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FORORD 

I 1969 udsendte Danmarks Geologiske 
Undersøgelse den første bygeologi. 
Den handlede om jordbundsforholde
ne i Helsingør og var skrevet af geolo
gen Ellen Louise Mertz. Man kunne 
især i slutningen af tresserne konstate
re en voksende efterspørgsel efter op
lysninger om byernes jordbund, speci
elt den eventuelle tilstedeværelse af 
blødbundsforekomster med deraf føl
gende funderingsproblemer. 

DGU havde det held, at man rådede 
over den rette person til at udarbejde 
de bygeologiske beskrivelser. Fru 
Mertz havde en ingeniør-geologisk ud
dannelse og en årelang erfaring i be
dømmelse af jordlagenes anvendelig
hed som byggegrund. At hun ved seri
ens start havde passeret de 70 år, var 
ikke noget handicap for hende. 

Energien og hukommelsen var i be
hold. Energien holdt til 10 bygeologi
er. Da hun i 1985 havde færdiggjort en 
bog om Korsør, erklærede hun, at hun 
ikke orkede flere. Hun var på det tids
punkt fyldt 89 år, så det må nok siges 
at være en forståelig reaktion fra hen
des side. 

Det faldt så i min lod at videreføre de 
bygeologiske beskrivelser. Det blev i 
første omgang til en bog om Aalborg
områdets geologi, fundering, råstoffer 
og vandindvinding. Der var således ta
le om en udvidelse af emnekredsen 
med et afsnit om råstofudnyttelsen i 

historisk belysning samt et kapitel om 
byområdets vandforsyning gennem ti
derne. 

Den foreliggende publikations måske 
lidt usædvanlige titel skyldtes især 
vanskelighederne ved at finde en vel
egnet fællesbetegnelse for de kommu
ner, som bogen handler om. Valget er 
faldet på Sokkelund, fordi dette her
reds nordlige del omfatter alle fire om
egnskommuner. Til den resterende del 
af herredet hører bl.a. Herlev og kom
munerne på Amager. 

Denne bog afviger på væsentlige 
punkter fra Aalborg-bogen. Der er så
ledes ikke foretaget nogen behandling 
af funderingsforholdene. Det skyldes, 
at der igennem de senere år er gen
nemført så mange geotekniske og geo
logiske undersøgelser i området, at det 
vil være halsløs gerning at forsøge at 
sammenfatte den således tilvejebragte 
viden i en overskuelig fremstilling. 
Tilsvarende må man undvære et afsnit 
om vandforsyningens historie, men 
her er forklaringen en anden. Emnet 
var oprindelig medtaget i den plan
læggende fase. Det viste sig imidlertid, 
at en beskrivelse af udviklingen i 
vandindvindingen fra kilder og by
brønde til den nuværende regionale 
vandforsyning ville komme til at inde
holde så meget og så spændende stof, 
at dette emne burde behandles i en 
selvstændig publikation. Gid den må 
komme engang. 

Udarbejdelsen af en bog som denne 
kan kun gennemføres med bistand 
udefra. Jeg er meget taknemlig for den 
hjælp, jeg har modtaget. Takken skal 
specielt rettes til: 
Museumsinspektør, Ph.D. Niels Peter 
Stilling og den øvrige stab på Søllerød 
Museum. 
Byhistorisk Arkiv for Søllerød Kom
mune samt medlemmerne af projekt
gruppen ved Søllerød Museum. 
Arkivar, cand.mag. Jeppe Tønsberg, 
Byhistorisk samling for Lyngby-Taar
bæk Kommune. 
Arkivar Harriet Tranum-Jensen, 
Gentofte lokalhistoriske arkiv. 
Gladsaxe lokalhistoriske arkiv. 
Øregårds Museum. 
Lektor Kim Aaris-Sørensen, 
Zoologisk Museum. 
Erik Bøgelund-Madsen, 
Gladsaxe Kommune, Teknik- og 
miljøforvaltningen. 

På hjemmefronten har jeg modtaget 
stor hjælp fra instituttets grafiske sek
tion, specielt dens leder, Henrik Klin
ge Pedersen og fotograf Peter Moors. 
Der skal også lyde en tak til Marianne 
N. Olsen, som har renskrevet manu
skriptet samt til chefgeolog Arne Dine
sen og fhv. statsgeolog, dr.phil. Leif 
Banke Rasmussen, som har haft bes
været med at gennemlæse bogen og 
derefter ydet værdifulde bidrag til for
bedring af teksten. 
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INDLEDNING 

I forordet er der skrevet lidt om, hvad 
denne bog ikke handler om. Det må på 
denne baggrund forekomme rimeligt 
at bringe en kort orientering om bo
gens indhold. Hovedtemaet for de føl
gende sider vil være et forsøg på at be
lyse de geologiske forhold i de nordli
ge omegnskommuner samt mulighe
derne for at udnytte de således regi
strerede jordarters anvendelighed som 
råstofprodukter. 

I det første afsnit i bogen gives en be
skrivelse af områdets geologi. Bl.a. 
omtales de forskellige jordarters ud
bredelse og sammensætning. I de føl
gende afsnit berettes om disse jordar
ters brugbarhed. Ler bruges som be
kendt bl.a. til fremstilling af mursten. 
Man foretrækker til denne produktion 
stenfrit ler, men denne lerart forekom
mer næsten kun i et område ved Vin-
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tappersøen. Mange af egnens teglvær
ker har derfor været henvist til at an
vende stenet moræneler til fremstilling 
af mursten, en kompliceret og kostbar 
proces, som kun kan betale sig, 
såfremt efterspørgslen er tilstrækkelig 
stor, og det var den i årene efter 1850 i 
kraft af det store behov for byggemate
rialer i nabobyen København. Den sto
re interesse for teglprodukter i hoved
staden skabte grundlag for oprettelsen 
af 18 teglværker i de nordlige omegn
skommuner, heraf 5 i Søllerød, 4 i 
Lyngby-Taarbæk, 7 i Gentofte og 2 i 
Gladsaxe kommune. 

I afsnittet "Noget om grus" fortælles 
om de mange grusgrave i regionen. 
Det omfattende byggeri i København 
og anlæg af nye vej- og jernbane
strækninger krævede store mængder af 
sand- og grus og dannede grundlag for 

en betydelig produktion, som især var 
knyttet til de udbredte forekomster af 
smeltevandssand og -grus på Hjorte
kæregnen og mellem Lyngbyvejen og 
Bagsværd. 

Det sidste afsnit i bogen handler om 
udnyttelsen af egnens tørveforekom
ster. Igen har den nære beliggenhed til 
København spillet en rolle. Tørvepro
ducenterne havde deres gyldne perio
de i tiden fra omkring 1820 til 1880, og 
det var især i begyndelsen af dette tids
rum at de mange, men forholdsvis små 
tørvemoser blev gjort til genstand for 
gravning med efterfølgende transport
og handel, som der er fortalt lidt om i 
det afsluttende afsnit. 

Og så kan rejsen begynde. 



NOGET OM GEOLOGI 

Geologi kan være et 
overordentligt spænd
ende fagområde - også 
for ikke-geologer. De 
nordlige omegnskom
muner rummer lokali
teter, som de gamle 
geologer omtalte og 
beskrev med en glø
dende begejstring og 
som fortsat kan vække 
interesse hos nutidige 
fagfolk og almindelige 
mennesker. I begyn
delsen af 1800-tallet 
var det især omegnens 
moser, som havde na
turforskernes opmærk
somhed. Fredskovfor
ordningen fra 1805 
indeholdt et forbud 
mod træfældning til brændselsbrug. 
Dermed oprandt gyldne tider for tørve
produktionen, og da der jo ikke var 
mange tørvemoser i selve København, 
måtte man i første omgang hente tør
vene i omegnskommunernes moser. 
Da de var tømte omkring 1840, rykke
de man efterhånden længere mod 
nord. 

De mange tørvegrave gav gode mulig
heder for studier af tørvelagene. Man 
bemærkede herunder, at der i tørvene 
fandtes mange træstammer. Denne 
omstændighed førte til, at Videnska
bernes Selskab i 1835 udskrev en pris
opgave for at få klarlagt de forhold, 
hvorunder stammerne findes i tørve
moserne. Opgaven blev besvaret af en 
ung naturforsker, Japetus Steenstrup, 
på grundlag af undersøgelser i Vidnes
dam Mose mellem Høje Sandbjerg og 
Gl. Holte samt en mose ved Rudersdal 
Kro. Han påviste, at man kan registre
re en veksling i skovvegetationen op 
gennem mosernes lag. Hans under
søgelser blev banebrydende for for-

Geologi kan være overordentligt spændende 
fagområde - også for ikke-geologer. 
De nordlige omegnskommuner rummer loka
liteter, som de gamle geologer omtalte og be
skrev med en glødende begejstring og som 
fortsat kan vække interesse hos nutidige fag
folk og almindelige mennesker 

ståelsen af vegetationsudviklingen ef
ter istiden. 

Et andet problem, som optog sindene, 
var spørgsmålet om tempoet i tørvenes 
gendannelse. Det var i begyndelsen af 
det 19. århundrede en udbredt opfattel
se hos befolkningen, at fornyet tørved
annelse ville foregå hurtigt, således at 
man skulle kunne skære tørv påny ef
ter kun 20-50 års forløb, medens en 
række forskere gjorde gældende, at 
genvæksten ville strække sig over et 
betydeligt større tidsrum. For at få det
te spørgsmål endelig klarlagt, beslutte
de man sig i 1844 til at frede Gammel
mose ved Buddingevej og lade forske
re fra Landbohøjskolen følge udvik
lingen i mosens planteliv. Det var fo
røvrigt den første naturfredning i Nor
den. 

I 1888 skete der noget 
betydningsfuldt for 
dansk geologi. Dan
marks Geologiske Un
dersøgelse blev opret
tet med det hovedfor
mål at kortlægge jord
bundsforholdene i lan
det. Og man gik om
gående i gang. Alle 
geologerne blev sendt i 
felten - alle 3. Een geo
log drog til Nordjyl
land, een startede på 
Fyn og Kr. Rørdam be
gyndte i Nordsjælland 
og kortlagde her de for
skellige jordartstyper 
fra Nordkysten til en li
nie mellem Lyngby og 
Klampenborg. I 1893 

publicerede han resultaterne af sit 
kortlægningsarbejde i det første dan
ske geologiske kortblad, kaldet Hel
singør og Hillerød. 6 år senere udkom 
resten af Nordsjælland i kortbladene 
København og Roskilde. 

Det har været en stor lykke for dansk 
geologi, at de nordsjællandske under
søgelser blev gennemført på et så tid
ligt tidspunkt, hvor bøndernes marker 
var det dominerende element i land
skabet, og hvor folk boede i små lands
byer og ikke som nu i et udstrakt tæp
pe af sovebyer. Det er vanskeligt at 
gennemføre en geologisk kortlægning, 
hvis undersøgelserne skal foregå ved 
besøg i de enkelte villahaver eller hvis 
det systematiske arbejde må bremses, 
fordi man har lagt en motorvej igen
nem det område, der skal kortlægges. 
Til gengæld må man så leve med, at 
det kan være forbundet med betydelige 
vanskeligheder at fortage en revision 
af kortene. Eksempelvis blev der nog
le år efter kortenes fremkomst rejst 
tvivl om afgrænsningen af lagene ved 
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Vintappersøen. Denne tvivl eksisterer 
fortsat, fordi en afklaring af spørgsmå
let ville indebære, at Lyngbyvejen 
måtte lukkes et par år og vejbanen fjer
nes over et større område for at få klar
hed over de forskellige jordarters for
deling. Nok er geologi spændende, 
men vel næppe spændende nok til, at 
geologerne ville kunne forvente for
ståelse hos vejmyndighederne og trafi
kanter, såfremt man mødte frem med 
et ønske om at få afspærret og opgra-
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vet en del af Lyngbyvejen, selv om der 
"kun" vil blive tale om en kortere 
årrække. 

Kalkundergrunden i Nordregionen vil 
nok ikke blive opfattet som det mest 
interessante i den geologiske verden. 
For man kan ikke se den, som man kan 
på Stevns Klint og i Faxe Kalkbrud. 
Man kender den kun fra boringer. Til 
gengæld fortæller disse borehuller, at 
det ikke er et stuegulv, der er tale om, 

men en kalkoverflade, der udviser en 
højdeforskel på 59 m mellem det høje
ste punkt ved Klausdal Bro og det dy
beste under Magasin på Lyngby Ho
vedgade. Det mest særprægede ved 
denne overflade er et dalstrøg - kaldet 
Søndersø-dal~n, som strækker sig fra 
Øresundskysten mellem Vedbæk og 
Strandmøllen mod VSV over Furesø, 
Søndersø til Roskilde Fjord. 



UNDERGRUNDEN 

Undergrunden i området er 
opbygget af en lys, grå kalk 
bjergart, som kaldes Kø
benhavn Kalk, og som blev 
dannet for 66-63 mil!. år si
den. Kalken består hoved
sagelig af finkornet kalk
sand og kalkmudder, der er 
aflejret af bølger og strøm 
på datidens havbund og 
derefter kittet sammen til 
kalk.lag af varierende hård
hed (fig. I). Man bruger og
så betegnelsen kalk-sands
kalk for denne kalksten - el
ler Saltholmskalk, hvis der 
er tale om meget hårde par
tier. 

I kalken forekommer man
ge spor efter gravende or
ganismer, hvorimod egent
lige forsteninger hører til 
de mere sjældne fund , bort
set fra forstenede søpind
svin. I København Kalken 
veksler kalklagene med 20-
30 cm tykke bånd af lyse
grå flint , som er dannet ved 
at kisel fra kiselsvampe er 
blevet opløst og genudfæl
det. 

Desværre foreligger der 
ikke prøver af jordlagene i 
de to boringer. 
Under kalkaflejringerne i 
Nord- og Østsjælland stø
der man på lag af skrive
kridt. Kridtet er inden for 
området kun truffet i den 

' boring, som blev udført 
ved Amtssygehuset i Gen
tofte. Her stødte man på 
kridtlag i 144 m's dybde, 
svarende til et niveau på 
121 m under havets over
flade . 

Dybden til kalkens over
flade veksler stærkt. Den 
højest beliggende kalkfo
rekomst er truffet ved 
Klausdal Bro, hvor Kø
benhavns Vandforsyning 
ved en boring (DGU. Ar
kivnr. 200.27) stødte på 
kalkoverfladen 2 m over 
havets niveau (d.v.s. i kote 
+ 2). Højtliggende kalk 
findes udenfor området 
fortrinsvis i egnen mellem 
Herlev og Hjortespring -
som vist på kortet over 
kalkoverfladens højdefor-

Undertiden optræder flinten 
som knolde eller som udfyld
ninger i gravegange. 

Fig. I. Personerne på dette billede står på toppen af lagdelt København 
Kalk og vender ryggen til de overliggende istidslag. Motivet er fotografe
ret i en udgravning ved Tårnby på Amager, hvor man er i gang med de 
omfattende anlægsarbejder til den faste Øresundsforbindelse. 

hold (fig. 2). 

Kortet viser også beliggen
heden af de dybeste huller i 
kalkens overflade. Den Tykkelsen af kalkstenslaget 

varierer en del indenfor området. Den 
gennemsnitlige tykkelse andrager 40-
50 m. Under København Kalken træf
fer man i Østsjælland en lysere og me
re slamholdig kalksten, bryozokalk, 
som ud-over kalkslammet består af 
mm store stavformede dele af bryozo
er (mosdyr) samt rester af andre kalks-

kallede dyr. Denne bjergart indgår 
utvivlsomt også i kalkserien i området, 
idet man ved Amtssygehuset i Gentof
te har gennemboret en kalkserie på 
105 m's tykkelse (DGU Arkivnr. 
201 .300) og ti lsvarende ved Tuborg 
har truffet et kalklag på 78 m's tyk
kelse (DGU Arkivnr. 201. l 56). 

største dybde indenfor området er fun
det på Lyngby Hovedgade 43, hvor nu 
Magasin er beliggende. Her stødte 
man først på kalken 57 m under havets 
overflade (d.v.s. kote - 57, DGU Ar
kivnr. 201.111). 
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Fig. 2. Kort over kalkoverfladens højdef orhold. Dybden til Kf>benhavn Kalkens overflade veksler stærkt inden for området. Yderpunkterne er 2 111 

over havniveau ved Klausdal Bro og 51111 under havniveau ved Magasin på Lyngby Hovedgade. Det dominerende element i kurvebilledet er Søn
dersø-dalen • et dalstrøg, som kan f ølges fra Øresundskysten mellem Vedbæk og Strandmøllen, h vorf ra den strækker sig mod VSV gennem Fure
SfJe n og videre tværs over Nordsj æl/and til Roskilde Fjord. DGU. 
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Andre fordybninger i kalkoverfladen 
er fundet på følgende lokaliteter: 

Arkivnr. Lokalitet, Kote 

194.48 Nærum. Wesselsminde -40 m 

194.613 Nærum. Egevang -50m 

200.466 Nybro -47 m 

201. 130 Lyngby Sø's østbred -42m 

201.157 Lyngby. Rolighedsvej -49 m 

201.163 Lyngby. Lyngby Fort -44m 

201.299 Lyngby. Nørgårdsvej -45 m 

201.1486 Ermelunden -40m 

201.3719 Fortunvej -44m 

De dybe huller i kalkoverfladen indgår 
- som vist på kortet - i et dalstrøg, der 
kan følges fra Øresundskysten mellem 
Vedbæk og Strandmøllen, hvorfra den 
strækker sig mod VSV gennem Fure
søen. Udenfor området kan dalen føl-

ges videre tværs over Nordsjælland via 
Søndersø, Veksø og Gundsømagle til 
Roskilde Fjord. Dalstrøget bærer 
blandt geologer navnet Sømlersø-<la
len. 

Om dalstrøgets oprindelse har der gen
nem årene været en betydelig diskussi
on. Een teori går ud på, at der ved for
skydninger i jordlagene er skabt en 
sænkning af kalkundergrunden i det 
pågældende dalstrøg (40). Ifølge en 
anden teori er Søndersø-dalen skabt 
ved erosion, som et resultat af smelte
vandsflodernes udgravende virksom
hed (11). 

Den rigtige forklaring på Søndersø-da
lens oprindelse skal måske søges i en 
kombination af de to teorier. Dal-

strøget kan muligvis i tidernes morgen 
være skabt gennem tektoniske forstyr
relser. Den videregående udformning 
af sænkningen er derefter skabt takket 
være istidens gletsjer- og smeltevands
strømme. At der har været forskydnin
ger i områdets kalklag, er der næppe 
tvivl om. Herpå tyder bl.a. tilstede
værelsen af et smalt, nord-sydgående 
dalstrøg, som bl.a. omfatter de dybtlig
gende kalkforekomster i det centrale 
Lyngby samt den smalle strækning af 
Mølleådalen nord for Lyngby. Denne 
sidedal til Søndersø-dalen er så mar
kant i sin afgrænsning og placering, at 
dens oprindelse mest naturligt må 
søges forklaret ved forskydninger i 
lagserien. 

11 



ISTIDSDANNELSER 

En klimaændring 
for ca. 2 mill. år 
siden markerede 
overgangen til en 
ny geologisk peri
ode, kaldet kvar
tærtiden. Arktisk 
kulde bredte sig 
over Nordeuropa, 
og forøget nedbør 
i form af sne op
hobede over Skan
dinaviens fjelde, 
hvorfra store, alt
dækkende gletsc
here gled ud over 
store dele af det 
nordeuropæiske 
lavland. 
Der findes i Dan
mark vidnesbyrd 
om 4 store nedis-

Fig. 3. Moræneler i Ristinge Klint på Langeland. Materialets usorterede karakter ses tydeligt. På 
nogle af stenene findes skurestriber, opstået under transporten med isen. DGU. 

nedknust og sam
menblandet. Ved 
isens smeltning 
blev dette materi
ale aflejret enten 
direkte som en 
yderst usorteret 
substans, eller det 
blev, efter at være 
transporteret kor
tere eller længere 
strækninger af is
ens smeltevand -
under, i eller 
udenfor isen -, af
lejret som overve
jende velsorterede 
jordarter. For det 
usorterede mate
riale, som er en 
sammenblanding 
af ler, sand, grus 

ninger - istider el-
ler glacialtider - med mellemliggende 
varmere og dermed isfrie perioder, 
mellemistider eller interglacialtider. 

Den sidste nedisning (Weichsel Isti
den) begyndte for omkring 110.000 år 
siden med en lang kuldeperiode, der til 
sidst, for ca. 16 - 22.000 år siden, re
sulterede i et isdække, som omfattede 
Nord- og Østdanmark, medens Ve
stjylland var isfrit. For ca. 16.000 år si
den begyndte isen at smelte bort. Af
smeltningen fra hovedopholdslinien 
foregik i flere tempi, afbrudt af gen
fremstød i de følgende 3 årtusinder. 
For omkring 13.000 år siden var isen 
forsvundet fra Nordsjælland. De af is
tidens gletschere medbragte materia
ler, omfattende forvitrede og løsrevne 
klippestykker fra Skandinaviens fjelde 
og medslæbte bløde jordarter, blev un
der istransporten mere eller mindre 
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Fig. 4. Vekslende lag af smeltevandssand og -
grus. Gruslagene er i overvejende grad op
bygget af ært- til nøddestore stykker af kalk 
og flint. Billedet er taget i Vangede grusgrav 
syd for Brogårdsvej. Graven er nu omdannet 
til et lille parkanlæg, Holmehaven. DGU. 

og sten, anvendes 
betegnelsen moræne, og geologisk op
deles aflejringerne i moræneler (fig. 
3), morænesand, morænegrus og mo
ræneblokke alt efter hvilken jordart, 
der er karaktergivende. Tilsvarende 
opdeles smeltevandsaflejringerne efter 
kornstørrelse i smeltevandsler, smelte
vandssand og smeltevandsgrus. 

Det vandtransporterede materiale vil 
altid blive mere eller mindre sorteret, 
idet det aflejres efterhånden som 
strømhastigheden aftager. Først aflej
res de grove kom (sten og grus), sene
re det finere materiale (sand og - til 
sidst - ler), hvorved velsorterede og 
enskomede aflejringer dannes. En 
vekslen mellem grove og finere lag ses 
ofte (fig. 4) og afspejler variationer i 
vandstrømmenes hastighed og vand
mængde og dermed også deres trans
portevne. 



JORDBUNDSFORHOLD 

Undersøgelser af jordbunds
forholdene omfatter først og 
fremmest en geologisk kort
lægning, hvor man ved hjælp 
af et håndbor registrerer de 
forskellige jordarter under 
muldlaget og yderligere be
skriver lagserien i alle tilgæn
gelige ler- og grusgrave. 

veksling med lag med større 
sten, omfattende rullede 
blokke af kalk, flint, gnejs, 
granit og sandsten (fig. 4). 
Årsagen til disse grusfore
komsters tilstedeværelse er 
søgt forklaret i et senere af
snit. 

En sådan kortlægning er gen
nemført i hele det aktuelle 
område. Den nordlige del af 
området - nord for en linie 
gennem Lyngby og Klam
penborg - indgik endda i det 
første geologiske kort, som 
DGU publicerede i 1893, og 
som omfattede ko1tbladene 
Helsingør og Hillerød i måle
stokken l: l00.000 (42). Felt
arbejdet blev påbegyndt i 
1888 - samme år som DGU 
blev oprettet - og gennemført 
under ledelse af statsgeolog 
K. Rørdam. 

Fig. 5. Stengærde ved Lottenborgvej i Lyngby. Et eksempel på en de
korativ stensamling til glæde for mange. For de geologi-interesserede 
begrænses glæden af stenenes forvitring og de tilslørende lavbevoks
ninger, som gør det vanskeligt at studere de forskellige stentyper. 

I smeltevandssandet fore
kommer undertiden såkaldte 
ravpindelag. Det er mørke 
striber eller lag, der kan nå 
en tykkelse på 20 - 30 cm. 
Navnet skyldes, at lagene 
indeholder ravstykker og 
planterester i form af rullede 
pinde og forkullede træ-

• stumper samt talrige frø og 
frugter. Man har fundet ud 
af, at mere end 60 forskelli
ge plantearter er repræsente
ret i disse ravpindelag. 

Området syd for Lyngby 
Klampenborg-linien indgik i 
beskrivelsen til kortbladene 
Kjøbenhavn og Roskilde, 
som blev udsendt i 1899 (45). 
Også her blev feltarbejde og 
publikation gennemført un
der K. Rørdams ledelse. Kor-

Fig. 6. Murene omkring Aldershvile Slotsruin er opbygget af store, 
kløvede blokke. Her kan man studere stenarterne i al deres mangfol
dighed. 

Geologerne blev opmærk
somme på tilstedeværelsen 
af sådanne lag, da man i 
1889 under en brøndgrav
ning på Kirkevej i Ordrup 
fandt en ravfyldt stribe i et 
sandlag. Denne opdagelse 
fik den daværende profes
sor, Fr. Johnstrup, til at fore
tage undersøgelser på stedet. 
En ny udgravning viste, at 

tet (bilag I) er en sammenstil-
ling af de arbejdskort, som dannede 
grundlaget for de publicerede geologi
ske kort. Som noget helt specielt gen
nemførte Rørdam i 1892 geologisk
agronomiske undersøgelser i området 
mellem Sorgenf1i og Brede med det 
formål at belyse "jordbundens natur
forhold" ved Lyngby Landboskole og 
Brede Ladegaard (43). 

Og nu til jordlagene. Som man kan se 
på kortet er moræneler den absolut do-

minerede jordart i området. Moræne
lagene veksler med forekomster af 
smeltevandssand og - grus. Sandaflej
ringer træffes fortrinsvis i et bælte 
mellem Nærum og Lyngby samt i et 
område øst og vest for Bagsværd. 
Gruslag findes især på Hjortekær-eg
nen og i et større, sammenhængende 
område syd for Lyngby samt i et områ
de syd for Bagsværd. Gruslagene er i 
overvejende grad opbygget af ært- til 
nøddestore stykker af kalk og flint i 

der under et tyndt muldlag 
og en 1 m tyk morænelersbænk fand
tes et sandlag på ca. 5 m, som inde
holdt en ravførende sandstribe på om
kring 15 cm. 

Geologen og botanikeren N. Haitz 
(15) overtog undersøgelserne af de 
ravførende lag. I 1891 besøgte han ler
graven ved Tjørnegårds teglværk Ufr. 
side 47) og fik her oplyst, at man i 
1888 under moræneleret fandt fint 
smeltevandssand, hvori forekom et 
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Fig. 7. Denne granitblok har fået en dekorativ 
placering ved Strandvejen i Hellerup mellem 
Duntefelts A lle og Ahlmanns Alle. 

tyndt lag, som indeholdt fo rkullede 
træstykker og grene samt "flere torve
kurve" fyldt af rav, fortrinsvis ganske 
små stykker, som man kastede bort. I 
sine videregående undersøgelser kun
ne Hartz registrere, at man også i Van
gede grusgrav (jfr. side 57) kunne 
påv ise til stedeværelsen af ravpindelag 
i sandserien. 

Selvom geologerne først på et for
holdsv is sent tidspunkt begyndte at in
teressere s ig for de ravførende lag, har 
forekomsten af rav i sandlag været 
kendt langt tilbage i tiden. Botanikeren 
Sarauw (46) beretter så ledes, at man i 
årene efter svenskernes belej1ing af 
København i 1658-59 gik i gang med 
at forstærke byens fæstningsværker, 
hvilket bl.a. omfattede et voldsystem 
med tilhørende grave. Under gravear
bejdet mellem Nørreport og Østerport 
fandt man ravførende sand lag. På Geo
logisk Museum findes flere store 
ravstykker, som stammer fra disse lag. 

Moræneleret indeholder mange sten i 
forskellige større lser. Det kan man få 
et umidde lbart indtryk af ved at stude
re vore morænelersklinter. Et mere in 
direkte bevis for jordens stenrigdom 
foreligger i form af de talrige stengær
der, som præger egnen. I vel omkring 
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Fig. 9. På hjøm e/ af Kongevejen og Lotten
borgvej står den 4 111 høje mindesten for sog
nerådsformand Emil Piper. Den store sten 
blev i sin tid fundet i K,,benhavns havn og 
bærer præg af sin fortid i form af markante 
skurestriber. 

Fig. 8. Under udgravninger til luftre11s11i11gs
/anke på Dybendal re11s11ingsa11/æg i Lw,dtoF 
le fandt man i 1992 denne store granitblok. 
Nu har den fået en markant position for en
den af Dybendalsvej, lige ved M()lleåen. 

I 000 år har bønderne år efter år ryddet 
deres marker og stab let de indsamlede 
sten op i gærder (fig. 5). 

For den geo logi- interesserede kan det i 
reglen være vanskel igt at finde ud af, 
hvilke stentyper, der indgår i gærderne 
på grund af forvitring eller lavbevoks
ning . Man kan få et bedre indtryk af de 
forskellige bjergarter ved at studere de 
kløvede blokke i murene i Gladsaxe 
Kirke e ller i kampestensmurene om
kring nogle af vore kirker, f.eks. i 
Lyngby og Gentofte - e ll er endnu be
dre ved at aflægge besøg ved Alders
hvile Slotsruin , som er omkranset af en 
mur opbygget af store, kløvede blokke 
(fig. 6). Her har man virke li g mulighed 
for at studere stenarternes mangfoldig
hed m.h.t. mineralsammensætning. 
farve o.s. v. 

Fig. 10. Under arbejdet med udvidelsen af 
Lyngbyvejen i 1973 fandt man indkapslet i 
moræneler denne særprægede sten, som 1111 er 
blevet placeret ved vestsiden af Gentofte Sø -
ud for Skolebakken. Ved stenen er anbragt el 
skilt, der fortæller, at der er tale om en sand
sten med affarvningsringe, al den sansynlig
vis stammer fra Da/arne eller Kalmaregnen 
og al den er mere end en halv millard år gam
mel. 



Man kan jo også kigge på de 
mange enkeltstående sten og 
blokke i vore parker og ha
ver. De kan stå der med det 
ene formål at virke dekorati
ve. Det gælder eksempe lvis 
den smukke granitblok, 
som er placeret ved Strand
vejen i Hellerup mell em 
Duntzfelts Alle og Ahl
mann's Alle (fig. 7). 

De kan også stå der, fordi 
.&::. ~-· yqi ,,. 

Og mens vi nu er ved de geolo
giske rariteter, bør det næv
nes, at statsgeo log Rørdam 
under et besøg i 1891 i Vin
tappergårde ns grusgrav Ufr. 
side 56) fandt 3-4 brudstyk
ker af en jernholdig ka lks
ten med planteforsteninger 
(fi g. I I ), bl.a. aftryk af for 
ske llige bregner og en 
Gingko. 
Efter Rørdam's opfattelse 
viser planteforsteningerne 
en vis samhøri ghed med 
den bornholmske jura-flo-
ra, hvilket betyder, at 
kalkstenen må være dannet 

de er imponerende store. Da 
man i 1992 foretog udgrav
ninger til luftrensningstanke 
på Dybendal rensningsan
læg i Lundtofte fandt man en 
stor flot granitblok med en 
højde på ca. 3,5 m, en bred
de på ca. 3 m og en tykkel se 
på om-kring 2 m (fig. 8). 
Stenen troner nu for en
den af Dybensdal svej , li 
ge ved Mø lleåen. 

Fig. 11. Under et besøg i Vintappergårdens grusgrav i 189lfandt stats
geolog Rf}rdam en jernholdig kalksten med aftryk afplantereste,; bl.a. 
af bladene fra en Gingko. Tilsvarende planteforsteninger kendes fra 
Bom holm fra lag, der er mere end 150 milt. år gammel. DGU. 

for mere end 150 mil!. år si
den. 

En del af de store blokke har 

Også mindestenen for 
sognerådsformand m.m. 
Emil Piper på hj ørnet af 
Kongevejen og Lotten
borgvej (fig. 9) hører til de 
store. Stenen, som er 4 m 
høj , 2 m bred og ca. 2 m 
tyk, blev i s in tid fundet i 
Københavns Havn og er 
iøvrigt præget af istids
mærker i form af skure
striber. Isskurede striber finder man 
også på en granitblok, som ligger ved 
Yejpo1ten i Hjortekær - ved Helsingør
motorvejens østre til slutning. Lyngby
Taarbæk Kommune har ladet opsætte 
et skilt ved stenen med en forklarin g, 
som bl.a. fortæller, af klippestykket er 
bragt hertil fra den skandinaviske hal
vø i istiden . Andre sten , som isen har 
slæbt over dens overside, har rid set I 
cm brede og I 111 lange skurestriber i 
denne . 
Der er også sat et skilt op ved en sten, 
som findes ved vestsiden af Gentofte 
Sø (fig. 10). På skiltet kan man læse 

Fig. 12. Billedet viser Danmarks største gen
foreningssten, en gnejsblok på ca. 25 tons. 
Den kan beses ved Vangebovej bag S1!llerød 
Rådhus. Stenen blev fundet i en grusgrav i 
Trprod, placeret på en sættevogn og med 2 
damptromler som trækkraft transporteret til 
endestationen ved rådhuset. 

følgende: "Sandsten med sjældne af
farvningsringe . Stammer fra Skandi 
nav ien, sandsynligvis fra Dalarne eller 
Kalmar-egnen . Alder mere end 1/2 
millard år. For omkring 15.000 år si
den g letsjer-transporteret til Gentofte
egnen. I 1973 fundet i moræne et par 
hundrede meter syd for dette sted ved 
ud videlsen af Lyngbyv~jen". 

fået en funkti on som genfor
eningsten. Danmarks største 
genforeningssten står ved si
den af Søllerød Rådhus, i 
vejkanten ved Yangebovej 
(fig. 12). Stenen blev ifø lge 
Hans Bjarne (3) fund et i e n 
grusgrav i Nyvang og bes ig
tiget af geo logen Hans Clau
sen, som kunne fortæ ll e, at 
der er tale om en glimmer
holdig. grå gnejs. Målene er 
3 m i bredden, ca. 2,5 m i 
højden og omkring 2 m i 
tykkelsen. En kolos af denne 
stØITelse og med en vægt på 

ca. 25 tons er ikke så lige til at trans
po1tere. Det viste sig nødvendigt at 
spænde 2 damptromler for sættevog
nen , før-end der kom bevægelse i fl yt
telæsset. 

En anden genforeningssten har fået en 
mere ensom placerin g. Den har siden 
1935 stået på den østre side af Charlot
tenlund Station , ved Forstbotanisk Ha
ve. Der er tale om en granitblok på om
kring 14 tons, som blev fundet ved ud
grav ningen til kystbanev iadukten i 
Charlotten I und . 
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Fig. 13. Ifølge Kjøbenhavns Amts Avis fra den 
5. oktober I 872 blev der opsat et gelænder
værk 0111kring Lyngby Mø!ledc!!n . D~ 40 halv
anden meter lange stensøjler var hugget ud af 
en kolossal sten, som nylig var fundet i et mo
selutl på Højbjerggårds mark i Øve rød. Af den 
anden halvdel blev der lavet 4 portsøjler til 
indgangene i Lyngby Kirkegårdsmur. 
Byhistorisk samling for Lyngby-Taarbæk 
Kommune. 

Mange af vore blokke bliver hugget til 
skærver. En sådan grum skæbne over
gik en stor flot granitblok fra en grus
grav mellem Hjortekær og Stampen. 
Den blev udvalgt til at skulle stå på Na
tionalmuseet, såfremt visse betingelser 
ville kunne opfyldes. 

Baggrunden for denne beslutning er 
følgende: I 1925 blev der iværksat en 
landsomfattende indsamling til fordel 
for Nationalmuseet. Målet var at skaf
fe penge til et nyt hus til statens kultur
historiske samlinger. "Specielt Old
nordisk Museum vansires af plads
mangel og trues af brandfare" . Redak
tøren af det populærvidenskabelige 
ugemagasin "Frem" fik nu den ide, at 
også "Frem'"s 110.000 abonnenter 
skulle bidrage. Han fandt en flot gra
nitblok i en grusgrav ved Hjortekær 
(fig. 86). Han fik lavet en indgravering 
på stenen, men lod to linier stå åben 
(fig . 14). Filosofien var så, at hver 
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Fig. 14. "Skal denne sten slås til skærver eller 
skal den rykke ind på Nationalmuseet?" 
Sådan stod der på een aftidskriftet Frem'sfor
sider. Frem. Ser. A. Bd. I. 

abonnent skulle støtte indsamlingen 
med I kr. Hvis man nåede over 
100.000 kr., skulle beløbets størrelse 
indgraveres i stenen og museets styrel
se ville i så fald drage omsorg for, at 
stenen blev opstillet i museet "tilgæn
gelig for publikum til evig tid". Hvis 
beløbet ikke nåede op på denne sum, 
ville stenen blive hugget til skærver og 
spredt for alle vinde. Og hvordan gik 

det så? Skidt, desværre. Man nåede 
kun op på 20.425,98 kr. Stenen blev 
hugget til skærver og spredt på en pri
vatvej i Nordsjælland. 

Nu skal det ikke udelukkende dreje sig 
om sten. Der findes også stenfrit ler i 
området. På jordbundskortet er der ved 
Vintappersøen afgrænset et område 
med smeltevandsier. Undersøgelser af 
A. Rosenkrantz (38) har godtgjort, at 
lerlagene indeholder plante- og insekt
rester, som viser, at lagene er afsat i en 
kuldeperiode, den såkaldte tundratid 
(se side 23) . .Til sarnme tidsrum hører 
lagene i Kollelev Mose i Virum. Som 
det senere vil blive fortalt, har disse fo
rekomster af stenfrit ler haft en kolos
sal betydning for den lokale teglværks
industri. På det geologiske kort angiver 
den grønne farve udbredelsen af tørve
forekomster. Tørvemoserne omfatter 
dels højmoser, som består af 
sphagnum, dels lavmoser, der er op
bygget af planterester, og som opdeles 
i kærmoser, skovmoser og andre mo
setyper. Tørvelagenes sammensætning 
og mosernes udviklingshistorie be
handles i afsnittet om Efter-istiden's 
ferskvandsdannelser, side 25. 



LANDSKABSFORMER 

I løbet af den sidste istid 
trængte ismasserne fire gan
ge frem over Nordsjælland. 
Når isen smeltede bort efter
lod den hver gang et land
skab, sammensat af bakker, 
dale, søer og slugter. Ved det 
næste isfremstød blev det op
rindelige landskab mere eller 
mindre deformeret eller må
ske tildækket. Som et resultat Tårbæk 

ger om bevægelsesretningen. 
Eksempelv is tyder tilstede
være lsen af basaltblokke, der 
kun kan stamme fra Skåne, 
på en isstrøm fra øst, me
dens karakteristiske bjerg
arter fra Østersø-området -
især kvartsporfyrer og silur
kalksten - vidner om at is
fremstød, som har banet sig 
vej gennem Øresund. 

af denne proces fremtræder 
landskabet efter isens endeli
ge bortsmeltning som en kao
ti sk blanding af landskabsty
per. Specialisterne indenfor 
istidsgeolog ien, kvartærgeo
logerne, forsøger at bringe 
system i dette kaos ved hj ælp 
af fo rskellige fo rmer for fe lt Herlev \ Gladsaxe :"København 

',-o= .'. 

og laboratorieundersøgelser, 
undertiden kombineret med 
sammenlignende stud ier i isdækkede 
områder i Grønland og på Island samt 
- og ikke mindst - en rig anvendelse af 
fantasien, en nødvend ighed, ford i ek
sakte registreringsmetoder ikke er til
strækkelige. Denne situati on har gen
nem årene givet an ledning til forske lli
ge fortolkninger af de fore li ggende 
landskabselementers oprindelse - et 
forhold som ikke kan undgå at præge 
fremstillingen i dette af-snit. Så er det 
sagt. 

Et væsentligt problem er adski llelsen 
af de enkelte isfremstød på grund lag af 
de afl ejrede jordlag. Man kan eksem
pel vis ikke se på en prøve af moræne
ler, om den stammer fra det ene ell er 
andet fremstød. Derimod kan stenene i 
leret måske fortæ lle noget om 
gletschernes bevægelsesretning. Det 
er så ledes tilfældet, hvi s stenene hører 
til de såkaldte ledeblokke, som er 
stykker af bjergarter med en så be
grænset udbredelse som fasts tående 
fjeld, at de direkte kan lede til slutnin-

Fig. I 5. Kortet viser den omtrentlige beliggen
hed af de to israndslinier, (røde linier) som er 
registreret i de nordlige omegnskommuner. 
Med I er angivet placering og udstrækning af 
den såkaldte Gribskov-linie. Den omfatter et 
system af langstrakte isra11dsbakke1; som blev 
dannet for omkring 15.000 år siden, da is
masser trængte indover Nordsjælland fra 
nordøst. Bakkestrøget kan følges fra Græsted 
vis Gribskov, Rudeskov, Høje Sandbjerg, Gl. 
Holte til Nærum, h vor Ravnebakken er det 
sidste sikre spor af Gribskovli11ie11. Man har 
forsøgt at videreføre denne israndslinie her
fra og mod syd og vest, men det må nok er
kendes, at der ikke i landskabets udvikling er 
holdepunkt for en sådan antagelse. Den an
den israndslinie - mærket Il på kortet - stam
mer fra et isfrem stød, som for mellem 13.000 
og 14.000 år siden bredte sig fra Østersøen 
indover landet til Østjylland. A lle sporene fra 
dette isdække stammer i de nordlige omegn
skommuner fra "returfasen" d. v.s. det tids
rum hvor isen smeltede bort. Der er derfor in
gen bakker, som kan bidrage til at fa stlægge 
isra11de11s beliggenhed (jfr. fig. 18), så 111011 
brugte andre hjælpemidler som feks. 
grænsen mellem morænelers aflejringer og 
udstrakte forekomster af smeltevandssand og 
-grus og/eller tilstedeværelsen af små erosi
onsdale og dødishuller, fremkomm et ved 
smeltning af løsrevne isklumper. 

Studier af de forskellige ter
rænformer kan give værdi
fu lde oplysn inger om isran
dens beliggenhed. Det gæl
der især de såkaldte isrands
bakker. Det er imidlertid ik
ke altid, at sådanne bakker 
kan findes i terrænet, og i så 
fa ld må man bruge andre 
hj ælpem idler. Hertil hører 

især undersøgelser af smeltevandss let
ternes udbredelse og afgræns ning. 

Og nu til det aktuelle område. Jndenfor 
de nordlige omegnskommuner støder 
man på sporene af de to yngste af de fi
re isstrømme i den sidste istid (fig. 15). 
For omkring 15.000 år siden trængte 
ismasser indover ordsjælland fra 
nordøst. Sporene fra dette isfremstød 
viser sig fo11rinsvis i form af bakke
strøg, der markerer israndens belig
genhed. Disse bakker er særlig udvik
let i Gribskov-området, hvorfor denne 
israndslinie blandt geo loger går under 
navnet Gribskov-linien. 

G1ibskov-linien er markeret af lang
strakte israndsbakker - eller randmo
rænebakker, som de også kaldes, der 
li gger mere e ller mindre iso lerede. dels 
i fo rl ænge lse af hinanden, dels paral
lelt med hinanden. Dette bakkestrøg 
kan følges fra Græsted gennem Grib
skov, hvor bakkebæltet er op til 3 km 
fra vest til øst og omfatter af bakker, 
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Fig. 16. Fra den nordlige ende af Ulvedalene 
mod nord- nordøst kan man iagttage en 10 -
20 m høj skrænt, som danner skel mellem Er
emitagesletten og Præstesletten. Nogle geolo
ger mener, at skrænten markerer israndens 
forløb i Dyrehaven under det ungbaltiske is
fremstød for mellem 13.000 og 14.000 år si
den. Man forestiller sig, at den lavere liggen
de Præsteslette er blevet skabt ved isens ero
derende virksomhed. DGU. 

adskilt af dybe slugter. Længere sydpå 
bliver bæltet betydeligt smallere og 
bakkerne mere spredte. 

Fra Gribskov fortsætter israndslinien 
gennem Store Dyrehave og Rudeskov 
til Høje Sandbjerg, som med sine 85 m 
over havet er egnens højeste istidsdan
nelse og sammen med Sandbjerg ud
gør den sydøstlige ende af en 1 km 
lang israndsbakke. 

Fra Høje Sandbjerg kan israndslinien 
følges til Gl. Holte, hvor den giver sig 
til kende ved de høje bakker: Kobbel
bakken og Lyngbakken samt flere fla
dere bakker nord for Øverødvej. Isran
den kan spores videre til Nærum-eg
nen, hvor bakkeryggen i Egekrogen og 
den karakteristiske israndsbakke, Rav
nebakken, ved Nærum Camping mar
kerer isstrømmens opholdslinie. Is
randslinien synes at fortsætte over 
Ravnholm eller Lundtofte til Brede. 
Syd for Brede forekommer en ejen
dommelig vinkelbøjet bakkeryg, som 
tidligere bar navnene Systofte-åsen el
ler Lundtofte-åsen, men nu kaldes 
Borrebakken. Det pågældende bakke-
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parti begynder ved Mølleå-dalen 400 
m syd for Brede. Det strækker sig 500 
m østpå, bøjer derefter brat mod nord 
og ender 600 m nord for knækket. 
Bakkeryggen er af flere geologer ble
vet opfattet som et israndsparti, til
hørende Gribskov-linien. Det er imid
lertid tvivlsomt, om dette synspunkt 
kan opretholdes, idet Rørdam - der 
som den første undersøgte denne loka
litet - i sin dagbog fra 1891 anfører, at 
man i en 3m dyb grusgrav kan konsta
tere, at bakken er opbygget af "rulle
stensgrus og diluvialsand", d.v.s. vel
sorterede smeltevandsaflejringer, som 
normalt ikke indgår i israndsbakker. 

Flere geologer har forsøgt at videre
føre Gribskov-linien mod syd og vest, 
men man må nok erkende, at der ikke i 
landskabets udvikling er holdepunkter 
for en sådan antagelse. 

For mellem 13.000 og 14.000 år siden 
kom der et nyt isfremstød, idet den 
ungbaltiske isstrøm bredte sig fra 
Østersøen og indover Danmark til 
Østjylland og det sydlige Djursland. 
Vidnesbyrd om dette fremstød stam
mer i Nordsjælland udelukkende fra 
afsmeltningsfasen og kommer derfor 
ikke til udtryk i form af israndsbakker 
(jfr. det terrænmorfologiske kort (fig. 
18) ). I stedet markerer dødismassens 
randzone sig gennem tilstedeværelsen 
af udstrakte sletter af smeltevandssand 
og -grus, erosionsdale og - ikke mindst 

Fig. 17. Parti fra Ulvedalene - en erosionsdal, 
som man mener er udformet af smeltevand, 
der har strømmet mod nord gennem sprækker 
i det ungbaltiske isdække. DGU. 

- gennem de talrige forekomster af 
dødishuller, fremkommet ved smelt
ning af løsrevne isklumper. Nogle geo
loger mener, at den 10 - 20 m høje 
skrænt, som kan følges fra den nordli
ge ende af Ulvedalene mod nord-nor
døst, markerer israndens forløb i Dyre
haven. Skrænten (fig. 16) danner skel 
mellem Eremitagesletten og Præste
sletten. Man forestiller sig, at den lave
re liggende Præsteslette er blevet skabt 
gennem isens eroderende virksomhed. 

Isranden antages at have fortsat nord 
om Ulvedalene (fig. 17), idet dette dal
strøg menes udformet af smeltevand, 
som er strømmet mod nord under is
dækket i sprækker i isen. I den syd
vestlige del af Dyrehaven kan dødis
massens randzone påvises indirekte. 
Der løber her fra syd mod nord et 100 
m bredt dalstrøg, hvis mest markerede 
del ligger 1 km ØNØ for Fortunen. 
Nogle få hundrede meter sydligere -
vest for Kongevejen ender dalen meget 
brat. Her må isranden have stået. Dal
strøget må opfattes som en lille smel
tevandsdal, der er udgravet foran isran
den. 

Det videre forløb af israndslinien må 
fastlægges på grundlag af placeringen 
af grænsezonen mellem de udstrakte 
sand- og grussletter og morænelersaf-



Skodsborg 

Fig. 18. På delle kort er me/lemrn111111e11 e mellem hojdekurverne farvelagt i et./<Jrs1!g på atfå et i11dtryk aflwjdeforh oldene i området. Ma11 be
mærker det h11jtligge11de strog, som kan fri/ges fra Sjæ/.1·0 ge1111 e111 Rude Skov til Gl. /-/ofte. Dette system af bakker indgår i den såkaldte Gribskov
/inie, da11n et ve<! el i.~fi-emstod fra nord<!stfor omkri11g 15.000 år side11. Derimod ser ma11 ikke på kortet spor efter de11 uugbaltiske isstrr!m, der for 
13. - /-1.000 år side11 bredte sig ji-a Østersoe11 og i11d over /a11det. Forklari11ge11 skal sr!ges på jordbu11dskortet. De her viste udstrakte stel/er af smel
tevandssand og -grns ved /-ljortekær og syd for Lyngby er el udtryk for, al delle i.~fremstlid k1111 giver sig til ke11de i dets aj',,111e/t11i11g.1fase. Til ge11gæld 
f år 111<111 på kortet e11 tydeligfome111111 e/se aft111111e/da/e11es beligge11hed og udstræk11i11gji-a Øresu11dskys/e11111e/le111 Vedbæk og Klampenborg 1110d 
vest og ~ydvest. 
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lejringer, hvilket betyder, at issranden 
må have stået mellem Lyngby og 
Jægersborg og nord for Vangede og 
Buddinge. Herfra videre mod vest, 
hvor israndslinien må have gået syd og 
vest om Bagsværd (fig. 15). Ifølge V. 
Milthers (28) må de grove gruslag med 
store rullede blokke være transporteret 
og afsat af en strøm af overordentlig 
styrke. Sådanne forhold kan kun være 
til stede i umiddelbar nærhed af det 
bortsmeltende isdække. 

Under en nedisning dannedes der i var
mere perioder store mængder af smel
tevand på isens overflade. En del af 
dette smeltevand udformede små 
vandløb på selve overfladen. Den re
sterende del trængte gennem spalter og 
revner i isen ned til isens bund, hvor 
vandet efterhånden samledes til store 
smeltevandsfloder under isen, subgla
ciale strømløb. På grund af det store 
tryk fra stadig tilstrømmende smelte
vand var vandmasserne i floderne uaf
hængige af et naturligt og jævnt fald 
mod gletscherporten. De kunne derfor 
løbe op og ned og grave til alle sider, 
såvel i de underliggende jordlag som i 
gletscheris, alt efter konsistens og 
hårdhed. Herved udformedes inde un
der isen eller i isen smeltevandstunne
ler med et yderst ujævnt forløb. Når 
isen var smeltet bort, lå de tidligere 
subglaciale strømløb tilbage som mar
kante dalstrøg: tunneldale. 

Tunneldalene er karakteriseret ved et 
ret fladbundet tværprofil og et meget 
ujævnt længdeprofil, idet smeltevan
det stedvis har fjernet store materiale
mængder. De lavest liggende dele af 
dalene fremtræder idag som søer. 
Inden for de nordlige omegnskommu
ner kan man følge tunneldalene fra 
Øresundskysten mellem Klampenborg 
og Vedbæk mod vest og sydvest. Dal
strøgene danner et temmelig uover
skueligt netværk, men der forekom
mer dog visse hovedelementer, som 
kan klarlægges. 
Det gælder: Et tunneldalstrøg, som 
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kan følges fra Øresundskysten ved 
Klampenborg (j.fr. det morfologiske 
kort, fig. 18). Dalstrøget kan - ifølge 
Rørdam - registreres som en under
søisk rende ude i Øresund. Til den an
den side - altså mod vest - markerer da
len sig i den lavning, hvori Ordrup 
Mose - og dermed Klampenborg Ga
lopbane - er beliggende. Herfra kan 
dalstrøget følges videre gennem Er
melunden, Lyngby Mose, Lyngby Sø 
og -med en sidegren - Bagsværd Sø. 
Dalen fortsætter sandsynligvis ud i Fu
resøen, idet man i den sydlige del af 
denne har registreret en rendeformet 
fordybning, som på det dybeste sted 
ligger mere end 30 munder søens van
doverflade. 

Et tunneldalstrøg som er beliggende 
mellem Strandmøllen og Brede, og 
som således omfatter en væsentlig del 
af Mølle-ådalen og de dertil hørende 
damme. Den nord-syd-gående del af 
Mølle-ådalen mellem Brede og Lyng
by indgår ikke i dette dalkompleks, 
men har - som tidligere nævnt - en an
den oprindelse. 

Et tunneldalstrøg der, som det fremgår 
af det morfologiske kort, kan følges fra 
Vedbæk syd om Trørød, nord om 
Nærum, gennem Øverød Kirkeskov, 
Søllerød Sø, Vejle Sø, Malmmosen og 
videre ud i Furesøen, hvor dalstrøget 
markerer sig som en øst-vestgående 
rende i søbunden. Vanddybden i den 
centrale del af denne fure overstiger 36 
m. Dalen kan iøvrigt følges videre 
over Farum Sø, Bastrup Sø og Bure
søen. 

Et tunneldalstrøg, der strækker sig i en 
bred, relativt lavtliggende sænkning 
fra Maglemose ved Vedbæk mod syd
vest. Denne tunneldal må være udvik
let på en anden måde end de ovenfor 
nævnte. Den har nogle af de samme 
karaktertræk som disse, eksempelvis 
de stejle sider, men dalens bredde er 
større, og dalbunden er mærkelig 
ujævn med småbakker og moser. For-

klaringen på disse afvigende forhold 
kan være, at dalen på et senere tids
punkt er blevet opfyldt af gletscheris, 
som har "ferniseret" bunden med et 
ujævnt dække af moræne uden dog at 
udviske dalsiderne. 

Et tunneldalstrøg der fra nordsiden af 
Søndersø strækker sig i et ca. 1 km. 
langt og 1 1/2 - 3 km. bredt bælte syd 
om Hareskoven og Bagsværd. Forhol
dene har har stor lighed med de geolo
giske forhold i Maglemose-lavningen, 
idet man mener, at et senere isfremstød 
også her har efterladt et tyndt lag af 
morænematerialer, som har udjævnet, 
men ikke udslettet erosionsdalens op
rindelige grænser. 

De ovenfor nævnte tunneldale har som 
fællestræk, at de er orienteret i øst
vestlig eller nordøst-sydvestlig ret
ning. Hertil må føjes et mindre antal 
dalstrøg, som har et forløb fra syd mod 
nord. Den mest karakteristiske af disse 
er Ulvedalene i Dyrehaven. Dette dal
strøg anses som tidligere nævnt for at 
være udformet af en smeltevandsflod, 
som har strømmet fra syd og mod nord 
frem til isens rand på Eremitageslet
ten. 

Hvis læseren efter denne gennemgang 
af områdets tunneldale føler sig noget 
forvirret og på gyngende grund, er det 
en særdelses forståelig reaktion. Også 
geologerne har deres vanskeligheder 
med at få styr på disse dalsystemer. 
Det er specielt tunneldalenes dannelse 
og beliggenhed, som igennem årene 
har været et vedvarende diskussions
emne blandt geologer. Debatten har 
især gået på, hvorvidt placeringen er 
tilfældig eller om dalene følger for
dybninger i terrænet, som er skabt un
der en tidligere nedisning. En tredie 
mulighed kunne være, at tunneldale
nes forløb er et resultat af rendeforme
de lavninger i undergrunden, et for
slag, der automatisk udløser et nyt 
spørgsmål: Hvorfor har der i så fald 
været en fordybning i undergrunden ? 



Skyldes det erosion e ller er der ta le om 
fo rskydninger i jordlagene, a ltså en 
fø lge a f tektoni ske processer? 

Også alderen på tunne ldalene er et u
afkl aret problem. Det er nærliggende 
at tro, at de nord-syd-gående dalstrøg 
er forholdsvi s unge og har tilknytning 
til Øresunds-g letscheren. Men hvad 
med de øv1ige erosionsdale? Hvis de 
er væsentlig æ ldre og altså dannet i 
forbindelse med den tid ligere nedi s
ning, burde de være udjævnet ved e t 
senere isfremstød . 

Endnu en landskabstype skal nævnes. 
Det er "det småkuperede landskab" -
eller dødi s-landskabet, som det også 
kaldes. Under isens uregelmæssige af
smeltning er større og mindre isklum
per blevet efterl adt og efterhånden 
dækket af nedflydende jordmasser. Da 
isklumperne omsider smeltede, efter
lod de lav ninger og dybe huller i ter
rænet - de såkaldte dødi shuller. Mange 
af di se lå længe hen som lavvandede 
søer. En del begyndte at gro til som 
mose all erede i oldtide n, men mange 
fo rsvandt først fra landskabet, da man 

i løbet af 1800-ta llet og ikke mindst i 
vor egen tid afdrænede området. En 
del afl øbsløse søer er i tidens løb en
opstået i fo rm af nedlagte tørvegrave. 
Denne landskabstype er navnlig kon
centreret i to o mråder. Det ene li gger 
syd for Hareskoven i den tidligere be
skrevne tunne ldal, men det er ikke be
grænset til se lve dalen, idet det kan føl
ges mod syd og sydvest omtrent til 
Hjortespring, Ballerup og Maa løv. Det 
andet område omfatter landskabet 
nord for Furesøen, Holte, Søll erød og 
op mod Sand bjerg. 

ISTIDENS DYRE- OG PLANTELIV 

Gennem undersøgelser af planterester 
og po llen i moseafl ejringerne i den del 
af Vestj ylland og i de områder i Nord
tyskl and, som lå uden for den sidste is
tids største isdække, sammenholdt 
med studier af plante li vet i de nu
værende arkti ske regioner har man 
fåe t et troværdigt billede af klima og 
plantevækst i de peri oder af den sidste 
istid , hvor Danmark var isfrit. Det dre
jer sig især om tidsrummet mell em 
50 .000 og 22.000 år før nu . For Nord
sjæ ll ands vedkommende har specie lt 
de isfri perioder før Gribskov- frems
tødet og mellem dette og det ungbalti
ske fremstød interesse. 

Man har fundet fre m til , at Danmark i 
de isfri tidsrum indg ik som en lille de l 
af en stor sammenhængende steppe
tund ra - kaldet mammutsteppen, der 
strakte sig fra Europa over den nordli 
ge de l af Asien til det nord vestlige 
Nordamerika, idet en landbro over Be
ringsstrædet forenede det østlige Sibi
ri en og Alaska. 

Klimaet har været koldt, tørt og konti
nentalt, med strenge frostgrader om 
vinteren og sommertemperaturer på 
me l lem IO og 15 grader. Nedbøren har 

Fig. 19. Fund af knogler, stødtænder og kind
tænder af mammutter. De .rnui. prikker angi
ver enkeltfund, de store prikker flere f und -
helt op li/ 14. Den stiplede linie markerer vest
grænsen for den sidste nedisning, den prikke
de linie veslgræusenfordet u11gbaltiskefre111-
stød. Efter K. Aaris-Sørense11. 

været så ringe, at store o mråder kunne 
blæses he lt fri for sne om vinteren. Ve
getationen var domineret af græsser og 
ha lvgræsser, men med et væld af urter 
især bynke, som mange steder voksede 
s ig højere end den spredte busk- og 
kratvegetati on af især pil og birk. 
Som navnet angiver var mammutten så 

absolut steppens karakterdyr i de isfri 
peri oder. Man har i den sibiri ske tund
ra gjo11 tu sinder af velbevarede fund af 
denne e lefant med dens langhårede, 
stride pels og de vældige, stærkt krum
mede stødtænder. For Danmarks ved
kommende er antallet ar fund unægte
lig mere begrænset. På nu værende 
tidspunkt har man kendskab ti I 130 
fund , hvoraf ha lvdelen omfatter kind
tænder, en tredi edel stødtandsfrag
menter og resten dele ar knog ler (fi g. 
20). Alle fund ene er gjort i ist idens 
moræne- og smeltevandsafl ej ringer 
(fi g. 19). Alle er de sørgelige rester af 
hele ske le tter, som isen har splittet ad, 
fø11 med sig over ko11ere og længere 
afstand , for så at genafl ej re de m sam
men med sten, sand og grus i de mo
rænebakker og de smeltevandsafl ejrin
ger, der præger landskabet i dag. Det 
siger sig selv, at det under di sse oms
tændigheder er umuligt at reg istrere, 
hvor i landet mammutterne har op
holdt sig. Til gengæ ld ved man efter
hånden en hel del o m, hvornår de leve
de her, idet 14 af fundene er blevet C-
14 dateret, hvorved de 13 opnåede al
dre fra omkring 40.000 og frem til ca. 
21 .500 år. Et af fundene gav en alder 
på omkring 13.200 år. 
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Fig. 20. Et 126 cm langt stodta11dsfragme11t 
samt e111111derkæbeki11dta11d af111a111111utfu11-
det i grusgrave l'ed henholdsvis Hedehusene 
og S11oghøj. K. Aaris-Sore11se11. 
Foto: Geert Brovad, Zoologisk Museum. 

Det er egentlig mæ rk værdi gt. at 

man ikke har gjort fund af e lefant

.reste r i en e ller fl ere af de 
mange grusgrave, som har 

præget store dele af de 
nordli ge omegns-kommu-

ner (ifr. side 52). Men det 

er tæt på. 
I Farum Sten- og Grus-

grav fandt man i 1975 et 

brudstykke af en stød-

tand, og i grusgravene 

ved Hedehusene har man 

gennem årene gjort ikke 
mindre end 11 fund af kind

tænder og stødtandsfragmen

ter. 

Elefanterne var ikke de eneste dyr på 

Mammutsteppen. Man har i istidsaf

lejringerne fundet rester af det uld

hårede næsehorn , moskusokse, rens

dyr, saigaantilope, kæmpehjort og 

steppebi son, hvilket vil sige. at step

pen først og fremmest har været hjem

søgt af fl okdannende hovdyr. De fleste 

af funden e af di sse dyr er gjort i Jyl

land og på Fyn. På Sjælland har men 

gj01t et af de få fund af rensdyr fra den

ne periode ved Vetterslev. syd for 

Ringsted. l en grusgrav ved Banne

bjerg vest for Græsted har man fundet 

hjernekasse og pandebrask af en mos

kusokse (fig. 21 ), og sidst - men ikke 
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Fig. 2/. fljem ekasse og pa11debrusk fra e11 
moskusokse som blev fundet i e11 grusgrav ved 
Ba1111ebjerg i Nordsjælla11d. K. Aaris-Sore11-
se11. Foto: Geert Brovad, Zoologisk Museum. 

mindst - bør nævnes et knoglefund af 

en steppebi son fra Lundtofte. 

Da man i efteråret 1962 var igang med 

udgravningsarbejdet til kloak anl ægget 

på Danmarks Tekni ske Universitet, 

fandt man i den syd ligste del af Uni

versitetets o mråde - ved Akademivej -

i 4,5 m dybde et stykke af en knogle 

siddende i moræneler. På Zoo

logisk Museum kunne man 
konstatere, at der var tale 

om et stykke af lårbenet 

af en steppebison. Der 

var hermed gjort det 

første fund af steppe

bison på Sjælland. idet 
de eneste fund, man hid

ti I har gjort. stammer fra 

Kolding-egnen. 

Foruden de omtalte land

pattedyr er der også i mo

ræne- og smeltevandsafl ej

ringer fund et rester af forskel

li ge havpattedy r. Således har man 

i en grusgrav syd for Ørholm fundet 

overarmsknogler af en ringsæl. I dag 

er ringsælens udbrede lse først og 

fremmest arkti sk, idet den dækker he

le Polhavet. Den fundne sæl kan mu

li gvis have levet i det ishav, som for 

omkring 22.000 år siden dækkede det 

meste af Vendsyssel og Kattegat, og 

hvis sydgrænse lå omtrent ved nordky

sten af Nordsjælland. Også af en anden 

sælart er der fund et rester, nemlig 

hvalrossen, idet man for mange år si

den i et gruslag ved Svanemøllen fandt 

en del af hovedskall en. hvori den ene 

hugtand endnu sad på sin plads. 



TUNDRATIDEN - den senglaciale periode 

For omkring 13.000 år siden var ind
landsisen forsvundet fra Danmark, og 
plante- og dyreliv begyndte efterhån
den at sætte sit præg på de således be
friede områder. Der skulle gå 3000 år, 
før skoven for alvor tog varigt ophold i 
landet. Denne overgangsperiode fra 
13.000 til I 0.000 år betegnes Tundrati
den eller den senglaciale periode. 
Isens bortsmeltning skabte vækstmu
ligheder for en arktisk tundra-vegetati
on af rypelyng (Dryas), dværgbirk og 
dværgpil samt forskellige urter, som 
kunne tåle det kolde klima. I søerne 
blev der aflejret ler med rester af disse 
planter (Dryas-ler), og man finder nu 
sådanne senglaciale lag i bunden af vo
re moser. 

I 190 I opdagede geologerne V. Mil
thers og N. Hartz (13), at der i de sen
glaciale lerlag i en teglværksgrav syd 
for Allerød forekom en 30 cm tyk stri
be, bestående af mørkt, leret, findelt 
organisk materiale, kaldet gytje. Un
dersøgelser af plante- og dyreresterne i 
dette gytjelag viste, at der i tidsrummet 
mellem 11.700 og 11.000 var tale om 
en forbigående mildning af klimaet. 
Man fandt efterhånden ferskvandsaf
lejringer fra denne periode, kaldet Al
lerød-tiden, overalt i landet. Plantere
sterne viste, at størstedelen af Dan
mark i denne periode var dækket af 
kratskove eller åbne skove af birk, asp 
og pil samt enebær. 

Efter Allerød-tiden fulgte en ny kulde
periode, som varede i ca. 1000 år. I 
søerne aflejredes det yngre Dryas-ler, 
hvis indhold af planterester viser, at 
vegetationen har haft karakter af 
dværgbuskheder vekslende med en 
meget åben skovtundra. 

I forbindelse med en undersøgelse af 
jordlagene i Femsølyng Mose i den 
nordlige udkant af Rude skov opdage-

Fig. 22. I een af Ørnegårdens teglværksgrave 
i Vintappermosen .fotograferede geologen A. 
Rosenkrantz i 1915 dette motiv, som viser en 
lagserie opbygget af gråt sten.frit ler vekslende 
med.fine sandstriber. Leret indeholdt rester af 
arktiske planter og insekter .fra Tundratiden, 
den senglaciale periode. A. Rose11kra11tz. 

de N. Hartz i 1910, at det nedre lag af 
Dryas-ler manglede i lagserien (16). 1 
stedet fandt han en stribe af sandet, 
mørkfarvet muld med samme floraind
hold som i Allerød-laget. Efterhånden 
fandt han ud af, at dette muldlag - kal
det Allerød-muld - var et normalt ind
slag i den senglaciale serie på Holte
egnen. 

Dette ejendommelige forhold, at der 
findes muld på bunden af dybe huller, 
dækket af sølag, forklares på følgende 
måde: Da indlandsisen var smeltet 
bort, lå disse kedelformede fordybnin
ger fyldte med is, der var dækket af et 
tykkere eller tyndere morænelag. Ov
en på morænen lå et tyndt mulddække, 
skabt af polarvegetationen, som efter
hånden rykkede frem. I den varmere 
Allerød-tid smeltede isen, overfladen 
sank dybere og dybere, og muldlaget 
kom under vand. Der afsattes gytje 
oven på mulden, og i den efterfølgen-

de tid fortsatte udviklingen på samme 
måde som ved de senglaciale søer, 
hvor der er nedre Dryas-ler under Al
lerød-laget. Adskillige steder har man 
fundet senglaciale lag med levninger 
af arktiske planter uden tilstedeværelse 
af Allerød-gytje. Det er under sådanne 
omstændigheder umuligt at afgøre, om 
der er tale om nedre eller øvre Dryas
ler. Til denne type hører bl.a. lagserien 
i Vidnesdam Mose, sydøst for Høje 
Sandbjerg og Vintappermosen, syd for 
Lyngby. 

Sidstnævnte mose blev i I 9 I 5 under
søgt af en 17-årig gymnasielev, Alfred 
Rosenkrantz (38), som iøvrigt senere 
blev professor i geologi. Han studere
de lagene i de gamle teglværksgrave 
og fandt her under muld og muldblan
det sand et godt 3 m tykt lerlag, be
stående af gråt, stenfrit ler vekslende 
med fine sandstriber (fig. 22). Herun
der var der moræneler. Leret indeholdt 
rester af arktiske planter såsom rype
lyng (Dryas), dværgbirk og polarpil. 
Derudover fandt man en hel del insekt
rester, som alle stammede fra arktiske 
insekter. 

Med hensyn til dyreverdenen synes 
der i den senglaciale periode at tegne 
sig tre indvandringsbølger. I den første 
kolde tid (ældre Dryas) med dens ark
tiske tundravegetation indvandrede 
rensdyr, ulv, jærv samt snehare og 
fjeldrype. Rensdyr var så almindelig 
forekommende under hele den sengla
ciale periode, at man undertiden ser 
navnet rensdyrtiden anvendt om dette 
tidsrum. Knoglerester af rensdyr er 
bl.a. fundet i Vintappermosen, i 
Søborg Mose samt i Allerød tegl
værksgrav (fig. 23), hvor man iøvrigt 
også har fundet underkæben af en ulv. 

Det mildere klima i Allerød-tiden og 
de deraf følgende ændringer i vegetati-
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onen skabte baggrund for den næste 
indvandringsbølge med elsdyr, kæm
pehjort, bæver, bjørn og markmus. I 
I 935 fandt man et stort flot skelet af et 
elsdyr i Gentofte. Skelettet blev gravet 
fri af Allerød-lag ved husbyggeri på 
Adolfsvej. Huset skulle ligge så langt 
ude i den lille mose, Kildeskoven, at 
pilotering var påkrævet, og det var un
der denne del af arbejdet, at els
dyrknoglerne dukkede op. Da der i for
vejen var kørt et par meter fyld ud i 
mosen, skulle elgen reddes op af en ret 
snæver skakt fra ca. 6 meters dybde. 
Skakten løb hurtigt til med vand, men 
det lykkedes entreprenøren og konser
vator Ulrik Møhl fra Zoologisk Muse
um at redde hele skelettet under til ti
der ret dramatiske forhold. Belønnin
gen var en stor, flot elgtyr, hvis mægti
ge, skovlformede gevir har en spænd
vidde på 1.65 m (fig. 24). 

I slutningen af den sidste senglaciale 

Fig. 23. Tak af et rensdyr fundet i Allerød teg
lværksgrav. 1/10 nat. størr. DGU. 

kuldeperiode - yngre Dryastid - fulgte 
den sidste indvandringsbølge, som 

omfattede de tre store hovdyr, bison, 
vildhest og urokse. 

Klimaudviklingen gennem tundrati
den er vist på skemaet (fig. 27). 

I tilslutning til bortsmeltningen af ind
landsisen er der på adskillige steder af 
smeltevandet frembragt en erosion, 
hvorved der er opstået dale, som nu 
henligger tørre. Til denne daltype 
hører den føromtalte erosionsdal nord 
for Fortunen. Videre kan - som eksem
pler - nævnes Kagsås smalle dalsænk
ning og en lille senglacial dal, der en
der blindt mod syd, midt imellem 
Gladsaxe og Bagsværd. Den østlige 
del af Geelskov gennemskæres af en 
erosionsdal, som specielt lidt syd for 
Søllerødvej fremtræder meget mar
kant. Til gruppen af senglaciale erosi
onsdale hører iøvrigt også Kronløb, 
Kongedybet og Hollænderdybet i Øre
sund. 

Fig. 24. I 1935 skulle der opføres et hus på kanten af den lille mose, Kildeskoven, i Gentofte. Det viste sig 

nødvendigt at fundere byggeriet, og under dette arbejde stødte man på knoglerne af et elsdyr. Under stort 

besvær fik man gravet skelettet fri. Belønningen var en stor, flot elgtyr, hvis mægtige, skovlformede gevir 

har en spændvidde på 1.65 m. Zool. Mus. 
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EFTER-ISTIDEN - den postglaciale periode 

Ferskvandsaflejringerne. 

For omkring I 0.000 år siden skete der 
noget dramati sk. Der indtraf en plud
seli g og kraftig temperatursti gning, 
som i løbet af kort tid forvandlede det 
åbne tundralandskab i yngre Dryas- tid 
til sammenhængende skov. 

Mange af søerne blev til moser, og det 
er gennem mosernes varierende ind
hold af planterester, at man har kunnet 
følge den klimatiske og vegetati
onsmæssige udvikling gennem Efter
istiden - e ller den postglaciale periode, 
som den bliver kaldt blandt fagfolk. 

En væsentlig del af mosernes udvik
lingshi stori e er skrevet på grundlag af 
undersøge lser af planteindholdet i 
nogle af Holte-egnens moser. Herom 
kan man blandt andet læse i Charlie 
Christensens artikel: "Maglemosen og 
mosegeologiens historie" Sølle
rødbogen 1979. Her er der kun plads til 
et uddrag af den spændende historie 
om skovens erobring af det danske 
land . 

I årene 1835-37 undersøgte en ung na
turforsker, Iapetus Steenstrup, lagene i 
to moser i nærheden af Holte, Vidnes
dam Mose mellem Høje Sandbjerg og 
Gl. Holte samt Lillemose umiddelbart 
øst for Rudersdal Kro. Hans formål 
med undersøgelserne var at samle ma
teriale til besvarelse af en prisopgave, 
som Videnskabernes Selskab havde 
udskrevet. Man ønskede med denne 
opgave at få klarlagt de forhold , hvor
under nålestræstammerne findes i vore 
tørvemoser (49) . 

Fig. 26. Vidnesdam Mose som den så ud i 
1994. Nu er den blevet nabo til Søllerød 
Golfbane. 

Fig. 25. Vidn esdam Mose mellem Gl. Holte og Høje Sandbjerg, som den så ud i 1911. Det var her 
zoologen Jap. Steenstrup i årene 1835 - 37 foretog sine banebrydende undersøgelser til belysning 
af træernes indvandringshistorie. DGU. 
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Når Steenstrup valgte Holteegnens 
moser som genstand for s ine under
søge lser sky ldtes det efte r sigende, at 
hans fo rl ovede. Ida Kaarsberg, havde 
nær tilknytning til fa milien Jung på G l. 
Ho ltegård. Valget af Vidnesdam Mose 
hænger utvivlsomt sammen med, at 
den fremskredne tørveskæring her gav 
gode muligheder for undersøgelser af 
de dybere li ggende tørve lag. Han un
dersøgte de fo rskellige tørvehori son
ters indhold af blade, træstammer, frø, 
kog ler og dyrerester og opdagede her
ved, at han i begge moser kunne regi
strere en veks ling i skovvegetationen 
op gennem mosernes lag. Han opdelte 
lagseri en i fire regioner, som han efter 
de prægg ivende træarter kaldte bævre
aspens. fyrrens, egens og ellens peri o
de. Han kunne ikke angive nogen år
sag til denne udv ikling, men mente at 
"enh ver organisme har en ud viklings
tid , s ine indre årsager, hvo,t·or den igen 
må forsvinde fra jorden". 

Steenstrup blev med di sse undersøgel
ser grundlæggeren af det studium af 
plantelivets, dyrelivets og klimaets ud
vikling e fter istiden, som siden har be
skæ fti get talrige forskere. Og hvad er 
der så blevet af Vidnesdam Mose ? Da 
tørvegravningen var ophørt, lå der to 
små søer tilbage. Stedet blev overl adt 
til s ig selv og en tilgroningsproces be
gy ndte. Fotografi et - fi g . 25 - viser, 
hvordan og hvor smuk mosen så ud i 
19 1 I. I dag indgår mosen som en del af 
Søll erød Naturpark, be liggende i den 
nordli ge udkant af Søllerød Golfbane 
(fi g. 26). 

Udredningen af det man kan kalde 
skovens indvandringshi storie fik et ge
va ldigt skub fremad, da man omkring 
tu-hundredskiftet blev kl ar over, at mo
seafl ejringerne indeholder i tusindvis 
af mikroskopi ske korn af blomsterstøv 
- po llen -, og at hver plante og træ har 
sin særli ge pollentype. Ved at beste m
me mængden af de forske llige planters 
po ll enkorn i en prøve kan man få et 
billede af plantevækstens sammensæt-
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ning. og sammenligner man en række 
prøver taget over hinanden i en lagse
ri e, kan man reg istrere ændringer i ve
getat ionen indenfor det tidsru m, hvori 
lagserien er blevet dannet. Ved hjælp af 
denne form fo r poll enanalyse kunne 
botanikeren Knud Jessen i 1920 (2 1) -
på grundl ag af bl. a. materi ale fra Vid
nesdam Mose - publicere et pollendia
gram, som viste vegetati onens ud vik
ling fra istiden til nutiden. Han indde l
te di agrammet i 9 poll enzoner, hvor 
hver po llenzone har en karakteri sti sk 
sammensætning af vegetat ionen. Ske
maet - fi g . 27 - viser ud viklingen i kli 
ma, plante- og dyreli v samt - omend i 
yderst begrænset omfa ng - kulturhi sto
rien i Tundratiden og Efter-istiden. 
Den arkæologisk interesserede læser 
må hente yderli gere hj ælp blandt de 
mange artikler og bøger, som har be
handlet sporene i området fra de fo r
skellige kulturperioder, eksempelvis i 
Svend Aage Knudsens bog: "Land
skab og Oldtid. Atlas over Søll erød og 
Lyngby-Taarbæk Kommuner". 

Efter Tundratidens sidste kuldeperi ode 
skabte temperatursti gningen i begyn
delsen af Efter-istiden vækstmulighe
der for skovens træer. Efterhånden 
blev det tidligere tund ra landskab taget 
i besidde lse af en lys åben skov sam
mensat af birk, fy r og bævreasp vek
slende med en rig bundflora af urter, 
især græsser, halvgræsser og mjødw1. 
Som man kan se på skemaet, anvender 
botanikerne betegne lsen BirkeFyrreti 
den om denne indledende skovperiode 
på ca. I 000 år. Klimatologerne bruger 
et andet navn for dette ti dsrum, idet 
man taler om den præboreale periode 
(præ-før, boreal-arti sk eller nordi sk). 
Zoo logerne har opkaldt perioden efter 
to af de dominerende dyrearter, bi son 
og vildhest, men den åbne skov skabte 
også idee ll e levev ilkår for urokse og 
e lsdyr. 

Det var også di sse to arter, som præge
de dyreli vet i den fø lgende peri ode for 
mellem 8000 og 9000 år siden. De fik 

efterh ånden fø lgeskab af kronhjort, rå
dyr og vildsv in . Klimamæssigt taler 
man om den boreale periode, hvor vin 
teren var som nu, men hvor sommeren 
efterhånden blev varmere end i vore 
dage. På de magre jorde dominerede 
fyrretræerne, mens hasselbuskene hav
de taget overmagten på den mere 
fru gtbare muldjord . Aldrig har der 
været så mange hasselbuske i Dan
mark , som i denne peri ode. Efterhånd
en indvandrede også ask, elm, eg og 
lind samt - som noget særlig bemær
kelsesværdigt - vedbend og mi-ste l ten. 

I Vestermose, som lå i den vestli ge en
de af Kikhalerenden - øst for Attemo
sevej - fa ndt man for år tilbage et styk
ke af lårbenet af en urokse. Fundet 
kunne indplaceres i poll enzone VI, 
d . v.s. i den sidste de l af fy rre-hasselti 
den. Når dette fund fremhæves, skyl
des det, at det er det eneste daterede 
fund fra Efter-istiden, som man har 
kendskab ti I inden fo r området. Der
med være ikke sagt, at der ikke er gjort 
andre fund a f dyreknogler. Japetus 
Steenstrup foretog indsamlinger af dy
rerester i forbinde lse med sine under
søgelser af mosernes vegetationshi sto
rie, men havde desværre et temme li g 
afslappet forhold til den de l af arbej 
det, der hedder registrering. Han e fter
lod en stor de l af sin knoglesamling 
uden den fo rnødne mærkning af fun 
dene. Zoologen Herluf Winge har der
for i sin bog: "Om jordfundne Pattedyr 
fra Danmark" måttet henføre disse 
indsamlinger til en særlig kategori: 
"fund fra uvis fortid" . I denne oversigt 
nævnes knoglerester af bæver, kron
hjort og rådyr fra Vangede- Brogaard 
Mose ved Gentofte Sø og fra Ordrup 
Mose. 

I anden sammenhæng angives ske let
dele af vildsv in fra Ordrup Mose samt 
fund af en hovedskal af en urokse i 
Lyngby Mose. Også i Vidnesdam Mo
se fa ndt Steenstrup knogler af nog le 
store pattedyr, bl. a. af urokse og e lsdyr. 
"Desværre" - skri ver han i sin afh and-



Jing - "har jeg ikke faae t ret mange af 

dem reddede fra de omvankende 

beensamlers hænder". 

Fyrre-Hasse ltidens tørre, varme somre 

blev for omkring 8000 år siden afløst 

af en periode på ca. 3000 år - den at

lanti ske peri ode. som var ke ndetegnet 

ved et varmt og fugtigt klima og der
med ideell e betingelser for skovvæk

sten. Efterhånden omdannedes has

selskoven til "den atlanti ske urskov" 

med linden som det dominerende træ 

på den frodige jordbund, hvor den tri 

vedes sammen med e lm, hassel og e l, 

og hvor miste ltenen snyltede på sko

vens træer og kaprifolie og vedbend 

s lyngede s ig op ad træstammerne. 

På de sandede jorder så skoven ander
ledes ud . Her var skovvæksten mere 

åben og skabte grobund for en ri g 

græs- og urte fl ora. Her stortri vedes 
kronhjort og rådyr, medens vi ldsv in 

huserede i urskoven. Den tætte skov

vækst skabte til gengæld vanskelige 

levev ilkår fo r urokse og elsdyr, som ef

te rh ånden forsvandt fra øerne. 

Den følgende peri ode - kaldet Yngre 

Lindetid e lle r den subboreale tid - va

rede i ca. 2500 år og sluttede således 

fo r omkring 2500 år siden. Klimaet 

blev i løbet af dette tidsrum mere tørt 

og efterhånden en smule køli gere, men 

ikke værre end at miste ltenen fortsat 

kunne tri ves. En begyndende jord
bundsforringe lse medførte en gradvi s 

omdannelse af skovbundens muldjord 

til mor med deraf følge nde indvirkning 

på vegetati onensbilledet. Omfanget af 

denne ændring er va nske li g at over

skue, fordi processen er blevet "forure

net" af en anden væsen ti ig fa ktor: 

Fig. 2 7. Skematisk oversigt over udvikling i 
klima, plante- og dyreliv i 1i111dratiden og Ef
ter-istiden. De k11lt11rilistoriske perioder er 
også m edtaget i skemaet, omend i begræ nset 
0111fa11g 
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Bønderne rykkede frem ! Fra 
periodens start skete der en 
overgang fra jægererhverv til 
bondeerhverv (jfr. skemaet fig. 
27). Landbrugsdrift kræver 
plads til kornavl og græsning, 
og derfor ryddede datidens 
bønder store dele af urskoven 
med deraf følgende tilbage
gang for mange af de hidtil
værende træarter. Tilgengæld 
begyndte bøgen at brede sig på 
den udpinte mosebund . Bøn
derne greb også ind i dyrebe
standen , idet de forfulgte såvel 
skadedyr som rovdyr. Skade
dyrene - de vilde hovdyr - åd af 
afgrøderne og rovdyrene forg
reb sig på husdyrene. Af større 
vi lde pattedyr blev der efterhånden 
kun kronhjort, rådyr og vi ldsv in ti lba
ge. Dyrelivet blev anderledes, for med 
agerbrug fø lger husdyrhold. Knogle
fundene fra bondestenalderpladserne 
viser, at får, ged, kvæg og svin 

Kattegat 

Fig. 28. Skitsering af Nordøstsjællands for
modede udstræk11ing i fastla11dstiden for om
kring 9.000 år siden. Flere steder i Øresund, 
bl.a. i Kongedybet og ved Rungsted og Ved
bæk er der påvist skovtørv med stammer og 
træstubbe fra fastlandstidens skove. 

alle indgår i husdyrbruget - lige 
fra starten. 

Kattegat '-- '-

For omkring 2500 år siden be
gyndte så den sidste af de peri
oder, hvori man inddeler Efter
istiden. Bøgetiden kalder bota
nikeren dette tidsrum, medens 
klima.folk taler om den subat
lantiske tid. 

'-
' 

--

Sjælland 

--
NivJ- s.o 

Vedbæ 

Mølkå 

Fjordene i området 

Ismassernes afsmeltn ing ved 
istidens afslutning medførte ik
ke blot markante ændringer af 
de klimatiske forhold, men be
virkede også, at landet begynd
te at hæve sig, efter at det var 
blevet fiigjort for isens tryk. 
Landhævningen var størst i de 
første årtusinder efter afsmelt
ningen og resulterede i eet stort 
landområde, som strakte sig fra 
Sydsverige til England. For 
omkring 9000 år siden fandtes 
en smal ha.varm, der fra Katte
gat strakte sig østen om Yen og 
ned på højde med Kl ampen
borg (fig. 28). Denne ha.varm 

har bl.a. dannet afløb for Hassel-Fyrre
tidens Mølleå og andre mindre vand
løb. Flere af egnens større moser, deri
blandt Ordrup Mose og Maglemose, 
har på dette tidspunkt været søer. 

Sk!ne 
Den langvarige mildning af 
klimaet, som begyndte i Æ l
dre Lindetid for omkring 8000 
år siden skabte en forøget isaf
smeltning i de polare egne. 
Herved blev der frigjort så be
tydelige vandmasser, at der 
skete en stigning i verdensha-
vets vandstand . Havstigningen 
var så kraftig, at den overhale
de landhævningen, hvorved 
lavtliggende områder blev I Bøgetiden tager de begiven

heder overhånd, der begyndte 
at vise sig i den Yngre Lindetid. 
Rydning foretages i stigende 
målestok, det åbne land opstår. 
Samtidig gør jordforringelsen 
sig for alvor gældende, stærkt 
fremskyndet af den menneske-

Ordrup oversvømmet og omdannet til 
fjorde og sunde. Stenalderha
vet blev dannet. Man ser un
dertiden i litteraturen et andet 
navn for dette indslag i den 
geologiske hi storie, idet man 
efter strandsneglen Littorina 
også kalder havet for Littorina
havet. 

lige rovdrift. 
Hvad klimaet angår, er det nu 
uden for al tvivl, at Efter-isti-
den varmetid er forbi . De kølige som
re svækkede linden i dens konkurrence 
med bøgen, som yderligere bedre end 
linden kunne klare sig på den forringe
de jordbund og på de ryddede arealer. 
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Fig. 29. Stenalderhavets største udstrækning 
i Nordøstsjælland for omkring 6.500 år siden. 
Isobaslinierne viser størrelsen af landhæv
ningen siden stenalderen • målt i meter over 
den nuværende havoverflade. 

Stenalderhavets største ud
strækning i Nordøstsjælland har sat sig 
mange tydelige spor i landskabet. 
Fjorde, vige og havgennemskæringer 
har ful gt istidslandskabets lavt-liggen
de områder (fig . 29). Ikke mindst isti-



dens tunnel-dale ud
fy ldtes ved havets 
sti gning fl ere steder 
til lange smalle fj or
de. I det nu værende 
landskab fi ndes der 
direkte vidnesbyrd i 
terrænet på havets 
virksomhed og kys- 1 

tens fo rl øb. Det ses i 
fo rm af strand volde, 
strandterrasser og 
stejle kystskrænter 
(ifr. fi g. 30). Skræn
terne e r dannede 
langs stenalderha
vets åbne kyster, 
hvor strøm, bølge
slag og tidevand for
enedes i et vedvaren
de angreb på kyst-
områderne. Fjorde-

Fig. 30. Langs stenalderha vets åbne kyster fore11edes strømme, bølgeslag og tidevand i et 
vedvarende a11greb på kystområderne. Resultaterne af denne erosio11sproces kan ved Øre
sundskysten - bl.a. nord f or Skodsborg - iagttages i f orm af høj e kystskrænter. Strandvejen 
er anlagt på den hævede strandbred ved klintens f od. DGU. 

Ordrup Fjord 

vest har den, at døm
me efte r de ældre 
korts højdekurver. 
~trakt sig til på højde 
med Studenterkil
den. Den tætte be
byggelse, de mange 
veje og kystbanen 
med Kl ampenborg 
Stati on gør det van
skeligt at erkende det 
oprinde lige fjord
landskab. Midt i tun
neldalen findes to 
grus- og sandrygge, 
som har li gget som 
øer midt i fjo rden. 
Den største, Bloks
bjerg, er ca. 400 m 
lang og li gger nu 8 
m over havets over
fl ade. 

nes udstrækning kan yderli gere regi
streres på grundlag af jordl agenes ind
hold af dyre- og plantereste r samt på 
udbredelsen af jægerstenalderens bo
pladser. 

De mest markante fjorde i "vores" o m
råde er Ordrup Fjord 

Fjordens udstrækning kan ses på fi g. 
3 1. Havet trængte ind i den østlige en
de af tunneldalen mellem Øresund og 
Lyngby Sø og dæ kkede bl. a. Ordrup 
Mose og Chri stiansho lm Mose. Mod 

Fjordbundens afl ej ring kender man fra 
en boring som i 1937 blev udført i Kik
halerenden ca. I 00 m sydøst for B Joks
bjerg. Her fa ndt man under fe rsk
vandslag et 4,5 m tykt lag brakvands
og saltvandsgytje med bl. a hje11emus-

og Vedbæk Fjord. 
Man troede oprinde-
1 ig, at di sse fjorde 
havde den samme 
udbrede lse gennem 
hele den atl anti ske 
klimaperiode - d.v.s. 
mell em 8000 og 
5000 år før nu - men 
senere undersøgelser 
har vist, at den vand
sti gning som fre m
kaldte fj orddannel
sen ikke var en ved
varende fo reteelse, 
men kunne opdeles i 
fi re oversvømmelser, 
adskilt af sænkninger 
i vandspejlet. 

Fig. 31. Ordrupj}orde11 s sa11dsynlige udslræk11i11g. De11 tætte bebyggelse og de mange veje 
gør det vanskeligt at erkende det oprindelige j}ordlandskab. At domme efter f orløbet af høj
dekurverne har /}ordens vestlige afgrænrning ligget ud f or Studenterkilden. Ved den 
største af de to øer i /}orden - Bloksbjerg - har amatørarkæologen Erik Westerby f oretaget 
indgående undersøgelser af en boplads, beboet af en j ægerbefolkning. E. Westerby. 

linger og en enkelt 
lille østersskal, den 
eneste der e r fundet 
i stenalderhavets af
lej ringer syd for 
Kronborg. Herun
der lå tørvelag, 
stammende fra Has
se!- Fyrreti den. 

Bloksbjerg er særlig 
kendt blandt arkæo
loger, fordi der her, 
ige nnem henved 
I 000 år, har været 
en næsten uafbrudt 
bosætte lse af en 
jægerbefo lkning. 
Bopladsen blev op
daget i 19 I 8 af en 
amatørarkæolog, 
landsretssagfører 
Erik Westerby (54), 
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da man i fo rbindelse 

med an lægget af 
Klampenborgvej be
gyndte at bortgrave 
en del af Bloksbjerg. 
I de følgende fem år 
udgravede Westerby 
et omfattende materi
ale af redskaber m.v., 

som nu findes på Na
tionalmuseet. 

Vedbæk Fjord 

Den brede Maglemo
selavning begrænses 
flere steder - især ind 
mod Trørød Hegn - af 
stejle erosionsskræn
ter og små erosions
dale. Antagelig er det
te landskab oprindelig 
dannet af smeltevan
det under isens af

smeltning. Efter isti
den har området væ

ret udfyldt af større 
eller mindre søer. 

0 

• • 
BØGEBAKKEN 

Fig. 32. Vedbæk Fjord blev dannet for omkring 7500 år siden, da ste11alderhavet overskred 
det lave terræn ved Vedbæk Havn og den ældre del af Vedbæk by samt store dele af den bre
de Maglemoselavning. Oversvømmelsen skete i etaper, vekslende med sænkninger i vands
pejlet. Iagttagelserne af de forskellige fjordstadier og deres omfang er endnu spredte, men 
med Vedbæk-udgravningerne begynder der at tegne sig et helhedsbillede. Siden 1924 har 
Vedbæk-området været en rig jagtmark for arkæologerne. De åbne cirkler på kortet 1,iser 
de bopladser, l,1,ori der er foretaget 11dgrav11inge1; medens prikkerne angiver beliggenhe
den af de bopladser, 111a11 1111 har kendskab til. Pile11 viser hen til stenalderbopladsen Bøge
bakken, som blev udgravet i 1920'erne og ]O'erne og yderligere undersrJgt i 1975, da man 
skulle grave grunden til en ny skole på det sted, hvor bopladsen lå. Her fandt man 22 ske
letter af mennesker, der var blevet begravet med stort omhu. (Efter K. Aaris-Sørensen). 

der dannes en fersk
vandssø, som ved 

den gradvise tilgro
ning har dannet 
mosens metertykke 
tørvelag. Medens 
udredningen af de 
arkæologiske for
hold i Ordrup-fjor
den er gennemfø11 
af en enkelt person, 
- så er de tilsvaren
de undersøgelser i 
Vedbæk Fjord et re

sultat af en impone
rende indsats af en 

gruppe arkæologer 
i nært samarbejde 
med fo lk fra næs-
ten alle naturviden
skabens discipli
ner: zoologer, geo

loger o.s. v" Den 
hidtidige indsats 
har været så omfat
tende, at det ikke 

her vi l være muligt 
at levere et blot ri
meligt dækkende 

For omkring 7500 år siden blev det la

ve te1Tæn ved Vedbæk Havn og den æ l

dre del af Vedbæk by ved Maglemose

rendens udløb oversvømmet af det sti

gende stenalderhav, og der dannedes 

efterhånden en lavvandet fjord (fig. 

32). I begyndelsen steg havet kun op til 
I - 2 m over nuværende havoverflade. 

Ved havets etapev ise stigning har fjor

den hele tiden ændret udseende. Øer er 

blevet oversvømmet, halvøer er blevet 

til øer og fjordens udstrækning ind i 

landet er tiltaget. Iagttagelserne af de 

forske llige fjordstadier og deres om

fa ng er endnu spredte - man har ek

sempelvis endnu ikke klarhed over 

fjordens udstrækning ind i det lave 

moseområde mod vest - men med Ved

bæk- udgravningerne begynder der at 

tegne sig et helhedsbill ede. 

resume af de talrige publikationers 

indhold. Om resultaterne kan man bl.a. 

læse i Søllerødbogen (i årgangene fra 
1975 og fremefter) , i Sv. Aa. Knudsens 

bog: Landskab og Oldtid (23) samt i 

værket om Danmarks forhistoriske dy

reverden af Kim Aaris-Sørensen. Man 

kan også med forde l besøge udstillin

gen om Vedbækfundene på Gl. Holte-
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I løbet af bondestenalderen, bliver 

fjorden atter afskåret fra Øresund, og 
gård . 



NOGET OM TEGL 

Fre mstillingen af mur
sten kan i Danmark følges 
tilbage til omkring 11 60. 
Det var først og fremmest 
munkene - især Cisterci
ensernes munkeorden -
der var initiativtagere til 
at anvende tegl som byg
gemateriale i kirker og 
klostre . 
Det første teg lværk inden 
for de nordli ge omegn
skommuner lå da også 
ved det re lig iøse center, 
bispeborgen Hjortho lm, 
som lå ved Frederiksdal, 
og som blev bygget om
kring 1250. 

en tilfredsstillende kvali
tet. Ovnene var for små og 
p1imitive, og arbejderne 
havde ikke fornødent 
kendskab til produktio ns
teknikken (39). Først i 
slutningen af det 18. 
århundrede kunne man 
begynde at konstatere en 
væsent lig kvalitetsforbed
ring. Een af pionererne 
var Chr. Colbjørnsen, som 
på Nærum teglvæ rk skab
te en produktion af mur
sten af så høj kva litet, at 
væ rket i sin 13-årige funk 
tionsperi ode fremstod 
som et af de ypperste i 
landet. 

Reformati onen resultere
de i klostrenes nedlæg
gelse og statens overta
gelse af kirkegodset. 
Denne omvæltning ramte 
efterhånden teglstenspro
duktionen føleligt. Man
ge af de gej stli ge teg lovne 

Fig. 33. De1111 e m11rste11ssk11/pt11r, som er placeret ved Ge11tofte Hovedbiblio
tek , danner en naturlig Jorbi11de/se m ellem geologien og råstoffem e. Delle 
leg/produkt er nemlig udj(Jrt af en geolog, Per Kirkeby. Han blev i /964 cand. 
mag. i 11a/11rhistorie med geologi som ho1•edfag, men har unægtelig senere 
trådt andre stier. 

I midten af det 19 . århun
drede kom der for alvor 
gang i teglproduktionen . 
På landsplan skyldtes det 
forøgede murstensbyggeri 
især gode tider fo r land
bruget - på grund af for
øget kornsalg, men også 
købstædernes vækst var 
en afgørende faktor. 

fo rfaldt og ned lagdes. 
Kongen rorsøgte selv at 
oprette og drive tegl-brænderier ved at 
hente ekspertise fra Ho ll and. Man yde
de også støtte til datidens ivæ rksættere 
ved at gøre teg lværkerne privilegerede 
mod til gen-gæ ld at levere e t vist kvan
tum teglsten til kongens brug. Vedbæk 
søndre teg lvæ rk er et eksempel på et 
sådant privil egeret teg lværk . 

På landsplan må man konstatere. at 
trods a lle bestræbelser fra statens side 
var teg lværksindustri en i forfa ld før 
udløbet af det 16. århundrede. Befolk
ningen boede i træhuse e ller i bin
dingsværkbygninger, klinet med u
brændt le r. Til det større og mere mo
numentale byggeri impo11erede man 
de nødvendige mursten fra Holl and og 
Flensborg-egnen. 

Yderligere blev der gjort flitti gt brug 
a f gamle mursten til nye bygninger. 
Eksempelvis nød befolkningen på Vir
um-kanten godt af de mange mursten. 
som blev til rådighed ved Hjortholms 
øde lægge lse i I 535. I de følgende år 
blev sten på sten tJe rnet fra den gamle 
bispeborg og genanvendt ved byggeri 
på Virum-egnens bøndergårde. Det 
kunne endog betale s ig at transportere 
de kostbare sten over større afstande. T 
I 670'erne blev mursten fra Kalø s lots
ruin fragtet til København og brugt ved 
opførelsen af Charlottenborg på Kgs . 
Nytorv. 

Nedturen fortsatte gennem hele det 17. 
århundrede. De få tilbageværende teg l
værker kunne ikke levere mursten af 

For Københav ns vedkommende var 
der specielt tre forhold , som forårsage
de en sti gende e fterspørgsel e fter byg
gemateria ler. For det første oplevede 
byen en betydeli g vækst i befo lknings
ta llet - fra 18 1.000 i 1870 til 360 .000 i 
1901. Dernæst skabte den i 1852 gen
nemførte frigivelse af byggeri uden for 
volden en hel ny situation på bolig
markedet. For det tredie blev der byg
get stort i København omkring århun
dredeskiftet: Ny hovedbanegård , nyt 
rådhus, nyt Christi ansborg og nye 
læreanstalter for at nævne nogle ek
sempler. Der blev brugt mange mur
sten i de tider. Alene til opførelsen af 
Christiansborg blev anvendt 17 mill. 
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• 

Stengården 

• • 

• Teglværk 

4- Mose 

~ Tørvegrav 

• Grusgrav 

Fig. 34. Kort over råstoflokaliteter. De gule pletter på kortet viser beliggenheden af områdets teglværker, den røde farve markerer væsentlige grus

grave i regionen, medens egnens moser er angivet med lysebrun farve. Den kraftige afgrænsning er anvendt ved de moser, hvor tørvegravning har 

fundet sted. 
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sten. Her var der iøvrigt 
også tale om genbrug, idet , 
man kunne genanvende 3 ar,,.,,.,...,,.,., 
mil!. mur ten fra det gam
le, nedbrændte s lot. 

værksindustrien . Få år se
nere var denne indvan
dring reduceret til en 
brøkdel. 

Og nu til "vores" område. 
Byggeriet var efter sigen
de så omfattende i 1864, 
at murstenene blev solgt 
inden de kom ud af ovne
ne. Den eksplos ive udvik
ling i byggevirksomheden 
fortsatte i 70'erne og 
80'erne og skabte grobund 
for nye teglværker. Med 
fremkomsten af nye vær
ker skete der samtidig en 
betydelig forbedring af 
teglprodukternes kvalitet. 
Indtil 1858 anvendte man 
i reglen små firkantede 
ovne, som enten var helt 
åbne forove n eller med et 
hvælvet loft. På ovnens 
sider var der indsat riste, 
hvorigennem fyringen 
med brænde eller tørv 

Fig. 35. Universitetsbiblioteket i Fiolstræde. Denne i arkitektonisk henseende 
bemærkelsesværdige bygning blev opført i årene 1857 - 61 af arkitekt J. D. 
Herholdt med kirken Set. Fermo i Verona som forbillede. Murstenene - såvel 
de normale røde som de mange forskellige formsten - blev leveret af Fryden
/und teglværk. 

Som vist på kortet over 
råstoflokaliteter (fig . 34) 
har man kendskab til 18 
teglværker i de nordlige 
omegnskommuner. Der 
har utvivlsomt været flere 
små teglbrænderier på eg
nen. Herpå tyder navne 
som Teglgårds vej og Tegl
vænget i Skovshoved og 
Teglgården på Virumga
de. Antallet af teglværker 
er forbavsende stort, når 
man tager jordbundsfor
holdene i betragtning. 
Teglproduktionen er nor
malt baseret på stenfrit 
ler. Sådanne lerforekom
ster findes inden for om-

kunne foregå. 
Denne ovntype medførte et stort 
brændselsforbrug og - hvad værre var -
en ujævn varmefordeling og deraf føl
gende høj spildprocent. Opfindelsen af 
den såkaldte ringovn i 1858 medførte 
en revolution i brændingsprocessen. 
Denne ovntype består af en ringformet 
muret kanal med en række åbninger i 
ydersiden og med aftrækskanaler, der 
fører til en høj skorsten. Ovnens op
bygning indebærer, at fy ldning, 
brænding, afkøling og tømming kan 
foregå samtidig forskellige steder i ov
nen, idet man lukker de enkelte afsnit 
med midlertidige mure. Man har med 
denne ovntype ikke blot opnået en 
kvalitetsforbedring af teglprodukterne 
men også en betydelig brændse lsbe
sparelse. 

Arbejdet på teglværkerne startede nor
malt først i begyndelsen af maj . Risi
koen for frostskader på stenene i de 
åbne tørrelader ved en tidligere start 

var for stor. Faren for skader var også 
årsagen til , at man indstillede produk
tionen Mikkelsdag, den 29. september. 
Denne arbejdsrytme bevirkede, at man 
på teglværkerne i vid udstrækning 
gjorde brug af vandrearbejdere. I årene 
op til 1840, var det især arbejdere fra 
Ærø, der var efterspurgt. I de følgende 
30 år hentede man tyskere herop -
navnlig folk fra Lippe-Detmold. Lip
pe-Detmolderne var datidens tegl
værksspeciali ster, som fra barndom
men var vænnet til arbejdet og syste
matisk oplært i dets forskellige grene. 
Omkring 1870 gik teglværkerne i sti
gende omfang over til at anvende 
dansk og svensk arbejdskraft. "De 
korn herned fra Småland, fattige bøn
derknøse og -piger, der trængte til at 
tjene en god sommerløn, som de så om 
efteråret rejste hjem med" (107). 

Henimod århundred lciftet var godt 
1000 svenskere beskæftiget i tegl-

rådet kun ved Vintap
permosen og Kollelev 

Mose og derudover e llers kun som 
srnåklatter her og der. 3 af de store tegl
værker: Tjørnegården, Dysseværket 
og Møllegården har været nødsaget til 
at anvende stenet moræneler, som kun 
kan omsættes til brugbar tegl gennem 
en tidsrøvende og kostbar proces og 
kun har været rentabel på grund af den 
store efterspørgsel efter teglproduk-
ter. 

Teglværker i Søllerød 
Kommune 

1. Fryden/und teglværk 

På hjørnet af Fiolstræde og Krystalga
de i København ligger en stor, rød byg
ning - Universitetsbiblioteket (fig. 35). 
Dette markante bygningsværk blev 
opført i årene 1857-61 af J.D. Herholdt 
i en stil , som var inspireret af norditali
ensk rniddelalderarlcitektur. Det in
teressante i denne sammenhæng er 
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Fig. 36. Fryden/und teglværk, sydvest for Ved-
bæk, blev oprellet i 1852 af gårdej er Ole 
Jensen, Elleslettegård og ejeren af Fryden
/und, frk. Charlotte Gertrudine Rieffesthal. 
Man specialiserede sig efterhånden i fremstil
ling af formsten, d. v.s. sten af andre faconer 
og størrelse end de 11or111a/e mursten. Produk
tionen ophørte i I 907. Billedet er en fotogra
fisk gengivelse af en akvarel udført af Jenny 
Maier. Byhistorisk Arkiv for Søllerød Kom
mune. 

imidlertid murstenene. 400.000 er der 
af dem, hvortil kommer det dekorative 
element, som omfatter 22 forskellige 
typer af fo rmsten, dvs. sten med andre 
faconer og farver end de normale 
mursten. 

Alle stenene stammer fra Frydenlund 
teg lværk, sydvest for Vedbæk (fi g. 36) . 
Teg lværket blev oprettet i 1852 af går
dejer Ole Jensen på Elleslettegård og 
ejeren af Frydenlund , frk. Charlotte 
Gertrudine Rieffesthal. Det fortælles 
(96), at Ole Jensen havde planer om at 
foretage en ombygning af længerne på 
sin gård. De nødvendige mursten ville 
han lave selv, fordi han fandt det for 
bekosteligt at købe sten hos egnens 
teglværker. Han kunne imidlertid ikke 
finde anvendeligt ler på sin ejendom . 
På frk . Rieffesthal's opfordring gik han 
derefter i gang med at undersøge mu-
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Fig. 37. Udsnit af kortbladet Søllerød (48) 
med Frydenlund teglværk og den tilhørende 
lergrav. Kortet er tegnet i 1881-82. 

li ghederne på Frydenlunds jorder. 
Hvis denne prospektering førte til et 
tilfredsstillende resultat, ville parterne 
i fæ llesskab opføre og drive et tegl
værk. 

Der blev nu gravet et net af grøfter og 
udtaget lerprøver til undersøgelse på 
den kgl. Porcelænsfabrik. Det lykke
des ved denne fremgangsmåde at loka
lisere en velegnet lerforekomst ca. 500 
m syd for Frydenlund og her opførte 
man så teglværket (fi g. 37). Man be
gyndte i det små med en ovn, en ler
mølle en tørrelade samt en bolig til 

Fig. 38. Teglværket er f or/ængst forsvundet. 
Nu ligger der et villakvarter, Skovringen, på 
området. Kraks kort. 

Fig. 39. På Søllerød Museum opbevares 
mursten fra Fryden/und og Øverød teglvær
ker. 

teglbrænderen, men allerede fem år se
nere - altså i 1857 - blev det nødven
digt at ud vide anlægget med en ny ovn 
og ekstra tørre- og lagerplads for at 
kunne efterkomme ordren på mursten 
til Uni versitetsbiblioteket. Senere 
ful gte levering af sten, specielt 
formsten, som skulle anvendes ved 
genopførelsen af Frederiksborg Slot 
efter branden i I 859. Yderligere blev 
der solgt mange sten til nybygninger i 
København. I 1872 var man nået op på 
en årsproduktion på 900.000 sten. 

Det egentlige speciale blev efterhånd
en fabrikati on af form sten. På den nor
diske industri- og kunstudstilling i Kø
benhavn i 1872 høstede teglværket 
megen hæder og opmærksomhed for 



en udstilling af 50 typer formsten. Se
nere blev produktionen udvidet med 
fremstilling af fli ser, krukker og kan
d r. Udover lerl agene ved teglværket 
udnyttedes le1forekomster under tør
velagene i mosen ved Giese Sø, den 
nuværende Kratmose. 

I 1875 blev Frydenlund og teglværket 
solgt til geheimekonferenceråd Lud
vig Castenskjold, der drev værket ind
til sin død i 1905. Den nye ejer, gros
serer C.B. Thøgersen nedlagde tegl
værket den 31. januar I 907. Årspro
duktionen var på dette tidspunkt nået 
op på 2.5 mil!. sten. 

Der er ikke mange spor tilbage af det 
gamle teglværk. I villakvarteret Skov
ringen (fig. 38) kan man her og der i 
haverne finde vandhuller, som vidner 
om fordums arktiviteter. 

2. Nærum teglværk 

1 1793 blev der anlagt et teglværk 
Nærum. Iværksætter var Chr. Col
bjørnsen, som bl.a. blev kendt for sin 
indsats for bøndernes frigørelse i sin 
egenskab af sekretær for landbokom
missionen. Mindre kendt var han nok 
for sin virksomhed som teglværksejer, 
en titel han kun havde i 13 år. 

Man kender ikke teglværkets nøjagtige 
beliggenhed. Den omtrentlige place
ring kan angives som en lokalitet mel
lem de to gårde, Nærumgård og Wes
selsminde (jvf. fig. 40). I 1792 overtog 
Colbjørnsen en gård vest for disse to 
ejendomme og på denne gårds jordare
al (D på ud skiftningskortet, fig . 41) 
opførte han så året efter et teglværk 
med tilhørende arbejderboliger. Hvor 
på arealet teglværket har ligget vides 
ikke, da der ikke er udgivet no-get kort 
over området i værkets funktionspe1io
de, men det er vel nærliggende at gæt
te på, at det har været placeret i den 
nordlige ende af marken , i nærheden af 
Nærum by. 
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Fig. 41. På udskiftningskorte/ fra 1771 angi
ver D udstrækning og beliggenhed af en ejen
dom, som Chr. Colbjømsen erhvervede i 1792. 
Det var på denne gårds marker, at han året ef
ter startede leg/produktionen . 

Colbjørnsens teglværk beskæftigede i 
sommerperioden 70 arbejdere og 
fremstod efter samtidens beskrivelser 
(59) som et af landets bedste. Han fik 
konstrueret en lermølle, som var i stand 
til både at skære og ælte leret, og til
svarende forbedrede han brændings
processen ved at indbygge flere og 
stØITe fyringshuller i ovnen, end det 
hidtil havde været skik og brug. 13 års 
produktion af mursten blev det til. 

I 1805 blev Colbjørnsen udnævnt til 

Fig. 40. Udsnit af kortbladet Søllerød, tegnet 
I 881-82. Vest for forbindelsesvejen mellem 
Nærum gård og Vesselsminde oprettede Chr. 
Colbjømsen i 1793 et teglværk, som eksistere
de i 13 år. Det opnåede i den korte funktions
periode ry som el af landets bedste og største 
værker. (Navnet Nærumgård på kortet er 
iøvrigt forkert. Den pågældende ejendom er 
Nærum Avlsgård, som blev opført i 1865. Den 
blev ombygget i 1920 og fik navnet Fruer
lund). 

højesterets præsident. Året efter solgte 
han sine ejendomme og teglværket til 
greve Adam Trampe. Grev Trampe tik 
ikke megen glæde af sin nyerhvervel
ser. Han døde samme år "ved et uhel
digt selvskud" , som man skrev i avi
sen. Arvingerne solgte det hele, hvilket 
betød teglværkets lukning. 

3. Vedbæk nordre teglværk 

I den nordlige ende af Vedbæk , om
trent hvor Stationsvej munder ud i 
Strandvejen (tig. 42), lå der i begyn
delsen af det 19. århundrede på 
strandsiden en ejendom, kaldet "Grøn
land" , og et teglværk. I ejendommen 
boede teglbrænder Anders Holm. Re
sterne af teglværket kunne endnu i 
I 860'erne lokal ise res på strandarealet. 
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4. Vedbæk søndre teglværk 

Teglværket - eller rettere teglovnen -
var placeret ved foden af en stor ler
bakke, Teglbakken, som lå ved Strand
vejen, ud for Enrum, bag ejendommen 
Miramare (fig. 42 og 43). I følge E. 
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Nystrøm (82) fik hofkøkkeninspektør 
Chr. Nielsen og viceborgmester i 
København, Andreas Jacobsen, i 1690 
afChr. V privilegium til at drive et tegl
værk ved foden af Teglbakken og gra
ve ler på et nærmere afgrænset areal 
langs stranden. Ejerne var fritaget for 

Fig. 42. Viser den omtrentlige beliggenhed af 
de to teglværker i Vedbæk. Udsnit af kortbla
det Søllerød (48), tegnet 1881-82. 

afgift, men skulle til gengæld fra 1. 
maj 1711 årligt levere 6000 gode 
mursten uden betaling til kongens tje
neste. 
I året 1700 afhændede Andreas Jacob
sen teglværket til entreprenør Bran
denburg, og i 1726 ejedes det af Sv. Ni
elsen Alsing, som samme år skødede 
det til en københavnsk murermester 
Lars Erichsen, der drev værket en snes 
år.Fra 1745 lå det helt stille. I de fore
gående åringer havde ejeren anvendt 
store pengesummer på gravning efter 
ler, men uden held - det anvendelige 
materiale var brugt. 

I 1752 stilledes det gamle teglværk på 
auktion og købtes af ejeren til Enrum, 
J.F. Weber. Da man i foråret 1954 skul
le grave grund og kælder ud til en ny 
stor villa, stødte man på omfattende 
rester af en gammel, sammenstyrtet 
tegl-ovn, som blev opmålt, beskrevet 
og fotograferet af arkæologen, gartner 
A. Arnholt, inden alt blev ryddet væk 
og villaen rejst. 

5. Øverød teglværk 

Der er rent faktisk tale om to teglvær
ker i Øverød. De havde hver sin funk
tionsperiode, men samme ejer, gård
ejer Hans Nielsen på Havarthigården. 
Forklaring følger. 

Det første teglværk oprettede Hans Ni
elsen i 1857 på Vejlegårdens jorder i 
nærheden af vejkrydset mellem Pile 
alle, Søvej og Øverødvej (fig. 45-46). 

Fig. 43. Vedbæk søndre teglværk var placeret 
ved foden af en stor lerbakke, Teglbakken, ud 
for Enrum. Billedet, som stammer fra om
kring 1840, viser udsigten fra denne bakke. I 
forgrunden til venstre stikker murresier fra 
den gamle teglovnfrem af jorden. Byhistorisk 
Arkiv for Søllerød Kommune. 



Fig. 44. er et udsnit af Georg Emil Liberis ma
leri, som viser udsigten over Søllerød Sø fra 
præstegårdens marker. På den modsatte side 
af søen dominerer et bygningsværk, som ind
til fomylig er blevet anset for at være Øverød 
teglværk. Den opståede tvivl skyldes dels, at 
Liberi malede sit billede i 1887, ca. 12 år efter 
at teglværket var blevet nedlagt, men også al 
man har opdaget, al der i årene 1884 - 85 blev 
drevet en tjærefabrik i en bygning, som lå i 
umiddelbar nærhed af del nedlagte teglværk. 
Spørgsmålet er 1111, om det er tjærefabrikken 
eller teglværket, man ser på maleriet. Man 
kan faktisk kun sige med Sandfelds ord (96), 
at bygningskomplekse/ grangiveligt ligner et 
teglværk. Malerietfindes på Søllerød Rådhus. 
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Fig. 46. Del vestlige Øverød teglværk lå i 
nærheden af vejkrydset mellem Pilealle -
Søvej og Øverødvej. Den lille sø i nabolaget -
kaldet Teglværkssøen - vidner om værkets til
stedeværelse. Kraks kort. 

Fig. 47. Del østlige teglværk lå overfor Kirke
skoven, på den nordre side af Øverødvej, h vor 
"den grønne sti" krydser vejen. Skov- og Na
lurstyrelsens brochure: Rygård Overdrev og 
Søllerød. 
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Fig. 45. Kortudsnillet viser beliggenheden af gårdejer Hans Nielsens to teglværker. Del vestlig
ste af dem var i funktion fra / 857 til omkring 1875, hvor produktionen blev indstillet efter kra v 
fra politirellen, fordi Hans Nielsen havde gravet ler så tæl på Øverødvej, al der var fare for, al 
dele afvejen ville styrte ned i lergrave11. Han flytlede derefter teglproduktionen mod øst til en lo
kalitet nord for Kirkesko ven. Her blev der fabrikeret mursten til henimod slutningen af 1880'er
ne. Kor/bladet Søllerød (48), tegne/ 1880-81. 

37 



•~ • .a /1 

~" ... # 

1t .9 1' 

PAR S 

LACVS 

fVVR-S Q) E 

Som et vidnesbyrd om teg lværkets til

stedeværelse findes endnu den gamle, 

nu vandfyldte teglvæ rksgrav - Tegl

værkssøen. 
Ifølge Frederiksborg Amts Avis var 

den år! ige produktion omkling I 860 

på 700.000 mursten og I 00.000 dræn

rør. Bl.a. leveredes mursten til Frede

riksborg Slots genopførelse efter bran
den. Der blev også brugt sten til en stor 

ombygning af Havarthigården i årene 

1864-66, hvilket skabte bedre arbejds

betingelser for Hans Nielsens berømte 

kone, osteproducenten Hanne Nielsen . 

Det bedste ler til produktionen lå til sy

neladende lige op til Øverødvej, et for

hold der skabte problemer for Hans 

Nielsen. Han gravede tættere og tætte

re på vejen, og i 1870 var det blevet så 

groft, at amtsvejtilsynet konstaterede 

fare ikke alene for trafi kken, men også 

for selve vejen. Man fo rl angte jordop
fyldning og et solidt rækværk. Men 

Hans Nielsen gravede videre. Til s idst 
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mistede sognerådet tålmodigheden og 
anlagde sag mod ham ved politiretten. 

Her blev det ved dom fas tslået, at teg l

værksdriften måtte indstilles. Det 

skrev man meget om i tidens lokalavi

ser. 

I konsekvens af dommen fl yttede Hans 

Nielsen i midten af 1870'erne sit tegl
værk til en ny lokalitet på egen jord i 

nærheden af Havarthigården, nærmere 

betegnet overfo r Kirkeskoven, på den 

nordre side af Øverødvej , hvor "den 

grønne sti " krydser vejen (fi g. 45 og 
47). 

Produktionsperioden strakte sig sand

synligvis til et tidspunkt i slutningen af 

l 880'erne. I forbindelse med den geo

logiske kortlægning besøgte en geolog 

i 189 1 teg lværkspladsen ved Kirke

skoven og kunne konstatere, at pro

duktionen var ophørt. 

Det bør nævnes, at det var fine 

..... 
Fig. 48. Udsnit af kobberstik fra omkring 
1765. Ifølge den ledsagende tekst angiver bog
sta v A beliggenheden af Frederiksdal Slot, 
medens H - som har særlig interesse i denne 
sammenhæng - står f or Teglvangen, som må 
have ligget i Virummarken nord for Hum
meltoftevej. Det er muligt, at de mursten, der 
bl.a. blev brugt til opførelsen af Hjortholm og 
Frederiksdal Kongsgård, stammer fra en tegl
ovn på dette sted, men det kan ikke udelukkes, 
at stenene blev brændt i en leg/ovn, som for år 
tilbage blev fundet ved den sydlige del af Kol
lelev Mose. Lyngby-Taarbæk byhist. Samling. 

mursten, som Hans Nielsen lavede. 

Igennem årene fik han fl ere diplomer 

for sine teglprodukter og i 1866 blev 

det til en medalje på en udstilling i 

Stockholm . 

Teglværker i Lyngby
Taarbæk Kommune 

6. Frederiksdal teglværk 

Der hørte en teglovn til bi speborgen 



Fig. 49. Hu111111eltofte teglværk ved Kollelev 
Mose blev anlagt i 1875 af proprietær Friis på 
Humme/toftegård. Efter 8 års virke 111åtte Fri
is lade værket gå på tvangsauktion . Den nye 
~jer, sognerådsformand og proprietør Emil 
Piper brugte tilsyneladende først og fremmest 
teglværket til fabrikation af 11111rsten til en ny 
Humme/toftegård. Det fik kun en funktions
periode på 14 måneder i Pipers regi, før det 
blev nedlagt. Udsnit af kortbladet Birkerød 
(47), tegnet 1881-82. 

Hjo11holm ved Frederiksdal. Endnu få 
år efter Hjortholms ødelæggelse i 1535 
synes der at være brændt mursten ved 
borgen, idet den skånske lensmand. 
Stig Pors, i et brev til Chr. IIl anmoder 
kongen om at fora nled ige, at der bræn
des sten på Hjortholm til byggeriet på 
Malmøhus, der blev opført i årene 
1536-42 (84). 

I 1668 kom der på ny gang i teglbræn
deriet ved Frede1iksdal , idet man dette 
årpå foranledning af Frederik li! påbe
gyndte opførelsen af en kongsgård, 
som fortrinsv is skulle anvendes i for
bindelse med kongelige jagter. (Om
ridset af fundamentet kan beses ved 
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Fig. 50. H11111111eltofte teglværk Lå umiddelbart nord for Ko/Lelev Mose, 
for enden af Ryvej. Kraks kort. 

"Den gamle have" , syd for Nybrovej) . 
Til brug for byggeriet blev der anlagt 
to teglovne, som hver måned skulle le
vere 35-40.000 sten. Denne store pro
duktion har næppe været bestemt til 
anvendelse ved Frederiksdal alene 
(84). 

I 1717 begyndte man endnu engang at 
brænde mursten med henblik på op
førelsen af et nyt Frederiksdal på ste
det, men det blev kun til en gennem
gribende og høj st tiltrængt udbedring 
af de gamle bygninger. 

På kobberstikket (fig. 48) er med Han
givet et område kaldet Teglvangen, 
som nu ligger mellem Virumvej og 
Hummeltoftevej. Det er muligt, at det 
er her, at de teglovne har stået, hvor 
man til forskellige tider brændte 
mursten. Men det er nok mere sand
syn li gt, at produktionen er foregået 
ved den sydlige ende af Kollelev Mo
se, idet man for år tilbage stødte på re
sterne af en teglovn under kloakud
gravning ved Mosebakken 4 (68). 

7. Humme/tofte teglværk 

Teglværkets beliggenhed kan angives 
med Chr. Hanse ns beskrive lse i Lyng
by-Bogen 1959: "Fra selve Virum var 
der en vej , som kaldtes Teglværksvej, 
der gik omtrent som Grønnevej nu går, 
fra Virumgade og til det sted, hvor Ry
vej nu begynder. Her drejede vejen 
mod vest og for enden af vejen lå tegl
værket, som var temmelig sto11". Vær
ket lå således umiddelbart nord for 
Kollelev mose, for enden af Ryvej (fig. 
49 og 50). 

For en gangs sky ld har man nøjagtige 
oplysniger om tidspunktet for et tegl
værks oprettelse. I Kjøbenhavns Amts 
Avis for den 25. juli 1875 kunne man 
læse følgende: "I det af Proprietær 
Friis paa Virum nylig anl agte teglværk 
bliver i dag den første brændingssten 
taget ud af ovnen". Anlægget omfatte
de en teglovn til 105.000 sten , 2 tØITe
lader samt teglmesterbolig. 

Ifølge Amtsavisen måtte proprietær 
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Fig. 52. Lyngby teglværk ved Jægersborgvej. 
Udsnit af kortbladet Lyngby (65), tegnet 1884. 

Fig. 53. Teglværkets bygninger er for/ængst 
borte. Nu er der i stedet kommet villaer og ve
j e, Tjøm ebakken og Tjøm evej. For enden af 
7Jøm evej kan man.finde et lille vandhul, den 
sil/ste rest af teglværkets /ergra v. Kraks kort. 

Fig. 51. Lyngby teglværk lå på den sydlige si
de af Jægersborgvej. Fotografiet stammer fra 
omkring 1920. Til venstre ses teglværket og i 
baggrunden anes de hvide villaer på Hjort
holmsvej. Lyngby-Taarbæk byhist. Samling. 

Friis lade Hummeltoftegård og tegl
værket gå på tvangsauktion i novem
ber 1883, idet han havde brugt alle si

ne penge på mislykkede forsøg på at 
konstruere en teglværksmaskine. Sog

nerådsformand, proprietær Emil Piper 
overtog såvel gården som teglværket. 
Af stenene fra værket byggede han en 
ny Hummeltoftegård og lod efterføl
gende den gamle ejendom rive ned 
med undtagelse af stuehuset. I februar 
1885 indstillede Pi per produktionen af 
mursten, form uleret således i en an
nonce i Kjøbenhavns Amts Avis den 6. 
februar: "På grund af ophør med tegl
værksdrift vil i løbet af marts måned 
ved offentlig auktion blive bortsolgt 
fra Hummeltofte teglværk ca. l/2 mil!. 
mursten, såvel facadesten som flam

mede sten og brøndsten. Endvidere 
sælges teglværksinventar" . 

I april samme år oplyste Kj øbenhavns 
Amts Avis, at auktionen var afl yst, for
di de fleste sten var blevet solgt un-der
hånden. 

Materialerne til produktionen blev 
hentet i Kollelev Mose. Her - som i de 
fleste moser - består bundlaget af sten
frit ler, af K. Rørdam kaldet moseler. 

8. Lyngby teglværk 

Som vist på fig. 51 og 52 lå teglværket 
på den syd lige side af Jærgersborgvej i 
det område, hvor nu villahaverne på 
Tjørnevej og Tjørnebakken breder sig. 
De sidste rester af værkets lergrav kan 
findes i den såkaldte Danasø for enden 
afTjørnevej. Lergraven blev i 1935-36 
delvi s fyldt op ved Nærum-banens 
indføring til Jægersborg Station. Tegl
værket blev oprettet i 1847 af forpagter 
C. Hart, Bernstorff Hovmarksgård. 



I 1851 blev virksomheden solgt til 
cand. pharm. Frederik Carl Møller. 
Ifølge oplysninger fra den farmaceuti
ske læreanstalt bestyrede F.C. Møller i 
en årrække laboratoriet på Vajsenhus 
apotek. Han opfandt i denne periode 
de såkaldte "Møllers Mavedråber", 
hvilket blev starten til etableringen af 
en landskendt og indbringende medi
cinalfabrik. Udover sin virksomhed 
som fabrikant beskæftigede· han sig 
med landbrug, idet han i årene 1838-
48, drev Ulrikkenborg i Lyngby. Og 
derudover ejede han altså Lyngby tegl
værk. 

Den daglige leder af teglværket var 
teglmester Jeppe Olsen indtil 1874. 
Derefter byggede han ejendommen 
"Fredlighed" på Toftebæksvej (- lige 
overfor Lyngby Storcenter), hvor han 
og hans kone oprettede et brændsels
firma og et vaskeri. Jeppe Olsen kunne 
hverken læse eller skrive, så hans kone 
måtte klare regnskabet og hvad deraf 
fulgte. Til gengæld må man nok sige, 
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at deres børn fik lært alfabetet. De to 
ældste sønner blev begge journalister. 
Den ældste - Henrik Cavling - blev 
som bekendt chefredaktør ved Politi
ken, medens hans lillebror, Frejlif Ol
sen, blev redaktør ved Ekstrabladet. 
Begge har i deres erindringer fortalt 
om barndommen og hverdagen på tegl
værket og brændselsforretningen (63 
og 89). En tredie søn blev teglværksdi
rektør og borgmester i Aalborg. 

Teglværket har utvivlsomt udnyttet de 
nordligste forekomster af de senglaci
ale aflejringer i Vintappermosen. Selve 
anlægget bestod i 1855 bl.a. af to ler
møller, som hver blev trukket af en 
hest. Årsproduktionen var på 1.4 mil!. 
sten. I 1864 lod Møller opføre to tørre
lader og en ny teglovn. Om denne for
tæller Cavling: "I den store ovn blev 
der fyret med kul, fem fyr fra hver si
de. Ovnen selv var et mægtigt, firkan
tet rum, indesluttet af alen tykke mure. 
Fra fyret flammede ilden op gennem 
stenene, medens røgen snart nåede !uf-

Fig. 54. De Classenske Boliger blev opført i 
årene mellem 1866 og 1881 på et areal mellem 
Godthåbsvej og Nyelandsvej. Bygherren var 
Det Classenske Fideicommis, som ønskede at 
tilvejebringe sundere boliger for arbejderklas
sen. Lyngby teglværk leverede gule mursten 
til de 24 stokke i 4 rækker. Henrik Cavling var 
kusk på hestevognen. Manglende vedligehol
delse af komplekset medførte, at det i 1909 
blev solgt til Frederiksberg Kommune med 
henblik på nedrivning. På det således frigjor
te areal finder man nu Frederiksberg Svøm
mehal, et højhuskompleks samt Aksel Møllers 
Have. (København før og nu - og aldrig. Bd. 
12). 

ten gennem ovnens spidse tegltag". 

I 1855 indberettede Møller til industri
tællingen, at han ikke beskæftigede fa
ste folk udover teglmesteren, men at 
han om vinteren havde 3-6 mand i ar
bejde og om sommeren i gunstigt vej
rlig 30 mennesker, inklusive koner og 
børn. Cavling har i sin erindringsbog 
oplyst, at teglværket i de travleste som
re beskæftigede op mod hundrede ar
bejdere, såvel danske som svenske. 
Henrik Cavling fortæller også, at han 
allerede som 10-årig virkede som kusk 
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og kørte mursten til det københavnske 
nybyggeri, bl.a. til de Classenske Boli
ger på Godthåbsvej (fig. 53) og til byg-
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gepladser på Åboulevarden og Nørre
bro. Een af turene gik til Strandvejen, 
hvor der skulle bruges mursten til byg-

Fig. 55. De to kortudsnit viser Taarbæk tegl
værks omtrentlige beliggenhed ved Søbakken 
nord for havnen (kortblad Charlottenlund) 
samt det nuværende vejsystem i Kraks gengi
velse. 

ningen af Hvidøre. Andre transporter 
gjaldt bløde, ubrændte sten til fajance
fabrikken Aluminia på Christianshavn. 
Det var en blandet fornøjelse for en I 0-
årig knægt at skulle klare turen over 
den gamle, stejle Knippelsbro - speci
elt i regnvejr, når hestevognen på den 
glatte, stejle bro hellere ville køre bag
læns end forlæns. 

l 1873 solgte fabrikant Møller teglvær
ket til Købmand Rasmus Holmgreen. 
Efter en tvangsauktion blev det i 1885 
overtaget af civilingeniør Johan Schr6-
der. Også han gik fallit. Teglvær
ket blev i 1893 ved en tvangsauktion 
købt af Købmand C.C. Nørgaard, der i 
en årrække synes at have anvendt byg
ningerne til vaskeri. I 1909 blev teg
lovnen revet ned af den næste ejer, in
dehaveren af drivremmefabrikken 
"Dana" (103). 

9. Taarbæk teglværk 

I 1732 erhvervede Taarbæks største 
grundejer, marinekaptajn og kromand 
Jochum Friis en lerbakke, hvor han an
lagde et teglbrænderi (84). Det afgra
vede areal skulle siden anvendes til 
pløjeland. Langt op i tiden mindede et 
vænge, der bar navnet Teglgårdsplad
sen om denne virksomhed. Pladsen lå i 
umiddelbar nærhed aflyststedet Anne
bjerg (senere Søbakken) ved strandsi
den nord for Taarbæk havn (fig. 55). 

Fig. 56. På Dyssegårdens jorder oprettede P. 
A. Alberti i 1896 et teglværk, Dysseværket. 
Som særdeles aktiv bygherre fandt han tilsy
nelade11de ud af, at det var en god ide at lave 
mursten selv,fremfor at købe dem i dyre dom
me. Det er imidlertid ikke så lige til at basere 
en teglproduktion på stenet moræneler, så 
værket gav rent faktisk et drø11e11de u11der
skud i de år, hvor Alberti 11ar ejer. Gentofte lo
kalhist. arkiv. 



Fig. 57. Dysseværket ved Ly11gbyvej. Udsnit 
af målebordsblad 3030 Gentofte. 19 I 5. 

Teglværker i Gentofte 
Kommune 

10. Dysseværket 

Teglværket lå på nordsiden af Dysse
gårdsvej, op til Lyngbyvej (fig. 57). 
Det eneste nutidige spor efter værket 
er vejnavnet Teglværksbakken (fig. 
58). 

Gdr. Rasmus Olsen, Dyssegård, solgte 
i 1896 ejendommen til højesteretssag
fører, senere justitsminister, P.A. Al
be1ti , som anlagde Dysseværket. Da 
Alberti i 1908 meldte sig selv for be
drageri, blev teglværket taget under 
konkursbehandling, som endte med, at 
det i 1909 blev købt af aktieselskabet 
Ny Kalkbrænderi. I 19 l l blev teglvær
ket overtaget af AJS Frederiksholm 
Kalk- og Teglværker, som drev det til 
1918, hvor produktionen måtte indsti I
les på grund af mangel på anvendelige 
lerforekomster. Området, 57,5 tdr. 
land, blev derefter solgt til arkitekt 
Volmer Jensen , som erhvervede det 
med henblik på udstykning til villabe
byggelse. 

I 1906 besøgte deltagerne i det 5. nor
diske tegl værksmøde Dysseværket. 
Før besøget gav tidsskriftet "Lerindu
stri" en beskrivelse af teglværket: "Le
ret i Københavns omegn er temmelig 
dårligt - kalk- og stenblandet - så på 
hvilket som helst andet sted ville en-

Fig. 58. Uds11it af Kraks Kort over villakvarte
ret 0111kri11g Dyssegårdsvej. Vejnavnet Tegl
værksbakken er det eneste vidnesbyrd om, at 
der i dette område har ligge et teglværk. Be
mærk iøvrigt Sla11gerupbane11s forløb. Det er 
ikke nogen tilfældighed, at den blev ført tæt 
forbi værket. 
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hver betænke sig to gange, før de skred 
til større anlægsomkostninger, især da 
alt skal slemmes. Hvad der gør, at det 
kan betale sig er, at der til København 
er en fluks afsætning på alt slemmeaf-

faldet - sten og grus - til endda meget 
høje priser. Lerlaget består af 5 fod 
kalk- og stenholdigt, men meget kraf
tigt rødler. Derunder findes 10 fod me
get magert rød mergel". Leret var så 
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Fig. 60. Udsnit af et kort, som stammer fra 1. 
udgave af Traps beskrivelse af Kongeriget, 
1858. På kortet er angivet et teglværk i nærhe
den af gården Høgsminde. Om dette teglværk 
beretter industritæl/ingen fra 1855, at det blev 
oprettet i 1848, producerede årligt 2 mil/. sten 
og beskæftigede 16 mand om sommeren. 
Tidspunktet for produktionens ophør kendes 
ikke. 

hårdt, at det måtte hakkes ned i bænke 
og derefter henlægges et år i bassiner. 
Med et indhold af sand, sten og grus på 
op mod 50% var det nødvendigt, at den 
opblødte lermasse som næste skridt 
passerede et slemmeværk, der var ind-
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Fig. 61. Høeghsminde teglværk må have lig
get mellem Jngeborgvej og Charlottenlund
vej. Kraks Kort. 

rettet således, at lerslammet blev ført 
til den ene side, medens sten og grus 
blev ledet til den anden side og sorteret 
i forskellige finheder. 

Under de nordiske teglværksfolks be
søg på teglværket demonstrerede geo
logerne N. Hartz og A. Jensen jord
bundsforholdene ilergraven. Hartz op
fordrede ved denne lejlighed tegl
værksejerne til at plante morbærtræer i 

Fig. 59. Privatbankens hoveddomicil i Slots
holmsgade er et af de mange bygningskom
plekser, som blev opført af mursten fra Alber
tis teglværk. 

de nedlagte lergrave, som udgangs
punkt for fremstilling af silke. En 
sådan produktion ville efter hans op
fattelse kunne give beskæftigelse til 
teglværksarbejdernes koner og børn. 
Forklaringen på dette usædvanlige for
slag skal måske søges i det forhold, at 
Hartz udover at være professionel geo
log og botaniker var medindehaver af 
en stofforretning på strøget i Køben
havn. 

Teglværket beskæftigede ca. 40 arbej
dere, hvoraf de fleste kom fra Sverige. 
Den årlige produktion var på 6 mil!. 
sten, som i langt overvejende grad blev 
leveret til københavnske nybygninger, 
især til de nye kvarterer udenfor volde
ne. Bl.a. blev der brugt mursten fra 
Dysseværket ved opførelsen af et bety
deligt antal beboelsesejendomme på 
Østerbro. I den indre by leverede vær
ket bl.a. sten til Privatbankens hoved
domicil ved Knippelsbro (fig. 59) og 
til en ejendom på hjørnet af Rådhus
pladsen og Frederiksberggade. 

Da den private jernbane - Slangerup
banen - blev anlagt i årene 1904-06 
overvejede man i planlægningsfasen at 
føre baneanlægget igennem Søborg, 
hvor den store befolkningsmasse var 
placeret. Man valgte imidlertid at lade 
banen slå en stor bue mod nord mellem 
Emdrup og Vangede, således at den 
blev ført over Dyssegårdens arealer. 
Denne løsning indebar, at man var sik
ret faste årlige indtægter ved transport 
af mursten fra Dysseværket. 

11. Høeghsminde teglværk 

Det er ikke meget, man ved om dette 
tegl værk. Dets beliggenhed er angivet 
på et kort i den første udgave af J.P. 
Trap: "Statistisk-topografisk Beskri
velse af Kongeriget Danmark" fra 
1858 (fig. 60). Værket må have ligget 



Fig. 62. Lindegårdens teglværk har tilsyneladende haft en kort levetid. Det blev opreflet omkring 
1870 og kan fø lges gennem notitser i Københavns Amts Avis frem til I 878. Dets skæbne efter det
te tidspunkt kendes ikke. Gentofte lokalhist. arkiv. 

Fig. 65. Schæffergårdens teglværk - eller Jægersborg teglværk som det også blev kaldt - blev op
rettet i 1853 af hofu rmager Heinrich Schæff er. Produktionen blev indstillet i 1877 på grund af 
mangel på anvendeligt ler. Gentofte lokalhist. arkiv. 

nord for Tranegårdsvej , mell em Inge
borgvej og Charl ottenlund vej (tig. 61 ). 

I materialet fra industritæll ingen i 
I 855 er anført , at teglværket blev op
rettet i 1848 og ejedes af Søborg og 
Kj eldsen. Det beskæftigede normalt i 
sommersæsonen 5 mand, men i som
meren 1855 var 16 mand i arbejde. 
Produktionen var dette år oppe på 2 
mil!. mursten. 

Hvor længe værket var i funk tion vides 
ikke. Det er ikke medtaget i Traps be
skrivelse fra 1878. 

12. Lindegårdens teglværk 

Ifø lge L. Gotfredsen (67) lå der et 
teglværk på Li ndegårdens jorder, syd 
for Jægersborg Alle. En rest af lergra
vene tindes endnu som en dam i een af 
villahaverne på Carl Baggers Alle (fig. 
63). 

Teglværkets ejer var gårdejer Ole Bru
un, som sandsynligvis oprettede vær
ket omkring 1870. Ifølge diverse notit
ser i Kjøbenhavns Amts Avis eksiste
rede teglværket endn u i 1878. Dets vi
dere skæbne kendes ikke. 

Fig. 63. Teglværket angives at ha ve ligget på 
Lindegårdens j order syd fo r Jægersborg Alle. 
1 en af villahaverne på Carl Baggers A Ile kan 
man finde en dam, som antages at have haft 
en fortid som teglværkets lergrav. Udsnit af 
målebordsblad 3030 Gentofte saml Kraks 
kort. 
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Fig. 64. M(>llegårdens teglværk lå mellem 
1890 og /909 på det nordvestlige hjom e af 
krydset Emdrupvej - Lyngbyvej. Det var her
fra, at man hentede I mil/. rode mursten til 
brug ved opforelsen af Kobenhavns Rådhus. 
Kraks kort. 

13. Møllegårdens teglværk 

Teglværket lå på det nordvestli ge hjør
ne af krydset Emdrupvej-Lyngbyvej -
altså i Københavns Kommune (tig. 
64). Da afstanden til grænsen me llem 
Gentofte og Københav n kun er 500 m, 
har jeg fundet det ri meligt at medtage 
det i denne oversigt. Teglvæ rket blev 
oprettet omkring 1890. Pødenphant 
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havde det i forpagtning indtil I. jan. 

1905 . Værket blev derefter udbudt ti l 

salg og forpagtet af C.C. Yerdieg i 

1906. I funktion indtil 1909, hvorefter 
det blev nedlagt. 
Ifø lge K. Rørdams dagbog 1891 var 

prod uktionen af mursten baseret på 
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moræneler. Lerlaget i graven var 8 - 12 

fod tykt, af rødgul farve og med et stort 
indhold af store, isskurede sten af gra

nit og gnejs, men kun få kalksten. Mo

ræneleret hviler på smeltevandssand. 

Værket var fo rsynet med et slemmean

læg og en såkaldt epilator til adskille!-

Fig. 66. Schæffergårdens teglværk lå for en
den af Jægersborgvej, i nærheden af Garder
høj. Udsnit af kortbladet Lyngby (65), tegnet 
1884. 

se af urenheder fra leret. Produktionen 

var på ca. 1,5 mil!. sten pr. år. Bl.a. le

veredes ca. I mill. røde mursten til 

brug ved opførelsen af yderm urene på 

København's rådhus. Til det indvendi

ge murværk leverede Sølyst teglværk 

ved Nivaa stenene. (58). 

14. Schiiffergårdens teglværk -
Jægersborg teglværk 

Overskriften angiver, at de to teglvær

ker sandsynligvis er identiske. Der er 

god overensstemmelse mellem de fo
re liggende stedsangivelser. Schaf

fergårdens teglværk lå ifø lge Henrik 
Cavling (63) øst for banen mod Lyng

by, ved udgangen af Jægersborg A lle. 

Johanne Einfeldt oplyser i sin bog 

"Hverdage" (64), at Jægersborg teg l

værk lå ved enden af all een, omtrent 

hvor Garderhusfortet senere blev an

lagt (fig. 66). Der er yderligere enig

hed om tidspunktet for produktionens 
ophør. Det skete i 1877 . Årstall et for 

teglværkets oprettelse kan man finde i 

industritællingen fra 1855, som angi
ver, at det blev etableret i 1853 af Ho

furmager Heinrich Schaffer. Johanne 

Einfeldt fortæller, at værket blev luk

ket på grund af mangel på anvendeligt 
ler. Man havde forsøgt at hente råma

teriale fra andre lerforekomster i områ

det, men med denne fordyrelse af pro

duktionen kunne teglværket ikke klare 

sig i konkurrence med de nye store 

værker, som efterhånden var oprettet i 

Københavns omegn. 

Fig. 67. Tjømegårdens teglværk lå ved Bro
gårdsvej. Værkets bygninger er for/ængst bor
te. Nu ligger Tjørnegårdsskolen på den gamle 
industrigrund. Teglværket blev anlagt i 1848 
og ombygget i 1884, således at 111a11 kwme 
drive det på helårsbasis fremfor den tidligere 
sommerdrift. Efter ombygningen fremstod 
værket som det mest betydelige teglværk i lan
det. I /918 stoppede produktionen, og kom
munen overtog området. Gentofte lokalhisto
riske arkiv. 



Fig. 68. Tegf,,ærkets beliggenhed fremgår af 
dette kortudsnit af målebordsblad 3030 Gen
tofte. /915. 

15. Tjørnegårdens teglværk 

I 1848 solgte gårdejer Ritzau si n ejen
dom, Tjørnegården , til en englænder, 
fabrikant Joseph Owen, som samme år 
anlagde et teglværk på gårdens marker 
(fig. 68 og 69) . Udover at være nybagt 
teglværksejer var Owen indehaver af 
Nordens første svov lsyrefabrik på 
Sundby Fælled. 

Værket blev drevet på traditionel vis -
d.v.s. med sommerproduktion - indtil 
1884, hvor Owen's sønnesøn, grosse
rer, cand.polyt Joseph Cuncliffe Owen 
overtog fabrikationen. Han havde gen-

Fig. 70. Luftfoto visende Brogård.wej, Tjørne
gårdsskolen og - i baggrunden - Gentofte Sta
dion. Dette idrætsanlæg har en fortid som /er
g rav. Det var her, at Tjf}rnegårdens teglværk 
hentede store mængder af mora.meler, som 
blev behandlet i et slemmeanlæg, der sortere
de lers/ammet fra det store indhold af sten og 
grus. Sand, grus og sten blev yderligere sorte
ret i forskellige finheder og solgt til gode pri
ser. l 1918 overtog Gentofte Kommune tegl
værket og lergraven. Her begyndte man i mid
ten af 20'erne at anlægge Gentofte Stadion, 
som blev taget i brug i 1942. Gentofte lokal
hist. arkiv. 

nemgået en teglværksuddannelse i 
England og vi lle nu udnytte de her 
høstede erfaringer til at lade foretage 
en ombygning af teglværket, således at 
produktionen kunne foregå på helårs
basis. Owen overdrog opgaven til den 
unge ingeniør FL. Smidth, som bl. a. 
opførte et tøn·eanlæg, der medførte, at 
man i stedet for som tidligere at skulle 
lade stenene tørre i fri luft nu kunne 
tørre dem kunstigt ved at lede spild
varmen fra brændeovnen til særlige 
tørrekamre. Disse kam re var placeret i 

Fig. 69. Nu ligger Tjørnegårdsskolen på den 
gamle teglværksgrund. Kraks kort. 

øverste etage i en bygning, hvor den 
nederste etage rummede de tørrede 
sten (fig. 67). Yderligere konstruerede 
FL. Smidth et slemmeanlæg, som sor
terede lers lammet fra det sten- og grus
holdige materiale. Sand, grus og sten 
blev i et specialbygget filteranlæg sor
teret i forskellige fraktioner. 
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Fig. 72. Vintappergårdens teglværk ved Vin
tappermosen var i f11nktion fra 1838 til 1887. 
Det var landets syvende største teglværk og be
skæftigede sommeren igennem 70 arbejdere 
fra Lippe-Detmold. Udsnit af kortbladet Lyng
by (65), tegnet i 1884. 

Fig. 73. Som man kan se på delle 11dsnit af 
Kraks kort dækker Lyngbyvejen nu de gamle 
teglværksgrave. 

Fig. 71. 1 1895 fandt geologen O.B. Bøggild i 
teglværksgraven et t()rvelag dækket af mo
ræneler. Man troede oprindeligt, at der var ta
le om en torveaflejring fra en mellemistid. 
Undersøgelser foretaget af en svensk specia
list gav ikke nogen entydig løsning af proble
met. Man anser det nu for mest sandsynligt, at 
tørvelaget stammer fra Efter-istiden, og at det 
er blevet dækket af moræneler, som er gledet 
henover tørven. DGU. 

Ændringer i fremstillingsmetoden be

virkede en forøgelse i produktionen af 

mursten fra l2 - 14.000 sten på lO ti

mer til 30 - 35.000 sten på 8 timer og 

en årlig produktionskapacitet på 5 

mil!. mursten. Efter ombygningen 

fremstod Tjørnegårdens tegl":'ærk i føl

ge fagpressen som det mest betydelige 

teglværk i Danmark. 

Om de geologiske forhold på stedet 

kan man læse i statsgeolog Rørdam's 

dagbog. Som et led i kortlægnings
virksomheden besøgte han flere gange 

lergraven. 

I l 89 I skrev han følgende: "Dette teg

lværk drives udelukkende på moræne

ler, og her er mægtige udgravninger, 

ca. 25 fod dybe. Moræneleret er øverst 

gulrødt, herunder blågråt - pletvis in

deholdende stenlag af flere alens tyk

kelse, hvilende på diluvial sand (smel

tevandssand). Sandet er sammenpre -

set og opskruet på den voldsomste må

de, således at moræneleret snart er 25 -

30 fod mægtigt, snart kun få fod. Kun 

få steder har man isens virkninger ty

de! igere for øjnene. I leret findes is
skurede granit- og gneisblokke. Brede

re og smallere udtværede partier stam

mende fra rød sandsten og rød silur
kalk, der er indæltet i pulveriseret til 

stand i leret. Saltholmska lk og flint sy

nes at være forholdsvis sparsomt fore

kommende" . 

I 1891 blev teglværket solgt til A/S y 

Kalkbrænderi, hvorefter Joseph Owen 

overtog ledelsen af familiens andet 

teglværk, Aldersro teglværk, som lå på 

Jagtvejen i nærheden af Vibenshus 

Runddel. I l 9 l l skiftede tegl værket 



Fig. 74. Lergraven ved Ørnegårdens tegl
værk, fotograferet omkring 1900. Geologen 
Alfred Rose11kra11tz fandt i 1915 følgende 
lagserie: Øverst et 40 cm. trykt muld/ag, der
under et lag muldblandet sand uden lagdeling 
og med en meget 11regelmæssig begrænsning 
nedadtil. Under dette lag kom en ca. 15 cm. 
tyk sandaflejring, der var smukt lagdelt. La
gene nedenunder bestod af fedt, stenfrit lag
delt ler med enkelte, milimetertykke sandstri
ber (jfr. fig. 20). Lerserien var godt 3 m tyk og 
hvilede på moræneler. Mellem nogle af lerla
gene fandtes sorte striber bestående overve
jende af planterester, stammende fra planter, 
der har vokset i en kold periode i Tundratiden. 
Gentofte lokalhist. arkiv .. 

påny ejer, idet A/S Frederiksholms 
Kalk.- og Teglværker overtog virksom
heden og drev den ind ti I 1918, hvor 
produktionen blev indstillet og tegl
værket solgt til Gentofte Kommune. 
Bygningerne er borte. Nu ligger Tjør
negårdsskolen på stedet. 

Men lergraven er der endnu - omend i 
en noget ændret udformning. Den kun
ne efter omfattende jordreguleringer 
og planeringsarbejder tages i brug i 
1942 under navnet Gentofte Stadion 
(fig. 70). 

16. Vintappergårdens teglværk 

Dette teglværk lå øst for Vintap
pergården, umiddelbart syd for Vintap
persøen (fig. 72 og 73). 
Det blev oprettet i 1838 af proprietær, 
cand.phil. Jens Guldborg, som ejede 
det i den overvejende del af funktions
perioden, der sluttede i 1887. 

Den årlige produktion på omkring 3 
mil!. sten var ifølge Rørdam baseret på 
stenfrit ler vekslende med små fin
sandslag. Et stort teglværk var det. ln
dustritællingen fra 1870-71 angiver, at 
det på dette tidspunkt var landets sy
vende største. 70 arbejdere fra Lippe
Detmold var beskæftiget, når der var 
størst travlhed på værket. 

17. Ørnegårdens teglværk 

Som angivet på kortene, fig. 75 og 76, 
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Fig. 75. Ørnegårdens teglværk lå ca. 400 m øst 
for Vintappergården. Det blev oprettet i 1847 
og fungerede med afbrydelser indtil 1919, 
hvor Gentofte Kommune overtog teglværk og 
lergrave. Kortblade/ Lyngby (65), tegne/ 1884. 

Fig. 76. Værket har ligget syd for Jægersborg 
Station mellem Ømegårdsvej og Sløjfen. 
Kraks kort. 
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Fig. 77. Aldershvile teglværk blev drevet af f orpagteren på Højgård, Conrad Kragh Friis, med 
bistand af en teglmester og 4 daglejere. Produktionen stoppede i 1844. Udsnit af kortbladet Fre
deriksdal (64), 1:10.000. Tegnet 1882. 

Fig. 78. Teglværket lå i det område, hvor 11 11 
den store parkeringsplads bag Bagsværd Ro
stadion er beliggende. Lergravene lå i det k11-
perede terræn ved stien, der langs skovbrynet 
f ører ned til Bagsværd Sø. 
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Fig. 79. Stengårdens teglværk kendes kun fra 
Johanne og Robert Ei11feldts erindringer, 
hvoraf bl.a. fremgår, at værket havde en årlig 
produktion på 2 mil/. sten, at det beskæftigede 
30 - 40 arbejdere samt at det blev nedlagt i 
1873 på gr11nd af mangel på egnede materia
ler. Udrnit af kortbladet Lyngby (65), tegnet 
1884. 

Fig. 80. Teglværket lå ca. 100 m nord f or Gammelmosevej , for enden 
af den lille vej, Borremosen. Kraks kort. 



lå teglværket ca. 400 m øst for Vintap
pergården mellem Ømegårdsvej og 
Sløjfen. Det blev oprettet i 1847 afF.L. 
Ludvigsen. men indstillede allerede 
produktionen i 1854 på grund af ler
mangel. I 1874 blev det genåbnet af 
Chr. Pedersen med en årlig produktion 
på 2,5 mill. flammede røde og gule 
sten, som der stod i en annonce i 
Kjøbenhavns Amts Avis. I 1919 stop
pede teglværket. Gentofte Kommune 
overtog bygninger og lergrave. 

Teglværker i Gladsaxe 
Kommune 

18. Aldershvile teglværk 

I "Beskrivelse over Kjøbenhavns 
Amt", 1834, fortæller N.S. Sterm, at 
der til Aldershvile hørte et teglværk. 
Aldershvile ejedes på dette tidspunkt 
af enken efter den norske købmand Pe-

ter Nicolai Arbo. Udover Aldershvile 
ejede fru Arbo bl.a. ejendommen 
Højgård og teglværket. Efter P.N. Ar
hos død hlev Højgård og teglværk 
bortforpagtet til Conrad Kragh Friis, 
som drev teglværket med bistand af en 
teglmester og 4 daglejere. Den årlige 
produktion var på 150.000 sten. I 1844 
blev Aldershvile, Højgård og teglværk 
solgt på auktion til proprietær Smith, 
hvorefter kendskabet til værkets virk
somhed ophører. 

Ifølge Lars Nældested (86) lå værket i 
det område, hvor nu den store parke
ringsplads bag Bagsværd Rostadion er 
beliggende (fig. 77 og 78). Lergravene 
lå i det kuperede terræn ved stien, der 
langs skovbrynet fører ned til Bag
sværd Sø. 

19. Stengårdens teglværk 

Teglværket lå - som vist på kortudsnit
tene, fig. 79 og 80 - ca. 100 m nord for 
Gammelmosevej, for enden af den lil
le vej, Borremosen. Værket kendes 
kun fra Johanne og Robert Einfeldts 
erindringer (64 og 65) samt fra notitser 
i Kjøbenhavns Amts Avis. Ifølge Jo
hanne Einfeldt ejedes teglværket af ur
tekræmmer Iversen fra København. 
Produktionen var på ca. 2 mill. sten pr. 
år. Værket beskæftigede om somme
ren mellem 30 og 40 arbejdere. Robert 
Einfeldt angiver, at Anders Nielsen var 
teglmester fra 1871-73, hvorefter vær
ket blev nedlagt på grund af mangel på 
egnede materialer. Iversen overtog et 
teglværk i Valby, medens Anders Niel
sen blev teglmester på Jægersborg tegl
værk. I en annonce i Kjøbenhavns 
Amts Avis angives, at man har nogle 
tusinde gamle teglsten til salg. 
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NOGET OM GRUS 

En nordmand har engang 
sagt, at Danmark egentlig 
kun består af affald fra den 
skandinaviske halvø. Man 
må nok sige, at danskerne 
har været ganske ferme ti I 
at udnytte disse affalds
produkter. Tænk bare på 
hvad der er hentet op af 
sand og grus fra den dan
ske jordbund. 

T fordums tid blev grus
gravningen drevet i det 
små og på lokalt plan, idet 
bønderne i et hul i en 
nærliggende bakke grave
de den smule grus, der 
skulle bruges til at holde 
vejene ved lige. Egentlige 
grusgrave var der ikke 
mange af. Et general
skabskort fra 1852 over de 
nordlige omegnskommu-

Fig. 81. Grusgrav i Farum. 

ner (jfr. kortudsnittet, fig. 
90) viser, at der kun fandtes sådanne 
grave l. mellem Lyngbyvej og Stolpe
gårdsvej, 2. ved Brogårdsvej (Vangede 
grusgrav), 3. i Dyrehaven og 4. ved 
Rådvad. 

I slutningen af forrige århundrede kom 
der for alvor gang i en systematisk ud
nyttelse af sand- og grusforekomsterne 
i "vores" område. Det eksplosive byg
geri i hovedstaden og anlæg af nye vej
og jernbanestrækninger skabte gro
bund for en organiseret produktion i 
store grave, som især blev baseret på 
de rige forekomster af grus mellem 
Lyngby og Bagsværd. I midten af fyr
rerne blev den sidste af områdets grus
grave lukket. Leverancerne blev bl.a. 
overtaget af de store virksomheder i 
Farum og Hedehusene. 

Der blev også indvundet sand og grus 
fra havbunden i Øresund. Det er ikke 
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meget man kender til denne produkti
on. Man kan læse om den i annoncer i 
de lokale aviser eller - og hyppigere -
gennem meddelelser i Kjøbenhavns 
Amts Avis om sandgravere, som er 
blevet noteret for at hente materialer 
inden for den ved politivedtægten fore
skrevne afstand fra kysten på I 00 
alen. 

Grusgrave i Søllerød 
Kommune 

G. Sandfeld (99) fortæller, at amtet i 
1865 pålagde sognerådet at anlægge 
en skærvevej fra den nyanlagte Stati
onsvej i Nyholte til Øverød. Mangel på 
anvendelige grusforekomster i områ
det medførte, at sognerådet måtte an
mode statsskovvæsnet om tilladelse til 
at hente grus fra en grav dybt inde i 
Geelsskov, sydøst for Holtekollen (fig. 
83). Denne mangelsituation kom også 

til udtryk i en erklæring i 
1878 fra sognerådet, som 
måtte konstatere, at der 
næsten intet sted i sognet 
fandtes grus, som egnede 
sig til overdækning af 
skærver. 

Og alligevel. Nogle sand
og grusforekomster er 
dog blevet udnyttet i åre
nes løb inden for kom
munens grænser, for
trinsvis på Trørød- og 
Vedbækkanten. Her er 
nogle eksempler. Oplys
ningerne stammer for
trinsvis fra notitser og an
noncer i Kjøbenhavns 
Amts Avis. 

I det nordlige Trørød lå 
der således tre (fig. 82) 
virksomheder, som udnyt
tede de lokale grusfore-

komster. Den vestligste af dem - Elle
slettegård grusgrav eller Trørød mør
telværk - fyldte 3 tdr. land og havde sin 
største aktivitetsperiode i 20'erne. 
Længere mod øst lå Nyvang cement
og mørtelfabrik, som var i funktion fra 
1919 til 1940. Det var i denne virk
somheds grusgrav, at man i 1929 fandt 
den store gnejsblok, der blev genfore
ningssten i Holte. I samme område 
fandtes Lindevangens grusgrav, som 
før 2. verdenskrig beskæftigede en 
halv snes mand. Mellem Trørød og 
Sandbjerg lå Maltegårdens grusgrav, 
som ifølge en annonce i Kjøbenhavns 
Amts Avis i 1904 kunne levere alle 
sorter af grus, sten og skærver. 

I Vedbæk byggede den tidligere ejer af 
badehotellet, Jens Larsen, i 1898 en 
villa, på hjørnet af Strandvejen og 
Margrethe Alle. På den store grund 
fandtes en grusgrav, hvorfra han solgte 



Fig. 82. Grusgrave nord for Trørød. Udsnit af 
målebordsblad 2930 Søller1!d. 

grus, ral og sten til de mange nye vej
anl æg og vill abyggeri e r. 

Ved Kofoedsminde (- nu Paul Bergsøe 
Kollegiet -) i Sø ll erød (fi g. 84) lå der 
endnu i 1947 nogle grusgrave. Geolo
gen V. Nordmann besøgte dette år lo
kaliteten og fa ndt her under tynde lag 
af moræne ler mere eller mindre vel
sorteret grus og derunder overordent
lig fint sand med ensartet kornstørre lse 
(fig. 84 ). Under en samtale med ejeren, 
direktør, dr. techn . Paul Bergsøe, fik 
han oplyst, at det fin e sand egnede sig 
fortrinligt som fo rmsand til bronze - og 
jernstøbning. Forekomsten havde i 
omkring hundrede år været kendt og 
udnyttet af metalstøberne. 

Grusgrave i Lyngby
Taarbæk Kommune 

1. Hjortekær - egnen 

Som tidligere nævnt er Hjortekær-eg-

Fig. 83. Grusgra ve i Søllerød og Geels Skov. 
Udsnit af målebordsblad 2930 S1J/lerpd. 

nen i geologisk henseende kendeteg
net ved sin rigdom på sand- og gruslag. 
Disse forekomster blev før i tiden gjort 
til genstand for en betydelig udnyttel
se, hvilket de mange, nu tilgroede grus
grave vidner om. Som vist på kortud
snittet (fig. 85) fandtes der særlig man
ge grave langs Mølleåens sydlige bred 
me llem Hjortekær og Stampen. Foto
gra fi et (fi g . 86) er taget i 1925 og viser 

Fig. 84. Kofoedsminde grusgrav. Under et 
tyndt dække af moræneler og smeltevands
grus forekommer en lagserie opbygget af fint, 
skrålejret smelteva11dssa11d. Det.fine sand har 
igennem mere end hundrede år været anvendt 
som formsand ved bronze- og j em st1Jb11ing. 
DGU. 
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Fig. 86. Vest for vejen mellem Hjortekær og 
Stampen - på den smalle strimmel mellem 
skoven og Mølleåen - ligger der en parke
ringsplads. Da delle billede blev taget i 1925 
lå der på delle sted en grusgrav, som ejedes af 
Dyreha1>ens Skovdistrikt. Det var i denne 
grusgrav, at redaktoren aftidskriftet "Frem" 
fandt en sten, som skulle have været opstillet 
ved Nationalmuseet, såfremt en stølleindsam
ling havde givet et tilfredsstillende resultat. 
Frem. Ser.A.Bd 1. 

lagserien i en grusgrav, som lå i den 

smalle strimmel mellem skoven og 

Mølleåen, vest for vejen til Stampen. 

Graven tilhørte Jægersborg Dyrehaves 

skovdistrikt og er nu udlagt som par

keringsplads. Det var forøvrigt i denne 

grusgrav, at redaktøren af tidsskriftet 

"Frem " fandt den sten, der som nævnt 

side 14 sku I le have været opsti Il et ved 
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Nationalmuseet, såfremt en pengeind

samling blandt abonnenterne havde re

sulteret i et til strække li gt stort beløb til 

støtte for museets betrængte økonomi . 

Som angivet på kortet lå der også et par 

grusgrave ved Lundtoftevej , umiddel

bart øst for Helsingørmotorvejen. På 

den syd li ge vejs ide lå en stor sandgrav. 

Sandet her var meget fint og blev i en 

åJTække brugt af Kastrup g lasværk i 

flaskeproduktionen . 

2. Dyrehaven 

Under kortl ægningsarbejdet reg istre

rede K. Rørdam en del sandgrave i den 

øst li ge skrænt i Ulvedale ne. ca. 300 m 

nordøst for Kirsten Piil s kilde. I den 

Fig. 85. Grusgrave mellem Hjortekær og 
Stampen. Udsnit af målebordsblad 2930 Sol
lerod. 

største af di sse (fig. 87) opmålte han et 

profil på 12 m, opbygget af støvfint 

smeltevandssand. Han undersøgte og

så en stor, langstrakt grusgrav me ll em 

Rødeport og Fortunen. Lagserien be

stod her af 7 m smeltevandssand vek

slende med lag af fint grus og med et 

betydeli gt indhold af store sten. Den 

tilgroede grav fremtræder nu som et 

smukt, halvmåneformet landskabsele

ment: Månedalen (fig. 88). 

Rørdam registrerede yderligere en del 

smågrave på 1,5 - 2 meters dybde nord 

for Fo1tunens Indelukke. samt en grav 

kaldet Lunds sandgrav - ved KJampen

borgvej, umiddelbart syd for Røde

port. 

Grusgrave i Gentofte og 
Gladsaxe Kommuner 

Som vist på ko1tudsnittet (fi g. 89) 
strækker der sig et bælte af grusgrave 

fra Lyngbyvejen i øst til Bagsværd 

mod vest - på tværs af kommune

grænsen me llem Gentofte og G lad

saxe. Det forekommer under di sse om

stændigheder naturligt at behandle dis

se grusforekomster under en fælles 

overskrift. 

Grusgravene ved Lyngbyvejen er de 

æ ldste. Kortet - fig. 90 - stammer fra 

1852 og viser, at man a llerede på dette 

tidspunkt udnyttede sand- og gruslag 

ved Stolpegården og Ørnegården samt 

i Vangede. Statsgeolog Rørdam var i 

fo rbindel se med sit kortlægningsarbej

de i årene 189 J -92 en flitti g gæst i o m

rådets grusgrave og kunne i sin dagbog 

notere, at lagseriens opbygning stort 

set var den samme i hele området. Den 

omfatter ifølge hans beskri velse vek

slende lag af fint sand og groft grus 

(ifr. fig. 3 fra Vangede grusgrav). Gru

set består af ært- og nøddestore stykker 

af kalk og flint sk iftende med lag, 



Fig. 87. Grusgrav i Dyrehaven. Udsnit afmå
lebordsblad 3030 Gentofte. 

Fig. 88. Månedalen mellem Rodeport og Forl-
1111e11 er en af de ældste grusgrm•e i området, 
man finder den nemlig markere/ med dens 1u1-
være11de 11dfor11111i11g på el kort fra 1852. 

-· 
' 

r <tz~-~--,\' ,_, 'c,'~-?;i-\\\'"' . '• -..,-, 1, -
Fig. 89. Kortudsnillel viser beliggenheden af de væsentligste grusgra ve i Gentofte og Gladsaxe Kommuner. 0111 gravenes videre skæbne kan føl
gende berel/es: I. Vintappergårdens grusgrave er blevet til urnedale på Mariebjerg Kirkegård, 2. Gravene ved Stolpegården og Ørnegården er fy ldt 
op med diverseformer for affald og dann er 1111 wu/erlagfor et stadig voksende industriområde, 3. Vangede grusgrav er bte,•el til parkanlægget Hol
mehaven, 4. Grusgravene ved Gamme/mosevej og Sandtoften er skju/Je under industrivirksomheder og rækkehusbebygge/se,; 5. I grusgravene ved 
B11ddi11gevej har NESA opforl el transformator anlæg, Gle11legårde11. Der er også blevet plads til en haveforening for NESA's medarbejdere, 6. 
Bondeha vens grusgrave er placere/ på tre lokaliteter: a. Bondehavevej, h vor der 1111 er bebyggelse, b. Amundsensvej, hvor der i bunden af den slo
re grusgrav er an/ag/ en vej - Sandkrogen - og opfwt 66 rækkehuse, c. Krogårdens grusgra v i Bagsværd er inddrage/ i det lokale industriområde. 
7. Grusgraven på Bagsværdvej er blevet opfyldt af slagger og aske ji-aforbrændingsansta/Jen ved Jægersborg Station. Oven på fyldet har 111a11 op
ført 0111sorgsce11/rel Mallegården, 8. Haralds/und grusgrav rummer 1111 l~O. Pedersens Kollegium ag etagebyggeriet Haralds/1111d, 9. Også grus
graven ,,ed Triumfvejen er fyld/ op med affald fra forbræ11di11gsa11stalte11 og tjen er 1111 fortrinsvis som tumleplads for børnene fra Skoleparken, JO. 
Frydensgave grusgrav blev i løbet af 50'eme 0111da1111el til Bagsværd Stadion og // . Thorasminde grusgrav er blevet aps/ugl i det /()kafe i11d11-
slriområde. Udsnit afmålebardsbladene 3029 Ballerup ag 3030 Gentofte. 
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Fig. 90. Udsnit af kort i målestokken l :10.000, opmålt i 1852. Den 
prikkede signatur angiver de daværende grusgrave vest for Lyngbyve
jen ved Ørnegård og Stolpegård. 

hvori indgår større sten, fortrinsvis rul
lede blokke af kalk, granit, gnejs samt 

sandsten. Sandet og gruset er ofte dæk
ket af et tyndt lag moræneler. 

1. Vintappergårdens grusgrave 

Da Rørdam i 1891 kortlagde Vintap

pergårdens arealer, opdagede han, at 
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der ca. 500 m nordvest for gården lå en 

grusgrav, stor i udstrækning, men kun 

ca. 3 mi dybden. Umiddelbart vest for 

gårdens have lå der endnu en grav, som 

var væsentlig dybere end den nordlige. 

Ved et besøg i 1892 kunne Rørdam 
konstatere en betydelig aktivitet på 

grund af efterspørgeisen efter grus til 

det københavnske byggeri. Eksempel-

Fig. 9/. Situationsplan over Mariebjerg Kirke
gård. De to urnedale på planen er gamle grus
grave, tilhørende Vintappergården. Da man i 
årene omkring 1930 anlagde kirkegården 
valgte man at bevare de dybe grave og bruge 
dem til urnenedsættelser. Kirkegårdens kon
tor. 

vis blev der hver måned leveret I 00 

læs grus til brug ved opførelsen af 

Vestre Fængsel. 

Og hvad er der så blevet af de to grus

grave? De er der endnu, men nu bliver 

de kaldt urnedale - nordre og søndre 

urnedal. Gentofte Kommune er-hver

vede i 1919 Vintappergården og de til

hørende arealer. Her anlagde man i 

årene 1927-36 Mariebjerg Kirkegård. 

På grund af den formindskede afstand 

til grund vandet turde man ikke ud

lægge grusgravene til begravelsesplad
ser, men valgte at bevare dem og ud

nytte dem til urnenedsættelser. Kirke

gårdens skaber, G.N. Brandt, om-dan
nede de to gamle grave til naturperler i 

et kirkegårdsarrangement, der - med 

Søren· Ryge Petersens ord - må karak

teriseres som eet af de fineste eksem

pler på havekunst i Danmark. (Fig. 91 

og 92). Nok et besøg værd. 

Fig. 92. Parti fra den sydlige umedal. Smukt 
er der. 



Fig. 93. Vangede grusgrav ved Brogårdsvej 
blev omkring 1953 omdannet til et idyllisk 
parkanlæg, Holmehaven. Kraks kort. 

2. Grusgravene ved Stolpegården og 
Ørnegården 

Som ovenfor nævnt var grusudnyttel
sen i dette område godt i gang allerede 
i 1852. I de følgende år udvides grav
ningen til at omfatte det meste af om
rådet nord for Brogårdsvej mellem 
Stolpegårdsvej og Lyngbyvejen. Spe
cielt blev der gravet store mængder 
grus i Stolpegårdens grusgrav, som 
kommunen havde erhvervet i 1876, 
samt i nog le dybe grave i den nordlige 
del af området, hvor nu bl.a. en af No
vo Nordisk's afdelinger er placeret. 
Omkring 19 10 var grusindvindingen 
ophørt , og området blev derefter taget 
i brug som lossep lads for såvel dagre
novati on som bygge- og haveaffald. 
Tilførs len af dagrenovati on ophørte i 
193 1 med indvielsen af forbrændings
anstalten, mens deponeringen af de 
øvri ge affa ldsprodukter fortsatte til 
1974. 

3. Vangede grusgrav 

Denne grusgrav lå syd for Brogårdsvej 
og umiddelbart vest for Lyngbyvejen 
(fig. 93) . Lokaliteten indgik i mange år 
som et fast indslag i de ekskursioner 
som Dansk Geologisk Forenings med
lemmer foretog i Københavns omegn -
bl.a. fo rdi man her havde mulighed for 
at studere usædvan lig mange blokke af 
kalk fra silurtiden . 

I 1909 holdt geologen N. Hartz i Det 
Kongeli ge Nordiske Oldskriftsselskab 

Fig. 94. Kan De finde Asta Nielsen på billedet ? 
Hun medvirkede i 191 7 sammen med Gu111wr 
Toluæs og en hærskare af statister i optagel
sen af film en "Mod lyset". Den udstrakte 
sandbund i den store grusgrav illuderetle som 
ørkenlandskab. Gentofte lokalhist. arkiv. 

et fored rag: Palæolither fra danske Is
tidslag. I dette foredrag frem lagde 
Hartz fl ere flintstykker, som han men
te var tildannede af mennesker, og som 
var fundet i den store grusgrav ved 
Vangede i lag, der var dannede som 
fl odaflejringer i istiden . Hvis fundene 
var ægte. var der virkelig tale om en 
sensation , idet flintstykkerne og de 
folk, som havde tildan net dem i så fa ld 
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måtte stamme fra den sidste mellem
istid, d.v.s. på et tidspunkt, hvorfra 
man hidtil kun havde kendt spor efter 
menneske li v i Mellemeuropa. Men ar
kæologerne havde en anden opfattelse 
end Hartz, idet de hævdede, at der ikke 
var tale om tildan nede flintstykker, 
men om naturligt afspaltede stykker af 
flint , som ved transporten i vand og is 
havde fået kanterne knust. 
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Fig. 96. Bondehavens grusgrav ved Amundsensvej. Kraks kort, Fig. 97. Haralds/und grusgrav. Kraks kort. 

Grusgraven oplevede i 19 17 en virk
somhed ud over det sædvanlige. NS 
Nordi sk Film opførte af brædder en 
veri tabel by på grusgravens bund, og 
her indspillede Asta Nielsen og Gun
nar Tolnæs, omgivet af hærskarer af 
stati ster, i sommerens løb fi lmen "Mod 
Lyset" (fi g. 94) . 
Vangede grusgrav tilhører nu Gentofte 
Kommune. Graven er omdannet til et 
lille idylli sk parkanlæg, Holmehaven, 
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der blev åbnet for offentl igheden om
kring 1953 (fig. 95). 

4. Grusgravene ved Gammelmosevej 
og Sandtoften 

Ifølge Rørdam blev der omkring 1890 
åbnet en stor grusgrav 250 m SØ for 
den nu forsvundne Gammelmosegård, 
d. v.s umiddelbart nord for det sted, 
hvor Gammelmosevej og Sandtoften 

mødes. Efterhånden bredte grusgrav
ningen sig til begge sider. Mod øst blev 
der - som vej navnene fortæller - gravet 
grus i området ved Sandtoften og 
Grusbakken samt på den anden side af 
Nybrovej , hvor nu haveforeningen 
"Solvang" er be liggende. Mod vest 
blev der i 1920 åbnet en stor grav mel
lem Lillemosevej og Gammelmosevej . 
Produktionen her blev indstillet i 1940. 
Området blev overtaget af Arbejdernes 
Boligselskab i Gladsaxe som i midten 
af fyrrerne opførte rækkehusbebyggel
sen "Mølleparken I". 

5, Grusgravene ved Buddingevej 

Nordøst for krydset mellem Buddinge
vej og Snogegårdsvej lå en grusgrav, 
Buddinge grusgrav, som i 19 18 fik en 
ny ejer og nyt navn : Gentofte - Bud
dinge grusgrav. Igen i 1925 blev der 
ejerskifte og samtid ig ændredes nav
net til Søborg Mørtelværk og Grus
grav, som i de følgende ca. IO år be
skæftigede en halv snes mand og leve
rede materi aler til fl ere store anlægsar
bejder og byggerier i hovedstadsområ
det. I 1938 overtog NESA området ti I 
brug for opførelsen af et transforma
toranlæg, Glentegården. 

Mell em denne grusgrav og forsorgs-

Fig. 95. Parti fra Holmehaven. 



Fig. 98. Triumfvejens grusgrav. Kraks kort. 

centret "Lillemosegård" lå Yadgårdens 
grusgrav. Man kender ikke alderen på 
denne grav. Grusproduktionen havde 
sin aktivitetsperiode fra begyndelsen 
af 30'erne ti I 194 7-48. I den vest! ige 

del af gravområdet er der etableret en 
haveforening for medarbejderne hos 
NESA. 

6. Bondehavens grusgrave 

Der er rent faktisk tale om tre grave på 
forskellige adresser i Gladsaxe Kom
mune. Den første grusgrav lå mellem 
jernbanen og Bondehavevej og blev 
an lagt i begyndelsen af 20'erne af 
gårdejer Hans B. Lillelund, som sene
re blev fabrikant og ejer af et mørtel
værk. Derudover var han en frem
trædende lokalpolitiker. Produktionen 
på Bondehavevej stoppede i midten af 
30'erne, hvorefter området i de følgen

de år blev bebygget. 

Inden grusgravn ingen på Bondehave
vej var endeli g ophørt, havde Lillelund 
sikret sig en ny grusforekomst, idet 
han i 1930 erhvervede en mindre grus
grav mellem Amundsensvej og Glad
saxe Møllevej (fig. 96). Her skete der i 
de fø lgende år frem til omkring 1945 
en betydelig ud videlse af graven i 
såvel omfang som dybde. Da produk
tionen var blevet indstillet, anl agde 
man i 1948 en vej i bunden af grusgra-
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Fig. 99. Frydensgave og Thorasminde grusgrave. Kraks kort. 

ven : Sandkrogen. Der blev yderligere 
opført et antal toetagers boligblokke, 
som ti !sammen omfatter 66 rækkehuse 
med tilhørende haver samt lege- og 
parkerings p I ad ser. 

Virksomheden - dvs. mørtelværket -
blev derefter flyttet til Bagsværd, hvor 
Lillelund erhvervede en grusgrav ved 
Krogården og yderli gere senere sup
plerede med en grusgrav i Ganløse. 

7. AIS Københavns Mørtelværker, 
Bagsværdvej 

Hvor nu omsorgscentret Møllegården 
er beliggende (fig. 96), lå der fra be
gyndelsen af 30'erne og indtil 195 1 en 
stor grusgrav med tilhørende mørtel
værk. I 1952 ove1tog Gentofte Kom
mune graven og startede her en depo
nering af slagger og aske fra forbrænd
ingsanstalten ved Jægersborg Station. 
I 1975 påbegyndte Gladsaxe Kommu
ne byggeriet af omsorgscentret. idet 
man som indledning måtte gennem
føre en omfattende fundering med op 
til I I rn lange betonpæle, hvilket for
tæller noget om grusgravens oprindeli 
ge dybde. 

8. Haraldslund grusgrav 

På den sydlige side af Bagsværdvej -
hvor nu P. 0. Pedersens kollegium og 

etagebyggeriet Haraldslund er opført 
(fig. 97) - lå en af områdets ældste gru
sgrave, idet man kan finde annoncer 
fra denne virksomhed i Kjøbenhavns 
Arnts Avis så langt tilbage som 1892-
93. Produktionen blev indstillet om
kring 1944, hvorefter man begyndte at 

tage området i brug til andre formå l, 
fortrinsvis affaldsdeponering. 

9. Triumph grusgrav og mørtelværk 

Denne grusgrav lå umiddelbart vest 
for Triumfvej mellem Bondehavevej 
og Halbjørnsvej (fig. 98). Graven er 
nabo til "Skoleparken I", som blev 

bygget i årene 195 1-54. Salg af mate
rialer fra grusgraven annonceredes 
første gang i januar 1889 i Kjøben
havns Amts Avis. I midten af 20'erne 
skete der en kraftig forøgelse af pro
duktionen, som bevirkede, at man om
kring 1936 havde bortgravet grusfore
kornsterne helt frem til Slangerupba
nen og de,for måtte standse indvindin

gen på dette sted. I årene 1947-50 blev 
en del af graven fyldt op, bl.a. med 
s lagger og aske fra forbrændingsan
stalten i Jægersborg. l 1953 påbegynd
te et omfattende reguleringsarbejde af 
grusgraven og dens nærmeste omgi
velser. Produktionen fo1tsatte i nogle 
år på den anden side af Triurnfvej ved 
Krakasvej, hvor der nu er børnehave 
og overløbsbassin . 
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Fig. I 00. Parti fra Fryde11sgave grusgrav. Gravearbejdet er 1111 erstattet af fritidsaktiviteter. Der er anlagt fodbold - og te1111isba11er i den gamle grav. 
Fryde11sgave er blevet til Bagsværd Stadion. Gladsaxe lokalhist. arkiv. 

10. Frydensgave grusgrav 

Grusgraven lå i det centra le Bagsværd, 
umiddelbart øst for Bagsværd Hoved
gade. Gladsaxe Kommune erhvervede 
i 1938 hovedpaiten af grusgraven , som 
i løbet af 50'erne som beskæftigelses
ai·bejde blev omdannet til et idrætsan
læg med fodboldbaner, at letikanlæg 
og tennisbaner. 

Grusgravningen blev sandsyn li gvis 
påbegyndt omkring århundredskiftet. 
Da Rørdam foretog den geologiske 
kortlægning af området i 1891, var 
gravearbejdet endnu ikke påbegyndt. 
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En notits i Kjøbenhavn's Amts Avis 
1902 oplyser, at Frydensgave grusgrav 
af Lyngby sogneråd havde fået over
draget leverancen af grus til sognet. 

Graven fik efterhånden et betydeligt 
omfang og strakte sig til sidst mod syd 
til Sæbjørnsvej. I 1917 blev den sydli
ge del af graveområdet solgt fra. På det 
frigjorte areal opførtes i 1920 cement
varefabrikken "Dana". Omkring 1941 
blev produktionen indstillet og i 1969 
opførtes Søndergård Skole på "Da
na's" gamle ai·eal. 

11. Thorasminde grusgrav 

Denne grusgrav lå umiddelbait vest 
for Laurentsvej d. v.s. mellem Bag
sværd Hovedgade og Hillerød-motor
vejen. Vejnavnet Grusgraven henviser 
yderligere til gravens beliggenhed. 
Virksomheden figurerer første gang i 
Gladsaxe vejviser fra 1918, men 
grusproduktionen må være startet tid
ligere, idet graven er angivet på et må
lebordsb lad fra 1913. Den sidste regi
strerede annonce figurerer i det lokale 
grundejerblad i 1946. 



NOGET OM TØRVEGRAVNING 
OG TØRVEHANDEL 
I årene op til 1800-tallet 
var træ den vigtigste kilde 
til opvarmning og madlav
ning i de danske hjem. Det 
gik hårdt ud over skovene. 
I årene mellem 1750 og 
1800 var træhugsten så 
voldsom, at skovarealet 
blev halveret. Der måtte 
gøres noget. Og det blev 
der. I 1805 indførte man 
den såkaldte fredskovsfor
ordning, som indeholdt et 
fremtidigt forbud mod 
træfældning til brændsels
brug. 

Denne bestemmelse - og 
de deraf følgende vold
somme stigninger i brænd
selspriserne - medførte, at 
befolkningen måtte søge 
andre kilder for at klare 
varmeforsyningen. 
Og dermed oprandt de 
gyldne tider for tørvepro
duktionen. Ganske vist var 
de engelske stenkul så 
småt begyndt at trænge sig 
ind på det danske marked, 
men denne brændselstype 
blev kun anvendt af visse 
industrivirksomheder, især 
smedjer og kalkbrænderi
er. 

Fig. 101. Tørvebonden, der her viser en prøve på sine varer, holdt til på Kult
orvet og dets nabolag. Her forsøgte han under høje råb at lokke kunderne til. 
(Efter Lohde: Klædedragter i København). 

Til København kom der 
brune tørv og sorte tørv. 
Botanikeren Chr. Vaupell 
(52) skrev i 1851 om dis
se tørvetyper: "Den bru
ne tørv er meget søgt, un
der forbrændingen ud
vikler den ingen svovl
lugt, og indeholder en 
ringe askemængde, som 
er hvid af farve. Den sor
te tørv er tungere på 
grund af, at den indeslut
ter så mange uorganiske 
dele, hvorfor dens aske, 
der for det meste af jern 
er rødfarvet, udgør 10 til 
40 pct., medens den bru
ne tørv i reglen kun efter
lader 1 - 3 pct. aske. Un
der forbrændingen forår
sager den sorte tørv me
gen svovllugt. Den sorte 
tørv kommer fra Kærmo
serne eller de sorte mo
ser, der er opvokset og 
aflejret på randen af vore 
søer, åskrænter og fjorde, 
som derved omformes til 
laguner og/eller enge. 
Den brune tørv kommer 
fra de små, afrundede 

Det var tørvene, der nu skulle bruges i 
hjemmene, og der var - og er jo - mas
ser af moser i Nordsjælland, hvorfra 
specielt hovedstadens befolkning kun
ne få de fornødne leverancer. Der var 
imidlertid i de første år en del proble
mer med at sætte tørvehandelen i sy
stem. I fællesskabets tid ønskede man 
først og fremmest at sikre landsbyens 
og sognets forsyning med tørv ved at 
regulere, hvor meget der måtte skæres 
hvert år af mosen. Fællesskabet ophør-

te med udskiftningsforordningen i 
1781, men denne havde ikke gyldig
hed for tørvemosernes vedkommende. 
En sådan ordning kom først i 1858. 
Hertil kom, at primitive gravemetoder 
og manglende afvanding af mosehul
ler i de første mange år hindrede en ef
fektiv udnyttelse af tørveforekomster
ne, hvorfor det kun var fra de større 
moseområder, at der kunne skabes 
overskud af tørv til forsyning af ho
vedstadens brændselshungrende be
folkning. 

skovmoser, der er aflejret 
i de langagtige fordyb
ninger, som snor sig 

imellem de afrundede bakker, som fyl
der terrænet i mange egne af landet -
således imellem Hirschholm (Hørs
holm) og Lyngby. Skovmoserne har en 
i forhold til deres ringe udstrækning 
betydelig dybde". Som eksempler på 
skovmoser nævner Vaupell Fem
sølyng Mose i den nordlige udkant af 
Rude Skov, Øverød Mose, Vintap
permosen og Virum (Kollelev) Mose. 
Den brune tørv fra sidstnævnte mose 
angives at have et askeindhold på 2.9 
pct. 
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Vaupell's beskrivelse giver en forkla
ring på det særlige forhold, at bønder
ne i de nordlige landsbyer i Søllerød 
Kommune havde sikret sig ret til at 
skære tørv i skovmosen Femsølyng til 
trods for, at de boede i nærheden af 
Maglemosen. Denne mose er en 
kærmose, opbygget af sorte tørv i den 
gamle Vedbæk Fjord. Bortset fra min
dre indgreb har mosen som følge af 
tørvenes ringe kvalitet været forskånet 
for udnyttelse - til glæde ikke mindst 
for de naturvidenskabsmænd og ar-
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kæologer, som deltager i Vedbæk-pro
jektet. 

I takt med brugernes kvalitetskrav ske
te der en udvikling i tørveproduktio
nen. Det blev almindeligt at fremstille 
formtørv og klodstørv. Tørvemassen 
blev blandet og æltet med vand ved 
trædning af heste eller mennesker. 
Formtørvene blev produceret ved at 
fylde den æltede masse i træforme, 
medens klodstørvene blev lavet ved at 
sprede tørvemassen i striber på jorden 

Fig. 102. Kort over Gammelmose, som gem
mer sig bag Lillemosegård på Buddingevej og 
afskåret mod nord af motorring 3. 

og afridse tørvene med et skærejern. 
I Søllerød Kommune var· der tørve
skæring i Vidnesdam Mose (mellem 
Gl. Holte og Høje Sandbjerg) og i Lil
lemose, umiddelbart øst for Rudersdal 
Kro. Det var i disse to moser, at lap. 
Steenstrup i årene 1835 til 1837 gen
nemførte sine føromtalte banebryden
de undersøgelser af mosernes udvik
lingshistorie. Derudover blev der i 
kommunen bl.a. solgt tørv fra moser i 
Kikhalnerenden og fra Krags Mose 
ved Skodsborgvej. 

Fra Lyngby-Taarbæk fik Københavns 
borgere især tørv fra Kollelev Mose og 
Sortemose ved Skovriddergårdsvej i 
Virum, men ifølge Sterm ( 101) var dis
se moser allerede i 1834 så hårdt ud
nyttet, at Lyngbyborgerne måtte dæk
ke deres eget brændselsbehov gennem 
indkøb fra andre af omegnens moser. 
Det ville have været en nærliggende 
tanke at hente tørvene i Lyngby Mose, 
men tørvene herfra var uegnede til 
brændsel, fordi vandindholdet var så 
stort, at der nærmest var tale om hæn
gedynd. Det er i den vestlige ende af 
denne mose, at man har opført Lyngby 
Storcenter. 

Blandt moserne i Gentofte Kommune 
indtager Gammelmose en særstilling. 
Denne mose ligger mellem Buddinge
vej og Nybrovej og med motorringve
jen E4 som den nordlige afgrænsning. 
Mosen fremtræder idag som et smukt 
birke- og ellekrat bag forsorgscentret 
Lillemosegårds bygninger (fig. 102). 
Gammelmose samt Vintappermosen 
og Nymosen i Vangede tilhørte oprin
delig Bernstorff gods. 

Bønderne i Vangede og Buddinge hav
de ret til at skære tørv i disse moser til 
eget brug og til beboerne i Gentofte. 



Fig. /03 . Gammelmose blev fredet allerede i 
1844. Det var den f()rste nordiske naturfred
ning, som her blev gennemført. Formålet med 
fredningen var at skabe mulighed for under
s()gelser af tempoet i tørvenes gendannelse. 

Derudover gik der hver måned 4 - 5 
læs tørv til København fra juli til 
marts. 

I 1843 overtog staten størsteparten af 
parcellerne i Gammelmose. Mosen var 
på dette tidspunkt helt afgravet og 
fremtrådte som et uregelmæss igt net
værk af vandfyldte grave, adskilte af 
smalle tørvebænke. Man overlod der
for til to af datidens sagkyndige, 
cand.polyt. B.S . Jørgensen og forst
kandidat F. Frandsen, at undersøge 
mosen og udarbejde foreslag til dens 
fremtidige behandling og benyttelse. 
De anbefalede i en indstilling at lade 
mosen henligge en åiTække, så tør
vemosen kunne regenerere. Denne 
genvækst skulle så nøje studeres af vi
denskabsmænd, hvorved man ville bli 
ve i stand til at give bestemte regler for 
vore øvrige tørvemosers behandling. 

Man håbede bl.a. med dette forslag 's 
gennemførelse at få endeli g svar på en 
løbende debat om tempoet i tørvedan
nelsen. Det var på dette tidspunkt en 
udbredt opfattelse hos befolkningen, at 
fornyet tørvedannelse ville foregå hur
tigt, således at man skulle kunne skære 
tørv påny i en udgravet mose efter 20-
50 års forløb, medens en række natur
forskere gjorde gældende, at genvæks
ten ville strække sig over et betydeligt 
støn-e tidsrum. Botanikeren J.H.C. 
Dau påstod således, at regenerations
perioden ville være på mindst 400 år. 

De to forskeres forslag blev godkendt 

Fig. 104. Bi/ledet af Nymosen viser, hvor 
smukt en 1()1111 /()rvegrav kan indgå i omgivel
serne. Mosen ligger ved Vangedevej, bag Van
gede kirke og er llll en del af et parkområde, 
som Gentofte Kommune anlagde i slutningen 
af40'erne. 
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af de statslige 
myndigheder og 
medførte, at Gam
melmose ved kon

gelig resolution af 
28. februar 1844 
blev fredet. Her
under fik Dan-

lem Ermelunden 
og Ordrup Krat. 
I dette område -
tidligere kaldet 
Lyngby Eng - ud
nyttede Bern
storff Hovmarks

gård tørvefore
komsterne. 

I Gladsaxe var det 
især Fedt- og 

Smørmose ved 
Bagsværd, der 

mark - og Norden 
- sin første natur
fredning. I de føl

gende år blev der 
etableret et obser
vationsnet baseret 
på nedrammede 
egepæle, og bota
nikere - især pro
fessor E. Rostrup -
gennemførte med 
mellemrum syste
matiske vegetati-

Fig. I 05. Maleriet fra 1875 af H. B1111tze11 viser, hvordan tørvearbejdere fra B/011strød iudre//e
tle sig under arbejdet med tørvegrav11i11g i Ordrup Mose. Øregård M11se11111. 

blev udnyttet (fig. 
l 07). Der var her i 
det forrige århun
drede en betyde
I i g tørveprod ukti
on som fortrinsvis 

ons- og jordbunds-
analyser. Siden 1893 har det påhvilet 

Landbohøjskolens botaniske afdeling 

at varetage de videregående under

søgelser af mosens tilstand og plante

vækstens udvikling. (32). 

Ordrup og Christiansholms moser ind

gik oprindelig i et fælles område for 

tørvegravning. Moserne blev - som 

tidligere nævnt - skabt ved tilgroning 

af den ferskvandssø, der fremkom, da 

Ordrupfjorden i løbet af bondestenal

deren eller muligvis først i bronzealde

ren blev afskåret fra Øresund. I Ordrup 

Mose blev tørvegravningen ifølge 

Gotfredsen (67) ikke udført af den lo

kale befolkning, men af arbejdere der 

ikke hørte hjemme på egnen. Især fra 

Bloustrød-kanten kom disse arbejdere 

meget tidligt hvert forår dragende med 

koner, børn og husgeråd og indrettede 

sig i små jordhytter, der var anbragt på 

de forholdsvis tørre steder eller gravet 

ind i en bakkeskrænt i mosens udkant. 

Hytterne var indrettet yderst primitivt. 

Køkkenet var således et bord, opført af 

brædder på fire nedrammede pæle, og 

her opbevaredes kander, krukker og fa

de. Hele familien deltog "i tørve

gøringen". Mændene tog sig af op-
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gravning og udlægning af tørv, me

dens koner og børn "kantrede" og stok

kede. Heinrich Buntzen har på sit ma

leri fra 1875 gengivet boligforholdene 

i Ordrup Mose (fig. I 05). Billedet fin

des på Øregård Museum. 

Efter tørvegravningens ophør henlå 

moseområdet i mange år som et smukt 

naturområde med et rigt dyre- og plan

teliv, som især tiltrak de unge naturhi

storikere. Digteren Johannes Jør

gensen fortæller således, at han i årene 

1886-87 som magisterstuderende i 

zoologi var en ivrig samler under hyp

pige besøg sammen med botanikeren -

senere forfatter - J .P. Jacobsen. 

Man må nok sige, at det videre udvik

lingsforløb for de to moser har formet 

sig forskelligt. Ordrup Mose blev i 

1910 efter omfattende reguleringer ta

get i brug som galopbane (fig. I 06) , 

medens en del af Christiansholms Mo

se blev ove1taget af Gentofte Kommu

ne og i 1929 indrettet som parkområde 

i villakva1teret ved Klampenborg. På 

nyere kort over Københavns omegn 

ser man unde1tiden navnet Ordrup 

Mose anvendt om moseområdet mel-

skul le tjene til at 
forsyne de køben

havnske brændselsforbrugere. Ifølge 

Sterm (101) var tørveskæret rent fak

tisk Bagsværdbøndernes vigtigste ind

tægtskilde. 

De forskellige led i tØrvefremstillingen 

(æltning-skæring-stabling o.s.v.) gav 

meget arbejde til mange hænder, hvil

ket bevirkede, at mange mennesker 

kom langvejsfra og indrettede sig og 

boede i selve moserne, så længe tør

vearbejdet stod på. 

De to moser ligger syd forYærebrovej, 

mellem Rødpilevænget og Hillerød

motorvejen. De omfatter som helhed 

70 ha. De usædvanlige navnes oprin

. delse har naturligt givet anledning til 

forskellige fortolkninger. En teori går 

udpå at Fedtmosen (eller Fedmosen) 

har fået sit navn på grund af den fedte

de og smattede jordbund medens en 

anden forklaring bygger på det for

hold , at der imellem de to moser ligger 

en flad landtange, der også kaldes et 

Fed. 
Navnet Smørmosen synes der at være 

enighed om blandt de sagkyndige, idet 

det op-fattes som en naturlig konse

kvens af naboskabet med Fedtmosen. 



Den sydlige del af 
Smørmosen hed 
oprindelig Tibber
up (eller Tebber
up) Mose og har 
sin væsentligste 
del beliggende i 
Herlev Kommune, 
medens det nordli
ge område førhen 
bar navnet Bags
værd Mose. 
I den del af Bøn
dernes hegn, som 
også går under 
navnet Østerhegn, 
ligger de tre Kob
berdamme, som 
tidligere blev kaldt 
Tørvemosehuller
ne. Det nuværende 
navn sky ldes efter 
sigende en kob
bermølle, som i 
midten af 1600-
tallet blev anlagt 
ved Frederiksdal. 
Tørvemoserne ejedes af Aldershvile 
og sorterede under forpagteren på 
Højgaard, som leverede tørv til såvel 
Aldershvile som til borgerne i Køben
havn . 

Også i Utterslev Mose blev der gravet 
tørv. Her var der fri tørveskæring i en 
periode fra 1767-1798. Til trods herfor 
kunne man konstatere en tilgroning af 
mosen, hvilket vanskeliggjorde vand
forsyningen til København. I 1798 
blev skæringen sat i system, idet tørve
produktionen blev bortforpagtet til for
skellige interessentskaber for en perio
de på 30 år. Man regnede med, at der 
indenfor dette tidsrum kunne præste
res en produktion på 64.000 læs tørv. 
Tørvegravningen blev indstillet i 1846, 
fordi man var bange for, at de mange 
tørvehuller ville forurene vandet. 

Og så lidt om handelen med tørv. I 
1756 fik hovedstaden tilført 24.850 
læs tørv. Regner man med, at hvert læs 

Fig. 106. Parti fra galopbanen med resterne 
af Ordrup Mose i baggrunden" 

rummede 1/2 ton tørv, var forbruget 
altså på dette tidspunkt ca. 12.000 
tons. Hundrede år senere - i 1851 - blev 
byens forbrug opgivet til 70.000 læs. 
Tørveproducenterne havde deres gyld
ne periode i tiden fra omkring 1820 til 
1880. Bønderne i den sydlige del af 
Nordsjælland (Hørsholm, Allerød, 
Bloustrød, Ganløse og Farum m.v.) 
havde i denne periode betydelige ind
tægter ved tørvesalg til Københavns 
befolkning. Udgifterne til op-grav
ning, behandling og transport satte en 
nordlig grænse for forsyningen til ho
vedstaden. 

I bogen " Den gamle Klokker fra Far
um " har Anders Olsen bl.a genfortait 
faderens, Bernhard Olsen's, barndoms
erindringer fra 1840'erne om tørvehan
del i København (87). 

Han beretter her, at bønderne måtte 

køre hjemmefra 
med tørvelæsset 
om aftenen for at 
kunne være i by
en henad mor
genstunden. De 
samlede sig gerne 
og drog i flok og 
følge i et yderst 
sindigt tempo 
indad Lyngbyve
jen. Kuskene gen
nemførte hele den 
lange tur til fods . 
Når de kom ind til 
byporten, blev de 
standset af folk 
fra toldvæsenet, 
som stak et spyd 
ind i læsset for at 
undersøge, om 
det var toldpligti
ge varer. 
De fleste bønder 
havde bestemte 
steder, hvor de le-
verede tørv, men 

der var også nogle, der kørte omkring i 
gaderne og råbte om tørv: "tørre tørre, 
to slcillinger snesen" . 

Husene hjemsøgtes af en værre plage, 
tørvebønderne (fig. IO 1 ), en ofte 
røveragtig bande, der truede ensomme 
og frygtsomme personer til at købe de
res snydagtigt læssede varer, altid med 
en skrå i munden og et par modeltørv i 
hånden, som de slog sammen lig ka
stagnetter under lovprisninger. Ville 
man lukke døren for dem satte de en 
træsko imellem og skældte ud, og 
hjalp det ikke, spyttede de på det sne
hvide skurrede gulv, husmoderens 
stolthed. 
Omkring 1880 medførte de faldende 
priser på stenkul , at tørvehandelen 
stort set gik i stå. Der skulle krigstid til, 
førend der atter kom opsv ing i tørve
produktionen. 

Under den første verdenskrig og årene 
efter frem til 1920 steg den årlige pro-
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Fig. 108. Visertilvirkni11gen af tørv iperiode11fra 1916 til 1946, a11gi
vet i millioner af tons. Den voldsomme stigning i 1940 skyldtes de11 
fuldstændige afbrydelse af forbindelse11 med E11gland under verde11s
krigen. Som man ka11 se, var produktionen i 1943 oppe på over 6 mill. 
tons, svarende til ca. J 5. milliarder stk. tørv, den største produktion, 
som vi nogensi11de har haft. Endnu i 1947 og 1948 blev der produce
ret ca. 5 mil/. tons. I de fl>lgende år skete der et fald til omkring 2 milt. 
tons. Først i 1953 var der igen normale tider for bræ11dselsforsy11in
gen. (Efter Aug. Schmidt: Moler og Tørv. 1948). 

Fig. 107. Tørvegrave i Fedtmosen og Smørmosen. Udsnit af måle
bordsblad 3029 Ballerup, /9/4. 

duktion af tørv fra ca. 400.000 til 2 
milt. tons - svarende til ca. 5 milliarder 
tørv (fig. 108). Moserne i de nordlige 
omegnskommuner var på dette tids
punkt stort set tømte for tørv, og de 
småbidder der var tilbage blev brugt 
lokalt. Sandfeld (93) oplyser således, 
at Kratmose og Vejlemose i Søllerød 
blev lejet af kommunen , som selv star
tede en tørveproduktion her. I Gentof
te måtte kommunen i 1917, da udsig-
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terne for brændselssituationen var de 
hidtil mørkeste, ove1tage rollen som 
tørveprod ucent. Det foregik såvel in
den for kommunens grænser - i Hov
markgårdens Mose og i Hundesø Mo
se ved Ermelunden - som i den store 
Drabæk Mose, øst for Bloustrød. 
I 1920 fremstilledes på Hovmark
gårdens Mose 3 mj(I. tørv. Gladsaxe 
fik bl.a. tørv fra Torsdal Mose i den 
vestlige udkant af Ermelunden (i 1918 

l mil I. tørv) samt fra en lille mose ved 
Grønnemosegård. Under 2. verdens
krig nåede man allerede i 1940 op på 
en produktion på 2,5 milt. tons. lårene 
1942-1948 lå den årlige produktion af 
tørv på ca. 5 mil!. tons. I de følgende år 
skete der et fa ld til omkring 2 milt. 
tons. Først i 1953 var der igen normale 
tider for brændselsforsyningen . 



VED VEJS ENDE 

Så er vi ved vejs ende. Det 
er mit håb, at læseren har 
fåe t en fornemmelse af, at 
den nordlige de l af Sok
kelund Herred i geologisk 
henseende fortsat rummer 
muligheder for oplevelser. 
På råstoffronten må man 
nok erkende, at situati o
nen har ændret sig i bety
deligt omfa ng. Alle tegl
værkerne er fo rl ængst bor
te, og prod uktionen har 
kun efterl adt sig få spor. 
Bortset fra nogle små 
vandhuller her og der, er 
Gentofte stadion det ene
ste vidnesbyrd om fortidi 
ge aktiviteter. Også grus
gravningen er blevet ind
stillet i området, men her 
er der fl ere muligheder for 
at få en fornemmelse af 
den omfattende udnyttelse 
af sand- og grusforekorn-
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• • • 4 
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sterne, som spec ie lt fandt 
sted i tyverne, og som 
mange steder har efter
ladt sig markante spor, 
eksempelvis Månedalen i 
Dyrehaven, Urnedalene 
på Mariebjerg Kirkegård 
og Bagsværd Stadion. 

De tydeligste bevi ser på 
tidligere tiders rås tofud 
nytte lse finder man i 
form af de mange forl ad
te tørvegrave, som nu 
fremtræder som dekorati
ve søer i lokalområderne. 
Vangede Mose, Koll elev 
Mose, Kobberdammene 
og Bøllemosen er smuk
ke eksempler på, at men
neskelige indgreb i natu
ren kan gøre den endnu 
smukkere. Tak fo r nu. 
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