forb indelsen mellem disse to selvs tændige led kun fandt sted gennem 

en arkade i væggens midte, den såkaldte triumfbue. På denne måde h ar 

forholdet sikkert også til at begynde med været i Uggeløse. Men h er på

vistes det ved en gravning, at m an p å det nævnte tidspunkt i arkaden 

havde rejst en ca. 2,7 m hØj skrankemur, gennembrudt af to 0,9 m brede og 
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ca. 2 m h Øje arkader, der altså var tråd t i den oprindelige enkle arkades 

sted. Foran pillen mellem disse to arkader h avde sikkert et læf5IJ1a ndsalter 

stået. 

Dette er et usædvanligt forhold, som kun genfindes i meg..:t få danske 

landsbykirker , nemlig i TikØb, Nordsjælland, og i Øster H errestad, Ingeis

torp (nu nedrevet) og Gum!Øse, all e tre i Skåne. Den sidstnævnte indviedes 

af Absalon i 1191. I disse fire kirker har dog triumfvægge n h aft tre, 

ikke kun to arkader, og typen er altså i Ugge!Øse forenklet; men at også 

dette træk vidner om forbindelsen Østover til Skåne, turde være givet. 

Samtidig med ommuringen af triumfvæggen blev forøvrigt korets Østvæg og 

apsis nedbrudt og koret forlænget, så det fik en ret anselig stØrrelse -

stØrre i forhold til skibet end vanligt var i romanske kirker. Endvidere 

blev skibet selv forhØj et, det fik senromanske vi nduer (e t af dem er syn

ligt, tilmuret, i sydmuren), og der foreligger en mulighed for, at tillige tår

net i vest blev opfØrt inden for samme stil periode. Det styrtede ned i 1767 

og genopfØrtes da fra grunden, så man har kun svage holdepunkter for 

tidsfæsteisen af det oprindelige tårn. 

Ugge løse K irke set fra sydØst . 
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Allerede på et tidligere tidspunkt, vistnok i sidste fjerdedel af det 

12. årh., var i JØrlunde kirke triumfvæggen, triumfbuen, korets nordvæg 

og sikkert ligeledes hvælvet over den senere nedbrudte apsis blevet smyk

ket med ypperlige kalkmalerier, forestillende scener af Jesu liv. På et 

eller andet tidspunkt efter reformationen var de blevet overkalkede, men 

for hundrede år siden blev de afdækkede og desværre ret hårdhændet 

opmalede og rekonstruerede, hvor de var omtrent udviskede. Kun i 

nogen grad er det siden lykkedes at bØde på dette fejlgreb. På dyb

blå baggrund træder .skikkelserne frem, de hellige personer i folderige, 

farverige kjortler og med gyldne glorier om deres hoveder. Sikkert har 

ingen af de øvrige fire kirker haft en udsmykning af tilsvarende kunstne

risk værdi. Over kirkeskibenes hvælvinger findes i Uggeløse og Farum kir

ker små levn af kalkmalerier, men kun omfattende rent dekorative ele

menter, og sidstnævnte kirke har tillige enkelte spor af sådanne synlige 

på triumfvæggen og omkring et romansk nordvindue. Meget kan naturlig

vis være gået tabt i tidens lØb; men det er usandsynligt, at disse kirker 

nogen sinde har ejet en udsmykning, der kunnne jævnføres med JØrlunde

kirkens. 

Det er fØr sagt, at denne var den stØrste af . de fem. Det blev endnu 

mere fremtrædende ved de udvidelser af den, som fandt sted, antagelig i 

det 13.-15. årh. Skibets vestgavl og nordvesthjØrne ommuredes, måske ca. 

1250, og gennem en arkade i den nye mur skabtes forbindelse mellem ski

bet og et anseligt kampestensvesttårn, der fØjedes til, og hvis mure endnu 

står indtil midten af klokkestokværket. Tårnet fik en synlig monu

mental vestportaL Den øvre del af tårnet stammer fra sen middelalder. 

Desværre er det - som kirken forØvrigt - omkring midten af forrige 

århundrede blevet brutalt kvaderpudset. Rimeligvis ca. 1300 har man 

slået brede krydshvælv over skib, kor og tårnrum, medens den oprin

delige tårnbue udvidedes til en bred spidsbuearkade. Detailler viser 

overensstemmelser mellem dem og midtskibshvælvingerne i Roskilde dom

kirke, opfØrte efter branden 1282. I JØrlunde kirke er desuden i for

bindelse med overhvælvingen de senromanske vinduer blevet erstattet med 

elegante unggotiske stavværksvinduer, af hvilke det vestligste i nord

muren afdækkedes under restaureringsarbejder i 1963; det er nu synligt 

indefra. En gang i det 14. årh. synes endvidere sakristiet ved korets 

nordside og våbenhuset nær skibets nordve.sthjØrne at være blevet opfØrte, 

og endelig er omkring år 1500 korets Østgavl og apsis brudt .ned og koret 
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JØrlunde Kirkes triumfvæg (Nationalmuseet fot.) 

blevet forlænge t med endnu et krydshvælvingsfag. Den nye Østgavl har 

ingen apsis fået. 

Sådan må i store træk hovedlinierne i kirkens bygningshistorie ligge. 

Der er dog endnu en del problemer, som fØrst kommende u ndersøgelser 

kan tænkes at klare. 
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Farum Kirkes 
våbenhus. 

I middelalderens sidste 2·3 århundreder h ar ligeledes de fire andre 

kirker stort set fået det udseende, som møder os nu . De har fåe t deres 

skibe overhvælvede, sakristier og våbenhuse, eventuelt kapeller er bleve t 

tilfØjede og gavle ommurede med unggotiske blændinger til pryd. Vest· 

tårne er blevet opfØrte i Farum, GanlØse og Slagslunde, og Farum kirkes 

skib er blevet forlænge t i vest, så det fra 2 er blevet 3 hvælvingsfag langt. 

I både Ganløse og Slagslunde er man senere gået meget h årdhændet til 

værks. Det førstnævnte sted h ar man brudt skibets nordmur ned og i 1634 

an vendt de t uden for muren liggende våbenhus og kapel som led i en 

samlet stor tilbygning i hele skibets længde, hvorved gulvarealet er 

omtrent fordoblet. I Slagslunde har man tilstræbt en lignende udvidelse 

af kirkerummet ved også her at opfØre en mægtig tilbygning uden for 

skibets nedbrudte nordmur. Begge steder er det pladshensyn, som har 
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motiveret disse voldelige og i sig selv arkitektonisk værdilØse indgreb. Af 

de unggotiske tilfØjelser, som var blevet gjort. er våbenhuset på nord· 

siden af Farum kirke den eneste, der er omtale værd. Det er en smuk 

munkestensbygning fra sidste halvdel af det 13. årh. med <:n gavldØr. 

der flankeres af klØverbladsbuede prydnicher med mØnstermuret bund i 

opus spicatum (sildebensmønster), og krones af en halvsØjledet triforie· 

blænding samt en lysglug. Over denne gavl er der virkelig fast og klar stil. 

Det spØrgsmål ligger snublende nær : hvem har været disse fem kirkers 

bygherrer? Har det været egnens hØnder eller dens stormænd? 

Ja, hvem byggede i det hele taget de hundreder af små stenkirker, som 

groede frem landet over i lØbet af det 12. årh.? Det har været et stærkt 

diskuteret problem, og professor Hal Koch havde den bestemte opfat

telse, at langt de fleste var byggede af sognefolkene selv. Endnu i sin 

sidst udkomne bog (1963) hævdede han dette synspunkt, men indrØmmede 

dog, at »adskillige • kirker var enkelte stormænds værk. Navnlig havde 

Hvideættens medlemmer i den henseende udmærket sig. Vidnesbyrdene 

fra Midtsjælland var talende nok derom, og, tilfØjede han, •helt nye 

undersøgelser har godtgjort, at flere kirker, end man hidtil har troet, 

Slagslunde Kirke set fra sydØst. 
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har haft herskabsgalleri, beregnet for kirkens ejer og hans familie•. 

Hvor et sådant herskabsgalleri findes (eller kan påvises a t have eksiste

ret) må det ganske rigtigt være et tungtvejende indicium for, at den på

gældende kirke er opfØrt af en stormand, som har haft sin sædegård i 

sognet. Men gØr ikke simpelthen eksistensen af en tilstrækkelig gammel 

adelig sædegård inden for sognet det i mange tilfælde overvejende sand

synligt, at det er denne gårds ejer, som har rejst kirken? Også derpå ville 

man kunne nævne adskillige eksempler. Ja, man har vidnesbyrd om, at 

kirken er bygget af en stormand, selv om der i den ikke findes noget her

skabsgalleri og selv om der i sognet ikke har ligget nogen adelig sæde

gård. At en stØrre del af sognebyens bØndergods har været i en stormands 

eje, har i tilstrækkelig grad kunnet motivere, at han har ladet kirken bygge 

til Guds ære, sin egen sal ighed og sognebØndernes gavn. Det har f. eks. 

været tilfældet i Slaglille (Alsted herred), hvor kirken iflg. SorØ klosters 

gavebog blev bygget af stormanden Trud Litle, der sammen med sin 

sØster og broder(?) ejede halvdelen af landsbyens 4 bol. Kirkebyggeri var 

en fromhedsgerning, som bar lØnnen i sig selv, og fremstillingen af kirke

byggeren, som overrækker Gud frugten af sit bygværk (man kan tænke på 

det kendte kalkmaleri i Fjenneslev kirke) fortæller både levende og sandt 

om, hvad talrige af det 12. århundredes danske stormænd har Ønsket at 

gØre, hvis de sad inde med de fornØdne evner dertil. Dette må man holde 

sig for Øje, når man retter opmærksomheden mod de kirker, inden for hvis 

sogne Naturparken ligger. 

Det nuværende Ganløse sogn udgjorde indtil klostergrundlæggelsen i 

1326 (se s. 59) to sogne, Knardrup og Ganløse, hver med sin kirke. 

Knardrupkirkens fundament synes at være påvist ved gravningerne i 

1940 (se s. 76). Det lå under en del af klosterbygningerne, og tæt syd for 

disse mente man at finde spor af den middelalderlige storgård Knardrup 

(se s. 76). Den eneste rimelig opfattelse af forholdet må da være, at 

kirken er opfØrt som gårdkirke af storgårdens ejer. Knardrup var sæde

gård for efterkommerne af Skjalm Hvides søn Ebbe SkjalmsØn, og det er 

vel enten ham eller hans søn Sune Ebbesøn, som har ladet kirken bygge. 

Tillige synes Skjalm Hvide at have ejet jordegods i GanlØse sogn. l 

hvert fald sad en ætling af ham, Ingefred Pedersdatter, i det 14. årh. inde 

med en sædegård her, som hun skrev sig til (se s. 77). Hun nedstammede 

fra Ebbe Skjalmsøns broder Asser Skjalmsøn (Rig), og den mulighed 

foreligger, at det enten kan være ham eller hans søn Esbern Snare, som 
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har været GanlØsekirkens bygherre. Hvor Hvider sad som jorddrotter i et 

sogn, er det ikke rimeligt at tænke sig bØnder som kirkebyggere. 

I Uggeløse sogn lå borgen LangsØhus (se s. 72). Den ejedes i det 13. årh. 

af Cecilie Pedersdatter, et oldebarn af Sune Ebbesøn på Knardrup (se s. 

75). H endes mand, Absalon Anderssøn, var et oldebarn af Asser Rig (se s. 

75). Atter her mØder vi altså Hvider som indehavere af en sædegård (i 13. 

årh. en borg), hvis ejer i l. halvdel af det 12. årh. naturligt kan antages at 

have ladet sognets kirke opføre. 

Hvad JØrlunde kirke angår, ligger sagen lidt anderledes. I sognet h ar 

der kun været een adelig sædegård, Hagerupgård; men efter dens type at 

dØmme er der tale om et senmiddelalderligt herregårdsanlæg, og det 

vi l være udelukket at sætte dette i forb indelse med kirkens bygning - der 

må ligge mindst et par århundreder imellem. Om JØrlunde ved vi imidler

tid, at hele landsbyen omkr. 1100 ejedes af Skjalm Hvide, ved hvis dØd 

(ca. 1103) en femtedel af byen tilfaldt hver af hans fire sØnner - Ebbe 

(ovennævnte Cecilies tipoldefar), Asser (med tilnavnet Rig), Toke og 

Sune - medens den sidste femtedel som halv søsterlod g ik til Skjalms tre 
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dØtre. JØrlunde var dog kun en ringe part af det mægtige, spredte jorde

gods, som Skjalm havde efterladt sig, og ingen af sønnerne byggede sig 

nogen gård der. Ebbe slog sig ned i Bjernede, Asser fik selve fædrenegår

den Fjenneslev- hvor Toke og Sune tog bolig, ved vi ikke, men det var i 

hvert fald ikke i JØrlunde. FØr sin dØd (ca. 1145) skænkede Toke sin 

halve hovedlod (og med den hans parter både i JØrlunde og i Fjenneslev) 

til det kloster, som han agtede at grundlægge sammen med brØdrene 

Asser og Ebbe. Hvad der er sket med de andre arveparter i JØrlunde, 

har vi ingen viden om; men efter alt at dØmme må kirken allerede da 

have været bygget, måske af brØdrene i fællesskab, måske af en enkelt 

af dem. Da klosteret i Sorø var blevet grundlagt og Assers søn Absalon fra 

1158 sad som biskop i Roskilde, fandt et mageskifte sted, hvorved klosteret 

overdrog sit JØrlundegods til bispestolen mod til gengæld at få andet jorde

gods i stedet. Efter al sandsynlighed er det da Absalon eller hans efter· 

~Ølger (fra 1191) på bispestolen, Peder Sunesøn, som har ladet kirken 

~mykke med de pragtfulde kalkmalerier (se s. 64). I hvert fald - en 

stormandskirke som GanlØse og Uggeløse var JØrlunde kirke ikke, for der 

var ingen sædegård i sognet, som dannede naturlig basis for den; men al· 

ligevel var den en stormandskirke - som Stenlille kirke, hvis bygherre 

(vistnok også af Hvideætten) heller ikke havde sædegård i sognet. 

Tilbage at omtale er kun Slagslunde og Farum kirker. Det er forud 

nævnt, at der i begge sognene lå hovedgårde, som i det 14. årh. ejedes 

af Roskilde bispestol. En bispestol grundlægger imidlertid ingen ho

vedgård. Den kan derimod modtage en sådan som sjælegave eller måske 

tilkØbe sig den. Nok om det - begge disse hovedgårde må afgjort have 

haft en fjern •verdslig• fortid, og i denne har kirkebyggeriet fundet 

sted. Det skulle ikke undre, om det også her har været Hvider, der rejste 

gudshusene. 

ADELEN 

En væsentlig del af det jordegods, som Roskilde bispestol og Esrum 

kloster ejede i JØrlunde herred og Uggeløse sogn (Lynge herred), var 

skænket som sjælegaver af stormænd, der havde hjemsted her eller 

dog personlig tilknytning til egnen. Det er imidlertid kun meget få 

sædegårde, området har rummet, og alene af to kan i vore dage synlige 

spor påvises. 
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Ca. 2 km vest for J Ørlunde ligger landsbyen H agerup. Syd og øst for 

den har forhen været en stor sø, nu mo e og eng, og på et bredt, af

rundet næs, som henved 350 m Øst for byen skØd sig ud i søen, lå i 

senmiddelalderen den adelige sædegård Hagerupgård. Næsset var i nord 

blevet gennemskåret med en halsgrav, så der var dannet en holm med 

r igelig plads til gården, og af et udskiftningskort fra 1787 ser man, 

at forholdene endnu den gang var ret uforandrede, og at der da 

på holmen fand tes en firlænget bondegård, Hovgården. Nu er for 

længst omgivelserne opdyrkede, og graven anes kun som et svagt svaj i 

jordsmonnet. Hovgården blev brudt ned efter udskiftningen, og vidste 

man ikke bedre, ville man næppe tro, a t der på denne flade banke 

for århundreder siden havde ligget en adelsgård. Går man over ban· 

ken, finder man dog adskillige brokker af middelalderlige munkesten 

og tagtegl, og ejeren forsikrede i 1890, at h an ved sin plØjning var stØdt 

på •grundsten i en rundkreds og et stykke murværk af en kvadrat isk 

bygning•. LØsfund vides derimod ikke at være gjort. 

Anlægget er, hvad vi med en ret vidtspændende betegnelse kalder en 

senmiddelalderlig herregårdsplads, og der findes utallige paralleller til 

den ru ndt om i landet. Gårdbanken er oftest - som her - kun svagt 

befæstet, og som borge kan disse gårde slet ikke betragtes. Dateres kan 

de kun, hvis man har skriftlige vidnesbyrd eller tidsbestemte lØsfund 

at gå efter. 

For Hagerupgårds vedkommende nævnes den tidligst kendte ejer, 

r idderen Erik Nie lssøn, i 1367. Allerede året efter arvede han H Ørnings

holm (nuv. H Ørsholm), og han skrev sig derefter udelukkende til den, 

selv om han måske ikke gav slip på H agerupgård. Det ved vi dog intet 

om; men i 1395 sad en væbner Bo Porse inde med den, og af hans 

segl kan vi se, at han har hØrt til adelsætten Due. Derti l indskrænker 

sig hele vor viden. Og så fØlger godt og vel et halvt århundrede senere 

væbneren ]ep MikkelsØn som ejer, til en begyndelse kun som part

haver i gården. l 1462 overlod imidlertid fru BiTgitte Bondesdatter 

Thott ham de rettigheder, hun indtil da havde besiddet, og inden 

århundredets udlØb havde h an også skaffet sig, h vad to brØdre af 

ætten Basse (de •nye• Basser) til Beldringe havde krav på. Så havde 

han vel fåe t samlet alle rettigheder på sin egen hånd. 

Til gavn for sin og sin hustrus, Tale j ensdatter Rosengårds, sjæle stif

tede han og hun i 1492 et vikarie ved Set. Sørens alter i Roskilde dom-
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kirke, og hertil henlagde de både H agerupgård selv og tre gårde i lands 

byen foruden een gård i Sundbylil le. J ep levede endnu i 1497 - dereftei 

tier kilderne om ham. 

I gavebrevet var det bestemt, a t gården af domkapitlet skulle g ives i for· 

lening til en klerk i h ans eller h ans hustrus æt, og det blev hendes broder· 

sØn, kanniken ]ens T etzsØn R.osengård, som fØrst kom i betragtning. Han 

fik forøvr igt også bispelenet Far umgård. Hagerupgård beholdt han, skØnt 

den ved reformationen gik over til kronen, og han sad inde med den lige 

til sin dØd i 1561. Efterhånden havde den imidlertid tabt næsten al sin 

betydn ing og kunne ikke regnes for stort mere end en nogenlunde anselig 

bondegård. 

StØrre interesse knytter sig til et andet adelssæde, dels fordi det var en 

virkelig borg, dels fordi det ejedes af hØjættede storfolk, og dels ford i 

der endnu er rester af borgens voldsted at se. 

Den lå i Uggeløse sogn, ca. 100 m syd for Uggeløse skov, en god kilo

meter vest for Krogenlund og ude i den sø, som i middelalderen fyldte 

største delen af den nordligste af egnens store tunneldale. Fra Krogenlund 

til Slangerup ås kaldtes søen LangsØ, og borgen fik derfor navnet Lang

søhus. Dette glemtes helt i århundredernes lØb, og man talte så ikke om 

andet end •Borre• eller · B urre slot • . Den sidste betegnelse går igen i 

navnet på den nærliggende Bure sø, som endnu fylder en del af den 

store sydlige tunneldal. 

Om voldstedet gav sognepræsten i Lynge Oldsagskommissionen besked 

i 1808. H an havde da gravet en smule i banken. Men kommissionen havde 

andet at tage vare på, og fØrst ved midten af århundredet sØgte den stærkt 

borginteresserede apoteker Burman Eecker at få lidt klarhed over, hvordan 

det egentl ig forholdt sig med denne •Borre•. H an misforstod imidlertid 

det omgivende terræn , som han rask væk troede hØrte med til anlægget; 

men h an pumpede omegnens beboere for sagn om stedet, og han gen

fortalte, h vorledes · Ridderen af Borre• efter langvarig belejring måtte 

flygte fra sin brændende borg over til Bastrup, hvor tårnkælderen var 

fuld af fanger. Heldigvis havde han nØglen på sig, han satte dem derfor 

på fri fod og bad dem om hjælp ; •men de dræbte ham og droge jublende 

borte. Ak ja, utak er verdens lØn! 

I 1874 fik Nationalmuseet en beretning tilsendt fra læreren i UggelØse, 

og til den fØjede han en bemærkning om, at der skulle have eksisteret en 
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LangsØhus' borgbanke set fra vest, 1964. 

underjordisk gang fra Borre ti l Bastrup . - Det ville jo også have været 

en skam, hvis Borre havde manglet, hvad sagnene påstod, at snart sagt 

enh ver anden borg i landet havde været forsynet med! 

Endnu da læreren beskrev stedet, synes anlægge t ikke at have lidt syn

derlig overlast. I begyndelsen af I BSO'erne tog imidlertid den daværende 

ejer fat på at afgrave banken og voldene og sprede fylden ud over 

engen, og det kunne meget let være gået helt galt, h vis ikke lykkeligvis 

en af h ans kØer samtidig var dØd. Så forstod han, at de underjordiske 

ikke ville finde sig i hans hærværk, og han holdt derfor inde med det. Na

tionalmuseet, som af en interesseret mand på egnen havde fået efterret

ning om den påbegyndte Ødelæggelse, skyndte sig i 1883 med at få op

målt og beskrevet voldstedet, og så herskede der fred i nogle år. Men så 

tog ejeren atter fat på afgravningerne. Nye indberetninger gav både i 1890 

og 1898 udtryk for anlæggets jævnt voksende udslettelse, og i 1910 var så 

mege t forsvundet, at man end ikke fandt det umagen værd at måle 

stedet op på ny efter mere rationelle metoder, men nøjedes med forsØg på 

at vække ejerens ansvarsfØlelse, hvilket viste sig temmelig frugteslØst. J a, 
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end ikke fredningsloven af 1937 satte helt bom for Ødelæggelserne. Så 

greb en behjertet cigarsorterer fra KØbenhavn ind. Han holdt af sådanne 

gamle mindesmærker, slog i 1944 alarm, fik dommerkontoret i HillerØd 

mobiliseret og derved sikret fredningen af, hvad der endnu var levnet -

hvad dog ikke forhindrede, at Københavns Vandforsyning i 1953 kræ

vede fredningsbestemmelserne lempede og fik gennemfØrt kravet. 

Hvad man nu kan se, er resterne af en midterbanke, hvorpå bygningen 

har ligget. Bankens oprindelige form og dimension kan ikke længere med 

fuld sikkerhed bestemmes; men opmålingen fra 1883 viser en omtrentlig 

kvadratisk banke, som fra fod til fod måler ca. 53 X 54 m og har en top

flade på ca. 38 X 39 m. Dens hØjde er ca. 4 m. Man må gå ud fra, at 

målingen har været nogenlunde rigtig. Mere tvivlsomt stiller det sig, hvad 

bankens omgivelser angår. Efter sigende så man endnu i 1883 »tydelige 

spor af vold og grav• på alle fire sider af banken; men på opmålingen er 

volden delt i fem partier, hvilket vel kan skyldes de forudgående ud

jævninger. Nu er det vanskeligt at få Øje på disse forsvarsværker. Volden 

tegner sig som en svag hØjning, der strækker sig fra sydvest, syd om ban

ken og om på dennes Østside. Inden for den spores graven som et meget 

lidt fremtrædende svaj i jordsmonnet, tydeligst i nordvest og nordØst, men 

forholdet er noget uklart. I Øst synes volden at have haft tilslutning til 

et bredt, halvmåneformet •forværkc, liggende mellem ringgraven og en 

ydre halsgrav, som har afskåret det fra det jævnt stigende terræn i Øst og 

nordØst. At adgangen til borgen har været på bankens østside, må antages 

for givet, og er den her fremsatte opfattelse rigtig, er man altså fra nordØst 

kommet ned til halsgraven, ad en bro over denne til et • forværk c (som 

næppe har været stort nok til at have kunnet rumme bygninger) og fra 

•forværket« ad en bro over ringgraven til selve borgbankens Østside. Ad

gangen har i så fald været dobbeltsikret, et forhold, vi finder mangfol

dige paralleller til rundt om i landet. 

Det er altså kun såre beskedne rester af det engang så omfattende vold

sted, der ligger tilbage i engen; men står man oppe på banken en klar 

sommeraften efter en hed dag, når mosekonen brygger og tågerne lejrer 

sig i de lavninger, hvor der fØr var grave, medens den næsten udjævnede 

vold og •forværket• anes som mØrke rygge inde i slØrhavet, modtager man 

alligevel et indtryk af det samlede anlæg, som det må have været. Hvor 

ville man gerne vide, hvem der færdedes her for århundreder siden; 

men alt, hvad vi har at holde os til, er et eneste brev. 
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Ved forårstid 1274 samledes en meget fornem skare på borgen. Til stede 

var landets konge, Erik Klipping, hans moder, Margrete Sambiria, ridderen 

j on jonsØn Litle til H Ørningholm og hans søster, fru Cecilie jonsdatter 

med hendes mand, ridderen Oluf HaraldsØn. Årsagen til mØdet var, at 

fru Cecilie Pedersdatter på LangsØhus, en datter af den meget ansete rid

der Peder EbbesØn til Knardrup, •efter tilstrækkelig overvejelse og med 

samtykke af min elskede husbond og herre Absalon og mine elskede fræn

der • ville tilskØde Esrum kloster landsbyen KollerØd i Nabosognet Lynge, 

• for at mit minde skalleve evigt på grund af mine velgerninger mod brØd

rene i nævnte kloster og deres fromme forbØnner, og for at der af denne 

min gave med Guds miskundhed kan gives nævnte kloster et tillæg, hvis

hvad jeg dog hverken tror eller håber - der måske ved en skØdeslØshed er 

noget, som ikke er betalt efter - salig ihukommelse - min moders eller 

mine brØdres og sØstres testamente«.- Der er lige så megen selvfØlelse som 

ydmyghed i brevet; men fru Cecilie hØrte også til den æt, H videætten, 

som havde været den fØrende inden for stormandssamfundet på Sjælland 

i et langt, begivenhedsrigt århundrede. Hun hØrte til den gren af ætten, 

der senere kaldtes Galen. 

Til Hvideætten hØrte også hendes mand, Absalon Anderssøn, kun til en 

anden gren, der nedstammede fra Skjalm Hvides søn Asser Rig, Esbern 

Snares og ærkebiskop Absalons fader. Finere afstamning end disse to ægte

fællers kunne ingen have, og selv om gaven til Esrum kloster nok skulle 

tjene et evigt minde om fru Cecilies velgerninger, var der dog også ægte 

fromhed i hendes handling. Den var et særkende for hendes nærmeste æt

fæller. Der bestod imidlertid visse grænser for, hvad man kunne bort

skænke af jordegods. Mere end sin halve hovedlod kunne ingen skænke 

bort til kirke eller kloster - arvingerne havde jo også krav at gøre gælden

de. u havde i sin tid Esbern Snare i forståelse med sin broder Absalon 

skænket det nyoprettede Sorø kloster en hel del mere end det, loven tillod, 

og fØlgen var, at hans arvinger fØrte en forbitret kamp for at få tilbage, 

hvad Esbern mod gældende regel havde bortgivet. Slægtled efter slægtled 

fØrte processer og Øvede hensynslØs vold, for jordkære var disse stormænd 

- og stejle var munkene! Helt fra 1213 havde snart kold, snart varm krig 

været fØrt mellem parterne, og således blandedes omsider også Absalon 

Anderssøn ind i striden. Hans fader, Anders GrosØn, havde •med magt 

og stor udfoldelse af vold« forjaget munkene fra det omstridte jordegods, 

der lå syd for SorØ, og han holdt nakken stiv livet ud, så Absalon arvede 
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både godset og trætten . I henved 52 år gav han ikke efter . Så dØde fru 

Cecilie, Absalon skulle vel snart selv stedes for den hØjeste dommer, og 

da han •var kommet i tanker om, at hans fader havde erhvervet dem 

(godsern e) på en mindre retmæssig måde, og han selv besad dem på samme 

vis, gjorde han tre år fØr sin dØd testamente på en anerkendelsesværdig og 

berøm melig måde ved barmhjertigt at frasige sig denne uretmæssige arv, 

idet han atter så vel for sin egen sjæl som for sine fædres overdrog SorØ 

kloster til evig almisse fornævnte godser• . Dette fortælles i Sorø klosters 

gave bog. 

Sådan var disse storfolk- også hr. Absalon og fru Cecilie på LangsØhus: 

de ville gerne sikre sig eftertidens taknemmelighed og en nådig dom ved 

opstandelsen, men kun ved fr ivilligt skænkede gaver og kun inden for en 

vis, vedtægtsmæssig grænse. Var denne overskredet, så arvingernes rettig

heder derved var blevet krænkede, og viste det sig umuligt ad processernes 

vej at få disse rettigheder restituerede, selv om man - som Absalon Anders

søn - benyttede »en skændig magister« til sagfører, så tog og beholdt de 

med vold og magt det gods, striden drejede sig om, indtil dØden nærmede 

sig, sindet mildnedes og de tilkaldte abbeden for på »værdig• vis at lade 

godset fare. Striden var da heller ikke endt med Absalon Anderssøns af

kald og dØd. Der var frænder af ham, som fØrte den videre. 

Det er muligt, at L angsØllus har været fru Cecilie Pedersdatters arvelod 

efter faderens dØd i 1256. H endes brØdre blev derimod ejere af fædrene

gården Knardrup i Ganløse sogn. 

Om den ved vi næsten intet. Vi ved ikke engang med sikkerhed, hvor den 

har ligget. I 1940 afdækkedes murrester af det kloster, som kong Christoffer 

II ValdemarsØn i 1326 oprettede af gården og dens tilliggende. Ruinerne 

lå under og omkring den nuværende Knardrupgård, og lidt syd for den har 

man fundet kampestensfundamenter til en bygning, som måske har ud

gjort stenhuset i den middelalderlige storgård. H ar denne været befæstet 

(hvilket på ingen måde er g ivet; de færreste stormandsgårde var det) er i 

hvert fald alle spor deraf for længst slettede - velsagtens samtidigt med, 

at klosterbygningerne blev opfØrt. 

På det tidspunkt var det allerede længe siden, Hvideætten h avde siddet 

på gården. Fru Cecilies brødre blev ættens sidste ejere af den . Under 

de kampe mellem stridende stormandsinteresser, som lå bag mordet på 

Erik Klipping 1286, har Pedersønnerne på Knardrup - ligesom adskillige 
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af deres frænder- sluttet sig til marsken Stig Anderssøn H vides parti, og 

da han af sine politiske modstandere straks udpegedes som den egentlige 

leder blandt kongemorderne og på danehoffet i Nyborg året efter sammen 

med syv andre dØmtes fredlØs, gik jagten også ind på dem, der af person

lige eller politiske grunde havde fulgt hans linie. Vi har kun en meget be

grænset viden om det, der gik forud og fulgte umiddelbart efter konge

mordet; men vi ved i hvert fald, at Pedersønnerne på Knardrup må have 

hØrt til dem, der blev ramt. Som sone måtte de overdrage gården til den 

unge kong Erik Menved, og af stormandsgården blev der således en kongs

gård, der omsider - som før nævnt - i 1326 udgjorde grundlaget for op

rettelsen af et kloster. 

Man kommer let til at tænke på, om disse års dramatiske begivenheder 

ikke tillige har gjort en ende på LangsØhus. Det ville være naturligt, om 

Absalon Anderssøn (se s. 69) under de politiske stridigheder har stØttet 

si ne nærfrænder af H videætten og derfor har måttet undgælde ligesom 

de for fejlregningen. Han hØrte endnu i 1284 til blandt folk, som ved lej

lighed medbeseglede kongens breve; men det gjorde også andre, der siden 

stod kongen imod og blev draget til ansvar derfor, ja endog folk, som be

skyldtes for meddelagtighed i mordet. Den mulighed foreligger måske, 

at Langsøhus ikke har overlevet disse skelsættende uroår, men er blevet 

inddraget som forbrudt gods og revet ned. I kilderne nævnes Absalon n

derssøn ikke senere end i l280'erne. Kun gravninger kan måske lØfte slØ

ret, der hviler over borgens endeligt. 

Derimod fortæller kilderne os lidt om en anden af Skjalm Hvides æt

linge her på egnen, en datterdatters datter af Esbern Snare, som hed Inge

fTed. Hendes moder var R egitze Ernstdatter, datter af grev Ernst af Glei

chen, hendes fader ridderen Peder Jonsøn af ErlandsØnnernes ætlinie, 

nævnt i 1299 som gælker i Skåne, i 1307 som medlem af Erik Menvecls 

råd. Ingefred havde ægtet kongens marsk, ridderen Lave OffesØn Panter. 

Jojo, det >blå blod« hverken var eller blev fortyndet! 

Men selv det blåeste blod kan komme i vanskeligheder, som tiden fører 

med sig, og i l330'erne, da Ingefred sad som enke, havde hun ikke så lidt 

at kæmpe med. Det var navnlig Økonomiske forpligtelser, der tyngede 

hende . Ganske vist må hun have ejet adskilligt gods - bl. a. må hun have 

haft en sædegård i Ganløse, siden hun skriver sig hertil i 1339 og gerne 

kaldes fru •Ingefred af GanlØse«; men forØvrigt var hendes gods efter 

tidens sædvane spredt over flere herreder, og kneb det, kunne hun skaffe 
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sig rede penge ved at sælge eller pantsætte dele af det. Det har vi også vid

nesbyrd om, at hun gjorde. 

I 1336 solgte hun således sin andel i Stridsmølle (TybjeTg hened), og i 

1339 tilskødede hun Antvorskov kloster ved Slagelse et bol skyldjord mod, 

at klosteret sikrede hende en pension på 6 mark årligt i god og gængs 

mØnt, så længe hun levede. Mest oplysende om hendes forhold er dog 

et brev, som hun den 7. septbr. 1340 udstedte på landstinget i Ringsted. 

Ved dette pantsatte hun Lindholm og MØrdrup i Uggeløse sogn til Esrum 

kloster. Det hedder i brevet: • J eg, fornævnte Ingefred, lader med bevæ

gelse tankerne sysselsætte sig med alle de velgerninger, som nærværende 

brevvisere, . .. de til enhver tid værende abbeder og konventet for vor Frue 

kloster i Esrum ... så ofte ivrigt har ydet mig, idet de i mine hyppige 

tvangssituationer ikke een gang, men lige så ofte disse er indtrådt, rede

bont og velvilligt er kommet mig til hjælp efter mit ønske. Specielt overlod 

de mig straks (som de tidligere h avde haft for vane og for af et fromt sin

delag a t trØste mig i mine ængstelser, da jeg nylig- for at indfri mine for

skellige og mangfoldige forpligtelser og for at fremme mine formål - var 

i stærk pengenØd og aldeles ikke andet steds kunne finde hjælp, skØnt jeg 

i Øvrigt forsØgte) 100 mark lØdigt sØlv i rede penge, nemlig i groter fra 

Tours og i sterlinger, og det på gunstige vilkår, skØnt de (selv) måtte skaffe 

dem ved svære afståelser af deres gods, rØrligt og urørligt, så mine oven

nævnte indviklede forhold kunne udredes•. Naturligvis måtte klosteret 

have sikkerhed for dette betydelige lån, og ovennævnte to gårde i UggelØse 

~ogn, som Ingefred havde arvet efter sine forældre, blev da pantsatte til det 

med alt, h vad de omfattede. IndlØs tes pantet ikke senest den sidste dag, 

Tryherreds ting i Slangerup blev holdt lige forud for førstkommende 

kyndelmisse, da skulle det pantsatte gods tilfalde Esrum kloster, som om 

det havde fået det lovligt tilskødet »ifØlge alle love og sædvaner på tinge 

i kongeriget Danmark•. H verken hun eller hendes arvinger skulle da have 

nogen ret til senere genlØsning. Med syvtommersØm blev hendes og en

hver som helst andens mulige forsØg på at erhverve godset hindret, hvis 

pengene ikke lå på bordet ti l aftalt tid. Man har en levende fornemme lse 

af, at både klosteret og hun var klare over, at den kommende kyndel

misse (2. febr. 1341) ville blive fejret, uden at hun forinden h avde været 

i stand til at indlØse pantet, og sådan gik det da også. 

Man må nu ikke af brevet forledes til den tro, at der herskede et min

dre venskabeligt forhold mellem fru Ingefred og klosteret. Det modsatte 
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var tilfældet. Klosteret ville kun have ubetinget sikkerhed for det, som 

efter al sandsynlighed blev dets virkelige ejendom. Derfor truedes i Inge

freds brev enhver, som på noget punkt ville •fortrædige, forurolige eller 

forstyrre« den trufne disposition, med •på dommens yderste dag at ud

stØdes af de udvalgtes skare og sammen med djævelen og hans engle at 

overgives til evigt at brænde i helvedes ild• . Det kunne vel nok skræmme 

en og anden! Nej, forbindelsen mellem Ingefred og Esrumklosteret var 

i god overensstemmelse med traditionen inden for Hvidernes æt i NordØst

sjælland. Mangfoldigt gods havde klostret i tidens lØb fået skænket af 

disse hØjbårne mænd og kvinder, og fru Ingefred var selv blandt dets vel

gØrere. I 1137 havde hun givet det alt, h vad hun ejede i UggelØse by og 

fastsat nøje regler for, hvorledes efter hendes dØd messer skulle læses hver 

tirsdag og torsdag ved et evigt brændende lys på jomfru Marias alter, foran 

hvilket hun ønskede at blive gravlagt. Og ved hver årt id til minde om 

hende og hendes forældre skulle konventet hØjtideligt bespises, ligesom 

de fattige skulle få tildelt humleØl og brØd. Greb nogen - • uanset stand 

og stilling« - forstyrrende ind i denne ordning og undlod at gØre sømme

lig bod, kunne også i så fald vedkommende vente sig udstØdt på den yder

ste dag af •de troendes samvær og fællesskabe og overgivet til •helvedes 

straffe og evige pinsel«. Dommen var på forhånd sikker! Man skulle nok 

dy sig! 

Men man gjorde det ikke! Allerede seksten år efter kom spØrgsmålet 

om Uggeløse på tapetet, idet en meget nævenyttig mand, ridderen Hartvig 

Krummedike til Kærstrup på Tåsinge, tog affære på sin husfrue Sofie Pe

dersdatter Stygges vegne. Hun var, hævdede han, fru Ingefreds sande ar

ving, og frændskab var der ganske vist mellem de to kvinder, men deres 
fælles blod var rigtignok noget tyndt: fru Ingefreds farfar, Jon J onsøn 

Litle, var fru ofies faders mormoders fader! 

Imidlertid prØvede hr. Hartvig lykken, da Ingefred var dØd; vi kender 

ikke året, men dØden er indtrådt før 25. juni 1345. SkØdebrevet af 1337 

til Esrum på Uggeløse kunne han ikke komme uden om, men var det rets

gyldigt? Havde Ingefred selv været til stede på Sjællands landsting og på 

det efterfØlgende herredsting i Lynge, da skØdningen fandt sted? Havde 

hun ved begge lejligheder haft en acceptabel værge ti l at handle for sig? 

Og havde hun under skødningen holdt i hans arm, sådan som sædvane 

var her i landet? Hvis ikke, havde dette stykke pergament jo ingen rets

kraft! 
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Det blev til nye retsmøder både p å h erredsting og landsting, til ransag

ning på kongeligt initiativ af forholdet og til dokumentation af, at fru 

Ingefreds værge på landstinget havde været ridderen iels AbsalonsØn og 

på h erreelstinget væbneren J akob KarlsØn, begge ansete og værdige mænd, 

som i a lle henseender h avde fulgt lov og sædvane ved skØdningen. Det 

fastsloges på kongens retterting i Antvorskov kloster den 4. juni 1353. 

Men H artvig Krummeclike fortsatte sit kværulanteri i h åb om trods alt a t 

få Ugge!Øse vristet fra Esrum. Da h ans husfrue lå på sit dØdsleje i 1362, 

bad hun h am så mindeligt om dog at standse denne strid, der intet godt 

havde fØrt med sig, og for hendes bØn bØjede han sig endelig. På et nyt 

retterting i Antvorskov kloster den 16. oktbr. 1362, hvor kong Valdemar 

selv fØrte forsædet, indrømmede den jordgriske stormand langt om længe, 

at hverken han, h ans fire sønner eller hans datter h avde noget som helst 

krav at gØre gældende på den nordØstsjællandske landsby. Til gengæld 

lovede abbeden i Esrum, at han ville se bort fra de 60 mark sølv, som den 

langvarige sag h avde kostet klosteret . Hvis hr. H artvig eller nogen af h ans 

arvinger senere tog sagen op på ny, måt te Esrum imidlertid kræve dæk

ning for dette udlæg. 

Flere middelalderlige sædegårde end de nu nævnte - hovedgårdene i 

Farum og Slagslunde medregnede - kender m an ikke inden for de fem 

sogne, og af dem h ar kun den ene haft udpræget borgmæssig karakter. Så

dan var forholdet i stØrste delen af landet: som regel h ar det kun været 

omkring en t reel jeclel af de adelige sædegård e, der med stØrre eller mind re 

ret har kunnet kaldes borge. Der er dog endnu et par steder, som det vi l 

være rimeligt at nævne. 

Gemt inde i det syd vestre h j Ørne af skoven Ganløse Orned ligger på el\ 

ca. 40 m lang h Øjderyg med ret stærkt fald mod vest et mærkeligt lille an 

læg, hvorfra man, inden sko~en groede til , må have h aft en meget v id ud· 

sigt. Anlægge t består af en ganske lille, stærkt afgravet hØjn ing, h vis top· 

flade næppe har været mere end ca. 5 m bred. Den er i Øst, nord og ves t 

omgivet af en sænkning og uden for denne tilsyneladende af en vold. l 

syd og sydØst synes volden så godt som helt udjævnet; men både den og 

sænkningen har sikkert opr indelig t omgivet h Øjningen på alle sider, og 

sænkningen er måske en tilfyldt grav. Forudsat, at der ikke kun er tale om 

et skuffende naturspil, m en om et lille voldsted, må dette have været al 

meget små dimensioner. Inden en prØvegravning har fundet sted, vil det 

være umuligt at sige noget bestemt om anlæggets betydning. 
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Omtrent lige så usikkert stiller det sig med »Barren« i J Ørlunde sogn. 

SydØst for sognebyen lå tidligere en sØ, der for længst er udtørret og kul

tiveret, og et stykke ude i den, ret ud for den nuværende SØgård, fandtes 

en langstrakt holm, som ældre folk på egnen kalder »Borren• eller »BØr

ren•. Den er forholdsvis lav og stærkt tilgroet med gran, fyr o. a. og viser 

intet tegn til at have været kunstigt reguleret. Der ligger mange store sten 

på den, og talrige andre blev fundet ved plantningen af den nuværende 

· bevoksning; men ingen lå på en sådan måde, at de kunne være rester af 

et fundament. avnet »Borren• eller •BØrren• gØr det sandsynligt, at her 

har ligget en borg, og herpå kunne tillige fund af munkesten tyde. Måske 

har der da her ligget et middelalderligt stenhus. 

Adelens indflydelse inden for de fem sogne kan således synes at have væ· 

ret ret ringe middelalderen igennem og i de første århundreder hoved

sageligt knyttet til medlemmer af H vidernes æt. At navnlig denne, men 

i senmiddelalderen også andre storfolk, har h aft adskilligt spredt bØnder

gods at råde over inden for sognene, vil være fremgået af foranstående, 

og flere eksempler derpå kunne have været nævnt. De fem sogne udgØr 

dog for begrænset et område til, at man af forholdene her kan få et nogen

lunde fyldigt indtryk af den senmiddelalderlige adels godspolitik, som ikke 

sjældent var af ret dramatisk karakter. Interessemodsætningerne var store, 

når afhændelser, arvedelinger eller skeltrætter satte sindene i bevægelse, 

og da gjaldt det gamle ord, at vel var loven ærlig, men at overholde den 

meget besværligt. 

Vejledende samtaler med museumsinspektØrerne Hans Stiesdal og Tage E. 

Ch1"istiansen samt arkitekt Elna Møller, Nationalmuseet, har været af megen 
værdi for mig ved udarbejdelsen af afsnittet om kirkebygningerne, hvorfor jeg 
beder dem modtage min oprigtige tak. 

Naturparken b 



Landsbyernes og vandmøllernes historie 
AF VI GGO HAN SEN 

LANDSBYHISTORI E 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

t il bevarende foranstaltninger . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de h as tigt fremvoksende sovebyer som BrØndbyerne. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

væreisen i det gamle land. 

SLAGSLUNDE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uden om liggende gårdes mere imponerende bygninger. 

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

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

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

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

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

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

i byen tilbageblevne gårde. En af de mindre gårde er dog tydeligvis fra 

81 



sin plads deroppe på sydkanten flyttet ind i byens midte, hvor den delvis 

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

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

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

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

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

kongen fyldte 50 år. 

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

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

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

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

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

det lille bondesamfund og ganske bryde med de driftsmæssige traditioner, 

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

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

to eneste tilbageværende gårde på dalsænkningens sydlige kant, og hvoraf 

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

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

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

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

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

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

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

skabet og skabe sig en selvstændig tilværelse på eget initiativ. 

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

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

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

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

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

markbØger redegøres også for dat idens dyrkningsformer, jordens bonitet, 

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

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

dige fordeling af skattebyrden på rigets landbrug. Skatteevnen udtryktes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

boligen, har formentlig været knyttet til KØbenhavns slot som komman

dant. 

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

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

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

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

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

en adelig hovedgård i nærheden, og så videre. 

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

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

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

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

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

bol. 

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

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

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

været, måske for store fæsteafgifter i forhold ti l udbyttet. Disse gårdes jor-
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der lå dog ikke ubrugte hen, men blev dyrket, formentlig ved husmænde

nes hjælp, i dette tilfælde fra Hovgård og fra præstegården, som dog der

ved fik en indtægt af jorden. 

Foruden de allerede nævnte helgårde, halvgårde og gårdfæstegårde var 

der også i 1688 en del småhuse i byen, hvortil der ikke hØrte anden jord 

end en lille kålgård, som urtehaven dengang hed. I matriklen siges det, 

at der var 8 landgildehuse, hvis beboere med andre ord var lejere, et gade

hus samt smedien, den eneste lokale repræsentant for Danmarks ældste 

håndværk. Beboerne af landgildehusene var landsbyens faste daglejerflok, 

som for deres hjælp i mark og hus lØnnedes med naturalier: korn eller mel, 

smør, ost, mælk, æg eller i ny og næ et stykke fjerkræ, foruden at de havde 

lov til a t .græsse et par småkreaturer sammen med bØndernes eller på 

forten, det vi l sige den plads i byens midte, hvorpå formentlig også deres 

huse lå. Der er grund til at tro, at nutidens små, gamle huse i Slagslunde 

er direkte efterkommere efter 1600-tallets landgildehuse, og det skulle ikke 

undre, om der endnu fandtes enkelte rester af datidens daglejerboliger i 

dem. 

Forten, et ord der endnu er bevaret i betegnelsen fortov, var fra gammel 

tid byens fælleseje og tjente en række fælles formål. H er opholdt byens 

kreaturer sig om natten, når de ikke var i stald, her græssede ungkreaturer 

ofte, her var byens vaske- og branddam (gadekæret), og her samledes byens 

ungdom. Forten var oprindeligt underkastet den særlige regel, at der ikke 

måtte bygges på den. Men denne bestemmelse, der stammer helt tilbage 

fra Valdemar den Stores tid, da de gamle landskabslove blev til, blev dog 

ikke i længden overholdt, og man finder kun få eksempler på helt åbne 

forter. Fra landsbyvedtægterne i det 17. århundrede ved vi, at stykker af 

forten blev lejet ud til gårdmændene, men de kunne ikke blive deres ejen

dom. Pladsen kaldtes også nogle steder for gaden, et udtryk som sikkert 

også omfattede de brede vejlinier, som i t iden lØb var blevet trådt af kvæ

get på deres vandring ud og h jern. På disse, ofte meget brede fædrifter 

kunne der sagtens blive plads til et husmandshus, og det var sådanne, der 

gik under betegnelsen gadehuse. 

Den gamle, danske landsby bestod således oprindeligt af forten eller ga

den, deruden om eller blot til den ene side byens gårde, og uden om 

disse igen bredte bymarken sig ud. I Slagslunde var denne delt i tre stor

marker eller vange: Kirkevangen ø. f. byen, Klodskovvang mod nord i ret

ning af Slagslunde skov, og mod syd strakte Vasevang sig frem til skellet 
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mod Søsum mark. I 1682, da byens marker blev opmålt, var Kirkevangen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nutidens synspunkt må have været meget upraktisk for det daglige arbejde 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gjaldt også præstegården. 

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

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

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

GANLØSE 

Førsteindtrykket af Ganløse afhænger noget af, fra hvilken side man 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i Chr ist ian V's matrikel. 

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

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

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

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

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

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

nem byen til] agtgården i nord. 

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

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

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

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

retter. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

af den stjerneudskiftede landsby, hvis nye jordfordeling tillod største par

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

Som sagt er forandringerne fra oversigtskortet fra 1808 ikke så gennem

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Almagergård er nyskabelser fra tiden omkring 1800. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

der. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

men hvornår er der intet, der fortæller. 

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

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

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

se grænserne mellem de enkelte stykker. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

t ilbage i tiden . 

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

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

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

da trevangsbrugets fordelin gsmønster næsten forudsatte en sluttet byform, 

og takket være stjerneudskiftningen er denne form blevet bevaret for efter

verdenen . 

KIRKE V Æ RLØSE 

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

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

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

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

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

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

numre. 

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

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

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

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

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

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

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

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

1855 og kortet ovenfor fra 1780 ser man hvordan bebyggelsen efterhånden, 

som man går tilbage i tiden, tynder ud . Hus efter hus forsvinder, nogle 

g iver allerede i 1855 plads for gårde, men b illedet af den gamle by er fØrst 

fu ldstændigt i 1780, det år da den udskiftedes. På kortet for 1855 dukker 

der en kro op omtrent på det sted, hvor Dansk Kattuntryk ligger i dag, 
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ligesom der endnu dengang lå nogle få gårde, som ikke var flyttet ud. Der 

var også færre huse på den gamle forte, og ringgaden tegnede sig tydeli

gere. På samme kort ses et smalt engdrag nØ. f. byen, strækkende sig i ret

ning af Birkegård. Dette er det gamle gadekær fra 1780. 

Kaster vi nu blikket tilbage t il 1700-tallet, får vi af udskiftningskortet 

(s. 95) et fortræffeligt indtryk af datidens landsby med dens omgivende 

marker. Kortet viser for det fØrste, hvordan byen lå meget excentrisk i 

forhold til bymarken, tæt op til det vestlige sogneskel, der dannedes af 

Bundså med dens omgivende enge. Denne excentriske beliggenhed er gan

ske sikkert årsag til, at så mange gårde ret hurtigt efter udskiftningen flyt

tede ud fra byen, i modsætning til GanlØse. Kortet viser også, hvordan 

marken bestod af 4 vange: Slwvvange, Mellemvange, Kildevange og Bo

rupsvange. Det sidste navn er særligt interessant, eftersom Borup er et be· 

byggelsesnavn. I samme vang finder man et par tomter, hvorpå der står 

skrevet Huus Pla tz og Gaard Platz. H er lå den i 1688-matriklen omtalte 

Borupgård samt et hus uden jord. Gården blev senere nedlagt og dens 

jord lagt under Kirke VærlØse som Borupsvange. I 1682 havde byen da også 

kun 3 vange: Slwvvang, der dette år var besået med byg, Kildevang, hvori 

der var rug, og M ellemvang, der lå som fælled, altså et tydeligt trevangs· 

brug. De enkelte vange var her som andre steder delt i åse, der tydeligt 

ses på s. 95, og som sædvanligt bestod hver ås af et antal agre, som regel 

Il eller et mangefold af 11, som 22 og 44, i visse tilfælde dog af 12 agre. 
Til grund for denne regelmæssighed lå, at Kirke VærlØse by bestod af Il 

gårde foruden præstegården og et par mindre lodder, tilhØrende Kirke 

Værløses og Ledøjes kirkeembeder. I modsætning til GanlØse, som havde 

bolskifte, så var der her solskifte, hvilket vil sige, at de enkelte gårdes agre 

altid lå i samme rækkefølge i åsen, regnet fra Øst mod vest eller fra syd 

mod nord, og tilmed i samme orden, som gårdene lå i byen. Det vil altså 

sige, at gård nr. l i byen altid havde enten den Østligste eller den syd

ligste ager i den enkelte ås, ligesom den syvende gård i byen altid havde 

den syvende ager i hver ås, eller hvis åsen indeholdt 44 agre: den syvende, 

den attende, den niogtyvende og den fyrretyvende, d. v. s. hver elvte. 

Alle byens gårde ejedes i 1682 af Hans Kongelige Majestæt. 7 af dem 

var på 33- 34 tdr. Id., mens 2 var på 68 tdr. Id. og 2 andre gns. på 51 tdr. 

Id. Men for at solskiftets regler alligevel skulle kunne overholdes, så måtte 

man gøre de enkelte agre noget smallere eller bredere. I byen var der 21 

huse, det ene var degnens, et andet kromandens, de fleste var kongens. 
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K irke Værløse 1855. (Copyright Geodætisk Institut) . 

Trods de gennemgribende forandringer , Kirke Værløse har gennem· 

gået siden udskiftningen, er det alligevel mærkeligt at konstatere, h vor

dan man h ar en fornemmelse af a t færdes i en gammel landsby, n etop 

fordi de gamle matrikelsnumres grænser ikke i væsentlig grad er b levet 

overskredne, men betragtes som n æsten hellige, og h vordan landsbykarak

teren yderligere understreges af de ret mange stråtækte huse, der trods 

moderni seringer ikke kan fras ige sig arven fra fællesskabets tid. 
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UG GELØSE 

Det gamle Uggeløse er i dag et mærkeligt rudiment, eller rettere to små 

rudimenter, af en by. På sydskråningen neden for kirken ligger en tæt 

klynge huse, der tydeligt er af stor ælde, men når man har set tilsvarende 

tæt sammentrængte huse andre steder, som i Kirke VærlØse eller i Farum, 

så er man klar over, at der mangler noget her, nemlig årsagen til denne 

klynge. De gårde, der skulle have motiveret husenes samlede beliggenhed 

og sluttet dem inde, er kun repræsenteret ved Kirkebakkegård og Ugge

lØsegård. På samme måde ligger der lidt vestiigere en anden, men ganske 

vist meget lille, husgruppe mellem de to gårde Damgård og Mosegård. 

Forsøger man nu ved hjælp af de gamle kort at lØse dette problem, 

så stØder man desværre på den vanskelighed, at det ældste matrikelkort, 

der er opmålt 1787, men fØrst tegnet 1813, kun viser situationen 24 år 

efter udskiftningen, der fandt sted i 1789, og der er åbenbart allerede sket 

så store udflytninger i mellemtiden, at det helt har forandret billedet af 

bebyggelsen, sådan som den må have set ud tidligere. 

Grunden til denne radikale ændring af bybilledet må sikkert søges i 

den omstændighed, at terrænet og jordbundsforholdene har talt imod en 

stjerneudskiftning, der ville have konserveret den gamle by som det skete 

i GanlØse. For det første er terrænet temmelig bakket, og for det andet er 

egnen rig på mosehuller og småsØer. Både Uggeløse sø og Gravsø var meget 

stØrre dengang, og KedelsØ var ikke udtØrret. Disse forhold og flere til 

gjorde det mest praktisk, at bymarken blev delt op i rektangulære blokke, 

så vidt det var gØrligt for søer, moser og skove. 

Kortet fra 1813 kan dog alligevel være til nogen hjælp ved bestemmel

sen af, hvor det gamle Uggeløse har ligget, for heldigvis er marknavnene 

bevare t. Ad denne vej kan man se, at byens tofter, der jo lå ved gårdene, 

havde deres plads omkring Uggeløse sø, fra dens sydØstlige ende, langs 

nordØstsiden og til den nordre ende. Man må derfor regne med, at der 

i hvert fald har været en gårdrække langs søens nordØstlige side fra Dam

gård via Kirkebakkegård og UggelØsegård til søens Østlige spids. Men da 

man også finder toftenavne på sydsiden, har der formentlig også ligget en 

gård her ovre, måske den nuværende Egholm. Byen har dog næppe været 

helt så fasttØmret en enhed som de andre landsbyer i Naturparkens om

råde, for går man tilbage til matriklen af 1688, så konstaterer man, at en 

del af gårdene havde særjorder, foruden at de deltog i de almindelige åse 
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UggelØse 1787 (1813). (Efter kort i Matrikelarkivet). 

UGGELØSE 
1787 

sammen med byens andre gårde. Gård nr. 6 havde således indtil udskift

ningen en mark for sig selv på sydsiden af Gravsø. Gård nr. 5 havde det 

meste af Barnsås ved den nuværende BarresØgård, og gård nr. Il brugte 

alene en ås, der hed Vrå, og som lå omkring den nuværende H ejreholm

gård ,· 

Men forholdene i Uggeløse kompliceres yderligere ved, at gårdene nr. 

1-2-9-14-15 foruden deres sædvanlige agre også havde jord i en mark, 
der hed Thulstrupmark. Denne lå mod Øst hvor NymØlle er i dag, og må 

være resterne af en forsvundet landsby, der nævnes i 1460 som Thyrstorp. 

Det er da rimeligt at antage, at de ovennævnte 5 gårde må have hØrt til 

den forsvundne landsby, som da er blevet nedlagt og gårdene flyttet til 

Uggeløse. 

Den gamle Uggeløse by bestod i 1688 af 18 gårde og 9 huse, hvoraf de 5 

betegnedes som landgildehuse og de 4 som holtshuse. Af de 18 gårde havde 

de 8 gennemsnitl ig 48 tdr. Id. dyrket jord, de 6 havde 36 tdr. Id. og de 

sidste 4 kun ca. 18 tdr.ld. hver. Bymarken bestod af 3 vange: Nørrevang, 

Vestervang og Østervang, hvortil kom Thulstrupmark. Fordelingssystemet 

i dette trevangsbrug var et bo/skifte, hvis enkelte bol bestod af 2 eller 3 
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gårde ligesom i Ganløse, efter 1688-matriklens nummerering fØlgende: 

(1-2), (3-4), (5- ll ), (6-8-12), (7- 13- 15), (9-10), (1 4-16), 17, 18. 

De tilbageværende r ester af denne fordums landsby er som sagt små og 

ubetydelige og fØrer en tilbagetrukket tilværelse i forhold til det nye Ugge

lØse, der er opstået på den nedlagte Slangerupbanes stat ionsterræn, og som 

repræsenterer det yderste fremstØd i StorkØbenhavns vækst i denne ret

ning. Denne fors tadsbebyggelse har også taget magten fra den hussamling, 

som knap nok har kunnet re tfærdiggØre betegnelsen stationsby, og hvis 

grundlag var jernbanen. Det er ganske mærkeligt a t se, hvordan nedlæg

gelsen af en jernbane h ar givet impulser til en befolkningsvækst på grund 

af tilflytning; men det viser, hvordan ens vaneforestillinger må revideres, 

når det gælder nutidens ændringer i bebyggelsesmønstret. 

LY NGE 

Mellem Uggeløse og Lynge er der kun ca. l km, og det er ganske mær

keligt, at to landsbyer ligger så tæt ved hinanden, ikke mere end 1/ 2 km 

fra det fælles sogneskel. Samme skel er i Øvrigt ikke særligt gammelt, for 

går man tilbage til tiden fØr udskiftningen, så forlØb det betydeligt ander

ledes. Især gjaldt dette hjØrnet, hvor UggelØses, Lynges, Vassingerøds og 

Bastrups marker stØdte sammen, og som på gamle kort hedder med et fæl

les navn StudshØjsvang, der også omfattede den under Uggeløse nævnte, 
forsvundne landsby Thulstrups marker. Også på andre punkter har Lynge 

skiftet karakter. Forbindelsesvejen mellem Lynge og vejen til Slangerup, 

hvor Lynge kro i dag ligger, eksisterede således ikke fØr omkring 1800, og 

for sydfra at komme til Lynge, måtte man dengang enten gennem V assinge

rØd eller også tage en nu nedlagt vej, der fra NymØlle omtrent fulgte sam

me linie som grusspore t og senere passerede KærhØjsminde for at nå frem 

til Lynge ved kirken . 

Det vil derfor være urigtigt at kalde Lynge for en landevejsby, eftersom 

byen er ældre end vejen igennem den, selv om den langstrakte byform 

ellers kunne friste til at benytte denne betegnelse. Lynge selv har trods 

de nyere islæt ikke helt mistet sin oprindelige karakter, sådan som det er 

overgået Uggeløse. Ganske vist har man heller ikke herfra kort, der er 

gamle nok til at vise, h vordan byen så ud i ældre tid, fØr de fleste gårde 

blev udflyttede, men der er dog tilstrækkeligt mange træk tilbage til , at 

man kan rekonstruere den gamle by. 
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Lynge 1813. (Efter 
kort i Matrikel

arkivet). 

Denne strakte sig fra LynghØjgård i syd til Folebjerggård i nord, og in

den for disse ydergrænser ligger de relativt få tilbageværende gårde på 

deres gamle plads. Det gælder bl. a. Stendyssegård, MØdekær og Kokkedal, 

og så må man tænke sig de mellemliggende huse mere eller mindre erstat

tet af de gårde, der nu ligger spredt rundt om på byens marker. 

Det oprindelige Lynge bestod af to rækker gårde, skilt af en bygade 

af ve kslende bredde, men dog temmelig smal, en landsbyform, som man 

kan træffe mange steder rundt om i landet. Midt på denne bygade var der 

dog en udvidelse, der også i dag let lader sig erkende. Den flankeredes af 

kirken, præstegården og nogle huse, men gik i ældre tid helt ind til går

den Kokkedal, og i den her liggende lavn ing, der var byens centrum, fin

der man gadekæret. Bypladsen eller forten havde også tidligere en bred 
forlængelse i Østlig retning, så at de huse, der ligger lige Øst for gadekæ

ret, i sin tid er blevet opfØrt midt på •gaden•. Dennes sydlige begræns

ning er den markvej, der fra præstegården kan fØlges et stykke Østpå. Så

danne brede forlængelser af en bys forte var ganske almindelige og angav 

en af de veje, som kvæget gik ad til og fra fælleden. I et trevangsbrug måt

te man jo nØdvendigvis have tre udfaldsveje fra landsbyen hvis man ville 

undgå alt for megen hegning af de tilsåede marker, hvor kØerne natur

ligvis ikke havde noget a t gØre. 

Byens tre vange hed Birhevangen, Ugge lØsevang og Maglebjergvang, 

der tjente det sædvanlige sædskifte mellem byg, rug og fælled eller brak. 

Der var 25 gårde til at dele disse, og det system, hvorefter det skete, var 
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bolskiftet. Men i modsætning til Uggeløse, hvor hvert bol kun bestod af 

2- 3 gårde, så var der her mange i bolet. De 5 bol sammensattes af gårdene: 

(1-7-12- 19- 22), (2- 15-24-25), (3- 8- 11- 16- 17- 18- 26), (l 0- 13- 14- 23) samt (ti 

- 20-4 (eller 5)). Den manglende nr. 9 var kun et lille sted på 4,7 tdr. Id., og 

der var ingen gård, der hed nr. 21, men til gengæld et ubebygget stykke 

kirkejord på 26,6 tdr. ld. Gårdene varierede i størrelse mellem 18 og 82 

tdr.ld., men de fleste havde omkring 40-45 tdr. ld. dyrket jord. Så var der 

også her som andre steder en hel del husmandshuse, i alt Il , hvoraf et be

boedes af en hjulmand. Men ingen af disse ejendomme havde anden jord 

end den kålgård, der lå ved huset. 

Lynge bys overdrev lå, som naturligt var, længst borte fra byen og har 

bevaret sit navn til i dag, Lynge Overdrev. Dette lå altså hen i naturtil

stand, eller rettere i den tilstand, som kvægets græssen og gnaven tillod. 

Men selv om man ser bort fra overdrevet, så var byens jorder, d.v.s. de 

tre vange, ikke ubrudte kornmarker, hvori hver en stump var under kul

tur, men den dyrkede jord afbrØdes her og der af pletter med eng eller 

mose midt i marken . Det er fØrst senere tiders kendskab til og anvendelse 

af dræning og afvanding, der har formindsket eller helt fjernet disse udyr

kede partier, og når det måske kan have undret nogen, a t datidens gårde 

var så meget mindre end nutidens, så er dette en af årsagerne. Man kan 

roligt regne med, at den dyrkede jord ved inddragning af overdrev og ved 

afvanding stort set er blevet fordoblet siden udskiftningen, og går man 

længere tilbage, så er forØgelsen af det dyrkede areal endnu stØrre. Tager 

man f. eks. blot Lynge-Uggeløse sogne, så var det dyrkede areal i 1688 på 

1280 ha, men i 1951 på 3400 ha. Men dette sidste tal må vel også sættes 

som et rekordtal, for i 1950'erne er de to sogne omsider nået inden for den 

tidsafstand fra København, der har medfØrt, a t forstadsbebyggelsen be

gynder at brede sig på den tidligere agerjord, og konsekvensen heraf vil 

da blive, at de gamle gårde efterhånden nedlægges som landbrug, hvorefter 

deres tid og deres funktion vil være udspillet. 

FARUM 

Af alle Naturparkens landsbyer er Farum den mest udviklede, i den for

stand, at nyere elementer præger bebyggelsesbilledet mere end andre ste

der i området, og at omfanget af dette moderne indslag langt overstiger 

den gamle landsbybebyggelse. Grunden hertil er ganske naturlig. Farum 
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ligger nær en stor radiærvej til KØbenhavn. der er hyppig jernbaneforbin

delse, og naturen deromkring tiltaler mange mennesker. Kombinationen 

af skov og sØ er her en vigt ig faktor. Men naturligvis spiller en aktiv ind

sats fra de lokale myndigheder også en rolle i den transformation, som 

Farum er ved at undergå. 

Dette nye element i Farum er letkendeligt alene ved sin byggestil, men 

dets placering i relation til det gamle Farum er karakteristisk. Gadenettet 

afspejler tydeligt den gamle stjerneudskilnings mØnster, idet tilkØrsels

vejene stråler ud fra bygaden, og for at de alle i sin tid som ejendomsskel 

kunne få forbindelse med de gårde, der lå ved bygaden, så måtte de 

krumme i den inderste del, sådan som Gammelgårdsvej og Gydevej så tyde

ligt viser. Det forhold, at de enkelte gamle gårdparceller bliver bredere 

udad til, har også her den konsekvens, at de nye villagrunde i en vis af

stand bliver for store, så at der må anlægges kortere, mellemliggende ra

diærgader, forbundet af ringgader. 

I den forbindelse kan det på kortene ses, hvordan den nu nedlagte bane 

fra Farum til Slangerup en overgang satte en grænse for parcelhusenes 

Farum set fra nord. ( iels Vang Larsen fot. ). 
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Gamle huse på Farum Hovedgade. 

udbredelse nordpå. Farum er stadig en stationsby, og for ud for automo

bilismens Farum ligger der en stationsbyepoke. Dennes bidrag til byens 

udvikling ligger fØrst og fremmest i det kvarter, der ligger mellem statio

nen og biblioteket, hvor der inden banens tilsynekomst kun lå den lille 

hussamling, der h edder K rogvad huse. Men stationsbytiden har også været 

ansvarlig for en hel del af de forandringer, der er sket i bygaden længere 

vestpå. 

Landsbytidens Farum kan dog ganske let erkendes. Kommer man ad by

gaden fra stationen, er der ingen tvivl om, at man ved biblioteket og politi

stationen • træder ind« i en anden tid. H er ligger bag biblioteket resterne 

af den Østligste gård, der straks efter fØlges af Gammelgård, og på den mod

satte side ligger, lidt tilbagetrukket, den fØrste gård i den sydlige række. 

Fra nu af kan man af byggestilen, af grundenes størrelse, men også af be

voksningerne i haverne bagved ret let rekonstruere den gamle bondeby, 

sådan som den så ud, inden Farum endnu begyndte at mærke storbyens 

nærhed, og længe førend Slangerupbanen i begyndelsen af dette århun

drede kunne gØre sin indflydelse gældende. 
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På kortet neden for kan man se, hvordan Farum så ud i 1855, da udskift

ningen og de efterfØlgende udflytninger var tilendebragt, og byen havde 

funde t sin nye ligevægt- Gårdene lå nu næsten udelukkende på nordsiden 

af gaden, fra biblioteket til Sejlgå1·d i vest. Men der er huller i rækken 

efter udflyttede gårde, selv om de fleste af disse stammer fra sydsiden, hvor 

kun et par stykker ligger tilbage foruden præstegården. På figure n ser man 

også det udskiftningsmØnster, der ligger til grund for den nye udparcel

lering til villagrunde. 

I byens vestlige ende, mellem bygaden, kirken og Farumgårds park ses 

resterne af den gamle forte med dens småhuse og de korte, krogede gader, 

der slynger sig ud og ind mellem dem. H er ligger i dag Farums antikke 

Farum 1855. (Copyright Geodætisk Institut). 

crø 
Clauø Nill'.s ll 

105 



Fort en i Farum. 

del, forsåvidt som denne del a[ byen er bedst bevaret, takket være en næn

som behandling. En va ndring i denne lille bydel er en ganske særlig op

levelse og rummer en stemn ing, som man ikke finder ret mange steder i 

KØbenhavns omegn. H er ligger også den gamle rytt erskole, der nu er ind

rettet til menighedshus. Men også den forhenværende markedsplads, der 

markeres af en gammel lind, byens Majtræ, hØrer egentlig forten til. 

Med dette indtryk af det ældste Farum i erindring h ar man ikke svært 

ved at lokalisere sig på det ældste kort (s. 107), der er en senere kopi af 

et kort fra 1799. På dette tidspunkt er udflytningen fra Jandsbyen endnu 

knap begyndt, og der ligger fl ere gårde på sydsiden af bygaden end i 1855. 

Et par af gårdene var dog allerede på dette tidlige tidspunkt trådt ud af 

byb illedet og flyttet ud på de lige forinden tildelte nye jordlodder . Det 

gælder således Bybækgård og Paltholm, der havde haft deres plads i den 

sydlige række. Det er ganske naturligt, at man finder de fØrste udflyttere 

blandt disse gårde, eftersom de ikke som nordsidens ejendomme kunne få 

jord, der stØdte op til gårdene, sådan som stjerneudskiftningen havde til 

formål. 
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Det Farum, der langsomt forsvandt i årene efter udskiftningen, bestod 

mod Øst af to gårdrækker med en ret smal gade imellem. Men mod vest 

eksisterede kun den nordlige række, og over for denne lå forten med dens 

småhuse. Byen bestod af 19 gårde, hvoraf de 16 ejedes af H ans Kongelige 

Majestæt. To andre, den ene en proprietærgård på 107 tdr. Id., ejedes af 

rigsmarskal von Ki:irbitz til Rugård, mens nr. 19 var præstegården. Der ud 

over var der 4 landgildehuse, 11 holtshuse og l kirkehus samt et degnebol 

på 8 tdr. Id. 

Bymarken var delt i 3 store vange. Mellem Farum og Stavnsholt lå 

Krogvadsvang, hvorfra Krogvadhuse har navn, n. f. byen lå NØrrevang og 

mod v. Gedevasevang, hvis navn er bevaret i Gedevasebro. Men derud over 

havde Farum en mindre, fjerde vang, kaldet Lillevang, der lå mellem Ge

devasevang og H estetang mØlle. Den deltog ikke i det normale trevangs-' 

skifte, men besåedes i 2 på hinanden fØlgende år, hvorefter jorden hvi

lede i 6 år. I 1682 var den boghvedemark, men noget af den brugtes også 

til hØslet. Lillevang var som de andre vange delt i åse, og disse igen i agre. 

Blandt åsene i Lillevang finder man en, der hed Boistrup ås, hvis navn må 

være det sidste levn efter en forsvundet bebyggelse, der nævnes omkr. 1370 

som Bothelsthorp. Denne må da have haft sin plads her. Måske kan det 

have været den ovennævnte af von Ki:irbitz ejede proprietærgård, idet be

skrivelsen af Lillevang slutter med omtalen af en til denne gård hØrende 

indelukt toft og nogle enghaver. - Endelig bØr nævnes, at den del af 

Krogvadsvang, der lå ø. f. vejen til BregnerØd, som dengang hed Frede

riksborgvej, kaldtes Paltholm, og at der heri fandtes en Gammeltofte ås, 

Farum 1799. (Efter 
kort i Matrikel

arkivet). 
Forumgd 1799 
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Farum Kirke set fra 
stien ved s øvej. 

hvilket i hØj grad tyder derhen, at der engang har ligget en gård på dette 

sted. 

I Farum var der bolskifte som i Uggeløse og Lynge, og gårdene i bolet 

var kombineret på fØlgende måde, efter 1688-matriklens rækkefØlge: (1 -2-5-

16) eller (1-2-4-16), (3-8-10-13), (6-7-9-20), (11-12) og (14-15). I denne bolind

deling mangler altså både proprietærgårdens to ejendomme (nr. 17 og 18) 

og p1·æstegården (nr. 19). Disses jorder lå for sig selv. Når Farumgård ikke 

optræder sammen med bØndergårdene, så var grunden den, at denne h o

vedgård havde marker helt for sig selv, og når den ikke omtales her over

hovedet, så er det delvis, fordi den ingen egentlig, synlig indflydelse h ar 

haft på bondebyens opbygning. 

Det gamle Farum, hvis li v man får kun en svag fornemmelse af gen

nem de gamle kort og matr ikler , har ikke meget tilfælles med den tilvæ

relse, som nutidens eller fremtidens Farum fØrer eller vil fØre. Men trods 

alle forandringer vil udviklingen have svært ved at slette alle de spor, som 
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århundreder h ar efterladt, og man må inderligt håbe, at Farum by stadig 

vil bevare visse kontakter med fortiden, og at det b illede, der opruller 

sig for en under en vandring i de små gader, må overleve den stadigt 

stærkere og stærkere omklamren af storbyens vidtfavnende indflydelse. 

En redegØrelse for landsbyudviklingen i Farum Naturparks område 

vi lle naturligvis ikke være fuldstændig, med mindre alle byerne blev be

handlet . N år dette ikke er sket, så er det ud fra den betragtning, at de 

byer, der i dette kapitel er blevet besøgt, hver især har deres særlige an· 

sigt, og at de tilsammen giver et repræsentativt udsnit af sjællandske 

landsbyer. H ele rækken af byer med yderpunkterne i Slagslunde og Gan· 

lØse til den ene og Kirke Værløse og Farum til den anden side viser et 

karakteristisk udvalg af de ydre og indre kræfter, der har været med til at 

udforme og omdanne det lille landsbysamfund, der til at begynde med var 

sig selv nok, til en mere eller m indre akt iv deltager i den moderne sam· 

fundsudvikling, der i visse t ilfælde er bleve t tilfØrt kraft ige impulser fra 

den sig stadigt nærmende storby. 

Etagebyggeri i Farum ved B regnerØdvej (1965). 
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VANDMØLLERNE 

Den del af MØlleåen, der gennemstrØmmer Naturparken, er endnu, så tæt 

ved udspringet, et ret ubetydeligt vandlØb, som egentlig ikke fortjener 

navnet af mØlleå. Ikke desto mindre har åen kunnet præstere kraft til at 

drive to små mØller på den korte, snævre strækning mellem Kalkgården og 

vejen, der fra GanlØse Ore fØrer over åen til Nymølle. Årsagen hertil er 

naturligvis den, at Bastrup sø virkede som et ekstra vandreservoir, der

ved skabende en nogenlunde jævn vandfØring. Men derud over fortæller 

de ældre skrifter, at mØllerne næredes også af vand fra kilder i dalsiderne. 

De to mØller var Hestetrangs mØlle (den øvre mØlle) i Ganløse sogn 

og H estetangs mØlle (den nedre mØlle) i UggelØse sogn, to navne, der gang 

på gang har givet anledning til forvekslinger. Kun af H estetangs mØlle 

er der endnu synlige rester i form af en dæmning over åen, der også i sin 

tid har tjent som vej, men i Øvrigt er navnet bevaret i stednavnet Heste

tangs huse, der refererer til den lille klynge af småhuse der omkring. 

Derimod er der ikke mange synlige spor af Hestetrangs mØlle. 

MØlleåen ovenfor H estetrangsmØllen (Øvre H estetangsmØlle). MØlleåen 
lØber i en grØft i bunden af den nu udtØrrede mØlledam. 
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MØlleåen mellem T erkelskov og GanlØse Ore. H estetrangsmØllen (den Øvre 
Hestetangsmølle) er mærket 25 c; dens mølledam strakte sig ca. 200m mod 
nordvest langs MØlleåen, der på dette kort hedder Hestetang å. Den nedre 
H estetangsmølle ses ved tallet 234; den nu delvis tilplantede mØlledam er 
mærket 233. I Terkelskov ses bl. a. Kalkovnen og (længst mod nord) Svane
søen, der er omtalt s. 128. Kortet, der er i målestokken l : l 0.000 er repro
duceret med tilladelse af Direktorate t for Statsskovbruget. 

H estetrangs mØlle, i ældre tid også kaldet Troels mØlle, hØrer man om 

i Chr. V.s danske matrikel af 1688, hvori der berettes, at vandet fra mølle

dammen havde en hØjde af 3/ 4 alen, og at det drev et hjul, hvis radius 

var 4,5 kvarter (ca. 70 cm), og som var forbundet med to kværne, der dog 
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kun kunne bruges en af gangen, og i sommertiden endda kun 4 timer dag

ligt. Som det var sædvane, hØrte der også til denne mØlle et landbrug, der 

bestod af en ager på 7,5 tdr. Id., kaldet Vestervang, foruden et par lodder 

på tilsammen 2 tdr. Id., og den samlede skyld var ansat til 3 tdr. hartkorn. 

Med hensyn til Hestetrangs mølles historie forud for 1688 svigter de 

skrevne kilder, men mØllen har utvivlsomt eksisteret i adskillige århun

dreder forinden. H erom vidner fund p å mØllens grund af adskillige mØl

lesten foruden en muret sokkel af munkesten, muret i munkeskifte, samt 

nogle ornamenterede kakler, der af Nationalmuseet er dateret til slutnin

gen af 1300-tallet eller lidt senere. Måske kunne disse fund tyde i retning 

af et mØlleanlæg, der har haft tilknytning til det gamle Knardrup kloster 

i landsbyen af samme navn. 

Derimod er mØllens historie efter 1688 ganske godt belyst. Møllen ejedes 

dengang som tidligere af kongen og var fæstet bort. Adskillige af fæsterne, 

der i øvrigt fulgte ret hurtigt efter hinanden, var kØbenhavnske borgere, 

deriblandt en feldbereder og senere en skræddermester. 

I 1776 sØgte den daværende fæster bevilling til at skænke Øl og brænde

vin for mØllens gæster, antagelig for at lokke flere kunder til. Men det 

ser dog også ud til, at mØllen ikke fungerede efter Ønske, og det er rimeligt 

at tro, at mØlledammen var noget tilgroet, og at vandhØjden i dammen 

efterhånden var blevet for ringe, for i 1798 androg den daværende bru

ger om tilladelse til at opfØre en vejrmØlle, der fik navnet NymØlle, mod 

til gengæld at nedlægge vandmØllen, hvilket bevilgedes i 1799. Vinden 

havde som kraftkilde sejret over vandet. 

H estetangs mØlle (den nedre mØlle) var at dØmme efter matriklen 1688 

af omtrent samme dimensioner som dens nabo lidt længere mod vest. 

Vandets hØjde i mølledammen var l alen, og hjulet, hvis radius var 5 

kvarter (knap 80 cm), drev også her to kværne, der dog kun kunne bru

ges en af gangen, men til gengæld formåede den at male både sommer 

og vinter uden indskrænkninger. 

Det til møllen hØrende landbrug bestod dengang af en jordlod på 12 

tdr. Id., kaldet MØllevangen, et indelukke på knap l td. Id. samt et stykke 

eng, der var takseret til 16 læs hØ. Desuden havde mØlleren lejet sig ind 

i GanlØse Ore af hensyn til svineavlen, og denne rettighed blev takseret 

til 16 svins olden. Det samlede hartkorn kom derved op på 6 tØnder og 

7 skæpper, hvoraf man kan slutte, at dette mØllebrug var en noget bedre 

foretning end Hestetrangs mØlleri. Om mØllens senere historie er det 
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værd at bemærke, at den en t id syn es at h ave fungere t som hammermØlle 

med fabrika tion af jernværktØj, men oplysningerne er mege t sparsomme. 

H estetangs mØlle opnåede dog at overleve sin nabo længere oppe ad 

åen med et halvt hundrede år, muligvis som fØlge af, at den blev alene om 

formalingen af bØndernes korn , selvom vindm~lllerne overtog mere og mere 

af arbejdet. En beretning fra 183 1 meddeler, at bygningerne til mØllen, 

der på det t idspunkt bestyredes af de t kongelige forstvæsen, bestod af 4 

længer af bindingsværk med klinede vægge. Møllen dreves tilsyneladende 

af 2 hjul med h ver sin kværn, og den kunne male 4-5 tØnder sæd i timen . 

Desuden var der ved ms6llen indrettet en hestemØlle ti l formaling af alene 

malt og gryn, og det tilhØrende landbrug var på 50 tdr. Id. ager og 20 tdr. 

Id. eng, men jorden var bortforpagtet til bestyreren af det nærliggende 

kongelige kalkbrænderi . Både vandmøllen og h estemøllen blev optage t i 

Danmarks første industri tælling fra 1838, og på en plan over T erkelskov 

fra 1847 er både mØllebygningerne og mØlledammen tydeligt markeret, 

selv om det også kan ses, at denne var temmelig tilgroet. På Generalsta

bens første kort over egnen fra 1852 er mØllen stadigt markeret, men m Øl

ledammen er stærkt formindsket, så at det tilsyneladende går mod slutnin-

MØ llesten ved Nedre H estetangsmØlle. 
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gen af dens virksomhed. Ganske vist omtales møllen endnu i første udgave 

af Trap: Danmark (1858), ligesom den er markeret på generalstabskortet 

fra 1862, men her må man erindre sig, at oplysningerne i Trap var blevet 

skaffet til veje gennem adskillige års indsamlinger, ligesom kortet fra 

1862 uden tvivl er en urevideret udgave af 1852-kortet. Man må vist derfor 

regne med, at H estetangs mølle er ophØrt at eksistere i begyndelsen af 

1850'erne, h vorefter bygningerne med en enkelt undtagelse er blevet revet 

ned, og den der i dag besøger stedet kan nok undre sig over, at den lille 

vandstrØm en gang har skaffet kraft til at drive en vandmØlle. 

KILDER: 

Christian V.'s danske Matrikel 1688. Markbog 33 (Uggeløse sogn) og Markbog 

16 (Ganløse sogn). 
S. Sterm: Topographie over Frederiksborg Amt, efter meddelte Efterretninger 

fra vedkommende Embedsmænd og Eejere. Kbh. 1831. 
J. P. Trap: Statistisk-topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark. Specielle 

Dee!, Bd. l. Kbh., 1858 
Oplysninger meddelt fra hr. E. Fri is og hr. E. 1orspang, begge Farum. 



Skovenes historie I 
AF E. L AUMA N J ø RGE NSEN 

KØBENHAVNS SKOVDISTRIKT 

Naturparkens sydØstlige del omfatter NØrreskoven og Kollekollegård. 

Lige syd for Dy bendalsrenden midt i NØrreskoven, Øst for Frederiksborg 

Landevej findes ned til Furesøen en nu ca. 300-årig, markant bØgebevoks

ning, der kaldes Svenske-bØgene. avnet stammer fra, at skoven på dette 

sted, som iØvrigt næsten overalt i Nørreskoven, blev hugget ned af sven

skerne i krigsårene 1658-60, men få år efter voksede en ny bØgebevoksning 

frem, og det er rester af denne foryngelse efter svenskekrigen, man endnu 

kan se. BØgene er meget store og bredkronede og er æstetisk værdifulde. 

I NØrreskovens sydØstligste del, grænsende til Kollekolles marker, finder 

vi den såkaldte von Langenske plantage, der er e t forstligt museum (Afd. 

54, 61 og del af 27 c). 

I midten af det attende århundrede var kronens skove i Nordsjælland 

i en så sørgelig forfatning, a t den daværende overjægermester C. C. von 

Gram, under hvem skovenes drift sorterede, indså, at der måtte gØres noget 

drastisk for at få skovene på fode igen, så de atter kunne præstere en træ

produktion. Der var i virkeligheden, som fØlge aE skovenes Ødelæggelse, 

ved at blive regulær træmangel i Danmark, hvilket dengang var en lige så 

stor fare for samfundet som i dag at mangle oli e og kul m . v., altså energi

kilder og brændsel. 

C. C. von Gram fik den 23. juni 1764 kongens godkendelse af et re
skript, der foreskrev foranstaltninger t il skovenes forbedring, og i en kor

tere å rrække efter 1764, altså for netop 200 år siden, blev der gennem

fØrt et imponerende reformarbejde i de danske statsskove. Det var især 

på kortlægningens, skovinddelingens og genti lplantningens område, at 

de n ye tanker gjorde sig gældende, og sjælen i hele den tekniske side 

af sagen var overjægermester Johann Georg von Langen. 

Et af de steder, hvor von Langen først tog fat med kunstige skovkultu

rer, var i NØrreskovens sydØstlige del, og i årene 1765-7 1 blev den plantage 

anlagt, h voraf en betydelig del, ca. 10 ha, endnu er bevaret. 

I dag bliver det meste skov frembragt ved kunstige kulturer, altså ved 

plantning eller såning, men fØr von Langens tid benyttede man i skovene 
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næsten udelukkende selvsåning, således at man blot tog, hvad naturen 

selv bØd på. von Langen var af den opfattelse, at skulle skovenes produk

tion hurtigt sættes i vejret, måtte man gå over til at benytte systematiske 

blandingskultuTeT, hvor man ved anvendelse af forskellige træarter skulle 

udvirke, at disse stØttede hinanden og udnyttede jorden bedst muligt. 

I dag tænker kun de færreste vist på, at det er von Langens fortjeneste, 

at nåletTæeme findes i vore skove. De fleste af os tager det sikkert som 

noget selvfØlgeligt, a t gran, fyr og lærk findes som bestanddele af vort 

skovbillede, og anser det for noget, der har eksisteret fra helt gammel 

tid, og dog er sagen den, at nåletræet kun har været bestanddel af vore 

skove, efter at von Langen i årene 1764-65 begyndte at plante det i vore 

statsskove. FØr hans ankomst til vort land bestod skovene hovedsagelig af 

en blanding af de traditionelle danske lØvtræarter bØg, eg og ask. 
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Von Langens afdelingssystem i den sydlige del af Nørreskoven. Ved hjælp 
af de med x afmærkede skelsten, der endnu står på deres oprindelige 
plads, har det været muligt at rekonstruere von Langens afdelingsnet. 
Grænserne mellem afdelingerne er indtegnet på et moderne skovkort i 
målestoksforholdet l : 16.000. 

von Langens kulturer indeholdt en broget mangfoldighed af træarter, 

men de blev næsten altid plantet efter bestemte systemer og mønstre, altså 

efter systematiske og ikke tilfældige blandinger. 

Betragter man i dag den Langenske plantage i Nørreskoven, er der 

vist ingen, der tænker på, at der har været og endnu er system i træart

blandingerne, men det er da også fØrst i de senere år, at vi ved at tage 

luftfotografier af skoven til hjælp har fundet til bunds i von Langens 

blandingssystem her. 
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På et luftfotografi i målestoksforholdet l: 1000 taget fØr lØvspring og 

taget skråt ind imod skoven, har det været muligt at identificere bestemte 

træer og træarter i plantagen. Ved at markere alle helt gamle træer i plan

tagen med forskellige farver efter træart lykkedes det at rekonstruere ræk

ker, rækkeafstande m. v., hvorved det afslØredes, at von Langens kultur i 

Nørreskoven oprindeligt er anlagt med øst-vestgående rækker vinkelret på 

sØ kanten, med en rækkeafstand på 21/2 meter, og at blandingssystemet synes 

at have været: en ren bØgerække, en bøgerække med indplantede nåle

træer, en ren bØgerække, så en egerække med indplantning af en mængde 

forskellige lØvtræarter, igen en ren bØgerække, så en bØgerække med ind

plantning af nåletræer o. s. v. 

Af von Langens forstprotokoller ved vi, at hans plantager har rummet 

en mængde forskellige træarter: eg, bØg, avnbØg, elm, ask, ahorn, naur, 

birk, el, pil, røn, lind, vild æble, kirsebær, hestekastanje, ægte kastanje, 

valnØd, sib iriske ærter (caragana) samt de indfØrte nåletræarter rØdgran, 

ædelgran, lærk, skovfyr og weymoutsfyr. 

I dag bærer Nørreskovplantagen præg af at være en gammel bØgeskov 

med spredt indblanding af en del lØvtræer og nåletræer, men det, der 

gØr bevoksningen enestående, er de store nåletræer. Betragter man Ørre

skovens silhouet fra BirkerØd- og tavnsholtsiden, ser man de gamle ædel

graner og lærk rage op over den i dag ca. 30 meter hØje lØvskov. Det er 

fØrst ved at gå helt hen til disse gamle kæmper, at man fornemmer deres 
vældige dimensioner. 

I dag er der kun 5 store ædelgraner tilbage i plantagen, og disse har 

fØlgende data: 

Ædelgran nr. 3 

Omkreds-cm ............ 475 

HØjde - m . . . . . . . . . . . . . . 41,6 

6 

470 

46,1 

13 

440 

42,5 

16 

440 

41,8 

17 

'410 

-12,9 

Af lærk er der 21 tilbage, og deres diameter i brysthØjde svinger fra 70 cm 

til nØjagtig l meter. Lærkenes hØjde ligger på 30-35 meter. Det interes

sante ved plantagen er desuden, at den ene ædelgran, der er 46,1 meter hØj, 

er vort lands hØjeste træ, og at en af lærkene er landets hØjeste og største 

lærk. 

Går man i dag ned i plantagen, vil man se, a t en lærkerække er hugget 

fri, og at denne sammen med lærkene i naborækkerne fremtræder som en 

levende sØjlehal i en naturens katedral. 
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Afdelingssten i 
NØrreskoven fra von 
Langens inddeling. 
Stenen står endnu 
på sin oprindelige 
plads; den ses på 
kortet over NØrre
skoven i den nuvæ
rende afdeling 42, 
afmærket med X . 
E. L. J. fot. sept. 
1945. 

En del af lærken e fra plantagen blev fældet i 1961, og planker h eraf er 

brugt som gulv i den ny foredragssal i husarstalden på Frederiksborg slot. 

Langs Frederiksborgvej i den Langenske plantages vestrand ses endnu i 

dag tydeligt et antal ca. 200-årige ege, der står i række (markeret ved en 

sort linie på kortet) . Det er rester af von Langens •levende rækværk• om 

plantagen. Han brugte visse lØvtræarter, især eg og ahorn, som ydre be

grænsn ing på sine kunstige kulturer, og hans tanke var at have længe

varende hegn om sine kulturer ved at bruge egene som levende hegns

stolper, hvorpå man med visse års mellemrum kunne sømme vandretlig

gende nåletræslægter og på denne måde forhindre kreaturer og vildt i at 

komme ind i skovkulturerne, hvor de ville gØre skade på de unge træer. 

Flere steder i Nørreskoven finder vi von Langens oprindelige skelsten, 

der dannede grænsen mellem hans afdelinger i ørreskoven. Det er maleri

ske, tilhuggede granitsten, hvoraf en er gengivet på ovenstående billede. På 

kortet s. 117 er de anfØrt med kryds. 
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KOLLEKOLLE 

SydØstligst i Naturparken ligger med gården Kallekalle i midten den smuk

ke Kollelw lleslette mellem skovene NØrreskoven, Hareskoven og Aasevang 

skov. Navnet Kollekolle 's oprindelse er calde cotae, d. v. s. de kolde 

hytteT, altså hytter uden ildsteder, der blev brugt, når h yrderne i ældgam

mel tid fra de omliggende byer vogtede kreaturerne på sommergræsning 

derude. N avnet finder vi også i dag i det engelske •cottage«. 

Galde cotae nævnes fØrste gang i biskop Peder Laurentius' dØdebog, 

h vor han skænker Landebjerge (Lundtofte), NyemØlle (Folevad mØlle) og 

calde cotae (Kollekolle) til Frue Kirke for at få læst dØdemesse over sin 

sjæl til evige tider. 

I forbindelse med planerne for en ny motorvej fra Skovbrynet station i 

syd til Farumporten ved Fiskebæk i nord viste det sig i realiteten umuligt 

at videreføre Kollekolle som egentligt landbrug på grund af den vældige 

opsplitning, vejen ville medføre af landbrugsarealerne, og der blev derfor 

i 1962-63 indledt forhandlinger om statsskovbrugets eventuelle overta

gelse af Kollekollesletten mellem skovene, medens Værløse kommune og 

et byggekonsortium eventuelt kunne overtage de vestlige arealer til sports

plads samt til opfØrelse af ca. 225 eenfamiliehuse. 

Proprietær Grut Hansens legatstiftelse, der ejede Kollekollegård, øn

skede ved at sælge gården at frigØre midler til at etablere sig andetsteds i 

landet for der at kunne videreføre sin virksomhed i henhold til stiftelsens 

fundats. 

I skovbrugets jubilæumsår i 1964, altså i 200-året for indførelse af ordnet 

6kovbrug i statsskovene, gav finansudvalget sin tilslutning til, at skov

væsenet erhvervede de ca. 200 tdr. land agerjord, der kunne forblive under 

Kollekolle, samt at man samtidig kunne erhverve skov- og agerjordsarealer

ne under Kulhus og endelig restaurant BØndernes H egn med dens tillig

gende på ca. 4 tdr. Id., og hermed er det offentlige sikret meget store sam

menhængende skov- og agerjordsarealer, der kan indgå i fremtidige planer 

for udnyttelse af de statsejede arealer i forbindelse med Københavns be

folknings fritids- og friluftsliv. 

Naturparkens sydØstlige del er således nu sikret imod en kommende by

dannelse og indgår som en værdifuld del af hele området i overensstem

melse med tanken om parkens nuværende og fremtidige funktioner. 
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Skovenes historie II 
A F J usT H o LTEN 

S KOV ENE U N D E R FA RU M DI ST RIK T 

Skov og skovbrug er to forskellige t ing. En skov er et træsamfund, natur

ligt eller frembragt kunstigt, hvis herskende og mest iØjnefaldende indivi

der er træer. E t skovbrug fore ligger fØrst når mennesker ved deres disposi

tioner griber ind i de forhol d der råder i skoven, særlig ved plantning af 

forekommende eller indfØrte træarter og ved en fØrelse af hugsten, fastlagt 

under h ensyn til den vedmasse, der årlig t vokser til , alt på en sådan måde 

at skoven føres henimod den tilstand, i hvilken den bedst og varigt kan op

fylde de krav, som mennesket stiller til den . Disse krav kan være af rent 

Økonomisk eller forsyningsmæssig art, eller de kan h ave æstetiske eller re

kreative formål. l det Økonomiske skovbrug er stØrrelsen og kvaliteten af 

vedproduktionen afgØrende, idet denne produktion i det væsentlige fin

der anvendelse som råvar e for træindustrien . 

Da skovene dækker en tiendedel af Iandets overflade, er det en national

Økonomisk nØdvendighed, at den ganske overvejende del af dem drives 

med Økonomisk formål, og dog findes der i landets gamle skovegne næppe 

et skovbrug, der ganske tilsidesætter hensynet til æstetiske eller rekreative 

interesse r. De skove, hvor disse interesser er de overvejende, er i sammen

ligning få og små. 

Skov h ar Danmark haft i umindelige tider, men et skovbrug er, målt 

med skovens alen, en forholdsvis ny foreteelse. 

Skoven som dyrket og kultiveret plantesamfund har lykkeligvis den egen

skab, som ikke genfindes i agerbruget eller andre jordbrug: at den tåler en 

udstrakt færdsel over størstedelen af sine arealer uden a t dens produktive 

formål lider derved. Dette beror på de dyrkede planters h Øje levealder. 

Kun omkring en fjerdedel af skovarealet er Ømtåleligt for færdsel og der

for undtaget fra den fri e adgang for det skovbesØgende publikum, som 

er sikret i de regler landbrugsministeriet har givet for publikums færden 

i de offentlige skove . Det drejer sig om de unge, indtil omkring mandshØje 

skovkulturer eller selvsåninger, h vor selve planterne ville udsættes for 

overlast, og de lidt ældre, endnu ganske unge bevoksninger, som, så længe 

endnu ingen Økse har lysnet mellem stammerne, har kar akter af tyknin-
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ger. l disse er det skovens dyreliv det ville gå ud over, om skovfreden blev 

brudt, for her har skovens vilde pattedyr deres skjulte dagopholdssteder, 

her bygger mange fugle deres lavthængende reder, her er det fristed, som 

betinger at et dyre- og fugleliv kan friste en ubekymret tilværelse. 

Til forskel fra landbrugsjordene er skovarealerne ikke udsat for en år

ligt tilbagevendene jordbearbejdning med plov og harve. Måske en gang 

i hvert århundrede udfører skovbrugeren jordbearbejdning i forbindelse 

med plantning, og som regel er denne bearbejdning kun pletvis og yderst 

ekstensiv i forhold til landbrugets. 

Derfor er skovjorden naturtilstanden langt nærmere, og derfor gemmer 

skovene netop en mængde synlige minder, historiske og forhistoriske, i 

form af jordfas te sten, jordvolde, gamle afvand ingssystemer, tilgroede tØrve

grave, lergrave og savgrave m. m., ligesom også enkelte gamle træer eller 

hele bevoksninger kan bringe bud fra historiske epoker, som mange ellers 

kun kender fra historiebØgernes uniforme blade. 

Det skal her forsøges at opregne en række eksempler på sådanne histori

ske minder, og selvom det mest logiske måske ville være at nævne dem 

i tidsfØlge, har jeg dog af hensyn til den interesserede skovvandrer, valgt 

at omtale hver skov for sig, og må derfor begynde med at præsentere disse 

for læseren. 

Det drejer sig om Ganløse 0Te, TeTkelslwv og Farum Lillevang, der for 

30 år siden endnu var tre adskilte skove, men som ved erhvervelse og til

plantning af mellemliggende arealer nu er blevet et sammenhængende 

skovhele. Endvidere GanlØse Eget, Kragelund, Slagslunde Skov og Ugge

lØse Skov, fire adskilte skove med ganske korte indbyrdes afstande, og enele

lig den noget mere isolerede Lystrup Skov. 

Som det er omtalt i foregående afsnit, indkaldte kong Frederik den 

Femte for 200 år siden den braunschweigske forstmand von Langen, for 

at han kunne indrette et ordnet skovbrug i de kongelige skove i ordsjæl

land. Von Langen inddelte som grundlag for sin skovbehandling skoven 

i behandlingsenheder eller afdelingeT, som begrænsedes af rette linier, og 

hvis hjØrner markeredes i terrænet med tilhuggede granitpæle, i hvilke 

de tilstØdende afdelingers numre var indhugget. De afdelinger, der bestem

tes til hugst og påfØlgende tilplantning, blev, for at holde vildtet ude, om

givet med jordvolde ovenpå hvilke sattes flettede risgærder. Langt de fleste 

af disse minder om den ældste forstlige virksomhed i skovene, er forlængst 

forsvundet, men i GanlØse 0 Te findes endnu to afdelingssten bevaret på 
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deres oprindelige plads. Den ene, i skovens sydvestlige del, er for tiden 

godt skjult i ung tæt egeskov, men den anden står meget let tilgængelig, 

lige ud mod Faurbjergvejen, få skridt fra dennes skæring med R ævemose· 

vej (alle hovedvejenes navne er angivet på granitsten ved vejenes skærin

ger). Fra denne sten har en jordvold med retning vest-Øst afgrænset det 

sydfor liggende kulturareal, eller »Plantagen « som det kaldes på von Lan

gens t id. Af denne jordvold findes forskellige brudstykker, af hvilke det 

bedst bevarede, ja fuldstændigt uskadte, kan findes Øst for sognevejen til 

VærlØse, vinkelret på denne, let synligt, fordi det nu danner grænsen mel

lem en yngre egebevoksning (afd. 205) og en ung bØgekultur (afd. 198). Af 

den nævnte •Plantage« som blev anlagt omkring 1770, findes endnu en

kelte træer, nemlig tre skovfyr og en gruppe ege (se kortet s. 125). 

GanlØse Ore er nu en vel bevokse t skov, i hvilken så at sige hver plet 

er dækket af trævækst, men for mindre end hundrede år siden, var bille

det et andet. Der fandtes den gang et betydeligt antal tØrvemoser uden 

eller næsten uden trævækst. 

Den stØrste mose, omtrent midt i skoven, kaldes Magle Mose, og den 

deles af Nyvangsvej - en af de veje der udgår fra »S tjernen « som kaldes 

Fem Veje - i Store M agleMose og Lille Magle Mose. 

H ele dette areal, ca. 35 ha., henlå dengang med naturlig bevoksning af 

græs og lyng. Forfatteren har som ung skovrider talt med gamle folk, der 

endnu erindrede dette billede. Mosen udnyttedes på den måde, at der ved 

en årlig auktion solgtes •græsnumre• og • tØrvenumre• til egnens bØnder. 

Græsnumrene benyttedes da til slæt, tØrvenurorene til tØrveskær. Da man 

dengang ikke benyttede bortpumpning af vand under tØrvegravning, kun

ne skåret ikke blive dybere end til grundvandet, og da det stod hØjt, blev 

tØrvegravene ikke dybere end at de i de mellemliggende år er vokset så 

stærkt til, a t man nu kun finder 30-40 cm dybe, firkantede fordybninger, 

adskilt ved •bænke• der holdt vandet ude fra næste års skær. 

Von Langens Plantage i den sydØstlige de l af GanlØse Ore. En von Lan
gensk afdelingssten står stadig på sin oprindelige plads i den sydlige del af 
den nuværende afdeling 211. En jordvold, der går vinkelret på landevejen 
ca. 600 m nord for Vær!Øsehus, danner nordgrænse for plantagen. Af den 
oprindelige plantning findes kun ganske enkelte træer i afd . 221, 210 og 
223. Skov kortet, der er i målestokken l : 10 000, er reproduceret med tilla
delse af Direktoratet for Statsskovbruget. 
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Som en udposning af Magle Mose mod sydvest ligger Kælling Liung, 

hvis navn viser at dette moseareal var lyngbevokset, og her finder man 

lignende rester af gamle tØr veskær under de unge graners mØrke. 

En anden arm, kaldet Dyremose, sender Magle Mose ud mod Øst. Dette 

moseareal synes at have været benyttet udelukkende som græseng, resterne 

af rammen til et svært egetræs stigbord, hvormed grundvandstanden kunne 

reguleres efter græsvækstens tarv, findes endnu. 

I halvfjerdserne og firserne af forr ige århundrede blev ikke blo t Magle 

Mose, men alle de mange andre åbne moser i egnens skove udgrØftede, 

grundvandet sænkedes, og moserne blev tilplantet, overvejende med 

gra n. I Magle Mose foretoges en vis indblanding af fyr som stammer fra 

frØ, indfØrt fra Sverige. Det er meget ranke træer, som har forøget bevoks

n ingens stab ilitet såvel som dens skØnhed . 

De omfattende og meget dygtigt gennemfØrte afvandingsarbejder, falder 

i t id nær sammen med E. M. Dalgas' og det nystiftede H edeseJskabs virk

somhed i jyske h edeegne, begge dele kultiveringsarbejder, udsprungne af 

en trang til at gØre landet •stØrre indadtil« efter tabet af hertugdØmmerne, 

en trang der fandt udtryk i det motto som digteren, H. P. Holst gav ud

tryk i den kendte devise: •for h vert et T ab igjen Erstatning findes, hvad 

udad tabes, det maa indad vindes. • 

De rester, der endnu findes af den gamle granbevoksning i Magle Mose, 

er vel store træer, men de er tydeligt aldersprægede og har næppe nogen 

lang fremtid. 

Som erstatning er gennem de sidste 30 år frembragt en ny, gruppevis 

uensaldrende bevoksning, af gran og fyr, dels ved plan tning, men for en 

stor del ved selvsåning, og skovbilledet minder idag ved sin naturprægede 

mangel på regelmæssighed, om et smålanelsk skov landskab. 

Ganløse Ore skilles fra T erkelskov af MØlleådalen, og forlader man 

skoven i dens nordside ved • Kalkværksleddet c, kan man fØlge en S-snoet 

vej ned i dalen, og passere åen ved et lille gammelt hus som er den sidste 

rest af den gamle • Kalkgård • . Længe inden kalken, som gav anledning 

til dannelsen af de anfØrte navne, fik interesse, fandtes her en vandmØlle 

(Øvre H estetangs MØlle, s. II I), og fØlger man åen ca. 450 m nedad dens 

lØb, får man atter Øje på et hus, H estetangshus, som nu er skovbetjentbo

l ig, men som i sin tid har udgjort en flØj af stueh uset til en anden vand

mølle, Nedre Hestetangs Mølle (s. 112). Denne mØlle var i drift så sent som 

omkring 1880. En mØllesten f indes endnu bevaret på stedet (s. 113). 
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Ovenfor Nedre H estetangs MØlle lå mØlledammen, den er nu urlgrØftet 

og tilplantet med æl og ask, men den fladt skåldannede terrænform lader 

endnu ane, hvor dammen har ligget. 

T erkelskov var tidligere meget mindre end nu, idet den kun bestod af 

den bØgeskov, der strækker sig fra ovenfor H estetangsvejen mod nord til 

det engdrag, der har hØrt til skovridergårdens landbrug. Den kaldtes M Øl· 

leskoven, og i den havde mølleren i H estetang græsningsret for sine krea

turer. MØlleriet blev en tidlang drevet af et dynast i, hvis medlemmer skifte

vis hed Terkel J ensen og J ens Terkelsen. Muligvis har mØlleren også haft 

andre fordele af skoven end græsningen, så egnens folk har fundet det na

turligt at kalde skoven for Terkels skov. 

Mølleskoven og de tilstØdende jorder under Øvre H estetang mØlle inde

holder store kalkblokke af saltholmskalk. I den reformperiode, der præ

gede vort land under kong Frederik den Sjettes kronprinsregime og fØrste 

kongeår, foreslog overførsteren, som den overordnede forstlige myndighed 

dengang kaldtes, at udnytte kalken , som kaldtes terkelskovkalk, til kalk

brænding, og i 1810 var kalkværket i Terkelskov i virksomhed under den 

lokale skovriders ledelse. Kalkværket blev gennem en årrække drevet med 

så tilfredsstillende Økonomisk resul tat, at kong Frederik tilkendegav over

førsteren sin •allernådigste tilfredshed« hermed. Efter midten af århun

dredet gik det imidlertid tilbage med virksomheden, vistnok som fØlge af 

konkurrence med faksekalken, og i 1869 blev værket endeligt nedlagt. 

Kalkovnene lå på begge sider af H estetangsvejen mellem ·De fem BØge• 

- i vejsvinget lige nord for den gamle Kalkgård-og H estetangs MØlle, og 

ved arbejder i jorden er man i de senere år fl ere gange stØdt på rester af 

kalkovnenes murværk. Alle di sse rester Jigger atter skjult under jordens 

overflade, men terrænet i nærheden af brændingsstederne er i hØj grad 

præget af kalkgravn ingen. Den der betragter terrænet langs nordsiden af 

H estetangsvejen, dets uregelmæssige stejle skrænter, der undertiden er ter

rasseformede, vil let gØre sig klart, a t her står h an ikke overfor istidsland

skabets blØde rundinger; denne terrænform er skabt af menneskeligt virke, 

gennem udgravning af kalkstenen og tilbagekastning af det materiale af 

jord, sten og gr us, der ikke havde kalkgraverens interesse . Lignende, om

end knap så voldsomme terrænomvæltninger findes længere mod vest i 

skoven . 

De jorder over hvilke en primitiv industriel virksomhed havde nået sin 

blomstring og sin h envisnen, lå efter udnyttelsen af kalken som en grus-
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Svanesøen mellem Terkelskov og Farum Lillevang. Svanesøen er den vest
ligste af de fire søer, der blev skabt ved tØrvegravning under 2. verdenskrig. 
Fot. ca. 1955. 

og stenfyldt Ørken uegnet for landbruget. Kun en form for jordbrug kunne 

udnytte denne Ødemark: skovbruget, og i lØbet af 70'erne blev Terkel

skovens areal næsten fordoblet ved tilplantning af kalkbakkerne med gran, 

som senere blev aflØst af den nuværende egebevoksning. 

Under den gamle MØlleslwvs bØgekroner fØrer en bakket og snoet vej 

ud til den sidedal som Mølleådalen sender op mellem Terkelskov og Fa

rum Lillevang. Her græssede endnu i l930'erne røde kvier i engene og 

sØgte skygge og ly under skovens bryn. Men verdenskrigen skrev sin histo

rie på dette landskabs ansigt. Kulmangel, brændselsnØd, medfØrte den yder

ste udnyttelse af landets brændselsreserver. I fire år snurrede tØrveæltema

skiner og vandpumper i de frede lige enge, fra 4 til 5 meters dybde blev 

tØrvernassen hentet frem. Men da kuldamperne igen fandt vej til danske 

havne, standsede tØrvemaskinernes gang, og kilder piblede frem fra tØrve

gravenes bund og fyldte gravene med vand. Få år senere var det der fØr 

havde været eng, bleve t til fire smilende skovsøer, omgivet af unge frodige 

bevoksninger af æ! og ask, som knyttede Terkelskov sammen med Lille

vang. Hvor fØr heste og ungkreaturer græssede, og rævehvalpene vendte 
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kokasserne for at æde skarnbasser, der slog nu gedden, og gråanden rugede 

på de småØer, som var levnet i tØrvegravene. Undertiden har også vilde 

svaner gæstet søerne. Ansigtet blev et nyt, men ikke mindre smukt. 

FØlger man fra Skovridergården landevejen mod Øst gennem Farum 

Lillevang, forbi unge lØvtrækulturer, overraskes man af et billede af usæd

vanlig karakter, en bØgeskov, ikke som man kender den idag, hvor skov

Økonomi og industrielle krav præger bevoksningsformen, nej, en bØgeskov 

som den vi læser om i eventyrene, og som vi har set prøver på i teaterdeko

rationerne. Træerne har metertykke stammer, krumme og krogede, og 

dette stykke skov kan da også fØre sin livshistorie tilbage til de år, 17 45 og 

nærmest fØlgende, da kvægpesten hærgede i landet. I en tid da hornkvæg 

og får den stØrste del af året sØgte deres karrige fØde i skovene, havde den 

naturlige fremvækst af nye slægter af bØg og eg de trangeste kår, men en 

kvægpest, der bragte bonden fra armod til sult, gav skovens fremvækst lyk

kelige kår, og disse ulykkesår bragte store årgange frem i de kuede skove. 

I lØbet af forrige århundrede faldt disse årgange de fleste steder for Øksen, 

men denne plet havde man ikke nået at forynge i 1905, da skovrideren 

foreslog, og landbrugsministeriet bifaldt, at den skulle bevares som »na

turmindesmærkec, skulle have lov at leve så længe den kunne, og denne 

grænse synes forelØbig ikke at være n ær_ 

Midt mellem de gamle bØge minder en meget stor oldtidsgrav om endnu 

langt fj ernere tider, den bærer fra fØr mands minde det profane navn 

»KaffehØj•, som synes at antyde at stedet i sin tid har været sØgt som ud

flugtssted. 

De gamle bØge er skilt fra den opvoksende ungskov, der rækker til skov

ridergården, af en jordvold som fortsætter syd for lØvtrækulturerne. !dag 

ved alle egnens folk, hvilken betydning den har haft, men fremtiden vi l 

måske spØrge, hvorfor den er rejst. 

Den dannede grænsen mellem skoven og det landbrug, der var tillagt 

skovriderembedet, og den bringer, som så mange andre jordvolde og sten

gærder, der har omgivet skovfogeders og skovlØberes tjenestejorder, bud om 

den naturalØkonomi, der i sin tid var grundlaget for alle landlige hushold

ninger, og om jorder der er ve ndt tilbage til skoven, hvorfra de var taget. 

Mange steder inde i skoven kan man stØde på andre jordvolde og sten

gærder_ I nogle tilfælde kan gamle stednavne forklare deres oprindelse. 

Mellem Midtvejen og den nedlagte Slangerupbane, lØber i Farum Lille

vang en jordvold, der skilte den nordlige del, som fØr skovens indfred-
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Farum Lillevang. Den nedlagte Slangerupbanes banelegeme danner syd
grænsen for afdelingerne 237 og 239, der rummer BØllemose og Lodden
mose. Længst mod nordØst Isle Mose. Skovkortet, der er i målestokken I: 
lO 000, er reproduceret med tilladelse af Direktoratet for Statsskovbruget. 

ning hØrte til overdrevet, fra det der dengang kaldtes Lillevangen. I for

bindelse med flettede risgærder har disse jordvolde i sin tid forhindret de 

lØsgående kreaturer i at søge fremmede .græsgange. Den sydvestlige del 

af Uggeløse Skov, der er afgrænset fra den Øvrige skov ved en buet jord

vold, kaldes Hestehaven, i Lystrup Skov findes Natkobbelgærdet. I nær

heden af Frederiksborg har en del af disse indhegninger, der ofte kaldes 

kobler, i Nordsjællands folkemål ~ kogler •, været benyttet af det kongelige 

stutteri. 

I den del af Farum Lillevang, der engang har hØrt under Farums over

drev, blev for nogle år siden opdaget en gammel brØnd, der var fyldt med 

lØv og jord. Da den blev renset op, viste den sig stadig vandførende. Den 

var sat af kampesten uden mØrtel imellem, og da intet tyder på en tidligere 

bebyggelse her, er der næppe tvivl om, at den har været anvendt til krea

turvanding, dengang høvederne endnu gik løse i overdrevet, altså rør land-
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brugets udskiftning af fællesskabet og skovenes •separation• fra land

brugsjorden. 

Ud mod Farum Lillevangs nordØstre grænse ligger den store Isle Mose, 

i sin tid åben mose, der blev udtØrret og tilplantet i samme periode og 

på samme måde som Magle Mose i Ganløse Ore. Den er nu bevokset med 

ung rØdgran, som er tredie skovgeneration. Nogle ældre birk og enkelte 

meget ældre skovfyr findes endnu levnet som repræsentanter for anden 

og første generation. Den nuværende tætte grantykning s k juler rester af 

gamle tØrvegrave. 

Samme skæbne fik moserne i de andre skove, og som de voksede til, hele

des skovene til ubrudte skovmassiver, og en mængde skovrande, angrebs

linier for periodiske storme og den dagligt slidende vind, forsvandt. Den 

der kommer ud på disse gamle mosearealer, erkender let stedets karakter. 

I den sorte blØde tØrvejord, der findes lige under det brune nåledække, 

kan man jage sin stok ned lige til håndtaget, når man da undgår at stØde 

på de stØrre rØdder. 

Også i skovene i Naturparkens vestlige del fandtes store moser, der nu 

er blevet til skov, og af hvilke de fleste bærer anden skovgeneration: Tan

gelandsmose i den vestlige side af UggelØse Skov, tæt syd for landevejen, 

den granbevoksede BØllemose, og Sorte Mose, hvor granskoven er aflØst af 

unge lØvtræer. Disse to moser delte, da de var ubevoksede, Uggeløse Skov i 

to adskilte dele, som tilplantningen knyttede sammen til en skov. I den 

sydligste del af Lystrup Skov lå Ørnemose. I Slagslunde Skov blev Gulbjerg 

Mose tilplantet i 70'erne, og i l930'erne stod her tæt og mØrk gammel 

granskov. I dette billede greb verdenskrigen ind og ændrede landskabet 

fuldstændigt, for tØrven var sort og god og dyb, og mosen strakte sig næ

sten til skovens grænse, så her var let adgang til åbent terræn, hvor tØrv 

kunne tØrres. Granerne blev hugget og blev med generatorbiler, med 

bØgebrænde som drivkraft, fØrt til savværkerne, stØdene blev ryddet og 

sønderdelt og fandt vej til kakkelovne og komfurer, så blev en sporbane 

anlagt, og tØrvernassen kØrt på tipvogne ud på marken, hvor vind og sol 

kunne omdanne den sortebrune vælling til brugbart brændsel. Idag er 

Gulbjerg Mose en langstrakt skovsø, hvor blishøns og gråænder ror mel

lem dunhammerholmene. Den der passerer ad sognevejen fra Slagslunde 

by mod Slangerup, kan se den blinke mellem bØgestammerne. 

FØlger man i Slagslunde Skov vejen forbi søen op ad den lange bakke, 

omtrent til dens top, så kan man, om man til fods søger nogle få meter 
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UggelØse Skov. Landevejen Farum-Slangerup ses længst mod nordØst. Skov· 
kortet, der er i målestokken l : 10:000, er reproduceret med tilladelse af Di
rektoratet for Statsskovbruget. 

ind i bØgeskoven, finde nogle ejendommelige, uregelmæssigt kantede gra· 

ve, tilfØget med lØv, men dog lette at erkende. Det er pottemagergrave; 

her findes det fineste sandfri ler, der i sin tid blev hentet og anvendt i en 

huslig industri, som nu er glemt på denne egn. 

Andre steder i skovene, og særlig hyppigt i Slagslunde Skov stØder man 

på en anden form af grave, savgravene. Det er 3-4 meter lange grave der 

oprindeligt var noget dybere end en mands hØjde. FØr savværkernes tid 

har tildannelse af egetØmmer fundet sted her. Det stammestykke, kævlen, 

som skulle skæres, blev rullet på langs over savgraven og omdannet til fir

skåret tØmmer ved hjælp af langsaven, et meget langt og stift savblad med 

tværstillede træhåndtag, der blev trukket af to mand, den ene stod oven 

på kævlen, den anden i savgravens bund. 

(7. 10.1963) 



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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a b c d 

+50 m 

+ 25 

o 

-;-25 

+28 

1
+19 

. 

+7 + 10 

;.30 

e g h 

+50 m 

+35 
+25 

o 

-;-25 

-+50 

LJ -2 3 4 5 

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). 
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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 ; 

141 



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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.",=:::::; tunneldal. 

ås. 

~ flodslette. 

"-<.... . ..: israndslinie. 

= gletsjerstrøm. 

K> 20 JO 40 50km 

Hovedtrækkene i Øst-Danmarks istidslandskab. (D. G. U. 1960). 

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). 

175 



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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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 
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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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Skovene og skovbruget 
AF JusT HoLTEN 

SKOVEN OG DENS TRÆER 

Den der søger ud i skovene i området nordvest for KØbenhavn, mellem ho

vedstaden og Slangerup, for at søge rekreation i naturen, og som ikke vil 

lade sig nØje med de skØnhedsindtryk, som naturens skabninger, skovens 

træer og fugle, lader hans øje og øre opfange, men som bag disse indtryk 

sØger at fatte sammenhængen og udviklingen i det han ser og hØrer om

kring sig, han vi l snart opdage, at selvom plante- og dyrelivet overalt ud

folder sig om ham i dynamisk livsrytme, under årstidernes vekslen og na

turens gang, så er disse skove, sådan som han ser dem idag, lige så meget 

præget af menneskehånd og menneskeværk som af naturens skabende kraft. 

Han gØr sig, allerede inden han når ind ad skovleddet, klart at skoven 

er opstået som resultant af de to komposanter: naturens og menneskets for

mende evne. 

Skovleddet, en grov tildannelse af et skovens produkt, spærrer, når det 

er lukket, for kØrende færdsel i skoven, for til begge sider strækker sig gra

nitstengærder, sat med fa~aden ud mod naboen, på den indvendige side 

pakket med jord. Disse stengærder blev rejst omkring år 1800, da skovene 

gennem udskiftningslovene var blevet •separerede«, hvorefter det areal der 

lå indenfor skovgærderne, efter lovens, og også efter nugældende skovlovs 

bestemmelser, skal vedblive at bære skov. 

Det er vist almindelig antagelse at denne uhyre stentransport skete som 

hoveriarbejde, men det er ikke rigtigt, det var egnens frie bØnder der ud

fØrte arbejdet i entreprise for kongelig r egning. Samtidig befriedes de til

stØdende bondejorder for en stor mængde sten som hidtil havde været til 

stort besvær ved plØjning, såning og hØst. 

Gennem ledgabet fØrer vejen ind i skoven, og herinde forgrener den sig 

i et omfattende net, hvis vigtigste opgave er at muliggøre transport af sko

vens produkter, gavntræ og brænde, ud til de offentlige veje. 

Enkelte veje eller dele af vejsysteme t kan fØres tilbage til parforcejagtens 

tid, den opnåede sin hØjeste blomstring i 17-hundredtallet. Det er de så

kaldte stjerner der minder om jagtglade kongers færden i •vildtbanen«: 
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IndkØrslen til Ganløse Eget ved Lerbakkehus. Fot. 1964. 

fra et punkt stråler 5, 6, op til 8 veje ud og forlØber i rette linier, uden 

hensyn til bakker og moser, gennem terrænet, så langt Øjet rækker. Fra disse 

stjerner, som findes mange steder i Nordsjællands skove, kunne jagtens 

gang fØlges, eller dog glimtvis iagttages, og signaler gives til vej ledning for 

herrerne og for meuten. l århundreder har bØnderhestene ad disse jagtveje 

måttet slæbe de tunge brændelæs, ofte på tværs af terrænets naturlige trans

portretning, og endnu idag går lastvognene i l. gear, når de skal kravle 

over de stejleste bakkeknolde, i uvidende ærbØdig hyldest til jagtens gud

inde og hendes kongelige tilbedere. 

De fleste veje er dog af nyere oprindelse, og særlig perioden efter fØrste 

verdenskrig til midten af århundredet, bragte en stærk udvidelse af vejnet

tet, på grund af lastautomobilets gennembrud som transportmiddel for 

skovens produkter. 

Når man spadserer henad vejen og betragter vejbanen foran sig, vil man 

bemærke, at de moderne vejbelægninger, tjære, asfalt og beton, er næsten 

ukendte i skovene, her fremtræder vejene som i gamle dage, grusdækkede 

macadamiserede veje, som tiltaler det Øje, der sØger rekreation, afslapning, 
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skØnhed eller romantik, ikke blot fordi de virker gammeldags, men også 

fordi hele deres udseende og udbygning står som et fØlelsesmæssigt symbol 

og en teknisk garant for lav færdselsintensitet og ringe hastighed. 

Fra vejene ser vi til hØjre og venstre ind på træerne, på bevoksningerne 

som sammensætter skoven. Den nordsjællandske skov er overordentlig af

vekslende, snart passerer vi bØgeskov, snart eg eller andre lØvtræer, som 

atter aflØses af gran, snart går vi forbi den 100-årige eller ældre bevoksnings 

ærværdige trækæm per, snart kigger vi ind gennem de snævre lysninger mel

lem stammerne på den unge skov, hvis træer er så tykke som spadserestokke, 

eller vi kommer forbi unge •kulturarealer«, hvor knæhØje skovplanter 

kæmper om lyset med græs, bregner og andre urteagtige planter. Men in

gen steder ser man det frodige kaos af alle aldre og stØrrelser imellem hin

anden, som det kan ses i naturskoven. 

Lad os et Øjeblik søge at forestille os, hvordan billedet ville have set ud, 

hvis ikke mennesket havde grebet ind og formet skoven i sin interesses bil

lede. Flere stØrrelser af træer samlet på det snævreste areal, overhovedet 

flere aldre repræsenteret, urgamle træer og træruiner, der ikke hører til i et 

ordentligt skovbrug. Men færre arter. BØgen dominerende, i langt hØjere 

grad end nu, og spredt mellem bØgene århundred- og årtusindgamle ege, 

mange hule, mange med store afknækkede grene, og unge ege, men kun i 

mosekan terne, det eneste sted hvor de kunne finde lys nok i den ellers alt

for mØrke bØgeskov. Foruden eg, og mest spredt i bØgeskovens frugtbareste 

del, også ask, rØdæl, ælm, fuglekirsebær. Kun i grundvandsnære, om vinte

ren måske oversvømmede lavninger fandtes ællen bevoksn ingsdannende, 

på overgangen til hØjbundens bØgeskov måske ask, over de magre tØrve

moser åbne bevoksninger af birk. 

Men efter gran eller noget andet nåletræ ville vi søge forgæves. 

Gennem årtusinder var skovene det område, hvorfra landets beboere 

hentede træ til husbygning og skibsbygning, redskaber, brændsel og gærd

se!, uden tanke for om de oprindeligt meget store forråd af skovprodukter 

kunne strække til. Stigning af befolkningstallet og den stadige formind

skelse af skovarealet fØrte med sikkerhed hen imod det skæringspunkt, hvor 

skoven ikke længere kunne tilfredsstille befolkningens behov, og dette 

punkt var i virkeligheden langt overskredet, da man i ledende kredse indså 

nØdvendigheden af en radikal ændring i behandlingen af skovene. Man 

måtte indfØre et reproducerende skovbrug, d . v. s. man måtte dyrke skov, 

som man dyrker landbrugsjord, og indrette hugst og kultur sådan at sko-
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vene bevarer deres fulde vækstevne og vedvarende gendanner den ved

masse, der hugges i dem. 

Tidligere havde skovene gendannet sig selv, gennem deres egen frØpro

duktion, og deres sammensætning af træarter måtte derfor være indskræn

ket til de forholdsvis få lØvtræer, der naturligt fandtes. 

Det tidspunkt da et reproducerende skovbrug blev indfØrt i Nordsjæl

lands skove, ligger nu 200 år tilbage, og denne omvæltning fØrte med sig en 

meget mærkbar udvidelse af antallet af skovtræarter, et forhold der i hØj 

grad præger vore skove idag. 

En lille pose skovfrØ kan blive til mange tusinde store træer, og derfor 

var det let at indfØre nye træer i stor mængde. De fremmede lØvtræer man 

indfØrte, fik ingen betydning, hverken for landskab eller for produktion, 

men det helt nye, som snart skulle sætte et ukendt præg på vore skove, var 

de stedsegrØnne nåletræer. Af disse havde rØdgranen og skovfyrren en me

get betydelig naturlig udbredelse nord, Øst og syd for Danmark, mens ædel

granen havde sit hjem i Mellemeuropas bjergegne. Endelig kom en fjerde 

nåletræart til, lærken som hentedes fra alpeområdet, og som har den ejen

dommelighed fremfor alle andre europæiske nåletræer, at den taber sit 

lØv om vinteren ligesom lØvtræerne. 

De fire nævnte nåletræer kom alle til at spille en rolle i Nordsjællands 

skovbrug, og de er alle stadig genstand for dyrkning i de skovområder, som 

omtales her, men mens de tre arter har fået en så beskeden plads, at de 

slet ikke eller kun ganske lokalt kan bidrage til at sætte deres præg på sko

ven, blev rØdgranen, eller granen som den almindeligt kaldes, et meget ud

bredt og i hØj grad værdsat emne for skovdyrkningen. 

Senere har man forsØgt talrige andre nåletræarter i det håb at finde en 

art der ved stØrre produktion, værdifuldere ved eller stØrre modstandsdyg

tighed mod angreb af svampe og insekter, kunne overgå de tidligere 

kendte. Man har hentet frØ fra Østasien, fra Kaukasus, fra Nordamerika, 

men det er ikke lykkedes at finde en sådan idealtræart, og så langt ud i 

fremtiden vi kan se, må vi regne med rØdgranen som ubesejret nummer l 

blandt de dyrkede nåletræer. Kun to senere indfØrte nåletræarter vil vi for

holdsvis hyppigt kunne træffe på vore skovvandringer. Det er to arter, der 

er hentet fra U.S.A.'s og Canada's Stillehavskyst, douglasgranen og sitka

granen, begge karakteristiske ved stærk vækst, stor produktion, men næppe 

så alsidigt anvendelige i træindustrien som vor europæiske rØdgran. Først 

når vi har fået store stammer frem i betydelig mængde, kan dog deres 
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UggelØse Skov ved RØde Bro. l forgrunden gran, der skal anvendes til cel
lulosetræ. Fot. 1965. 

værdi som råvare bedØmmes sikkert. Skovdyrkningen arbejder langsomt. 

Spillet mellem de h jemlige og de fremmede træarter har hidfØrt den 

stilling i dag, at bØgen stadig er den ganske fremherskende træart i egnens 

skove, den som mere end nogen anden art sætter sit præg på skovlandska

bet og tillige den art, som giver den stØrste totale produktion, men som 

nummer 2 kommer granen. Langt efter, som nummer 3, kommer egen, 

mens ask, birk og andre lØvtræer kun findes hist og her, alle tilsammen 

dækkende et areal omtrent så stort som egens. 

Granens indfØrelse og anselige udbredelse i skovene har haft overordent

lig stor betydning for skovbruget. Dyrkningsmæssigt er den hurtigt blevet 

populær blandt skovens folk, fordi den er beskeden og let at have med at 

gØre. Den trives på al slags jordbund, ler, sand og grus, på tØrvemoser, 

når blot de er vel afvandede, den klarer sig godt i konkurrencen med de 

urteagtige planter på kulturarealerne, og lider sjældent alvorligt af den 

nattefrost, som er så hyppig i denne egn i maj måned og i begyndelsen af 

juni. Den efterstræbes ikke stærkt af råvildtet sådan som eg, ask og ædel

gran, og den har ingen interesse for markmusen, der, mens den overvintrer 
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i skovene, ofte gØr stor skade ved at gnave barken af de unge bØge og andre 

lØvtræer. 

Når granen vokser til, afkaster den snart nyttige og let sælgelige pro· 

dukter, allerede fra de første udhugninger der ofte udføres 15 a 20 år efter 

plantningen. De fØrste vedprodukter granskoven yder, finder anvendelse 

som indhegningsmateriale for haver og kreaturfolde, men senere, når stØr

re dimensioner er opnået, er der en uhyre mangfoldighed af anvendelser 

for grantræet. Noget bruges i rund tilstand, efter imprægnering, til telefon

stænger og ledningsmaster, men de fleste granstammer går til savværkerne, 

en betydelig industri der omdanner vore runde graner til firskåret tØm

mer, til planker og brædder, lægter og lister. Trods jernets og betonens 

sejrsgang er granstammernes savskårne produkter langt fra blevet overflØ

dige i byggeindustrien. Grantræ, der har undergået en stærkere omform

ning, ad mekanisk eller kemisk vej, indgår i mØbelplader og bygningspla

der, træuld, papirmasse. H ermed er kun nævnt de vigtigste af de mange 

industrielle produkter, som skylder grantræet deres tilblivelse. 

Hert il kommer så varer af en hel anden art, de uhyre mængder af gran

grene, der under navnet »pyntegrØnt• sælges i en kort sæson i november 

måned til dækning af grave og i gartnerier, udsmykning af butikker og 

gader. Endelig er der juletræerne, store graner til byernes torve og pladser, 

til forsamlingshuse og skoler, og millioner af små juletræer til millioner af 

hjem. Millioner, for det er ikke blot i vore egne hjem man danser om dan

ske juletræer, vi sender også træer t il FærØerne, Island og Grønland, hvor 

man mangler granskove, men ikke fØlelse for julegranens charme. Meget 

stØrre mængder eksporteres dog tillande syd for Danmark. 

Også markedsmæssigt er rØdgranen altså vel placeret, og dette understre

ges yderligere af at Danmark's skove kun kan producere mindre end halv

delen af vort forbrug af nåletræ. Resten er vi altså henvis t til at indfØre, 

mens vi stort set dækker vort eget lØvtræforbrug gennem vore skoves ud

bytte. Vel har vi et mere luksusbetonet forbrug af tropiske træarter, som 

teak og maghoni, og i de senere år af en mængde afrikanske og sydameri

kanske træsorter, men til gengæld udfØrer· vi også såvel h alvfabrikata som 

færdigvarer, særlig af bØg og ask. 

Alle de fortrinlige egenskaber som granen besidder, har betinget dens 

store udbredelse, og har gjort det muligt for den i hØj grad at forbedre vore 

skoves og vor træindustris produktion og at understØtte skovbrugets Øko

nomi. 
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Til gengæld for allerede nævnte fordele må vi imidlertid erkende at der 

er forbundet væsentlige ulemper og vanskeligheder for skoven ved udstrakt 

grandyrkning. R Ødgranen h Ører nemlig ikke t il de stormfaste træarter og 

dertil kommer, a t den angribes i stor udstrækning af en snyltesvamp, rod

fo rdærveren, som Ødelægger veddet i rØdderne såvel som i den nedre del 

af stammen. FØlgen heraf er , at de angrebne træer let falder, selv i moderat 

storm, og ofte tager mange af de sunde med sig. En granbevoksning er der

for altid et mere usikkert aktiv end lØvtræskov, og jo stØrre sammenhæn

gende fiader af gran, der findes i en skov, des mere udsat er man for at den 

helt store katas trofe indtræder. De stedsegrØnne nåletræer er også udsat 

for en anden be tydelig r isiko, neml ig slwvbmnd, medens brandfaren i lØv

skoven er begrænset til de unge kul turer, når de i en tØrkeperiode i det 

tidlige forår står i et tykt og tæt tæppe af fjorgammelt knastØrt græs. 

Den skitse, jeg tidligere r idsede op af det brogede stadig vekslende skov

billede, viser os da heller ikke en tilfældig fremkommet tilstand, men en 

villet fordeling af træarterne, så den største indbyrdes stØtte opnås, og 

dermed den stØrste totale stabilitet for h ele skovsamfundet. 

Det har således betydning for at opnå såvel biologisk som Økonomisk 

balance i skoven, at nåleskoven på en passende måde blandes ind i lØvsko

ven . Dens placering sker dels efter jordens vekslende frugtbarhed, idet 

nåletræerne i denne henseende gennemgående er mere nøjsomme end lØv

træerne, dels efter det hensyn, at dyrkning af de stedsegrønne nåletræer 

søges undgåe t på de steder, der i hØjest grad er udsat for storm og ild, 

d . v. s. skovudkanter, bakketoppe og arealerne langs stærkt befærdede veje. 

Den, der på sin færden gennem landskabet ser egnens skove uden netop 

a t fordybe sig i dem, vi l derfor, h vadenten han på afstand lader blikket 

fØlge skovbrynets bØlgende rand, eller han kører ad de offentlige veje der 

rører igennem skovene, få et langt stærkere indtryk af bØgeskovens domi

nans end om han studerede skovbrugets arealstatistik. 

B Øgen er altså, sammen med de mere beskedne mængder af eg og andre 

lØvtræer, skovens rygrad, hele skovsamfundets solide skelet, en borgen for 

at skoven vil overleve, for dens trygge bevarelse og rolige udvikling, eller 

set fra en anden side, en gar ant for produktionsapparatets opretholdelse 

og konstante afkas tning. 

De skove, der h er omtales, består ganske overvejende af lØvskov, særlig 

bØg, så at der endog er betydeligt større areal med bØgeskov end med alle 

nåletræarter tilsammen. 
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Kalkværksvejen i GanlØse Ore set mod Kalkværksleddet. Til venstre for 
vejen ve ksler gammel bØg med ung gran. R enafdriften til hØjre blev få 
dage senere tilplantet med lærk . Fot. 1945. 

En betingelse for at dette forhold kan bestå, er at bØgeskovens produk

ter stad ig kan finde anvendelse, for det er jo uden videre klart at det vi lle 

være udelukke t at dyrke de meget store arealer, som h er er tale om, med 

bØgeskov, h vis der ikke var brug for, hvad dette skovbrug producerer . Fra 

ældgammel tid h ar så langt den stØrste del a f det bØgetræ, der blev fældet 

i vore skove, fundet anvendelse som brændsel, selv om små mængder blev 

pillet fra til forarbejdning af vogntræ, træsko eller redskabsskafter. Så 

sent som i mellemkrigsårene var den træindustri, der baseredes på bØge træ, 

kun i sin barndom, og anvendte kun de allerbedste kvali teter af træet. Til 

gengæld var behovet for brænde stort. Vor egn var endnu en udpræget 

bondeegn, og i hver gård og h vert hus var brændeforbruget stort. Brænde 

til kakkelovne og komfurer, brænde til bagning og slagtning. Mange meje

rier fyrede med brænde, bageren skulle h elst have birkebrænde, m en 

brugte dog også bØg. 

Efter at landbrugskrisen omkring 1930 var overstået og tidern e atter 
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stærkt opadgående, skete en meget afgØrende ændring i disse forhold. Kul 

og koks trængte ind mange steder, hvor brændet tidligere var det selvfØl

gelige, mange anskaffede med stolthed en •dØgnbrænder« som skulle fod

res med udenlandsk brændsel. Senere vandt flaskegassen megen udbredelse 

og tilsidst oliefyring og elektrisk kogning. Under denne udvikling tabte 

skovene år for år terræn på brændemarkedet, og mange af skovens folk 

ventede og frygtede det store sammenbrud. 

Det indtraf aldrig. I den samme periode, tiden mellem de to verdens

krige, skete nemlig i lØvtræindustrien en voldsom udvikling, som gjorde 

det muligt at anvende en stor og stadig stigende mængde af bØgeskovens 

produkter til industrielle formål, således at det nu er industrien, som afta

ger den ganske overvejende del af bØgetræhugsten, mens brændet er blevet 

et underordnet biprodukt. Det var især bØgens anvendelse til jernbanesvel

ler og gulvbrædder, der medfØrte denne hurtige og skelsættende ændring. 

Både bygnings-, møbel- og emballageindustrien og mange andre træindu

strier anvender også bØgetræ, kun de mindste stammer fra de unge bevoks

ninger er der mindre behov for, det bliver den kemiske industris opgave 

at forædle disse varer. Denne industrigren er vel skabt, men endnu i svøb. 

Der synes således at være tilvejebragt de nØdvendige vilkår for bØgens 

fortsatte dyrkning i stor stil, og denne vor gamle hovedtræart kan vel glæde 

sig ved en betrygget fremtid. 

Det er tidligere nævnt, at den gamle måde at lade den nye generation 

i bØgeskoven afløse den forrige, var at lade naturen gå sin gang, lade de 

frØ, der kunne, spire, og de unge træer, der havde held til det, vokse frem 

og blive store. Selvom en ny tid har brugt andre og mere sikre fremgangs

måder, må man dog ikke tro, at det moderne skovbrug nØdvendigvis må 
skabe sine nye bevoksninger ved plantning. etop for bØgens vedkom

mende anvendes ikke sjældent den form for overgang til ny generation, der 

kaldes selvsåning. Det betyder, at generationsskiftet gennemfØres ved 

det naturlige oldenfald, men man rækker dog som regel under foryngelses

proceduren naturen en hjælpende hånd. 

Bøgen bærer ikke frØ hvert år, men med få års mellemrum, hyppigst 

efter en varm og solrig sommer, blomstrer bØgen, ofte meget rigt. Det ses 

allerede et år fØr oldenfaldet indtræder, at et oldenår er på vej. Blomster

knopperne, der er butte og trinde, optræder da i stor mængde mellem de 

slanke og spidse bladknopper. Det er kun på ældre træer denne ejendom

melighed kan iagttages, for bØgens modenhedsalder er hØj . Når fældnin-

207 



gen af store bØge sættes igang, lige efter lØvfald, er der rig lejlighed til at 

undersøge mulighederne for blomstring i det kommende forår. Er man i 

tvivl i sin bedØmmelse, kan man ved at rive knoppen i stykker, let få syn 

for sagn, for er det en blomsterknop, vil man se hele den lille lysegrØnne 

blomsterstand ligge sammenbukket mellem bladanlæggene, i modsat fald 

indeholder knoppen kun blade, der ligger sirligt sammenfoldede, ventende 

på at forårets saftspænding skal bringe dem til udfoldelse. 

Næste sommer bearbejdes jorden under træerne på de steder hvor man 

ønsker selvforyngelse, og om efteråret, når oldenen er faldet, h arves den 

ned. 

Ved disse enkle foranstaltninger har man sikret sig, at der næste forår 

kommer planter op i hundredetusindevis, og det første skridt hen imod det 

ønskede generationsskifte er tilbagelagt. Et sådant foryngelsesareal opfattes 

af den ukyndige iagttager sjældent som det det er: En kuvøse for de spæde 

planter som skal danne den nye skov, og hvis der er stillet skilte op med 

»Adgang forbudt• , forstås årsagen til en sådan afvisning sjældent, og den 

videbegærlige skovgæst falder let for fr istelsen til at se efter, hvad der står 

bag det dragende skilt, og efterlader en hoben spæde bØgelig i sine tunge 

fodspor. 

Foryngelsesarealet ser jo nemlig ud som fØr : Modertræerne, som kastede 

oldenen, står der endnu. Årsagen hertil er, at der på åbne arealer næsten 

hvert år indtræder n attefrost, ofte flere gange, efter bØgens lØvspring, men 

hvor et kronetag er skudt ind mellem himmel og jord, bliver varmeud

strålingen om natten så stærkt hæmmet, at minusgrader ikke forekommer. 

Arealet ligner et andet stykke gammel bØgeskov, jordbunden er dækket 

af anemoner og skovmærker, pletvis med forskellige skovgræsser, hist og 

her måske en gruppe hindbær, men mellem og under denne urteflora står 

bØgekimplanternes myriader, usynlige for den, der ikke netop ser efter 

dem. 

Denne metode at frembringe ny skov, er selvfØlgelig ikke den eneste an

vendte, ikke engang den almindeligste, for mange forhold kan gØre plant

ning nØdvendig. Førs t og fremmest må plantning jo anvendes, hvor den 

bevoksning, der Ønskes aflØst af de unge bØge, består af en anden træart, 

og oldenår indtræffer, som nævnt, kun med flere års mellemrum, og be

nyttes derfor også til at så i plan teskolen, hvorfra man da kan hente p lanter 

i alle de år, hvor frØbæring udebliver. 

Det er altså ikke alene, hvor der står planter i smukke lige rækker, at 
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Renafdrift i Ganløse Ore. Krigshugst gentilplantes; i baggrunden plØjes 
og i forgrunden plantes i furerne. Fot. 1945. 

man bØr vare sin fod og det er h eller ikke givet at færdsel kan ske uden 

skade, fordi der står gamle træer på arealet. H vadenten de små bØge er 

plantet eller fremkommet som selvsåning, holdes de gamle træer som skærm 

mod nattefrost og overhåndtagende græsvækst. Først efterhånden som plan

terne bliver store nok til at vide sig sikre i kampen mod den urteagtige 

vegetation, som jo må begynde sin vækst forfra, ved jordoverfladen, hvert 

forår, og hØje nok til at være mindre udsat for nattefrosten , som altid er 

stærkest nærmest jordoverfladen , lysnes i de gamle bØge som i lØbet af 

nogle år bliver fuldstændigt fjernet. N u viser fladen en tæt, ung og håbe

fuld bØgeopvækst, som enhver tydeligt kan se. 

En halv snes år senere kommer vi til det tidspunkt da udtynding skal 
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PlØjning af renafdrift i GanlØse Ore. Efter plØjningen hakkes furerne ned. 
Lærkeplanterne er slået ned foran hestene. Fot. 1945. 

finde sted, og disse tyndingshugster bliver gentaget med få års mellemrum 

hele bevoksningens liv. Det er jo klart at efterhånden som træerne bliver 

større, er der plads til færre af dem på et givet areal, og samtidig med a t 

man formindsker træernes antal, forbedrer man bevoksningens kvalitet, 

idet de individer, der efter deres form synes at ville blive mindre veleg· 

nede for industriens formål, fjernes. BedØmmelsen af, hvilke træer der bØr 

hugges til fordel for mere velskabte naboer, og mærkningen af d isse træer, 

tager en stor del af forstmandens tid. 

Det vedudbytte, som skoven giver, består for omkring halvdelens ved· 

kommende af, hvad der hugges ved tyndingshugsterne, mens den anden 

h alvdel fremkommer ved den såkaldte hovedskovning. Denne kan, hvis 

det er en frostfØlsom træart, der skal bringes i kultur, bestå i borthugst 

af den gamle skov over en periode på seks til ti år, således som det ovenfor 

er beskrevet for bØgens vedkommende, eller den kan, h vis man Ønsker 
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at plante rØdgran eller anden modstandsdygtig planteart, udfØres ved at 

alle de gamle træer på det areal som ønskes forynget, hugges i lØbet af en 

vinter, en såkaldt renafdrift. 

En mindre del af udhugningsudbyttet, nemlig det der falder i de unge 

år, må nØdvendigvis være af små dimensioner, som er lidet egnet for me

kanisk bearbejdning. Det har derfor hidtil været vanskeligt at finde indu

striel anvendelse for udbyttet af de tidlige udhugninger i lØvtræbevoksnin

gerne, mens små nåletræstammer uden bearbejdning kan bruges til hegns

materialer. Dette forhold har fØrt til, at man de senere år er kommet ind 

på at udføre blandede plantninger, således at f. eks. hver anden række er 

bØg eller eg, hveranden rØdgran eller lærk. Det tidlige udhugningsudbytte 

tages da overvejende af nåletræet, hvorved produktionen af vanskeligt 

sælgelige effekter reduceres stærkt. Efter en række udhugninger skal nåle

træet være fjernet, og bevoksningen fremtræde som ren bØge- eller ege

skov. 

Udtyndingens forbedrende virkning på lØvskovens træformer, dens selec

tive virkning, bliver ganske vist forringet ved det mindre udvalg af lØvtræ

planter, men denne uheldige virkning søges opvejet ved at benytte bedre 

IØvtræracer, for også i skovbruget lægger man vægt på arvelighedens betyd

ning, og udvælger de træer eller bevoksninger, der i hØjest grad er i besid

delse af de egenskaber, vi Ønsker skal karakterisere vore skovtræer, som 

modertræer for de kommende slægter. 

Ved benyttelse af arvelighedsforskningens resultater håber vi, gennem 

generationernes arbejde, at opbygge skove, der i stedse hØjere og hØjere 

grad er i stand til at tilfredsstille samfundets behov. 

I det foregående er flere gange nævnt ordet skovsamfund. Skoven er 

nemlig ikke blot en samling af træer af forskellige arter og i forskellige 

aldre, skoven er træerne og buskene, anemonerne og hindbærrene, hele den 

urteagtige flora, der er knyttet til skoven og karakteristisk for den, den er 

snyltesvampene og alle de andre svampe og skovjordens bakterieflora. Også 

pattedyrearter, store og små, der har fundet deres hjem i skoven, fuglenes 

skarer, regnormenes legioner og insekternes myriader, alle de livsskabnin

ger der på den ene eller den anden måde, middelbart eller umiddelbart, 

er afhængige af skovverdenen, og som næsten alle på en eller anden måde 

påvirker skovhelet, alt det danner skovsamfundet. 

(7.10.1963). 
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Skovens vildt 
AF JusT HoLTEN 

SKOVENS VILDT 

l dette afsnit skal omtales den del af skovens stØrre pattedyr og fugle, som 

er genstand for jagt og betingelse for jagtudøvelse i skovene. Denne egns 

skove har gennem århundreeler været kongernes jagtområde. Både fØr og 

under enevælden havde vildtbanerne stor interesse ikke blot for kongernes 

jagtucløvelse, men også for hoffets forsyning med kØd, idet de kongelige 

skovridere, skovfogeder og dyreskytter efter befaling nedlagde anselige 

mængder af vildt, som af ægtbØnderne blev kØrt til residensstaden. 

Efter den fØrste grundlov blev kongens skove til statsskove, men jagtret

tigheden blev forbeholdt som kongeligt regale. Alle de konstitutionelle 

monarker har da også afholdt jagter i statsskovene, og også de skove der 

omtales her har været udvalgt til konge jagter. 

Den daglige ledelse af jagten er iØvrigt forenet med statsskovenes besty

relse, og • jagten« betyder i denne forbindelse ikke blot beskydning af vildt

standen, men også vildt ets pleje og pasning, fodring i vintertiden, opsyn 

med jagtfredens overholdelse, hvadenten den nu trues eller krænkes af 

mennesker eller dyr, blandt disse sidste fØrst og fremmest fremmede ja

gende hunde, utvivlsomt vildtets værste fjender, der ikke er blevet færre, 

siden området er blevet så stærkt bebygget. 

Det stØrste pattedyr, der lever i disse skove er råvildtet, som findes næ

sten overalt indenfor skovområderne. Den stilfærdige og opmærksomme 

skovvandrer vil ikke sjældent h ave lejlighed til at se dette smukke vildt, 

vel uden tvivl den mest graciøse af Europas hjortearter. Der er ret snævre 

grænser for, hvor meget råvildt der kan trives på et vist areal, uden at vild

tet degenererer, og der er også grænser for, hvor meget råvildt man ønsker 

i skoven, idet det ikke kan nægtes, at det gØr nogen skade ved afbidning 

af unge træers topknopper, såvel som ved råbukkens fejning af opsatsen i 

forårs- og sommertiden. 

En rigtig beskydning af råvi ldtet fordrer et ret nøje kendskab til dets 

antal og til bestandens fordeling efter alder og kØn, for at disse forhold 

kan reguleres, og der tilvejebringes eller vedligeholdes en for bestanden 

gunstig fordeling. 
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Råbuk. 



Haren, der normalt veksler h yppigt ind i og ud a f skove ne, for at sØge 

en stor del af sin fØde p å de dyrkede marker udenfor, er bleve t stedse mere 

få tallig, efterhånden som bebyggelsen langs skoven er skredet frem, og den 

h ar ikke stor betydning som jagtobjekt i skovene. 

Af rovdyrene er ræven uden sammenlign ing det vigtigste. Den findes så 

at sige overalt i vore skove, og den er, set ensidigt fra skovdyrkerens syns

punkt, et ubetinget nyttigt dyr. Erfarne fo lks iagttagelser og videnskabs

mænds systematiske undersØgelser h ar h elt overbevisende klarlagt, at ræ

vens hovedfØde er mus. Om sommeren kan man ofte, n år man forstår a t 

færdes st ille og opmærksomt i terrænet, få rævehvalpe at se, når de er ude 

for at •muse•, deres fØrste forsØg på at skaffe sig den nØdvendige fØde selv, 

det er et indtagende sy n som ingenlunde overgås af selv den allerkæreste 

hundehvalps eller kattekillings barnlige lege. 

Musene, først og fremmest markmusen, må regnes blandt de farligste 

fjender for såvel skovbrugets som agerbrugets frembringelser, og ræven er 

netop disse dyrs værste fj ende. 

At ræven kan tage en hØne og en hareki lling er velke ndt, men det er dog 

et spørgsmål om den ikke betaler godt for disse udskejelser ved at holde 

musene nede på et, trods alt, tå lelig t niveau. H eller ikke med ræve kan et 

jagtrevir dog overfyldes, for bestanden af vilde dyr fØlger nu engang de 

forbundne kars lov. 

SkØnt jagtloven tillader at skyde ræven h ele året rundt, er det ældgam

mel og stadig vedligeholdt tradition indenfor statsskovene a t man ikke 

skyder ræven i yngletiden . R ævejagter afholdes derfor også kun om efter

året og i de tidlige vintermåneder, som tillige er den eneste årst id da skin

det h ar sin fulde værdi. 

Af de små rovdyr findes både skovmår og husmår, om end de er fåtal

lige. Man kan dog undertiden h ave det held at se en skovm år, jage nde 

efter egern eller gravende efter mus. Dette smukke lille rovdyr h ar ganske 

vist været fredet i de sidste tyve år, men den savner si kkert de gode og lune 

skjulesteder, som den fandt i de hule træer , der var ulige h yppigere fØr i 

tiden. 

Også væselen og bruden kan man træffe i skovene, men de er ikke udpræ

gede skovdyr. De er gode musefængere og efterstræbes ikke. 

Grævlingen fØrer en ret ubemærke t tilværelse, den er også i h Øjere grad 

natdyr end de Øvrige rovdyr. Om sommeren mØder man den dog under

tiden, hv is man færdes i skoven omkring solopgang eller solnedgang. Den 
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er et ejendommeligt indolent dyr, der passer sig selv og roder i jorden 

efter rødder, insekter, orme og musereder. Den kender næppe lidenskab 

og er behersket, selv i sin frygt. For mennesket viger den ofte m'ed åben

bar ulyst, betænker sig lidt og lunter roligt af med synlig ærgTelse over at 

være blevet forstyrret i sine planer. 

I tidligere tid var grævlingen ofte ge nstand for jagt, dels for skindets 

skyld, bØrsterne var i sin tid meget sØgt og det bedste materiale til barber

koste, dels på grund af fedtet som anvendtes til smØring af fodtØj og sele

tØj, ja, endog i medicinen. Efterstræbelsen af dette udprægede natdyr var 

da også lettere dengang, da jagten var tilladt dØgnet rundt, mens den nu 

er begrænset t il den tid solen er på himlen. De moderne jagtlove, gummi· 

stØvlerne og de elektriske barbermaskiner har således i fællesskab gjort det 

af med grævlingejagten. 

Af fuglevildt, der naturligt lever og yngler i skovene, og er karakteristiske 

for denne landskabsform, find es kun en art, skovduen, eller rettere ring

duen. Alle skovgæster kender denne fugl h vis hyggelige kurren hyppigt 

hØres i forårs- og forsommertiden, til h en imod hØst. Flyver den ud fra et 

træ, gØr den opmærksom på sin nærværelse ved et lydeligt klask med vin

gerne. Fra hØsten begynder, omtrent samt idig med den lovlige jagttid, op

holder duen sig dagen igennem mest i kornmarkerne, eller endnu hellere 

hvor raps eller ærter er lagt på skår, og langt de fl este af de duer, der ned

lægges på egnen, falder udenfor skovene. 

Om ænder og andejagt kan der være tale, hvor der findes søer i skovene, 

men egentlige skovbeboere er disse svømmefugle ikke. Gråanden kan dog, 

i de år hvor olden eller agern findes i mængde, sØge sin fØde i de gamle 

bØge- og egebevoksninger, der ligger nær vand. 
En udpræget skovfugl, der dog ikke ruger i denne egns skove, men kun 

besøger dem, ofte i stor mængde, i forårets og efterårets træktider, er skov

sneppen. Da sneppen regnes for ædelt vi ldt, værdsat både af jægeren og af 

kØkkenchefen, spiller den nogen rolle som jagtobjekt, selvom det antal der 

nedlægges, er forsvindende lille i forhold til de mængder, der ras ter her på 

gennemrejse. 

Endelig kan man træffe en fuglevildtart, der ikke hØrer til egnens na

turlige fauna, ja end ikke til landets eller til vor verdensdels, nemlig fasa

nen . Den er indfØrt fra Asien og er udsat så mange steder i landet, at den 

findes næsten overalt. Vel nok den eneste vilde fugl, hvis indfØrsel her i 

landet har fØrt til varig tilpasning. I vor egns skove er fasan en ingenlunde 
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talrig, og den der kan se bort fra den fremmedartede Østerlændings mang

lende indfØdsret, kan godt glæde sig over den farveprægtige hane, når han i 

overdådig forårsstemning og parringspragt har taget stade på et stØd eller 

en fældet stamme for bedre at kunne se og ses, lader vingerne vibrere, så 

luften flØjter mellem svingfjerene, og udstØder sit uendeligt uroelodiske 

skrig, som lyder langt bort gennem skoven. 

Sammenlignet med forholdet i mange andre egne af vort land, er dette 

områdes skove ingenlunde vildtrige, men de huser en naturligt afbalance

ret bestand af en række vildtarter i et antal, der er tåleligt for de jorddyr

kende erhverv, og for flere af disse arter er skovene ganske enkelt livsbetin

gelse. 

Jagten drives ikke intensivt, og fØrst og fremmest ikke hyppigt, så der for 

så vidt hersker rolige leveforhold i disse skove, der kommer til at virke 

som reservat til gavn for den naturlige fauna, både indenfor skovens græn

ser og på naboejendommene, og for alle de mennesker, der under deres 

færden i skovområderne kan glæde sig over så megen oprindelig natur så 

nær udenfor den stadig nærmere bygrænse. 

(7.10.1963). 



Det åbne lands vegetation 
AF BERTEL HANSEN 

StØrsteparten af Naturparkens skovfrie del optages af landbrugsjmd. For

uden de egentlige agerbrugsplanter: kornsorterne, roer og andre rodfrug

ter samt planter til frØavl (navnlig græsser, klØver og korsblomstrede) fin

der man her en mangfoldig og rigt varieret ukrudtsflora. 

DET DYRKEDE LANDS FLORA 

Markernes ukrudtsplanter falder i to veladskilte grupper efter overvin

tringsmåden. De enårige overvintrer enten som ganske spæde planter eller 

som frØ og afslutter deres livscyklus i lØbet af den fØlgende vækstperiode. 

Blandt de tidligstblomstrende enårige planter ses de hvidblomstrede 

Gæslingeblomst og Gåsemad, begge hØrende til Korsblomstfamilien, samt 

læbeplanten RØd DØvnælde. Samtidig eller lidt senere kommer Hejrenæb, 

Blå Stedmoderblomst med ret stor, lyseblå krone og Ager-Stedmoderblomst 

med kun halvt så store, hvidlige kroner, endvidere flere arter af den 

maskeblomstrede Ærenprisslægt, alle med 4-tallige, sambladede, blålige 

kroner og 2 stØvbærere. 

I vintersædmarker vil naturligvis de som spæde planter overv intrende 

enårige have særlig fine vækstbetingelser, og her viser sig i sommerens 

lØb bl. a. den blå Kornblomst og de vilde Valmuer, navnlig Korn-Valmuen 

med en kugleformet, glat kapselfrugt, men også Gærde-Valmuen med 

korte, kØlleformede, glatte kapsler og KØlle-Valmue med kØlleformede, 

stivhårede kapsler. 

I vårsædmarkerne vil derimod de enårige, der overvintrer som frØ, have 

de bedste betingelser, idet frøene netop spirer samtidig med sæden. Sær

lig iØjnefaldende fØrst på sommeren er her de gule korsblomstrede, Ager

sennep med urlspærrede bægerblade, Kiddike med tiltrykte, noget hårede 

bægerblade og skulpefrugten med insnØringer mellem frØene, samt Ager

kål med tiltrykte, glatte bægerblade og iØvrigt glatte, blåduggede blade. 

I sensommeren vil · Okseøjerne« til Kurvblomstfamilien dominere bil

ledet; de omfatter tre botaniske slægter. Til den egentlige Okseøjeslægt 
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hører Hvid og Gul OkseØje; at den sidstnævnte gennem tiderne har væ

ret en frygtet og forhadt ukrudtsplante, vidner folkenavnet •Onde Urter• 

om; men hårdt angrebne agre bereder markvandreren et ualmindeligt 

smukt syn i august måned. Endvidere Kamilleslægten med LugtlØs og un

dertiden Vellugtende Kamille, begge med meget findelte blade samt en

delig Ager-Gåseurt, der let kendes på sine hincleagtige avner på blom

sterbunden mellem kurvens enkeltblomster. Underticlen kan man sent på 

åre t find e h ele marker domineret af Sort Natskygge med hvide blomster 

og sorte, giftige bær. - Det er klan , at denne ukrudtsflora af enårige plan

ter må var iere stærkt fra år til år på en enkelt lokalitet, idet den vi l være 

meget fØlsom overfor agerbrugets omdrift , der bl. a. netop tilsigter u krudts

bekæmpe! e. 

De flerårige ukrudtsp lanter overlever den kolde års tid ved hjælp a{ 

særlige unelerjordiske organer. Vel nok den mest frygtede ukrudtsplante 

af denne gruppe i sæden er Ager-Tidselen, der fonnår a t sprede sig meget 

effektivt ved hjælp af dybtliggende, knopskydende rØdder. Ager-Snerlen 

klarer sig på samme måde, mens f. eks. Kvikgræsset og Ager-Svinemælk 

h ar mere overfladisk forl Øbende jordstængler, der så til gengæld klarer 

sig ved en forbavsende regenerationsevne, idet blot ganske korte stykker 

af jordstænglerne kan regenerere (gendanne) nye planter. 

BAKKERNES FLORA 

H elt andre vegetationstyper fineler vi, hvor terrænets hældning er for stor 

ti l, at jorden h ar kunnet tages uneler plov, altså på stejle skråninger og 

skarp t markerede bakker. Vegetationen vi l p å sådanne lokal iteter være 

forhold svis stabil ; den får lov at ud vikle sig i fred, fri for dyrkningens 

forstyrrende indflydelse. Inelenfor N a turparkens område er denne type 

loka liteter i vid udstræk ning belagt med sommerhusbebyggelse. Vi vil se 

nærmere på et par h elt uberØrte bakker, nemlig Storebjerg ved Farum 

og et parti af GanlØse åsen. 

Storebjerg (s. 219), der ligger300m sydvest for Farum kirke, er en lang

strakt, sanelet bakke orienteret i retningen vest-Øst. Den hæver sig 5-6 m 

over det omgivende terræn med det hØjeste punkt nær Østenden. Nord

siden er langt den stej leste, mens sydsiden skråner jævnere over i mark

Haderne ned mod Farum sø. Ved bakkens sydØstrand står et par swre 
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Storebje1·g ved Farum Kirke set fra Øst. 

RØdgran. lØvrigt er Østskråningen og den Østlige halvdel af nordskrånin

gen træbevokse t. H er findes smukke eksemplarer af Ahom og Spids-Løn, 

der begge har håndlappede blade, hos Spids-LØn med stærkt tilspidsede 

afsnit. Spids-Løn h ar mælkesaft, og er man derfor ved vintertide i tvivl 

om, hvilken af de to man står overfor, vil et snit gennem en bladknop 

straks afsløre identiteten. l Øvrigt findes h er både B Øg, Eg, Elm, Pil og 

H vidtjØrn. Den smukke Benvedbusk mangler heller ikke. Den er let· 

kendelig ved sin modsatte bladstilling og de unge grenes mØrkegrønne 

farve . De lidt ældre grene har ofte fire længdegående korkvinger. Blom

sterne, der er fremme i slutningen af maj og begyndelsen af juni, er grØn

ligt-hvide, mens frugten er en smuk lyserØd kapsel. Lægger man et tvær

snit gennem kapslen, ser man de fire frØ med grØn kim omgivet af hver 

sin orangefarvede frØkappe. Under træerne findes flere eksemplarer af 

Ribs samt et par eksemplarer af Fjeld-Ribs, der har tydeligt mindre og 

stærkere indskårn e blade. 

H ele vestenden af Storebjerg er dækket af et stort Slåen krat. Slåenbu

skene er stærkt torn ede af ægte grentorne, hvilket gØr det meget besvær-
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ligt at trænge ind i krattet. l maj måned lyser hele krattet på lang afstand 

hvidt af de talrige blomster, der er fremme før lØvspring. I sommerens lØb 

udvikles de ca. l cm store Slåen-•blommer•, der fØrst er grØnlige og ved 

modenhed bliver sortblålige og stærkt blåduggede. De har en stærkt sner

pende virkning på mundens slimhinder som fØlge af et stort garvesyre

indhold. Efter den fØrste frost er garvesyreindholdet dog mindsket så me

get, at frugterne kan spises. 

Den træfrie del af sydskråningen domineres af græsser og græslignende 

planter ligesom det mellemste parti af nordskråningen. Besøger man bak

ken i maj måned, vil navnlig Mark-Frytle, Vår-Star og græsset Vellug· 

tende Gulaks tiltrække sig opmærksomheden; den sidste indeholder det 

vellugtende stof kumarin, der straks mærkes, når man knuser et blad, 

hvorved den bekendte duft af tØrrede Skovmærker fremkommer. I må

nedens begyndelse vil også Gæslingeblomstens små, hvide kroner lyse op, 

hvor græstæppet ikke helt dækker bunden, og er man heldig, vil man 

endnu kunne finde eksemplarer af den meget tidligtblomstrende Vår

Vikke, en ganske spæd plante med små, lillafarvede kroner. Flere arter 

Ærenpris og Forglemmigej findes blomstrende på denne års tid, og for 

den interesserede er det et spændende pusleri ved hjælp af lup og bestem

melsesflora at forsØge a t bestemme nogle af dem. Senere på sommeren kan 

man finde planter som Blåhat med fire kronflige, hØrende til Kartebolle

familien, H året H Øgew·t og Alm. RØllike, begge kurvplanter, samt den 

tornede, krybende Mark-Krageklo med røde blomster, hørende til Ærte

blomstfam ilien . 

Går man nu op over »kammen• og ned på nordsiden, vil man ikke gen

finde ret mange af sydsidens plantearter; det skyldes, at kårene er helt 

forskellige på nord- og sydsiden. Sydsiden får en langt kraftigere solind

stråling, der har en udtØrrende og dermed udluftende virkning på jord

bunden. Nordskråningens jordbund vil blive langt fugtigere og surere. 

Et sikkert tegn herpå er forekomsten af Hedelyng. Det samme billede vil 

man ofte finde på Nordsjællands gravhØje, som kan bære en få kvadrat

meter stor plet med Hedelyng på nordsiden. Undertiden kan pletten bestå 

af Blåbær, en af vore mest udprægede surbundsplanter. lØvrigt kan man 

finde Gærde-Vikke, Krat-Fladbælg og Kant-Perikum;- men forsØg selv at 

notere særskilte floralister for norelside og sydside, så vil forskellen træde 

tydeligt frem. 

Den anden bakke, vi skal se nærmere på, er et lille isoleret stykke af 
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GanlØse åsen, beliggende mellem Østenden af Buresø og nordvesthjØrnet 

af GanlØse Eget. Asbakken er orienteret i retningen nordvest-sydØst. Den 

er ca. 100 m lang og 20-30 m bred. Jordbunden er stærkt sandet, iblandet 

en del kalkgrus. Navnlig sydØstenden får en kraftig solindstråling og er 

usædvanlig tØr, men også selve den langstrakte kam, der er afflade t i flere 

meters bredde, har et tydeligt tØrbundspræg. Bakken er både et yndet ud

sigtspunkt og øvelseslokalitet for spejderpatrul jer, og dette »slide er utvivl

somt medvirkende ved vegetationens særprægede udformning. 

På sydØstenden er vegetationen meget åben som fØlge af tØrken; her 

fi ndes Smalbladet T imian og Bidende Stenurt samt det morsomme græs 

Fladstrået Rapgræs, der har fl adtrykte, mørkegrØnne stængler og mØrke

grØnne korte blade med helt lyse bladskeder, så stråene næsten minder 

om en slags landmålerstokke i deres forskelligfarvethed. Dette græs fore

kommer hen langs hele kammen i selskab med andre græsser som Drap

havre, RØd Svingel, Eng-Svingel, Hundegræs, Rajgræs, BlØd H ejre og de 

mindre velkendte Bakke-Svingel og Smalbladet Rapgræs. Nede i vejkan

ten langs bakkens nordØstside vokser Dunet Havre, der har to-tre stak i 

hvert småaks mod Draphavrens ene. 

Nogle af de mest iØjnefaldende planter på kammen er Håret H Øgeurt 

og Gul Evighedsblomst der begge har gule kurve. H er findes også 

talrige eksemplarer af Due-Skabiose; den hører til Kartebollefamili en og 

minder skuffende om Blåhat, men den har et finere lØv og fem kronflige 

i blomsten. Også Bakketidsel og Stor Knopurt bØr bemærkes. Oppe ved 

nordvestenden er ØjentrØst almindelig, og på bakkesiderne, navnlig den 

sydvestlige, er de gulblomstrede bælgplanter Kællingetand og Rundbælg 

almindelige foruden skærmplanten Vild Gulerod. 

Lige nordvest for denne interessante åsbakke findes yderl igere et ås

parti med spredte grupper af buske og træer, navnlig Slåen. På de åbne 

partier med græs vokser megen Kommen, og nordvestskråningen ned mod 

Buresø er dækket med den gamle krydderplan te A lm. Merian på en stræk

ning langs vejen, der fØrer ind i Krogenlund skov. Øst for denne bakke 

findes langs bakkefoden en stor bevoksning af Kæmpe-BjØrneklo; den er 

ikke optaget i vore bestemmelsesfloraer, antagelig fordi den anses for a t 

være en forvildet haveplante. Man bØr undgå berØring af denne plante, 

da det kan afstedkomme slemme overfØlsornhedseksemer. 
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FLORA I SØ OG MOSE 

Fra det dyrkede land og bakkerne går vi nu ned og ser på ferskvands- og 

fugtigbundsvegetationen i sø og mose_ Indenfor N aturparkens område 

findes de tre store søer Farum sø, Bastrup sØ og Buresø samt talrige 

mindre vandhuller . I søernes frie vandmasser findes en forund erlig ver

den af ganske små organismer, der går under fællesbetegnelsen svæv eller 

plankton. Studiet a f disse organismer kræver mikroskop, og det fØrer for 

vidt her at beh andle planteplanktonet; in teresserede hen vises t il værket 

Dansk Plan teplankton af Gunnar Nygård, 1945, der i tekst og billeder 

giver en glimrende indfØrelse i denne del af bo tanikken. H er skal dog 

lige nævnes fæ nomenet Vand blomst, som kan iagttages i de store søer hvert 

år hen p å sommeren . Det fremtræder som et tyndt, malingagt igt lag, der 

ofte samler sig p å vandoverfladen i rolige vige eller skubbes sammen langs 

bredden . Det skyldes en gruppe blågrØnalger, som under visse omstæn

digheder danner luftblærer i cellerne og derfor svæver op til overfladen . 

Vegetationen nær bredderne i de store søer består ganske overvejende 

af TagrØr, hist og her medlidt SØ-K ogleaks og D unhammer; den sidste er 

dog n avnlig udbredt i de mindre vandhuller med blØd, dyndet bund. H er 

findes tillige ofte flydebladsplanterne Gul og H vid A lw nde samt Vand

Pileurt og SvØmmende Vandaks. l'\ ær bredden find es flere arter Star, nogle 

dannende tætte tuer, andre jævnt fordelt over store fl ader, desuden hist 

og her Sværdlilje eller Gul b'is. 

Man kan let forestille sig, a t der finder en stor stofaflejring sted på sø
bunden i rØrskoven . De tætstående stængler af TagrØr og andre rørskovs

planter virker stærkt dæmpende på vandets bevægelser, hvilket igen med

fØrer forøgede muligheder for bundfældning og binding af detritus (små

partikler af delvist n edbrudt plante- og dyremateriale) og opslemmede 

lerpartikler. Bunden vil med andre ord hæves, om end langsomt, og i takt 

hermed vil rørskoven rykke længere ud i retning af det åbne vand. Til 

slut vil m an om sommeren kun finde et ganske ringe lag klart vand mel

lem rørskovens planter. Den er nu omdannet til rørsump, og en h el række 

nye planter er tilkommet. 

Karakteristiske rØrsumpstrækninger finder man f. eks. i Farum Sorte

mose ved vestenden af Farum sØ, navnlig h en mod Gedevasebro, men også 

videre nord og nordvest for broen . Et andet fint rørsumpterræn findes 

lige Øst for den beskrevne åsbakke i GanlØse åsen hen mod •SmåsØerne •. 
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Vrietorn med talrige frugter. 

Forsøger man at optegne en floraliste over alle de plantearter, man kan 

finde i rØrsumpene, kommer man let op over 50 arter. H er skal b lot blandt 

de mere iØjnefaldende nævnes L ådden Dueurt, Kattehale, H jortetrØst, 

Vand-M yn te, A lm. FredlØs og Dusk-FredlØs, den dØdeligt giftige skærm

plante Gifttyde samt Svovlrod (ligeledes en skærmplante). I den sydlige 

udkant af rørsumpen ved Ganløse åsb akken og ganske tæt op ad mark

vejen, der fØres fra nordkanten af Ganløse Eged over til BuresØ, står et 

godt to meter h Øjt eksemplar af Vrietorn (b illede ovenfor). Den h ar 

strengt modsatsti llede grene, og betragter man et skudsystem fra ende· 

knoppen og ind mod træe ts midte, vil man se, at sidegrenene danner et 

tydeligt kors, h eraf det gamle n avn K onvecl. I september er træet fyldt 

med sorte stenfrugter h ver med 3-4 sten (s. 224). 

Den tætte og kraftige rørsumpvegeta tion aflejrer hvert år i den fugtige 

bund store mængder dØdt p lantemateriale, som på grund af il tmangelen 

ikke kan forrådne fuldstændigt. Det omdannes i stedet for ti l tØrv, og 

snart h Øjnes bunden så meget, at rørsumpens planter må vige på grund 
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Frugtbærende skud af Vrietorn. Bemærk bladenes stærkt bueformede side
nerver. 

af manglende fugtighed. Terrænet overtages langsomt af andre plante

samfund, som danner kærmose. Fine kærmoseflader kan studeres både i 

Farum Sortemose og i den fredede Krogenlund mose i tunneldalen mel

lem GanlØse Eged og Krogenlund skov. 

Mosernes tØrvejord er meget kold i forårstiden sammenlignet med bak

kernes mineraljord . Selv langt hen i april måned vil man ofte kunne kon

statere is et lille stykke nede i tØrven . Det skyldes naturligvis tØrvens iso

lerende egenskaber, at isen smelter så sent. Derimod leder mineraljorden 

hurtigt forårssolens varme nedad i jordlagene, så temperaturen bliver til

strækkelig hØj til at starte planternes rodvirksomhed. Først henimod slut

ningen af maj måned vil man i Krogenlund mose finde de fleste af mose

planterne blomstrende. Her findes bl. a. Eng-Kabbeleje, Bukkeb lad, Eng

Nellikerod, Eng-Karse, T vebo Baldrian og GØgeurt. For den der giver sig 

i kast med en stØrre bestemmelsesflora, vil de mange arter af Star være en 

lækkerb isken f. eks. Trindstænglet Star, Top-Star, Alm. Star, Stiv-Star, 
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Hirse-Star, Næb-Star, Tråd-Star og Kær-Star. Smalbladet Kæruld er meget 

iØjnefaldende med sine hvide totter af uld, mens man skal bruge sine Øjne 

godt for at finde den spinkle Kær-Trehage. Senere, i lØbet af juni måned, 

kommer den elegante, lyserøde Trævlekrone, den gulblomstrede Tormen

til-Potentil, Kragefod med de mØrktfarvede, brunrøde blomster , flere ar

ter hvidblomstrede Snerrer og den store Langbladet Ranunkel. H elt hen 

i august måned blomstrer Djævelsbid, der hører til Kartebollefamilien 

og minder meget om sine nære slægtninge, Blåhat og Skabiose, oppe fra 

bakkerne; den h ar dog rent blå kroner og udelte blade. 

Også i Farum Sortemose vil man finde vegetat ionstyper sammensat af 

de ovennævnte planter. Navnl ig er kæret fint udviklet i området vest for 

KarsØ og syd for kanalens knæk. En lille sti fører fra vejen ves t for kæret 

ud mod Karsø. En del Dunbirk, Pil og Kvalkved står i spredte smågrup

per ud over kæret. I forsommeren vil man finde orkideen Sump-Hullæbe 

i kæret; n yd synet, tag eventuelt et farvebillede, men lad planten stå på 

voksestedet. Det gælder her, som overalt i N aturparken , at man i ganske 

L everw·t mellem Tråd-Star og Eng-Nellikerod. 

Naturparken IS 225 



En Leverurtblomst set lige ovenfra. 

særlig hØj grad må værne om og skåne plante- og dyreliv, så også andre 

kan få lejlighed til at studere det. Sent på sommeren blomstrer den ejen

dommenlige hvidblomstrede Leverurt (s. 225 og ovenfor). 

Omtrent midtvejs ude mod KarsØ ligger på nordsiden af stien et lille 

vandhul, som det lØnner sig at undersøge nærmere, men med forsigtighed, 

da her er ret dybt. Dammen omgives af Næb-Star, Kær-Star, Top-Star, 

Gifttyde, Svovlrod, FredlØs og HjortetrØst. Ude i vandet (s. 227) ses de 

slanke, grønne stængler af Dynd-Padderok, de trekoblede blade af B ukke

blad, de letkendelige hjerteformet-kredsrunde flydeblade af FTØbid . End

videre Krebseklo med store 20-30 cm brede rosetter af stive, spidse og i 

randen tornede blade. Nogle af rosetterne er helt nedsænkede (ses forrest 

i billedet), mens andre har bladene mere opadrettede, så den Øvre halvdel 

rager op over vandet (ses tydeligt i billedets midte). Krebseklo hØrer til 

FrØbidfamilien, og ligesom det er tilfældet hos FrØbid, synker også hos 

Krebseklo den overvintrende knop ned på bunden, for fØrst at stige op 

næste år ved vækstperiodens begyndelse. Er man så heldig at finde plan-
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ten i blomst ved hØjsommertide, kan man lægge mærke til, at her kun 

er hunplanter. H anplanten er i Danmark blot kendt fra nogle få lokali

teter i SØnderjylland. Måske vi l man finde Liden Andemad flydende på 

vandfladen; den blomstrer omkring l. juli, men blomsterne kan kun ses 

gennem lup. Den ejendommelige Kors-Andemad findes nedsænket i van

det. Det samme gælder de bladbærende stængler af den kødædende plante 

Blærerod. Bladafsnittene bærer talrige blærer, der i virkeligheden er sind

rige små klapfælder, som fanger mindre vandinsekter, der kommer for 

nær. Da klappen slutter helt tæt i blæreåbn ingen, kan der altid i de tomme 

blærer opretholdes et undertryk, idet planten er i stand til at bortfØre en 

del af blærernes vandindhold. Berører et lille vanddyr nu nogle korte, 

stive bØrster, som sidder på klappen, springer denne op, og som fØlge af 

undertrykket i blæren suges der lidt vand ind, og det uheldige dyr rives 

med. Klappen smækker omgående i, når trykforskellen er udlignet, og 

dyret kan nu oplØses og fordøjes, hvorved planten opnår et ekstra protein

tilskud. Blærerod blomstrer i august med iØjnefaldende gule, maskefor-

Krebseklodammen i Farum Sortemose (se teksten s. 226). 
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mede blomster, der bæres oppe over vandet på et ca. IO cm hØjt, blad

lØst skaft. Læg i Øvrigt mærke til de GrØnne Frøer, som p le jer at holde til 

i denne dam! 

l september 1963 viste dammens vand en svag basisk reaktion med 

pH = 7,4. L edningstallet var 358; dette ledningstal viser vandets evne til 

at lede en elektrisk strØm, jo stØrre ledningstal desto stØrre strØmledende 

evne har vandet. Det er de i vandet oplØste næringsstoffers joner, som 

leder strØmmen; derfor svarer et stort ledningstal til stort næringsindhold 

i vandet. Til sammenligning skal nævnes, at en vandprØve fra kærområdet 

lige syd for dammen havde pH = 6,9 og ledningstallet 300, altså en smule 

surere og en smule lavere næringsindhold. Både pH værdierne og lednings

tallene er meget høje. Det skyldes, at kalkholdigt, næringsrigt grundvand 

presses ud under og op i kæret fra de omgivende tunneldalsider. 

Efterhånden vil TØrvemos (Sphagnum) indfinde sig i kæret. Der kendes 

over 30 arter Tørvemos fra Danmark; de kan kun bestemmes og læres ved 

flittig brug af mikroskopet. Nogle få af dem kan vokse ved pH værdier 

omkring neutralpunktet (7,0), mens stØrsteparten foretrækker langt surere 

vand med pH = '4-5. Tørvemosserne vokser i tætte puder; når de først 

har indfundet sig i kæret, tager tØrvedannelsen til i h as tighed, hvorved 

kærets overflade hæves og efterhånelen mere og mere undcirages det kalk

og næringsholdige grundvanels påv irkni ng, men til gengæld i stigende 

grad må ernære sig af regnvand. Det har vist sig, at Tørvernosser er en 

slags syrefabrikker i det små og således er i stand til at ændre mosevandets 

reaktionstal i retning af lavere pH-værdier, svarende til surere vand. Pro

cessen lettes yderligere derved, at de af Tørvemosserne dannede syrer i 

stedse stigende grad kommer til at virke på regnvandet, der er fattigt på 

næri ngsjoner og dermed på stØdpudestoffer. Til en stØdpudefattig oplØs· 

ning behøver man kun at sætte en ringe mængde syre for at få oplØsnin

gen indstillet på syrens pH værdi. Når Tørvemosserne fØrst h ar indfundet 

sig, bliver resultatet derfor, a t vi får en serie af kærtyper, der aflØser hin

anden og udviser vandprØver med surere og surere vando 

Slutstad iet er hØjmosen, som kun ernæres af regnvand alene og har 

pH værdier på 3,8-4,0; men så vidt er processen endnu ikke forlØbet no

gensteds i Naturparken . Et godt stykke på vej er vi nået i Farum Præste· 

mose, der ligger oppe mellem bakkerne ca. 800 m nordØst for Sortemose og 

ca. 500 m vest for Storebjerg. Præstemose er gennemskåre t af store tØrve

grave med H vid Åkande, L iden- og Stor Andemad, FrØbid omgivet af 
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MØlleå-dalen ved Gedevase Bro vest for Farum. 

Dunhammer, Lådden Dueurt , Kattehale og mange andre. Henne i den Øst

lige halvdel findes en smuk Tørvemose-hængesæk der utvivlsomt er dannet 

ovenpå kærtyper, som de i Øjeblikket kan studeres i Sortemose og Krogen

lund mose. TØrvemosserne dominerer ganske bunden med flere arter, 

grØnne, gulbrune og rØde. En af de almindeligste er en stor og kraftig, 

gulgrØn art, som i august bærer talrige brune, kortstilkede sporehuse i 

toppen . Hvis man besøger mosen en solskinsdag midt i august, kan man 

være heldig at overvære sporespredningen . Ved passende udtØrring sprin

ger et cirkelrundt låg af sporehuset med et tydeligt smæld, og en sky af 

lysegule sporer kastes nogle centimeter op i luften, h vor den gribes af 

vinden, og sporerne spredes. Mere spredt, men alligevel jævnt fordelt 

overalt i hængesækken findes Næb-Star, Tråd-Star, Bukkeblad, Hedelyng, 

Tranebær og Smalbladet Kæruld. lØvrigt findes hist og her den kØd

ædende plante Rundbladet Soldug samt Svovlrod, MosebØlle og Bregnen 

Kær-Mangeløv. Såvel hængesækken som hele Præstemosen omgives af en 

tæt bræmme af Dunbirk. En vandprØve fra hængesækken viste pH= 4,7 
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og ledningstallet 29, altså betydeligt surere og næringsfattigere end kæret 

i Sortemose. 

Endnu et skridt n ærmere hØjmosestad ie t kommer vi i en lille mose i 

den nordlige udkant af Lystrup skov ved Naturparkens nordgrænse. Mosen 

er omtren t cirkulær, 70-100 m i d iameter og omgivet af hØje Bøge til alle 

sider. Selve moseranden er meget blØd og våd, ofte med klar t vand, så 

den skal passeres med forsigtighed . H er finder man blandt andre Gul 

I ris og græsset Eng-R Ørhvene med grenede stængler . Fra randpartiet 

hæver bunden sig svagt ind mod midten . Mosefl aden er delvis bevokset 

med træer , n emlig talrige Dunbirk samt enkelte R Ødgran og Skovfyr. I 

træernes skygge findes Tue-Kæruld, T ranebær og TØrvernos dominerende. 

Pletvis forekommer Tråd-Star, Svovl-rod, M osebølle og det tuede Græs B lå

top. En vandprØve fra mosens midte viste pH = 4,2 og ledningstallet 69, 

altså det sureste mosevand vi h ar truffet i Naturparken, dog tilsyneladende 

med noget større næringsindhold end i Farum Præstemose. I 1914 blev 

mosen grundigt undersØgt af botanikeren Carsten Olsen . Vege tationens 

sammensætning var for 50 år siden stor t set den samme som nu, dog med 

een vigtig undtagelse, idet mosefl aden ved århundredets begyndelse totalt 

manglede Birkebevoksning. Bortse t fra nogle spredte Fyr og Gran var 

fladen træløs. Denne tilvoksning med B irk gennem de sidste 50 år er et 

generelt træk for mange af Nordsjællands •Sphagnummoser•. Årsagen er 

ikke kendt i detaljer , men står sikkert i forbindelse med den bekendte 

klimaændring i retning af tØrrere og varmere klima, som h ar fundet sted 

netop i dette tidsrum, og hvis virkninger h ar kunnet spores i naturforhol

dene i de fleste af jordens egne fra de centralafrikanske sumpe til de 

grØnlandske gletsjere. 

LITT E R AT UR : 

Balslev, V. og K. Simonsen: Danske plantesamfund. 4. udg. ved Bodil Lange. 
Kbh. 1961. 

Hansen, B.: Gammel mosen ved Vangede i Gentofte sogn. (1: Danmarks Natu r
fredningsforenings Arsskrift 1961. S. 55-59). 

Olsen, C.: Vegetationen i nordsjællandske Sphagnummoser. (I : Botanisk Tids
skrift. Bd. 34. 1917. S. 1-43). 

Petersen, H. E.: Maglemose i Grib Skov. Undersøgelser over vegetationen p, 
en nordsjællandsk mose. I-XIV. Bot. T idsskr. forsk. Bd. 1918-1 936. 

Rostrup, E.: Gammelmose. (I : Botan isk Tidsskrift. Bd. 27. 1906. S. 319-59). 
Sjørs, H.: Nordisk Vaxtgeografi . Sth. 1958. (Scandinavian University Books). 



Fuglelivet i N a turparken 
AF ANDERS HoLM JoENSEN 

Hver landskabstype har sit fugleliv. Få steder i Danmark findes indenfor 

et snævert område så mange forskellige landskabstyper og fuglesamfund 

som i Naturparken i Nordsjælland. Området rummer ikke mange sjældne 

fugle, og man mØder ej heller usædvanlige koncentrationer af fugle. Men 

i Naturparken stifter man i yngletiden bekendtskab med typiske Østdanske 

fuglesamfund. Om efteråret og om foråret går et stort fugletræk over om

rådet, og mange fugle slår sig ned for a t raste, og om vinteren er egnen op

holdssted for en lang række nordiske gæster. 

Det vil ikke i denne bog være muligt at give en udtØmmende oversigt 

over Naturparkens fugleliv. Men vi vil i dette afsnit fØlge fuglene året 

igennem fra yngletiden over efteråret til vinteren. For hver af årstiderne 

fremdrages nogle af de træk i fuglelive t, som er mest typiske, som man 

lægger mest mærke til, og som man kan have størst udbytte af selv at 

lære at kende ved studier i naturen. 

FUGLELIVET I YNGLETIDEN 

Når de nordiske svømmefugle tidligt om foråret forlader de store søer i 

Naturparken, bliver der ikke mange fugle tilbage i dise områder. Sammen

lignet med andre danske søer virker Farum SØ, Bastrup SØ og Buresø fugle

fattige i yngletiden. Dette skyldes hovedsageligt, at vegetationen langs 

bredderne er artsfattig med tagrør som den dominerende og mange steder 

næsten enerådende plante. Flere steder mangler bredvegetation overhove

det, så her er h verken den fornØdne dækning eller den fornØdne fØde

mængde til en stor bestand af ynglefugle. Den fugl, man lægger mest mærke 

til, er knopsvanen, som yngler med et enkelt par i hver af de store søer. 

Enkelte par af gråænder yngler, og blishØnen er flere steder ret talrig. Man 

lægger dog mere mærke til den toppede lappedy kker, som holder til på det 

åbne vand. Allerede få dage gamle kommer ungerne med ud at svømme -

ofte på ryggen af en af forældrefuglene, og ofte langt fra den flydende rede, 

hvor de sØger skjul ved fare. 
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Foruden de store søer findes rundt omkring i Naturparken mange min

dre vandhuller. Flere af disse er gamle tØrve- og mergelgrave, som er under 

stærk tilgroning. Vegetationen er langt frodigere og artsrigere end ved de 

store søer. H er træffer man stØrre sammenhængende bevoksninger af både 

tagrØr, kogleaks, pindsvineknop, åkander og andre planter. Og når man 

aflægger besøg ved et sådant vandhul en dag i yngletiden, får man indtryk 

af et langt rigere fugleliv end ved de store søer. Ganske vist mangler den 

toppede lappedykker, men her yngler ellers både knopsvane, gråand, blis

hØne og rØrhØne, i enkelte af vandhullerne desuden vandrikse og lille lap

pedykker. En varm forårsdag hØrer man ustandseligt rørhønsenes kluk

ken, og kommer man ud i de aller tidligste morgentimer, hØrer man et 

væld af stemmer fra de mange ynglende svømmefugle. 

Mange småfugle yngler ved disse småsøer. Både rØrsangeren, sivsange

ren og rørspurven er talrige. De yngler i selve tagrØrbevoksningerne eller 

umiddelbart nær disse. På de mere tØrre engstrØg, som omgiver søerne, 

træffes engpiberen og den gule vipstjert, og hist og her yngler enkelte par 

viber. Viben er dog ikke nogen talrig ynglefugl i Naturparken. Langt mere 

almindelig vil man finde den i områder, som ligger nærmere ved strand

enge, f. eks. længere vestpå nær Roskilde Fjord. 

I krattene omkring de små vandhuller træffes mange af vore mest almin

delige småfugle i yngletiden. Blandt de mest typiske er tornirisken, torn

sangeren og gulspurven, og flere steder har nattergalen faste sangpladser. 

Den træffes også ret almindeligt i de sumpede dele af de større skove, f. eks. 

i området vest for Farum SØ, samt i skovbrynene. Ofte sidder de syngende 

hanner ganske tæt, og der er gode muligheder for nattergaleture i områ

det. Særlig området vest for Farum SØ er velegnet til sangfugleture, for hvis 

man lægger ruten rigtigt, kan man passere både den store sØ, de mindre 

vandhuller og moseterræner, åbne landskaber, samt forskellige typer af 

skov, hvorved man får lejlighed til at hØre et stort antal syngende arter. 

De mange store og små skove i Naturparken er yngleplads for en mæng

de småfugle, og her er gode muligheder for studier og oplevelser i yngleti

den. Allerede i april måned synger de tidligste ynglefugle livligt, og i hele 

maj og juni er fuglekoret i fuld gang. Det er i disse to måneder, de fleste 

småfugle lægger æg, ruger og har unger i reden. I juli måned er mange ar

ter i gang med et andet kuld, og selvom nogle af de senest ankomne san

gere endnu har det første kuld i reden, er fuglesangen langt svagere end i 

juni måned. 
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Sortmejsen 
er knyttet til 
nåleskoven. 
(Ib Trap
Lind). 

Ved at tælle de syngende hanner i udvalgte skovområder kan man danne 

sig et udmærket indtryk af disse områders fuglebestande, d. v. s. antallet af 

ynglepar. Eksakte undersøgelser kræver naturligvis meget tidsrøvende og 

grundige undersØgelser, men selv ved enkelte besøg kan man danne sig et 

indtryk af forholdene, og man ser da, at der er meget stor forske l på de 

forskellige skovtypers fuglebestand, både hvad angår antallet af ynglepar 

og faunaens sammensætning. 

Jo mere var ieret en skov er, des flere fuglearters krav kan blive tilfreds

stillet, des flere fuglearter vil man træffe ynglende . I en skov, som rummer 

mange forskellige arter af træer, både lØvtræer og nåletræer, og hvor træer

nes alder varierer, og krat og åben skovbund veksler, kan man træffe et 

meget stort antal fuglearter ynglende indenfor et begrænset område. Op 

imod et halvt hundrede arter træffes ofte ynglende i en skov af denne type. 

I en ensartet skov, f. eks. en tæt granskov, hvor alle træer har samme alder 

og hØjde, eller en ensartet 60-årig bØgeskov, hvor træerne vokser så tæt, at 
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krat slet ikke er udviklet i skovbunden, yngler ofte kun halvt så mange 

arter som i den meget varierede skov. 

På t ilsvarende måde forholder det sig med antallet af yuglepar i områ

derne. I en meget varieret skov som den ovenfor omtalte kan man kon

statere mere end 1000 par pr. kvadratkilometer, mens meget ensartede 

skove kun kan opvise en bestand på 500 par pr. kvadratkilometer eller 

mindre. 

H vis man færdes mege t i skoven i yngletiden, vi l man iagttage, at fug

lenes fordeling ikke er tilfældig, men at de enkelte arter stiller deres spe

cielle krav til omgivelserne. Skovene i Naturparken er velegnede til stu

dier af denne art, fordi der her findes mange forskellige skovtyper, både 

med hensyn til træernes art og alder, og samtidig findes områder med ens

artet skov og områder, h vor skoven er meget varieret. 

Visse fuglearter træffes talrigt i alle skovtyper. Bogfinken og lØvsange

ren er næsten overalt de talrigeste arter, visse steder dog med skarp kon

kurrence fra so lsorten. For hundrede år siden var solsorten en sky og fåtal

lig skovfugl herhjemme. !dag har den ikke alene bredt sig til haveområder, 

byer og hegn i de åbne landskaber, men den er også blevet så almindelig i 

skovene, at den mange steder er den talrigeste art. En række andre arter 

forekommer i alle skovtyper, men fåtalligere end de nævnte. Det gælder 

blandt andet gærdesmutten og rØdhalsen. 

En lang række fuglearter opsØger fortrinsvis bestemte skovtyper. Nogle 
arter er udprægede nåleskovsfugle, f. eks. sortmeJsen og fuglekongen, som 

især ynder 20-40-årige granbevoksninger. Sangdroslen er meget talrig 

nåleskov af denne type, men forekommer også - omend fåtalligere - i 

andre bevoksninger. 

BØgeskoven har sin særlige fuglefauna. I skoven med de ranke stammer, 

men uden større sammenhængende krat i skovbunden træffer man skov

sangeren, som netop udnytter rummet imellem stammerne under sin karak

teristiske sangflugt. Også trælØberen findes i kratlØse bØgeskove, talrigest 

i de ældre bevoksninger, hvor barken har lØsnet sig fra stammerne, og hvor 

der således er mange velegnede redesteder. Musvitten og blåmejsen er hule

rugere, som forekommer meget talrigt i sådanne gamle skove - jo ældre 

træerne er, des flere hulerugere kan der leve. Disse arter kan mangle helt 

i de ganske unge bevoksninger af f. eks. bØg og gran, hvor fuglene ikke kan 

finde et eneste velegnet redehul i træerne. 

Også spætmejsen, den brogede fl uesnapper og rØdstjerten er hulerugere. 
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TrælØber ved redestedet, en smal revne i en træstamme. (Ib Trap-Lind). 

De to sidstnævnte forekommer talrigest i de dele af skoven, hvor der er god 

plads imellem træerne, ofte i skovbrynet. Her yngler også stære, som foura

gerer ude i de åbne landskaber. I skovbrynet kan man iagttage deres flugt 

til og fra redestederne i skoven. 

På steder, hvor hØje bØge vokser ud til en rydning, møder man skovpibe

ren, en uanseligt farvet fugl, som imidlertid i maj og juni tiltrækker sig 

opmærksomheden ved sin karakteristiske sangflugt. Fra en post hØjt til 

vejrs daler fuglen ivrigt syngende i store buer mod jor~en eller en lav 

gran, og sangen afsluttes med en række flØjtetoner i stadig Øget tempo. 

I de dele af skoven, som har tætte krat, yngler en række småfugle meget 

almindeligt. Det gælder bl. a. de små grå sangere, havesangeren og mun-
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Tornsangeren holder til i krat og langs hegn i det åbne landskab. Her fod
res ungerne i reden. (Ib Trap-Lind). 

ken; den første er i reglen talrigest. Også guldbugen træffes her omend få

talligere. R Ødhalsen er almindelig, og tornsangeren og gulspurven træffes 

i udkanten af krattene. 

I de fugtige dele af skovene yngler sumpmejsen; oftest bygges reden i en 

hulhed i et gammelt stØd. Halemejsen yngler fåtalligt på steder, hvor der 
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er mange pile- og birketræer. I modsætning til de andre mejser, som er 

hulerugere, bygger den en kuglerund frit hængende rede i et træ. Hvor 

der imellem pilene vokser tagrØr, mØder man nogle af de småfuglearter, 

som er omtalt foran under småsØernes fugleliv. 

Skovenes småfuglefauna er rig og varieret og giver muligheder for alsi

dige studier. Men skovene rummer også mange andre fugle. Blandt disse 

skal nævnes en sjældenhed, nemlig svalekliren - en vadefugl, som første 

gang konstateredes ynglende i Danmark i 1956 og netop i Ganløse Orned 

i Naturparken. Mens næsten alle andre vadefugle yngler på jorden, lægger 

svalekliren sine æg i en gammel drossel· eller kragefuglerede i et grantræ, 

ofte i tætte tykninger. Fuglen er meget sky i yngletiden, men da den flere 

gange siden det første fund i 1956 er blevet set nær Farum SØ i yngletiden, 

er det ikke utænkeligt, at arten yngler ret regelmæssigt omend fåtalligt i 

området. Siden det første fund er ar ten truffet ynglende flere andre steder 

i Danmark. 

Skovene i Naturparken er også yngleplads for stØrre fugle . Krager og 

skovsiwder er almindelige, og i skovbryn og h egn er husskaderne meget 

talrige. I h vert fald tre arter af rovfugle, nemlig musvågen, spurvehØgen 

og tårnfalken yngler i området. T idligere fandtes enkelte par duehØge, 

men sandsynligvis på grund af den Øgede uro i områderne er denne art nu 

forsvundet. Den er i det hele taget blevet en meget fåtallig ynglefugl i 

N ords jælland. 

Musvågen yngler med enkelte par i de større skove (s. 243) . R eden 

bygges hØjt til vejrs i en grenklØft i en bØg eller tæt ind til stammen i en 

gran. I april måned kan man i lØvskoven let se den store rede, men såsnart 

der i maj måned er kommet lØv på træerne, er det vanskeligt at få Øje på 

den. Musvågerne yngler i skovene, men deres fØde søger de fortrinsvis i de 

åbne landskaber, og man kan i yngletiden se dem jage ret langt fra sko

vene- ude over marker og enge. 

Det er ikke utænkeligt, at enkelte par af hvepsevågen kan træffes yng

lende i Naturparkens stØrre skove. Men det er meget vanskeligt at lokali

sere denne fugleart sikkert. Den ankommer først til reclestedet, når lØve t 

er tæt, og reelen derfor er mege t vanskelig at få Øje på. 

SpurvehØgen yngler regelmæssigt i Naturparkens skove. Den opsØger de 

tætte granbevoksninger med 30-50-årige træer, og reden bygges på en gren 

tæt ind til stammen. Det er vanskeligt at sige, hvor mange par sp urvehØge, 

der yngler i området, men da alle de stØrre skove rummer velegnede yngle-

237 



Skovskaden fodrer ungeme i Teden. (Ib Trap·Lind). 

238 



biotoper, kan det udmærket tænkes, at der er et par i hver skov. Nær rede

stedet ser man ikke meget til spurvehØgene. Mens musvågerne kredser 

skrigende over reden, når man opholder sig nær denne, forlader spurve

hØgen oftest sin rede tavs, og den vender også tilbage uden stemmeytringer. 

Langs skovbryn og hegn kan man se spurvehØgen jage. Den flyver lavt over 

jorden - ofte langs hegnet, hvor den kan overraske småfugle, som bringes 

til ungerne i reden. 

I de små, isolerede nåleskove yngler enkelte par tårnfalke. Ofte ser man 

fuglene stå på svirrende vinger- musende -over markerne. Denne rovfugl 

ser man meget til i yngletiden, for den søger næsten al sin fØde i det åbne 

land. En anden fugl, som yngler i de mindre granskove, er skovhornuglen. 

Der forekommer sikkert flere par i hele området. Man ser imidlertid kun 

lidt til den. Ligesom andre ugler har den sin aktivitet i dØgnets mØrke 

timer. Hverken tårnfalken eller skovhornuglen bygger selv rede, men de 

benytter gamle, forladte kragereder. 

I de stØrre skove træffes natuglen. Hver skov har flere par, og særlig 

mange par forekommer i Ganløse Orned. Natuglen er en af vore tidligste 

ynglefugle, som allerede i marts måned ruger på æggene. I maj forlader un

gerne reden, ofte et stykke tid fØr de kan flyve, og de sidder da spredt i 

træerne omkring redestedet, hvor de modtager de voksne fugle, som kom

mer med fØde. Som redesred vælges oftest et hul i et gammelt træ (s. 240). 

Ringduen er i de senere år blevet talrigere som ynglefugl over hele lan

det. I Naturparkens skove træffer man den ynglende overalt, og især i de 

mindre nåleskove kan rederne ligge tæt - ofte med en indbyrdes afstand 

af blot 10-20 meter. Fuglene lever dog ikke udelukkende i disse småskove, 

men de søger i vid udstrækning deres fØde ude omkring i de dyrkede om
råder. En anden vildtart-fasanen-yngler ofte i de små skove, men træffes 

fouragerende i det åbne land. Denne fugl kan i øvrigt klare sig i næsten 

alle landskabstyper i Naturparken. Selv i de centrale dele af de stØrre 

skove holder fasaner til. 

ROVFUGLE PA EFTERARSTRÆK 

Efterårstrækket bringer mange fugle til Naturparken i Nordsjælland. Det 

østlige Danmark passeres hvert efterår af en meget stor del af de skandina

viske trækfugle. Nogle fugle ses kun på flugt over området. Det er de fleste . 

Andre slår sig ned for kortere eller længere tid. Det vil ikke her være mu-
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ligt at bringe en udfØrlig beretning om det varierede fugleliv, som rører 

sig i træktiden, og her skal blot omtales to karakteristiske fænomener, som 

knytter sig til området om efteråret, nemlig hvepsevågerne på træk og fiske

ørnene, som nu hvert år opholder sig i længere tid ved søerne i Natur

parken. 

Allerede i slutningen af august begynder rovfugle fra nordligere yngle

pladser i Skandinavien at vise sig på trækket mod syd. På dette tidspunkt 

har områdets egne få rovfugle forlængst fået flyvefærdige unger. Dem ser 

man ikke meget til, for de opholder sig mest i de tætte skove. Men nord

fra kommer hvepsevågerne i stort tal. 

Ligesom andre insektædende fugle er hvepsevågerne tidligt på færde un

der efterårstrækket. Det kulminerer som regel i fØrste halvdel af septem

ber, og allerede i slutningen af denne måned ses kun få fugle. De skandi

naviske skove rummer tusinder og atter tusinder af ynglende hvepsevåger, 

som under deres træk mod syd passerer hen over det sydligste Sverige ved 

Falsterbo og derfra fortsætter mod Stevns, MØn og Lolland-Falster. Men 

undertiden skifter fuglene kurs i det nordlige Skåne, flyver ud over Øre

sund og fortsætter ind over Nordsjælland, hvor man kan se dem i flokke på 

hundreder, som i store hØjder skruer sig afsted. Visse år ses dog kun ganske 

få hvepsevåger over Naturparken i Nordsjælland, og de store skruer af 

fugle dannes kun i varmt og stille vejr. 

Fiskeørnen er nu en ganske regelmæssig septembergæst i området, men 

det har ikke altid været tilfældet. Ganske vist har fiskeørnen utvivlsomt 

været ynglefugl i Nordsjælland indtil midten af forrige århundrede, men 

den heftige efterstræbelse, som alle rovfugle var udsat for fra slutningen af 

IS-hundrede tallet og langt ind i dette århundrede, medfØrte en rivende 

tilbagegang i vore ynglebestande. Omkring 1920 forsvandt de sidste yng

lende fiskeørne fra Danmark, og i hele Skandinavien var fuglene i tilbage

gang. Indtil årene omkring den anden verdenskrig var fiskeørnen en yderst 

fåtallig trækgæst i Naturparken. Men siden er ynglebestanden i Skandina

vien øget meget, og arten er blevet en regelmæssig gæst ved alle søer i Nord

sjælland. Ved FuresØen opholder enkelte fugle sig fast fra slutningen af 

august eller begyndelsen af september til ind i oktober, og desuden kom

mer mange fugle på kortere besøg. Selv har jeg set op til fem fiskeørne ved 

Furesø og Farum SØ. Også ved Bastrup SØ og Buresø optræder fuglene 

regelmæssigt. 

Under opholdet i Nordsjælland har fiskeØrnen som regel udvalgt sig et 
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hØjt træ i en af skovene. H er tilbringer fuglen megen tid, og herfra fore

tages fisketure til de nærliggende søer. Det er interessant at iagttage ørnen 

på fisketogt. Langsomt kredser fuglen afsted som regel i en hØjde af 20-40 

meter over vandet og ofte langs en af søens bredder. Pludselig slår fuglen 

vingerne ind til kroppen eller hæver dem lynsnart og styrter sig ned mod 

vandfladen. Ofte standser den brat, inden den når vandet, men er der ud

sigt til fangst , kaster den sig med fremstrakte ben ned i vandet. Ofte ram

mer fuglen forbi , men andre gange er der bytte i fangerne, når fiskeØrnen 

hæver sig fra søens overflade igen . Så går turen til skoven igen. Fisken hæn

ger i fangerne altid med hovedet fremefter. Mon ikke ørnen på denne 

måde drager nytte af fiskens strØmlinede form! I skoven vælger Ørnen en 

stor gren, hvor fisken bliver ædt. 

Også andre Ørne besøger Naturparken om efteråret og vinteren. H avør

nen er sikkert gæst ved søerne hvert år, men den opholder sig sjældent 

mere end nogle få dage i området. Snart trækker den videre til fredeligere 

områder. Også kongeørnen ses af og til - for nogle få år siden holdt en 

fugl igennem længere tid til vest for Farum Sø. På forårstrækket ses disse 

store Ørne også. En martsdag for nogle år siden iagttog jeg ved Farum SØ 

to unge havørne på træk nordover ganske lavt over skoven og søen. 

NOGLE VINTERGÆSTER 

aturparken huser mange fugle vinteren igennem, bl. a. mange nordiske 

gæster. I de åbne landskaber strejfer småflokke af sjaggere omkring, og i 

skovene hører man dompappernes og silkehalernes karakteristiske stem

mer. Undertiden kommer mægtige sværme af kvækerfinker til landet om 

vinteren . Fuglene optræder i store flokke, som hele dagen strejfer igennem 

skove og de åbne landskaber, og om natten søger fuglene til bestemte 

sovepladser i skove, hvor titusinder af fugle kan samles. Sådanne kon

centrationer af kvækerfinker har man ofte kunnet iagttage i Naturpar

ken, men der er også år, da næsten ingen fugle ses. 

D en store tornskade ses regelmæssigt i Naturparken om vinteren. Den 

yngler i Danmark kun meget fåtalligt i Midtjylland, men på Øerne optræ

der den kun udenfor yngletiden. Det er skandinaviske fugle, som over

vintrer her. I yngletiden udgØr store insekter hovedparten af tornskadens 

føde, men om vinteren tager den mest småfugle og mus. Byttet spiddes på 

tjØrnebuskes torne eller undertiden på pigtråd, og her opretter fuglen et 
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forråd af mad. Tornskaderne ses mest i skovbryn og i de åbne landskaber. 

Særlig omkring Farum SØ synes arten at optræde regelmæssigt. 

Som nævnt kan enkelte af de store Ørne slå sig ned i området om vinte

ren. Det er en ret sjælden begivenhed, men hver vinter holder en del andre 

rovfugle til i Naturparken. Hver skov rummer i reglen flere musvåger, og 

visse år ser man regelmæssigt vintermusvåger, som holder til i de åbne land

skaber langs hegn og gærder. Natten tilbringes dog altid i hØje træer. Ofte 

tilbringer mange musvåger og vintermusvåger natten i det samme lille skov

område, og om dagen flyver fuglene vidt omkring til fourageringsområder, 

som kan ligge langt fra nattesædet. 

Det er imidlertid ved de store søer i Naturparken at det rigeste fugle liv 

udfolder sig om vinteren. Her opholder nordiske svømmefugle sig det 

meste af vinteren . Hvis søerne ikke er dækket af is, kan man omkring nytår 

se dem ligge i flokke på hundreder. Der er flest blishøns og troldænder, 

men desuden ser man regelmæssigt stor skallesluger, hvinand, gråand og 

flere andre arter. Den store skallesluger er en meget smuk fugl -hannerne 

er karakteristiske med deres rØdligt hvide underside. Hunnerne har mere 

afdæmpede farver. Skalleslugerne flyver vidt omkring mellem søerne i 

Nordsjælland. Ofte ser man alle fuglene fra Farum SØ, Bastrup SØ og Bu

resø flyve Østpå til Furesøen, hvor de tilbringer natten. Også hvinænderne 

foretager sådanne vandringer. I det hele taget flytter fuglene meget om

kring, ikke mindst på grund af det vekslende isdække. Når søerne helt læg
ger til med is, søger næsten alle svømmefuglene ud til vågerne i Furesøen 

- og hvis disse i de strengste vintre lukkes helt, søger fuglene ud til havet. 

Småflokke af svaner ses ofte i søerne om vinteren. Det er i reglen knop

svaner- sikkert vore hjemlige ynglefugle, men også sangsvanen fra Nord

europas og Nordsibiriens tundraområder viser sig regelmæssigt. 

Blandt de fugle, som opholder sig ved søerne om vinteren, bØr nævnes 

isfuglen og vandstæren. Få steder i Danmark har man så gode muligheder 

for at studere disse to arter som ved vandene i Naturparken. 

Med sine klare metalliske farver, den stålblå overside og den skinnende 

rØdbrune underside, er isfuglen en af vore mest farvestrålende og smuk

keste fuglearter. Den yngler kun fåtalligt i Jylland, men om vinteren op

træder den noget talrigere, og den er ret regelmæssig gæst ved Furesøen, 

Farum SØ og måske også andre steder i Naturparken. Et sted, hvor man 

har god chance for at træffe den, er ved kanalen mellem de to nævnte 

søer. Her sidder fuglen ofte på en gren over vandlØbet - ganske sti lle -
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i lang tid, for så pludselig at styrte sig ned efter en lille fisk i kanalen. Har 

den heldet med sig, flyver den straks til grenen igen, hvor den foretager 

hurtige kast med hovedet, indtil fisken er forsvundet i det store næb. 

Også vandstæren holder om vinteren til ved kanalen mellem Furesøen 

og Farum SØ, men ses desuden regelmæssigt flere andre steder i Naturpar

ken, således både ved Farum SØ og Bastrup SØ og langs alle Furesøens 

bredder. Alene under en vandring langs sydbredden af Furesøen kan man 

undertiden se op til 4-5 vandstære, som holder til på træbroerne eller sten, 

som stikker op over vandets overflade. Vandstæren er morsom at iagttage. 

Den fanger insekter i vandet - mest vårfluelarver - og helst i rindende 

vand. Længe sidder den på bredden, så er det ligesom den tager sig sam

men og hopper i vandet. Hvor der er hvirvler, udnyttes disse, således at 

fuglen presses mod bunden, og her lØber den frem og tilbage og snapper 

insekter. I stillestående vand benyttes også vingerne under bevægelserne på 

bunden. Visse fugle har specialiseret sig med hensyn til fØden. Således 

kunne man flere år i træk ved Fiskebæk iagttage en vandstær, som ude

lukkende fangede småfisk. Ikke såsnart var fuglen under vandet, fØr den 

fik fat i en fisk på 3-'4 centimeters længde, og den kom straks op på isen 

og slog fisken ihjel mod iskanten. 

Natten tilbringer vandstæren ofte under stØrre broer, og her sover ofte 

flere fugle sammen. Kort efter solnedgang kommer fuglene som regel fly

vende, og da hører man ofte deres karakteristiske stemme - en klar trille. 

LITTERATUR : 

Til bestemmelse af fugle i felten kan især anbefales 
Roger Tory Petersen, Guy R. Mountford og P. A. D. Hollom: Europas fugle. 

Illustreret fuglehåndbog. Kbh. 1960, hvor alle arter er afbildet og biolo· 
gien er beskrevet ganske kort. 

Fuglenes sang er indgående beskrevet i 
Poul Bondesen: Fuglesangen - en verden af musik. Udg. af Dansk Ornitologisk 

Forening. Kbh. 1960. 

Finn Salomonsen: Fugletrækket og dets gåder. Kbh. 1953, har alle danske fugle
arters trækforhold indgående behandlet. Der findes ikke speciallitteratur 
om Naturparkens fugleliv, men almene biologiske oplysninger om de 
enkelte arter kan findes i flere større værker, hvoraf de mest moderne er 

Nordens fugle i farver. Red.: Niels Blædel. Bd. 1-7. Kbh. 1958-63, og 
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Insektlivet 1 skov og mark 
AF AsGER Foa 

I modsætning til p attedyrene og fu glene, der ofte kan være vanskel ige at 

komme p å nært hold, er insekterne taknemmelige studieobjekter. Lige

gyldig p å hvilken årstid man færdes i Naturparken, og ligegyldig h vordan 

vejret arter sig, vil man kunne finde insekter og på nærmeste hold under

søge, hvordan de klarer li vets problemer. 

Vi har i Naturparken en så rigt varieret natur, at selv den kræsne insekt

forsker aldrig vil kunne blive færd ig, og derfor vil også amatØrer få nok 

at gøre, når de på deres ture retter opmærksomheden mod insekterne. 

Da insekterne udgØr langt den største af alle dyregrupper vil det være 

ganske udelukket at lære navnene på alle de insekter, der vil kunn e træf

fes i Nat urparken. Det betyder dog ikke, a t det ikke er nyttigt at h ave et 

stort artskendskab, m en et sådant skabes først gennem årelange studier og 

er absolut ingen betingelse for et godt udbytte af en tur. Træffer man 

insekter, man gerne vil kende navnene på, h ar man ved opslag i håndbØ

ger eller ved forespØrgsel hos entomologer muligh ed for a t finde frem til 

dyrets navn, men for et udbytterigt studium af insektets ofte overordentlig 

interessante biologi betyder navnet mindre. 

En mængde insekter er nøje knyttet til ganske bestemte planter, og hvor 

de findes, kan man også vente at find e de tilsvarende dyr. Andre insekter 

lever a f eller er afhængige af p lanteædende insekter og vil f indes sammen 

med dem. I almindelighed kan man sige, a t jo rigere og mere varieret 

p lanteverdenen er, desto rigere er også insektlivet. Derfor er skovbrynene 

og lysn inger med blandet p lantevækst mere spændende at færdes i end 

tætte, ensartede kulturer, og netop i aturparken fører et net af veje og 

stier gennem velegnede lokaliteter. 

For den, der ikke i forvejen er fortrolig med områdets muligheder, kan 

fØlgende lokaliteter anbefales: Farum SØs nordbred, Ryget skov (især skov

brynet og Sækken), Maglemose i GanlØse Ore, Mølleådalen mellem Kalk

gården og Bastrup sØ, Krogenlund mose (terrænet ved Småsøerne mellem 

Bastrup SØ og Buresø), Ganløse Egeds sydlige skovbryn og Slagslunde skov 

ved Gulbjerghus. 

Om foråret er især de solbeskinnede skovbryn et besØg være!. Efterhån-
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den som lØvspring og blomstring aflØser hinanden planteart for plante

art, vil en stadig skiftende række af insektarter afløse hinanden, begyn

dende i det tidlige forår med biernes besØg i pileraklerne. 

Når sommeren sætter ind, vil det være engene og skovenes mere fugtige 

lysninger, der summer af inse kter, medens eftersommerens insekter atter 

er at søge langs de solbeskinnede skovbryn, hvis blade bærer talrige spor 

af dyrenes virksomhed. 

Men selv efter lØvfald behØver man ikke at gå forgæves. Mange spæn

dende iagttagelser kan gøres på stammer og i stubbe, og hvis frost og sne 

synes at have jaget ethvert insekt bort, kan man tage en pose nedfaldne 

blade eller en fin mospude med hjem og lægge den i varmen i et flueskab . 

Efter få timers forlØb myldrer dyrene rundt i et forb lØffende antal. Der er 

insekter at se på hele året rundt. 

For mange vi l det være nok blot at glæde sig over de små dyrs travle 

virksomhed, hvor man kommer frem igennem det smukke landskab, men 

stØrst glæde får man af at tage bestemte opgaver op til lØsning, først og 

fremmest til egen berigelse, men - hvem ved, - måske gØr man også opda

gelser af værdi for videnskaben, h vorfor alle iagttagelser omhyggeligt bØr 

bogføres og gøres tilgængelige for specialister. 

FØrst må nævnes studiet af insekternes Økologi, d. v. s. deres forhold til 

omgivelserne. Der kan gØres iagttagelser over lysets, temperaturens og fug

tighedens indflydelse, eller man kan undersøge de forskellige insekters 

måde at orientere sig på, forsvare sig over for fjender, deres ernærings

problemer og måde at overleve ugunstige perioder. Også deres omsorg for 

afkommet og deres opholdssteder kan undersØges. 

INSEKTER I SKOV, KRAT OG HEGN 

I Naturparken vil allerede de levende hegn og skovbrynene vise, hvilken 

overvældende rigdom af insekter, vi kan vente at finde. I luften over skov

brynet patruljerer de store guldsmede på deres jagt efter sommerfugle og 

andre flyvende smådyr. Guldsmedenes fire vinger kan bevæges uafhængigt 

af hinanden, og det gØr disse insekter ti l uovertrufne luftakrobater. Af og 

til hØres en tydelig knitren, når guldsmedene standser i luften for pludse

lig at dreje skarpt til siden. Den knitren, man hØrer, stammer fra vinge

bevægelserne. Måske kan man være så heldig at se, h vordan guldsmedene 

holder deres ben fremadrettet til en fangkurv, der let griber byttet. Lige-
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ledes vil man opdage, at de enkelte guldsmede har hver deres revier, der 

til stadighed afpatruljeres. 

Det kan iØvrigt være svært at iagttage et insekt i luften ret mange Øje

blikke ad gangen, de fleste er meget hurtige, netop af hensyn til farlige 

fjender, som guldsmedene. De forskellige insekter har hver deres særlige 

flyvemåde, sommerfuglene flakser af sted, fluerne farer fremad som et pro

jektil, og en vandnymfe ligner en levende helikopter. 

Buskene langs vejene ser ved fØrste Øjekast ikke særlig insektrige ud, 

men giver man sig til at undersØge dem nærmere, vil der være nok at lægge 

mærke til. 

Først og fremmest bærer bladene præg af angre b. Nogle steder kan 

grene være helt bladlØse, og så er det ofte for sent at finde synderne, der 

kan have været en stor søskendeflok af bladhvepselarver eller af sommer

fuglelarver. Men enkelte findes måske endnu, og så er det ikke svært at se, 

om det er larven af en bladhveps eller af en sommerfugl vi står over for. 

Overfladisk set ligner de ganske vist hinanden, da sommerfuglelarven lige

som bladhvepselarven h ar 3 par ben, men medens sommerfuglenes larver 

hØjst har 5 par gangvorter, har bladhvepselarverne mindst 6 par. Endvide

re svinger mange bladhvepselarver bagkroppen i vejret på en meget karak

teristisk måde, når de bliver skræmt. Ser det ud til at være bladhvepse, 

der er på spil, bØr man forsøge at finde det sted på grenen, hvor æggene 

blev lagt. Hvepsehunnen har en læggebrod af form som en lille sav, h vor

med den saver små lommer ind i barken. I disse lommer, der sidder i 

lange, fine rækker, bliver æggene anbragt. 

For sommerfuglelarvernes vedkommende er der lettilgængelig litteratur 

med udmærkede farvetavler, og da mange larver har særdeles karakte

ristiske tegninger på kroppen, vil det være let at bestemme i hvert fald en 

del af de mest iØjnefaldende. H vis man også lægger mærke til, hvilke plan

ter disse larver lever af og tager dem med hjem, kan man have megen for

nØjelse af at klække larverne og få den voksne sommerfugl at se. 

På bladene kan findes mange biller. StØrst og lettest kendelige er i for

sommeren oldenborren og senere gåse billen. Disse biller kan af og til op

træde i så store mængder, a t de kan gØre enorm skade; i Naturparken 

træffes de dog som regel kun enkeltvis, nogle år dog flere end andre, men 

uden at de spiller nogen Økonomisk rolle. 

Langt almindeligere er mange snude- og bladbiller. Ikke så snart har 

bØgebladene foldet sig ud om foråre t, fØr de er fulde af små runde huller, 
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gnavet af de sorte bØgelopper eller stØrre firkantede huller, som den pragt

fulde smaragdgrønne snudebille laver dem. Særlig morsomt er det lidt læn 

gere hen på foråret at iagttage, hvordan de unge birkes blade bliver be

handlet af den snudeb ille, der kaldes birkens bladruller. Et lille birketræ 

kan være helt overhængt med sammenrullede blade, der til at begynde 

med er grØnne, men senere ligner små brune cigarer. Bladrullen skjuler 

snudebillens larve, hvis mor kunstfærdigt h ar klippet bladet op og rullet 

det sammen omkring ægget. Det ser ganske forblØffende ud. 

Bladbilleme, hvoraf der også findes en mængde arter, får man lettest 

at se, hvis man lægger en regnfrakke eller avis under grenene og derpå 

ryster dem med et pludseligt ryk. Bladbillerne h ar nemlig for skik at lade 

sig falde, n år de bliver skræmt, og det er et glimrende værn. Det er næ

sten umuligt a t finde selv den mest farvestrålende bille på jorden, hvis 

den først er fa ldet fra en. Blandt bladbillerne træffer vi efter danske for

hold ualmindel ig mange smukt farvede dyr, der uvilkårligt leder tanken 

hen på tropiske former. Ganske vist er de små, men prØv så at se dem i en 

lup ! Mange af de smukkeste træffes på urterne i grØftekanterne eller i heg

nene, men også på buskenes blade bØr man lede. Særlig hyppig langs MØlle

åen er den blå bladbille på elletræerne. 

Sammen med bladbillerne finder vi ofte de stØrre og langstrakte blØd

biller samt mariehøns i flere forskellige arter. I modsætning til b ladbil

lerne er de fleste af disse biller rovdyr. MariehØnsene h ar forkærlighed for 

bladlus, og ikke mindst larverne gØr en indsats ved at holde bladlusbestan

den nede. Det samme er tilfældet med det smukke guldØje, et inse kt af en 

helt ancl en orden (netvingerne) . Det voksne dyr, der ofte forv ilder sig ind 

i menneskers huse ved nattetide, lægger sine karakteristiske æg på blade. 

De sidder gruppevis p å lange tynde stilke, og af dem klækkes larverne, der 

kaldes b ladlusløver. De ligner ved fØrste Øjekast mariehØnselarverne af 

form, men kendes let på de store hule kindbakker, hvorigennem de udsu

ger bladlusene. 

Blandt de mange andre inse ktarter, vi kan ven te at finde på bladene, 

bØr nævnes lægerne. Som voksne er de lette at kende på det mønster, deres 

halvdækvinger danner. Deres munddele danner en sugesnabel, gennem 

hvilke de fleste suger plantesaft, men m ange er dog også •kØdædende«, og 

som noget særligt kan nævnes, at en stor gruppe af dem stinker så afskye

ligt, a t man aldrig siden glemmer lugten, når man blot en gang for alvor 

h ar oplevet den. 
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Nære slægtninge til tægerne er cikader og bladlopper, der ofte findes 

på undersiden af bladene. De angrebne blade kendes let på deres kedelige 

grå affarvning, der skyldes, at insekterne fra undersiden tØmmer bladcel

lerne for saft, så de fyldes med luft. 

Går man ind i skoven bliver man fØrst skuffet over at bemærke, hvor 

få insekter man får Øje på. Ganske vist kan fØrst på sommeren et eksem· 

plar af den store gyldenbrune spindersommerfugl glanspåfugleøjet hvirvle 

tilsyneladende sanselØst af sted mellem stammerne. Prøver man på at fange 

det, kommer man på arbejde, for den flyver hurtigt, men lykkes det, vil 

man opdage, at det altid er hanner, og de flyver aldeles ikke sanselØst, 

tværtimod sØger de efter hunnerne ved hjælp af de store fj erformede fØle

horn, der rettere burde kaldes lugtehorn. 

Inde i skove n er det altså ikke de flyvende insekter , der dominerer, men 

man bØr have opmærksomheden rettet mod træstammerne. Den ujævne, 

brogede bark er et ypperligt skjul for mange insekter. Selv de store farve· 

strålende natsommerfugle er så godt som umulige at få Øje på, idet de 

skjuler de farvede bagvinger under forvingerne, der presses mod barken 

og lægges ind over kroppen, så den ingen skygge kas ter. I sandhed et me· 

s terstykke i camouflagens vanskelige kunst. 

Om efter året og helt h en på vinteren kan vi finde frostmålem e på bar· 

ken . H annerne, der er normale sommerfugle, er lette at finde, men hun· 

nerne, der er næsten eller h elt vingeløse, har samme far ve som barken, og 

dem skal der held til at få Øje på. Vi bØr også lægge mærke til nogle små 

grå h ylstre, der kan være fæstede til barken . Nogle er trekantede, andre 

trinde og nogle er beklædt med fremmedlegemer som f. eks. strå. Det er 

larverne af nogle små sommerfugle, sækspindere og sækmØl, der har dan· 

net dem. 

Af andre barkinsekter findes barklus, nogle små svampe· og lavædende 

dyr; sommerfuglemyg, der er nære slægtninge af de fra kØkkener og bade

værelser kendte myg; og skjoldlus, der oftest ses som bitte små uldtotter på 

træstammerne. Med en h årfin sugesnabel gennemborer skjoldlusene bar· 

ken og suger plantesaft . Om efteråret træffer man af og til en stor lysegrØn 

lØvgræshoppe siddende på skovtræernes stammer, det er egegræshoppen , 

der om sommeren lever oppe i trækronerne, men nu kommer ned for a t 

lægge æg i barkrevnerne. 

Et stort kapitel for sig selv er de træboende biller : barkbiller , pragtbiller 

og træbukke. De fleste af dem angriber kun dØdt træ og er derfor nemmest 
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at iagttage i stubbe, men især blandt træbukkene findes dog flere arter, 

der må betragtes som virkelige skadedyr for skovene. Det gælder poppel

bukkene og den meget smukke hasselbuk, der er sort med gule ben. Den 

kan ses på hasselbuskene, i hvis grene larverne lever, f. eks. i skovbrynet ved 

Ryget. Den lille poppelbuk eller aspebukken træffes på bævreasp og rØber 

sig ved, at de tynde grene danner knudeformede fortykkelser inden i h vilke 

træhukkens larve har gnavet et indviklet gangsystem. Den store og flotte 

bØgebuk, Cerambyx, kan også træffes her, f. eks. ved NØrreskoven. Lettest 

er det vist at finde den på blomstrende skærmplanter, hvor den søger nek

tar. Læg mærke til den kraftige knirkelyd, den giver fra sig, hvis den bli

ver forskrækket. Lyden fremkommer ved, at bagranden af l. brystring 

gnides mod nogle fine riller på 2. brystring. Pragtbillerne kan man gØre sig 

håb om at se på solbeskinnede bØgestammer, f. eks. i Ganløse Ore. De er 

ganske kØnne med grØnlig bronzefarve, men navnet har de efter store tro

p iske slægtninge. 

Retter vi opmærksomheden fra stammerne mod jorden, vil der også her 

være nok a t lede efter. Den stadige tilfØrsel af vissent lØv og nedfaldne 

grene og kviste giver såvel fØde som skjulested for en lang række insekter. 

Mange af dem er ganske små, så det er nØdvendigt at betragte dyrene gen· 

nem lup, hvis man vil have et ordentligt indtryk af dem. Det gælder således 

de primitive insekter, der kaldes springhaler, og som kan forekomme i be

tydelige mængder. Navnet kommer af, at det 5. par bagkropslemmer er 

omdannet til et springapparat, der kan slås ind under dyret og sende det 

indtil 100 gange dets egen længde bort fra en eventuel fare . De lever vel 

fortrinsvis af planteføde, men er selv fØde for de morsomme mosskorpioner, 

der ikke er insekter, men hØrer til spindlernes klasse sammen med mider og 

edderkopper. Mosskorpionerne er blot nogle få mm lange, men minder 

meget om rigtige skorpioner med vældige klosakse, dog uden skorpionens 

lange bagkrop og giftkrog, og de er ikke sjældne, så der skulle være rime

lige chancer for at finde dem ved at gennemrode en bunke visne blade 

på en avis eller bedre på en hvid plastikbakke. 

I skovbunden finder man ofte larver af forskellige tovingede, især stan

kelbensmyg, der er med til a t omsætte det dØde plantemateriale. Endvidere 

billelarver, særlig smelderlarver, der også lever af p lantestof, og såvel lar

ver som voksne af de store familier rovbiller og lØbebiller, der fortrinsvis 

er rovdyr. 

Vender man en dØd fugl eller mus om, vil man ofte under den finde 
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rovbiller, ådselbiller og de smukke ådselgravere. Med lidt tålmodighed 

kan man få a t se, hvordan de sidste bærer sig ad med at begrave det dØde 

dyr . Det kan være en fordel at binde en snor fast i dyret og derfra til en 

busk eller anden stØrre plante, så man lettere senere kan finde stedet, h vor 

den er begravet, h vis man vil undersØge det dØde dyrs videre skæbne. 

Om foråret kan man også være heldig at se den store klodsede blåsorte 

oliebille kravle omkring på jorden. Dens biologi er noget af det mærkelig· 

ste, man kan tænke sig. Den lægger æg i blØd jord og af æggene klækkes 

små larver, der søger op på ur terne, h vor de hager sig fast til de bier, der 

besøger blomsterne. N år bien kommer hjem til sin rede (det gælder fØrst 

og fremmest de enlige bier, hvoraf der findes en mængde arter) slipper 

oliebillen sit tag og æder biens afkom og honninglager. Olieb illens larve 

lever som snylter hos de enlige bier. 

Jordbundens tæppe af visne blade og mospuder er yndede skjulesteder 

for overvintrende insekter, f. eks. de store smukke citronsommerfugle, der 

klækkes som voksne sidst på sommeren , men også ses flyvende tidligt om 

foråre t. 

Går vi fra skovens mØrke ud på de lysere skovveje, kommer med lyse t 

også de flyvende insekter igen . En solrig sommerdag vil man til stadig· 

hed jage sommerfugle op foran sig. Det er især de såkaldte randØjer, h vis 

larver lever af græsse t langs vejene. Larverne skal man ikke vente at finde, 

da de skjuler sig om dagen og kun fouragerer om natten, men prØv a t 

fØlge de voksne sommerfugle med Øjnene og læg mærke til, hvor de sætter 

sig. Ofte sidder de mid t på vejen, men så snart de har klappet vingerne 

sammen lodre t over ryggen er de så godt som usynlige, da de vender vinge· 

kanten imod de gående. Prøver man forsigtigt at vige ud til siden, for a t 
få sommerfuglen bedre at se, lykkes det ikke, for sommerfuglen drejer sig 

langsomt, så den smalle vingekant stadig vender mod beskueren. 

Mens randØjernes larver er vanskelige at finde, er der ofte andre som· 

roerfuglelarver i ur terne langs vejene. Om efteråret er det især de store 

lodne mØrkebrune spinderlarver, der falder i Øj nene. De kaldes spindere, 

fordi de fØr forvandlingen til voksne sommerfugle spinder en kokon af 

silke, i h vilken de forpupper sig. 

Under søgen i vejkantens flora ser man næsten altid små h vide skum· 

klatter på planternes stængler. Fjerner man skummet med et strå, vil 

man opdage, at der inde i det sidder et lille blegt insekt og suger saft af 

planten. Det er en cikadelarve, der beskytter sig ved at fylde sin tyndtfly· 

253 



dende affØring med luftblærer, så den helt skjules af skum. år den efter 

en række hudskifter er bleve t voksen og har fåe t vinger, der bådformet 

dækker ryggen, tØrrer skummet væk, og vi ser da den voksne cikade som et 

lille lyst brunligt insekt sætte af i vældige spring, hvis det bliver forstyrret. 

IN SEKTE R FRA MARKER OG ENGE 

Går vi fra skoven ud over markerne og ned over engene langs søerne, mØ

der vi igen nye insekter. Af sommerfugle kan vi en solfyldt sommerdag se 

de rØd- og sortbrogede kØllesværmere, de smukke blåfugle og strålende rØde 

ildfugle, men allersmukkest er vist perlemorsommerfuglene, der på under

siden af vingerne er overdrysse t med små •spejle•. 

Midt i al skØnheden må vi dog også være forberedt på ubehageligheder. 

I de fugtige enge kan vi blive overfaldet af de såkaldte klæger, eller 

•bremser •, som de ofte fejlagtigt kaldes. Det er blodsugende fluer. Der er 

fl ere arter, nogle med skinnende grØnne Øjne, nogle er meget store, en 

kan blive over 2 cm lang, og de stikker ganske infamt, så mange mennesker 

flygter skyndsomst, når klægerne begynder at blive generende. 

Men kommer man igen, når mØrket er ved at falde på, er klægerne væk, 

da de er udprægede solskinsdyr. I stedet kommer de graciøse dØgnfluer 

frem og danser over vandet, hvor de har levet som larver. Samme steder fly

ver slØrvingeT og dovenflueT samt våTflueme, der kan minde lidt om som

merfugle. De har alle tilbragt deres larvetid i vandet, og som voksne skju

ler de sig oftest om dagen i rørene og buskene langs sø bredderne. Men også 

sommernatten har sine stikkende insekter. Myggeplagen kan være fæl, ikke 

mindst de små flu elignende kvægmyg, stikker slemt. 

De til vandet knyttede insekter er imidlertid nærmere omtalt i afsnittet 

om dyrelivet i sø og å, hvorfor der henvises til dette afsnit. I stedet kan vi 

prØve at se på andre emner, der egner sig for nØjere studier. 

GALLER OG MINER 

Særlig taknemmelige studieobjekter er galler og miner. En lang række 

forskellige insekter lægger æg på planter, hvis angrebne dele svulmer op 

til en galle på en for hvert insekt karakteristisk måde, eller insektlarverne 

gnaver hulrum, miner, der også er så karakteristiske, at den kyndige straks 

kan sige, h vilket insekt vi har for os. 
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Insekter fra mange grupper kan frembringe miner og galler. Minerne 

dannes især af larverne til meget små sommerfugle, af visse fluelarver, men 

også af bladhvepselarver og billelarver, medens galler fortrinsvis dannes 

af galhvepse, bladhvepse og bladlus eller myg, men også andre insekter 

og mider kan være virksomme. 

De fleste p lanter bliver hjemsØgt af minedannere, således at man som· 

meren igennem kan få studiemateriale nok. Det er fortrinsvis bladene, der 

angribes. Insektmoderen lægger sit æg på eller i bladet, og fra ægget 

gnaver larven sig vej gennem bladkØdet på en for arten karakteristisk 

måde. Hos nogle arter dannes der en lang snoet gang - gangmine - hos 

andre en stØrre eller mindre blære - en flademine -, og hos atter andre 

blandinger og varianter heraf. 

Vil man for alvor studere minedannemes virksomhed, må man foruden 

minens form også tage hensyn til, at nogle miner kun findes i bladenes 

overhud, andre i bladkØdets forskellige lag, at nogle insektlarver lægger 

deres affØring midt i minen, andre i siden og atter andre i 2 eller flere 

rækker, og at misfarvning af dele af bladet er med til at karakterisere de 

enkelte insektarters virke. Finder man dyret, der har dannet minen, vi l 

dettes udseende og opfØrsel også give oplysninger, og har man tålmodig· 

hed og held til at klække det voksne insekt, er man godt på vej ind i en 

verden af oplevelser og erkendelse, det er vanskeligt at lØsrive sig fra igen, 

så ejendommelig er mange af disse dyrs levevis. 
Galler er noget helt andet end miner. De skyldes ændringer i plantens 

stofskifte, så den danner svulster, der indeholder galledannerne eller disses 

larver. Alt efter hvor disse svulster findes, tales der om rodgaller, stængel· 

galler, knopgaller eller bladgaller, og inden for hver gruppe findes mange 

forskell ige former bestemt af det dyr, der har forårsaget misdannelsen. 

Indsamling og katalogisering af de forskellige galletyper er et interessant 

arbejde, men giver man sig også til at studere enkelte galledanneres bio

logi, bliver det fØrst rigtigt interessant. 

Blandt galhvepsene, der især angriber eg og rose, kan man finde stof til 

mange ekskursioners feltstudier kombineret med undersØgelser hjemme. 

Det viser sig da, at disse småhvepses livslØb er ganske indviklet. 

De fleste år vi l man på egebladenes underside sidst på sommeren kunne 

finde nogle store galæbler . Skærer man et galæble igennem, vil man i et 

kammer midt i gallen finde en maddike. Undersøger man en lignende gal

le senere på et nedfaldent vissent blad, indeholder kammeret et lille flue-
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lignende insekt, og hen på foråret vil kammeret være tomt, idet den vok

sne galhveps, der altid er en hun, har gnavet sig ud af gallen. En mild sol

rig vinterdag i januar-februar måned kan man på egestammer være heldig 

at se den nyklækkede galhvepsehun lægge æg i de hvileknopper, der ofte 

findes her, og i maj måned vi l disse knopper være at finde som op

svulmede 1-2 mm lange violette knopgaller, der indeholder næste genera

tion af galhvepse, men denne gang er der både hanner og hunner. Disse 

hanner og hunner parrer sig, og hunnerne lægger senere æg i egens store 

bladknopper, netop som de er ved at udfolde sig i lØvspringet. Æggene 

anbringes i de unge blades bladribber, og her udvikler de store galæbler 

sig så. Dette er det normale livslØb for den galhvepseart, der danner de 

store galæbler, men ikke alle galhvepse har to generationer om året. 

Tager man galler med hjem for at klække dyrene, hvad der er forholdsvis 

nemt, kan man få mange overraskelser. Ofte vil det vise sig, at det slet ikke 

er galhvepse, der kommer frem, men helt andre dyr. Det kan være smådyr, 

der blot har gemt sig i en tom galle, men som regel vil det være insekter, 

der lever deres normale liv enten fredeligt sammen med galledannerne, el

ler de lever af galledannemes larver. Sådanne snyltehvepse kan være meget 

smukke, og giver man sig til at studere deres biologi, åbner der sig 

igen nye og spændende perspektiver. 

INSEKTER SOM LEVER I TRÆSTUBBE 

I Naturparkens skove vil der være rige muligheder for at studere de insek

ter, der er knyttet til træerne. På enhver tur året r undt vil man kunne 

finde levende insekter. Især træstubbene vil være gode steder at søge, 

men selvfØlgelig må man respektere indhegninger og forbudsskilte, og 

man bØr ikke med Økse og stemmejern splitte vindfælder og stubbe; der 

vil altid være trærester, hvor man uden skade kan lØsne barken og iagttage 

de dyr, der lever der (s. 259). 

Det kan være spændende jagt at lede efter dyrene i en træstub. Er den 

helt frisk, vil der ofte være insekter, der drikker af den saft, der stadig 

siver frem. Senere lægger træborende biller og hvepse æg i bark og ved, og 

sammen med svampe begynder de en nedbrydning af stubben, der gennem 

en række faser helt forsvinder. 

Det er en ganske interessant opgave at fØlge en sådan stubs tilintet

gørelse. Man bØr vælge nogle friske stubbe og helst af flere forskellige 
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træarter, og så vidt muligt flere stubbe af samme slags. Det kan være 

praktisk at nummerere og kortlægge stubbene og fØre nØjagtig journal 

over hver enkelt igennem en årrække. På den måde vil de forskellige 

træarters nedbrydning kunne sammenlignes, og ligeledes rækkefØlgen af de 

insekter, der indfinder sig. En sådan journal kan blive af stor værdi, hvis 

den er fØrt omhyggeligt. 

Men selv om man ikke vil gennemfØre en systematisk, årelang under

søgelse af stubbenes nedbrydning, kan man dog gøre mange interessante 

iagttagelser ved mere tilfældige, spredte undersØgelser. Huller i stubbenes 

overflade fortæller hvilke insekter, der som voksne har forladt den efter 

en ofte årelang larvetilværelse i stubbenes bark eller ved. Små runde hul

ler skyldes oftest barkbiller, store runde huller træhvepse, medens ovale 

huller viser, at træbukke har levet her. Barkbillernes huller sidder som 

regel i mØnstre, og lØsner man barken, vil man finde et gangsystem, der 

er så karakteristisk, at det fortæller hvilken art, de larver tilhØrer som 

har gnavet det. Særlig smukke mønstre kan man være heldig at finde på 

stammestykker af ask, men også gran er værd at undersøge. 

Når barken på en stub er blevet så lØs, at man med fingrene kan lØsne 

den, vil man i mellemrummet mellem bark og ved kunne finde en hel del 

dyr. FØrst og fremmest vil man bemærke nogle store hvide larver med et 

bredt, gulligt hoved. Det er træbukke/arver, der har gnavet ovale, snoede 

gange på indersiden af barken. Når larven er fuldvoksen, laver den et 

puppeleje. Af vedspåner danner den en ring, der som en barrikade fuld

stændig lukker af for eventuelle fjender. I dette rum forpupper larven 

sig, og her overvintrer den voksne med ryggen mod veddet og hovedet 

lige ud for et tyndtgnavet sted i barken, så den næste forår let kan gnave 

sig ud i det frie. Sådanne puppelejer er almindelige i stubbe overalt i Na

turparkens skove. 

Blandt de andre insektlarver under barken lægger man særlig mærke til 

en ejendommelig stærkt fladtrykt brungul larve. Den træffes især i lØvtræ

stubbe, hvor den menes at leve af det henfaldende vækstlag mellem bark 

og ved. I maj- juni måned kan man se den som voksen insekt lægge æg 

i stubbene. Den fanger straks opmærksomheden ved sine pragtfulde røde 

dækvinger, og kaldes da også kardinalbille. Det er en af vore allersmuk

kes te b iller. 

I det lØse lag af overvejende larveekskrementer, der efterhånden danner 

sig under barken, træffes også blanke gulbrune smelderlarver, næsten gen-
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Skolopender 2 5 mm 

Tusindben 3 o mm ' ' 
18 mm , larve 35 mm 

Smelder
larve 16mm 
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nemsigtige larver af fluer og store stankelbensmyg, de hurtige skolopendre, 

der er farlige rovdyr for insektlarverne, de langsomme tusindben, der 

ruller sig spiralformet sammen, når de forstyrres, og de primitive insekter: 

springhaler eller collemboler, bænkebider og mange andre smådyr, der 

alle er med til at nedbryde træstoffet. Når barken går helt lØs og mospuder 

vokser op over stubben, bliver den et yndet overvintringssted for en 

mængde dyr, ikke alene insekter, men også firben, salamandre og tudser 

finder vinterkvarter her. 

MYRER OG A DRE STATSDANNENDE INSEKTER 

Et af de klassiske studieobjekter blandt insekterne er myrerne, og også 

atmparken er der rige muligheder for at studere disse små dyrs mærk

værdige livsvaner. 

Myrer kan man træffe så godt som overalt. De lØber på jorden eller op 

eller ned ad planterne, og de kan træffes under sten eller i stubbe, men 

hver art har sine særlige jagtmarker, hvorfor man må søge mange for

skellige steder, hvis man vil have et indtryk af artsrigdommen i området. 

Lettest er det at finde de tuedannende myrer. Store myretuer er dog ret 

sjældne i Naturparkens skove, men mange træstubbe rummer myreboer, og 

på åbent land vil græstuer ofte indeholde myresamfund. 

De store skovmyrer er som nævnt ikke talrige, men de findes i forskellige 

arter. Stubmyren således i GanlØse Ore og den rØde skovmyre i Krogen

lund. Meget almindelige er de små sorte havemyrer og de stØrre sorte 

slavemy1·er, ligesom den lille gule stikmyre nok skal gØre sig bemærket, når 

man hviler sig i en lysning. Også en række andre arter kan træffes, men de 

dominerer ikke som de ovenfor nævnte. 

Ved fØrste Øjekast lØber myrerne blot tilfældigt rundt, men ved nærmere 

eftersyn viser det sig, at man ofte kan finde bestemte mål for deres færden. 

Har man tilstrækkelig tålmodighed, kan man fØlge et enkelt dyr, ellers må 

man nØjes med tilfældige iagttagelser. 

På træstammer ses ofte en strØm af myrer på vej op. De virker slanke, 

medens de myrer, der er på vej nedad, har en udspilet bagkrop på grund af 

den mængde sukkersaft, de har •malket« af bladlusene i træets krone og 

nu opbevarer i en særlig honningmave. Denne bladlusehonning udgØr en 

væsentlig del af mange myrers fØde. På bladlusebefængte planter kan man 

iagttage, hvordan myrerne får fat i denne honning. Andre steder slæber 
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en eller flere myrer af sted med dræbte insekter, der ofte er meget stØrre 

end de selv. Animalske stoffer udgØr en vigtig del af de store skovmyrers 

fØde. 
Endelig kan man måske finde myrer, der slæber af sted med plante

frØ. Visse planter som f. eks. anemoner, lærkespore, guldstjerne og viol har 

frØ med et fedtholdigt vedhæng, det såkaldte elaiosom, som myrerne sætter 

stor pris på, hvorfor de slæber frØet hjem til deres tue. Her fortæres ved

hænget, medens frØet smides væk. På den måde kan en del planter få deres 

afkom fordelt ved myrespredning. 

I nærheden af myretuer vil myrerne som regel færdes på regulære veje, 

som de nØdigt forlader. Her vil der være mulighed for at gøre mange iagt

tagelser. Alene vejproblemet er interessant. Hvordan mon myrerne finder 

vejen? Vel er alle mindre forhindringer mØjsommeligt fjernet, så passa

gen er lettere end udenfor vejen, og vel er der ofte en stærk trafik, men for 

at finde tilbage til vejene efter strejftog i omegnen må myrerne være i be

siddelse af en finere orientering end synsansen kan yde. Måske spiller 

lugtesansen her en vigtig rolle. 

Myreboligen er også et studium værd. Med forsigtighed kan man ofte 

uden at Ødelægge for meget få et indtryk af opbygningen. LØfter man en 

stor flad sten eller fjerner man et stykke lØs bark, kan man være heldig 

at se de gallerier af gange og kamre, hvoraf boligen består. Skillevæggene 

kan bestå af sammenkittede jordpartikler, træsmuld eller lØsere plantedele, 

eller de kan være udgnavede i fast ved i en stub, og i kamrene finder man 

yngel på mange alderstrin, og man kan se, hvordan de voksne arbejder

myrer skyndsomt forsØger at redde tuens æg, larver og pupper. 

Foruden arbejdermyrerne kan der i boligen være vingede hanner og hun
ner, uvingede dronninger, ja i nogle tilfælde slaver, der som larver eller 

pupper blev stjålet på krigstogt af tuens herskere. Der kan også være gæster 

på besøg; en hærskare af insekter, det kan være myrer, biller, bladlus, som

merfuglelarver eller snyltehvepse, kan træffes i de store myretuer. Nogle 

er som nævnt gæster i ordets bedste betydning, men det kan også være arge 

tyve og snyltere, der forgriber sig på myrernes afkom. 

En stille varm sommerdag kan man være så heldig, at man får myrernes 

sværroning at se. Det er en oplevelse. Et sted i en skovlysning eller på en 

mark stiger der tilsyneladende en rØgsØjle lodret til vejrs. Kommer man 

nærmere, vil man opdage, at rØgen består af flyvende myrer i tusindvis. Op 

af tuens indgange kommer den ene vingede myre til syne efter den anden, 
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kravler op ad græsstrå og andre plantestængler og stiger derpå til vejrs for 

at parre sig hØjt oppe i luften, hvor stære og svaler æder alt, hvad de kan 

overkomme af de flyvende myrer. Det er især havemyrerne, der sværmer 

på denne måde; hos andre myrer som skovmyrerne går sværroningen mere 

stille af, og parringen foregår oftest på jorden. 

Senere vi l der kunne blive mulighed for at studere, hvordan de befrug

tede dronninger grundlægger nye myresamfund eller bliver optaget i alle

rede eksisterende. Er det havemyrerne der er tale om, kan man være så hel

dig at se, at den befrugtede dronning træder sine egne vinger af, for at 

flyvemusklerne senere kan omdannes til fØde for hendes afkom i den fØrste 

vanskelige tid. 

Ligesom myrerne er også humlebierne og gedehamsene samfundsdan

nende insekter og flere forskellige ar ter findes i Naturparken. De fleste af 

dem bor i reder i jorden eller i stendiger, men disse boliger er vanskelige 

at komme til på grund af beboernes kraftige forsvar af deres hjem. Kendt 

af alle er gedehamsenes stik, men også humlebierne kan med smertefulde 

stik holde en for nysgerrig fredsforstyrrer på afstand, selv om de normalt 

er meget fredelige. Derfor får man mest ud af at studere disse insekter på 

deres sØgen efter fØde, hvor man kan komme dem ganske nær uden risiko 

for at blive stukket. 

INSEKTERNES OG PLANTERNES BESTØVNING 

Insekterne har stor betydning for mange planters bestØvning og dermed 

for frugtsætningen, og en lang række vidt forskellige insekter har et nØje 

t ilhØrsforhold til bestemte blomster, og dette forhold kan være af meget 

forskellig art. 

Nogle, som for eksempel visse af de små thrips eller frynsevinger lever 

det meste af deres liv inde i blomsterne. Andre træffes kun tilfældigt i 

blomsterne, men langt de fleste af de insekter vi finder her, kommer for 

at sØge blomsterstØv eller nektar. Gennem blomsterstØvet får insekterne 

æggehvidestoffer og gennem nektaren sukker. Bierne henter begge dele, 

det fØrste især til fØde for deres yngel, af det sidste laver de honning be

stemt til vinterforråd. 

Der er stor forskel på de insektarter som besøger de enkelte plantearter. 

Skærmplanternes store flade blomsterstande kan være et mylder af blorn

sterfluer, hvepse og biller foruden forskellige slags bier, medens kaprifo-
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liens langsporede blomster kun søges af de langsnablede aftensommerfugle, 

der på kolibrivis svæver foran blomsterne. 

Prøv at undersØge en række forskellige planters blomster og læg mærke 

til, hvad det fortrinsvis er for insekter, der kommer netop her, og til de 

fremgangsmåder de enkelte insekter anvender for at få fat i nektar eller 

blomsterstøv. Bemærk ligeledes hvor hensigtsmæssigt samspillet er mellem 

plantens behov for den, bedst mulige bestøvning og insektets trang til at 

slippe nemt fra arbejdet. I ikke så få tilfælde er dette arbejde så vanske

ligt for insektet, at det snyder planten og skaffer sig genvej, for eksempel 

ved at bide kronrøret igennem for at få fat i nektaren. Både humlebier 

og honningbier kan optræde som nektartyve. 

GØdningædende insekter. 

Det kan måske lyde mærkeligt, men det er ikke desto mindre tilfældet, a t 

der til de større dyrs ekskrementer er knyttet en særlig insektverden, og den 

er ganske interessant at stifte bekendtskab med. 

Man kan næppe gå en tur igennem en af Naturparkens skove uden a t 

træffe en metalglinsende mØrkeblå skarnbasse, der sindigt traver af sted på 

vejen. Skarnbasserne lever af gØdning. I skoven vel hyppigst af hjortenes 

og ridehestenes efterladenskaber. Men vil man studere dem nærmere, er 

det nemmest at sØge under kokasserne på markerne uden for skovene. Ven

der man en halvtØr kokasse med en pind, finder man af og til centimeter

store huller i jorden neden under. Hvis man forsigtig graver ned langs disse 

huller (det er klogt at sætte et strå eller bedre en plastikslange ned igen

nem hullet fØrst, for at det ikke skal skride sammen under gravningen) kan 

man finde de underjordiske kamre, hvori hunnen anbringer gØdningsbol

ler, hvoraf larverne lever. 

Mens vi er ved kokassen, lægger vi mærke til de mange andre insekter, 

der holder til her. FØrst på sommeren er det især de store gule gØdnings

fluer, der er iØjnefaldende. De voksne fluer jager andre gØdningssØgende 

insekter og lægger æg i kogØdningen, hvori larverne lever. Også en række 

andre flu er kan man træffe, f. eks. de morsomme svingefluer med de sprag

lede vinger, der sjældent er i ro. Nogle af gØdningsfluernes larver er gØd

ningsædere, andre er rovdyr. 

Også en mængde voksne biller er gØdningsædere. Kravlende på gØd

ningens overflade ser man af og til nogle smukke små biller. Nogle har 
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rØde pletter på de skinnende sorte dækvinger, andre har brunrØde dæk

vinger og atter andre er helt sorte. De graver gange ned i gØdningen, som 

de lever af. Deres larver er for nogles vedkommende gØdningsædere, men 

andre er frygtindgydende rovdyr, der jager de andre insekter i kokassen. 

Også rovbiller og lØbebiller holder til i og især under gØdningen. 

EDDERKOPPER OG MIDER 

Selv om edderkopper, mider, tusindben og bænkebidere ikke er insekter, 

vil det være naturligt at nævne disse dyr her. Ikke mindst edderkopperne 

vil være et studi um værd. 

En mængde edderkopformer kan træffes i området. På jorden de mØrke 

jagtedderkopper, imellem planterne de netspindende former: hjulspindere 

og tæppespindere og i vandet de mærkelige vandedderkoppe-r for blot at 

nævne nogle. 

De netspindende edderkopper er de letteste at studere nærmere. Det be

tyder dog ikke, at der ikke her er mere at opdage, tværtimod. Det er f. eks. 

kun få år siden, man i enkeltheder fik klarlagt, hvordan den almindelige 

korsedderkop bygger sit fangnet, og mange andre sider af edderkoppernes 

biologi trænger til fornyede iagttagelser. Prøv for eksempel at undersØge, 

hvordan edderkopperne reagerer over for forskellig påvirkning af deres 

net, eller prØv at anbringe en myre i et edderkoppespind og se, hvad der 

sker. Måske kan De være så heldig at iagttage en hanedderkops frieri. Det 

er en oplevelse, og hele spØrgsmålet om de forskellige arters yngelpleje er 

nok et studium værd. 

Det går gerne sådan, at får man fØrst lidt indblik i en enkelt dyrearts 
livsform, bliver man for alvor nysgerrig og med stigende forundring opda

ger man, hvor lidt man egentlig ved, og hvor spændende det er at fordybe 

sig i naturens mysterier. 

Til sidst kan nævnes en mide: skovflåten, der er mærkelig derved, at 

den suger blod af hvirveldyr. Hvis man fØlger vi ldtets stier gennem krattet, 

får man den let på sig. Det 2-3 mm store dyr er lettest kendeligt på et 

rundt brunrØdt skjold, der dækker den forreste del af kroppen, og det sø
ger et tyndhudet sted på værten, hvor det borer sin sugemund dybt ned, 

så dyret næsten ikke er til at fjerne igen. Lader man skovflåten sidde, svul

mer den op til en centimeterstor blodfyldt blære i lØbet af nogen tid, hvor

på den slipper sit tag og lader sig falde ned på jorden. Er det en befrugtet 
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hun, vil den af blodet skabe i tusindvis af æg, der senere bliver en hærskare 

af små flåter, som kravler op på vegetationen i håb om at blive rystet ned 

på nye ofre. 
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De ferske vandes hvirvelløse dyr 
AF B. DAMSTEDT 

Når vi er ude i naturen, kan glæden over guldsmedenes elegante flyveop· 

visning ofte skifte med irritationen over myggenes blodtØrst, og i takt her

med veksler vore Ønsker mellem beskyttelse og bekæmpelse af naturens 

elementer. 

Også samfundets forhold til naturen er fyldt med interessemodsætnin

ger. Kan guldsmed og myg også komme ind i en så sammensat situation? 

Vi må svare ja. Begge lever en væsentlig del af deres liv i vand og deler 

derfor skæbne med den Øvrige ferskvandsfauna, der på så mange måder 

lider under samfundets stigende velstand. Antallet af ferskvandslokalite

terne er stadigt aftagende, og de tilbageværende ændrer hurtigt karakter 

bl. a. ved forurening. 

Har man engang fået noget tilovers for den fauna, der har hjemme i vore 

søer, åer og mindre vandsteder, glæder man sig, når der viser sig chancer 

for dens bevarelse. I denne henseende skulle Naturparken mellem Farum 

og Slangerup yde gode betingelser. Terrænet er af isen og dennes afsmelt

ning blevet så forskelligartet udformet, at det giver muligheder for mange 

typer af ferske vande. Centralt har vi tunneldalens sørække Farum SØ, Ba

strup SØ og BuresØ, andre søer er forsvundet. Damme er der mange af i 

vidt forskellige tilgroningsstadier. Mange er allerede blevet til moser, der 

rummer flade lavninger med pytter; lokaliteter, der kun har frit vand med 

mellemrum. Herti l kommer de strØmmende vande fra kildevældene gen

nem bækkene til åerne, her repræsenteret ved MØlleåens, Værebro A's og 

Græse A's Øvre lØb. 

Ferskvandsfaunaen rummer repræsentanter for så godt som alle de store 

grupper af dyreriget, og det er naturligt at spØrge om dens oprindelse. Er 

den vandret ind fra havet, eller er den kommet fra land jorden. Svaret er et 

både-og, men det er den gængse opfattelse, at forbindelsen med land jordens 

dyreverden er bredere end med havets. Dette stØttes af den kendsgerning. 

at de luftåndende dyr bidrager med et langt stØrre antal arter end de, der 

optager ilt fra vandet. 

De meget forskellige ferskvandslokaliteter, Naturparken rummer, yder 
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gode muligheder for at se, hvordan småfaunaerne er indpasset i de enkelte 

lokaliteter. Det kan synes tilfældigt, at en art findes i en dam men ikke i 

en nærliggende tilsyn eladende ganske lignende. Tilfældigt er det nu sjæl

dent, idet selv uhyre små forskelle i kårene, der let unddrager sig vor op

mærksomhed, er afgØrende. Derfor kender vi fra n aturen eksempler p å 

damme, der jævnligt tilfØres dyr fra andre vande, uden at lokalfaunaen 

ændres. Det samspil mellem organisme og omgivelser , der afgØr, om arten 

kan indgå som del af faunaen, er mege t indviklet. Meget afgørende er de 

kemiske og fysiske forhold p å stedet. 

Mange ferskvande kan virke isolerede, men det må ikke glemmes, at de 

inden for ret store områder får en betydelig del af deres vand fra et fæll es 

grundvand, hvilket er med til at udjævn e forskellene. H er i Naturparken 

er vandet forholdsvis rigt på kalk. Det kalkrige vand giver gode mulighe

der for planteplanktonets udvikling. Dermed er urfØden for en stor del af 

faunaen tilstede. H er fremmes næringsrigdommen yderligere ved den ager

brugsmæssige udnyttelse af jorden, idet ikke ringe mængder af gØdnings

stoffer tilfØres søer og åer med overflade- og grundvand . 

I tæt befolkede områder forurenes de ferske vande hyppigt med stoffer , 

der forstyrrer den n aturlige ligevægt mellem organismerne. De tilfØrte 

stoffer kan enten være giftige eller bevirke a t visse former, ofte bakterier, 

får særlig gode kår. De blomstrer op på andres beskostning, idet deres ud

vikling gØr et vældigt indhug i vandets iltbeholdning. Dette lader sig gØre, 

fordi mange bakterier, blot næringen er tilstede, kan fortsætte deres li vs

funktioner længe efter, at iltmængden er blevet så ringe, at næsten alle 

dyr er kvalt . I Naturparken må søerne og mange af de mindre vandsteder 

siges at være næringsrige, men kun lidt forurenet. 

Selvom vi har en rig fauna i området, kan man dog ikke efter en pludse

lig indskydelse gå ud at h ente et bestemt dyr , så lidt som man kan vente at 

få en bestemt fugl at se på den fØrst forefaldende fodtur. Yderligere m å 

man gØre sig klart, at denne fauna kun i begrænset omfang afslører sig for 

den, der ikke h ar udrustet sig lidt til dette studium. Udrustningen er dog 

overkommelig (s. 269). Den lyse bakke er til eftersyn af fangsten på ste

det. Af glas er der nogle, der passer til net posen, andre til h jembringning 

af totalfangster og rØrglas til fund, vi h ar særlig interesse i at få hjem i 

god stand. Lup, pince tter og pipetter er meget nyttige. Det mest anvende

lige fangstredskab er stangketsjeren (s. 269), der giver mulighed for prØve

tagning fra såvel bunden, de frie vandmasser som vegetationen. N etposen 
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Udrustning til ferskvandsekskursionen. Til venstre ses det meget anvende· 
lige fangstredskab, stangketsjeren. 

kan, alt efter den effektivitet man Ønsker ved fangst af småorganismer, 

være syet af ostelærred eller forskellige numre af mØllergaze. 

UndersØgelser af f. eks. bunden på stØrre dybder kræver særlige redska· 

ber som skrabere og bundhentere, der er temmelig kostbare at anskaffe. 

Er redskaberne i orden, vi l udbyttet iØvrigt i hØj grad være afhængigt af 

tidspunktet for turen, da forekomsten af mange arter i vore ferske vande 

er begrænset til ret korte tidsrum. H er vi l vi nu gå frem på den måde, at de 

forskellige typer af vandsteder fra området tages en for en. Dyrene, der 

medtages, er gennemgående former, som vi ved jævnlige besøg på lokalite· 

ter fra det tidlige forår til sensommeren får at se blandt mange andre. 

Flere af de velkendte er blot nævnt, mens der er medtaget og af og til gjort 

lidt mere ud af andre, ganske almindelige former, der i livsforhold eller 

bygning viser interessante træk. Dette er gjort med den hensigt at prøve 

at vække lysten til beskæftigelse med og at Øge kendskabet til biologiske 

forhold, som vi praktisk taget har lige uden for vor dØr, og som på forskel· 

lige måder kan gribe ind i vor tilværelse. Omtalen af formerne er i almin· 

delighed kort, og den, der vi l vide mere om det nævnte, er godt stillet, idet 

vor populærvidenskabelige li tteratur netop på dette felt takket være C. 

Wesenberg·Lund er meget rig og så inspirerende, at man nok skal finde 

frem til nyere litteratur, der ofte er skrevet ud fra andre synspunkter end 

hans. 
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DYRELIVET I PYTTERNE 

Pytterne, der af og til dækkes af overfladevand, har normalt to vandfØ

rende perioder inden for året: det meget tidlige forår, hvor smeltevandet 

kommer, og efter augustregnen. I begge omgange kan nedsynkning og for

dampning ikke holde trit med tilfØrselen. De perioder, som pytterne byder 

vanddyr, er sådan, at kun visse former, som har en meget kort udviklings

tid, som udvikler særlige stadier eller som er indstillet til skiftende aktivi

tets- og hvileperioder, får deres chance og danner særlige pytfaunaer. Vi 

har to hovedtyper af pytter, skovpytterne, hvor bunden er dækket med 

vissent lØv, og det åbne lands pytter, hvis bund normalt er dækket af græs 

iblandet tokimbladede urter bl. a. ranunkler og skærmplanter. Ud over 

den midlertidige vanddækning er der ikke mange ligheder mellem disse. 

Skovpyttens vand er hyppigt ganske klart og vandlaget så tyndt, at den 

lØvdækkede bund ses, og en del af faunaen viser sig direkte. Et almindeligt 

syn tidligt i april er larver af stikmyg (Gule.'<), der i uhyre tal hænger i 

overfladen. I maj er pytten stærkt på retur, nu er kun myggene meget ak

tive for at skaffe sig et blodmåltid; men stadig kan de små vandsamlinger 

være tæt befolket med larver, der tilsyneladende ganske ligner dem, vi traf 

i april. Sandsynligheden for, at det er larver af en anden art, er dog meget 

stor, idet det er påvist, at en pyt under forårsafviklingen kan huse fl ere 

forskellige myggearter, Wesenberg-Lund nævner op til 7 forskellige. 

De fleste larver af stikmyg er af den type, der ved ånderøret på næst
sidste kropled hænger i den gennembrudte overfladehinde (tavle A, b). Lar

vens hurtige udvikling er betinget af store stofomsætninger, der kræver 

ilt, hvorfor dyrets luftrØrssystem (trachesystem) må stå i direkte forbindelse 

med atmosfærens ilt. Næringen skaffes fra det klare vand ved en impone

rende aktivitet med et par bØrstebundter på dyrets overlæbe. Disse frem· 

bringer en stadig strØm forbi munden, hvor andre munddele sørger for, 

Tekst til tavle A. 

Ved alle figurer er anbragt et mål, hvis længde er anfØrt i parentes efter 
den tilhØrende figurtekst. a. Stikmyglarve, Mochlonyx (5 mm). b. Stikmyg
larve, Culex (efter Natvig). 9. og IO. • kropled« er drejet 1/ 4 omgang, så 
ånderør og svØmmevifte ses fra siden (5mm). c. BØnnemusling. Venstre 
skalhalvdel (4 mm). d. Skal af sneglen Acroloxus (5 mm) . e. Bagkropspids 
af vårfluelarve med krogapparat til fasthæftning i husets si lkerØr (efter 
R. Struck) (2 mm). f. •Branchipus•-hun, Chirocephalus grubii (efter Keil
hack, Sars og Daday) (5 mm). 
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at partikler med næringsværdi fØres ind i fordØjelseskanalen. Puppestadie t, 

der i modsætning til de fleste andre insekters er meget bevægeligt, dan

nes ved 4. hudskifte og varer sjældent mere end 5 dage i regelen omkring 

3. FrigØringen af det voksne insekt (imago) sker på den fri vandoverflade . 

Nu fØlger et livsafsnit, der måske rummer endnu mere interessante træk 

end larvelivet, således sværmdannelsen med dens summetone, hunnernes 

blodmåltid, der synes at være en nØdvendighed for æggenes vækst, og ende

lig æglægningen, der slutter ringen på en tid, hvor pytten kan være borte. 

Æggene må lægges tØrt, oversomre og overvintre tØrt. 

Ud over culexlarverne træffes tidligt i april en anden stikmyglarve, 

Mochlonyx. I larvestadiet er den meget forskellig fra culex, idet den almin

deligvis ses svævende 10-20 cm under pyttens overflade. Her ser vi den no

get plumpe larve i vandret stilling uden synlig tendens til at nærme sig 

bund eller overflade (tavle A, a). Den kan i trachesystemet deponere så me

get luft, at dens gennemsnitsmassefylde ganske nØje svarer til omgivelserne. 

Den er et udpræget rovdyr, der med sine kraftige, stærkt bevægelige anten

ner griber bytte af betydelig størrelse f. eks. artsfæller. Alle dens udvik

lingsstadier er korte - efter maj træffes den voksne myg ikke - kun ægsta

diet er langt, ca. 10 måneder. 

Næringen for culexlarven er formodentlig overvejende plankton og her

af meget dyrisk, idet lysforholdene er dårlige for grØnne planter, da dagen 

er kort, og selv de bladlØse træer lukker noget af lyset ude . Men i bunden 

sker der en livlig omsætning ved bakterier og encellede dyr, af hvilke 

nogle hyppigt kan iagttages i skovpytterne. Spirostomum, vort længste infu

sionsdyr, ses her. Det kan danne hele hvide skyer tæt over pyttens bund. 

Dyret ses let med det blotte Øje som ensartede tynde tråde, der glider jævnt 

gennem vandet. I mikroskopet ses bevægelsen at ske under en elegant rote

ren om længdeaksen fremkaldt af fimrehårene, der er anbragt i et stærkt 

udtrukket spiralmØnster. Også den store perlesnorformede cellekerne og 

andre dele af cellebygningen ses fint. Det store grØnne trompetdyr kan 

sidde tæt på kviste, der stikker op gennem lØvlaget, og give disse et sma

ragdagtigt udseende; i modsætning til spirostomum er trompetdyret hyp

pigst fastsiddende . Den grØnne farve stammer fra algeceller i dyrecellen. 

Dette forhold mellem dyre- og plantecelle, kendes flere andre steder i dyre

riget, men betydningen af det er ikke fuldt klarlagt. Algecellerne må have 

lys for at trives, og derfor kan det antages, a t dette trompetdyr findes på 

opragende genstande i pytter nær skovkanten. 
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ede i lØvbunden træffes vandregnorme, der, som navnet antyder, kla

rer sig nede i vandet, men måske er nok så aktive i den tid, hvor bunden 

blot er fugtig, og hvor det må antages, at der er mere ilt til rådigh ed. 

Denne dyregruppe omtales lidt mere udfØrligt under dammens faun a. 

Her må også Branchipus nævnes. Det er et dyr, man bØr være opmærk

som på i dette område, da det ser ud til, at lokaliteterne for branchipus er 

stærkt aftagende. Branchipus har været vor hyppigste repræsentant for en 

krebsdyrgruppe, bladfØdderne, der er kendetegnet ved, at kroplemmerne, 

d er er tilstede i meget stort antal, er meget tyndhudede og holdes udspilet 

af legemsvæsken. Bevægelsen af lemmerne er koordineret således, at der 

lØber en bØlgebevægelse hen over dem, og denne bevægelse bevirker, at 

dyret glider værdigt gennem vandet; hos branchipus, der svømmer med 

bugen opad, ses dette tydeligt. Selv i pytter, hvor dyret er set, find es den 

ikke hvert år; æggene synes at skulle udsættes for båd-e udtØrring og lav 

temperatur for at kunne klækkes, et forhold der måske sikrer arten mod 

udvikling i for kortvarige og varme vanddækninger i sommerens lØb. Bran· 

d1ipus er mege t smuk, rØdgul med blå stribe langs siderne og af betyde· 

lig størrelse, ca. 2 cm (tavle A, f). 

Medens skovpytten i regelen er helt uden urtevegetation, har pytterne 

i det åbne land en rig vegetation præget af græs og græslignende arter. 

Herved byder denne pyttype næring til langt flere dyreformer. Der skal da 

også kun være lidt vand, fØr lokaliteten myldrer af liv. Blandt de fØrste, vi 

træffer, er der krebsdyr af to ordner capepoder (vandlopper) og ostracoder 

(muslingekrebs). Fimreormene er også tidligt på færde, de bemærkes let på 

grund af deres smukke farver og tegninger. Denne næsten spontane optræ

den af dyr, så snart vandet fy lder pytten, kan kun forklares ved, at nogle af 

vandlopperne og muslingekrebsene har overvintret i den frosn e jord, og at 

andre har været tilstede som æg, der klækkes i lØbet af timer. Det sidste 

gælder også arter af fimreorme. I disse pytter findes også myggelarver sam

men med andre insektlarver. 

Af blØddyr finder vi flere smtt mosesnegle, der nok tåler at komme oven 

vande, men som ved æglægning og udvikling viser deres tilhØrsforhold til 

ferskvandet. Fra muslingegruppen er der flere arter, og bØnnemuslingen 

(Sp haerium), fortjener en særlig omtale. Den når i regelen ikke stØrre skal

længde end 15 mm og skalhØjden er lidt mindre (tavle A, c). Skallerne er 

stærkt hvælvede og af grågul farve. Hvor hurtigt dyre t udvikler sig, er man 

ikke enige om, men skallen har i regelen 3-4 tydelige vækstzoner adskilt 
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af mØrkere linier, der hos andre muslinger tages for årringe. Her i pyt

terne må man regne med flere aktivitetsperioder inden for samme år, og til 

hver af dem kan der svare en tilvækstzone på skallen. Da man mener, at en 

af vore almindeligste bØnnemuslinger kun når en alder af et år, er dens 

vækst imponerende. Havmuslinger gyder ofte helt usandsynligt store antal 

æg, og larverne gennemlØber en i alle henseender risikofyldt udvikling i 

de frie vandmasser. Dette er en meget sjælden undtagelse i ferskvand. Og 

netop bØnnemuslingen viser et omvendt forhold, idet man så godt som 

alt id i den vi l finde 6-8 små muslinger. De har gennemgået en meget be· 

skyttet udvikling i moderdyrets gæller. At vi altid finder yngel, viser os et 

af de mange eksempler på tvekØnnethed hos muslingerne. 

DYRELIVET I DAMMENE 

I dammene, der modsat pytterne altid fØrer vand, genfindes et betydeligt 

antal af de dyreformer, vi træffer i pytterne. En nØjere undersØgelse vi l 

dog ofte vise, at det drejer sig om andre arter. Hertil kommer mange dyr, 

der kræver længere tid til udviklingen og som ikke tåler afbrydelser heraf. 

Samler vi plantedele i dammen, når vegetationen er fuldt udviklet, tids

fæstet ved dunhammerens blomstring, og går dem nØjere efter, finder vi 

mange dyr og mærker efter dyr på dem. Der er stØrre, 10-1 2 mm lange, sorte 

eller brunlige fimreorme (tavle B, a) , som i flere henseender er interessante. 

Netop former fra ferskvand er i visse forhold så primitive, at de bruges som 

forsøgsmateriale i grunelforskningen vedrØrende regeneration og trans

plantation, og i årene op mod 1960 h ar dyrefysiologer fundet dem væreli

fulde ved studiet af nervefunktioner. Farvernæssigt og i livlighed kan ar

terne her ikke konkurrere med pytformerne. 

Tekst til tavle B. 

Om målangivelser se teksten til tavle A side 270. a. Fimreorm, Dendrocoe
lum la.cteum (efter Bresslau). Den stærkt forgrenede tarm skinner gennem 
dyret (IO mm). b. Ferskvanclspolyp, Hydra, udstrakt og umiddelbart inden 
afsnØringen af et dØtreindivid (5 mm). c. DØgnfluelarve, Cloiion (Schoenc
mund) . Med 3 haletråde (5 mm). d. Hoved med fangmaske af guldsmed
larve, aeschna-typen (efter Weber) (2 mm). e. Fangmaske af guldsmed
larve, libellula-typen (efter Tillyard) (2 mm). f. Børsteorm, Chaetogaste1· 
diaphnnus med levende dafnier i forreste del af tarmen. 2 steder begyn
dende afsnØring af dØtreindivider (2 mm). 
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På flydeblade af vandaks fineler vi sikkert fers lwandspol)>ppen, H ydra 

(tavle B, b), en af de få rep ræsentanter for polypdyrene i ferskva nd. H ydra 

er i flere forhold primitiv. Den er bygget af ganske få celletyper , der h ver 

kan klare flere af de funktioner , der h os andre dyr udfØres af systemer 

af specialiserede celler. Specialisering medfØrer i regelen , at en celle mister 

evne til deling, men hos h ydra ser vi, at cellernes evne til deling er tilstede 

i overraskende grad. Den giver sig tilkende ved dyrets udprægede evne til 

regeneration ud fra ganske små lØsrevne dele af legemet, ved fremvækst af 

nye individer (knopskydning) i mængder sommeren igennem og ved ud

bed r ing af fangstapparatet. 

H ydra savnes sjældent fra juli tillangt ud på efteråret, men overses hyp

pigt ved selve besøget, da den ved optagning af vandet synker sammen 

til en lille gelemasse, der kun er op til 2 mm i di ameter og sortbrun eller 

mØrkegrØn af farve. H ydrae ns almindelige forekomst hænger sammen med 

den hurtige formering, når der er tilstrækkelig fØde tilstede. O vervintrin

gen sker fortrinsvis som æg. Kun i vand, i bakke eller glas, hvor man giver 

den tid til udfoldelse, får man et r igtigt indtryk af dyret. Bevægelserne er 

værdige, langsomt strækkes kranse n af fangarme ud . H os visse arter n år de 

en længde på adskillige cm. H erved gennemtrækkes en stor va ndmasse al 

fangstappara tet, og det langsomme, fasts iddende dyr har gode chancer 

for a t få andel i byttet i dets omverden . Det er h yppigst dafni er, vandlop

per og de fØrste lar ves tadier af insekter, man ser fanget . De bliver hæn

ge nde på hydraens fangarme, som flu er p å en flu efanger, ide t raffin eret 

indrettede • nældeceller c ved berØring eksploderer og udslynger klæbrige 

tråde eller tråde, der slår gennem tyndhudede steder på byttet og der af

gi ver en lammende gift. Ferskvandspolypper synes trods dette selv at være 

bytte for fimreormene, og mens •n ældecellerne• i almindelighed træder i 

funktion ved den mindste pirring, ses det, at de i betydeligt antal kan op

tages og overføres til fimreormens overflade. Det påstås, a t de skal kunne 

fungere h er. En grØn h ydra er lyssøge nde, det kan have den betydning, at 

algecellerne inde i dyret får gode lysbetingelser, og ved fotosyntesen (ud

nyttelsen af lyset ved omdannelse af vand og kultve ilte til næringsstoffer 

under frigØring af ilt) giver hydrae n et betydningsfuldt ilttilskud i dag

timerne. 

På de optrukne plantedele, især stængler og bladskeder af dunhammer 

og pindsvineknop, ser vi geleklumper af snegleæg, og h yppigt træffer vi 

en af vore ejendommeligste småsnegle, Acroloxus. Hos denne snegl er skal-
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len nærmest et lavt hvælvet, rektangulært-elliptisk skjold over blØddelene. 

StØrrelsen er op ti l 8 mm lang, 4 mm bred og l-2 mm hØj (tavle A, d) . 

Det hornlignende stof, conchiolin, der beklæder så mange blØddyrs skaller, 

er gulligt, men her virker det meget mØrkt, idet skallen er overvokset med 

kiselalger, diatomeer. Diatomebevoksningerne på dammens planter udgØr 

sneglens vigtigste fØde, idet den med tungen rasper algecellerne af stæng

lerne. Acroloxus glider uforstyrret over underlaget, uden at man udefra 

ser noget til dens b lØddele. Forstyrres den, sænkes skallen så meget, at 

conchiolinlagets rand slutter helt til underlaget, og så er acroloxus nogen

lunde beskyttet mod mulige fjender som fimreorme og igler. Man erfarer 

selv dette forhold, når man efter brugen renser sine redskaber, idet dyret 

næsten kun kan fjernes ubeskadiget ved, at man skubber det ud til en skarp 

kant, som skalranden ikke kan forme sig efter. 

På piautedelene træffer vi så godt som altid boligrØr for dansemyglarver. 

Dansemyg er en fællesbetegnelse for mange meget forskellige myg, der i 

levevis har det fælles, at de ikke stikker. De træffes i alle typer af ferskvand, 

blot d isse til stadighed fØrer vand. Også d isse myg viser meget interessante 

livsforhold både som fuldt udviklede insekter og som larver. Den larve

type, som nok er bedst kendt, er den store rØde, som af drengene kaldes 

blodorm. Den er rørbeboer uden ben, og man spØrger sig selv, hvordan 

et sådant dyr kan få fØde nok. Det kan opnås ved, at larven inde i de t silke

spundne rør udfØrer livlige bugtn inger med kroppen, hvorved det omgi

vende vand sættes i strØmning fra forenden bagud. Herved sker den vand

fornyelse, som er af den stØrste betydning for dyrets iltforsyning, men 

strØmmen udnyt tes yderligere. Larven sp inder et finmasket net tværs over 

rørets lysning, og heri opfanges partikler af alle slags fra de t gennem

strømmende vand. Med mellemrum, måske når strømmen gennem røret 

på grund af tilstopning af det lille net bliver for svag, æder larven nettet 

med dets belægning. Så fornyer den meget hurtigt nettet og det hele gen

tager sig. Dette er studeret på larver anbragt i glasrør af passende d imen

sioner. 

Senere på sommeren er det sporene efter dyrenes virksomhed og da især 

insekternes, man ser på planterne. Gnav- og afbidninger er yderst almin

delige. Meget iØjnefaldende er således de rØrbyggende vårfluelarvers ar

bejde. Vi har mange af d isse rørbyggende arter, og deres byggemåde afvi

ger stærkt fra hverandre. Nogle bruger sirligt afmålte stumper af græsstrå, 

andre uordentligt afbidte stykker af græs- eller starblade og atter andre 
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fint udklippede dele af flydeblade, me n altid sammenknytte t af et tæt silke

væv og altsammen udenværker om et fint silkerØr, den egentlige bolig. 

H ele røret må larvelivet igennem ændres i takt med larvens vækst. Larven 

forlader kun nØdtvungent røret. Dens velnærede og tyndhudede bagkrop 

er et fr istende bytte for de mange altid nære rovdyr. Larven holder sig 

godt fast i rØret med et par kraftige meget bevægelige krogapparater på 

bagkropspidsen (tavle A, e). Det er let at få disse at se ved fra bagenden 

af røret at pir re larven med et tyndt græsstrå eller en bØrste, og samtid ig 

får vi så lejlighed til at se luftrØrsgællerne langs bagkroppen. 

Ved eftersynet af de optagne plantedele finder vi endvidere æg eller 

mærker efter æglægning. På undersiden af flydeblade, især åkandens, ses 

æg af de spinkle guldsmede, vandnymferne. Æggene er anbragt i concen

triske cirkelbuer. I august er æglægningen så almindelig, at vi let kan få 

den a t se. Efter parringsflugten slår parret sig ned på et flydeblad, og hun

nen bØjer bagkroppen ind under bladranden , og i små ryk flytter hannen 

sig sidelæns i en bue, dette ka n gentages flere gange mellem h vilke, hun

nen fØrer bagkroppen længere og længere ind under bladet, og til sidst 

foregår bevægelsen omtrent med hunnens hoved som centrum. De sår, som 

læggebrodden har d annet, ses nogen tid efter æglægningen som br unlige 

kommaer med jævn indbyrdes afstand. I stængler finder vi æg af andre 

guldsmede anbragt i lodret lin ie under vandoverfladen. 

Nogle af tægernes æg er også lette at kende, det gælder således skorpions

tægens, hvor •ægskallensc ene ende er udstyret med en krans af hårlig

nende forlængelser, der r ager ud af den plantede!, ægget er anbragt i. De 

har måske som funktion at forhindre, at en fin åbning i ægskallen, inden 

for kransen, vanddækkes. Ikke så sjælden t finder man i lØse stængelstum

per æg, der blot afviger fra skorpionstægens ved kun at have to til gen

gæld lange bØrster; det er stavtægens æg. Dyret ses langt sjældnere end 

æggene, og det hænger sammen med, at stavtægen i regelen holder til ude 

på undervandsvege tationen . Stavtægen kunne kaldes •de ferske vandes 

vandrende pinde. Fra afsØgningen af plantedelene går vi til de iagttagel

ser, vi har muligheder for, når stangketsjeren tages i brug. H er omtales et 

udvalg af de former, der så godt som altid vil være i prøverne, dels vel

kend te former og dels nogle, der giver fine muligheder for særlige iagtta

gelser. I det forreste rum af ketsjeren tilbageholdes det grovere materiale 

og dermed også de stØrre dyr. Livligt springer således rygsvømmere og mel

lemstore vandkalve rundt, idet de også efter tØrlægning kan udfØre deres 
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kraftige svØmmebevægelser. Det er sjældnere, at de helt store vandkalve 

fås i nettet. Endvidere vårfluelarverne i deres rør og de store guldsmede

larver, som ikke er meget livlige, når de er ude af vandet. Snegle, især 

mosesnegle og mellemstore posthornssnegle får vi også; men først når det 

frasorterede materiale kommer over i den vandfyldte bakke, får vi rigtigt 

indtryk af, hvor rigt et dyreliv dammene rummer. 

Guldsmedelarverne er af forskellige typer, en er temmelig slank, en an· 

den mere plump at se på, men i de ældste larvestadier af omtrent samme 

stØrrelse, 2 a 3 cm lange. Det er larverne af vore store guldsmede, der også 

som udviklede insekter, selv i flugten, er lette at kende fra hinanden. Af 

de slanke larver udvikles guldsmedene med den lange krop og af de plum

pe, formerne med den bredere og kortere bagkrop. Mens disse insekter 

ikke i flyvekunst giver hinanden meget efter, så er deres liv i vandet yderst 

forskelligt. Den slanke form, som vi kalder aeschna-typen efter vore stØrste 

guldsmede, vandrer, også i vor bakke, let mellem plantedelene. Den er et 

udpræget rovdyr, der anbringer sig i ro i en fordelagtig position, hvorfra 

den med de vældigt udviklede Øjne kan kontrollere rummet omkring sig. 

Kommer et bytte af passende stØrrelse inden for rækkevidde af underlæ

bens tangapparat, strækkes dette meget hurtigt ud og bringer ved foldning 

i apparatets to led byttet tilbage, så det er anbragt lige uden for mund

åbningen, hvor kraftige kindbakker sørger for partering og tygning (tavle 

B, d). Den plumpe larve, som vi kalder libellula-typen efter arterne med 

den kortere, brede bagkrop, er mere sløv. Den er et bunddyr med dynd

partikler sammenholdt af alger fæstnet til bØrste besætningen. Denne iklæd

ning er nok af betydning for larvens mulighed for en ubemærket tilvæ

relse på bunden. Den lever delvis nedgravet, kun hovedet e!-" frit. Fangst
apparatet er i princippet bygget som hos aeschna-larven, men det har en 

noget anden virkemåde, idet de bevægelige sideflige og bØrstebesætnin

gerne sammen danner en fælde, ikke en egentlig gribetang (tavle B, e). 

Bytte for libellula-larven er småkrebs og de yngste stadier af insektlarver. 

I sensommeren får vi her i dammen foruden ryg- og bugsvØmmere 

endnu en tæge, vandrØveren, der i flere henseender ligner de grØnne tæ

ger, vi så ofte træffer på blomsterplanter på landjorden. Et nærmere efter

syn viser dog, at forbenene er kraftige fangben, hvor den yderste del kan 

foldes ind i låret, og bagbenene, der er noget affladet og forsynet med 

randbØrster, virker som effektive svømmeredskaber. På bugsiden og under 

vingerne har vandrøveren en tæt hårbeklædning, som kan omslutte en 
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luftmængde, der antages at være nØdvendig for dyret ved overvintring un

der is. VandrØveren er det danske inse kt, der kan g ive det mest smertende 

stik. Flere vandtæger kan stikke, men gØr det sjælden t. Tager man vand

rØveren op, stikker den omgående med sin snabel; den smertevoldende 

gift må antages at lamme byttet. Æggene lægges om foråret i dØde planter. 

Endnu et par iØjnefaldende inse ktlarver kommer almindeligt i ketsje

rens forrum. De tilhØrer de tovingedes to grupper , myggene og fluerne. 

Den ene, Phalacrocera, er 2-3 cm; den krummer sig sammen på lignende 

vis som mange h årede sommerfuglelarver, om hvilke den også kan minde 

ved et udstyr af lange tyndhudede forl ængelser fra ryg og sider. I hver af 

disse findes der et afsn it af trachesystemet, og der kan næppe herske tvivl 

om, at de står i luftskiftets tjeneste. H yppigt er disse store lar ver lyse

grønne, og dette sammen med trachegællerne gØr dem vanskelige at op

dage, når de langsomt afgræsser algetråds- og mosbevoksninger under vand

overfladen (tavle C, a). Dyret h ar et puppestadium, der i modsætning til 

larven er ude af stand til at leve neddykket i vand. Det forankres ved sær 

lige indretninger til plantedele (tavle C, b), der ligger i vandoverfladen, og 

af puppen fremkommer der så en stankelbensmyg. 

Den anden er larven af våben fl uen, Stratiomys. Den er mØrkegrå og op 

til 5 cm lang, den gØr ikke mege t væsen af sig oven vande, men får den 

ro i bakken , varer det ikke længe, fØr den slanke bagkropspids søger op 

og gennembryder vandfladen, og her åbner den nu en krans af lange fj er

formede bØrster , der danner en skål midt i h vis bund, vi med lup kan se 

to åbninger, der fØrer ind i trachesystemet. Denne larve er i sine aktive 

perioder helt afhængig af vandoverfladen . Den er meget langsom i sine 

bevægelser og uden direkte forsvarsmidler, men et ret svært kitinl ag gØr 

huden sejg, og yder larven beskyttelse i et milieu, hvor bl. a. vandkalve

lar ver er farlige n aboer. Er den så n åe t gennem larvestadierne, beskyttes 

puppen effektivt ved, at sidste larvehud h ærdner til en h ård omhylning. 

T ekst til tavle C. 

Om målang ivelser se teksten til tavle A side 270. a. Stankelbenlarver kan 
se yderst forskellige ud. H er larven af Phalacrocera replicata (efter C. W e
senberg-Lund) (IO mm) . b . Phalacrocera-puppe (efter M iall og Shelford) 
(IO mm). c. Børsteormen, Stylaria (efter Gruithuisen) . Ved + er indledt 
afsnØring af et dØtre individ (2 mm) . d. Dafnien, Daphnia magna, med 
ephippium (efter v. Scharffenberg) (l mm). e. Dafni en, Chydorus sphaeri
cus (0,2 mm). 
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Fluen, der kommer heraf, har en bred bagkrop, der hos mange arter bæ

rer et stærkt farvet mØnster, som minder om et våbenskjold, deraf beteg

nelsen våbenflue. 

Indtrykket af dammens artsrigdom styrkes yderligere, når vi hælder det 

materiale, der er nået ned i glasset, ud i vor bakke. Nu er det formålstjen

l igt med pincet og pipette at isolere de dyr, vi vi l se nøjere på. Allerede 

sådan en grov sortering giver repræsentanter for orme af fl ere klasser, 

krebsdyr, spindlere, insekter i mængde og snegle. 

Som før er det insekternes forskellige stadier, der dominerer billedet. 

Her får vi en tredie type af guldsmedelarverne, den meget slanke vand

nymfe/arve, der først og fremmest kendetegnes ved tre blade på bagkrop

spidsen. Der ses et trachenetværk i dem, men de er ikke afgØrende for dy

renes luftskifte, idet mange larver lever udmærket, selv om de har mistet 

dem alle tre f. eks. under et h udskifte. De er derimod mindre mobile. 

I antal overgås disse af dØgnfluelanJerne (tavle B, c), der hele sommeren 

er tilstede i overvældende mængde. I de sidste larvestadier når vore al

mindeligste former en længde af godt l cm. DØgnfluelarvernes sikre kende

tegn er tre lange vedhæng på bagkropspidsen, men af en ganske anden 

type end vandnymfelarvernes. Med lup ses de at være fint fjerfonnede 

med •Strålerne• liggende i det vandrette plan, så haletrådene tilsammen 

danner en vifte. Larverne svømmer meget livligt ved en hurtig bevægelse 

af kroppen op og ned, og denne understØttes af nævnte viftedannelse. Er 

larverne i ro kan vi på bagkropleddenes sider se nogle brede bladformede 

udvækster med .grenede afsnit af trachesystemet. De slås frem og tilbage 

i meget hurtig takt og er kun kortvarigt i ro. De kommer herved til sta

dighed selv i berØring med nyt vand, samtidig sendes der en vandstrØm 

langs kroppen, der også er tyndhudet. Placeringen og formen af disse 

gælleblade er meget forskellig fra slægt til slægt. 

Mens larver af guldsmede og flere andre insektgrupper, der udvik

lingsmæssigt er meget gamle, tilsyneladende pludseligt går over fra larve

stadium til voksen (imago), er der hos dØgnfluen indskudt et mellem

stadium, subimago. Dette mellemstadium, der har et mærkeligt mat og 

gråt udseende, kan flyve, men lander tungt og flyver ugerne op efter lan

dingen . Hos flere af vore almindelige former kommer vi ud for, at den 

endelige forvandling sker omgående efter landingen, og tilbage sidder den 

spØgelsesagtige hud af subimago. Nu er dØgnfluen klar til en kort tilvæ

relse i luften, hvor parringen er hovedformålet, da næringsoptagelsen 
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endte i vandet. KØnsstofferne er hos flere arter allerede modne i sidste 

larves tadium, hvorimod parringsapparatet fØrst bliver funktionsdygtigt 

ved overgangen til subimago- eller imagostadie t. 

år vi i prØverne ser larverne i så stor mængde, kan det nok undre os, 

at dØgnfluerne ses så relativt sjældent, men det kan skyldes, a t overgan

gen til luftlivet i stor udstrækning foregår uden for dagtimerne. Endvi

dere at klækningen af en lokalitets årgang ofte er samlet om ganske få 

dØgn. Når vi træffer dØgnfluer, kan vi straks kende dem på de tre eller to 

haletråde, der i længde overgår larvernes, idet de ofte er længere end dy

rets krop. 

Vandkalve findes også i betydeligt antal. De former, vi ser her, må nØd

vendigvis være ret små, men af form ligner de ganske de store, og vi får 

indtryk af en ret ensartet billefamilie . Men forskelle i stØrrelse, farve og 

tegning giver mulighed for at foretage en sortering i arter, og gØr vi det, 

overrasker det, at en enkelt lokal itet rummer så mange ensartede former. 

Til forklaring herpå tjener, at om også de udviklede biller er ensartede 

i bygning og derfor delvis i levevis, er larverne til gengæld så forskellige, 

a t den konkurrence, vi så hyppigt ser mellem beslægtede former, ikke læn

gere er udpræget eller er ophØrt. 

Nogle andre biller, vandhærerne, kan overfl adisk set minde om vand

kalvene, fra hvilke de dog skiller sig ud ved deres langsommere bevægel

ser. De kan svØmme, og benene er udrustet med bØrster langs randen, 

men benfØringen er den samme, som vi ser hos landjordens biller, h vor 

hØjre og venstre ben af et par flyttes skiftevis. De fleste vandkærer er knyt

tet til vegetationen, som de græsser på. 

Myggelarverne bidrager mege t stærkt til indtrykket af det myldrende 

liv. De fleste er dansemyglarver, der ved behandlingen i ketsjeren er dre

vet ud af deres boligrØr på planterne. 

Af orme bemærker vi særligt former af regnormenes orden, oligochae

terne og nogle af de mindre igler. De fleste af oligochaeterne er svære at 

bestemme; men der er dog et par arter, der både er lette at kende og som 

udviser så interessante forhold, at de i hØj grad er en undersøgelse værd, 

og så er de tilmed udmærkede emner for mikroskopiske iagttagelser, idet 

de er gennemsigtige. 

FØrst tager vi Stylaria (tavle C, c), der af og til forekommer i mængde 

blandet med dansemyggenes larver, idet den ved kraftige bugtninger af 

kroppen svømmer ganske godt. Allerede med lup ses dens elegante bØrste-
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besætning, endvidere forendens u ds tyr med tydelige Øjne, der må antages 

a t kunne opfatte ændringer af belysningen, og så en lang meget bevæge

lig fØler. H ele denne udmstning gØr dyre t egnet til et frit liv, der kun 

svarer lidt til , h vad man normalt forbinder med ormeliv. En anden er 

Clwetogaster (tavle B, f), der i flere henseender er stylarias modsætning. 

Den n år noge nlunde samme længde, mellem l og 2 cm, men chaetogaster 

er langsomt krybende, en rigtig orm. Dens langsomhed forenet med næsten 

krystalagtig gennemsigtighed gØr, at den ofte overses. Ser vi på den i mi

kroskopet, find er vi h yppigt dens tarm stoppet med andre dyr , fø rst og 

fremmest dafnier og små myggelarver, der bevæger sig livligt, og m an 

undres over a t se så hurtige dyr være slugt af en orm. H vorledes det går 

til , får vi imidlertid let at se. Sætter man ellaetagaster og 3-4 trillende 

dafni er, Chydorus, i et sa ltkar og betragter dem ved svag forstØrring, v il 

det kun vare kort tid, før man ser ormen krænge svælget ud og derefter 

hurtigt trække det tilbage. H vis en dafni e berøres af svælget, er det sjæl

dent, den slider sig fri . 

R egnorme kan i r et udstrakt grad gendanne mistede dele af kroppen, 

denne mulighed er hos stylaria og chae togaster i ege ntligs te forstand ta

get i formeringens tjeneste, og det sker ved , a t et led på sin plads i legemet 

begy nder at omdannes til forende, og tarmkanalen i dette led udvides 

til et svælg. Denne formering ses hos den overvejende del af dyrene. H os 

chaetogaster er det hyppigst at fi nde 3 dyr i kæde, men ma n h ar set op 

til 7. H os de egentlige va ndregnorme er den kØnnede formering frem

herskende, og ved undersØgelsen af prØverne for småorganismer træffer 

vi ofte ægkokoner af disse dyr. Disse kokoner er så gennemsigtige, at de 

giver fin e muligheder for at se tidlige stadi er af fosterudviklingen. 

Den mØrkebrune hundeigle med mØnster af rØdbrune prikker er let at 

kende og ses så at sige i alle prØver. Af andre orme finder vi rundorme, 

nematocle1·; de fleste er meget små og meget vanskelige at kende. Da de 

optræder i store mængder og ofte er snyltere, må deres virke antages at 

T ekst til tavle D. 

Om målangivelser se teksten til tavle A side 270. a. Dafni en, Scapholeberis 
mucTona.tn, der hænger i overfladehinden (efter Scourfield) (ca. l mm). b . 
Bruskiglc, Glossiphonia. (efter Johannson) (ca. 5 mm). c. Forgællesneglen, 
Th eodoxus (3 mm). d . BoligrØr af vå rfluelarven Goiira. (C. W esenberg· 
Lund) (3 mm). e. BoligrØr af vårfluelarven M olanna (C. W esenberg-Lund) 
(5 mm). f. Vandremuslingen, Dreissensia polymorpha (4 mm) . 
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være betydningsfuldt, men langtfra klarlagt. Ingen af de danske arter vol

der mennesket legemligt ubehag, som det kendes andre steder i verden. 

I individrigdom overgås disse dyregrupper dog ganske af småkrebsene. 

Vi finder her både dafnier, vandlopper og muslingekrebs. Alle grupperne 

er repræsenteret af flere arter, der lever på helt forskellige måder. Daf

nierne finder vi fra vandoverfladens underside, gennem de frie vandmasser 

over former, der mere eller mindre midlertidigt hæfter sig til plantedele 

og til former, der lever deres liv gravende i de Øverste lag af bundens 

slam. De to Øvrige grupper giver ikke dafnierne meget efter i denne hen

seende, men det kan måske være svært at finde vandlopper, der er knyttet 

til vandoverfladen og muslingekrebs, der er helt frigjort fra fast under

lag. Småkrebsene udgØr meget betydningsfulde led i dammenes fØdekæder, 

betegnelsen for arternes næsten regelmæssige vekslen mellem at æde og 

derpå selv at blive ædt. I vore stillestående ferske vande bærer dafnierne 

nok prisen som det vigtigste led. 

Dafnierne har tidligt tiltrukket sig forskernes opmærksomhed, og de 

biologiske problemer, som de har været studieobjekter for, rækker fra 

kØnsbestemmelse til cellernes evne til optagelse af salte eller hele orga

nismens svar på ændringer i de ydre forhold . Den planterige dam er stedet, 

hvor denne dyregruppe artsmæssig er stærkest repræsenteret; på visse ticler 

forekommer de i eventyrlige individtaL Det kræver nogen Øvelse at 

skelne arterne fra hverandre, men det går dog ret let at skille et par 

(ormer ud. Talrigest er de arter, der ved hyppige slag med deres lange 

antenner (fØlehorn) bevæger sig ujævnt hoppende i vandet, vi tillader os at 

henføre dem til slægten Daphnia (tavle C, d). I bakken og i småområder 

i dammen danner de så tætte sværme, at de giver vandet et rØdligt skær. 

Det er meget let at se, at disse sværmes placering er bestemt af lyset, idet 

de oplØses eller flytter sig i bakken, dersom denne beskygges. Dette h ar 

utvivlsomt betydning for dyrets forsyning med næring, da denne væsent

ligst udgØres af planteplankton. Dette filtrerer dafnien fra en vandstrØm, 

som den frembringer med sine bladformede kropfØdder. Det frasiede 

plankton føres gennem en fure mellem bladfØdderne frem til mun

den, hvor et særligt apparat bringer det ind i fordØjelseskanalen. Tarmen 

er så godt som altid fyldt, og ses som en mØrk stribe gennem kroppen. 

Hos chydoriderne (tavle C, e) er der en slØjfe på tarmen, og det gør denne 

familie let at kende. 

Den uafbrudte indtagelse af fØde fØlges af en hurtig fordØjelse og et 
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livligt stofskifte, der i lange tidsrum resulterer i, at opbygningen af dafnie

stof er stØrre end nedbrydningen. Under sådanne forhold udvikler alle 

individer sig til hunner, som livligt danner æg, der udvikles uden befrugt

ning (parthenogenetisk). Æggene glider ind i en rugehule, hvor udvik

lingen foregår. Kigger man blot på nogle få dafnier i mikroskopet ved 

ringe forstØrring, får man let stadier at se, der viser hele udviklingen fra 

æg til den færdige, men meget lille dafnie. På visse tider ses der i rygre

gionen på nogle af de store dafn ier en mØrkebrun til sort dannelse. Det 

er hunner, som har dannet hvileæg, der kun udvikler sig efter befrugt

ning. De befrugtede æg omsluttes af en særlig skaldannelse, et ephippium, 

der ved et hudskifte afkastes sammen med æggene. H annerne er meget 

mindre end hunnerne. 

Ved siden af disse former, der i lange perioder holder sig fri af bund 

og plantedele, finder vi andre, der ved særlige organer gennem lang tid er 

fastklæbet til et underlag, mens en fØdestrØm går gennem tarmkanalen . 

Meget snart efter ophældning af prØven i vor bakke, ser vi dem fæstnet 

med ryggen til bakkens sider, og sætter vi dem alene i et saltkar eller 

urglas, så de nØdvendigvis må anbringe sig vandret, får vi gennem ophob

ningen af ekskrementerne bag dem et indtryk af deres ringe tilbØjelighed 

til at flytte sig fra stedet. Dette gælder en meget almindelig art af slægten 

Sida. I vandoverfladen bemærker vi hyppigt nogle sorte prikker, der be

væger sig livligt, og bruger vi luppen, ser vi en dafnie, Scapholeberis (tavle 

D, a), der elegant bevæger sig rundt stØttet mod overfladehindens under

side. Dens skalrand er ganske lige afskåret og udrustet med en særlig 

bØrstebeklædning, der får skalranden til at virke som meder under dens 

livlige afsØgning af dette specielle opholdssted. 
Vandlopperne optræder i lignende mængder som dafnierne. De er van

skeligere at artsbestemme end dafnierne, da de ved fØrste betragtning er 

mere ensartede i bygning. Af mus/ingekrebs har vi ikke så mange arter 

som af de foregående grupper, men visse af formerne kan optræde i meget 

store individantal, det gælder dels et par af de små fritsvømmende arter 

og dels en ret stor sortegrå art N otodromas, der kan færdes på lignende 

måde som dafnien scapholeberis. 
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DYRELIVET I SØ E RNE 

Bastrup SØ og Buresø er så store, at de rummer h ovedparten af de typer på 

levesteder, vi kan finde i søer af den baltiske type, det vil sige søer, der er 

knyttet til moræn edækkerne, og hvis vand h ar et stort kalkindhold. Vandet 

får derved den svage alkaliske (basiske) reaktion, der er gunstig for hoved

parten af den hØjere plantevækst og for mange planktonalger. De fleste 

steder går breddens eng jævnt over i rørsumpen, der stort set kun mangler, 

hvor brænding er almindeligt forekommende. Uden for rørsumpen fØlger 

bælter af planter med flydeblade og på endnu stØrre dybde plan ter, der 

sjældent når vandoverfladen . Uden for disse zoner h ar vi bunden, der 

kun h ar en meget r inge produktion af plantestof og over denne plante

lØse bund h ar vi endelig søe ns fr ie vandmasser. 

R ørsumpen og flydebladszonen r ummer en fauna, der i mangt og 

mege t ligner den , vi lige h ar truffet i dammen . H er fin der vi f iskearter 

som grundling, skalle, ab orre og gedde, der netop i søernes vegetations

zoner h ar et meget vigtigt fo urageringsområde. Fiskene, der er den eneste 

dyregruppe fra fersk vand, som spiller en direkte Økonomisk rolle, ser v i i 

regelen meget lidt til i vore prØver, da vore redskaber er for lang· 

somme. 

SØbredder , som er præget af bØlgeslaget, giver dyrene ganske særlige 

livsbetingelser. Da vandskiftet er li vligt og tilfØrelsen af næringsstoffer 

og ilt dermed rigelig, skulle dette lægge op til et rigt dyreli v, men den 

stærke bevægelse af vandet udelukker mange dyreformer. På de afrundede 

sten finder mange alger gode voksesteder, h er er lys, og denne flora ud

nyttes af en række •specialister • . Tager vi stenene op, finder vi nye re

præsentanter for fimreorme, igler, kre bsdyr, insekter og snegle. Vi får 

bTUskigler (tavle D, b), der i levevis er mege t afvigende fra dammens igler. 

De er temmelig små, i udstra kt tilstand sjældent 3 cm. Deres krop er h ård 

og overfladen nupret, vi får umiddelbart indtryk af dyr , der kan stå for en 

ublid beh andling, et indtryk, der yderligere bestyrkes, h vis vi forsøger 

at lØsne dyre t fra underlage t. Det er kun muligt at lirke dem lØs ved at 

stikke en spids ind under sugeskålen i bagenden. Bruskiglerne er så nøje 

knyttet til deres underlag, a t de ikke har bevaret en smule af den 

svømmeevne, vi kender fra de større igler. Det bytte, disse dyr lever af, be

væger sig langsomt, det drejer sig hovedsagelig om orme og snegle. 

Flere bruskigler er gennemskinnelige, og efter et måltid tegner tarmen 
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med blindsække sig tydeligt, ofte rØdt, da blodet på flere af byttedyrene 

indeholder hæmoglobin. Disse dyr bærer ofte på bugsiden en lille dusk af 

yngel der sidder fæstnet med deres sugeskål. 

I akvarier er det konstateret, at flere arter af bruskigler foretrækker 

at angribe snegle frem for insektlarver, idet de entrer snegleskallen og stik

ker det snabelagtige svælg ind ved skalmundingen. Netop her på bræn

dingszonens sten træffer vi flere snegle, der har en meget vid skalmunding, 

der giver en stor berøringsflade mellem sten og sneglens fod, samtidig med 

at blØddelene er godt beskyttet mod stØd af materiale, der ruller i bræn

dingen. Vi træffer dels varianter af vore velkendte mosesnegle og dels en 

meget smuk lille forgællesnegl, Theodoxus (tavle D, c), som ved sin tyk

væggede skal, der er smykket af et f int mØnster, leder tanken mod havets 

rige fauna af forgællesnegle. Ved en vekslen mellem påtvungen passivitet 

og aktiv omkringkryben under afgræsn ing af algebelægningen formår 

disse snegle a t udnytte en lokalitet, der kan forekomme ubeboelig. 

Ved nogen søgen ses det dog, at også andre dyr lever deres liv her. Vi 

finder boligrØr af forskellige vårfluer, og de viser en overraskende overens

stemmelse mellem konstruktion og kår (tavle D, d). Larverne udstyrer røre

ne med sidelister, der afflader formen , hvorved virkningerne af bevægelser

ne i vandet dæmpes. Disse lister er hos en række former dannet ved, a t lar

verne langs siderne har fastspundet enkelte eller en række flade småsten, 

som yderligere giver enheden, dyr og rør, stØrre massefylde . Puppehusene 

er ofte små stendåser, der er forsvarligt fastspundet til underlaget. I rege

len er der et par åbninger i puppehuset, men de er delvis tillukket med 

silkemembraner, der lader vand men ikke sandskorn eller andre partikler 

komme ind i puppekammeret. På denne måde er både puppens iltforsy

ning og dens frie bevægelighed ved den endelige forvandling sikret. Når 

puppen forlader huset og svømmer op, indtræffer en meget risikofyldt 

episode i dyrets liv. Det må antages, at kun de individer, der gØr sig fri, 

når vandet er nogenlunde roligt, klarer sig, da der ikke her ude er plante

dele, dyrene kan klamre sig til under gennembrydningen af vandoverfla

den. Tager vi en ketsjerprØve på sandbunden lige uden for sten bræmmen, 

finder vi en vårfluelarve, der ved rØrbygningen har anvendt et lignende 

princip som ovennævnte. RØrene er sammenspundet af fine sandskorn og 

hører til det fornemste vore vårfluelarver kan præstere (tavle D, e) . Rørene 

er ganske symmetriske om midterplanet og ganske svagt krummet forfra 

bagtil, så hele bygningen kommer til at ligne et fladt skjold. 
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Her ude på sandbunden kan vi også finde guldsmede/arven, Gom

phus, der i bygning afviger stærkt fra andre egentlige guldsmedes larver. 

Den er udstyret med kraftige ben, og hele dens krop er fladet ud. An

bringes den i vor bakke, ser vi tydeligt, at den bØjer bagkropspidsen 

opad. Disse træk viser dens indpasning på lokaliteten. Normalt graver 

den sig ned, således at fangapparatet er frit og bagkropspidsen er oppe i 

vandet, så endetarmens kontakt med åndingsvandet er bedst mulig. Fær

des den frit på bunden, har den i det urolige vand fordel både af det flade 

legeme og de kraftige ben, der er effektive klamre- og graveredskaber. Byt

tedyrene er formodentlig oligochaeter og larver af dansemyg. 

Ved Bastrup SØ bemærker vi, at plantebælterne langs nord- og sydbred

den er ret smalle. Det hænger sammen med, at dybden tager ret pludse

ligt til, hvad der medfører, at store bundområder ligger så dybt, at de er 

helt uden plantevækst. Vil vi have et indblik i dyresamfundet her ude, 

må vi bruge skraber fra båd. Fangsten bliver ret ensformig, da artsantallet 

er meget begrænset, stort set træffes kun oligochaeter og dansemyglarver, 

men de kan forekomme i store individtaL Det kan undre, at et område, 

hvor der slet ingen plantevækst er, kan producere så mange dyr, men ned 

fra de frie vandmassers lyse lag synker i vekslende mængde alger, der med 

åndingsvandet fØres ind i dansemyglarvernes boligrØr eller lægger sig i den 

øverste hinde af bundmaterialet, der ædes af oligod1aeterne. Det er karak

teristisk, at både dansemyglarverne og oligochaeterne her ude på dybet er 
røde, idet deres blod indeholder hæmoglobin, der sætter dem i stand til 

at udnytte små iltmængder. Og iltproblemet er stort for dyrene her ude, 

idet vandcirkulationen i lange tider af året kun omfatter sØens Øverste 

lag. Disse vanskeligheder yder så den fordel, at rovdyrenes antal er meget 

begrænset. 

I de frie vandmassers øvre lag, hvor r igelige mængder lys trænger ned, 

foregår produktionen af planteplankton, der udgØr en overvejende del af 

fØrste led i fØdekæderne for søens fauna. Dette gælder absolut for de ar

ter, der selv er knyttet til de frie vandmasser. H vis vi også vi l lære dette 

samfund at kende, må vi hnve fat på et planktonnet, der i konstruktion 

minder om nettet på stangketsjeren. Det trækkes med line gennem vand

masserne. Blandt de dyr, der fås her, må nævnes dafnier af yderst forskel

lig bygning. Først en lille art af slægten Daphnia. Man ser ikke meget til 

den, hvis den ikke er tæt stuve t i samleglasset, da den er ganske gennem

sigtig; men det lille sorte Øje rØber den dog, når man ser nØjere efter. 
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Ændringer i planktqndafnien, Daphnia cucullatas, udseende i lØbet af el 

år på samme lokalitet. (C. W esenberg-Lund). 

Disse små dafnier udviser en række meget in teressante biologiske træk. 

Kårene, fØrst og fremmest forsyningen med fØde, synes at være sådan, at 

et regelbundet skifte mellem rent hunlige generationer og generationer 

med både hunner og hanner, ikke forekommer. Til gengæld ses der i 

skallens ydre form en meget tydelig reakt ion på kårenes ændringer i årets 

lØb (s. 291 øv.). En fyldestgØrende forklaring på dette er ikke givet, men 

det antages, at sommerformen bevirker, at dyret synker langsommere i det 

varme vand, og at det så skal bruge mindre energi til at holde sig oppe i 

de vandlag, hvor fØden er rigeligst tilstede. Andre småorganismer fra søens 

frie vandmasse viser t ilsvarende forhold. Blandt utalte mængder af disse 

smådafnier træffer vi en helt anden dafnie, L eptodora (tavle E, b), som 

først efter et nøjere eftersyn kan anbringes i orden med de Øvrige dafnier. 

Af udseende er den helt anderledes, bagkroppen er nærmest cylindrisk, den 

forreste del af kroppen bærer nogle meget kraftige svØmmeantenner, end

videre er den udrustet med ben, ikke bladfØdder. Disse ben danner en 

fangkurv, idet leptodora er et rovdyr. Lemmerne har derfor ikke samme 

betydning for luftskiftet, som bladfØdder har, her må hudens tyndeste dele 

og måske endetarmen træde til. Endetarmen er temmel ig lang og stærkt 

udvidet i forhold til den Øvrige tarm, og det ses, at vand jævnligt tages 

ind og skydes ud af den. Der synes at være en vis sammenhæng mellem 

leptodoras optræden og de nævnte p lanktondafnier. Leptodora mangler 

om vinteren, hvor smådafnierne er fåta llige og derfor står spredt, og Jep

todora får måske ikke i den situation tilstrækkelige d1ancer for fangst. I 

takt med daphniabestandens vækst i sommertiden, dukker leptodora op og 

formerer sig parthenogenetisk, men h en mod efteråret optræder der h an

ner, og nu dannes der hvileæg, som lægges frit i vandet uden ephippie

dannelse. 
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Den stØrste del af året træffer vi i de fri e vandmasser endnu et vand

klart dyr, larven af myggen CoTethra. Hvor mange vi får , afhænger me

get af hvilken tid på dagen, vi tager vor prøve. I dØgnets lyseste timer 

graver den sig ned i bunden, mens den driver jagt på dafnier og vandlop

per i de Øvre vandlag, når lyse t er mindre stærkt. Corethralarvens (tavle E, 

a) trachesystem er helt ophØrt at stå i iltforsyningens tjeneste, og er bleve t 

et rent h ydrostatisk apparat, der sætter larven istand til at holde sig i den 

dybde, hvor forholdene i Øjeblikket er passe nde for den . Dette apparat 

gØr dyre t let kendeligt, da det ses som to bØnneformede blærer i forkrop· 

pen og et tilsvarende, men noget mindre par langt tilbage i kroppen . Blæ

rerne, der er luftfyldte, formår a t holde dyret i vandret stilling, og herved 

minder larven om mochlonyxlarven fra skovpytten (s. 272). 

I juni måned kan planktonprøven indeholde store mængder af vandre· 

muslingens larver, der kendes på to næsten cirkulære skaller. De bevæger 

sig ligesom havets blØddyrlarver ved hjælp af et fimrehårsklædt svømme

sejl. H er h ar vi et af de få helt sikre eksempler på, at et dyr er vandret 

fra havet og ind i ferskvand, idet man har kunnet fØlge indvandringen af 

denne musling fra Sortehavet gennem flodsystemerne helt op til os, hvor 

den så sent som 1915 nåede Furesø. Selve muslingen minder en hel del om 

blåmuslingen (tavle D, f). Denne -danner flere steder hele muslingebanker , 

og er vigtige som fØde for troldændern e om vinteren . 

DYRELI VE T I DET RINDENDE V A ND 

I de rindende vande er der to forhold, der er nye sammenlignet med de 

stillestående, muligheden for at finde temperaturforhold, der kun veksler 

lidt året igennem, og så strØmmen. Det temperaturfaste område er dog 

meget begrænset, idet det kun omfatter den del af vandlØbet, hvor det 

frembrydende grundvand udgØr den overvejende del af vandmassen . For 

at kildefaunaen skal være typisk udviklet, må vandfØringen være meget 

T ekst til tavle E. 

Om målangivelser se teksten til tavle A side 270. a. Stikmyglarve, Coretm 
i svævestilling (efter Berg) (4 mm). b . Dafni en, L eptodora hyalina (efter 
Weismann). (2 mm). c. Slørvingelarve, Nem ura; kun to h aletråde (efter 
Esben-Petersen) (3 mm). d. Fastspundet boligrØr med tilknyttet fangnet af 
vårfluelarven, H ydTopsyche. StrØmmen i vandlØbet må tænkes at komme 
fra oven (Anker Nielsen) . 
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rigelig. Det meget interessante ved denne fauna er, at den både rummer 

arter, der ikke synes at kunne tåle lave vintertemperaturer og arter, der 

anses for at være rester (relikter) af en meget tidligt indvandret fauna, for

mer, der i kildernes kØlige vand, klarer sig gennem vore sommermåneder. 

l bækkene er vandet i regelen iltrigt, da den livlige strØm bringer van· 

det i god kontakt med den atmosfæriske luft. Her vaskes det slamagtige 

materiale bort, og bæklokaliteterne får en vis lighed med søens bræn

dingszone. Tager vi nogle sten op her, får vi et udmærket indtryk af fau

naen i den livlige strØm. Det viser sig, at stenenes underside huser en væ· 

sentlig del af faunaen. 

Vi træffer nogle larver, der minder om dØgnfluelarver, men på to om

råder ses let forskel. De er ikke udrustet med gælleblade på bagkroppen 

og kun forsynet med to haletråde mod dØgnfluernes tre. Det er slØrvin

gernes larver, perlidelarver (tavle E, c). Det ser ud, som dyrene er klæbet til 

underlaget med benene strakt ud til siderne, men selv i denne sti lling over 

vandet er de i stand til ved brug af benene og bugtninger af kroppen 

hurtigt at søge om på den mørkeste del af stenen. Evnen til hurtige be

vægelser selv over vandet viser perlidernes styrke, der må være meget nyt· 

tig i det strØmmende vand, og flugten bort fra lyset, ind under stenen, 

yder dem beskyttelse både mod strØm og i nogen grad mod synsdyr. 

BuresØ set fra Øst. 
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En videre udbredelse ned gennem vandlØbet og visse steder endog ud i 

vore søer har tangloppen, Gammarus, der ved sin sammentrykte krop har 

gode muligheder for dækning mellem stenene. Denne tangloppe er så lig 

former fra stranden, at der ikke kan herske tvivl om, at også den er ind

vandret fra havet. Hvor den træffes i stØrre mængder, spiller den en be

tydningsfuld rolle som fØde for fiskene. 

Vi må endnu engang have vårfluelarverne med, idet vi i bækken og den 

hurtigt strØmmende å træffer mange repræsentanter for de arter, der ikke 

bygger transportable rØr, men som på anden måde bygger bolig og fangst

redskab. Ret enkel er bygningen hos larven af Hydropsyche (tavle E, d), 

der på stenenes overside bygger et fastsiddende boligrØr, der ved forenden 

afsluttes med en bred rammedannelse, der i den del, som er længst borte 

fra boligrØret er bredt fæstnet til stenoverfladen. I rammen er spundet 

et stramt fangnet, der sier partikler fra det gennemstrØmmende vand. 

Larven har her travlt med at sortere fangsten, idet det er lige så vigtigt 

for den at fjerne unyttigt materiale fra nettet som at tilegne sig, hvad der 

rummer næring, da et tilstoppet net intet fanger. 

Længere nede ad vandlØbene, hvor strØmmen bliver svagere, og de 

højere planter kan fæste rod både midtvands og som tætte flægbælter, får 

faunaen flere og flere former fælles med de stillestående vande, men den 

er hyppigt meget individrig og producerer ikke mindst store insektmæng

der. Det er vanskeligt at overvurdere disses betydning for det rige fugle

liv, der rører sig langs bredderne af alle vore ferske vande. Det er derfor 

ganske givet, at også de naturyndere, der ikke specielt giver sig i lag med 

dyrelivet i de ferske vande, alligevel står i direkte gæld til disse for mange 

af deres oplevelser i naturen. 
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Naturfredninger i Mølleådalen 
AF C. BLIXENC R ON E-M Ø LLE R 

Omkr ing 1930 påbegyndtes en undersøgelse af KØbenhavnsegnen med 

det formål at finde frem til en samlet fredningsplanlægning. Man havde 

i årene forud måttet se megen na turskØnhed ved skov, sø og strand gå 

tabt, h vor forstadskvartererne temmelig planlØst voksede frem. Skulle 

denne uheldige udvikling standses, måtte der sættes ind med en planlæg

ning på alle fronter - også den fredningsmæss ige. 

Arbejdet blev påbegyndt på initiativ af et dengang sidelende egnsplan

udvalg, og KØbenhavns kommune stillede arbejdskraft til rådighed . 

R esultatet af arbejdet forelå i 1936 i form af en betænkning: K Øben

havnsegnens grØnne områder. Betænkningen slog til lyd for en mere ak

tiv fredningsindsats og indehol dt forslag til en række stØrre fredninger 

som led i en samlet fredningsplan, således at de naturværdier, som endnu 

var i beh old, kunne sikres for fremtiden. Betænkningen indeholdt end

videre forslag til anlæg af ca. l 00 km gang- og cyklestier, dels til og dels 

gennem de foreslåeJe fredninger, samt nogle enkelte udflugtsveje med 

parkeringspladser i fredningernes udkanter. 

Fredningerne omfatter fØlge nde arealer, idet datoen for fredningens 

gennemførelse er vedfØjet : 

ord f. Farum sØ I Skovvænget 
II Farumgå rds Pa rk 

III Storebjærg og Præstemosen m . m. 
Syd f. Farum sø IV Arealerne mellem Ryget Skov og 

Nørreskoven 
Mellem Farum sø V Gretesholm 
og Bastrup sø VI Sortemosen 

VII Mølleådalen 
Ved Bastrup sø VIII Bastrup Tårns omgivelser og 

SØbredderne søen rundt 
Ved Buresø IX Øst for søen 

X Klokkekilde Bakker m. m. 
XI Vest for søen 

S. f. GanlØse Ore XII 
V. f. Nørreskov XIII 

28/ 2 1934 
23 / 2 1944 
23 / 2 1948 

13/ 2 1953 
21 / l 1948 
23/ 1 1942 
29/ 2 1948 
8/ 11 1940 
13/ 2 1948 

29/ 5 1941 
13/ 2 1948 

21 l 11 1953 
23/ 6 1962 

Da man var klar over, at gennemfØrelsen af disse mange og store fred

ninger - af mange grunde - ikke lod sig gennemføre på een gang, valgte 

296 



F
re

d
n

in
ge

r 
N

at
u

rp
ar

k
en

: 
~
 e

nd
el

ig
 f

re
de

de
 a

re
al

er
 

!>
:'·:

d 
fo

re
lØ

bi
g 

fr
ed

ed
e 

ar
ea

le
r 



man at begynde med fo re lØbige fredninger. To tillæg til naturfrednings

loven blev med henblik herpå vedtaget af folketinget i 1938 og i 1940, 

og i de nærmest fØlgende år blev de til fredning udsete arealer indenfor 

fredningsplanen ved tinglysning pålagt sådanne forelØbige fredningsbe

stemmelser. Disse gik i kor thed ud på, at ændringer (f. eks. bebyggelse) ikke 

måtte ske uden tilladelse fra fredningsmyndighederne. 

Det er naturligt, at bl. a. den naturskønne MØlleådal fra Farum sø til 

Bastrup sØ og arealerne længere ud til Buresøen indgik i fredningsplanen. 

Siden hen er de forelØbige fredninger i MØlleådalen i stort omfang ble

vet aflØst af endelige fredninger. 

Fredningsbestemmelserne går i det væsentlige ud på opretholdelse af den 

tilstand, h vori arealerne befandt sig, da fredningerne gennemfØrtes. Dyr

kede arealer kan for tsat dyrkes, udyrkede arealer som f. eks. moser, skal 

fortsat forblive udyrkede. Eksisterende bebyggelse kan bibeholdes (og for

nys), men ny bebyggelse må ikke finde sted, medmindre det drejer sig 

om landbrugsbygninger. Det mest afgØrende ved fredningsbestemmelser 

må være, at fredn ingen har standset den bymæssige udvik ling i området. 

Gennemførelsen af de foran omtalte stianlæg m. m. blev henlagt under 

en særlig lov af 13/11 1940. I besættelsestiden blev rundt regnet halvdelen 

(ca. 50 km) af stierne gennemfØrt, - i de t her omhandlede område kun 

stierne fra Fiskebæk til H estetangshuset og stierne mellem Bastrup sø og 

BuresØ og vejen langs Bastrup sØs nordside fra Bastrup by til vestenden af 

søen . Siden har arbejdssituationen ikke været sådan , at man har ment at 

kunne stille arbejdskraft til rådighed til stianlæggeenes fuldførelse. 

I forbindelse med fredningerne og med de omtalte stianlæg blev der 

åbnet adgang for almenheden til fØlgende arealer : 

Ved Furesøen 

Ved Farum sø 

I Mølleådalen 

Ved Bastrup sØ 
Ved Buresø 

N attergalelunden. 

StØrre og mindre arealer langs stien på strækningen 

fra Øst for Skovvænget til vest for Gre tesholm. 

Mindre arealer mellem stien og åen . 

H ele søens nordbred (med tilladelse til badning). 

Arealer ved søens Øst- og vestende samt ved Klokke

kilde Bakker. 

Ved denne summariske gennemgang er der kun givet overblik over M ølle

ådalens status. Nærmere oplysninger om fredningsbestemmelserne, deres 

konkrete indhold og omfang vil kunne findes i kendelserne. 
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N a turparkens opståen og udvikling 
AF THORVALD VoGNSEN 

Det har for mig altid været den store oplevelse at vandre ude i naturen. 

J eg er glad for at vide, at jeg er blandt mange, der fØler denne glæde 

ved naturen. Måske skyldes det, at jeg er opvokset langt fra storbyens 

indelukkede verden, midt i Jylland, hvor der til alle sider er langt til 

horisonten. Men de vekslende indtryk af skØnhed, jeg har kunnet hente 

ude i landskabet med dets vekslen med skov, hede og åben agerland, med 

sø og vandlØb har aldrig været mig nok. J eg har også sØgt at hente viden 

med hjem. Den viden om vort lands tilblivelse, om forfædres virke og fær

den, om flora og fauna og meget andet, som en naturvandring også åbner 

store muligheder for. 

Dette er grundlaget for min ide med at skabe en Naturpark: at udvælge 

et egnet område, få det fredet og give enhver iagttager en mulighed for at 

hente sig viden gennem en instruktiv vejledning, skrevet af fagfolk . 

Det var i 1938, at jeg første gang fik mulighed for at fremkomme offent

ligt med denne ide. Min fØdeby Viborg stod for at skulle fejre 800 års 

jubilæum, og jeg indsendte fØlgende forslag til festudvalget: 

Find et velegnet terræn, hvor egnens istidsdannelse er let at forklare, 

og med mange forhistoriske minder, så både egnens geologi og arkæologi 

kan tale til de besøgende. En lille trykt fører bØr hver deltager have i 

hånden, så man fra et af byens mange bakkedrag kan opleve de lange 

tidsrum af landskabets udformning og søernes dannelse, og iagttage vore 

forfædres spor. 

Jeg fik tak for forslaget: •Det ser lovende ud. PrØv at få en videnskabs

mand til at anbefale planen!« DirektØren for Danmarks Geologiske Un

dersøgelse, dr. phil. H. Ødum svarede: •Planen ser lovende ud, og vi 

geologer vil gerne anbefale den og stå udvalget bi med råd og dåd«. 

Så kom det truende optræk til II. verdenskrig, og byjubilæet blev af

lyst. Men mine planer om en Naturpark var stadig levende. 

Viborgplanen blev aflØst af et Ønske om at finde et område nær KØ
benhavn, der gav mulighed for at skabe en sådan Naturpark. Efter forud-

299 



Geclevasegård ved GanlØsevej i Farum. 

gående samtaler med Johs. V. J ense n, dr. phi l. Vi ctor Madsen, sta tsmini

ster Th. Stauning og fors tander for Sta tens Lærerh Øjskole G. J. Arvin 

blev der 28. marts 1942 indkaldt til møde på Lærerh Øjskolen. Et ar

bejdsudvalg blev nedsat for a t arbejde med ideen om skabelse af en Natur

park. På forslag fra lektor Johs. Reumert og lektor G. Gruelund valgte 

man som bedst egnet det 11 km lange terræn mellem Furesø og Buresø. 

Dette terræn, som vore to lektorer i længere tid h avde benyttet som under

visningsområde for deres elever, blev forelØbig n avngivet •N aturparken i 

N ords jælland• . 

I m ere end tyve år h ar arbejdsudvalget nu ydet en indsats for at gøre 

planen om N aturparken til en realitet. Man h ar gennem årene n ydt godt 

af en velvillig presse og hjælp fra mange sider. Omfattende fredninger h ar 

skabt grundl ag for at sikre dette område, trykte vejledninger er udarbejdet 

og udsendt i flere udgaver , oversigtskort er tegnet og anbragt forskellige 

steder i området. Egnens lokale mynd igheder har vist Naturparken stor 

interesse og ydet bidrag til a t skaffe den bedste adgang til de stedlige for· 

tidsminder. 
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Det er herligt at vandre her ude ved MØlleåen i den brede tunneldal 

fra istiden rammet ind af skov og agerland. Man kunne stille det spØrgsmål, 

om her er smukkere, om naturen h er er mere afvekslende, end så mange 

andre steder i landet? Er her noget af videnskabelig interesse, som har 

virket så tiltrækkende, a t man h ar udpeget netop dette område som særlig 

egnet for en naturpark? Svaret bliver et nej! Men her er et stykke land, 

som smeltevandet og den store isbræ h ar formet for tusinder af år siden, 

her er spor af menneskers færden fra fortid til nutid, her er flora og fauna, 

som er velkendt også mange andre steder. Det er typisk dansk natur. Der

for så tiltrækkende, derfor så nærliggende at tage op til den foreliggende 

videnskabelige beskrivelse. 

Der er heldigvis mange andre lige så rige muligheder rundt om i Dan

mark. Det skulle være en let sag at udvælge andre områder, som er egnede 

for at skabe andre naturparker. Men arbejdet skal p åbegyndes nu. Det kan 

let blive for sent. Godt held for dem, der Ønsker at tage fat! Det er en op· 

gave, som bringer glæde og fornøj else for flere end de få, der påtager sig 

den. 

Ved sydhanten af UggelØse Skov og den udtØnede LangsØ. 
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FORKLARING TIL BILAG 2 

Det medfølgende kort over de kvartære jordarters udbredelse a turparken 

er resultatet af en geologisk kortlægning (kartering) fore taget i disse områder. 

På grundlag af de oplysninger og det kortmateriale, geologer fra Danmarks Geo

logiske Undersøgelse under statsgeolog dr. phil. Sigurd Han sens ledelse i årene 

1949-64 har tilvejebragt gennem detaillerede undersøgelser, er kortet udtegne t. 

Med et l m håndbor (karteringsbor) er for omtrent hver 200 m taget små 

prøver af jordlagene fra ca. l meters dybde, hvor jordprøverne er neden for 

dyrkningshorisonten, hvori identifikation af jordlagene fra geologisk synspunkt 

ofte er umulig. Igennem en konstatering af materialets sorteringsgrad (usorte

ret/sorteret: gletsjersedimentjvandsediment) og ud fra en manuel kornstørrel

sesbestemmelse og et synsmæssigt indtryk er jordarterne vurderet som ler, sand 

eller grus evt. dynd eller tØrv. Endvidere er der ud fra lagenes placering, lej

ringsforhold m. v. søgt afgjort, hvomår materialet er aflejret. 

Kortet er, som tilsvarende kort, et meget forenklet billede af jordbundsfor

holdene. I naturen findes kun sjældent skarpe grænser med f. eks. ler på den 

ene og sand på den anden side af en streg. Der er jævne overgange mellem 

jorclarterne, ofte sådan, at de t ene lag tynder ud over det andet. I samme stik 

med karteringsboret fås ofte en lagfølge (f. eks. ler over sand), som ikke kom

mer til udtryk i denne kortfremstilling, der kun gengiver den elomin erende eller 

øverste jordart. Mindre aflejringer er heller ikke med, ligesom mulighederne i 

sign a turbilledet er begrænsede. 



Bilag l. ARKÆOLOGISK KORT 

Ældre stenalder Yngre stenalder 
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Bilag 2. JORDBUNDSKORT: De geologiske jordbundsforhold i Naturparken (o.G.u. 1965) 
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Bilag 3. LANDSKABSKORT: De geomorfologiske hovedtræk Naturparken (n.G.u. 1965) 
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Naturparken mellem Farum og Slangerup ligger midt i et af 

Nordsjællands smukkeste landskaber med skove, 

søer og moser, som huser et rigt dyreliv. Ind mellem 

de fredede naturområder strækker sig marker og enge fra 

egnens landsbyer, hvoraf nogle er i hastig udvikling 

til industribyer eller boligforstæder for København. 

Egnens store grusgrave og de storslåede dalsystemer 

giver et stærkt indtryk af de geologiske kræfters 

virksomhed i istiden. 1! 

Kæmpehøjene, de gamle veje, kirkerne, middelalderborgene 

og landsbybebyggelsen danner en levende 

illustration til vort lands historie fra oldtiden til vore dage. 

Bogen om Naturparken mellem Farum og 

Slangerup giver et overblik over alt dette - og meget 

mere -til oplysning og glæde for Naturparkens 

mange interesserede gæster. 
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