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AARSBERETNING FOR 1943-44

I Forretningsaaret til den 31. Marts 1944 har der været af
holdt fire Bestyrelses- og Forretningsudvalgsm øder, paa 

hvilke de vigtigste Drøftelser angik Em ner til »Søllerødbo
gen«, Forfattere til disse, Ekskursioner og Beretninger fra 
Form anden. Vi udgav sidste E fteraar »Søllerødbogen 1943«, 
der indeholdt én Artikel om de geologiske Forhold, én om 
litteræ re M inder og én om Krigenes Følger — alt i vor Kom
m une; vi har modtaget mange velvillige Udtalelser om og 
Anmeldelser af Bogen, som har anim eret os i vort Arbejde, 
der vanskeliggøres i ikke ringe Grad af økonomiske Bekym
ringer.

I Sommeren 1943 var der arrangeret en Udflugt Holte— 
Nærum  under Ledelse af fhv. Statsgeolog, Dr. phil. V. Nord- 
mann, der for M edlemmerne med Gæster gjorde Bede for de 
meget interessante geologiske Form ationer i dette smukke 
Landskab, og i Sommeren 1944 var der i Sam arbejde med 
H istorisk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune 
arrangeret Besøg paa Kaningaarden og Næsseslottet, paa hvil
ken T ur M useumsassistent Harald Langberg gjorde Bede for 
de historiske og bygningshistoriske Forhold dér; i Udflugten 
deltog M edlemmer fra »Søllerød Biblioteksforening«.

D er er endnu ikke af Bestyrelsen taget endelig Stilling 
til, hvilke A rtikler vi agter at fremkom me m ed i »Søllerød
bogen 1945«; m en der staar paa vor Ønskeseddel og har 
bl. a. været nævnt følgende Em ner: Præsternes Historie, 
Gamle Færdselsveje og Jernbanerne, Om H anne Nielsen paa
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H avarthigaarden, De store Gaardes Historie, Samling af de 
ældste Kort, Om kendte Afdøde paa Søllerød Kirkegaard, 
Kommunens adm inistrative Ledelse i 100 Aar o. fl. a. Vi 
m odtager gerne Forslag til Em ner til A rtikler i »Søllerød
bogen«.

P aa Generalforsam lingen den 1. Maj i Aar blev de fra 
trædende Bestyrelsesm edlemmer og Bevisorerne, Bankdirek
tør E. Aarup  og statsaut. Bevisor A. Schöbel, enstemmigt 
genvalgt, og der blev m eddelt Decharge paa Begnskabet, som 
viste en sam let Indtægt af 1712 Kr. 13 Øre og en sam let Ud
gift af 1720 Kr. 18 Øre; desværre var der en Gæld paa 3—400 
Kr., hovedsageligt til Bogtrykkeren. Foruden Medlemskon- 
tingenterne modtog Selskabet et Tilskud fra  Søllerød Kom
m une paa 500 Kr.; fra  en af G rundejerforeningerne var der 
modtaget 50 Kr. og anonym t et Beløb af 100 Kr. I det inde
værende Begnskabsaar 1944—45 h a r vi fra  Søllerød Kom
mune, foruden et Tilskud paa 500 Kr., ekstraordinæ rt mod
taget 300 Kr. til Betaling af Gæld. For disse Tilskud og Gaver 
bringer vi herved vor bedste Tak.

Der har i Aarets Løb været en Tilgang af ca. 20 ny Med
lemmer, saa at Antallet nu er ca. 280, hvoraf de tre har betalt 
Kontingent een Gang for alle hver med 100 Kr. Vi benytter 
denne Lejlighed til at henstille meget til vore Medlemmer 
at virke kraftig t for Tilgang af ny Medlemmer: Tal med 
Deres V enner og Bekendte, fortæ l dem, hvad vi i de tre Aar 
fra  en spæd Begyndelse h a r præsteret, og bed dem om at 
overveje, om det ikke skulde have deres Interesse at være 
m ed i vort lokal-historiske Arbejde, være m ed til at opsøge, 
bearbejde og fortælle andre om det i'ige, interessante Stof, 
der findes ubearbejdet om historiske og topografiske For
hold i Søllerød Kommune og være med til derigennem  be
skedent at bære Sten til Opbygningen af Bigets Historie; saa 
h jæ lper de os derved tillige økonomisk at gennem føre vort 
Form aal.
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Ny M edlemmer kan — saa langt Oplaget stræ kker — faa 
de første »Søllerødbøger« (1942 og 1943) for 4 Kr. pr. Aar- 
gang — Bogladepris 5 Kr. Bestyrelsens M edlemmer m odtager 
Indmeldelser, ligesom saadanne ogsaa modtages paa Kom
munens 5 Biblioteker.

Vi er taknem lige for en Underretning, dersom M edlemmer
nes Titel, Navn eller Adresse ikke er rigtige i vore For
sendelser, eller hvis de senere bliver forandret. Adresse: 
M argrethevej 22, Holte.

Holte, i O k tob er  7944.

BESTYBELSEN

A. Avnholi, Hans Bjarne, Hans Ellekilde ,
A rkivar, cand . mag.(iartner. fhv. Finanshovedbogholder. 

Selskabets Form and.

A. H o w ard  Grøn Erling Hoffmeyer P. Michelsen,
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Carl Nielsen,
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SKOVUDSKIFTNINGEN I SØLLERØD SOGN, 
SPECIELT TRØRØD HEGN

Af A. H o w a rd  Grøn.

Som det danske Landskabsbillede tegner sig i Nutiden 
med Gaardene og Husene liggende enkeltvis fordelt ud 

over Jorderne og m ed Skovene rejsende sig som skarp t af
grænsede E nklaver i det opdyrkede Land, er det skabt ved 
de om fattende Udskiftningsforanstaltninger, som blev ivæ rk
sat i Slutningen af det attende A arhundrede. Ikke m indst i 
Søllerødegnen er den skarpe Skelsætning m ellem  Skov og 
andre Jorder iøjnefaldende. Sydøstsiden af Rude Skov ud
gør det retliniede, vinkelret knækkede Sogneskel (se Fig 1 
næste Side). Sydsiden og Østsiden af Geels Skov er ligeledes 
afskaaret som efter en Snor, og det samme gælder for Nord
siden af Ravneholmene, men her er det ikke saa iø jnefal
dende grundet paa Trævæksten i de tilgrænsende Haver.

Udskiftningen havde ikke blot til Form aal at ophæve det 
ældgamle Fællesskab ved Agerdyrkningen, men tilsigtede og- 
saa en Befrielse af Skovene for den Fællesbenvttelse, som hin
drede al Skovpleje og systematisk Skovdyrkning. Det var 
navnlig K reaturgræsningen i Skovene, det var galt med. De 
fritgaaende Heste og Køer aad alle selvsaaede Planter. Den 
gamle Skov blev derfor ikke fornyet; »den m aatte forgaa 
som et Rige skilt ved sit unge Mandskab«.

Ved den bekendte U dskiftningsforordning af 23. April 1781 
søgte Staten at frem m e Udskiftningen, og den gav selv et godt 
Eksem pel ved Udskiftning af det kgl. Gods i det nordøstlige 
S jæ lland og Odsherred. Herved havde m an ikke m indst en 
bedre Ordning af Skovdi’iften for Øje. Allerede fra 1763 
havde den fra  Braunschweig indkaldte Forstm and Johann
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Fig. 1. Luftfotografi af Rude Skov 1932. Skovarealet tegner sig med sine 
mørke Toner tydeligt ud fra det opdyrkede og bebyggede Lands lysere Toner. 

Den retliniede Skelafsætning ud imod Paradismarken er iøjnefaldende.
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Georg von Langen  arbejdet paa en »Regulering« af Driften af 
de kgl. Skove i Nordsjælland, men A rbejdet herm ed stødte 
paa m ange Vanskeligheder, herunder ikke m indst Bønder
nes Ret til Kreaturgræsning i Skovene. Da Beguleringen des
uden kostede en Masse Penge uden at give de forventede 
højere Indtæ gter af Skovdriften, blev A rbejdet i 1776 stillet 
i Bero. Der blev samtidig nedsat en Kommission, som skulde 
tage de kgl. Skove paa Københavns, Frederiksborg, Kronborg 
og Hørsholm Amter »udi <Z)iesyn« og afgive »deres allerunder
danigste Betænkning og Forslag om alt, hvad til disse Skoves 
Vedligeholdelse og Forbedring, saavel i Henseende til nye 
Skoves Opelskning, som til Skovning og alt, hvad heraf de- 
pendere, findes fornødent«. (Bentekam m erets Besolutions- 
protokol). I 1779 paabegvndtes efter Instruktioner udarbejdet 
af Overforstmester Daniel Nicolaus v. Warnstedt (1729—1802) 
de saakaldte »Skovseparationer«, der bestod i en M arkering 
i T erræ net af de frem tidige G rænselinier m ellem Agerjorden 
og de Skovarealer, som ved Udskiftningen agtedes »forbe
holdt« Kongen. Først efter at denne Separation var tilende
bragt, kunde m an tage fat paa den egentlige Udskiftning.

Ved Skovseparationerne skulde Kommissionen, der ledede 
A rbejdet, handle efter følgende Instruktion (Overforstmeste- 
rens A rk iv ):

»1) At udsee et Stycke, hvor der efter Situationen kan blive 
Kongens forbeholdne Skov til Indhegning, saaledes at den 
Græsning Bønderne og andre saavel som den Bettighed Be
neficiario hidindtil ha r havt, saavidt muuligt, aldeles fra træ 
des, og Kongen overlades.«

»2) at giøre Accordter med Beneficiarii og andre om at af- 
staa deres Bettigheder,«

»3) at give Bønderne billigt Vederlag for det afstaaede, som 
bestaar udi:
a) a t de, uden for den kongl. Indhegning værende Træer, af 

Eg og Bøg skal blive omsagne og borttagne, enten saa snart 
det efter Fornødenhed til Udviisning kan lade sig gjøre, 
eller og i visse Aar, paa det, at Bønderne desto bedre kan 
benytte sig af Grunden.
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b) a t den Giærsel og Tørveskiær, der er udenfor Indhegnin
gen, overlades Bønderne.

c) Bønderne gives Afslag for al Skovskyld.
d) Bønderne miste den Gotgiørelse de have nydt for hidind

til værende Skov Indhegninger, siden disse nu kan blive i 
den nu udførte kongl. Indhegning eller blive udlagt til 
Bønderne.

e) at Kongen for første Gang indhegner m ed Steengierder, 
m aa de paastødende Bønder tage vis Andel i Vedligehol
delsen for Eftertiden.

f) Hvad Gotgiørelse Bønderne da kan tilkomme, nyde de i 
afkiøbende eller nedlæggende Gaards Jorder eller gives 
Afslag i Hartkorn.«

»4) For Besten m aa Commissionen paasee, at denne Got
giørelse bliver efter de lokale Omstændigheder.«

»5) Commissionen slutter og Accordter paa kongl. Appro
bation med Vedkommende herom, og om andet efter de locale 
Omstændigheder.«

»6) Commissionen lader ved en Landm aaler afsticke den 
kongl. Skov til Indhegning.«

Denne Instruktion giver en Del Oplysninger, hvoraf flere 
h a r  praktisk  Betydning endnu i Nutiden.

Under Punkt 1 anføres ganske naturlig t H ovedform aalet at 
befri de til forbeholdne Skove udsete A realer for Græsning 
og alle andre Benyttelsesrettigheder. Dernæst følger en Bede- 
gørelse for, hvilken Erstatning der skal ydes de brugsberet- 
tigede Bønder. Da der ikke forelaa nogen skarp Grænse mel
lem Skov og Agerland, m aatte en Afstikning af faste Skov
grænser efter rette L inier medføre, at der udenfor disse 
Grænser kom til at staa en hel Del Træer. E fter Instruktionen 
skulde disse ikke tilfalde de Bønder, som ved Udskiftningen 
fik  de paagældende A realer udlagt til Fæste, m en Trævæksten 
skulde snarest muligt fjernes. Samtidig kom der til at ligge 
betydelige ubevoksede A realer indenfor de afsatte Skovgræn
ser. Landbokommisionen, som ordnede den endelige Udskift
ning, ansaa det im idlertid for ønskeligt, at der kom til at høre 
en lille Skov til hver Bondegaard. Overensstemmende herm ed
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fik enhver Arvefæster, som ønskede det, overladt et m indre 
Skovstykke, men m ed Pligt til at hegne og frede det paagæl
dende A real og vedligeholde det med ung Skovs Opelskning. 
Senere blev der dog intet Tilsyn ført med, a t Vedligeholdelses- 
pligten blev overholdt. Brændselsnøden og de høje Brænde
priser, som kom til at raade efter 1807, m edførte derfor, at 
de allerfleste af disse Skovholme var bortryddet allerede in
den 1814. D er var dog enkelte skovelsken de Lodsejere, som 
skaffede sig noget større Skovstrækninger ved at afkøbe Kon
gen de paa  deres Lodder staaende Træer, og som fortsat vær
nede om disse Smaaskove. Som sandsynlige Eksem pler her- 
paa indenfor Søllerød Kommunes Grænser kan anføres den 
østlige Ende af Bavneholmene, Kohave mellem GI. Holte og 
Trørød og de to Skovholme ved Vedbæk Kirke. Gamle Kort 
viser, at der mellem Sandbjerg og Trørød har været talrige 
Skovholme, som nu alle er forsvundet.

U nder Punkt 3, Stykke e, findes den meget vigtige Oplys
ning, at Kongen bekoster den første Indhegning af Skovene 
med Stengærder, m en derefter skal Bønderne deltage i Ved
ligeholdelsen. Det frem gaar af A rkivalier i Rigsarkivet, at 
dette Spørgsm aal h a r været meget nøje drøftet, og ved Bente- 
kam m erresolution af 9. November 1780 blev det definitivt fast- 
slaaet, at Skovhegnene skulde sættes helt »paa den forbe
holdne Skov-Grund, saaledes a t Bøndernes tilstødende Jorder 
intet derved fragaar.« Den senere ved Forordningen af 29. 
Oktober 1794 om Hegn og Fred for Jorder i D anm ark fastsatte 
og ved den endnu gældende HegnslOv af 6. Marts 1869, § 5, 
fastholdte Bestemmelse, at »Skellinien skal falde m idt i Heg
net, saaledes at der til samme afgives lige megen Grund af 
begge de tilstødende Ejendomme«, gælder saaledes ikke for 
Hegnene omkring Statsskovene.

Der lagdes stor Vægt paa, at Hegnene blev omhyggeligt op
ført, og m an m aatte flere Steder hertil indkalde særlige Sten
sættere. Det frem gaar saaledes af en Skrivelse af 26. Marts
1783 fra  Overforstmester v. W arnstedt til Overførsteren i Kø
benhavns Amt, at der fra Holsten er ankom m et 8 Mand, som 
skal arbejde for Forstvæsenet. 6. Maj gives Besked om, at 
Holstenerne skal opsætte Hegn om »Giel Skov og Præstens
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Jord i Søllerød«, og 27. Maj indberetter Overforstmesteren til 
Rentekam m eret: »at Landm aaleren er nu færdig med at viise 
Linierne og afstikke Skiæl Pæle paa det 1ste Kiøbenhavns Di
strict undtagen udi Søllerød Kirkeskov, . . . . . .  Den 7. Juni

Fig. 2. Skematisk Tegning af Jordvold med foranliggende Grøft.

1783 indberetter Overforstmesteren til Rentekam m eret, at 
Arbejdsfolkene paa Københavns Amt har faaet forhøjet Ak
korderne paa Hegnssætningen, og den 18. Septem ber m edde
les det Forstm ester Diiring: »at Steen Gierder blive satte om 
Hs. Kongel. Maysts. forbeholdne Skov paa de Steder efter den 
anordnede Maade, som gaar til Bøndernes Overdreve, men 
paa de Steder, som gaar til Bøndernes K ornm arker m aa op
føres gode Jord-Grøvter, . . . . . .  Ved en Skrivelse af 29. Maj
1784 kan Overforstmesteren da ogsaa indberette til Bente-
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kam m eret, at: »løvrigt haver jeg tillige med Fornøyelse seet, 
at de ved Trørøds Indhegning i forrige Aar giorte Voldgrøfter 
ere meget vel med levende Gierde beplantede.« Det kan saa
ledes m ed Sikkerhed fastslaas, at Hegnene omkring de kgl. 
Skove i Søllerød Kommune er sat i 1783.

Hegnenes Art haves beskrevet i en instruktorisk Skrivelse 
af 4. April 1778 fra  Rentekam m eret til O ver jægerm ester C. C.

Fig. 3. Gammel »Jord-Grøft« ved Trørød Hegn. Jordvolden er i Tidens Løb 
blevet trampet ned til de to Stenlag, som oprindelig udgjorde Fundamentet. 

Den udvendige Grøft er helt tilpløjet.

Gram angaaende Sætning af Hegnet omkring Holte Overdrev 
(Rude Skov). Rentekam m eret ønsker anbragt: »Volddiger 
med Grøft foran og levende Gierde ovenpaa uden noget Ræk
værk, hvorved følgende Poster blive at iagttage:

1. Grøften giøres IV2 Alen dyb, 2rU Alen breed oven i og 
V2 Alen breed i Bunden.

2. Et Q uarter fra  Grøftens Kant begyndes Volddiget, hvis 
Grund udad mod Grøften vil kunne lægges med eet eller to 
Lag af Steen.

3. Volddiget gives tilstrækkelig Høide og Bredde sam t be
hørig Skraahed indad og beplantes med hvid Torn, Avnbøg,
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Birk eller Hessel til levende Gierde, . . . . . .  Det skulde end
videre paases, at den udvendige Kant af den udvendige Grøft 
nøje fulgte Skellinien. Skematisk optegnet skulde et saadant 
Hegn da se ud som vist i Fig. 2.

Besterne af en saadan »Jord-Grøft« kan ses langs Nordvest
siden af Trørød Hegn (se Fig. 3). De to Lag Sten ligger stadig 
paa Plads, m en Jordvolden er efterhaanden blevet nedtram - 
pet, saaledes at den nu kun er ganske lav, m en indad i Sko
ven meget bred. Ved Pløjningen af den udenfor liggende 
Mark har m an lidt efter lidt faaet fyldt den udvendige Grøft, 
saaledes at M arken nu gaar helt ind til Foden af Stensa;t- 
ningen. Dette rokker im idlertid ikke ved den Kendsgerning, 
at det rette Skel m ellem Skov og Ager frem deles gaar 2V2 
Alen udenfor Stensætningens Fod. Allerede i 1797 opstod der 
en Strid herom. Kromand D reyer ved Røjelsbom (Ny Holte 
Kro) havde paa et Stykke langs sin Jord tilkastet Grøften 
udenfor Skovdiget. Da det blev opdaget, paalagde Bente- 
kam m eret Amtm anden at rejse Sag imod Dreyer, og denne 
blev dømt til at genopgrave Grøften og desuden betale en 
Mulkt til Søllerød Sogns Fattigkasse. Ved flere senere Domme 
— senest Østre Landsrets Dom af 26. Marts 1943 — er Skov
ejerens E jendom sret til Jorden i 2V2 Alens Bredde udenfor 
Foden af Stensætningen blevet stadfæstet.

Op til Overdrevsjord, hvor der græssede løsgaaende Krea
turer, var en solidere Indhegning nødvendig. Her blev der 
sat enkelte, undtagelsesvis dobbelte Stengærder. Omkring 
Geels Skov, Søllerød Kirkeskov og Bavnholmene, der græn
sede til saadan Overdrevsjord, blev der sat enkelt Stengærde. 
Forsiden af Diget kunde da gøres lodret. Foran Stensæt
ningen blev der gravet en Grøft ligesom ved Jordvoldene, 
saaledes at Grøftens ydre Kant nøjagtigt fulgte Skellinien. 
Denne forløber derfor ligesom ved Jordvoldene 2x/2 Alen 
udenfor Foden af Stendiget. En saadan, saakaldt »Ned
skæring« foran Stendiget kan endnu adskillige Steder tydeligt 
ses som f. Eks. langs Østsiden af Geels Skov mellem Nærum- 
vejen og Søvej og i det sydøstlige H jørne af Søllerød Kirke
skov (se Fig. 4), men mange Steder er Nedskæringen helt for
svundet ligesom Grøften foran Jordvoldene. Som et enkelt
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Fig. 4. Enkelt Stengærde med foranliggende, endnu tydelig iagttagelig Ned
skæring. Nogle selvsaaede Træer har fundet Vokseplads i Nedskæringens Bund.
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Eksem pel kan nævnes Sydsiden af Søllerød Kirkeskov, hvor 
Kirkestien nu indtager Nedskæringens Plads.

E fterhaanden som dyrkede M arker har afløst Overdrevene, 
og senere i stor Udstrækning Villahaver har afløst M arkerne, 
e r det rette Grænseforhold mellem Skoven og den udenfor 
liggende Jord  gaaet m ere og m ere i Glemme. Det kan m an

Fig. 5. Havehegn anbragt i nogenlunde rigtig Afstand fra Skovgærdet, uagtet 
at den udvendige Grøft ikke er stærkt fremtrædende.

let overtyde sig om ved at gaa en T ur langs Skovdigerne, hvor 
de grænser op til Villahaver. De fleste H aveejere lever tyde
ligt i den lykkelige Tro, at deres Jord i hvert Fald  gaar til 
Foden af Skovdiget. Kun faa Steder er Havehegnet anbragt i 
tilbørlig Afstand fra  Digets Fod (se Fig. 5). Nogle H aveejere 
er endda saa dristige at mene, at Skellet efter de almindelige 
Hegnsregler gaar m idt paa Diget, og de anbringer deres Hegn 
overensstemmende med denne Tro (se Fig. 6). Det er ganske 
ulovligt.

Da Skovdigerne var rejst, blev de ved Synsforretning over
draget Lodsejerne til Vedligeholdelse efter de almindelige 
Retsregler, der gaar ud paa, at m an skal holde halvt Hegn 
mod Naboer. I Praksis fortolkes dette sædvanligvis saaledes,
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Fig. 6. Havehegn, ulovligt anbragt ovenpaa Skovdiget. Den virkelige Grænse
linie mellem Skoven og den udenfor liggende Ejendom ligger i venstre Side

af Billedet.
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at m an skal vedligeholde den Halvdel af Hegnet, som m an 
h ar paa sin hø jre  H aand, n aar m an staar m ed Ansigtet ind 
mod Naboens Jord. Med Hensyn til Skovdigerne spiller denne 
Bestemmelse dog i N utiden ingen større Rolle. Det er yderst 
sjæ ldent, at der er Anledning til at foretage noget ved de 
gamle Hegn. Den Dygtighed, hvorm ed de er udført, er i høj 
Grad beundringsværdig. Igennem de 160 Aar, som er for
løbet siden deres Rejsning, h a r det praktisk  talt ikke været 
nødvendigt a t røre ved dem. Kun hvor de udsættes for k raf
tig Vold som ved ulovlige Passager ind i Skoven, kan en Op
retning af Stensætningen være paakrævet, og det besørger 
Statsskovbruget som Regel for egen Regning.

Med Hensyn til selve Udskiftningen af Skovene og Afstik
ning af de frem tidige G rænselinier var der mange Vanskelig
heder at overvinde, og særlig i Københavns Amt, hvor Kro
nen ikke som i de andre nordøstsjæ llandske Amter selv ejede 
det meste Bøndergods. Til Illustrering af, hvor om fattende og 
krævende dette Arbejde m aa have været, kan meddeles føl
gende Oplysninger om de U dskiftningsarbejder, som førte til 
Indfredning af Trørød Hegn.

I Løbet af Sommeren og E fteraaret 1779 blev der truffet 
fuldstændig Aftale om Udskiftningen med Beboerne af Lands
byerne Bagsværd, Lille Værløse, Ballerup, Ganløse, Slags
lunde, Kollekolle, W irum , Søllerød, Farum , Staunsholte, 
Holte, Trørød, øverød, Bregnerød og Kirkeværløse. I Trørød 
havde m an allerede otte Aar forud tænkt paa at faa iværksat 
en Udskiftning, og m an havde i den Anledning i 1771 ladet 
udfærdige et Kort over Byens Jorder. Dette Kort beror nu i 
M atrikulsdirektoratets Arkiv (se vedhæftede Planche I). Det 
viser tydeligt de opdyrkede Vange og disses Opdeling i Agre 
efter det helt fra  M iddelalderen stam m ende System for Fæl- 
lesdrift. Udenom Vangene ses Overdrevene, der i betydelig 
Udstrækning er træbevoksede. Mod Nord haves Signatur for 
gammel, næsten sluttet Skov omkring »Beve Gravene« op til 
Maglemoserenden, der danner den nordlige Bygrænse. Dette 
Skovparti er nu helt bortryddet. Mod Nordvest haves et an
det større Skovparti. Det er dette, som nu udgør den nordlige 
Del af Trørød Hegn. Mod Nordøst i »Nye W ang« var der ud
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strakte Ellemoser, og mod Syd var der ligeledes betydelige 
A realer bevokset med Skov, hvoraf der endnu er enkelte 
Sm aarester tilbage.

De eneste tydeligt frem trædende Veje er M athildevejen og 
en Sidevej fra denne til Trørød By. De stæ rkt frem trædende, 
m ørke Linier paa Kortet er tilført dette senere, form entlig 
ved Planlægning af Udskiftningen. Det samm e gælder Area
lernes N um m erering fra  1 til 7. Denne Num m erering giver 
ogsaa Nøglen til Forstaaelse af de Jordkøb og Magelæg, som 
m aatte ordnes, inden Trørød Hegn kunde blive indfredet til 
varig Skov.

Om den endelige Ordning af Udskiftningen giver en Ind
beretning til Københavns Amts Landvæsens Protokol følgende 
Oplysninger:

»Anno 1781, u /9, blev Landvæsens Commissionen holdt i 
Trørød i Følge det kgl. Bentekam m ers Skrivelse af 13. Marts 
dette Aar, for ikke aliene at inddele nogle af det kgl. Bente- 
kam m er fra  S. Drewsens Gaard ibidem kiøbte Jorder imellem 
vedkom mende Lodsejere i bem eldte Trørød By til Vederlag 
for de til Skov Separationens Frem m e afgivne Jorder, men 
endog tillige at tillægge E jeren  af G aarden Nr. 4 nemlig Lau
rits Olsen der næsten afgiver alle sine Jorder til bemeldte 
Skov Separation, en samlet Jordlod i Byens Omraade, hvor 
da blev afhandlet saaledes som følger.

1) Angaaende Jens Hansen som E je r af Gaarden No. 2 der 
m ister Endeel nemlig om trent 11 Tønder Land af sin Lod 
i Enghauge-Skoven, blev afhandlet, at faa til Vederlag 
derfor givet 4x/2 Td. Land af de Jorder, som Bentekamme- 
re t h a r tilkiøbt sig af S. Drewsens Jordlod, nemlig Sand 
Stykke, og Aale Bakken etc.; men siden bem eldte S. 
Drewsen kiøbte Jordlod indeholder 6 Tdr. 5 Skæpper 
Land blev afhandlet, at Jens H ansen beholder alt og der
1 Stedet afgiver til Oluf Andersen paa Gaarden No. 6
2 Tdr. af sin op til hans Lod grænsende Jordlod og der
foruden af Fr. Andersens Lod 1 Td. L.

2) Angaaende Oluf Andersen som E jer af Gaarden No. 6 fra
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hvis Jordlod afgaar om trent 9 Td. 6V2 Skæpper Ld. til den 
kgl. Skovs Indhegning, gives derfor til Vederlag:

a) de 2 Tønder Land, Jens Hansen afgiver fra sin Jord
lod næst op til bem eldte Oluf Andersens Lod.

b) En Eng, Krog Holmen kaldet, som forhen h a r tilhørt 
Lauritz Olsen paa Gaarden No. 4, og indeholder om
trent 2 Tønder Ld.

c) En Tønde Ld., som Jens Hansen afgiver af sin Over
drevs P art og

d) En Tønde ditto Land af bemeldte Overdrev som Lars 
Olsen erholder, altsaa 2 Tønder Ld., som Ole Andersen 
faar af Overdrevet sam let med sine øvrige ellers til
kommende Del af Omraadet.

3) Angaaende Lars Olsen som E jer af Gaarden No. 4, blev 
afhandlet m ed Foreningen im ellem ham  og samtlige By- 
mænd, at han  bliver tildelt Vederlag for sin Jordlod i 
Marken, der bliver indtaget til hans kongelige M ajestæts 
Skov Indhegning udi Om raadet op til Holte Bys Skiel, 
fra  Holtegaards Stengiærde med Kalladam m en og op 
imod Vejen, som løber fra Sandberg til Maglemoseaa, hvor 
han nyder og bekom m er efter Forordningen 2 Tønder 
Land for hver Tønde Land, som han m ister af sin Jordlod 
i Marken og Skovholmen, foruden den ham  tilkommende 
Andel af Overdrevet og Nye W ang, hvilket alt tilmaales 
som sam let paa benævnte Sted i Omraadet, n aar derfra 
var taget en til Oluf Andersens accorderet Tønde Ld., 
hvilken Andel af Om raadet og Nye W ang, tildeles som 
efter den Taxation, som derpaa bliver sat, enten af By- 
mændene selv, om da derom  efter denne Form ening 
har forandret, eller og af uvillige dertil af Retten ud
m eldte Mænd, hvorhos Lars Olsen erindrede, at da han 
nu saaledes nødsages til at udfløtte sin Gaard og dertil 
for hannem  udfordre stor Erstatning, udbad han sig Kom
missionens gode Recommendation til det kgl. Rentekam 
m er om en tilstrækkelig og efter Omstændighederne pas
sende Bygningshjælp, ellers beholder han fremdeles sin 
Eng i Maglemosen som forhen.«

24



Under Punkt 4 omtales Delingen af Resten af Om raadet 
sam t »Nye Wang«.

Under Punkt 5 anføres: »Fremstod Skoleholderen Monse 
Engel og erindrede Commissionen at hannem  blev givet nogen 
Jord til Græsning i Følge Forordningen af 27. April inde
værende Aar.« Trods Skoleholderens energiske Krav, blev 
det ikke bevilget.

Beretningen slu tter saaledes: »Og da intet videre for denne 
Side var at forhandle, og foranført for Lodsejerne var blevne 
oplæst, og da intet videre for denne Side havde at erindre, 
blev Commissionen sluttet.

Datum  ut supra.

Paa H err Ekscellence G eheim eraad og Amtm and Scheel 
Plessens Vegne.

I. Ibsen.
N. Sundberg. I. M. Nørager.

Som Nærværende:

S. Nordenberg, Joh. Schiith, Ole Jørgensen,
Jens I. P. S. Hansen, Anders A. J. P. Johansen,

Lars Olsen ...................

Samtlige Boemænd i Trørød.«

Som det frem gaar heraf, havde m an først m aattet købe 
nogle Arealer, som kunde tildeles navnlig E jeren  af Gaard 
Nr. 4 i Erstatning for den Jord, han mistede ved Indfrednin- 
gen. Andre A realer havde m an købt for direkte at inddrage 
dem under Skovomraadet. Købene skete i Henhold til en 
Rentekam m erresolution af 27. April 1781, hvorved Kamme
ret approberede de i E fteraaret 1779 trufne A ftaler med de 
paagældende Lodsejere. D er anføres herom :

a) »Med Conference Raad Fabritus Tengnagel er sluttet en 
Forening om Afstaaelse af den til hans Lystgaard EENROM 
henhørende Hestehauge, af Indhold 3 Tdr., 4 Skp., 1 Alb. 
H artkorn, imod at ham  udlægges til Vederlag en under Een- 
rom  indbefattet Skov og en liden Strim mel af Frydenlunds
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Jorder, sam t derfor tilstaaes for den større Mængde af Træer, 
han derved taber, m ere end ham  igen udlægges, 50 R. Afslag 
i hans aarlige Afgifter af Frydenlunds Jorder, og endelig 9 
høje Træer, som fandtes at staa visse hans Indretninger i 
Vejen.

b) Af Strandm øllens E jer Chr. Drewsen er købt den hans 
G aard No. 7 i Trørød By tilhørende Græsningsret i Holte 
Overdrev for 6 Høveder, Agerlandet til samme i Trørøds nye 
Vang, sam t nogle flere Ager og Eng Stykker, tilsam m en 63 
Tdr. 12.419 Quadrat-Alen Jord, imod Kiøbesum 250 R. og F ri
hed for alle Afgifter, Skatter og af hans tilbageholdte Jorder 
ved bem eldte Gaard i Trørød Bye* saaledes som hoslagte hans 
Skiøde udviser.

c) Geheim eraad Lüxdorph er for Afstaaelse af en Fiske
dam  paa Holte, øverød og Trørød Byers Overdrev, som un
der Skov-Indhegningen indtages, bevilget Fritagelse for den 
deraf hidtil svarende Afgift 1 B. 32 S. til den kgl. Kasse og
3 R. til vedkom mende Bønder, som herefter af Deres M aje
stæts Kasse bliver a t udrede.

d) G artneren ved Frydenlunds Slot forlanger for Afstaa
else af et ham  ved bemeldte Slot til Græsning for sine Mate- 
rial-Heste og nogle Køer hidtil anviste Vænge tilligemed 
Dyrehaugen sammesteds, at tillægges i Frem tiden 20 Tdr. 
Havre, 8 Læs Hø og 3 Læs Halm  til Sommer-Fourage for 
tvende Material-Heste, hvilket hans Begiæring synes billig og 
velbegrundet.«

Kun ca. 15 Tdr. Ld. af det indfredede Areal tilhørte forud 
fuldtud Kronen. Paa dette Areal, der var indhegnet m ed Bis
gærde, fandtes Kultur fra  v. Langens Tid. Hertil kom end
videre et fra Frydenlund inddraget Areal paa IOV2 Td. Ld.

Det fra  Enrom  erhvervede Areal er paa Kortet fra  1771 
(Planche I) betegnet som Hestehave Nr. 2. Nord herfor ligger 
Arealet til Gaard Nr. 7, som blev afkøbt Drewsen, og mod Syd 
det fra Frydenlund inddragne Areal, der er betegnet som 
Hestehave Nr. 1. Midt i det til Skov indtagne Areal er paa 
Kortet med Kapitæler skrevet: SKOVPLANTAGE. Det var 
her de v. Langenske Plantninger fandtes. Paastkriften: Ind-
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taget til den Kongelige Skov, er paaført senere i Forbindelse 
med Planlægningen af Udskiftningen.

I Rigsarkivet (Pakkesag Gruppe 4) findes en sam let For
tegnelse over de Arealer, som Trørød Hegn kom til at om
fatte, udarbejdet allerede 1. Juni 1780 af Landinspektør O. 
Fensm ark. Den angiver følgende Tal:

a) af Nr. 4 ................................... 19 Tdr. 7.646 Qd. Al.
b) af Nr. 6 ................................... 9 » 12.382 » »
c) af Nr. 2 ................................... 11 » 50 » »
d) af Drewsens Fuglebakke og

Magle-Mose-Eng 2 » 10.266 » »
e) af Forstindhegningen .......... 15 » 3.751 » »

58 Tdr. 6.095 Qd. Al.
Videre ønskes hertil tillagt 
af fri Ejendom :

f) af Drewsens Kildeeng Nr. 2 . .  7.350 » »
g) af Frydenlund Heste Hauge 

Nr. 2, H err Conference Raad
Fabritius tilh ø re n d e ..............  31 » 7.155 » »

h) af Frydenlund Heste Hauge 
Nr. 1 indhegnet og henlagt
til Brug for Slotsforvalteren 10 » 6.024 » »

100 Tdr. 12.624 Qd. Al.

Det samlede Resultat m aa herefter siges at have været 
meget gunstigt for Skoven, idet der efter Kortet fra  1771 at 
dømme af Trørød Bys Jorder blev indfredet et fu ldt saa stort 
Areal som det, der forud var skovbevokset.

Andre Steder i det nordøstlige S jæ lland gik fra  en Tredie- 
del til H alvdelen af Skovarealet tabt ved Indfredningen. Til 
Gengæld kunde saa det indfredede Areal dyrkes langt inten
sivere, end det tidligere havde været muligt. Indfredningen 
af Trørød Hegn skete ogsaa forholdsvis hurtigt. Andre Steder 
var A rbejdet først afsluttet i 1791.

Først da kunde m an for Alvor tænke paa a t gennem føre 
en forbedret D rift af de kgl. Skove .V ed kgl. Besolution af
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16. F ebruar 1791 blev det befalet: »at nuværende Vildt- og 
Forstm ester Claussen og Forstinspektør Briiel skulde sam 
m entræde for at udarbejde en P lan og Forslag til Indtægter
nes Forøgelse af Skovene, uden dog at overtræde de Regler, 
hvorpaa en god Forst-Oeconomie grunder sig, . . . . . .  I Hen
hold til denne Bestemmelse blev der i 1792 iværksat en ny 
Opmaaling af de kgl. Skove. Kortet over Trørød Hegn (se 
P lanche II) findes opbevaret i Skovreguleringens Arkiv. Det 
giver interessante Oplysninger om Skovtilstanden 10 Aar efter 
Indfredningen.

Det nordvestlige H jørne var tæt bevokset m ed gammel Bøg. 
Det var den Skov, som stod der allerede forud for Indfred
ningen. Kun nogle fugtige Partier, der ved G rænseregulerin
gen var blevet lagt ind til Skoven henlaa ubevoksede. Disse 
fugtige P artie r kan stadig erkendes. De er i 1944 bevoksede 
med unge Ask. Den gamle Skov h a r dog ikke faaet Lov til at 
blive staaende re t længe. Den nu paa Stedet staaende Bøge
bevoksning er ca. 130 Aar gammel. Det er saaledes Afkom af 
den gamle Skov, som m aa være blevet hugget i Aarene mel
lem 1805 og 1820. Lysningshugsten er form entlig begyndt 
efter det store O ldenaar i 1804.

To Steder til var der gammel Skov, paa N ordskraaningen 
ned mod Maglemose og paa Sydøstskraaningen ud imod F ry
denlunds Jorder. Hele det øvrige Areal var dækket med 
ganske ung Skov, hovedsagelig af Bøg og Eg. Kun i den 
v. Langenske Plantage var Træerne noget ældre. Kortet viser, 
a t der m aa have været arbejdet m ed stor Energi paa Skov
opelskningen. Kun ubetydelige A realer omkring de gamle 
Tørvegrave og om kring Oldtidshøje i den vestlige Del af 
Skoven ved Vejen m ellem Trørød og Vedbæk henlaa utilplan- 
tede. Her vokser der nu ung Bøgeskov, men i denne findes 
enkelte gamle Ege, stam m ende fra  Arealets T ilsaaning med 
Agern kort efter 1804. Paa det smalle Stykke af Skoven mel
lem Kystbanen og Grænsen mod Enrom  staar der mange 
meget smukke Ege, form entlig stam m ende fra  den første 
Tilsaaning straks efter Indfredningen. Med deres høje, slanke 
Stam m er h a r disse Ege og en Del andre lige Vest for Bane
linien en helt anden Form  end den bredkronede, grovgrenede
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Form, der ellers kendetegner gamle Ege i de nordøstsjæl- 
landske Skove. Det tyder paa, at m an ikke har brugt Agern, 
indsam let i N ordsjælland, til Saaningen, men Agern hentet 
andetsteds fra, muligvis fra Nordtyskland, hvor Ege af denne 
Type er alm indeligt forekommende.

Allerede i Pogeskolen indprentes det Børnene at nære na
tional Stolthed over det store P lantningsarbejde, der er ble
vet udført paa Jyllands Heder. E t lige saa im ponerende Ar
bejde er blevet udført paa Øerne ved Genopbygning af Skov 
ud fra  de som Regel kun kum m erlige Skovrester, der blev 
reddet ved Skovudskiftningen. H er har m an blot ikke saa 
stæ rkt Indtryk af, at det d re je r sig næsten om en Nyskab
ning af Skov, som det faktisk har været Tilfældet i Trørød 
Hegn.







OM BØLLER OG OM BØLLEMOSEN 
VED SKODSBORG

Af Hans Bjarne.

Der har vel sagtens engang været Bøller i Bøllemosen, 
det er nok derfra, den h a r sit Navn, og hvem ved: m an 

kan m aaske endnu den Dag i Dag finde Bøller i Mosen; jeg 
er ikke saa kendt med Forholdene dér.

Men Bøller og Bøller er to højst forskellige Ting — eller 
rettere sagt flere forskellige. E fter den store »Ordbog over 
det danske Sprog«, der for dette Ords Vedkommende er redi
geret af Søllerødboeren afdøde Professor, Dr. phil. Kr. Sand- 
feld, anvendes Ordet Bølle saaledes bl. a. som Betegnelse 
for et rundt, pølseagtigt Læg paa Kvindeklæder eller som 
Valk i H aaret; det hed i denne Betydning af Ordet vistnok 
egentlig Bølge og anvendes nu kun dialektisk. Endvidere, 
siger Ordbogen, anvendes Ordet Bølle dialektisk og fagligt 
om en Tyr, der —- i Modsætning til en Stud — er kastreret 
som voksen. Det kan ogsaa være Betegnelse for Bær af for
skellige Arter af Planteslægten Vaccinium, bl. a. for Blaa- 
bæ r; i denne sidste Betydning er Bølle beslægtet med Ordet 
Bold i G rundbetydningen et rund t Bær; det er nu kun lidt 
brugt i Rigssproget, og dog kan m an saa sent som i 1917 
finde det benyttet af Martin Andersen Nexø  i »Ditte Men
neskebarn. En Barndom«, 1917, Side 151: ». . . . Ditte var rap  
paa Næverne . . . .  Ditte plukkede Bøller, som blev solgt paa
T o r v e t . . . . . .  Og der var engang — efter Dansk biografisk
Leksikon — en nu uddød Adelsslægt, bl. a. en ærværdig 
Biskop m ed det nu noget ildeklingende Navn Bølle, der vist 
hidrørte fra  Sølvbølgelinierne i Slægtens Vaaben.
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Saa bruges Ordet Bølle endelig i endnu én Betydning, som 
vi nu alle kender, nemlig som Slang-Betegnelse for en Per
son, der overfalder sagesløse Mennesker, en ondsindet Volds
m and og i videre Betydning ogsaa om en raa, ubehøvlet og 
uvorn Person. I denne sidste Betydning er Ordet forholdsvis 
nyt; det skal nemlig først være dannet i 1885; det synes 
dog, som om det i de aller seneste Aar paa et enkelt Om- 
raade tillige h a r faaet en m ildere Betydning og er blevet 
svækket noget; det anvendes eksempelvis spøgende som Kæle
ord over for Børn: Din lille Bølle!

Om Anledningen til denne ny i 1885 opstaaede Betydning 
af Ordet Bølle skal jeg her redegøre lidt nærm ere: Den 
nævnte Ordbog oplyser, at der i 1885 huserede en Flok af 
Læredrenge og lignende, som vakte Opmærksomhed ved 
deres Uvornhed og som efter deres Tilholdssted Bøllemo
sen ved Skodsborg kaldte sig Bøllesjakket (o: Bøllemose
foreningen), hvilket Ord af andre blev opfattet som: For
ening af »Bøller«, hvorved Ordet blev løsrevet fra  sin Op
rindelse og blev Betegnelse for de enkelte Medlemmer af 
Banden og for enhver, der, som disse gjorde, udøver Volds
handlinger o. 1. mod sagesløs Mand.

Birkedommeren, Kancelliraad U. Schou, der tillige var 
Politim ester, kalder stedse i Politiets Protokoller »Forenin
gen« for Bøllesjappet; dette stam m er form entlig fra  en F ejl
høring af, hvad der under Forhørene er blevet kaldt »Bølle- 
sjaMret«; et S jak  er en Gruppe af Personer, der danner et 
Arbejdshold, en kam m eratlig A rbejdergruppe; det anvendes 
m aaske særlig blandt Jordarbejdere og andre ikke profes
sionelle Arbejdere.

Det frem gaar af andre Kilder — bl. a. af en Artikel af 
Forfatteren, Professor Karl Larsen i »Dania«, et Tidsskrift 
for Folkem aal og Folkem inder, i hvilken Artikel Betegnel
serne »Bølle« og »Bøllesjap« grundigere omtales, at denne 
Forening af Vagabonder navnlig holdt til i Bøllemosen.

Oprindelig skal de m indst ondartede af O ptøjerne ved 
Bøllemosen og andre Steder have bestaaet i, at Vagabon
derne uden nogensomhelst Foranledning slog H atten af 
andre, fredelige Skovgæster og derved foranledigede Klam-
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m eri og Slagsmaal; men der findes i hvert Fald  i »Dagbla
det« for det nævnte Aar adskillige Beretninger om alvorligere 
Spektakler, Slagsmaal, ja  endog om et Drab i Ju li M aaned 
paa »Hulvejen paa Sognefogdens Grund« i Søllerød. Dette 
findes naturligvis ogsaa behandlet i Politiets Protokoller. 
Det var navnlig i Egnen omkring de store Gaarde, Sølle- 
rødgaard, Egevang, W esselsminde o. fl. a., at Excesserne 
fandt Sted m ellem eller ved disse Gaardes store, sammen- 
skrabede Stabe af urolige danske og m aaske dengang navn
lig svenske A rbejdskarle og -piger, og det m aa i hvert Fald 
om E fteraaret 1885 have gaaet meget »varmt« til. Bladet 
»Dannevirke« bringer saaledes i September fra  en Mand, 
hvis Kald siges at skaffe ham  et nøje Indblik i disse For
hold, en Beretning, hvori det bl. a. hedder: » . . . . D e  saa- 
kaldte »Bøller«s og deres Forenings Historie er endnu be
standig indhyllet i Halvmørke. Man ved endnu ikke, hvem 
der er den egentlige Stifter af denne Forening af Slyngler, 
Sjovere og deklasserede Personer, der af lu tter Tilbøjelighed 
og under Indflydelse af utæm m et Baahed overfalder sages- 
løse Personer sam t bibringer dem Næveslag i Ansigtet, Spark
etc.........  (Det er) blevet m eddelt os, at selve denne Forening
oprindelig ikke er kjøbenhavnsk. Den har tidligere havt og 
h a r endnu et Forbillede i en Egn i Nordsjælland, der har 
et uforholdsmæssigt stort Antal Personer at opvise, der er 
straffede for Vold og andre Forseelser og Forbrydelser. 
Dette er Egnen omkring Holte (o: GI. Holte) og Søllerød. 
Her skal der allerede længe have været afholdt Møder af 
»Bøller«, og herfra  skal Navnet være kommet. Der har 
været Tider, hvor Baaheden og Virksomheden have faaet 
saa hyppige Udtryk i denne Egn, at det f. Eks. vides, at 
enkelte Personer for Tiden have fundet det raadeligst at 
have liggende ladte Bevolvere i H jem m et for at værge sig 
mod Overfald sam t kun at gaa ud, bevæbnet med vægtige 
S t okke . , . . « .  Denne Beretning i »Dannevirke«, der er op
taget i »Dagbladet«, er im idlertid sikkert overdrevet betyde
ligt; den frem kaldte i hvert Fald omgaaende i det sidst
nævnte Blad nogle »Stemmer fra Publikum«, som tog Af
stand fra  »den m aleriske Belejringstilstand«: de boede i en
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ligesaa idyllisk som fredelig Egn; selvfølgeligt forefalder 
der Slagsmaal paa de store Gaarde, særlig i Høstens Tid, 
m en selve den faste Befolkning i Søllerød By, som ialt kun 
udgør 10 å 12 Fam ilier, er lu tter velstaaende og bedre stil
lede Folk, og noget egentligt P ro letariat findes aldeles 
i k k e . . .  o. s. v. Beretningen i »Dannevirke« stemples som 
en »Røverhistorie«.

Det var altsaa om E fteraaret, at det stod saadan til i 
Søllerød Kommune; men allerede i F oraaret samme Aar, 
1885, havde Dommeren fundet Anledning til i et Retsmøde 
den 13. April — der denne Gang angik Vold imod Politiet 
i Charlottenlund — at tilføje Retsprotokollen følgende: 
»Dommeren fandt Anledning til at bemærke, at der næsten 
hver Søndag Aften indfandt sig ved Dandsepladsen Grøn- 
dalshuset et større Antal Personer, bestaaende af Arbejds- 
mænd, Dagdrivere, Læredrenge og deslige, nærm est i en 
Alder af m ellem 16 og nogleogtyve Aar, som foranledigede 
en ganske overordentlig Uorden navnlig ved uden nogen- 
somhelst Grund at anfalde og prygle andre Tilstedevæ
rende under et eller andet Paaskud, hvorfor de ogsaa under 
et saadant derved foranlediget Opløb saa Leilighed til navn
lig at tilvende sig andres Hatte. De havde dannet en For
ening, som kaldes »Rølleforeningen« eller »Bøllesjappet«, og 
det var Dommeren, som Politimester, meget m agtpaalig- 
gende at søge at faa dette overhaandtagende Uvæsen paa 
enhver Maade hæm m et til Opretholdelse af Retssikker
heden«.

Jeg har nu i Sommeren 1944 i Landsarkivet systematisk 
gennem gaaet Københavns Amts nordre Birks Politiprotokol
le r og Domprotokol m. m. for A aret 1885 uden dér at finde 
Søllerød Kommunes Byer eller Befolkning frem hævet eller 
optrædende i særlig Grad i Sager om O ptøjer, Politiuorde- 
ner og lign. i Bøllemosen eller dens nærm este Omegn; det 
var vist navnlig udenbys Urostiftere, i flere Tilfælde var det 
københavnske, der var Ophavsmænd, og det var i m indst 
lige saa høj Grad Charlottenlund ved Grøndalshuset og de 
andre Byer og Gaarde i Birket, der leverede Bidrag til Op
tøjerne.
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Nu er det jo muligt, at O ptøjerne ved Bøllemosen og iøv- 
rigt i Søllerød Kommune allerede h a r fundet Sted før 1885, 
eller at de nok h a r fundet Sted dér, m en ikke h a r ført til 
Politirapporter eller -forhør, fordi Befolkningen dér selv har 
»ordnet« Sagen med de paagældend Vagabonder paa samme 
Maade, som det bl. a. blev gjort i Cliarlottenlund Skov i 
1885: seks yngre, stærke Mænd enedes om at give de saa- 
kaldte Bøller en Lektion; en af K am m eraterne spadserede 
efter Aftale med Silkehat paa i Skoven — det var særlig 
denne Hovedbeklædning, de havde et godt Øje til — medens 
K am m eraterne havde fordelt sig i Nærheden bag Træerne. 
Det varede ikke længe, før to »Bøller« nærm ede sig Lokke
duen, væltede sig ind paa ham  og slog ham , hvorefter Kam
m eraterne styrtede til, gennm pryglede »Bøllerne« og bog
stavelig talt bøjede og bukkede dem sammen. Denne Sag 
blev ikke om talt i Dagspressen.

I en Mængde Tilfælde førte disse O ptøjer og Voldshand
linger im idlertid til Politiforhør og Domsafsigelser, og i 
denne Henseende er det interessant at se, at der navnlig i 
Begeringens Blad »Dagbladet« skarp t blev klaget over de 
alt for milde Domme i disse Voldssager. Eksempelvis hed
der det i »Dagbladet« for den 14. September 1885: » . . .  . sær
lig er der een Ret, der vedblivende g jør sig bem ærket ved 
Domme, hvis Lem fældighed danner en skj ærende Modsæt
ning til de paagjæ ldende Forbrydelsers Art og Talrighed. Der 
sigtes her til Nordre Birks Bet. Ingen Del af Landet har i 
den senere Tid tildraget sig saa megen Opmærksomhed, 
hvad Betstilstanden angaar, som denne Del af K jøbenhavns 
um iddelbare Omegn . . . .  Det er oprørende at tænke sig, at 
et saadant Forbund som den saakaldte »Bølle«-Forening . . . .  
skal kunne bestaa, uden at Politiet kan komme det tillivs, 
og det er endnu forargerligere at se, at n aa r det endelig 
lykkes Birkets Politi at faa fat paa en af Voldsmændene, 
saa slipper han  m ed en Straf, der i ingen Henseende kan 
virke afskræ kkende . . . .  At forholdsvis saa faa af »Bøl
lerne« anholdes, kan  m aaske finde sin Undskyldning i Man
gel paa tilstrækkelig Politistyrke . .. .« o. s. v., og det fore- 
slaas derfor i Artiklen at dele denne forholdsvis store Ju ris
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diktion i to. »Birkedommeren m aa ikke undre sig over«, 
hedder det videre, »om Folk siger, at han synes a t have 
m indre Medfølelse med dem, der lider Uret og Overlast, end 
med dem der forøver den . . . .« o. s. v. Der blev ogsaa i 
Bladene udtalt Æ ngstelse for, at Bølleuvæsenet nu (o: i Sep
tem ber), n aar »Sæsonen slutter i Nordre Birk«, skal for
lægge »Forlystelserne« til Hovedstaden. Det var allerede saa- 
dan, at der eksisterede en temmelig vidt forgrenet Forening, 
og at »Bøllerne« grasserede i København, navnlig Østre An
læg; men »bliver alt ved, som det gaar nu, kan vel Almenhe
den efterhaanden m aaske blive fortrolig med denne Lande
plage, som m ed Oldenborrer, Politik og andre Skæbnens 
uafvendelige T ils k ik k e lse r ... .«  (I 1885 var den Skade, 01- 
denborrerne havde forvoldt paa Afgrøderne og i Skovegne, 
meget betydelig i visse Egne af Landet.). Det ser altsaa ikke 
stærkt ud til, at det lykkedes Dommeren som Politim ester at 
gennem føre det, som han i det ovenfor omtalte Retsmøde 
den 13. April tilføjede Retsprotokollen om paa enhver Maade 
at opretholde Retssikkerheden paa dette Omraade. Som Svar 
paa den nævnte Artikel i »Dagbladet« for 14. September 
frem kom  Dommeren dog nogle Dage senere i Aftenberlin- 
geren med en længere Redegørelse, i hvilken han betegner 
Angrebene som ugrundede; mange af de Rygter, der verse
rer, kom m er ikke til Politiets Kundskab, og mange m aa be
tegnes som Vaas og Sladder. Om de paastaaede m ilde Af
gørelser henviser Dommeren til de overordnede Retter, hvis 
»Præjudicater« U nderdom m eren nødsages til at følge, selv 
om han undertiden selv kunde være af en anden Mening med 
Hensyn til S traffegraden; han henviser til, at Amtet har den 
kontrollerende Myndighed, idet enhver paadøm t Justitssag 
indsendes til Amtet, der bestemmer, om Dommen skal ap
pelleres eller e j ; at Retssikkerheden i B irket skulde være 
truet betegnes som sort Usandhed, og det skulde slet ikke 
undre ham, »om Excessernes Antal var større end de i Virke
ligheden er«, n aar det tages i Betragtning, at han til at holde 
Orden i en Jurisdiktion, der har en Udstrækning af ca. 3 
Mil mod Nord og 3V2 Mil mod Vest, kun har 24 Politibe
tjen te og 1 Politiassistent. Overfor store Excesser vil selv



følgelig en saadan M inimumsstyrke være aldeles betydnings
løs, men takket være den store Befolknings egen Ordens- og 
Sømmelighedssans er det hidtil gaaet godt.

Om den saakaldte »Bølleforening« er der, saavidt det 
frem gaar af Politiets Protokoller og Dagbladene, meget lidt 
oplyst; det m aa være klart, at der i et »Samfund« som Bøl
lernes nok kan have foreligget en vis Organisation med et 
afta lt Fællesform aal, med Vagtposter, Signaler o. 1., men 
nogen regelmæssig Forfatning eller Vedtægter kan  der sik
kert ikke have væ ret for en Kreds af saa prim itive Menne
sker. U nder en Række Politiforhør i April M aaned af Uro
stiftere og Voldsmænd søgte Dommeren ved enhver Lejlig
hed at komme tilbunds i denne Forenings Eksistens, For- 
m aal m. v.; men det lykkedes aabenbart ikke; en af Arre
stanterne oplyser, at han ikke selv har væ ret Medlem af 
»Bøllesjappet«; han ved, at to andre i samme Sag arreste
rede Bøller h a r været eller er M edlemmer; han ved ikke 
andet om Foreningens Form aal, end at den bestaar af en 
Del unge Mennesker, som kom m er samm en om Aftenen for 
at more sig og gøre Skovture; men at dens Form aal skal 
være a t gøre Spektakel er ham  ubekendt. En anden Arre
stant forklarer, at han h a r været Medlem af den saakaldte 
»Bølleforening«, men at denne kun gik ud paa, at Medlem
m erne skulde gaa ud samm en i Skoven for a t m ore sig, de 
havde ikke til Form aal at gøre Spektakler; en tred je  siger 
i Betten, at han kun en M aaned h a r været Form and, og For
eningen bestod da kun af en halv Snes Mennesker, men der 
eksistrede ikke Love eller Vedtægter for Foreningen, og For
m andsskabet bestod egentlig kun i at samle Pengene ind 
til de D rikkevarer, de skulde fortære, n aar de var samlet. 
En ung A rbejdsm and erkendte i Betten, at han  var Medlem 
af »Bølleforeningen«, og at han havde slaaet en T jener fra 
Strandvejen uden anden Grund end den, a t der pludselig 
var opstaaet en Lyst til a t prygle En eller Anden, og da T je
neren stod i en bekvem Nærhed, gik det ud over ham .

N aar m an nu erindrer, at disse her omtalte Begivenheder 
fandt Sted i de politiske K am paar i 1880’erne med Finans
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lovsprovisorierne og med Dannelsen af Riffelforeningerne 
»til Kamp mod ydre og indre Fjender«, saa kan det ikke 
forbavse, at de ogsaa blev benyttet som U dgangspunkt for 
Parodier o. 1. i den politiske og satiriske Del af Pressen. Saa- 
ledes havde »Dagbladet«, som var det ny H øjres Organ og 
som altsaa støttede Estrups Regering og Landstinget, den 15. 
Juli 1885 følgende:

»DE TRE BØLLER  
Et B ru d -P ro verb e  m e d  een H andling .

H ov ed p erso n ern e:
V iggo: O verløber.
E dvard: B ølle.
P ér: U nd erbølle .

Kor a f A sp iranter m . fl.

Scenen  er paa H jørnet af Integade.

(B ø ller  og B ø lleasp iran ter  strøm m er støjen de til fra a lle  S ider, 
sv in gen d e  m ed H attene, der er m ere e ller  m in d re m olestered e  

fra D yrehavsbakken . P ér  b eh o ld er  H atten p a a ).

D erefter Skæ ndsm aal og Slagsm aal om , h vem  de skal m ule  
idag  . . . .  E r der da ikke én , der har et forn uftig t F orslag  til 

A fp ryglingen  for idag?«

Og det illustrerede, satiriske Ugeblad »Punch« indeholdt 
den 16. Juli:

»SPÆ ND OG SPARK.

F o ren in g sliv e t b lom strer frod igt i D ann evan g. D et er ikke  
læ nge sid en , at F rim urerselskabet »P ip« o p retted es; derefter  
glæ d ed es O ffen tligh ed en  m ed  F oren in gen  »B ram inern es Klub«, 
saa kom  R iffe lforen in gern e  og en d e lig  i  d isse  D age »B øllefor
en in gen « .

L øjerligt nok sp iller  H attene en  H ovedrolle  i  d isse  F oren in gers  
V irksom hed . H ovedform aalet for »P ip« sy n es at væ re det at 
skaffe  S tifterne en B lyh at paa de n y  M edlem m ers B ek ostn ing . I 
»B ram inernes Klub« sy n es  E rh vervelsen  af lig n en d e  »H atte« at 
væ re H ovedsagen . R iffe lforen in gern es H oved øjem ed  gik  ud paa 
at sk yde sam m en for at skaffe  V en streførerne trekantede H atte, 
og en d e lig  g ik  »B øllesjapet«s H oved bstræ belser ud paa at slaa  
H atte af Ikkem ed lem m ers H oveder, for at M edlem m erne paa en  
b illig  M aade kunde kom m e i B esid d else  af d en n e H oved bek læ d
n in gsgen stan d .
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D isse  F oren in ger  har im id ler tid  alle faaet paa H ovedet af Øv
r igh ed en ; R iffe l- og B ø lleforen in gsm ed lem m er har en d og  faaet 
M artyrglorier m ed  T illad e lse  til at bæ re sam m e.«

* * *

Endeligt: H vorfra har da saa Bøllemosen sit Navn? Det 
siges i flere Haandbøger, at Navnet stam m er fra  P lan ter af 
Bølleslægten, saaledes bl. a. i Daniel Bruun:  D anm ark, Land 
og Folk, at det h idrører fra den talrige Forekom st af Mose- 
bølle (vaccinium uliginosum), og i Berlingskes Leksikon: 
P lanten Bølle, der bl. a. vokser omkring Bøllemosen . . . .  har 
givet denne Navn. Jeg havde den Opfattelse, a t det var en 
meget gammel Betegnelse for Mosen; men ved mine Under
søgelser i Sommer (1944) i Geodætisk Instituts A rkiver kom 
jeg til det for mig overraskende Besultat, a t Betegnelsen 
Bøllemosen paa Generalstabens og æ ldre Kort forekom m er 
temmelig sent. De æ ldre Kort viser end ikke Mosen m arke
ret paa Kortet, og saa sent som ved G eneralkvarterm ester- 
stabens O pm aalinger i 1827 (i Størrelsen 1 : 20.000) er Mo
sen nok m arkeret paa Kortet over Dyrehaven, men uden 
nogen Betegnelse. Paa det følgende G eneralstabskort som 
udkom — det er m aalt i 1852 og rettet i 1855, Størrelse 
1 :20.000 — er Mosen m arkeret, men den er betegnet »Dyre- 
havsmosen«; i 1869 udkom et Generalstabskort i Størrelsen 
1 :160.000, paa hvilket Mosen nok kan ses, men der er ingen 
Betegnelse derved, formentlig paa Grund af Kortets ringe 
Størrelse. Det ovenfor omtalte Kort, der blev m aalt i 1852, 
blev igen rettet i 1877, og nu kaldes Mosen til Afveksling 
»Kjørom-Mose«!. Der blev saa ikke foretaget M aalinger eller 
Rettelser vedrørende disse Landsdele i Aarene mellem 1877 
og 1899 (1900); men paa et Kort fra  dette (disse) Aar 
(1 : 20.000) findes Mosen for første Gang betegnet »Bølle
mosen«. Paa Udstykningskortene i M atrikulsarkivet findes 
ingen af de her nævnte tre Betegnelser paa Bøllemosen, op
gives det mig i Arkivet, ejheller findes de paa nogle i Geo
dætisk Institut beroende Fotografier af Kort eller Bettelser, 
som ikke er offentliggjort.

Nu kan vi altsaa af det foregaaende se, at Bøllernes Ex
cesser efter Dommerens Protokoltilførsel den 13. April 1885
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form entlig m aa have fundet Sted allerede i det foregaaende 
Aar, thi der dansedes jo da sikkert ikke i den aabne Danse
salon ved Grøndalshuset »hver Søndag Aften« i den næ r
meste, kolde Tid forud for April Maaned, form entlig ikke
i hele V interen 1884—85, og m aaske h a r Excesserne endda 
fundet Sted /ø r  1884. Og vi kan endvidere se, at Navnet 
Bøllemosen først findes paa Kort fra 1877, 7—8 Aar før det 
ny Bøllenavn synes at være opstaaet. Saa tvinges m an til at 
overveje, om det nu — hvad jeg anser for det sandsynlig
ste — er Bøllefamiliens P lan ter: Mosebøllen, Blaabær, Tytte
bæ r eller andre, der har givet Mosen sit Navn, eller om den 
skulde have faaet Navn efter de »Planter«, der holdt til ved 
Mosen, og som maaske, uden at det har været almindelig 
kendt, allerede i Aarene før 1885 h a r kaldt sig Bøller fra  en 
Lejlighed, en Aarsag eller et Paafund, som jeg ikke kan 
øjne Forklaring paa; Bølleforeningens Eksistens og Bølle
navnet kunde jo  da godt først være komm et frem  og være 
blevet kendt ved Politiets K lapjagt paa Bøllerne i 1885 og 
ved Behandlingen af Sagerne.



OLDTIDSMINDER OG OLDTIDSFUND 
I SØLLERØD KOMMUNE

Af A. A vn h olt .

I neden staaen d e A rtikel bringer Selska
bet første D el —  T id en  in d til om kring  
den yn gre S tenalders B egyn d else  —  af 
G artner A vnholts R edegørelse  for O ld tids
m in d er  og O ld tidsfun d  i S ø llerød  K om 
m une. S lu tn in gen  af A rtik len  v il  fø lge i 
»S øllerød bogen  1945«.

Det var en Aften for snart mange Aar siden, jeg stod i 
Rulleskoven under de gamle Bøge og saa ud over Magle- 

mosen ved Vedbæk. Dagen havde været varm  og solrig, men 
nu efter Solnedgang kom der en behagelig Kølighed, og mens 
Høstens gule Maane hævede sig over Trørød Hegn, begyndte 
Taagen langsom t i den stille Aften at stige ude over Magle- 
mosen. Men i Modsætning til, hvad der ellers er Tilfældet, 
n aar Mosekonen brygger i den danske Sommernat, steg T aa
gen ikke som lette, hvide Dampe til Vejrs, m en krøb lang
somt ud langs Mosen og udfyldte alle Lavninger, indtil den 
laa som en hvidgraa H avflade og dannede til sidst ligesom et 
Billede af S tenalderfjorden med dens mange Vige og Smaa- 
holme, saadan som jeg ofte havde tænkt mig det. Som L and
skabet laa dér en kort Tid, belyst af Maanelyset, var det et 
uforglem meligt Syn, som jeg aldrig senere fik  at se. Nu er 
K rattet og Træerne vokset sig store og dækker for længst for 
Udsynet, men hvad jeg den Aften i Som m ernattens Koglen 
saa som i et Drømmesyn, fik jeg gennem Aarene ved praktisk  
A rbejde Lejlighed til at bevise. Nu er meget forandret siden 
den Gang, Byen ved Bækken er saa sm aat begyndt at krybe
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ud over Magiemosen, og ad Aare vil den dække alle de gamle 
Stenalderbopladser, men til den Tid vil vi forhaabentlig eje 
alle de haandgribelige fundne Minder, Arven fra  Søllerød 
Kommunes ældste Beboere, i vort eget Museum eller i Na
tionalm useets Samlinger; thi med Bette skriver Jobs. V. 
Jensen:

H vad H aänden form er er Aandens Spor, 
m ed Flint h a r Oldbonden tømret, kriget.
Hver Spaan du finder i D anm arks Jord 
er Spor af dem, der h a r bygget Riget.
Vil selv du kende dit Væsens Bod, 
skøn paa de Skatte de efterlod.

De ældste Spor af Mennesket.
H vornaar de første M ennesker besøgte eller strejfede vor 

Egn, kan ikke med Sikkerhed fastslaas; men antagelig skal 
vi helt tilbage til omkring ved Aar 10.000—8.000 f. Chr. 
Isen var da helt borte fra  D anm ark, men endnu havde 
Klimaet et arktisk Præg, det var den saakaldte Tundratid, 
hvor Jordbunden det meste af Aaret var frossen i Bunden; 
men i det tynde Lag i Overfladen, som Solen n aar at faa 
optøet, trivedes en lille Del arktiske P lanter. Op ad de 
øde, stenstrøede Bakkesider groede den lave Polarpil og 
Dværgbirk; hist og her stod Klynger af Bypelyng med sine 
hvidgraa, lodne Frøhoveder, ind imellem lidt Lyng, og i Bun
den den graa Rensdyrlav. I Lavningerne mellem Bakkerne og 
langs Søbredderne bredte Siv, Star og Halvgræsser sig. Af 
levende Væsener er her først og frem m est Rensdyret, Polar
ræven, Lemming og Ulv sam t en Del Fugle, særlig Rypen. 
D er ind traf et m ildere Indslag i en Periode, hvor Middel
tem peraturen i Sommertiden har været om kring 14° C., og 
hvor Tundrapræ get har været næ r ved at forsvinde; Skoven 
var begyndt saa sm aat a t gro frem  m ed storbladet Birk, 
Bævreasp og Enebær, m en dette var dog kun kortvarigt; atter 
satte Kulden ind, og der kom endnu en Tundraperiode. Saa
ledes om trent har Bensdyrjægeren mødt vor Egn, da han 
strejfede den paa Jagt efter Rensdyret. Noget sikkert Bevis
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l’or deres Fæ rden i Egnen h a r vi ikke, men Sandsynligheden 
ta ler dog herfor, idet der i vort nærm este Nabolag, ved Vest
enden af Sjælsø, er fundet en prim itiv  Pilespids med Skaft
tunge, som Sagkundskaben m ener med Sikkerhed at kunne 
henføre til denne Periode. For en Del A ar siden blev der 
ved Frydenlundsvej anlagt et Renseværk; her tra f A rbejder
ne paa et Lag Issöler, der er dannet i en lille isdæmm et Sø 
paa dette Sted. Øverst i Leret fandt A rbejderne en T ak  af 
Rensdyr, denne bestod hovedsagelig kun af Stammen, Resten 
var afbrudt. Noget egentligt Spor af Bearbejdning er der ikke 
a t finde, m en dens Form  m inder meget om de re t faatallige 
Økser, der er fundet fra  tilsvarende Periode, hvorfor der kan 
være en Mulighed for, at den kan stam me fra  Rensdyr
jægerne.

Uden om vor lille P let af Skandinavien skete der store Om
væltninger; befrie t for Isens knugende Tryk hævede Land
m asserne sig under og efter Afsmeltningsti d en ; hele D an
m ark  strakte sig vidt ud over dets nuværende Grænser, og 
Landm asserne laa, som om de vippede. Gennem A artusinder 
sank det nordlige af Landet, derefter den sydlige Del, saa- 
ledes at det nordlige atter hævedes, samtidig m ed at Havet 
skar sig længere og længere ind i Landet, eller rettere: m ere 
og m ere af Landet sank i Havet igen, store F jo rde  skar sig 
ind i Landm assen fra  alle Sider, indtil D anm ark om trent fik 
sit nuværende Udseende. Samtidig skiftede Tem peratur og 
Planteliv vekselvis; fra  T undratiden bliver Klimaet stadig 
mildere, indtil Fastlandstiden med en Sommer-Middeltempe
ra tu r paa ca. 16° C. Først begyndte Skovene at brede sig med 
Birk og Bævreasp, Fyrren  kom m er til og danner gennem 
nogle A artusinder tætte Skove over hele Landet. Hvor ud
strak te disse Fortidens Fyrreskove h a r været, faa r  vi et Ind
tryk af ved Geologernes A rbejde; disse har paavist F yrre
stubbe gennem hele Østersøen til lidt øst for Bornholm, i 
Nordsøen fra  den jyske Vestkyst til over mod det britiske 
Rige og i hele Kattegat; mægtige Skove er saaledes sunket i 
Havet. D yrelivet forandrer sig ligeledes; de arktiske D yr for
svinder og de m ere varm eelskende indvandrer, og her først 
og frem m est Fyrreskovens ukronede Konge, Elsdyret. Et
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Fund fra Fastlandstiden skal jeg her kort berette om: i Som
m eren 1942 blev der som i alle Landets Moser under Krigen 
skaaret Tørv i Kratmosen ved Trørød; under A rbejdet her
med fandt G artner Carlo W agner Rester af et Elsayr, en Tyr, 
m ed store kraftige Takker. Hovedskallen var stæ rkt sm uld
ret, og af Takkerne var hele Skovlen borte; det m aa antages, 
at Dyret i lang Tid h a r ligget frit i V ejr og Vind, inden det 
er dækket af P lan ter og Tørv. Aaret efter fand t m an Under
kæben og Halshvirvlerne, saaledes at vi nu h a r et særdeles 
godt Eksem plar fra Fastlandstiden. I Tørven omkring Hove
det laa Fyr og Enebær. At Klimaet op imod Fastlandstiden 
h a r været barsk t og haard t fandtes der ogsaa et Bevis paa et 
andet Sted i Kratmosen: paa en lille stenet Knold, der hævede 
sig op i re t dyb Tørv, stod en Birkestub; Veddet i Stammen 
var vredet og kroget, og Bødderne laa som sære, bugtende og 
vridende Slanger hen over den stenede Bund.

Noget Spor af Menneskets Tilværelse i vor Egn i Fastlands
tiden h a r vi endnu ikke, men fra  Egnene i Kommunens Nær
hed er der fundet Redskaber fra  denne Tid, og det m aa vel 
formodes, a t Mennesket ogsaa har s trejfe t her i Egnen, selv 
om han ikke endnu havde bosat sig her.

Mod Slutningen af Fyrreperioden begynder Egen at tage 
Magten i Landet, og det bliver efterhaanden et stadig bedre 
og behageligere Klima m ed varm e Somre og milde Vintre. 
Endnu er Landet dog stadig sam m enhængende m ed Jylland 
og sydlig m ed Sverige, men en bred H avarm  er skudt ned fra 
Nord og har dannet en bred F jo rdarm  mod Syd, om trent til 
om kring ved Hellerup eller Skovshoved, og vi kan nu endelig 
se, hvorledes vor Kyst ved Vedbæk h a r set ud: ved M iram are 
skød sig en smal F jo rd  ind mod Enrum  og bredte sig om
kring  Bakken, hvorpaa E nrum  ligger; under Trørødvej løb 
et sm alt Løb gennem Bakkeryggen og videde sig pludselig ud 
til en stor, bred F jo rd  ud over det nuværende Maglemose- 
Terræ n op imod M altegaard; et skønt Landskab m aa det have 
været. H er kom m er en Dag omkring 7000 A ar f. Chr. en lille 
Fam ilie eller Stam m e; det er Jægere og Samlere, og de er 
vandret hertil fra  Syd, m aaske fra  Egnen om kring Amager. 
H er ved M aglefjordens Sydside, ved Foden af de stejle
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Skrænter, løb nogle langagtige, lave Sandgrunde i en lang 
Bue ud i F jorden, hist og her stak nogle Sm aaøer eller Holme 
op af F jordens lave Vand; langs F joi’dbredden strakte Sko
ven sig med Fyr, Eg, Birk og i stort Tal Hassel. Skoven var 
fuldt af Vildt: Elsdyr, Krondyr, Urokse og ikke at forglemme 
Vildsvinet. F jo rden  var fuld af Fisk, Muslinger, Fugle og al 
Slags Havdyr.

H er valgte Stenalderfam ilien at bosætte sig, og paa en af 
Sandholmene, der laa et godt Stykke fra  Land, godt beskyt
tet af Vandet mod Ulve og andre F jender blev Teltet re js t;
1 en Cirkel blev lange slanke Hasselgrene stukket dybt ned i 
Sandet og Teltet dækket med D yreskind; inde i Teltet lagdes 
et Lag Siv og Stargræs fra  Bredden, og uden for blev Ild
stedet lagt og forsynet m ed Kampesten, hvorpaa Kødet af 
Vildtet kunde lægges for at ristes. Saa var Bopladsen i Orden, 
og Mændene kunde nu hellige sig Jagten og Tilvirkning af 
Redskaber og Vaaben, Kvinder og Børn Indsam ling af Mus
linger og andet spiseligt ude fra  F jorden  og Skoven; saa har 
de første T ilflyttere slaaet Bo i Søllerød Kommune.

Vi m aa nu forlade Fantasiens Verden og gaa over til Vir
keligheden for at prøve, hvad en Undersøgelse vil vise.

Bopladsen findes i den lille Skov hørende til Maglemose- 
gaard, dér hvor nu det store Renseværk til Øresundskloaken 
skal anlægges. D er er intet usædvanligt a t se paa Stedet, kun 
en svag Høj ning mellem de hvide Birkestam m er, og dog 
skulde det vise sig at være noget af en Sensation for Sag
kundskaben, idet det var en højst interessant Boplads fra  et 
tidligt Afsnit af den østsjællandske Kystkultur.

Bopladsen var opdaget i 1927, m en der havde ikke før 
væ ret Lejlighed til en Undersøgelse, og da der nu her efter 
K loakplanen skulde lægges et stort Slambassin paa selve Bo
pladsen, fandt jeg det paakræ vet hurtigst m uligt at foretage en 
Prøvegravning. Bopladsen omfattede et Areal paa 20 X  30 m; 
her lagdes til Form aalet en Gravning tværs over Pladsen paa
2 X  5 m; i første Felt fandtes Ildstedet, lagt i en Grube i San
det paa den daværende Strandbred. Ca. 3 m fra  dette fandtes 
nogle tilspidsede Hasselstokke staaende re t dybt i Sandet og 
i en svag Bue tværs over Udgravningen; jeg form oder, at det
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stam m er fra  et Telt eller en Hytte. I sidste Felt, der m aa for
modes at være Teltets Indre, fandtes rigeligt med Siv, Star
græs og andet, der antageligt h a r været brugt til Sovesteder 
eller Gulvet. H er fandtes ligeledes spredte K latter af gul og 
rød Jernokker, der efter Dr. Therkel Mathiassens Bestemmelse 
m aa være Sm inkefarver. Den gule Jæ rnokker kendes sikkert 
af de fleste, den findes i store Mængder i Grøfter paa meget 
jærnholdige og sure A realer; brændes den, faas den røde 
Okker; endvidere fandtes ogsaa smaa Kridtsten, som sikkert 
ogsaa h a r væ ret benyttet til Sminkning.

Det, m an finder i største Mængde i Kulturlaget, er Affalds- 
stykkerne, særlig Spaaner. Disse, der er de grove Afslagninger 
af den raa  Blok, bliver ogsaa benyttede til Tildannelse af 
Bedskaber; her findes en lang Bække, tilvirkede af Spaanen, 
som Knive, Bor, Skrabere og Stikler m. m. Blokken, der har 
faaet sin første grove Tilhugning, faar m aaske afhugget et 
større Stykke, Topstykket, hvorved der dannes en større 
F lade; fra  Kanten af denne kan nu slaas de lange smalle 
Spaaner eller F læ kker; Besten af Blokken, n aar der ikke 
kan slaas flere Flækker, bæ rer nu en større Flade m ed Ar
rene efter Flækkerne. Flækkeblokken, som den nu kaldes, 
bliver da ofte brugt til et Bedskab. Kanten mellem Slagfladen 
og Afspaltningsfladen bliver, m aaske ved en ekstra Betou- 
chering, dannet af en Kant, der m inder om en grov Basp, og 
vi h a r da Høvlskraberen. I denne K ultur findes et andet Skra- 
beredskab, ogsaa Blokredskab, m en betydelig m indre, det er 
den saakaldte Kølskraber, et næsten yndefuldt lille Bedskab, 
det er frem stillet af en ganske lille Blok, hvoraf er slaaet 
ganske smaa Flæ kker fra Blokkens ene Ende, medens Besten 
faa r Form  af et H aandtag, og vi har Haandtags-Blokken; 
den forekom m er kun i den ældste Stenalder, og Fundet af 
disse siger os straks, a t vi he r staar over for en meget gam
mel Kultur. E t andet Bedskab, som findes i størst Tal i Kul
turlaget, er Pilen (Fig. 1). Disse fremstilles af F læ kker; P i
lene i denne K ultur er kraftige og re t grove, de er i Modsæt
ning til den senere Periodes Tværpile mere skraaæggede; de 
forekom m er i flere Form er: skævtrekantet, lancetform et, 
rektangulære, skævægget til retægget Tværpil. Skal m an nu
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bestemme, hvilken Type af Redskaber eller deres Brug der 
frem kom m er ved en Udgravning fra  en saa gammel Kultur, 
ny tter det ikke at have en alt for indviklet Teori om, hvad 
dette eller h in t Redskab har været brugt til; m an m aa sætte 
sig i Stenalderm andens Sted og spørge sig selv: Hvad vilde

Fig. 1. Skævæggede Tværpile af forskellige Former.

du nu  gøre, hvis du stod uden noget Vaaben til at forsvare 
dig m ed? Man vilde selvfølgelig tage det første det bedste, 
m an traf paa, en Sten eller en Gren, og derm ed staar vi 
netop ved Kærnen til al Kultur, Stenalderm anden m aatte først 
og frem m est have Vaaben til at dræbe med, til Jagt eller For
svar. H er er allerede nævnt Pilen, der er et stort F rem skridt; 
Køllen, en Sten paa Enden af et Skaft, ha r sikkert været For- 
tidsm enneskets første store Opfindelse; derefter fandt m an 
paa at tildanne Stenen, og hertil var Flinten godt egnet; der 
frem kom  skarpe Kanter eller Spidser, som gjorde Virknin-
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gen endnu m ere effektiv. Stenalderm anden m aatte dog, som 
Nutidens Haandværkere, have V æ rk tø j: Redskaber til at 
hugge, skære og skrabe med. Det første Redskab er Hamme
ren, den er en almindelig, knap t haandstor Granitsten, der 
laa godt i H aanden; paa Stenens frem springende P artie r ses 
Sporene af Slagene paa Stenens ellers glatte Overflade. Hug
redskabet, Øksen, er en naturlig, langagtig Flintkerne, der 
ved en Række grove Afslagninger faa r en m er eller m indre 
god Form  med to hvælvede Sider. Slagene er ført i Forbandt, 
saaledes at Siderne faar ligesom en Siksaklinie; denne faar 
derefter en let Retouchering med smaa lette Slag af H am m er
stenen, saaledes at den skarpe Kant ikke skal skære Bindin
gen. Æ ggen dannes ved en større Afspaltning i Kernens tyk
keste Ende, hvorved der frem kom  en m er eller m indre god 
Æ g. Kærneøksen er den almindeligst forekomm ende Økse; 
en anden Form, Spidsøksen, m aa hovedsageligt henregnes til 
Slag- eller Spidsvaaben, en tredie Form  er Mejselen eller 
Smaløksen, alle dannet af F lintkæ rner. En fjerde  Form  er 
Skiveøksen, der forekom m er meget sparsom t i denne Peri
ode; den fandtes kun i eet Eksem plar; den er en fortrinlig 
Økse, med en bred og god Æg. Blandt Skæreredskaber er 
Flække- eller Spaankniven et fortrinligt Bedskab; oTte er 
et P arti af Byggen eller den hele tildannet ved Betouchering 
for at ikke dens skarpe Kant skal saare Fingeren under Ar
bejdet. Et P a r  andre Skæreredskaber, der hovedsagelig fore
kom m er i denne Periode, er S tiklerne; Kantstiklen er en 
Spaan med Tildannelse i Siderne, saaledes at dens skarpe 
Ende er den aktive Del; paa Midtstiklen er Enderne tildan
net og Siden den aktive. Af Bor er der kun nogle re t spinkle 
Typer, tildannet af en Spaan eller en svær Flække; ligeledes 
er sm aa Skraberedskaber tildannet af samme Materiale. I den 
efterfølgende Periode eller K ultur vil vi finde større og svæ
rere  Bedskaber til førnævnte Brug, som ikke findes i denne 
Kultur. Af Ben og H jortetak  h a r  her sikkert ogsaa været til
dannet Bedskaber i Lighed m ed andre Kulturer, m en her 
paa Bopladsen findes desværre intet, kun enkelte Knogle
rester lykkedes det at finde, og disse var ganske bløde som 
Gummi; dette skyldes, at V andet her er kalkfattigt, og det
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bløde Vand h a r da opløst al Kalken i Knoglerne; dette er saa 
meget kedeligere, som Knoglerne er det vigtigste Middel til 
at belyse Folkets Ernæring og Dyrelivet i Datiden. Spredt 
rund t i K ulturlaget laa endvidere en Mængde Skaller af Has
selnødder, der sikkert ogsaa har spillet en Rolle i Folkets 
Ernæring.

D enne Boplads, der hører til den østsjæ llandske Kystkul
tur, af hvilke der findes nogle Stykker paa Amager, og som 
nu ligger ca. 1 m under Havets Overflade, h a r  sikkert kun 
været en Sommerplads. Folket kan saaledes godt siges at 
have været en Slags Landliggere; om V interen m aa det for
modes, a t de h a r  haft en lunere beliggende Boplads.

Om Maglemosen i det følgende A artusinde h a r  været be
boet kan ikke m ed Sikkerhed konstateres; men da der i den 
nærm este Omegn er fundet Bedskaber fra denne Periode, 
m aa det formodes, at Menneskene har stre jfe t Egnen eller 
Kysterne. Et Fund  fra  Sommeren 1943 kunde tyde herpaa; 
ved Gravning til et Pum peværk ved Vedbæk Havn tra f Ar
bejderne paa Tørvelag med skiftende Lag af Sand; i Tørve- 
laget fandtes Baglemmet af en K ronhjort sam m en m ed to 
svære, brede F læ kker sam t en stor, afskaaret Sidegren af en 
K rondyrtak, en saakaldt Slagstok; alt tyder paa, at der her 
er holdt Bast af Stenalder jægere. Ved Undersøgelse af Tør
ven, hvori Fundet laa, fandtes der Blade og N ødder af Has
sel, Blade og Træ af Birk, Ask og Poppel og Bester af Eg 
med Agern. I den følgende Periode, den tidlig atlantiske Tid, 
har Egnen ved vore Kyster m uligt været beboet; meget kunde 
tyde herpaa, idet der i E rtebøllekulturens Bopladser i Magle
mosen forekom m er Ting, der lader formode, at disse er bety
delig æ ldre end først antaget; dette kan dog ikke paa næ r
værende Tidspunkt afgøres, før Nationalm useet h a r afslut
tet sine Undersøgelser paa Egnen.

Vi gaar nu igen et A artusind frem  til Tiden mellem ca. 5000 
til 3000 f. Chr.; i Mellemtiden er dog meget forandret; det 
synes godtgjort, at der h a r været vekslende Stigen og Sænk
ning af Havets Overflade, eller m aaske rettere af Landet; 
m an m ener m ed Sikkerhed at kunne spore tre saadanne 
N iveauforandringer, indtil den sidste store Sænkning (Lito-
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rina-Sænkningen, benævnt efter den lille Strandsnegl litori- 
na litorea), der nu, samm en med det friske, saltholdige Hav
vand, holdt sit Indtog i vore Farvande og frem kaldte tal
rige F jordindskæ ringer langs Landets Kyster. Landet har nu 
i store Træ k om trent sit nuværende Udseende, men ogsaa 
kun om trent; de forskellige Landsdele er stadig ved smalle 
Landstræ kninger forbundet med hinanden, men Øresund og 
Bælterne er under stærk Udvikling. Vi er nu i den milde 
og fugtige atlantiske Tid. Sagkundskaben er, efter at der er 
fundet stadig mere sikre Metoder til Datering af de arkæolo
giske Perioder, mest tilbøjelig til at antage, at denne Periode 
m aaske er betydelig yngre end først antaget. Ertebølle-Tiden 
regnede m an i tidligere Tid til at ligge mellem 8000 til 6000 
f. Chr., og nu er m an altsaa tilbøjelig til at mene, at den 
m aaske er betydelig yngre. Spørgsmaalet m aa saaledes endnu 
siges at være lidt svævende, men vil sikkert i de kommende 
Aar finde sin Løsning.

Tænker vi os nu staaende ved Vedbæk en Dag i atlantisk 
Tid en smuk, varm  Sommerdag og seende ud over Magle- 
mosen, vil vi se den blaanende F jo rd  strække sig langt over 
mod Nyvang og Folehave Skov, omgivet af den aabne, lyse 
Egeskov med Underskov af Hassel og T jørn, med en frodig 
Vrimmel af lave Buske og Planter. Skoven og de aabne P lad
ser og Engdrag er fulde af Vildt og F jorden af Snegle, Mus
linger og Fisk, et sandt Eldorado for N aturfolk, og herude 
vader Kvinder og Børn rundt i det lave Vand efter Snegle, 
M uslinger og andet spiseligt; m idt i F jorden  sejler nogle 
Mænd rundt i en Baad, dannet af en udhulet Egestamme, og 
et Sted glam m er en Hund fra en Boplads. Men ikke alt er 
Idyl; med den lune Sommervind, der stryger hen over 
F jorden, kom m er Dufte, der ikke just m inder om Violer, 
fra  de m ange Bopladser rund t om Fjorden.

Ertebølle-Kulturen langs Maglemosen.
Vi m aa nu med Nutidens Øjne betragte Bopladserne langs 

med Maglemosen og denne Del af Søllerød Kommune. Vi 
begynder vor Vandring ved Vedbæk, ved Øresundskysten, 
lidt Nord for Stationsvej, helt ude ved Kysten paa det Areal,
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der ligger mellem Strandvej 416 og 420; he r træffes F lin t
affaldet i Sandet ude ved Kysten og i H avejorden, hvor der 
er fundet flere Stykker Oldsager; ved Affaldsstykkerne i 
Jordoverfladen sporer m an oftest Kulturlaget i den dyrkede 
Jord, medens m an m aa søge M uldvarpens H jæ lp paa Grøn
svær og uopdyrket Jord. M uldvarpen graver gennem alle 
Jordlag, og Jordens Indhold af m indre Sten kom m er da ofte 
m ed op i Skuddene, og ved at undersøge disse kan m an da 
spore K ulturlaget og Bopladsen.

G aar m an ad en af V ejene Larsensvej eller Marievej i Ved
bæk, vil m an se, hvorledes Terræ net stiger op mod Strand
vejen; her findes nemlig Bester af en Klitryg, der løber 
parallelt med S trandvejen; den ses bedst til venstre for 
Strandvejen fra  Marievej til Stationsvej, hvor V illaerne lig
ger temmelig højt.

Vestgrænsen for Bopladsen, Vedbæk By, gaar fra først
nævnte Sted, Nord for Stationsvej, forbi den lille Dam i 
Hedetofts Have, sk raat over Terræ net ned til Stationsplad- 
sen ved Vedbækhus, herfra  skraat over Byen mod Sydøst til 
Thomsens G artneri og Engvej, herfra  følger den endelig 
Klitryggen mod Nord. I Læ af denne, der antagelig fra om
kring Fastlandsti den og m aaske før har sendt sit fine Sand 
ind over Maglemosen, helt op gennem historisk Tid, har 
Stenalderfolket boet, og her finder vi nu deres E fterladen
skaber i Form  af Bedskaber, F lin taffald  og Knogler, ofte 
sam m enkittet af det jernholdige Sand. Oldsagsformerne er 
i Hovedsagen de samme som i den ældste Boplads fra Kyst
kulturen, men m an vil snart se, at Redskaberne her ligesom 
er m ere velformede og udviklede. Typerne er nogenlunde de 
samme paa alle de andre Bopladser, men kan dog skifte 
lidt, hvad Teknik og Dygtighed angaar. Affaldet er selvfølge
ligt ogsaa her Spaaner og F læ kker; disse kan dog variere 
betydeligt, det er ikke alle, der har kunnet slaa en lang og 
god F læ kke; et Fund af F læ kker ved Dybdegravning paa 
Engvej viste nogle smukke, store og kraftige Flækker. Knu
der, der er Bester af Spaanblokke, er fra  et Sted paa Larsens
vej usædvanlig velformede, m aaske brugtes Knuderne som et 
Slags Kasteskyts; de har sikkert været et meget effektivt
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Vaaben. Af Økser er Kærneøksen fundet i flere gode Eksem
p larer; de synes endnu at være den m est forekomm ende 
Økse i Vedbæk. Skiveøksen findes herfra  i to Form er, den 
alm indelig forekomm ende og en lille, fin Type, der fin
des i Overtal i en anden af Maglemosens Bopladser. E t P ar

Fig. 2. Tværpile fra Ærtebøllekulturen. Bøgebalcken.

andre K ærneredskaber forekom m er i denne Plads, Spids
øksen og Smaløksen eller Mejslen. Til Spidsøkser hører m aa
ske to m ærkelige slanke Spidsvaaben, der fandtes ved Sta- 
tionsvej, disse er trekantede og spidse. Desuden er der Kær
neboret eller Tykboret. Af Sm aaredskaber findes i denne 
K ultur Flækkeknive, F læ kkeskrabere og Flækkebor, Skra
bere af baade Spaaner og Skiver og først og frem m est Pile, 
Tværpilen, der er baade m indre og finere end i foregaaende 
K ultur (Fig. 2), ligesom de nu er helt retæggede; ganske vist 
findes der Form er imellem, der er mere eller m indre skæv-
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æggede; men dette beror paa en Tilfældighed og paa, hvor
ledes m an h a r overhugget Flækken.

Nogen egentlig Undersøgelse af Kulturlaget i Vedbæk kan 
ikke lade sig gøre, men det har dog været muligt at faa et 
beskedent Indblik i, hvad det indeholder. Ved H avearbejderi 
1924 fand t jeg, dels paa Overfladen og dels ved enkelte Dybde
gravninger, en Del Oldsager, og senere ved Kabelnedlæg
ning i 1943 fandtes ved K loakarbejde i selve Strandvejen, ca. 
1 Meter under V ejbanen, et tyndt Kulturlag, og i dette fandtes 
et Lag af Skaller, indeholdende Strandsnegle, Blaam uslinger 
og H jertem uslinger, blandet med Fiskeben og Dyreknogler af 
Krondyr, R aadyr og Vildsvin. Laget er en saakaldt Maaltids- 
bunke, men af en større U dtrækning; den fulgtes paa en 
Strækning af 15 Meter; nogle enkelte Stykker Oldsager fand
tes i Laget, de bæ rer et ret gam melt og prim itivt Præg.

Bøgebakken.
Paa Henriksholm s M arker, Vest for Vedbæk Station, lig

ger den største af alle Bopladserne langs Maglemosen; paa 
Bakkesiden eller Hældet mod Syd stræ kker den sig næsten 
300 Meter fra Stationen mod Vest. Bopladsen opdagedes i 
1924, og samme A ar blev den undersøgt af Nationalmuseet, 
der foretog en større Gravning under Ledelse af Dr. phil. 
Gudmund H att m ed et overordentlig godt Besultat. I Aare
nes Løb h a r  jeg foretaget flere Udgravninger, der samm en 
med Overfladefundene beløber sig til godt 1100 Numre. Af
faldet ligger her saa tæt paa M arkens Overflade, at det risler 
og rasler mellem H arvetænderne, og paa Afstand faar Jorden 
et ejendom m eligt blakket Udseende. K ulturlaget ligger i en 
Tykkelse fra  0,35 til 1,65 Meter, i Flyvesandslaget over mod 
Stationen endog over 2 Meter; dette er dog ikke det oprinde
lige Lags Mægtighed; mange A arsager har m edvirket til 
Dannelse af dette tykke Lag; foruden V ejr og Vind er M ark
redskaberne det, der h a r m edvirket m est til Bakkens Ud
jævning, idet de i Forbindelse med Tyngdeloven har udjæv- 
net Bakketoppen og det øverste af Kulturlaget og dermed 
dækket det nederste Lag, saaledes at m an ofte kan finde
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Ting dybt nede i Kulturlaget, som stam m er fra  langt yngre 
Tid. E t Eksem pel paa Naturens M edvirkning til Udjævning 
af Terræ net fandt vi ved Udgravningen i 1924; her fandtes 
dybt i det uberørte K ulturlag et meget kraftigt Regnspor fra 
et stæ rkt Regnskyl, der kunde følges et P ar Meter, og som 
havde skyllet Mængder af Sand ned fra Bakken.

N aar m an med Graveskeen begynder en Fingravning i Bo
pladsen, m aa m an væbne sig med Taalmodighed. Der afstik
kes paa det Sted, hvor m an mener, det giver bedst Udbytte, 
en Grøft paa en Meters Bredde, og nu begynder m an med 
Graveskeen at grave Jorden omhyggeligt igennem i Lag 
paa ca. 10 cm; alt F lintaffald optælles efter dets Art; en 
Gang imellem kom m er der et Lyspunkt, n aar der dukker et 
Bedskab frem  af Jorden, hvor det i A artusinder har ligget 
gemt; er det for Eksempel en H jortetak  eller et Benredskab, 
m aa Staalspartelen og Penselen i Brug, den tykke Stamme 
kan meget sjæ ldent tages hel op, men skilles i mange Styk
ker. Den m aa derfor tages op i m indre Partier, der forsigtigt 
rulles ind i fugtigt Avispapir og overhældes med Glycerin. 
F aar m an den hjem , lægges Stykkerne i varm t Vand, herved 
løsnes den vedhængende Jord, og m an kan eventuelt forsigtigt 
børste B rudstykkerne med en blød Pensel. Stykkerne skal 
herefter tørres, og n aar de har naaet en ganske bestemt Tør- 
hedsgrad, m aa de lægges i en Konserveringsvædske, enten 
for de større Stykkers Vedkommende i en Blanding af Fernis 
og Petroleum , eller pensles med en Celluloidopløsning. Her
efter kan m an begynde Samlingen af hele Stykket, ofte et 
enorm t Puslespil af sm aa Stykker; en enkelt Krondyrtak, for 
Eksempel, samlede jeg af ialt 167 Stykker. Ofte er det kun 
Barken, der h a r holdt sig, medens det indre kun er Smuld; 
der m aa i saa Fald sættes en Jern traad  igennem Stammen og 
H ulrum m et udfyldes m ed Gibs; eventuelt m anglende Styk
ker m aa modelleres i Gibs og males; endelig overstryges 
Stykket med Celluloidopløsningen, og Stykket er færdig til 
a t num m ereres og katalogiseres og kan endelig indlægges i 
Samlingen. Sager af F lin t og Sten er det ulige lettere at kon
servere; her kræves kun en Bensning med Vand og Sæbe, saa 
er de i Orden.
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Størstedelen af de fundne Oldsager er selvfølgelig Sten
oldsager; her forekom m er først og frem m est de samme For
mer, som er nævnt ved Vedbæk: K ærneredskaber, Kærne
øksen, Smaløksen og Spidsøksen sam t Tykboret. Et P ar 
andre Økseformer, der m uligt er fra Periodens Slutning, er 
Trindøksen, der af nogle opfattes som en Efterligning af Ben
øksen, tildannet af et kraftig t Mellemfodsben, sam t Lim- 
ham n-Typen, efter Lim ham n i Skaane, hvor Form en er sær
lig kendt. Begge Form er er af blødere Stenarter, som Sand
sten, Basalt og Diabas og er foruden Benredskaber de ene
ste slebne Bedskaber, der findes i denne Periode. Bester af 
Slibesten findes ligeledes i Kulturlaget, de bestaar af en fin
kornet Sandsten. En Økseform, der forekom m er her i tem
melig stort Tal, er Skiveøksen, dog synes det ikke i Overtal, 
som det kunde ventes; Dr. Therkel M athiassen m ener derfor, 
at det vil vise sig ved en grundig Undersøgelse, at Bopladsen 
er betydelig æ ldre end først antaget.

Andre Bedskaber herfra  er — foruden de alm indeligt fore
kom m ende — Hamm ersten, Knusesten og Flintkugler; de 
første er ved Slag formet m er eller m indre regelmæssigt 
kugleform et; ligeledes Flintkuglerne, der er Knuder, som ved 
Slag med Ham m erstenen er tildannet som Kugler; hvad disse 
er brugt til er vist ikke helt sikkert afgjort, m uligt har de 
været brugt som Kastekugler. Skraberedskaber af Skiver, 
Spaaner, F læ kker og Boreredskaber af samme Materiale, 
er de m est alm indeligt forekomm ende Form er sam t forskel
lige Skæreredskaber.

Ben og H jortetak  er, som alt nævnt, meget daarlig t beva
ret i selve Kulturlaget, skal m an søge disse, m aa m an ud i de 
dybere Lag, som for Eksempel i Tørven neden for Bopladsen; 
her er som Begel Knogler og andet Affald kastet ud.

Langs Sydranden af Bopladsen stræ kker sig en smal Vig 
ind fra  den vestre Del af Maglemosen; her er Tørvelaget ind
t i l  Meter paa det dybeste. Ved en Gravning i denne Del, mel
lem Bopladsen og den ovenfor liggende brede Tange, der fra 
Vedbæk stræ kker sig nogle Hundrede Meter ud i Maglemo
sen, kom en Mængde Knogler og H jortetak-M ateriale frem, 
og m ellem dette ogsaa enkelte Redskaber. Øst for den blinde
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Vej over mod Stationen, hvor jeg lagde nogle Prøvegrøfter, 
var M aterialet tilsyneladende m ere talrigt, men var her dæk
ket af over 2 Meter Flyvesand. Redskaberne er forskellig
artede, nogle store og kraftige K rondyrtakker h a r alle Side
grene afskaaret med Undtagelse af den store Øjegren, der er 
bevaret; herved er den om dannet til en udm æ rket Hakke, 
der vel har været brugt til Ler og Løsning af Muslinger eller 
andet; at de h a r været benyttet ses tydeligt paa det stærke 
Slid, H akkespidsen udviste paa enkelte Eksem plarer. Et 
Stykke er re t ejendommeligt, idet der er udskaaret en Tre
kant ved Roden af Takken, ligesom Rosenkransen er fjernet. 
De afskaarne Sidegrene fandtes i stort Tal rund t i Laget; de 
h a r ligeledes vseret brugt som Redskaber, de fleste som Slag
stokke ved Tilvirkning af finere Redskaber, det ses paa de 
opstødte Spidser, og af og til er en lille Flis sprunget fra 
under A rbejdet; andre har været brugt som Glattere, og atter 
andre har en stærkere Tilspidsning, som en Slags større 
Prene, til A rbejde i Skind eller lignende. E t særligt ejendom 
meligt Stykke er tildannet af en tyk, kort Sidegren, glatskra- 
bet og stæ rkt tilspidset og m ed paabegyndt Boringer fra 
Siderne, saaledes at Stykket faa r Lighed m ed et Fuglehoved; 
det h a r  sikkert været tæ nkt som en Spidsøkse. Af Krondyr
tak  fandtes ligeledes to Økser, den ene med en hel Gennem
boring, den anden med en paabegyndt, sam t et Nakkestykke 
af en større og kraftigere Økse. E t Stykke formodes ligeledes 
a t være en Økse; det var en meget stor Stamme, kløvet ved 
Skæring fra  Siderne; andre Stam m estykker viste ligeledes 
Tegn paa Kløvning ved Skæring. Afskæring af Sidegrene 
og Overhugning af Stam m er har været foretaget enten ved at 
skære eller hugge for m ed F lin tredskaber for derefter ved et 
Slag med H am m erstenen at slaa Grenen over. Et Fund bely
ser Frem gangsm aaden: i Tørven neden for Bopladsens vestre 
Del fandtes en Krondyrtak liggende over en skarp Kant af en 
Sten. Stammen var paa dette Sted hugget for m ed Økse, ved 
Siden laa en stor Ham m ersten og en Kærneøkse sam t en Skive
økse, ia lt et lille Glimt fra Hverdagslivet i den fjerne Tid ved 
Vedbæk Magi emose; hvorfor forlod Stenalderm anden A rbej
det, og hvorfor blev det aldrig udført? Blev han  et Offer for
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et fjendtlig t Overfald, eller forlod han det kun for siden at 
glemme, hvad han havde begyndt paa? Ingen kan  besvare 
det, og det vil evigt blive en Gaade. Det smukkeste Redskab, 
der er fundet i Bøgebakken, er et Køllehoved (Fig. 3), der er 
tildannet af Rodenden af en meget svær K rondyrtak, glatskra- 
bet overalt; m an ser tydeligt Sporene efter Flækken, der er be
nyttet; hele Stykket er ornam enteret med et Mønster af brede 
Baand m ed Krydsskravering og m idt i Stykket er et stort 
Skafthul. Ved Nationalmuseets Undersøgelse i 1924 gjorde vi

Fig. 3. Ornamenteret Køllehoved.

ogsaa et sm ukt Fund af H jortetak ; vi havde afsluttet Grav
ningen af en Prøvegrøft, Dr. Gudmund Hatt mente ikke, La
get gik dybere; men nysgerrig, som jeg er, tog jeg med Skov
len et Stik ned i Bunden, og blottede derved en meget smuk 
Dolk af B aadyrtak; Sidegrenen var fjernet, og det øvrige af 
Takken skrabet og skarpt tilspidset.

I Laget fandtes desuden en Mængde af forskellige Dyre- 
knogler; disse var næsten alle knuste eller m arvspaltede for 
at udsuge Marven, der aabenbart h a r været Stenalderm an
dens særlige Delikatesse, sjæ ldent var Knoglerne blot nogen
lunde hele. Af disse blev der ligeledes tilvirket Bedskaber; 
det m est benyttede Knoglem ateriale var H jortens Mellem- 
fodsben, der er af en særlig haard  Kvalitet og særlig godt 
egnet til Slibning. Af dette M ateriale tilvirkedes Økser, Mej s- 
ler og Prene. F ra  Bøgebakken fandtes to runde Prene, den 
ene med to Binge skaaret omkring Midten; en tredie er kort, 
svær og bred oval i Gennemsnit; desuden fandtes en Spydspids
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eller Lyster (Fig. 4). Af Krondyrets Albueben fandtes en kort, 
kraftig  Dolk, af Rørknogle et Stykke, der antageligt har hørt 
til et Smykke; et andet h a r udskaaret to Spidser og har været 
en saakaldt Senetrækker, til at spalte eller trække D yresener 
til Bevikling; et Mellemfodsben af R aadyr var omhyggelig 
kløvet ved Skæring fra begge Sider. Et Minde om en mislyk-

Fig. 4. Benredskaber fra Bøgebakken.

ket Jagt er et Skulderblad af Krondyr, i hvis øverste tynde 
Del der findes et lægt Saar efter en F lintpil eller et Spyd.

D yreknoglerne h a r for Videnskaben en meget stor Betyd
ning, idet de tjener til Belysning af Dyrelivet i Stenalderen. 
Af Arter, det lykkedes mig at bestemme, fandtes to Sælarter, 
Krondyr og Baadyr, Urokse, Elsdyr, Vildsvin, Bæv eller 
Hund, Bæver, Herm elin og Brud, sam t to M usearter; en Tand 
stam m er muligvis fra  den europæiske Vildkat. Fugle- og 
Fiskeknogler forekom ogsaa i stort Tal; men disse form aar 
en Amatør ikke at bestemme; kun en enkelt F iskeart lykke
des: i Tørven neden for Pladsen forekom adskillige Stykker 
af nogle m ærkelige Næb eller klolignende trekantede Horn
spidser, der ved nærm ere Undersøgelse viste sig at være Byg
piggen af den lille graa Haj fisk, Pighajen.
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Vi forlader nu Bøgebakken og re jser videre gennem Sten
alderlandet. Langs Vestsiden i en blød Bue Nord om Bøge
bakken stræ kker sig en lille Vig af Maglemosen op mod Hen
riksholm s Hovedbygning. Ude i Vigen eller Bugten ligger en 
langstrakt Holm, hvor der fandtes Spor af F lintaffald, men 
ingen Redskaber; muligvis vil det ved en Undersøgelse vise 
sig at være en Boplads; sandsynligt er her en lille Sommer
boplads. Paa M arkerne syd for Henriksholm  findes to lang
strakte Bopladser; nogle Prøvegravninger foretaget her viste 
intet Kulturlag, men paa Overfladen findes rigeligt med F lin t
affald, og nogle Redskaber herfra  er: Skiveskrabere, Skive
økser, Kærneøkser, H am m ersten og tilhuggede Spaaner.

Havemark.
Den første Boplads er Havem ark, navngivet efter E jerens 

Markbetegnelse. H erfra foreligger Fund af Kærneøkser og 
Skiveøkser, Hammersten, Flækkepile og et P ar Spaanredska- 
ber sam t nogle Skrabere. Det interessante ved Bopladsen her 
og den efterfølgende er, at Redskaberne er anderledes sikkert 
og fin t udført; trods det, at det er samme Form er og fra 
samme Periode, er her dog afgjort Forskel.

Kollsmark.
Den næste Boplads, Kollsmark, benævnt efter afdøde For

pagter Kolls paa Frederiksholm , ligger i Forlængelse af Have
m ark; m aaske er begge een Boplads, men der synes dog at 
være en tydelig Adskillelse m ellem dem. F ra  Koldsmark fore
ligger Fund af Kærneøkse, Spidsøkse og Skiveøkse; denne 
sidste viser en usædvanlig Størrelse og Godhed i Formen. 
Endvidere fandtes en Trindøkse af et ret usædvanligt Mate
riale, nemlig Terkelskov-Kalk. Af andre Redskaber er Flæk- 
kespaltere og to Flintplanker, groft firkantet tilhugget, m u
ligt til et P ar yngre Stenalderøkser; desuden er her fundet 
flere andre Ting fra  yngre Tid, hvilket kunde tyde paa, at den 
ældre og yngre Periode her er repræ senteret i samme Boplads 
som Bevis for den nyere Teori om, at de vekslende K ultur
perioder i længere Tid gik Side om Side; dette m aa ogsaa
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synes re t rim eligt; det vilde synes underligt, om en ældre, 
gammel K ultur pludseligt skulde forsvinde, fordi en ny opstod.

Frederiksholms Vænger.
De næste Bopladser er ret sm aa Pletter, der ligger nær 

samm en helt ude i Frederiksholm s Vænger eller Lukker, ret 
Syd for Schack Schackenborgs Villa. Disse h a r jeg endnu ikke 
faaet undersøgt, men haaber, det skal lykkes mig med Tiden; 
dog h a r jeg her fundet flere Bedskaber foruden F lin taffald ; 
dette kan jeg udelukkende takke de smaa sorte underjo r
diske M uldvarper for. Disse Gartnerens og Landm andens 
svorne F jender er Arkæologens bedste Forbundsfæ ller; de bo
re r og graver gennem Jordlagene, og herved kom m er baade 
Sm aaredskaber og F lin taffald  m ed op i deres Skud. Paa den 
første af Bopladserne er fundet en sm ukt form et Skraber, et 
P ar Pile og nogle Spaaner m ed Betouche sam t N akkepartiet 
af en stor Trindøkse. Et godt Stykke ude i Mosen findes en 
lille rund  Sandholm ; i Kanten mellem Sand og Tørv findes 
i M uldvarpeskudene store Mængder af Strandsnegle og 
H jertem uslinger, et tydeligt Bevis for, at denne h a r  væ ret en 
lille 0  i S tenalderfjorden. H er er megen F lin t; men af Bed
skaber findes herfra  kun et P ar Pile. Lidt Vest herfor, paa 
Spidsen af en Landtange, der skyder sig ud i det gamle F jo rd 
terræn, ligger en tred je  Boplads, der h a r en betydelig større 
Udstrækning end de øvrige; ogsaa fra  denne findes nogle Bed
skaber: foruden Pile, Kæi’neøkse og Skiveøkse, Skrabere og 
nogle bearbejdede Flintstykker.

Augustesens Plads.
Nogle H undrede Meter mod Vest finder vi endnu en Plads; 

den begynder i Kolds Indelukke, gaar over G artner Auguste
sens Have og over Grænsen mellem Københavns og Frederiks
borg Amter, lidt ind i G artner Karl Petersens Have. Heller 
ikke her er noget virkeligt Kulturlag at spore; men i en lille 
Gravning i Frederiksholm s Indelukke lykkedes det at finde 
et tyndt Kulturlag; heri fandtes en Kærneøkse og en Spaan- 
kniv samt en Tværpil.
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Magieholm.
Lidt syd for G artner Karl Petersens Ejendom , m idt i det 

aabne Moseterræn, ligger en temmelig stor, langstrakt Holm, 
den første i en Række, der i en svag Bue løber i Betningen 
Øst til Vest. I Stenalderen h a r  den været en 0  i F jorden, 
omgivet af temmelig dybt Vand til alle Sider.

I A aret 1937 foretog jeg en større Undersøgelse paa Magle- 
holm, som jeg har kaldt den efter den lille Landejendom , 
hvorunder den dengang hørte. Holmen var bearbejdet med 
Fræ ser til Dyrkning af Lægeplanter; herved kom der en Del 
F lin taffald  op i Overjorden, hvorfor G artner H am m erich 
sendte mig Besked herom  og tillod mig en Undersøgelse af 
Holmen. Bopladsen er beliggende paa Holmens Sydside. Un
dersøgelsen gav et udm æ rket Besultat, ia lt 252 Numre af Old
sager foruden det ren t videnskabelige. Form erne er de sæd
vanligt forekom m ende i denne K ultur: Skiveøkser, Kærne
økser, Trindøkser, Tværpile, Skive- og Kærnebor m. m. Noget 
usædvanligt var der dog over M agleholm-Pladsen: først og 
frem m est er Skiveøkserne mærkelige, de er for det første i 
stort Overtal, dernæst er de for en stor Del ganske sm aa og 
fine, næsten elegante; de findes egentlig her i tre Typer, den 
alm indelig forekommende, en langagtig, grov Form  og den 
lille elegante, m aaske er det kun tilfældigt og ikke nogen be
vidst Form ændring, men nægtes kan det ikke, a t det ser ud 
som tre forskellige Typer. Endvidere er der Skiveborene, af 
disse forekom et enkelt Eksem plar af rent ud kolossal 
Størrelse, det m aalte ialt 205 mm i Længden mod norm alt 
mellem 70 og 76 mm. Et tredie Stykke fo rtjener ogsaa at 
fremhæves, nem lig et langt, kileform et Flintstykke, tildannet 
af en meget svær Skive, sandsynligt et Spidsvaaben. Alt i alt 
ha r Sagerne her et meget udviklet og ungt Præg, og det skal 
sikkert vise sig ved sagkyndig Undersøgelse, at Bopladsen er 
næ r op mod yngre Stenalder. Et Fund af en sleben Flintøkse 
direkte paa Overfladen af Kulturlaget synes at tyde herpaa. 
I en Prøvegrøft ud i Tørven mod Syd fandtes flere Lerkar- 
skaar, noget, der ellers ikke er forekom m et i de andre Bo
pladser. Skaarene var af alm indelig grov og prim itiv Art, 
uden nogen Ornamentik. Ved Slutningen af den samme Grøft,
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et Stykke ud i Mosen, fandtes en Mængde Træ, mest Eg og 
Hassel, en lang tynd Hasselgren viste Spor af at være hugget 
med Økse; Snittene stod endnu rene og skarpe i Stangens 
Rodende. Samme Sted stødte jeg paa en tilhugget Egeplanke, 
der laa med Retning udad mod Mosen; den havde en Længde 
af 2,25 Meter; ved dens yderste Ende fandtes en tilspidset Ege
pæl, der sad eller laa i stærk skraa Stilling; der kan næppe 
være Tvivl om, at dette h a r været en Landgangsbro med For
tøjningspæl, hvilket yderligere blev bekræ ftet af Dr. Therkel 
Mathiassen fra Nationalmuseet, der selv havde et tilsvarende 
Fund fra en Mose. E t Bevis for Tørvedannelsen og P lante
vækstens Udstrækning i denne Periode giver Fundet ogsaa, 
idet Kystlinien paa dette T idspunkt har strak t sig over 15 
Meter længere ud end Kulturlagets Grænse; Bunden paa det 
sidste Stykke h a r da været saa blød, at m an har været nødt 
til at lægge en Bro ud, hvor m an har kunnet lægge til m ed de 
prim itive Baade.

I den første Prøvegrøft paa Holmens Sydside stødte jeg paa 
en ejendom m elig Grøft eller lignende; U ndergrunden faldt 
pludselig ganske umotiveret stejlt nedad for atter, ca. halv
anden Meter længere fremme, at stige igen; der kunde næppe 
være Tvivl om, at det var en meget gammel Gravning; men 
hvad kunde det være?. Det var med en vis Spænding, jeg 
gik i Gang med en grundig Undersøgelse af Forholdet; m aa
ske var det en gravet Gang til en Hytte eller Hule; m an ved 
jo endnu ikke noget om, hvorledes m an boede i den ældre 
Stenalder. Maaske havde jeg her for første Gang truffet paa 
en saadan, m aaske havde de boet i V interhuse i Lighed med 
Grønlændernes. Var det saadan, havde jeg for første Gang 
i Historien fundet Beviset. Men mine gyldne Drømme skulde 
snart briste; paa den fræsede Overflade kunde jeg følge det 
svage Spor af en Grøft tværs over Terrænet. For at komme 
til K larhed over dens Forløb tog jeg med nogle Meters Mel
lem rum  nogle Prøvegravninger, og da jeg naaede til Ende 
hermed, ud for en gammel forblæst Tjørn, stødte Spaden mod 
noget Glas, der desværre knustes; det viste sig at være to 
F lasker af en Form, der kendes fra Tiden omkring 1700. Ved 
Siden laa en Jærnkile af den Slags, der bruges til Brænde
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kløvning; havde det været en Gang til en Jordhytte, m aatte 
jeg være stødt paa en større Udvidelse; dette skete ikke, og 
jeg m aatte opgive min Teori om Hytten. Men hvad kunde da 
denne Gravning være? Skelgrøft kunde det ikke være, og 
endnu m indre en gammel Afvandingsgrøft. Ved H jælp af 
F laskerne havde jeg saa nogenlunde kunnet datere den, og i 
Følge D anm arkshistorien var det jo  netop omkring Svenske
krigens Tid; det kunde vel da tænkes, at det var en gammel 
Skyttegrav fra  Svenskekrigens Tid; men desværre er her ikke 
fundet noget, et Stykke Vaaben eller blot en Knap eller lig
nende, der kan bevise Teoriens Rigtighed; andet end en Teori 
kan det derfor ikke blive.

Holmen er meget stenet under den tørveagtige Jord. Ste
nene laa saa tæt som i en Stendynge; Oldsager og F lin t laa 
tæt im ellem  dem. Jorden har været opdyrket nogle Aar, nu 
ligger den igen godt gemt under Græsset og den vilde F lora; 
kun den gamle vindhærgede T jørn  staar som en enlig Skild
vagt ved Bopladsen, hvor Stenalderm anden i en fje rn  Fortid 
levede og virkede, og hvor han efter Dagens Jagter landede 
med sin prim itive Baad og fortøjede den ved Landgangsbroen. 
Maatte den endnu langt ud i Frem tiden faa Lov at blive lig
gende i F red derude i den aabne Mose, mens det danske Vejr, 
vekslende m ellem blidt og barsk, stryger hen over dens Flade.

Længere end til M athildevejen er der endnu ikke fundet 
Bopladser, men Mulighed herfor er der. Den næste Boplads 
efter Magleholm findes i Magleholms Have. Hvor stor eller 
righoldig denne er, kan desværre ikke siges; der er kun iagt
taget F lin taffald  paa Marken op mod Ejendom m en, og ved 
H avearbejde fandtes F lint og Knogler af Vildsvin og Kron
dyr; noget K ulturlag er her ikke at finde. Maaske stam m er 
Sporene fra  tilfældige og kortvarige Ophold paa Stedet.

Maglemose Sydside Nr. 5.
I A aret 1930 blev M aglemosevejen anlagt ud gennem Magle- 

m oseterrænet fra  Vedbæk til Sandbjergvejen ved Nyvang. Ud 
for M aglemosegaarden gennemgravedes en lille, rund Sand
banke, hvorpaa der fandtes en Boplads. Jeg fulgte ved denne 
Lejlighed ligesom andre Steder, hvor et større Jordarbejde ud



førtes, A rbejdet og undersøgte den udkørte Fyld, saa godt som 
det lod sig gøre og min Tid tillod det. Undersøgelsen foregik 
derfor i Kulde, Regn og Blæst, i Maaneskin og ved Lommelygte, 
men det lykkedes mig dog at faa indsam let en nogenlunde 
god Repræsentation af Bopladsens Bedskaber, selv om Mæng
den deraf ikke var stor, ia lt 50 Numre. H eraf bl. a. Kærne
økser, Skiveøkser, Skrabere, Flækkeknive, Bor, Flækkesave, 
Ham m ersten, Spaanskraber, F lækkeskraber, Flækkepile og 
de sædvanlige Affaldsstykker i rigelig Mængde sam t Knuder 
og Blokke. Noget særlig godt Besultat kan et saadan Fund 
ikke give; der synes ikke at være noget synligt Kulturlag, og 
efter Beliggenheden m aa det vel antages, at det kun har været 
en Sommerboplads. Størstedelen af Oldsagerne ligger sikkert 
endnu i Fylden under Maglemosevejen.

Oppermanns Plads.
Øst for M aglemosegaarden over mod Trørød Hegn ligger en 

anden Boplads. Hovedpunktet i Bopladsen er en lille, lav, 
rund  Banke, der ligger ret m arkeret paa den lange bugtede 
Skraaning, som kranser Maglemosens lave T erræ n og danner 
en større Vig eller Bugt, der skyder sig et Stykke ind i Trø
rød Hegn. H er er ingen Undersøgelse foretaget, kun Efter
søgning paa Overfladen. Bopladsen opdagedes for mange Aar 
siden af den daværende E jer, M useumsdirektør Oppermann, 
der lod en af sine Folk grave et Prøvehul, som im idlertid ud 
over noget F lin taffald  intet Resultat gav. Sagen var vistnok 
den, at det undersøgte var en fjernere Del af Bopladsen, hvor 
der intet Kulturlag fandtes. Fundene fra Pladsen er kun faa, 
ia lt ca. 20 Stykker, nogle re t daarlige Skiveøkser, Kærneøkser, 
nogle Skrabere og Tværpile; dog vil jeg tro, at den centrale 
Del af Bopladsen ved en nærm ere Undersøgelse skal vise sig 
a t være ret righoldig. Jeg haaber derfor en Gang at skulle 
faa Lejlighed hertil.

Maglemosegaards Vænge.
Et P ar H undrede Meter længere mod Øst ligger en stor 

langagtig Holm m idt i det lave Moseterræn. Paa en m indre
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Del af Holmens Østside, delvis dækket af Tørven, findes en 
m indre, men righoldig Boplads. Ved en m indre Prøvegrav
ning i Sommeren 1940 paa et Areal af 3 X  2 Meter fandtes 
ia lt 32 Stykker af de alm indeligt forekomm ende Form er; men 
en større Undersøgelse vilde være ønskelig. I Tørven, nogle 
Meter fra Bopladsen, fandtes i Sommeren 1941 et baade m æ r
keligt og overordentlig sjæ ldent Stykke Oldsag, m aaske ene- 
staaende i hele Europa, idet O rnam entik og Form  giver det 
et saa frem m edartet Udseende, at det er vanskeligt at sige, 
hvorfra det stam mer. Stykket er udført af Rensdyrtak og er 
en Kølle eller H am m er; den er overalt glatskrabet og tilhug
get m ed skarpe Kanter, der er kærvede; langs F laderne eller 
Siderne er skaaret længdeløbende Siksaklinier, og hvor disse 
ender i Ham m erens Bane og N akkeparti, er skaaret regel
mæssige, ligesidede Trekanter, udfyldte med Tværstriber. Ef
ter Pollenanalysen skal Ham m eren stam me fra  samme Pe
riode som Bopladsen, den æ ldre Stenalder eller rettere Erte- 
bøllekulturen; m en Rensdyret levede ikke i D anm ark i denne 
Tid, og Spørgsm aalet bliver da: Hvor stam m er M aterialet til 
Ham m eren, Rensdyrtakken, fra? Dr. phil. Therkel Mathiassen 
opstiller tre Teorier: Stykket kan m uligt stamme fra  Rensdyr
jægernes Tid, nogle A artusinder før, og da være fundet af 
Ertebøllekulturens Folk og være kastet ud i den daværende 
Fjord. SomStøtte for denneTeori tjener, atH am m eren paa visse 
Steder er meget stærkt eroderet, noget der kunde tyde paa, at 
den h a r ligget meget længe paa Overfladen, udsat for Vind 
og Vejr. For det andet: Stykket kunde være im porteret fra 
Norge eller Sverige, hvor Rensdyret har levet langt ned i Ti
den og lever endnu i de nordlige Dele; eller for det tredie: 
det kunde være udført her i Landet af Rentak, im porteret fra 
de før nævnte Lande. Hvad Form en angaar kunde Hamm e
ren godt være fra  Rensdyr jægernes Tid, da der kendes lig
nende Stykker fra  tilsvarende Perioder i Mähren og Rusland; 
men trods alle Teorier er Fundet noget af en Gaade, der sik
kert vanskeligt bliver løst. Fundet skyldes en Chauffør Vil- 
ladsen i København, der havde deltaget i U dgravningerne i 
Aamosen. Villadsen kom en Dag ud i Mosen efter Tørv og fik 
oplyst, at der var fundet Oldsager i Tørven, bl. a. Hamm eren,
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der var købt af en T ørvearbejder for 9 Bajere. E jerm anden 
overlod da beredvillig H am m eren til Nationalmuseet, hvor 
den nu opbevares. Senere er her ved Tørveskæring fundet 
Oldsager, nogle Stykker h a r jeg erhvervet til Søllerød-Museet, 
nemlig en stor Økse af K rondyrtak (Fig. 5), glatskrabet og pry
det med fine, indridsede Længdelinier. M ellemrummene var 
udfydt med Tværstreger, inddelt m ed en lille todelt F irkant, 
der giver Stykket et ret ejendom m eligt Udseende, om trent som 
sildebensvævet Stof. Endvidere fandtes en meget stor Grøn-

Fig. 5. Ornamenteret Økse af Krondyrtak. 
Foroven: Benstykke fra et Smykke.

stens-Øksehammer sam t en stor, meget sm ukt udført T rind
økse af Diabas. I en Tørv fandt en af A rbejderne et lille 
Benstykke, rektangulæ rt og fladt med to sm aa H uller paa 
Midten, sikkert et Mellemstykke til et Smykke af Bav eller 
gennemborede Dyretænder. Desværre er Nutidens m ekani
serede Form  for Tørveskæring lidet heldig for Oldsager, i 
Særdeleshed for sm aa Sager som Smykker og lignende; 
m ange værdifulde Ting gaar sikkert til Grunde eller bliver 
overset. Men heldigvis bliver meget reddet, da Folk ved Mu
seernes A rbejde og Propaganda er blevet m ere forstaaende 
for disse Funds Betydning.

Maglemose Sydside IV.
Lige indenfor Skovhegnet, ved Grænsen af Mosen og Magle

mosegaards Skov, findes en lille Boplads; den syner ikke ret 
meget, men det er dog lykkedes dér at finde nogle faa Stykker
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Oldsager, der er sm ukke og velforarbejdet: Tværpile, Skive
økse, Kærneøkse, Bor, nogle Skrabere og en Slibesten af fint- 
kornet Sandsten. Skovstien løber tværs over Pladsen. Af 
Laget her er der fra  gammel Tid opført et Skeldige. Følger 
m an nu  Stien langs Maglemoses Sydsides høje Skrænter, over 
Kælkebakken mod Kystbanen, findes der igen, hvor Nærum- 
stien løber ned mod Maglemosen og Boldbanen, en ganske 
lille Boplads. Her er dog kun ret svage Spor af K ultur
lag, der er le jre t paa og om kring en bred, rundagtig Sand
tange, der skyder sig ud i Terrænet. Ved Prøvegravninger er 
her fundet nogle Stykker af re t daarligt fo rarbejdet Oldsager 
af re t prim itivt Præg; m aaske er det et meget tidligt T rin  af 
Ertebøllekulturen. Dette vil forhaabentlig en frem tidig Un
dersøgelse afgøre.

Holmene A og B.
Følger vi den gamle Kystlinie videre mod Øst, træ ffer vi 

den næste Boplads ved K varteret om kring Holmevej, eller 
rettere omkring og paa Holmen: to store Banker, der her 
skyder sig ud mod Nord fra  den lange, smalle Bakkeryg, som 
løber ud fra  Trørød Hegn. N aar jeg her skal fortælle om 
Holmene, er det egentlig at begynde med Begyndelsen, idet 
den første Boplads, jeg fandt og undersøgte paa Egnen, var 
Holmen B, der fandtes paa Læge Philipsens Ejendom . En 
Mand, jeg kendte godt, havde ved Gravning neden for Hol
mens Vestside fundet noget Flint, og da han vidste, at jeg 
interesserede mig for saadant, viste han  mig Stykkerne, og 
til m in Glæde viste det sig at være F lintaffald, hvor imellem 
der var en Skiveøkse, den første, jeg efter forgæves Søgen 
holdt i m in H aand. Jeg fortalte Læge Philipsen om min Op
dagelse, og han var straks lige saa interesseret som jeg, hvor
for vi kort Tid efter, i E fteraaret 1923, begyndte at gennem- 
grave Arealet. Noget egentligt K ulturlag var her ikke; det 
var antageligt ved Dyrkning blevet grundigt blandet med den 
stærkt lerede Jord; en Del af K ulturlaget var desuden dæk
ket af Jorden fra  Holmens Top, der ved Planering var fyldt 
ned over Siden.
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Ved længere Tids energisk Gravning fik vi det meste af 
A realet undersøgt; let var det ikke i den lerede Jord at finde 
Flinten, desuden skulde vi ogsaa grave en meget haard  Gang
sti op. Pladsens eneste, men usædvanlig gode Ildsted, fandtes 
ved Enden af denne Gang op til Hønsegaarden, der iøvrigt 
ogsaa m aatte undersøges, til stor Fryd for Hønsene. Ved det 
stenlagte Ildsted, der m aalte ca. 1 Meter i Tværm aal, laa en 
stor Sten med en noget affladet Top; det kunde derfor se ud, 
som om m an med Hensigt havde lagt Ildstedet paa dette Sted 
for a t kunne bruge Stenen til Sæde. Redskaberne i Holme
fundet er alle gode og velformede, F læ kkerne var store og 
temmelig brede; den største, en Rygflække, m aalte ikke m in
dre end 18 cm i Længde; Kærneøkserne er store, lidt grove i 
Udførelsen, men med en god Æ g; de trekantede Økser min
der lidt om Magleholms og er usædvanlig fin t udført. E jen
dommeligt er M aterialevalget; for Eksempel er én tildannet 
af en Skive fra  en Flækkeblok. En Spidsøkse er af en meget 
elegant Form. Endvidere fandtes to Sandstens-Økser, én af 
den brede, flade Lim ham ntype sam t en Ø kseham m er med 
Skafthul. En lille, langoval Kalksten var overalt glatskrabet 
m ed tydelige Skrabespor; om kring Midten var skaaret en 
Ring. Der fandtes ogsaa nogle Knive og Skrabere af Spaaner 
sam t F læ kkeskrabere med baade ind- og udbuet Æg. Pilene 
syntes lidt større end tilsvarende paa andre Bopladser. Mel
lem Fundene var ogsaa tre meget smukke Flæ kkeblokke; af 
én Rlok kunde tydeligt skelnes eller findes de dertil hørende 
Flækker, én kunde tilpasses i sin Afspaltningsflade. Fra 
H olm efundet findes ialt 90 Numre, et ikke overvældende stort 
Resultat, men dog godt tilfredsstillende.

Paa Vestsiden af den anden runde Holm, hvor nu Konsul 
Lange har bygget sin Villa, ligger den anden af Holmenes 
Bopladser; den er ikke særlig stor i sin Udstrækning, men 
Undersøgelsen, der foretoges i Vinteren 1925, var særdeles 
vellykket. Kulturlaget, der paa det tykkeste Sted er 40 cm, 
var særdeles righoldigt paa Oldsager. A rbejdet var ret be
sværligt paa Grund af de mange smaa Risbøge, der stod mel
lem de gamle Træer, og Jorden var fuld af Trærødder. Ved 
Randen af Holmens Nordside foretog jeg en Prøvegravning
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og stødte herved paa et m ærkeligt Anlæg: paa den oprinde
lige Havbund eller -bred laa fire større Sten, tre i én Række 
og én alene sam m en med et P ar m indre Sten, hvorved der 
skabtes et M ellemrum som til en stor Træstamme. Mellem Ste
nene, uden for Mellemrummet, laa talrige, helt og halvt for
kullede Hugspaaner, nogle med skarpe og rene Hugflader, 
desuden nogle tykke, m er eller m indre forkullede Egegrene, 
et ret gaadefuldt Anlæg; et Ildsted kan det ikke være, og den 
eneste Forklaring m aa være den, at m an her muligvis har 
udhulet en Egestamme til Baad. Teorien er jo den, at 
Sagkundskaben m ener, at m an har benyttet den Frem- 
gangsmaade, at m an ved H jælp af Ilden har bræ ndt eller 
svedet Stammens Indre og derefter m ed de prim itive Økser 
har borthugget det forkullede P arti af Stammen, og dette 
tyder Anlæget her paa, men endnu findes der vistnok ikke 
noget Fund, der m ed Sikkerhed kan bevise Teoriens Rigtig
hed. E fter Undersøgelsen dækkedes Fundet til med Jord, 
saaledes at det senere kan undersøges. Mellem de to Holme, 
den yderste lille og den store, hvis Top næsten helt er bort- 
gravet, findes en Svejning, ligesom en Dal mellem to B jerge; 
her h a r formodentlig været et godt og behageligt Opholds
sted, her fandtes alle Ildstederne, i grydeformede Gruber med 
den sædvanlige Stenlægning, der var stæ rkt ildskørnet. D ia
m eteren er m ellem 70 og 100 cm; i et P a r af Ildstederne fand
tes L erkarskaar, der im idlertid kunde tyde paa, at Ildstederne 
var noget yngre end den øvrige Boplads; i samme Retning 
peger Fundet af en Pilespids af trekantet to-fliget Type, der 
fandtes i Nærheden af det ene Ildsted. I det ene Ildsted, 
øverst i Kullaget mellem Stenene, fandtes en lille, stæ rkt for
rustet Jernklum p, hvis Overside havde nogle Gruber i Lighed 
med Meteoriter, hvilket kunde tyde paa, at her en Gang var 
landet Resterne af en Jernm eteorit. Redskaberne er af 
samme Typer og Form er som i de øvrige Bopladser, dog synes 
der at være en tydelig Forskel mellem Bedskaberne herfra  og 
fra Holmen A, idet de synes noget daarligere udført end i 
førstnævnte, noget, der er ret iøjnefaldende fra  alle Pladserne 
ved Maglemosen. Det kunde synes, som om de var m er eller 
m indre dygtige paa de forskellige Pladser.
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Skodsborg.
Bopladserne paa Holmene er de sidste langs Magiemosen, 

men følger vi Øresundskysten til Skodsborg Sanatorium , fin
der vi her en kort og bred Fjordindskæ ring, der stræ kker sig 
et Stykke ind i D yrehaven til Skodsborgdammen. Ved Foden 
af Skodsborgbakken paa Sanatoriets Grund blev der for nogle 
Aar siden gravet ud til den nye kirurgiske Afdeling. Fylden 
herfra  blev for en stor Del kørt ud i Dyrehaven paa Vejen 
over Mølleaaen, hvor det lod sig gøre at indsam le F linten og 
eventuelle Bedskaber. Disse var desværre meget faa, og alt 
F lint desuden meget vandslidt, hvilket viser, at det en læn
gere Periode m aa have ligget i Havstokken. Under saadanne 
Forhold er det yderst vanskeligt at bestemme Oldsagernes 
Art eller Type; dog lykkedes det a t finde nogle Flækkepile, 
Skiveøkser, Bor og Skrabere. Muligvis h a r ikke hele K ultur
laget været under Vand. Helt op til Kystbanen sporedes i 
M uldvarpeskuddene noget F lintaffald, der ikke var vandslidt. 
De faa Stykker Oldsager, der fandtes, tyder paa, efter hvad 
deres daarlige eller m edtagne Tilstand lader formode, at være 
af meget prim itiv og gammel Form. Maaske træffes der her 
ogsaa, i Lighed med Vedbækpladsen, en Boplads fra Kyst
kulturen eller en anden tidlig Kultur.

Mélleaaen.
G aar m an gennem Chr. 9.’s Hegn, ad Kørom-Vejen til 

Svenskevejen og videre gennem Laagen, kom m er m an over 
en større, langstrakt Holm ned til Mølleaaen, her findes den 
sidste af Ertebøllekulturens Bopladser i Søllerød Kommune. 
Af Bopladsen er der nu ikke m ere tilbage; den er bortkørt 
til Fyld eller V ejm ateriale i Dyrehavens V eje; dog kan m an 
endnu i dens Nærhed finde F lin taffald ; kun en enkelt 
F lækkepil er fundet paa Pladsen.

Spredte Fund.
Bopladserne viser os kun Stenalderfolkets faste Bosteder, 

men ikke noget om dets Færden rundt i Egnen; dette m aa 
ogsaa kunne eftervises ved dets efterladte eller tabte Bed
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skaber. Der er iagttaget eller indsam let ialt et halvt Hun
drede Redskaber fra Søllerød Kommune; Størstedelen af disse 
er Skrabere, der im idlertid er meget usikre Beviser, da disse 
lige saa godt kan  være fra  yngre som fra  æ ldre Stenalder. 
Sikrest er Pile og Økser, og de faa Fund af disse giver et 
ganske godt og sikkert Revis for, at Stenalderm anden ogsaa 
vovede sig ind i det Indre af Landet paa sine Jagtture og 
ikke holdt sig til Kysten alene. F ra  Jord  i en Have ved 
Udvidelse af GI. Holte Gade fandtes en Flækkepil, og fra  Eg
nen omkring Trørødgaards Mose fandtes to Trindøkser, en 
lille Mejsel fra  selve Mosen og et P ar H jortetaksøkser, nu i 
Nationalm useet; disse m aa sikkert henregnes til den samme 
Kulturperiode, men dog saa næ r op til den yngre Stenalder, 
at de m aaske er samtidige. Dog er de af Værdi, da de tydeligt 
viser den æ ldre Stenalders V andring fra  Kysten ind i Landet 
ved de store eller smaa Søer, Folket tra f paa gennem Tunnel
dalen mod Nærum. Her foreligger et Fund af Kærneøkse, der 
fandtes ved en Prøvegravning efter Tørv i Askebakkens Mose, 
tæt ved Rundforbi Stadion. Mølleaaen har ogsaa budt Sten
alderfolket gode M uligheder for at trænge ind i Landets Indre. 
Ved Anlæg af de grønne Stier fandtes en Flækkepil. hvor 
Aaen d re je r mod Lyngby, om trent ved det nye Renseværk for 
Lyngby-Taarbæk Kommune.

To Kulturer mødes.
Jeg h a r før nævnt, at det m aatte synes rim eligt at antage, 

at de to Kulturer, den ældre og den yngre Stenalder, ha r mødt 
hinanden og gradvis er smeltet sammen til ét, fordi de bedre 
Redskaber i den nye K ultur har se jre t i Konkurrencen over 
for de gamle, prim itive, og m aaske var den yngre Stenalders 
Folk et nyt indvandret, der med sit begyndende Landbrug 
og sin Sam fundsordning gradvis fortrængte de gamle Be
boere, hvis ikke disse valgte at tage Kulturen op efter de nye. 
Dette er selvfølgeligt kun Teorier, hvis ikke der fandtes Be
viser til at underbygge dem med; dette m ener jeg dog der 
findes, selv om de maaske ikke er helt ufejlbarlige. Mellem 
den store Holm eller Bakke, hvorpaa Enrum s Hovedbygning
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er opført, Enrum  Skov og Strandvejen stræ kker sig en herlig 
lille Dalsænkning, der før har hørt til E jendom m en Ege
bakkens Have; i denne Dalsænkning har jeg gennem en lang 
A arrække ved H avearbejde fundet ca. 100 Stykker Oldsager, 
spredt ud over det meste af A arealet; noget fast K ulturlag 
findes ikke, men nogle Ildsteder i Forbindelse med Fundene 
synes dog at tyde paa, at her h a r været en Boplads. De fleste 
af Bedskaberne er re t daarlige og kunde synes at være Be
gynderarbejde; men for en stor Dels Vedkommende er de af 
um iskendeligt yngre Form, medens største Delen: Flække- 
pile, Kærneøkser og Skiveøkser er af tydelig ældre Form. Ty
piske yngre Pile er de trekantede, to-fligede og bladform ede, 
der findes paa alle Stadier af Tilhugning, ligeledes fandtes to 
Skrabere m ed Skafttunge, de saakaldte M adskrabere, der og
saa er typiske for yngre Stenalder; en af M adskraberne fand
tes ved Siden af et Ildsted nord for Hovedbygningen. End
videre forekom m er fra yngre Tid Brudstykker af Knive og 
Spydspidser, F o rarbejder til M ejsler og andet; de mange 
Stykker som Spaanknive, Spaan og Skiveskrabere, Bor og 
forarbejdede F lintstykker til ukendt Brug, kan være fra hvil
ken som helst af Perioderne. Som det vil ses af det fundne 
M ateriale, er det af meget blandet Beskaffenhed; Bedskabs- 
form erne ræ kker fra Ertebølletiden til et Stykke ind i den 
yngre Stenalder, til Jættestuetiden. Form erne kunde muligt 
tyde paa, at her havde været et Offersted; dette p le je r dog 
kun at være' et bestemt lille afgrænset Sted, ligesom der heller 
ikke findes Knuder og Affald saadanne Steder; det hele tyder 
derfor mere paa, at her er Sporene af Brydninger fra  en ny 
Tid, mellem nyt og gammelt, hvor to K ulturer mødes.



UDGRAVNINGERNE PAA 
BOPLADSEN VED VEDBÆ K BOLDBANER 

SOMMEREN 1944

Til den ihærdige Lokalhistoriker, G artner Avnholts mest 
fortjenstfu lde Opdagelser hører Stenalderbopladsen lige 

Vest for Vedbæk Boldbaner, hvor han selv for et P ar Aar siden 
havde foretaget en Prøvegravning, hvis R esultater han har 
frem lagt foran. Med sin sædvanlige Beskedenhed og Loyalitet 
overlod han den videre Undersøgelse af denne Boplads til 
Nationalmuseet, og det er om denne Undersøgelse, jeg her 
skal sige et P ar Ord, selv om Udgravningerne endnu langtfra 
er afsluttede.

Undersøgelsen stod paa gennem næsten hele August Maa- 
ned under Ledelse af cand. mag. C. L. Vebæk og underteg
nede, idet førstnævnte forestod det daglige Arbejde. Ogsaa 
Avnholt deltog naturligvis med sin sædvanlige Iver og store 
Interesse i Arbejdet, og desuden meldte der sig en hel Række 
Studenter og andre interesserede som frivillige M edarbejdere, 
saa Undersøgelsen blev forholdsvis billig for Museet. F ra  geo- 
logisk-pollenanalytisk Side deltog Magister Troels-Smith og 
B. Brorson Christensen.

Ved Undersøgelsen blev der udgravet et større Areal paa 
selve Bopladsen, der som nævnt i Avnholts A rtikel ligger paa 
en smal Sandrevle. Her var der meget Flint, m est Affald, 
men ogsaa mange Redskaber: Kærneøkser, Spidsvaaben, Bor, 
Skrabere, Knive, Stikler og navnlig mange Pilespidser, baade 
med skraa og tværstillet Æg. D yreknogler og Benredskaber 
var der kun svage Spor af oppe paa selve Holmen; men i 
Nordenden af den lange Grøft, der blev gravet fra  Holmen 
ud i Mosen mod Syd og Nord, blev der fundet mange Dyre-
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knogler og ogsaa flere interessante Benredskaber, blandt 
andet et krum t, spidst Vaaben af H jortetak, en Spydspids 
med Bille i Siderne til Flintægge og nogle Prene. Der er ikke 
Tvivl om, at der herude kan findes mange interessante Ben
sager, og vi skal ogsaa udgrave et større Areal her; m en dette 
kan  først gøres, n aar K loakarbejderne begynder og der kom
m er en elektrisk Pum pe til Pladsen; thi her, hvor m an skal 
to Meter ned, er det umuligt a t holde Udgravningsfeltet fri 
for Vand uden en saadan Pumpe.

Det interessanteste Fund ved Sommerens Gravning var en 
virkelig Grav, liggende paa selve Holmen under Affalds
lagene. H er saas tydeligt en ca. 2 m  lang, knap een m bred 
N edgravning i Undergrundens Sand, og her laa  et Menneske
skelet, liggende udstrakt paa Ryggen. Kun K raniet var nogen
lunde velbevaret, og iøvrigt var der kun bevaret Dele af 
Lemmeknoglerne. Ovenpaa Liget var lagt 4 store Sten. Der 
er saaledes ikke Tvivl om, at vi her staar overfor en regulær 
Begravelse, den ældste nogenlunde tidsfæstede, vi kender her 
i Landet. K raniet er langskallet, af nordisk Type, og tyder 
paa, at samm e Bace har boet her i Landet i hvert Fald i 
6—7000 Aar.

Hvad Bopladsens Tidsstilling angaar, skal der ikke tilføjes 
meget til det, Avnholt ha r skrevet. Den tilhører vor ældste 
Kystkultur, forud for den egentlige Køkkenmødding- eller 
Ertebølle-Kultur, og ligger vel i Alder m ellem de undersøiske 
Bopladser ud for Kastrup paa Amager og Bloksbjerg-Bo- 
pladsen i O rdrup Mose.

Opdagelsen af denne Boplads er et sm ukt Eksem pel paa 
den Nytte, en Amatørarkæolog kan gøre. Hvis ikke Avnholt 
havde været opmærksom paa de sm aa Flintfliser, der kom 
frem  ved Prøvegravningerne til Kloakanlægget, var denne 
Boplads næppe blevet kendt og det hele rimeligvis blevet 
bortgravet; m an kan ikke forlange, at Ingeniører og A rbej
dere skal lægge Mærke til, at disse smaa F lintstykker er 
Levninger fra  Egnens ældste Bebyggelse. Man m aa være 
Avnholt meget taknem lig for den vaagne Interesse, hvormed 
han følger alle Jordarbejder, der finder Sted i hans Hjem- 
egnskommune. Therkel Mathiassen.

74



EN HUSTOMT UNDER VEDBÆK STRANDVEJ
Af A. Avnhol t .

I de sidste to A ar har der været arbejdet paa det store Pro
jek t »Øresunds-Kloaken« langs S trandvejen i Vedbæk; 

under dette A rbejde skulde der være gode M uligheder for at 
gøre Iagttagelser af baade geologisk, arkæologisk og historisk 
Art; dette har da ogsaa været Tilfældet, men desværre har 
min Tid været stæ rkt begrænset, saaledes at Undersøgelserne 
ikke altid  bliver saa omhyggeligt udførte, som det kunde 
være ønskeligt.

Jeg vil her nøjes med at give en kort m idlertidig Beretning 
om den historiske Tids Fund eller rettere Rester fra  det 
gamle Vedbæk. Disse Rester kom frem  paa Strækningen fra 
Vedbæk Havn til Trørødvejens Udmunding i S trandvejen.

Ud for den søndre Indkørsel til Auto-Servicestationen ved 
Vedbæk Havn fandtes en 12 Meter lang Brolægning af alm in
delige, store M arksten; dette m aa uden Tvivl være Brolæg
ningen fra  den gamle Vedbæk Kros Rejsestald; Kroen laa 
netop, hvor Servicestationen nu ligger, indtil om kring Aar- 
hundredskiftet, og under den store kullede Kastanie, der 
endnu staar her, sad Digteren Holger D rachm ann med sin 
gode Ven, K roejer Larsen og drak F iskerne under Bordet; 
begge var som bekendt Hovedpersonerne i den kendte Skil
dring Odin og Thor. Den gamle kgl. privilegerede Vedbæk 
Kro var opført i første Halvdel af 1500-Tallet.

Lidt længere syd paa laa en anden meget m indre, kun ca. 2 
Meter bred Brolægning, antagelig en gam mel brolagt Opkør
sel, den laa m idt for den nuværende E jendom  Bakkehuset; 
denne h a r im idlertid Indkørselen langs Ejendom m ens Syd
skel, og den forrige Ejendom , N. L. Hvidts Bakkehus, havde
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den paa samme Sted; den m aa derfor stamme fra en anden 
og langt æ ldre Bygning, men hvilken? Dr. E jle r Nystrøm 
beretter i »Søllerød Sogn i Fortid og Nutid«, at S trandridde
ren for Københavns Amts D istrikt fra gammel Tid havde sin 
Bolig i Vedbæk, og F rederik  Teysen, der var S trandridder i 
første Halvdel af 1700-Tallet, havde et Hus, opført paa Fæste
grund, der efter hans Død solgtes til Efterfølgeren Jens Hede
land, der igen solgte den til en Lysestøber Jens W est, og 
denne igen overlod Huset til den kendte H øjesteretsadvokat 
P. S. Balling, der 1765 opførte ny Bygninger paa Grunden 
og indrettede den til Lystgaard med Have og Vænger m. m. 
Ballings Lystgaard laa i noget, der kaldes Frydenlunds 
Hestehave og Bonden Lars Pedersens Mark. Om Lystgaarden 
er den samme som den senere Bakkegaarden og Bakkehuset 
lader Nystrøm staa hen, men det synes at være ret sandsyn
ligt, og den gamle Opkørsel synes yderligere at bekræfte det, 
hvorfor jeg mener, den m aa være Opkørselen til en af disse 
og m aaske til den ældste Strandridders Hus.

Tæt ud for Bakkehusets Opkørsel stødte A rbejderne paa 
en Stensætning, der meget mindede om et Stengærde, sat 
med to Lag store Kampesten; efterhaanden som m an gravede 
det frem, opm aalte jeg Stensætningen, og der kom efterhaan
den Lergulv og Antydninger af Skillerum frem, indtil man 
tydeligt kunde følge den ene Side af en Bygningstomt, ind
delt i 5 Rum, to store og tre m indre; den nordre Ende var 
stæ rkt forstyrret ved en Kloakledning ud til Sundet; første 
Bum fra Nord har været uden Gulv, og heri fandtes rigelige 
Bester af Træ  og Tørvesmuld, hvoraf synes at frem gaa, at 
dette Rum m aa have været Brænde- og muligvis Bedskabs
rum . Det næste Bum var af samme Størrelse som det første 
og havde Lergulv, tredie Bum var derimod m indre, og her 
som i det følgende var Lergulvet forhøjet med et ekstra Lag 
Ler; det sidste Bum var lidt sm allere og brolagt med meget 
store Kampesten, og her i Husets sydvestlige H jørne fandtes 
Indgangen m ed tre store, flade N atursten som Trappe; en 
Ejendom m elighed ved Trappen var, at de to T rappetrin  laa 
i selve Huset, saaledes at det andet Trin laa i Sylden (Grund
stenene) og det tredie indenfor. Dette beviser ret tydeligt, at
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Huset h a r haft meget tykke Vægge, antageligt Stam pemur. 
Rumm et her h a r sikkert været Stegerset, saaledes kendes det 
fra  andre meget gamle Huse; her er Hovedindgangen til 
Huset, og her laves Maden, og som oftest indtages Dagens 
M aaltider ogsaa her. F ra  Køkken eller Stegers gaar m an 
som Regel gennem alle Husets forskellige Rum ud til Stald 
og Lo, der dog h a r særlige Indgange. Denne Ordning kendes 
for Eksem pel fra  det gamle nu nedrevne Vedbæk Skovløber
hus; her gik m an ind i Huset gennem Køkkenet, herfra  til 
Stuen og fra denne til Stalden; kun havde Loen ingen Gen
nem gang til det øvrige Hus; men havde sin egen Indgang.

Men tilbage til Hustomten. Huset h a r været ret anseeligt 
i Størrelse; det h a r haft en Længde af ca. 24 Meter. Nu er 
Spørgsm aalet dette: Hvad har dette Hus været? Spørgsmaa- 
let er vel nok temmeligt um uligt at besvare, det kunde m aa
ske have været et F iskerhus; m an ved, at F iskerne langs 
Øresundskysten i æ ldre Tider har drevet baade Landbrug og 
F iskeri som Erhverv samtidig, men da Gulvene i Rummene 
alle h a r været af Ler, kan det ikke tænkes, at der har været 
Stald, da denne kræ ver Stenbrolægning, med m indre der har 
været et Rum til i nordre Ende, som er blevet ødelagt ved 
A rbejder i S trandvejen tidligere. E fter det hidtil fundne m aa 
det vel antages at have været et alm indeligt Reboelseshus, og 
dog synes der a t være for mange Rum i Forhold til alm inde
lig Skik og Brug i æ ldre Tider; m aaske er det derfor mest 
sandsynligt, at dette er Tomten af S trandridderens Hus, da 
Størrelsen bedre kan tænkes at have været en Embedsbolig 
end et Fiskerhus. Men ogsaa denne Teori vakler lidt, idet 
Tomtens Alder synes at være højere end S trandridderens Tid, 
den m aa efter al Sandsynlighed stam me fra Tiden 14—1500. 
En vigtig Ting ved Fund af saadanne Hustom ter er deres 
Datering, og dertil tjener særlig de mange Potteskaar af Ke
ram ik og andre Kulturrester, der gerne findes saadanne Ste
der, og som ogsaa fandtes her; desværre kan ikke alle til
høre Hustomten, men m aa stam me fra  Tomten af et langt 
yngre Hus, der ligger ved Siden af, i D anahus’ Have, og 
som er bræ ndt i Slutningen af 1800. Blandt disse K ultur
rester kan  nævnes to Flaskehalse af Glas; paa den ene,

77



der efter dens prim itive Form  og Udførelse m aa være den 
ældste, er Halsen ret lang og rørform et som trukne Rør; der 
ses Længdestriber i Glasset, og Halsen ender b ra t afskaaret 
uden den sædvanlige Afrunding af Mundingen, kun er her 
lagt en Ring paa af paasm eltet Glas langs Mundingen. Den 
anden er af en m ere frem skreden Form, af en Type, der ken
des fra  ca. 1700 eller der omkring. Af Keram ikting var der 
Rester af alle Slags, lige fra  M iddelalderen til Slutningen af 
1800, særlig skal fremhæves to saakaldte Hanketude, d. v. s. 
en lige, rørform et H ank med en flad Krave langs Mundingen. 
O prindeligt har H anketuden vel nok været en virkelig Tud, 
hvoraf m an kunde hælde de større Potters Indhold af varm  
Mælk eller lignende, uden at behøve at løfte den af Ilden; 
nu er den kun H ank til Potten uden Gennembrydning af 
K arrets Væg. Den ene H anketud var fra  en større Potte, den 
anden fra  en ganske lille, men af en ligefrem yndefuld Form. 
Lertøj skaarene var af større eller m indre Fade og Krukker. 
Af Stentøj fandtes en lille elegant form et Salvekrukke, og af 
Støbegods endelig et større Brudstykke af en gammel Gryde, 
alt samm en Ting, der m aa grundigere undersøges og dateres 
for nøjagtig at kunne datere Huset. Et P ar Lommeknive fand
tes ogsaa ved Hustomten; det var en større med haandskaaret 
Benskaft og en m indre med O rnam enter i Belief i Metal
skaftet.

Husets Placering synes at vise, at Trørødvejen ikke fra  Hu
sets første Tid kan have haft sin Udmunding paa det nuvæ
rende Sted, der ender lidt over Midten af Trørødvejen. Det 
gamle Vedbæk laa ikke paa det nuværende Sted, men er, som 
Navnet siger, sandsynligvis opstaaet om kring Bækken, paa 
det Sted, hvor Bækken nu gaar under Trørødvejen. F ra  det 
gamle Sprøjtehus gaar en Række gamle L indetræ er lidt mod 
Syd; langs disse ses en Udfladning, der sikkert m aa stamme 
fra  et gam melt Vej spor, som ligeledes kan  følges et Stykke 
mod Nord forbi Oberst Rists gamle Huse. Dette Spor m aa 
temmelig sikkert være en gammel Vej fra  S trandvejen ind 
bag Klitten til Byen; en Sti ha r for ikke saa længe siden gaaet 
videre langs Klitten til det nuværende Vedbæk; endnu findes 
der en ganske lille trekantet Plads bag ved en m oderne Ga-
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rage; den ligger tæt ud til Bækken, og E jeren, der h a r Skøde 
paa den, h a r den Klausul, at den er Gade jord, og Enrum  skal 
have Tilladelse til at vande Hestene her, til Trods for, at der 
nu er halvanden Meter ned til Vandet.

Ved Gravningen i S trandvejen gjorde jeg andre interes
sante Iagttagelser, navnlig gamle Vej spor, dette taget i Ordets 
mest bogstavelige Forstand, idet der fandtes flere gamle Vej
spor eller Lag over hinanden, og i det nederste Lag, der blot 
var snavset, m ørkt Sand, kunde m an hist og her følge de 
gamle H julspor, skaaret ned i det lyse Sand, og m indre For
dybninger, m aaske fra  Heste eller Okser. Dette giver os et 
større Perspektiv; med lidt Fantasi kan m an tænke sig disse 
ældgamle H julspor skaaret ned i den gamle Sandvej, som 
den oprindelig hed, engang m aaske i Gorm den gamles Dage, 
eller m aaske er det andre af D anm arkshistoriens store, der 
her h a r aget i F ruerkarm en med Ryttere og Svende, eller 
m aaske er det kun den fattige, forhutlede navnløse og ukendte 
Bonde, ingen ved det, og ingen kan bevise det. Aarhun- 
dreder er gaaet siden, men den lille By ligger endnu med 
Bækken og drøm m er beskedent ved Sundet.



SØLLERØD SØ OG OMGIVELSER 
FOR 90 AAR SIDEN

Af E. Bodenhoff .

D en ned en staaen d e A rtikel af a fdøde  
K am m erherre E. B od en h off er sk revet i 
1922; d en  var sam m e Aar under T itelen  
»Søllerød  Sø og O m givelser for 70 Aar 
sid en «  optaget i »H olte Ju leb lad«, der  
v is t  nu kun er bevaret i ganske faa 
E ksem plarer.

Om staaende Billede fra Søllerød Sø er m alet 1845, og den 
Gang saa her jo noget anderledes ud end nu tildags. Da 

jeg som Barn har boet ved Søens Bred i fire Aar, fra  1853 
til 1857, er jeg vel en af de faa, som efter eget Øjesyn kan 
meddele lidt om, hvordan Egnen omkring Søen saa ud paa 
de Tider.

Min Bedstefader, General Müller, ejede fra 1842 til 1857 
det Landsted i øverød, hvor nu Magister Ellekilde bor. De 
nuværende Bygninger er dog ikke de samme, som da vi 
boede der, m en er opført af en senere E jer, Bitm ester Norup, 
i H alvfjerdserne i forrige Aarhundrede. Vort H jem  var et 
smukt, m en sikkert meget gammelt, langt, straatæ kt Hus 
med Plankebeklædning, Drivhus for Gavlen og Bænkeplads 
ud for Havestuen mod Søen. Der eksisterede i hele øverød 
kun et Landsted foruden vort, nemlig det endnu ganske ufor
andrede, som ligger lige oven over Suhms Kilde, og den Gang 
ejedes af en engelsk Familie, Nailor.

Paa Søens Sydside fandtes ikke et eneste Hus, og ved dens 
østlige Ende kun Drewsens Hospital og det lige overfor dette
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liggende gamle Hus. Mod Vest gik den jæ vnt over i Engen, 
hvor Gasværket nu ligger, og med Geels Skov som Bag
grund.

Den sm ukke Bondegaard, V ejlegaard, som ligger m idt paa 
Søens Nordside, og som har afgivet Grund til de mange 
Villaer der, ejedes den Gang af en brav, gammel Bonde, som 
jeg kun h a r hørt benævne »Jakob Diderik«. H an gik endnu 
med Tophue og stribet H vergarns Vest m ed Sølvknapper 
sam t uldne Skjorteærm er. Han var Fader til den senere 
landskendte F ru  H anne Nielsen, E jerinde af H avartigaarden 
og berøm t for sine fortrinlige Oste, der stod Maal med Ud
landets fineste Arter. F ra  Jakob D ideriks Gaard og helt op 
til Nyholte Kro strakte sig langs Søens Bred en stor, smuk 
Granskov. En Gangsti førte gennem Skoven langs dennes 
U dkant og (Gasværks)-Engen ud til Kongevejen. Den nuvæ
rende Kørevej fra  Nyholte Kro til øverød er først anlagt sam
tidig med Jernbanen. Vilde m an med Vogn ad København 
til, m aatte m an fra øverød benytte Sognevejen op til Ruders- 
dal Kro for at naa Chausseen, hvilket var en betydelig Om
vej, eller m an m aatte op ad den stejle Hulvej, Søllerød 
Bakke, forbi Kirken og videre gennem Geels Skov. Denne 
Vej var betydelig kortere og blev derfor næsten altid benyt
tet, men om Vinteren især var Søllerød Bakke ikke hyggelig 
at passere. Jernbanen eksisterede som sagt ikke, lige saa lidt 
som et eneste Hus af den nuværende Stationsby eller en ene
ste af de Villaer, der nu findes mellem denne og Næsse- 
slottet, og Vejle Sø laa omgivet af Skov lige ned til dens 
Bred.

Forbindelsen til København var altsaa i Forhold til nu ret 
besværlig. En Omnibus gik daglig, tror jeg, een Gang frem  og 
tilbage m ellem Hovedstaden og Lyngby. Vore Besøg med egen 
Hest og Vogn hos Bedsteforældrene, henholdsvis i Jægersborg 
og København, var derfor forbundet med langt m ere Besvær 
end Nutidens forvænte Slægt vilde synes om, og min Moders 
Angst for i Mørket at køre ned ad Søllerød Hulvej mindes jeg 
tydelig. Ofte stod et Fruentim m er, der havde hjem m e i det 
nedenfor liggende Hospital, som den Gang tjen te til Asyl 
for Fattiglem m er, et Sted m idt paa Bakken og brægede som



et Lam. Hun var baade gal og drukken. Hende var jeg mest 
bange for.

Søllerød Kro og Pladsen omkring Gadekæret m ed de gamle 
Bygninger og Havem ure havde Udseende ganske som nu. 
Først ved at d reje  om H jørnet imod Øst ses, at Søllerød 
Gaard er nedrevet og under anden Form  flyttet længere til
bage fra  Vejen. Byen var ikke stor i m in Barndom. Den endte 
imod Øst med Søllerød Gaard og imod Vest med Carlsminde 
og de tre overfor dette liggende gamle Huse. I det m idterste 
af disse tre gik mine Søskende og jeg en kort Tid, forinden 
vi i 1857 rejste bort fra  øverød, i Skole hos en gammel Jom 
fru  Petersen, Søster til den daværende Degn i Søllerød. En 
eneste Skolekam m erat havde vi, nemlig en D atter af den 
ovennævnte F ru  H anne Nielsen fra H avartigaarden. Hun hed 
Ane-Dorthea og var lidt æ ldre end vi. Da jeg efter mange 
Aars Forløb atter gensaa hende, hed hun F ru  Jensen og var 
E jerinde af H avartigaarden og Oldemor; hun var vist kun 
17 Aar, da hun blev gift. Hun mindedes godt sin lille Skole
kam m erat fra 1857: »De var en lille Dreng, som ikke var 
rigtig sikker paa Benene, for jeg husker Dem som Begel falde 
og ru lle ned ad1 Søllerød Bakke«. Nu er hun død for et P ar 
Aar siden, men hun og Moderen — H anne Nielsen — hørte 
til den gamle, stoute Bondeæt, der, stolte af deres Herkomst, 
vedblev a t bære gammeldags Bondedragt, men altid af fine
ste Stof — det bedste var ikke for godt. De h a r efterladt sig 
et sm ukt Minde i Sognet ved deres Godgørenhed, store Dyg
tighed, Energi og Myndighed.

Jeg elsker Søllerød Hulvej, ikke alene for Barndom sm in
dernes Skyld, men for dens store Skønhed; m aaske er den 
D anm arks interessanteste Hulvej. Dog har der stundom væ
ret Tale om at omforme eller endog at nedlægge den. Dette 
vilde være en Vandalisme, og en af Søllerød Sogns største 
A ttraktioner vilde til Skade for Sognet derm ed forsvinde. En 
anden højst interessant Hulvej, der førte fra  Søllerød Gaard 
ned ad Ørholm til, ha r allerede lidt den Skæbne. I m in B arn
dom var Udsigtsbakken Øst for Hulvejen lige for Enden af 
Krohaven tilgængelig for alle. En Sti førte fra  G artner H ar
ders Hus op til Bakkens Krone. Under de store Bøge stod en
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eller et P ar Bænke, og herfra  havdes der den herligste Ud
sigt over Søllerød Sø. Mangen Sommeraften har vi og i Aa
renes Løb Tusinder andre glædet sig ved herfra  at se Solen 
synke bag H øjbjerg og Ruderskov. Nu er den omhandlede 
Udsigtsbakke indlem m et i Søllerød Gaards Have.

F ra  vore V induer ud imod øverød Torv har jeg som Barn 
været Vidne til et Folkelivsbillede, som nu ikke m ere ses 
her paa Egnen. Midt paa det lille Torv stod den Gang et 
stort Ti'æ, formodentlig en Lind, som der var rigeligt Plads 
omkring, idet Huset, som nu begrændser Torvet imod Vest, 
er af langt senere Dato. Det var en Fastelavns Mandag med 
klingrende Frost og hvid Sne. En Flok unge Karle til Hest, 
pyntede og brogede, en enkelt endog klædt som Bondepige 
med Gyldenstykkes Hue, red i Galop rund t om Træet og slog 
til Tønden, som var hængt i en af dets Grene. Under Larm, 
Latter og Jubel splintredes til sidst hin, og jeg saa en Kat 
falde til Jorden. Jeg haaber, den h a r været død, inden den 
blev stoppet i Tønden.

Der var sm ukt om Søllerød Sø i fordums Tider, som der 
er det endnu, men der var i hine Tider m ere ensomt og stille. 
Landliggere fandtes saa at sige ingen af. De to Landsteder, 
jeg har omtalt, var beboede baade Sommer og Vinter, og jeg 
tror, at vor Baad var den eneste, der fandtes i hele Søen. 
I den Sø h a r jeg fanget min første Fisk og vil antagelig 
komme til a t fange m in sidste. Nu kan Villabeboerne til de
res Glæde nemlig atter hengive sig til denne fredelige Ad
spredelse, fra  hvilken de i nogle Aar paa Grund af ændrede 
Forpagtningsforhold var afskaarne. Nu h a r m an atter det 
hyggelige og oplivende Syn at se andre glade M ennesker i de 
lyse Som m eraftner sidde rund t omkring paa Villahavernes 
Broer eller i Baade paa Søen med lange Medestænger, ang- 
lende efter Smaafisk, store fanges nu kun sjældent, men de 
sm aa bruges som Madding til Krebsene, af hvilke der vrim 
ler i Søen — store om trent som sm aa Hummere.

Stundom fanges min Opmærksomhed m idt i Fiskeriet ved 
en larm ende Brum m en hø jt over m it Hoved, og saa glider 
Tanken tilbage til min Barndom. Hvad vilde mon den Tids 
Beboere ved Søllerød Sø have følt, hvis de paa en Gang kunde
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have kastet et Blik ind i Nutidens Liv med tudende Automobi
ler, Motorcykler og andre Cykler farende afsted og Flyve
m askiner krydsende oppe i Skyerne, eller n aar det dybe, 
vinterlige Mørke paa en Gang som ved et T rylleri afløstes af 
elektrisk oplyste Veje, saa langt Øjet kunde naa, medens 
samtidig en Stemme raabte i Telefonen: »Aalborg kalder«!

Enhver Tid h a r sin Charme, og det gode er, at de fleste 
M ennesker synes bedst om den Tid, i hvilken de lever. Dog 
kan m an — n aar m an er blevet gammel — ogsaa stundom 
længes lidt efter den fredelige Ro fra ens Barndom s Dage og 
ønske lidt af Nutidens rastløse Kamp, baade for Tilværelsen, 
men ogsaa i politisk Henseende, afløst af Fædrenes jævne og 
sindigt overvejende Færd.



RESTER FRA DRONNINGGAARDS 
STORHEDSTID RESTAURERES

I Haven og Skoven omkring Næsseslottet findes endnu for
uden Bygningen ikke saa faa M indesmærker og Dekora- 

tionsgenstande fra Dronninggaards sidste Storhedstid; Histo- 
risk-topografisk Selskabs Medlemmer og deres Gæster havde 
Lejlighed til at se en Del af dem ved Besøget paa Næsse
slottet den 10. September.

F ra  Gaardens første Storhedstid, da den forlystelsessyge 
D ronning Sophie Amalie ejede Gaarden og afholdt pragtfulde 
F riluftsfester i de skønne Omgivelser, findes kun eet eneste 
Minde: en indm uret Sandsten med hendes og F rederik  den 
3.’s udhævede Initialer. Efter F rederik  den 3.’s Død sank 
G aarden m ere og mere hen i Ubemærketheden og i Forfald; 
den gik i 1772 — Dagen for Struensees Fængsling — over i 
P rivateje, og dens sidste store Glanstid begyndte, da Frédéric 
de Coninck i 1781 erhvervede Gaarden for 18.500 R dl.; den 
var dengang skyldsat for 44 Tønder H artkorn. Under de om
kring A arhundredskiftet herskende meget gunstige Handels- 
forhold førte hans H andel og Rederivirksom hed — han havde 
en Tid 64 Skibe og F artø jer i D rift — til, at han blev en 
hovedrig Mand, og han » ... hævede den fra  dens dybe Forfald 
op mellem de skønneste Ejendom m e i Hovedstadens Nærhed; 
tyve Aar efter kendte hvert Barn i Byen den, og for de frem-; 
mede, der søgte hid, stod den som en af N ordsjællands for
nemste Seværdigheder ...« , skriver Dr. Nystrøm (»Søllerød 
Sogn ...« , Side 201); han opførte i Begyndelsen af 1780-erne 
en ny Hovedbygning, det nuværende »Næsseslottet«, der op
rindelig blev kaldt Ny Dronninggaard, og anlagde paa og om
kring det skovbevoksede Næs de saa berømte dejlige Have
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anlæg i sin Tids Smag — elegisk er Stilen blevet kaldt: 
Stem ningshaver med rislende Kildevæld, Pavilloner, Lyst
huse, Hytter, et »Menageri« med alle Slags Fugle o .s.v . Til 
Gennemførelsen af disse store A rbejder havde de Coninck 
en stor Støtte i en god Ven, en fransk Em igrant, Oberst 
Drevon, der i lang Tid opholdt sig i hans Hus.

I disse Omgivelser opstillede de Coninck de skønneste Min
desmærker, Støtter eller Dekorationsgenstande til Æ re for 
Venner eller til Minde om et eller andet eller Ligsten (over 
indbildte Grave), der skulde m inde V andreren om Jordlivets 
Forgængelighed, og i Haven blev der afholdt straalende, land
lige Fester. Men hans store Virksomhed led meget under For
viklingerne med England i Begyndelsen af A arhundredet og 
under den følgende store K onjunkturnedgang; han døde dog 
i 1811 som en velhavende Mand; Forretningen, de Coninck & 
Co., havde han allerede i 1809 overdraget sin ældste Søn, F re
derik de Coninck, som i Begyndelsen af 1820-erne gik kon
kurs og kort efter rejste til Frankrig, hvor han døde; Dron- 
ninggaard kom til Auktion, ikke m indre end fem  Gange; in
gen havde Baad til at købe Gaarden, som overtoges af P an t
haverne og skiftede E jer mange Gange, stod ubeboet og for
faldt, indtil den i 1895 erhvervedes af et Aktieselskab, som 
udstykkede Gaardens Jorder; Næsseslottet blev restaurere t og 
blev en Tid drevet som Hotel eller B estaurant af Hotel Kon
gen af Danm ark, senere ejedes det af Forlagsboghandler 
Bagge; det erhvervedes i Januar 1935 med den om kringlig
gende store P ark  og Skov af Søllerød Kommune; samtidig af
hændedes Slottet med den nærmestliggende Del af Parken til 
Københavns Kommune, der nu driver det som Bekonvales- 
centhjem  for udskrevne Patien ter fra de københavnske Hospi
taler. Slottet saavelsom Parken er nu ypperligt vedligeholdt.

De mange smukke M indesmærker fra Tiden omkring 1800 
h ar naturligvis i den lange Forfaldsperiode lidt en Del, men 
de er dog som H elhed velbevaret, m aaske ogsaa en Del fordi 
de bestaar af norsk Marmor, der skal være et egnet Materiale 
for vort Klima. De trænger im idlertid stæ rkt til et Eftersyn, 
og det m aa betragtes som meget paaskønnelsesværdigt, at Kø
benhavns Kommune nu har stillet et Beløb til Raadighed til
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Vedligeholdelse af disse, der for Stedet og for vor Kommune 
har stor kulturhistorisk Interesse.

De vigtigste M indesmærker i den Del af Parken, der nu 
tilhører Københavns Kommune, er disse, der nu i Sommer vil 
blive restaureret:

en stor Obelisk af blaaligt norsk M armor i Parken vest for 
Slottet, udført i 1781 af Billedhuggeren Jobs. W iedewelt, 
opstillet til Æ re for Oberst Drevon; den staar paa en 
Sokkel af tilhugne Kampsten paa en græsklædt Jordhøj, 
indhegnet af lave Jernsceptre med Jernkæ der;

en stor, kanneleret dorisk Søjle, der ender med en Globe eller 
Kugle, som skal betegne, at de Conincks Forretn inger har 
strak t sig over alle Verdensdele; Søjlen staar øst for Slot
tet, ligesom Obelisken paa en Jordhøj, hegnet af Jern
kæder m ellem Sceptre. Søjlen er anbragt paa et firkan
tet Fodstykke af blaaligt norsk M armor m ed to Belieffer
i hvidt italiensk Marmor, anbragt paa to af Fodstykkets 
m odstaaende Sider; det ene symboliserer Handelen, det 
andet Landbrugsdyrkningen; paa Fodstykkets to andre 
Sider findes P lader af norsk M armor med Inskriptioner, 
henholdsvis: »Mine Børn og deres Efterkom m ere tilegnet 
af F redk de Coninck i Aaret 1784« og »Til Æ re for H an
delen og Søfarten som under en viis og mild Regierings 
Indflydelse og Beskyttelse gav mig Æ vne at forskiønne 
dette Sted og dets Agres Dyrkning«; denne Søjle er ud
ført af Billedhuggeren C. F. Stanley, der udførte flere 
andre Skulp turarbejder til Dronninggaards P ark ;

et M indesmærke af norsk M armor paa en lav Sandstenssok- 
kel lige syd for den nuværende Indkørsel til Næsseslottet; 
det er Fam ilien de Conincks Farvel; paa Forsiden for
neden et hvidt M armorrelief, visende en liggende Figur 
med et Sværd; herover er der i et rektangulæ rt Felt ind
hugget: »Amicitiæ ergo« og derunder: »Farvel — Gud 
velsigne Konge, Folk og Land — Fredk de Coninck 1822«. 
Paa den nordre Side er indhugget: »Friderico de Coninck 
et uxori Mariæ de Joncourt dicatum amicitiæ ergo«;
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et Solur af Bronce paa en Sokkel af Neksø-Sandsten; det 
staar m idt for Hovedbygningen mod Syd;

en stor M armorvase paa en Sandstenssokkel; den er rigt de
koreret med Bukkehovedhanke, Vinløv og D ruer og er 
vistnok af W iedewelt; den staar nu i Græsset næ r Ho
vedbygningen;

en lille Vase paa en lille Søjle og et Fodstykke, den er deko
reret med Løv og Druer.

F ra  en senere Tid findes der følgende Dekorationsgen-
stande:

otte forskellige Vaser af Faksekalksten paa Sokler af samme 
Materiale, og

to Vaser af Faksekalksten paa Sokler af Sandsten.

Hans Bjarne.


