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I hele området gælder at: 

Sten- og jorddiger i og omkring skovene skal betragtes  
som fredede fortidsminder, selv om de endnu ikke er  
gennemgået og udpeget som sådanne, idet samtlige diger på 
statens ejendomme er at betragte som fredede.  

Her tænkes først og fremmest på de stendiger der omkranser 
skovene, og som blev bygget i forbindelse med skovenes 
indfredning, men også på gamle skeldiger, oftest af jord,  
i skovene, som markerer gamle skel og vanger fra før  
udskiftningen – altså tidligere ejendomsskel, og diger der hører 
landbrugets historie til. 

Der findes uden tvivl en del, både større og mindre diger, som 
endnu ikke er indtegnet på skovkortene med signatur. Vær 
opmærksom på, at disse diger ofte er af overordentlig stor 
kulturhistorisk interesse, og at beskyttelsen også gælder for dem. 
Indberet dem til driftsplankontoret, så de kan blive tegnet med på 
kortene. 

Også ledstolpesten, som står i forbindelse med digerne skal 
betragtes som fortidsminder. 

I området findes uden tvivl en stort antal vejkister/stenkister 
under skovvejene. Også vejkister/stenkister skal betragtes og 
behandles som fredede fortidsminder. 

 

 

 

 
 

 

Digerne holdes synlige, og må ikke yderligere 
gennembrydes. 



Fortidsminder og kulturhistoriske spor i ØSTSJÆLLAN D.  (Nyt navn pr. 1.01.08) 
København berejst vinter 1991. Kataloget revideret september 1997, med tilføjelser i 2001. 
Tisvilde-delen berejst forår 2003. Katalog revideret og opdateret marts 2005. Samlet opdatering jan. 2008. Smårettelser og tilføjelser 23.06.08, april 09. Gennem-
gået april 2014 i forbindelse med driftsplanen 

AFD. FR.NR. SB.NR. BESKRIVELSE  BEMÆRKNINGER  
 

2

   SKOVKORT 1   

   101 - RYGET 2.02.16 – Værløse sogn. 

1 2929:1 26 Runddysse. 1,0 x 8 m. Højen noget forgravet og ødelagt.  
6 randsten. Af kammeret i midten ses de 2 sidesten af et  
rektangulært kammer, 120 cm lang, 60 cm bredt, orienteret N-S. 
Uden for dyssen, 6 m mod N og 15 m mod S, 2 store sten,  
som formentlig hører til dyssen. 

Ung birk og fyr omkring. 

Kvas og selvsåning bør med mellemrum holdes væk.  
Tilstanden i øvrigt bevares. 

2,3,8, 
9,10 

 201 Oldtidsagre.  

1 og 10  198 Imponerende system af hulvejsspor i hele afdelingen, fra lang-
dyssen 2929:2 i S, på begge sider af 2930:1, og ned mod 
vadestedet i N. 

 

3,8 og 7   Langs afd. 3 og 8 V-skel og lange afd. 8 og 7 S-skel, et jorddige,  
ca. 2,5 m bredt og ca. 60 cm højt, som på ydersiden (mod hen-
holdsvis Ø og S) har en grøft, ca. 2 m bred og 0,5 m dyb. 
Området indenfor kaldes INDELUKKET, og er mod N og Ø 
afgrænset af hhv. Farum Sø og af ”Sækken”.  

Sådanne diger bør holdes synlige og ikke gennembry-
des flere steder. 
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10 2929:2 25 Langdysse. 1,5 x 30 x 10 m, orienteret Ø-V.  
Overfladen noget ujævn, hullet og bulet. 
4 randsten i S, 1 i V, 7 i N. På toppen, Ø for midten, en stor sten. 
Midt i V-enden et rektangulært kammer af 4 sten uden dæksten, 
orienteret Ø-V, 1,10 x 0,7 x 0,3 m stort. 

I gammel bøgeskov. 

Tilstanden bevares.  
Kvas og selvsåning holdes væk. 

11 og 13   Et rektangulært formet jorddige omkring ”Skovriderens Vænge”. 
Ca. 2,5 m bredt og 0,6 m højt. Langs ydersiden en grøft ca. 2 m 
bred og 0,4 m dyb. 

Diget bør holdes synligt og ikke gennembrydes flere 
steder. 

18 3029:42 187 Brønd. Brønden er opmuret af teglsten. 90 cm i lysningen for 
oven, og ved besigtigelsen 3 m dyb (2 m ned til vandspejlet). 
Brønden er pt. Dækket af et jerngitter. 

I N-kanten af en sti: i gammel bøgeskov med opvækst. 

Omgivelserne ryddes. Brønden renses op og fyldes 
med grus til 1 m under kanten. Der opsættes et 
rækværk omkring brønden, som bør kunne beskues. 

22 3029:2 27 Runddysse. 0,5 x 8 m. Højest mod N-delen. Den SV-lige 
tredjedel af dyssen bortskåret af skovvej. 8 randsten (til dels 
nyanbragte i 1938). Kammer af 4 bæresten og dæksten. 

I gammel bøg. 

 Tilstanden er fin og bevares. 

24  35 Ifølge Nationalmuseet: På "Dronningholm" findes spredt 
flintaffald. 

 

Nyt areal 
vest for 
afd. 20 

3029:1 9 Høj. 2,1 x 20 m. Lav rund sænkning i top. 

Græsklædt med 5 gamle ege. I åbent græsområde. 

 

 

 

Tilstanden fin og bevares. 
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   103 - FARUM SØ  

   Ingen fortidsminder. 

 

 

 

 

   SKOVKORT 2   

   102 - NØRRESKOVEN 2.02.16 – Værløse sogn. 

33 2929:47 183 Mindesmærke, ”Valdemarstenen”. Et anlæg af 11 sten opsat i 
en mod SV vendt bue. Afstanden mellem buens endepunkter er  
7 m og buens højde er 4 m. Den midterste og største sten 
måler160 x 60 cm i grundfladen og er 170 cm høj. De 5 sten på 
hver side aftager gradvist i størrelse. De 2 yderste er således kun 
ca. 50 cm høje.  

På midterstenens SV-side ses følgende inskription: 

1219 - 1919 
SYV HUNDREDE 
SOMRE SVANDT 

SIDEN VOLMER DROG 
OVER SØ OG SEJR VANDT 

UNDER DANEBRO 

Bag midterstenen - på SØ-siden af denne, ligger en firkantet 
stenblok, delvis af beton, 90 x 90 x 50 cm stor, som udgør 
”skammelen” til den talerstol som anlægget udgør. 

I gammel bøgeskov. 

Tilstanden fin, men der bør ryddes op omkring 
mindesmærket, og indrettes bålplads et andet sted. 
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33 B 195 Mindest, ”Spejderstenen”. Natursten, trekantet af form. 60 x 20 
cm ved grunden og 65 cm høj. Stenen er nedstøbt i beton. 

På siden mod NØ er indhugget De danske Spejderkorps logo, 
samt teksten                      VÆR BEREDT 
                                      3. NOVEMBER 1940 
Herunder er indhugget en lille cirkel med en prik i midten. 

I gammel bøgeskov. 

Stenen er lille og let at overse. Der bør derfor være 
ryddet omkring stenen. 

33  144 Her er fundet en flintøkse fra tragtbægerkulturen.  

33/34   Mellem v. Langens afd. 3 og 4, i Dybendalsrenden nær Furesøen, 
har der stået en afd. sten.  

E. Laumann Jørgensen fortæller, at han i 1945  
havde fået at vide, at stenen lå i bunden af  
”Dybendalsrenden”.  
I slutningen af 1960-erne er stenen set der af skovløber  
H. Werther.  

Efterår 2004: Stenen efterlyses. 
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34 3029:28 

 

 

174 Von Langensk afd. sten. Groft udkløvet kampesten.  
30 x 30 cm i grundflade med 2 kløveflader. Højde ca. 30 cm. 

På kløvfladen mod N er indhugget:               1 N 
På kløvfladen mod V er indhugget:                5 . S 

Bogstaverne ligger ned. Det gør 5-tallet næsten også,  
og kun lige det øverste af ”S” er synligt. 

Let tilgængelig ved sti. I gammel løvskov. 

 

Nørreskoven hører til Københavns Beridt. 

START.   Stenen blev fundet, godt tildækket af jord og blade, 
men på sin plads, af E. Laumann Jørgensen d. 12. februar 1959. 
I 1963, forud for v. Langens 200 års jubilæum, skulle stenen frem 
i lyset igen, men var da væk. Stenen lå nede ved Furesøens bred, 
og skovfoged Bjørn Døssing blev bedt om, at få stenen sat op på 
sin plads. Stenen blev ved den lejlighed støbt ned i beton. 

Stenen bør hæves lidt, da det ikke er muligt at læse 
hele inskriptionen. Ellers OK. 

FORTSAT.  Efterfølgende omtales stenen i distriktets 
indberetning, d. 8.02.64 til Direktoratet for Statsskov-
brug, som svar på deres henvendelse dateret 21.01.64, 
ved forberedelse til von Langens 200 års jubilæum d. 
23. juni 1964. Stenen er en af de 3 sten, der nævnes 
som stående på sin plads, men samtidig, og det må 
være en fejl, også som en af de 2 løse sten - den med 
inskriptionen N 1 - der p.t. blev opbevaret på 
skovfogedstedet ”Fiskebækhus”.  
Det var nemlig stenen 3029:36, som lå der i ”Fiske-
bækhus” sammen med stenen 3029:34, og ikke denne 
sten. 
 Stenen optræder første gang på skovkortet af 1972, og 
den bliver registreret som fredet fortidsminde i 1991, 
da distriktets fortidsminder blev gennemgået. 

34/68   Jorddige i skovens S-skel. Diget er opført i 1778 til erstatning 
for det dengang 13 år gamle kunstige rækværk om V. Langens 
nyplantning i hans afdeling 1. Afdeling 5, syd herfor, blev 
dengang overgivet til Kollekolle. 

Diget er opført 2 alen N for skellet. 

Kilde: 
”DE 2 SKOVALEN”  af E. Laumann Jørgensen, trykt 
i Værløse Historiske Forenings tidsskrift i 1968. 

 

34 A - Stor, kløvet rillesten. Frilagt areal på ca. 20 x 25 m med 
adskillige store sten. En hel del brændt flint ses i den  
afdækkede jord. 

Eventuelle yderligere undersøgelser bør afsluttes og 
udgravningssporene jævnes. 
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34  140 Her er fundet nakkeenden af en delvist sleben flintøkse fra 
tragtbægerkulturen. 

 

34  141 Her er fundet en hvæssesten fra oldtiden.  

34 og 52   Yderligere 4 rillesten registreret af Laumann Jørgensen. Også her bør udgravningssporene jævnes. Der 
henvises i øvrigt til Laumann Jørgensens publika-
tioner. 

36 2929:3 30 Langdysse. 1,7 x 14 x 8 m, orienteret NNV-SSØ. 19 randsten, 
jævnt fordelt - undtagen i NNV-enden. Rektangulært kammer  
af 3 bæresten og 1 endesten og dæksten. Udgang mod Ø. 
(Nyrestaureret i 1938). 

I mellemaldrende løvskov med en del selvsåning. 

Fin tilstand, men selvsåning bør ryddes og holdes væk. 

36  196 Flot hulvej. 

 

Bør holdes synlig. 
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40 C 197 Mindesten. Natursten. 110 x 70 cm ved grunden og 100 cm høj. 
På siden som vender mod NNV er indhugget følgende: 

ERNST RASMUS DALIN 
PETERSEN 
30.7  1889 

KAJ ERNST PETER 
PETERSEN 

9.5  1923 

PAUL VERNER BRANDT 
3.8  1926 

FALDT HER DEN 15.4  1945  
 

I gammel løvskov. 

Tilstanden fin og bevares. 
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46 3029:14 38 Slibesten. Stor smuk slibesten af kvartsit, fra bondestenalderen.  
Stenen måler 90 x 65 cm i fladen og er ca. 50 cm høj, idet den dog 
hælder lidt mod NV, således at vandet kan løbe af den smukke 
karakteristiske slibeflade. 

I mellemaldrende blandet løvskov. 

START. 

Engang boede skovarbejder Alfred Nielsen i ”Skovhus” i 
Nørreskoven. Alfred Nielsen var ham, der fandt slibestenen fra 
oldtiden. Hvornår vides ikke længere, men han fortalt om den til 
gårdejer Peter Olsen, ”Paradis-gården” i Kirke Værløse.  
Karl Nielsen var i mange år formand for Historisk Forening For 
Værløse Kommune. Det var fra gårdejer Peter Olsen, at Karl 
Nielsen i 1948 hørte om slibestenen. Karl Nielsen eftersøgte 
stenen, og det lykkedes at genfinde den i en indhegnet granskov - 
Stængeløse Ljung (Vang).                                  

                                                                         FORTSÆTTER 1 

Genanbragt 21.10.04. 
Stenen skal til stadighed holdes synlig og tilgængelig. 

1 FORTSAT 
Distriktet fik besked om slibestenens tilstedeværelse, 
og skovrider Buchwald sørgede for, at der blev ryddet 
noget beplantning omkring den. Ved dette arbejde 
bliver der opdaget noget primitiv brolægning omkring 
stenen. Der blev også fundet en økse, som skovfoged 
Haugård Nielsen, ”Fiskebækhus”, tog med sig hjem til 
opbevaring.  
Ovenstående er udledt af en artikel, som E. Laumann 
Jørgensen skrev i Årsskiftet 1969 - Historisk Forening 
For Værløse Kommune.  
Historien om slibestenen kan videre stykkes sammen 
af akterne i Kulturarvsstyrelsen sag nr. 2400/68, og 
bekræftes af Nationalmuseets optegnelser.  

FORTRSÆTTER 2 
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   2 FORTSAT                  Af sagen fremgår det, at den daværende 
skovrider Buchwald d. 2. juni 1948, tilskrev Nationalmuseet, og 
bad om en udtalelse derfra. Stenen havde allerede på det tidspunkt 
været vist frem til en medarbejder fra Nationalmuseet, som havde 
udtalt, at museet ikke ønskede at få stenen overdraget. Det var 
sandsynligvis Karl Nielsen, der viste stenen frem, men til hvem 
vides ikke. Men det vides, at Karl Nielsen d. 23.09.54 viste 
slibestenen frem for Nationalmuseets inspektør Hans Norling-
Christensen. Skovfoged Haugård Nielsen overdrog ved den 
lejlighed den fundne økse til Norling-Christensen, som samme 
dag indførte øksen i Nationalmuseets oldtidssamling med nr. A 
45427. Øksen blev beskrevet som : Flintøkse, hugget af en 
tyndnakket, sleben økse, hvoraf noget af en sidekant, de to 
sideflader og æggen er bevaret, den anden sidekant og nakken 
ophugget. 9,5 x 4,8 cm stor.  Nordling-Christensen anbefalede, at 
der blev foretaget en yderligere undersøgelse ved stenen, for evt. 
at finde flere økser, og indstillede endvidere ubetinget slibestenen 
til fredning. En nærmere undersøgelse fandt næppe sted, men 
fredningen af stenen som fortidsminde blev foretaget af Therkel 
Mathiassen (overinspektør på Nationalmuseets 1. afd.) i 1954, og 
meddelt distriktet i brev af 25. januar 1955.  
I et brev til Nationalmuseet d. 17.02.68 bad E. Laumann 
Jørgensen om tilladelse til at lade slibestenen flytte til 
”Syvstjernens” tjenestejord. Begrundelsen var, at stenen på flere 
måder lå udsat, ikke mindst p.g.a. af det forestående anlæg af 
motorvejen gennem Nørreskoven. Af et notat fra d. 23.02.68 af 
Knud Thorvildsen - chef for Fortidsmindeforvaltningen, (og tillad 
mig et sidespring, den mand der antog mig pr. 1. dec. 1973 og var den bedste 
chef jeg har tjent under) 

                                                                            FORTSÆTTER 3 

3 FORTSAT        fremgår det, at Knud Thorvildsen 
gav E. Laumann Jørgensen et mundtligt tilsagn om, at 
slibestenen kunne flyttes. Knud Thorvildsen havde 
drøftet sagen med Norling-Christensen, som var enig. 
Der skulle dog foretages en mindre undersøgelse inden 
flytningen, og fredningen af stenen skulle ophæves.  
E. Laumann Jørgensen skulle blot advisere Fortids-
mindeforvaltningen i god tid forinden.  
E. Laumann Jørgensen kvitterede for tilsagnet d. 20. 
marts 1968 og foreslog, at flytningen skulle finde sted 
i juni måned. D. 29. maj 1968 foretog arkæolog Aino 
Mortensen undersøgelsen omkring stenen. Den hvilede 
på et par andre sten, men der blev ikke gjort fund, og 
der var ikke kulturlag, der med sikkerhed kunne 
fastslå, om stenen lå in situ, fremgår det af Aino 
Mortensens notat.  
I et brev af 13. marts 1969 orienterede E. Laumann 
Jørgensen Nationalmuseet om, at slibestenen var 
blevet flyttet som aftalt, og at det var sket d. 6. juni 
1968.  
I samme brev oplyser han, at han har fået fat i en 
flintøkse, som i 1940-erne blev fundet under 
slibestenen af en skovarbejder, og at øksen nu beror i 
skovdistriktets samling af oldsager fundet i Haresko-
vene.  
At Laumann Jørgensen var kommet i besiddelse af en 
økse, er selvfølgelig rigtigt. Men øksen fra slibestenen 
kan det umuligt være. For den lå, og ligger stadig på 
Nationalmuseet. 
                                                           FORTSÆTTER 4 
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   3 FORTSAT        Det må altså være en anden økse. Om øksen i 
stedet skulle være sb. 44 (fra Jonstrup Vang) - en tyndnakket, 
usleben, 28 cm lang økse, som Georg Gregersen havde fundet ved 
grøftegravning i 1962 og været i kontakt med Nationalmuseet om 
- kan ikke udelukkes. Men Laumann Jørgensen tror det ikke, for 
den økse beholdt Georg Gregersen selv. I stedet husker Laumann 
Jørgensen en anden økse - tyndnakket og delvist sleben - som blev 
fundet i ”Dybendalsrenden” engang de var ved at rense den op, 
for at skaffe vand til en gammel karpedam. Det er nok den økse  
E. Laumann Jørgensen nævner i brevet (af 6. juni 1968), men hvis 
oprindelse bliver forskudt i hans erindring. 
D. 25.04.79 meddeler E. Laumann Jørgensen Fredningsstyrelsens 
5. kt., ved mag. art. Jens Bekmose, at slibestenen længe har været 
mødested for byens ungdom, og at der blev øvet hærværk på 
stenen. Af den grund havde distriktet nu på eget initiativ, flyttet 
stenen hen på Værløse Museums gårdsplads, hvor den kunne 
ligge i fred, hvilket Fredningsstyrelsen bedes notere sig. 
Oplysningen blev taget til efterretning. På Værløse Museum 
indgik slibestenen i genstandssamlingen med museumsnummer 
689. Men under hele forløbet, efter Knud Thorvildsen i 1968 
bestemte, at fredningen af stenen skulle ophæves, blev der 
alligevel refereret til slibestenen med dens fredningsnummer - 
3029:14. Fredningen blev aldrig ophævet. Kun på fredningskortet, 
var afsætningen blevet ”kradset ud”, på den måde det brugtes, for 
at vise, at stenen havde været registreret, men ikke lå på stedet 
mere.  
Efter Værløse Museums eget ønske, og efter tilladelse fra 
KULTURARVSSTYRELSENS MUSEUMSKONTOR , blev stenen 
udskilt fra Værløse Museums samling, og d. 21.10.04 genplaceret 
i Nørreskoven. Stenen ligger ikke der hvor den blev fundet. 
Fundstedet er, som tidligere nævnt, i Stængeløse Ljung (Vang).  
                                                                   FORTSÆTTER 4 

 

4 FORTSAT        I forhold til stenens nuværende 
placering, er det 48 m mod SSØ, 10 m N for en stor 
eg. Det sted hvor stenen nu er lagt, er det sted, hvor 
den var markeret på fredningskortet (og før det, på 
sognebeskrivelseskortet).  
E. Laumann Jørgensen havde altså ret, den dag stenen 
blev flyttet, i sin påstand om, at stenen aldrig havde 
ligget på det sted, hvor den blev lagt. Uoverensstem-
melsen findes der først nu (23.02.05), efter granskning 
af papirerne, en mulig forklaring på: 
Af Norling-Christensens notat fra 23.09.54 fremgår 
det, at sb. 38 – altså slibestenen - ikke var nøjagtig 
angivet på kortet (sognebeskrivelseskortet), og at 
fejlen ville blive rettet. Men jeg tror aldrig han fik 
rettet placeringen på sognebeskrivelseskortet. I 
forbindelse med den efterfølgende fredning af stenen 
blev punktet overført til fredningskortet, uden at 
afsætningen blev kontrolleret i marken. På den måde 
blev markeringen på fredningskortet også forkert. Og 
stenen blev lagt der, hvor den var vist på fredningskor-
tet - et sted hvor den altså aldrig havde ligget før. 
Sådan tror jeg at det er gået til. 
Imidlertid ligger den godt der, med hensyn til adgang 
og formidling af stenen, hvilket den ikke ville have 
gjort, hvis den var blevet lagt på findestedet. 
Vi vælger derfor at lade stenen blive liggende, hvor 
den blev lagt. 

Stenen er fortsat fredet som fortidsminde, og vil frem 
over være afsat med signatur på skovkortet. 

                                                                             SLUT. 
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46   Lidt uden for NV-hjørnet af skovløberstedet ”Skovhus” grund, 
hvor v. Langens afd. 8 og 9 støder op til hans afd. 11, har der stået 
en v. Langensk afdelingssten. 

E. Laumann Jørgensen oplyser, at stenen var kendt af 
beboerne i ”Skovhus” så sent som i 1960-erne. 

Stenen efterlyses. 

46  136 Her er fundet 2 perler af hhv. blåt og gult glas. 
 

 

48 2929:4 31 Langdysse. 1,7 x 20 x 9 m, orienteret N-S. Ca. 25 randsten,  
V-siden og S-siden mest intakt. En stor sænkning i N-enden. 
I bunden af sænkningen en sten. I S-enden et rektangulært 
kammer, 1,7 m langt, ca. 0,5 m bredt og 0,4 m dybt, bestående af 
2 sidesten og 1 endesten i N. 

I gammel bøgeskov. 

Tilstanden bevares.  
Bør holdes ryddet for kvas og selvsåning. 
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49 2929:30 182 Von Langensk afd. sten. Udkløvet kampesten.  
Grundfladen 30 x 15 cm, ca. 50 cm høj. 
De 2 bredsider vender omtrent henholdsvis mod N og mod S. 

På siderne findes følgende inskriptioner: 

 mod N er indhugget:  4 N 
 mod S  er indhugget:  8 S 
 mod V er indhugget:  9 N 
 mod Ø er indhugget:  3 S 

Bogstaverne ligger ned. 

Ved sti i ung egeskov.  

Nørreskoven hører til Københavns Beridt. 

START 
Stenen står med største sandsynlighed på sin rette plads. Her blev 
den noteret af forstassistent E. Laumann Jørgensen i hans 
lommebog i forbindelse med skovreguleringen i 1945. 

FORTSÆTTER 1 

Al opvækst omkring stenen bør holdes nede, så stenen 
altid ses klart tydeligt. 

FORTSAT 1 

I artiklen ”GAMLE AFDELINGSSTEN”  i Dansk 
Skovforenings Tidsskrift 1946 skrev forstassistent  
E. Laumann Jørgensen om denne sten, ”--- at den 
tilsyneladende stod noget V for sin oprindelige plads”, 
dog uden yderligere forklaring. 
Følgende forklaring ville kunne give anledning til en 
sådan udtalelse: At den N-S gående afdelingslinje i 
Hareskoven længere mod S ligger lidt forskudt mod Ø 
i forhold til den N-S gående linje i Nørreskoven, og at 
der et sted tilbage i kilderne skulle gemme sig en 
oplysning om, at linjen i Hareskoven skulle være 
gennemgående op igennem Nørreskoven. Selv har jeg 
hørt E. Laumann Jørgensen udtale:”---linjerne i de 2 
skove er sammenfaldende”.  
                                                           FORTSÆTTER 2 
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49   FORTSÆTTER 2 

Forholder det sig således, giver bemærkningen mening. Imidlertid 
viser kortene noget andet, og pensioneret skovrider E. Laumann 
Jørgensen kan i dag (2005) ikke mindes, hvad forklaringen på 
bemærkningen i artiklen i sin tid skyldes, og er mest tilbøjelig til 
at mene, at ”forstassistenten” tog fejl i sin formodning dengang.  
Det fastholdes derfor, at stenen med største sandsynlighed står på 
sin rette plads.  
Men skulle efterfølgende og tilbundsgående undersøgelser 
alligevel vise, at stenen står for langt mod V, og med andre ord,  
at afdelingslinjen i Nørreskoven skal følge afdelingslinjen i 
Hareskoven, så gælder det samme også for sten 3029:34,  
i afd. 54, ca. 400 m længere mod syd. 

FORTSÆTTER 3 

FORTSAT 3 

Stenen omtales i distriktets indberetning, d. 8.02.64 til 
Direktoratet for Statsskovbrug, som svar på deres 
henvendelse dateret 21.01.64, ved forberedelse til von 
Langens 200 års jubilæum d. 23. juni 1964, som 
stående på sin oprindelige plads. 

Stenen optræder første gang med signatur på 
skovkortet i 1972, og den blev registreret som fredet 
fortidsminde i 1991, da distriktets fortidsminder blev 
gennemgået. 

52  142 Her er fundet en tyknakket flintøkse fra tragtbægerkulturen. 

 

 

53  52 Her er fundet 2 flintøkser og en flintdolk under en stor sten. 
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54 3029:34 175 Von Langensk afd. sten. Groft tildannet sten. 35 x 25 cm i 
fladen og 40 cm høj. 
På siden, der vender mod SSØ, ses indhugget:       7 W  / 2 O 
adskilt fra hinanden af en lodret indhugget linje. 
På siden mod ØNØ ses indhugget:                                3 O 
På siden mod NNV                                                        8 W 

Bogstaverne ligger ned. 

Ud til skovvej. I gammel bøgeskov med selvsåning.  
 

Nørreskoven hører til Københavns Beridt. 

START   Stenen blev, omkring 1910, på daværende skovfoged 
Hansens foranledning anbragt i stendiget ved ”Doktorled” ( afd. 
39/45), efter at han havde fundet den i en bunke sten 10 - 15 m 
inde i skoven, der hvor man før hen samlede sten sammen til  
skærveslåning. Stenens tilstedeværelse på diget blev noteret 
af forstassistent E. Laumann Jørgensen i hans lommebog i  
forbindelse med skovreguleringen i 1945, og omtales i artiklen 
”GAMLE AFDELINGSSTEN”  i ”Dansk Skovforenings Tidsskrift” i 
1946, hvorfra ovenstående oplysninger er hentet. 
I ”NORDSJÆLLANDS SKOVE GENNEM 200 ÅR”  på side 75, 
omtales 2 sten, som befandt sig på skovfogedstedet ved Fiskebæk. 
Inskriptionerne på disse sten viste, står det at læse, at stenene 
skulle høre hjemme i afd. 47 og 58 (skovkort fra 1963). 
De 2 sten var således hhv. denne sten, 3029:34 og sten 3029:36 
(afd. 54 og 65 på skovkort 1995). 
Stenen blev altså flyttet fra stendiget ved ”Doktorled” til 
skovfogedstedet ”Fiskebækhus” engang efter 1946, men hvornår 
vides ikke længere.      FORTSÆTTER  

Stenen skal stedse holdes synlig. 

FORTSAT 

At stenen var der, bekræftes i distriktets indberetning,  
d. 8.02.64 til Direktoratet for Statsskovbrug, som svar 
på deres henvendelse dateret 21.01.64, ved forberedel-
se til von Langens 200 års jubilæum d. 23. juni 1964. 
Stenen nævnes sammen med sten 3029:36. 
I juni 1964 blev denne sten, sammen med sten 
3029:36, deponeret på Jagt- og Skovbrugsmuseet, hvor 
den blev registreret med museumsnummer 6855. Den 
8. jan. 1968, blev stenen hentet tilbage igen, for 
derefter at blive opbevaret på gårdspladsen på 
skovridergården ”Syvstjernen”. I 1989, det år hvor 
skovrider E. Laumann Jørgensen gik på pension, blev 
den afleveret til Værløse Museum, hvor den blev 
registreret med museumsnummer 6754/1989. Dette 
nummer ses endnu tydeligt (2004), malet i sort, med 
ca. 3 cm høje tegn på stenens top. 

D. 21. okt. 2004 blev stenen genopsat på sin 
oprindelige plads i skoven. Stenen er nu forsynet med 
et jernanker, som er støbt ned i beton. Den er blevet 
registreret som fredet fortidsminde, og den vil 
fremover være markeret på skovkortet med signatur. 

NB! Skulle det vise sig, at sten 2929:30, i afd. 49 
alligevel står for langt mod vest - se teksten til sten 
2929:30 - så gælder det samme også for denne sten. 
Men jeg tror IKKE det er sandsynligt. 
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56 og 62 D  Vejtrace fra et gammelt forløb af Frederiksborgvej. Traceet ses 
som et svagt markeret jorddige, der forløber Ø for en ca. 10 m 
bred vejdæmning. Diger bliver fremover markeret på skovkortet. 

I gammel løvskov. 

 

63 3029:3 29 Høj, (dyssetomt). Meget svagt markeret anlæg. 0,3 x 8 m. 2 små 
randsten ca. i Ø og V markerer udstrækningen. På toppen ses en 
større og enkelte andre hovedstore sten samt en del knust flint. 

I ung bøgeskov. 

Tilstanden bevares. Vær meget opmærksom på dette 
"”synlige" anlæg, når der arbejdes i afdelingen. Ved 
udtynding bør træerne på højen efterhånden fjernes. 
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65 3029:35 176 Von Langensk afd. sten. Trekantet udkløvet sten. 2 sider måler  
28 cm i bredden, bagsiden måler 20 cm.  
Stenens højde 55 cm.  
På siden, som vender mod N, ses indhugget:             7 . N  
På siden, som vender mod SØ, ses indhugget:           6 . S 

Bogstaverne ligger ned. 

I gammel bøgeskov/blandet skovbryn. 

  

Nørreskoven hører til Københavns Beridt. 

START 

Stenen var kendt på stedet i 1930-erne, fortæller pensioneret 
skovrider E. Laumann Jørgensen, men ansås siden hen for at være 
forsvundet. Ved udtagning af juletræer i december 1945 blev 
stenen dog genopdaget af forstassistent E. Laumann Jørgensen. På 
en skitse i sin lommebog fra dengang er stenens nøjagtige 
placering indtegnet: 27½ m N for et vejgennembrud i diget og 6 m 
Ø for diget. 
Stenen omtales efterfølgende som værende på sin oprindelige 
plads i artiklen ”GAMLE AFDELINGSSTEN”  i ”Dansk Skovfor-
enings Tidsskrift” i 1946. 
Stenen omtales i distriktets indberetning, d. 8.02.64 til Direktora-
tet for Statsskovbrug, som svar på deres henvendelse dateret 
21.01.64, ved forberedelse til von Langens 200 års jubilæum d. 
23. juni 1964, som stående på sin oprindelige plads. 
                                                                             FORTSÆTTER 

Stenen skal stedse holdes synlig. 

 

 

 

FORTSAT 

I 1968, i forbindelse med motorvejsbyggeriet gennem 
Nørreskoven, blev stenen hjemtaget til skovridergår-
den ”Syvstjernen” af E. Laumann Jørgensen, og her 
indmuret som udsmykning i pejsen sammen med sten 
3029:36, der blev hentet tilbage fra Jagt- og Skov-
brugsmuseet. 

I 2001 blev pejsen revet ned, og den 21. oktober 2004 
blev stenen igen opsat i skoven efter E. Laumanns 
hukommelse. Det viste sig dog, at være en smule 
forkert. Fejlen blev opdaget, fordi placeringen ikke 
passede ordentligt i det rekonstruerede von. Langenske 
afdelingsnet, og blev rettet da lommebogen fra 1945 
med oplysninger om stenens placering, efterfølgende 
blev fundet frem. Derefter faldt det hele på plads. 
Stenen står nu, som beskrevet i lommebogen og så den 
passer i nettet. Den er forsynet med et jernanker, som 
er nedstøbt i beton. Stenen er blevet registreret som 
fredet fortidsminde, og den vil fremover være markeret 
på skovkortet med signatur. 
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65 3029:36 177 Von Langensk afd. sten. Groft udkløvet sten, 24 x 15 cm ved 
grunden og 35 cm høj. 
På siden som vender mod NNV ses indhugget:               6 N 
På siden som vender mod SSØ ses indhugget:                5 S  

6-tallet står op og ”N” ligger på siden. 
Både 5-tallet og ”S” ligger på siden. 

I gammel bøgeskov under foryngelse. 

 

Nørreskoven hører til Københavns Beridt. 

START 

Stenen, som dog ikke fandtes på stedet længere, huskes af 
skovløber Andersen i ”Skolekroghus”, at have været der i 1930-
erne. 
I 1945 berettede skovløber Andersen for E. Laumann Jørgensen, 
at stenen havde stået helt i SV i Skolekrogen, ca. 20 m inde i 
skoven. Oplysningen blev noteret af E. Laumann Jørgensen i hans 
lommebog. Samtidig fik E. Laumann Jørgensen, af daværende 
skovrider Buchwald, at vide, at der lå en sten i barkladen ved 
”Nørreskovhus”. Der genfandt E. Laumann Jørgensen stenen fra 
Skolekrogen. Af hvem den er flyttet fra skoven til barkladen, 
hvornår og hvorfor vides ikke længere. Stenen blev stillet op til 
fotografering d. 10. november 1945. 

FORTSÆTTER 1 

Stenen skal stedse holdes synlig. 

 

 

FORTSAT 1 

I ”NORDSJÆLLANDS SKOVE GENNEM 200 
ÅR”  på side 75, omtales 2 sten, som befandt sig på 
skovfogedstedet ved Fiskebæk. Inskriptionerne på 
disse sten viste, står det at læse, at de skulle høre 
hjemme i afd. 47 og 58 (skovkort fra 1963). De 2 sten 
var således hhv. 3029:34, og denne sten - 3029:36 
(afd. 54 og 65 på skovkort 1995). Stenen blev altså på 
et tidspunkt efter 1945, flyttet fra barkladen til 
”Fiskebækhus”. Af hvem og hvornår vides ikke 
længere.  
At den var der, bekræftes i distriktets indberetning, d. 
8.02.64 til Direktoratet for Statsskovbrug, som svar på 
deres henvendelse dateret 21.01.64, ved forberedelse 
til von Langens 200 års jubilæum d. 23. juni 1964.  
 
FORTSÆTTER 2 
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   FORTSAT 2 

I juni 1964 blev stenen, sammen med sten 2930:34, deponeret på 
Jagt- og Skovbrugsmuseet, hvor den blev registreret med 
museumsnummer 6854. I museets protokol står ganske vist 
noteret, at stenens inskription skulle være ”6 S”, hvilket denne 
sten altså ikke har. Til gengæld ses de 3 sidste af de 4 cifre i 
museumsnummeret - ´854 - stadig tydeligt malet i hvidt med 1½ 
cm høje tegn på stenens top (nov. 2004). Det antages derfor, at der 
må være skrevet forkert i protokollen - 6S i stedet for 5S. 
Den 8. jan. 1968, blev stenen hentet tilbage, sammen med sten 
3029:34 fra Jagt- og Skovbrugsmuseet af E. Laumann Jørgensen 
til skovridergården ”Syvstjernen”. Her blev den indmuret som 
udsmykning i pejsen sammen med sten 3029:35, der blev hentet 
fra sin plads i skoven, da motorvejsbyggeriet i 1968 skulle  
i gang.  
I 2001 blev pejsen revet ned og den 21. oktober 2004 blev stenen 
igen opsat i skoven. I første omgang blev stenen dog ikke stillet 
helt rigtigt. Fejlen blev opdaget, fordi placeringen ikke passede 
ordentligt i det rekonstruerede von Langenske afdelingsnet. 
                                                                         FORTSÆTTER 3 

 FORTSAT 3 

Fejlen blev rettet, da lommebogen fra 1945, med 
notater om placeringen efterfølgende blev fundet frem, 
og det hele faldt på plads.  
Stenen står nu fint i afdelingsnettet og nogenlunde som 
omtalt i lommebogen, idet der dog ved placeringen 
blev taget hensyn til en sti, som folk færdes ad. Stenen 
er forsynet med et jernanker, som er nedstøbt  
i beton. Stenen er blevet registreret som fredet 
fortidsminde, og den vil fremover være markeret på 
skovkortet med signatur. 

Tidlig forår 2008 blev stenen udsat for lettere hærværk 
og væltet. D. 9. april blev stenen igen sat på plads. Ved 
den lejlighed blev stenen rykket 4 m længere mod 
ØNØ, bort fra det skovspor den stod ved, og ligeledes 
blev stenen sat lidt dybere i jorden ved faststøbningen. 

Skellet mellem skov og agerland lå efter kortene fra 
den tid at dømme noget længere mod Ø. Stenen er 
derfor ikke placeret i det nuværende skel, og dens 
placering er muligvis ikke helt korrekt, men sådan er 
det valgt. 

68   Det nuværende skeldige i S-skellet, blev bygget i 1778 da området 
med skov (v. Langens afd. 5) blev overgivet til Kollekolle til fri 
rådighed. 
Diget er opført 2 alen nord for skellet. 

 

 

Kilde: E Laumann Jørgensen ”De 2 skovalen” 
Værløse Historiske Forening 1968. 
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   SKOVKORT 3   

   104 - FURESØEN  

   Ingen fortidsminder. 
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   SKOVKORT 4   

   105 - NYVANG 1.06.01 – Farum sogn. 

109 2928:74 106 Von Langensk afd. sten. Groft udkløvet, 4-sidet sten.  
Ved grunden ca. 20 x 25 cm. I toppen 42 x  25 cm. 50 cm høj. 

På siderne ses følgende inskriptioner: 

Mod S: 23   herunder et liggende S 
Mod Ø: 22   herunder et  O 
Mod N:  25   herunder et  O 
Mod VSV: 26   herunder et  N 

Stenen opstillet på vendeplads, N for vejen, over for 
”Nyvanghus”, forbavsende tæt på sin rette placering. 

Nyvang hører til Københavns Beridt. 

START 
Om stenen fortæller fhv. skovrider Poul Petersen:  
”I 1988 (?) i forbindelse med restaureringen af det N-lige 
stengærde i Ganløse Ore, langs kommunevejen mellem Farum og 
Ganløse, fandt to skovløbere den øverste del af denne v. 
Langenske afd. sten. Stenen var let at genkende, da den bar 
inskriptioner på alle 4 sider - 12 tegn i alt. Stenens lave højde 
indikerede, at stenen måtte være blevet brudt, inden man den gang 
i slutningen af 1700-tallet anlagde stendiget, og dertil også 
anvendte v. Langens afd. sten som byggemateriale. 

FORTSÆTTER 

 

Stenens facon opfordrede således til en eftersøgning af 
stenens anden halvdel, som da også blev fundet blandt 
gærdets mange sten. De to brudflader passede 
nøjagtigt til hinanden, og det var oplagt, at få stenen 
sat sammen igen. Vi havde alle en erindring om i 
aviserne at have set en reklame for superlimen 
”Araldit”  der var blevet anvendt ved sammenlimnin-
gen af det parterede Abu-Simbel-tempel, som blev 
flyttet i forbindelse med bygningen af den nye Assuan-
dæmning, og fremkomsten af den nye og enorme 
Nasser Sø. Sammenlimningen af stenen lykkedes, og 
den har holdt siden. De er vurderet, at stenen måtte 
have stået der, hvor kommunevejen nu løber, og det 
blev valgt at sætte stenen op på vendepladsen N for 
vejen”. Stenen er støbt ned i beton. 

 
Stenen blev registreret som fredet fortidsminde i 1992, 
og optræder herefter som signatur på skovkortet. 
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109,110 
111 

  Oldtidsagre.  Sb. 129  Se Ganløse Ore afd. 171 m.fl. Området fortsætter mod S ind i Ganløse Ore. 

   106 - TERKELSKOV  1.03.13 – Uggeløse sogn. 

124 2928:52 42 Runddysse. 9 x 0,75 m. 7 randsten tilbage. Overfladen fyldt med 
knust flint. I en 4,5 x 2,5 x 0,5 m stor grube i midten ses en 
kantstillet sten - formentlig fra et kammer. 

Græsbevokset i gammel bøgeskov. 

 

Tilstanden bevares. De gamle træer omkring bør be-
vares. 

   107 - FARUM LILLEVANG  1.06.01 – Farum sogn. 

142 2929:34 86 Brønd sat af kampesten. Lysning foroven ca. 135 cm.  
Dybde - ved udgravning i 1953 - 3 m. 

Friholdt for træer i ung granbevoksning. 

Hegnet omkring brønden er pt. intakt og i jorden, og 
bør fortsat være det. Selvsåningen omkring bør fortsat 
med mellemrum holdes nede. 

114,145 
146 

 103  Oldtidaagre.  

148 2928:23 30 Høj. 2,0 x 24 m.  

Gamle bøge i tilsvarende bevoksning. En del selvsåning. 

Slørende selvsåning bør holdes nede. En gammel bøg i 
N-lige højfod hænger og bør skoves, inden den vælter 
og beskadiger højfoden. Den tidligere ridesti er lagt 
om, så højen ikke beskadiges. 

Plejes som og sammen med 2928:24. 
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148 2928:24 31 Høj. 1,8 x 18 m. Flad, stor forgravning i Ø-siden samt ligeledes 
fra midten ned og SV-siden. 

Bevokset med 3 gamle bøge og en del ahornopvækst i tilsvarende 
bevoksning. 

Slørende opvækst holdes nede. Den tidligere ridesti er 
lagt om, så højen ikke beskadiges. 

Plejes som og sammen med 2928:23. 

148 2928:25 32 Høj, ”Tehøj”.  2,0 x 20 m. 

Enkelte store bøge på og omkring højen i gammel bøge-
bevoksning. En del slørende selvsåning af ahorn. 

Alt kvas ryddes, og selvsåningen holdes nede. Flot høj, 
som tydeligt bør kunne ses fra vejen. 

148 2928:48 52 Høj. 1,3 x 15 m. Toppen af højen forskudt mod NØ i forhold til 
midten. En stor sten i højfoden i S. 

Enkelte mindre bøge i gammel løvskov. Nogen ahornopvækst. 

Selvsåning holdes nede. Ellers fin stand.  
Køresporet i V er lovlig tæt på højfoden og bør rykkes. 

149 2928:22 24 Høj. 2,0 x 20 m. I toppen et mindre hul. I højfoden i V en stor 
sten. 

En enkelt gammel bøg og en del mellemaldrende ahorn på højen. 

Kvas bør ryddes og holdes væk. Bøgen på samt andre 
gamle træer omkring højen bevares. Der tyndes forsig-
tigt i ahornen, så højen til stadighed er beskygget. 

154 2928:26 33 Høj, ”Kaffehøj”.  4,0 x 25 m. En 6 x 6 x 1 m stor flad sænkning  
i toppen med et skår ned over højsiden i SSØ. Stejl afgravning 
i ØSØ, hvor der over en strækning på ca. 8 m mangler en del 
højfyld. På strækningen ses 11 randsten i højfoden. Ligeledes en 
stejl afgravning i V-siden over en afstand af ca. 13 m. 

4 gamle bøge i gammel bøgebevoksning. Lidt selvsåning. 

Tilstanden bevares. 

155 2928:49 34 Langhøj. 0,5 x 15 x 8 m orienteret NNØ-SSV. NNØ-enden 
afskåret af grøft og jorddige. Nogen udflydende af form. 
I SSV-enden 2 sten, formodentlig randsten. 

En del unge elme i gammel bøgeskov. En død gammel bøg på 
højen. 

Tilstanden bevares. Bør dog ryddes for kvas. 
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155 2928:50 36 Højrest. Den Ø-lige del af højen er bevaret som en  
halvmåneformet vold. 18 x 3 x 1,5 m. Den V-lige og centrale del 
bortgravet ved grusgravning før 1942. Stor rævegrav i hjørnesten. 

I ung cypresbevoksning. 

Tilstanden bevares. Der må ikke rides op over  
højresten. 

157 2928:27 35 Høj, ”Kakaohøj”.  2,8 x 19 m. Lille sænkning i S-siden af højen 
samt en mindre afgravning af højfoden, hvori der ses en sten. 

Græsklædt med 4 gamle bøge i gammel bøgebevoksning. 

Flot høj. Tilstanden bevares. 

157 2928:51 51 Høj. 0,6 x12 m. 

Græsklædt. 2 gamle bøge i gammel bøgebevoksning. 

Tilstanden bevares. 

157  47 Ifølge Nationalmuseet: Højtomt, 0,6 x 10 m. Ujævn overflade. 
Herfra centralgrav med bælteplade af bronze og 2 ravperler. 
Sekundærgrav over centralgraven med tutulis (lille smykkeplade) 
Desuden urnegrav. 

Ikke lokaliseret. (Muligvis er sb. 47 sat forkert af på 
Nationalmuseets kort og er i virkeligheden den nu 
fredede høj 2928:51, med nyt sb.nr. 51). 
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158  98 Rester af middelalderlige pottemagerværksteder under jorden. 
Intet at se på overfladen. 

Gammel bøg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der bør ikke jordbearbejdes i afdelingen. 

   SKOVKORT 5   

   108 - GANLØSE ORE 1.06.02 – Ganløse sogn. 
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   Denne sten står ikke i skoven, men på  
Jagt- og Skovbrugsmuseet,  
hvor den er nedstøbt i gulvet i udstillingsladen. 

Von Langensk afd. sten. Groft udkløvet sten, firkantet i grunden, 
med sider på hhv. 35, 35, 30 og 20 cm. Noget smallere op ad til, 
og 100 cm høj. På siderne er følgende indhugget: 

                                     2 W      
                                     7 W     
                                     6 O     

                                     i O  (” i” svarer til 1, altså: 1 øst) 

Ganløse Ore hører til Københavns Beridt. 

START.      I en indberetning, d. 10. februar 1964, fra den 
dengang afgående skovrider Just Holten, Farum Skovdistrikt, til 
Direktoratet for Statsskovbrug, som svar på direktoratets 
henvendelse, dateret 21.01.64, ved forberedelse til von Langens  
                                                                             FORTSÆTTER 

FORTSAT.   
200 års jubilæum d. 23. juni 1964, omtales bl.a. denne 
sten. Det oplyses i indberetningen, at stenen, og jeg 
citerer: ”- - - da dens oprindelige plads ikke kunne 
findes blev afgivet til Jagt- og Skovbrugsmuseet ved 
dettes start”. 
Jagt- og Skovbrugsmuseet blev indviet d. 22. maj 
1942. Her er stenen registreret med museumsnummer 
3804, og kan ses i udstillingsladen, hvor den er støbt 
ned i gulvet.  
Af hvem, hvor og hvornår stenen blev fundet, vides 
ikke. Blot, at det må have været før 1942, og at stenen 
formentlig har siddet i et stendige.  
Men skovrider Just Holten tager imidlertid fejl. Stenen 
kunne med største lethed og præcision være blevet 
anbragt på sin oprindelige plads i skoven, som er i den 
samme Ø-V gående linje som sten 2928:79, 160 roder 
(804 m) Ø for denne. 
Stenen bør flyttes tilbage til skoven hvor den hører til. 

171,173, 
174,175, 
177,178, 

179 

 129 Oldtidsagre.  
Området strækker sig også ind i NYVANG afd. 109 m.fl. 

Området fortsætter mod N ind i Nyvang. 

172  27 Ifølge Nationalmuseet: Der skulle her have ligget en langdysse. 
Helt sløjfet. 

Ikke lokaliseret. 
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180 2928:38 28 Høj, (dyssetomt). 1,0 x 11 m. I midten en 2 x 2 x 7,5 m  
nedgravning. I højsiden i Ø, en afgravning (1,5 x 2 m),  
som dog ikke når ind til hullet i midten. 

Græsklædt i ryddet område. Omgivet af gammel rødgran. 

 Fin tilstand, som opretholdes. 

180 2928:39 87 Høj. 0,5 x 8 m. I overfladen ses mange håndstore sten.  
N-lig højfod berøres af kørespor. 

Bevokset med mellemaldrende rødgran i tilsvarende bevoksning. 

Træerne på og omkring højen tyndes kraftigt.  
De resterende stammes op, og alt kvas fjernes,  
så højen ses. Køresporet lægges 2 m udenfor højfoden. 

184 2928:37 88 Langhøj. 1,5 x 40 x 12 m orienteret ØNØ-VSV. Ca. 15 m fra 
ØNØ-enden et 4 x 4 x 1 m stort hul. 

Græsklædt med gamle bøge. 

Tilstanden flot - lige efter bogen. Bør bevares længst 
muligt. I V-enden og den V-lige del af N-siden en del 
kvas, som bør fjernes. 

194 2928:42 67 Langdysse. 1,5 x 17 m orienteret Ø-V. I N-siden ses 3 randsten 
ca. midt for. I S-siden, også midt for, ses 2 randsten. Langdyssen 
er stærkt forgravet. 2 m fra Ø-enden ses toppen af  
2 sten, formentlig en gangsten og en sidesten til et kammer.  
Ca. 8 m fra V-enden ses toppen af 2 sten - den N-lige gavlsten og 
en Ø-lig sidesten - til et kammer samt en stor nedskredet dæksten. 

Græsklædt. Friholdt for træer i mellemaldrende  
rødgranbevoksning med enkelte mindre bøge. 

Fin tilstand, som opretholdes. 

196  29 Ifølge Nationalmuseet: Der skulle her have ligget en stærkt 
ødelagt høj. Nu helt sløjfet. 

Ikke lokaliseret. 

207/214   Jorddige - det nordlige skel mellem afd. 1 og 6 - til v. Langens 
Plantage. 

 

Diget holdes synligt. 
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209 2928:63 91 Høj. (dyssetomt). 0,5 x 11 m. I ØSØ højfod ses en sten. Endnu en 
sten ses på højen. 

Græsklædt med 5 store bøge på højen. Omgivet af ung be-
voksning. 

Tilstanden fin og bevares. 

212   Stenen står pt på Jagt- og Skovbrugsmuseet.  

Kan stilles op på sin oprindelige plads hvis det vælges. 

 

216,217, 
218,219, 
231,232, 
233;235 

 128 Område med oldtidsagre - se opmåling. 

Ung og mellemaldrende ahorn. 

Retningslinjerne er anført i ”Notat om varetagelse af 
Kulturhistoriske Interesser i Statsskovbruget”. 

217 2928:41 33 Høj. (dyssetomt). 1,0 x 10 m. I midten en 2,5 x 2,5 x 0,5 m  
stor grube. Ø-delen af højen oprevet af vindfælde (1967).  
En stenpakning er derved kommet til syne. I højfoden i Ø,  
2 store sten. 

Bevokset med ung ahorn i tilsvarende bevoksning. 

Holdes synlig, ryddet for kvas og stødskud. 

217 2928:47 90 Høj. 0,6 x 10 m. En enkelt sten i højens S-side. 

Bevokset med ung ahorn i tilsvarende bevoksning. 

Alt kvas fjernes fra højen, så den bliver synlig. 

218 2928:44 70 Langdysse. 1,3 x 33 x 8 m orienteret ØSØ-VNV. I N-sidens Ø-
lige ende ses en enkelt randsten på plads. To steder i den Ø-lige 
halvdel og ét sted helt i V-enden er dyssen stærkt forgravet.  
De tre steder markerer formentlig bortgravede kamre. 

Græsklædt med 3 gamle bøge og 2 birk. Med mellemaldrende 
douglas- og lærkebevoksning omkring. 

Alt kvas fjernes.  
Ellers er tilstanden i orden og bevares. De gamle træer 
bør blive stående. 
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218 2928:45 71 Høj, (dyssetomt). 0,8 x 9 m. Hele midterpartiet er bortgravet  
til bunds. Uden for højfoden i ØSØ ligger en stor sten, som 
formodentlig stammer fra højen. 

Bevokset med mellemaldrende douglasgran i tilsvarende  
bevoksning. 

Alt kvas ryddes fra højen, så den bliver synlig. 

219 2928:40 32 Høj, (runddysse?), 1,5 x 15 m. I midten en 3,5 x 3 x 0,5 m stor 
grube. Mindre forgravninger i højsiden. 

Græsklædt med 9 gamle bøge på og omkring højen.  
Omgivet af mellemaldrende rødgran. 

Tilstanden fin og bevares. 
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220 2928:79 110 Von Langensk afd. sten. Ca. 30 x 45 cm i grundflade - dog 
nærmest femkantet - og 55 cm høj. 

På siderne ses følgende inskriptioner: 

Mod SSV er indhugget:  9    hvorunder ses et  W 
Mod ØSØ er indhugget:  4    og herunder et   W 
Mod NØ er indhugget:  3    og   8   hvorunder   O og O 
                                altså:  3 O og 8 O 

I gammel bøgeskov, nær skovvej. 

Ganløse Ore hører til Københavns Beridt. 

 START   
Stenen står på sin plads i skoven, som den skal, i det von 
Langenske afdelingsnet, og jeg har fået oplyst, at den aldrig har 
været flyttet. Der er ingen grunde til at tvivle på, at det er rigtigt. 
Men tilbage står, at indhugningerne vender forkert!  
3 O og 8 O, som står ved siden af hinanden på siden som vender 
mod NØ, kan godt gå an (selv om der kun burde stå 8 O på den 
side, og at 3 O burde være hugget ind hvor der nu står 4 W).  
Men 4 W mod ØSØ er decideret forkert. Det burde stå der hvor  
9 W er indhugget. Det samme gælder for 9 W mod SSV, som 
burde stå på den utilhuggede side der vender mod NV (VNV). 
E. Laumann Jørgensen omtaler stenen i sin artikel ”GAMLE 
AFDELINGSSTEN”  i ”Dansk Skovforenings Tidsskrift” i 1946. 
Stenens tilstedeværelse og deres betydning har været kendt på 
distriktet, mindst tilbage til skovrider Just Holtens tid (1928 -
1963).                                                              

FORTSÆTTER 

Tilstanden fin. Stenen skal stedse holdes synlig. 

 

 

 

FORTSAT 

E. Laumann Jørgensen beretter, at Just Holten 
reagerede kraftigt på bemærkningen i artiklen 
”GAMLE AFDELINGSSTEN”  om at, jeg citerer ”- - 
de faa (altså afdelingssten) der endnu er levnet, staar i 
Fare for helt at forsvinde”, idet Just Holten mente, at 
han udmærket var i stand til at passe på de sten, han 
havde ansvaret for. 
I en indberetning, d. 10. februar 1964, fra den dengang 
afgående skovrider Just Holten, Farum Skovdistrikt, til 
Direktoratet for Statsskovbrug, som svar på deres 
henvendelse dateret 21.01.64, ved forberedelse til von 
Langens 200 års jubilæum d. 23. juni 1964, omtales 
bl.a. denne von Langensk afd. sten, idet det oplyses, at 
stenen står på sin plads i skoven. 
 
Stenen blev registreret som fredet fortidsminder i 
1977, men har optrådt på skovkortet med signatur 
siden 1945.  
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223 2928:18 30 Høj. 1,5 x 21 m. En del af midterpartiet bortgravet, så  
topfladen fremtræder som en ringformet vold (ca. 2,5 m bred  
og 0,75 m høj). 

Om der i virkeligheden er tale om et voldsted, er ikke afgjort.  

Ung bøg i tilsvarende bevoksning. 

For alle høje i denne afdeling gælder følgende: holdes 
ryddet for kvas. På og omkring højene hugges kraf-
tigere end i afdelingen i øvrigt, idet der tilstræbes en 
mellemaldrende (og gammel) bevoksning med få store 
skyggefulde træer ved fortidsminderne. 

Plejes sammen med 2928:80 umiddelbart NNV herfor. 

223 2928:19 66 Høj. 1,8 x 15 m. Højfoden i ØSØ og højsiden i S samt den 
yderste højfod i NØ er beskadiget efter tre store vindfælder (1967-
stormen). 

Ung bøg i tilsvarende bevoksning. 

Plejes som beskrevet under 2928:18. 

223 2928:43 69 Langdysse. 1,0 x 14 x 9 m orienteret NNV-SSØ. Stærkt  
beskadiget og uden randsten. Ca. 3 m fra SSØ-enden ses 2 sten 
vinkelret på hinanden. Formentlig rest af et rektangulært kammer. 
Omtrent i midten en 4 x 3 x 0,5 m stor grube, som formentlig 
markerer et bortgravet kammer. Overalt på dyssen ses knust flint. 

Ung bøg i tilsvarende bevoksning. 

Plejes som beskrevet under 2928:18. 

223 2928:80 111 Høj. 1,0 x 12 m. En del sten ses i højoverfladen. 

Ung bøg i tilsvarende bevoksning. 

Plejes som og sammen med 2928:18. 

223 

 

2928:84 46 Skålsten. Stor jordfast sten, 190 x 150 cm stor, som rager 50 cm 
op over skovbunden. På stenen ses 2 skålformede fordybninger. 

Omgivet af bregner. I lysning i ung bøgeskov. 

Området i mindst 2 meters afstand fra stenen holdes 
ryddet, så stenen stedse er synlig. 
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224 2928:17 68 Høj, ”Humlehøj”.  1,8 x 22 m. Anlagt på naturlig bakke.  
Højen meget udflydende og enkelte steder lidt forgravet.  
I højfoden i V ses en stenblok, som antagelig er en randsten. 

Gamle bøge på og omkring højen. Omgivet af unge 
rødgrankulturer. 

Tilstanden bevares. 

224 2928:81 112 Von Langensk afd. sten. Groft udkløvet, firesidet sten,  
ca. 20 x 35 cm i grundflade og 50 cm høj. 

På stenen er indhugget følgende inskriptioner: 

Mod NV er indhugget:  16  hvorunder et        W 
Mod NNØ er indhugget:  15  hvorunder et                 N 
Mod ØSØ er indhugget:  10  hvorunder et liggende   S 

I mellemaldrende egeskov med bøgeselvsåning. 

 

Ganløse Ore hører til Københavns Beridt. 

START 
Stenen har aldrig været flyttet. Den står på sin plads i skoven, som 
den skal, i det von Langenske afdelingsnet. E. Laumann Jørgensen 
omtaler stenen i sin artikel ”GAMLE AFDELINGSSTEN”  i ”Dansk 
Skovforenings Tidsskrift” i 1946. Stenens tilstedeværelse og deres 
betydning, har været kendt på distriktet, mindst tilbage til 
skovrider Just Holtens tid (1928 -1963).  
E. Laumann Jørgensen beretter, at Just Holten 
                                                                            FORTSÆTTER 

Tilstanden fin og bevares. De 2 ege på hver side 
bevares. Stenen skal stedse holdes synlig. 

 

FORTSAT 
reagerede kraftigt på bemærkningen i artiklen 
”GAMLE AFDELINGSSTEN” om at, jeg citerer ”- - 
de faa (altså afdelingssten) der endnu er levnet, staar i 
Fare for helt at forsvinde”, idet Just Holten  mente, at 
han udmærket var i stand til, at passe på de sten han 
havde ansvaret for. 
I en indberetning, d. 10. februar 1964, fra den dengang 
afgående skovrider Just Holten, Farum Skovdistrikt, til 
Direktoratet for Statsskovbrug, som svar på deres 
henvendelse dateret 21.01.64, ved forberedelse til von 
Langens 200 års jubilæum d. 23. juni 1964, omtales 
bl.a. denne von Langensk afd. sten, idet det oplyses, at 
stenen står på sin plads i skoven. 

Stenen blev registreret som fredet fortidsminder i 
1977, men har optrådt på skovkortet med signatur 
siden 1945.  
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228 3028:31 127 Von Langensk afd. sten. Groft udkløvet, firesidet sten. 35 x 15 
cm i flade og 50 cm høj. 
På stenens to smalle sider er indhugget følgende inskriptioner: 

Mod ØNØ er indhugget      4   herunder et et   O   
Mod VSV er indhugget       5   herunder et       V (som ligger ned). 

Stenen har fået isat et jernanker, som er støbt ned i beton. Stenen 
er knækket, og brudfladen findes lige under jordoverfladen. 

Opstillet 2 m N for det sydlige skovdiget.  
I gammel bøgeskov med opvækst af ahorn mv. 

Ganløse Ore hører til Københavns Beridt. 

Stenen blev fundet af pensionist Peter Bald, Abildtoften 16 i 
Ganløse i 1990 (91). Den var, sammen med andre sten faldet ud af 
stendiget i skovens sydskel, ca. 500 m V fra det sted hvor stenen 
nu er genopstillet. Peter Bald hentede stenen hjem og forærede 
den til sin bekendte, Mogens Hemmingsen (nu afdød), Rønnemo-
sevej 19 i Birkerød, i bytte for en rododendronbusk. Mogens 
Hemmingsen samlede på sten men inskription, og havde bl.a. en 
del km-sten stående i sin have, fortalte Peter Bald. 
Hverken Peter Bald eller Mogens Hemmingsen vidste besked 
med, hvad det var for en sten de havde med at gøre. 
I 2005 deltog Peter Bald og hans kone Lis Bald i en tur i Ganløse 
Ore arrangeret af foreningen ”Naturvennerne”. Foreningens 
formand, Richard Petersen viste rundt og fortalte. Ved den 
lejlighed gik det op for Peter Bald, at det var en von Langensk 
afdelingssten han havde fundet og foræret væk, hvilket gav ham 
lidt uro i samvittigheden. 

 
 

 

 

Stenen holdes synlig. 

 

I maj 2010 deltog Peter Bald og hans kone i en 
”rododendron-tur” til Tyskland. Mogens Hemming-
sens enke, Else Hemmingsen deltog også. På turen 
fortalte Peter Bald hende om stenen og dens betydning, 
og bad om at få den tilbage, så den kunne blive 
afleveret til skoven. Det var Else Hemmingsen helt 
med på, så Peter Bald afhentet stenen hos hende i juni 
2010, og afleverede den på gårdspladsen hos 
skovfoged Jens Juelstorp i Ganløse Ore. 
I løbet af vinteren fik stenen isat et jernanker, og den 
25.03.11 blev stenen sat op på rette plads i skoven af 
skovløber Poul Jørgensen og Fritz Christiansen og 
undertegnede.  
Stenen har fået tildelt et fredningsnummer hos KUAS 
og bliver nu markeret så skovkortet med signatur. 
D. 26.04.11 fortalte skovfogeden mig, at Peter Bald 
havde henvendt sig til ham, som reaktion på den 
”efterlysning” vi havde indrykket i EGEDAL AVIS. 
Den 27.04.11 besøgte jeg Peter Bald og hans kone, fik 
historien og fik udpeget hvor han i sin til havde fundet 
stenen. 
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228 A 125 Formodet tomt af ødelagt dysse. På stedet ses et næsten  
cirkelformet lavt anlæg med en del hånd- til hovedstore sten.  
I V og S er anlægget nogenlunde markeret, men til gengæld helt  
udflydende i Ø og N. I SV 2 store sten. I midten et 1,5 x 0,3 m 
stort hul.  

I blandet, mellemaldrende løvskov med en del ahornopvækst. 

Tilstanden bevares. 

230 2928:20 31 Høj, ”Favrbjerg”.  2,0 x 22 m. Toppen og N-siden en smule 
forgravet. 

Græsklædt med mellemaldrende bøge og ege i tilsvarende 
bevoksning. 

Flot høj.  
Fin tilstand, som bevares. 

230 2928:46 89 Høj. 0,5 x 8 m. 

Græsklædt med enkelte bøge i bevoksning af mellemaldrende 
bøge og ege. 

Tilstanden fin og bevares. 

232 2928:82 113 Langhøj. 0,5 x 18 x 8 m orienteret N-S. 

Mellemaldrende ahorn i tilsvarende bevoksning. 

Bør holdes helt fri for kvas.  
Tilstanden bevares. 

235  126 Hulveje. Tre stumper hulvej orienteret omtrent NV-SØ.  
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236 2928:83 114 
 

Von Langensk afd. sten. Groft udkløvet sten, ca. 30 x 18 cm  
i grundflade. 60 cm høj. 

På stenen ses følgende inskriptioner: 

På kløvefladen mod SSV er indhugget:  10   hvorunder  S 
På stenens NNV-side er indhugget:     16   hvorunder  N 

Opstillet på gårdspladsen ved skovfogedstedet ”Maglehus”. 

 

Ganløse Ore hører til Københavns Beridt. 

START 

Stenen sad, da den blev fundet, i stendiget i afd. 225, helt i 
skovens SV-hjørne. Efter Skovrider Just Holtens afgang fra 
Farum distrikt i 1964, og i forbindelse med von Langens 200 års 
jubilæum, fik skovdirektør Hakon Frølund, E. Laumann 
Jørgensen til at levere 2 von Langenske afdelingssten ud til 
”Ingholts Villa”, Statsskovdirektoratet og senere Skovstyrelsens 
domicil på Strandvejen i Springforbi, hvor de blev stillet op. 
Den ene sten var denne.  
I 1985, inden Skovstyrelsen forlod ”Ingholts Villa” og flyttede til 
Hørsholm, blev begge sten, på skovrider Poul Petersens 
foranledning, hentet tilbage af skovfoged Hans Aage Jørgensen og 
en traktorfører. Denne sten blev opstillet ved hjørnet af staldbyg-
ningen på skovfogedstedet ”Maglehus” i Ganløse Ore. 
Stenen har oprindeligt stået i samme Ø-V gående afdelingslinje 
som sten 2928:81, ca. 600 m længere mod V, hvor skovens V-
grænse dengang nåede ud. I dag er der marker på stedet.  

FORTSÆTTER 

Fin tilstand som foreløbig bevares.  

 
 
 

  

 

FORTSAT 

(Den anden sten fra ”Ingholts Villa” forærede 
skovrider Poul Petersen til Frilandsmuseet. Se 
nærmere under Ganløse Ege.)  
Stenen blev registreret som fredet fortidsminde i 1977, 
og optræder derefter med signatur på skovkortet. 
Hvornår stenen blev fundet, fortæller historien ikke 
noget om. Men det kunne udmærket være så længe 
siden, at det i virkeligheden var denne sten Just Holten 
ikke kunne anbringe på sin rette plads, og altså i 
virkeligheden, at det var denne sten der skulle være 
afleveret til Jagt- og Skovbrugsmuseet i 1942. Det tror 
jeg. 

Jeg foreslår derfor, at denne sten bliver afleveret til 
Jagt- og Skovbrugsmuseet, og at Naturstyrelsen får den 
sten Jagt- og Skovbrugsmuseet har, tilbage til 
opstilling på sin rette plads i Ganløse Ore. 
Herefter vil signaturerne på skovkortet blive rettet. 
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   109 - SKYDEBANEAREALERNE VED 
GANLØSE ORE 

 

   Ingen fortidsminder. 

 

 

   110 - GANLØSE FORTE  

260   Ganløse Forte. 

 

 

   111- BRUDEHØJENE 1.06.02 – Ganløse sogn. 

265 3028:23 38 Høj. 2,7 x 17 m. Noget ujævn af form med en stejlt afpløjet  
V-side. 

Græsklædt med en kastanje og en ahorn i højfoden.  
I åbent græsareal. 

Tilstanden bevares. 

265 3028:24 39 Høj. 2,9 x 19 m. Flad topflade, 7 m i diameter. 

Græsklædt med 2 rønnebærtræer på højen. 

 

 

Tilstanden bevares. 

   SKOVKORT 6   

   201 - KOLLEKOLLE   

   Ingen fortidsminder. 
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   202 - BØNDERNES HEGN  

   Ingen fortidsminder. 

 

 

   203 - STORE HARESKOV  

   For Lille Hareskov og Store Hareskov gælder, at Laumann 
Jørgensen har lokaliseret et stort antal rillesten, gruber og større 
anlæg af ukendt art og alder. 

Disse ting er kun i et vist omfang besigtiget af  
10. kontor. Afsætningerne på kortet er overført fra 
Laumann Jørgensens kort. 

Der henvises til Laumann Jørgensens kort og 
publikationer. 

320/348   Bevaringsværdigt jorddige omkring ”Kollekolle Indelukke”,  
ca. 3,5 m bredt og 0,4 m højt, med en ca. 2 m bred og 0,5 m  
dyb grøft langt ydersiden. 

Gammel bøg. Bør holdes synligt og frit for kvas m.m. - 
og bør ikke yderligere gennembrydes. 

2.02.16 – Værløse sogn. 

336 3029:10 18 Langdysse. 2,0 x 60 x 10 m orienteret ØSØ-VNV. Dyssen har 
formentlig strakt sig længere mod ØSØ, men er blevet kortet af da 
S-banen blev anlagt. 
8 randsten i SV langside, 8 i NØ langside, 2 sten i ØSØ-enden, er 
formentlig ikke originale randsten, men anbragt i vor tid.  
25 m fra ØSØ-enden en sænkning i højen efter et nu fjernet 
kammer. 
FM-sten på dyssens Ø-side. 

Langdyssen var - før S-banen blev bygget - betydeligt længere. 

I gammel bøgeskov. 

Sti på langs hen over dyssen.  
Evt. slidskader repareres efter aftale med 10. kontor. 
Tilstanden bevares. I sænkningen ligger en stor flad 
sten - nu af skoven (ca. 1988) tildækket i forbindelse 
med en lettere restaurering. 

2.03.03 – Gladsakse sogn. 
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353 3029:26 64 Megalitanlæg, ”Hørgen”.  0,5 - 0,7 x 19 x 4 m orienteret Ø-V,  
af hovedstore sten. 5,5 m fra Ø-enden et rundt krater, 1,5 m i 
diameter og 0,5 m dybt. 7 m fra Ø-enden en lille ”udbygning” 
mod N, 1 m lang og 1 m bred. En tilsvarende ”udbygning” 12 m 
fra Ø-enden. 

Frilagt, til dels græsklædt. I gammel bøgeskov. 

Tilstanden bevares. 

Se Laumann Jørgensens publikationer. 

2.02.16 – Værløse sogn. 

362 3029:24 32 Langdysse. 1,0 x 21 x 9 m orienteret Ø-V. I V-enden findes et 
tværstillet, rektangulært kammer med en kort gang eller  
forkammer mod S. Kammeret består af to store sidesten og en 
gavlsten, og det måler 2,5 x 1,75 m. Den indvendige højde er  
1,2 m. Forrummet måler 1,5 x 1,5 m og er sat af to sidesten i V,  
en sidesten i Ø og en gavlsten mod S. Af randstenene er bevaret  
3 i den N-lige langside, 7 i den S-lige. I den Ø-lige kortside  
findes 1 og i den V-lige 4 randsten. Flere af randstenene er 
sprængt i gammel tid. 

I gammel bøgeskov. 

Tilstanden bevares. 

2.02.16 – Værløse sogn. 

362 3029:25 32a Langdysseruin. 0,5 x 13 x 8 m orienteret Ø-V. Omtrent midt  
i anlægget ses to sten, henholdsvis 2,5 x 2,0 m lange, antagelig 
rester af et ødelagt kammer. Den sidstnævnte sten er flækket. 
Stenene er omgivet af en ca. 2 m bred stenpakning. I øvrigt ses 
intet højfyld. Af randstenene er bevaret 5 i den S-lige langside,  
4 fragmenter i den N-lige langside samt 3 i den Ø-lige kortside. 

I gammel bøgeskov. 

Tilstanden bevares. 

2.02.16 – Værløse sogn. 
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365, 
366,367 

3029:19 51 ”Svenske Vold”. Anlægget består af en nærmest halvrund,  
ca. 400 m lang jordvold med foranliggende grav. Volden er  
ca. 0,5 m høj og 1,5 m bred ved foden, og graven er ca. 1 m bred. 

I gammel blandet løvskov. 

 

Kvas bør ikke placeres på volden. Den pleje, der har 
været sat i værk, bør følges op. D.v.s. rod- og stødskud 
fjernes og holdes væk, så volden og graven er synlig. 

2.03.03 – Gladsakse sogn. 

   SKOVKORT 7   

   204 - LILLE HARESKOV   

   For Lille Hareskov og Store Hareskov gælder, at Laumann 
Jørgensen har lokaliseret et stort antal rillesten, gruber og større 
anlæg af ukendt art og alder. 

Disse ting er kun i et vist omfang besigtiget af 10. kon-
tor. Afsætningerne på kortet er overført fra Laumann 
Jørgensens kort, hvortil der, sammen med hans 
publikationer, henvises. 

380 +391   Bevaringsværdigt jorddige omkring ”Agernhaven”. Ca. 2,5 m 
bredt og op til 0,5 m højt med en udvendig grøft, ca. 2 m bred og 
0,25 m dyb. 

Mellemaldrende eg. 

Diget bør holdes synligt, så kørselsskader undgås. 

2.02.16 – Værløse sogn. 

382 3029:29 54 Megalitanlæg. Område på 12 x 7 m, orienteret NV-SØ, belagt 
med hovedstore sten. Langs NØ-siden ses 6 meterstore sten, 
hvoraf den tredje sten fra NV har en rille på tværs. I områdets SV-
side ses yderligere 2 meterstore sten. 

I gammel bøg. 

Frilagt. Tilstanden bevares. 

Se Laumann Jørgensens publikationer. 

2.02.16 – Værløse sogn. 

382 A 190 Hul . 5 m i diameter, 1,5 m dybt. I hullet og S for hullet ses 
sprængstykker af sten. 

I gammel bøg. 

Se Laumann Jørgensens publikationer. 

2.02.16 – Værløse sogn. 
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383 3029:16 45 Dyssekammer. Sat af 5 bæresten under 1 dæksten. Kammeret er 
1 m langt i NV-SØ, 0,5 m bredt. Dækstenen måler 1 x 1,5 m. 
Ingen jordhøjning. I dækstenen ses en rille. 

Mellemaldrende bøg. 

Tilstanden bevares. Stedet holdes synligt. 

2.02.16 – Værløse sogn. 

383 3029:27 173 Megalitanlæg. Område på 30 x 10 m orienteret NV-SØ, belagt 
med hovedstore sten. 3 meterstore sten på række i anlæggets 
længderetning. Den SØ-lige ligger ned, de 2 andre står op. 

Frilagt i mellemaldrende bøg. 

Tilstanden bevares. 

Se Laumann Jørgensens publikationer. 

2.02.16 – Værløse sogn. 

383 3029:43 189 Rund grube. 4 m i diameter, 1 m dyb. Adskillige hovedstore sten 
i bund og sider. Endvidere 2 større sten i NV. I området Ø for 
gruben (0-6 m) en del hovedstore sten samt et ca. 2 m2 stort areal 
med knust flint. 

I ung bøg. 

Tilstanden bevares. 

Se Laumann Jørgensens publikationer. 

2.02.16 – Værløse sogn. 

383 C 191 Rund grube. 3 m i diameter, 0,5 m dyb. I NV-siden findes den 
NV-lige halvdel af en stor sten, 1,6 x 1,2 x 0,7 m. I den SØ-lige 
del af gruben ses sprængstykker af den anden halvdel af stenen. 

I ung bøg. 

Tilstanden bevares. 

Se Laumann Jørgensens publikationer. 

2.02.16 – Værløse sogn. 
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387 3029:40 179 Mindesten, Thomsens Sten. Natursten, 120 x 60 cm i fladen  
og  105 cm høj. 
På siden, som vender mod S ses indhugget: 

† 

SKOVFOGED 

F. THOMSEN 
16 · 3 · 1866 

Stenen er rejst af statsskovfogedforeningen i 1948. 
Stenen er støbt ned i en betonklods.  

Opstillet ud til sti i nyplantning af nåletræ. 

Tilstanden fin og bevares. 
Stenen skal stedse holdes synlig og tilgængelig. 

2.02.16 – Værløse sogn. 

388  28 Ifølge Nationalmuseet. En stærk forhøjning i terrænet, der 
muligvis kunne være minde om en gravhøj. Nogle store sten 
findes også liggende uden orden. 

2.02.16 – Værløse sogn. 

393 3029:4 34 Langdysse. 0,5 x 15 x 7 m orienteret Ø-V. I V-enden 5 store sten, 
hvoraf de 3 formentlig er randsten, og de 2 sidste hører til et 
rektangulært kammer. 3 m fra Ø-enden et rektangulært kammer 
sat af 4 sten. 0,9 m langt, 0,4 m bredt og 0,6 m dybt,  
orienteret Ø-V. 

Gammel bøgeskov. Selvsåning af ahorn og bøg holdes 
væk. 

2.02.16 – Værløse sogn. 

393  192 Hulvejsspor. 

 

2.02.16 – Værløse sogn. 

395  193 2 fine hulvejsspor. 

 

2.02.16 – Værløse sogn. 
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396 3029:37 178 Von Langensk afd. sten. Groft udkløvet sten, ca. 25 x 25 cm ved 
grunden. Noget mindre op ad til, og 60 cm høj. 
På siden som vender mod VNV er indhugget:            5  W 
På siden som vender mod ØSØ er indhugget:            10  S 

Opstillet på indersiden af stendige. 

Lille Hareskov hører til Københavns Beridt. 

START 

Pensioneret skovrider E. Laumann Jørgensen fortæller, at ejeren 
af ”Ravnskrog”, gården lige Ø herfor, hr. Gottlieb, i 1960-erne 
havde meddelt ham, at han havde en v. Langensk afdelingssten 
stående. Stenen havde stået lidt Ø for ejendommen, uden for 
statsskovens skel, på et nu afdrevet skovareal, da Gottlieb fandt 
den og tog den hjem.  
Nu stod den på gårdspladsen i N, op ad stendiget mod skoven, og 
som sådan omtales stenen i distriktets indberetning d. 8.02.64 

FORTSÆTTER 

Stenen skal stedse holdes synlig. 

FORTSAT 

til Direktoratet for Statsskovbrug, som svar på deres 
henvendelse dateret 21.01.64, ved forberedelse til von 
Langens 200 års jubilæum d. 23. juni 1964. 
Da Gottlieb solgte sin ejendom i 1980, tog E. 
Laumann Jørgensen stenen i forvaring, idet han 
stillede den op i sin egen have på Skovalléen 37 i 
Bagsværd. I oktober 2004 blev stenen genplaceret i 
skoven. Også her måtte stenen flyttes en ekstra gang, 
for at komme rigtig på plads i det von Langenske 
afdelingsnet. 
 
Stenen er forsynet med et jernanker, som er nedstøbt  
i beton. Stenen er blevet registreret som fredet 
fortidsminde i 2004, og den vil fremover være 
markeret på skovkortet med signatur. 

2.02.16 – Værløse sogn. 

397/398  49 Ifølge Nationalmuseet boplads fra tidlig neolitisk tid. 

 

Ikke lokaliseret. 

2.02.16 – Værløse sogn. 
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397/440 3029:33 87 ”Gisselfeld Bro”. Broens facader er ca. 9 m lange og 3,5 m høje, 
orienteret NNØ - SSV, med et gennemløb - en stenkiste som er  
4,2 m langt, orienteret ØSØ - VNV. 

Kistens lysning ved slug, i ØSØ, er 105 cm bred og 95 cm høj. 
Lysningen ved afgang, i VNV, er 95 cm bred og 100 cm høj. 

Kistens bund er lagt i uregelmæssige flade, hånd til hovedstore 
sten, fyldt efter med nøddestore sten. 

Kistens sider er sat af firkantede kvadre, ca. 48 cm høje,  
ca. 27 cm brede og af varierende længde, op til 95 cm.  
Der er 2 skifter i højden, med 4 sten i længden i nederste skifte og 
5 sten i længden i øverste.  
Kistens overliggere består af 9 stenplanker, ca. 155 cm lange, ca. 
40 cm brede og ca. 20 cm høje. 

Gennemløbet er i hver ende sikret af en 4 x 4 cm tyk, vandret  
jernstang, boret ind i det øverste skifte kvadre i siderne, ca. 25 cm 
under overliggerne. 

Facaderne over stenkisten er bygget op af 7 lag kvadre og 
stenplanker sat i uregelmæssige skifter. Enkelte stenplanker er op 
til 1,5 m lange. På facade i VNV ses i første skifte over stenkisten 
årstallet 1848 indhugget. I skiftet oven over årstellet 1770. Fuger 
og uregelmæssigheder i facaden er fyldt med betonmørtel. 

Opad til afsluttes facaderne med en armeret betonkant, der i  
ØSØ-siden støtter 6, og i VNV-siden 5, ca. en halv m høje 
betonborner. Betonbornerne der har båret et nu fjernet rækværk af 
kraftige jernrør, støtter et moderne autoværn.  

2.02.16 – Værløse sogn. 
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401 3029:32 63 Langdysse. 0,3 x 14 x 8 m orienteret Ø-V. Midt i V-enden et 
rektangulært langsstillet kammer sat af 5 sten. Den V-lige 
gavlsten er væltet ind i kammeret. Kammeret måler 1,2 x 0,4 m 
og er 0,5 m dybt. En del løse sten ses på dyssen. 

Græsklædt i mellemaldrende bøgeskov. 

Flot plejet.  
Tilstanden bevares. 

2.02.16 – Værløse sogn. 

   Fra Gisselfeld Bro til Rensningsanlægget et stendige med sten i 
begge sider. Alder og formål ukendt. Ikke synligt på hele 
strækningen og til tider kun svagt markeret. 

Diget bør holdes synligt. 

   Fra Harevad Bro, mod Ø og NØ, gennem Lille- og  
Store Hareskov har Laumann Jørgensen lokaliseret et vejforløb. 

 

Se Laumann Jørgensens publikationer og kort. 

Bør bevares. 

   205 - JONSTRUP VANG 2.02.16 – Værløse sogn. 

421/423  194 Hulveje. Tre stumper hulveje orienterer omtrent NV-SØ. 

 

 

425 3029:5 21 Langdysse. Uden højde, 13 x 7 m orienteret Ø-V. I alt  
16 randsten (ingen i V), 3 sten på tværs hen over højen, stor sten 
midt på højen, 2 x 1,5 m, med 2 riller (NNØ-SSV) i stenen, som 
er kløvet i den  
V-ligste af rillerne. I dyssens NØ-hjørne 3 større og 2 mindre sten, 
formentlig et ødelagt kammer. Randstenen i SØ er kløvet  
i 2 dele i rille. 

I mellemaldrende løvskov. 

Udgravningshullerne bør jævnes, eventuelt ved 
tilførsel af græstørv. Dyssen plejet.  
Tilstanden bevares. 
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438 3029:6 24 Runddysse. 0,7 x 10 m. Stenet og noget ujævn overflade.  
10 randsten fordelt rundt om højen. Uden for højfoden i NØ en 
stor halv "rillesten". Rektangulært kammer orienteret N-S,  
0,8 m langt, 0,5 m bredt, 0,4 m dybt, bestående af 4 bæresten  
og 1 dæksten. 

I mellemaldrende bøg. 

Tilstanden bevares. 

442 3029:8 9 Langdysse. 0,7 x 8 x 8 m. 10 randsten fordelt rundt om højen. 
Kammeret, som er orienteret SØ-NV, består af 2 sidesten,  
1 lille endesten i SØ og en dæksten.  

Stenet slidstærk overflade. En gammel bøg på højen.  
I åbent område. 

Tilstanden fin og bevares. 

2.02.01 – Ballerup sogn. 

452 3029:20 50 Stenkiste. 1,7 m lang og 0,5 m bred, orienteret SØ-NV. Be-
stående af 2 kløvede sten. Stenene har kløvefladerne mod 
hinanden og er sidesten i kisten. 

I gammel bøg. 

Tilstanden bevares. 

2.02.16 – Værløse sogn. 

457 3029:41 180 Mindesten, "Jonstrup-Stenen". Stor stenblok, kløvet 1 gang 
igennem. Stenen er 140 cm tyk, og kløvfladen måler 150 x 140 
cm. På kløvfladen, som vender mod S ses indhugget: 

JEG STAAR SOM VÆRN 
VED DEN STILLE SØ 

OM JONSTRUPS MINDE 
SOM EI MÅ DØ 

Opstillet på N-hældende skråning, med flere store sten som 
fundament. Rejst 1917. 

Tilstanden fin og bevares. 

457  44 Ifølge Nationalmuseet findested for flintøkse.  
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460 3029:7 22 Langdysse. 1,5 x 35 x 8 m orienteret N-S. 3 randsten i Ø, 1 i N,  
1 i S-enden. 5 m fra N-enden ses i overfladen dækstenen til et 
kammer (2,2 x 1,2 m stort). 

I gammel bøg. 

 

Kvas bør fjernes, og de unge bøge på dyssens sider 
tyndes ud. I øvrigt bevares tilstanden. 

   SKOVKORT 8   

   301 - VESTSKOVEN  

720  7 Ifølge Nationalmuseet: Fundsted for pålstav. Intet at se (naturligvis). 

2.02.05 – Herstedvester sogn. 

740 3129:2 5 Høj, "Tinghøj".  2,2 x 18 m. Toppen bred og flad. Siderne ret 
stejle. Højfod og side bortgravet i ØSØ. 

Hegnet fra og stærkt overgroet. I græsmark. 

Roser m.m.m. bør ryddes, så der kommer lys til, og 
græs på overfladen. 3 gamle tjørne og 2 ege bør blive 
stående. 

2.02.05 – Herstedvester sogn. 

772  55 "Tusculanum".  Stedet for Ole Rømers Observatorium. 

 

2.02.11 – Sengeløse sogn. 
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772 3128:40 106 
 

Mindesten. Fint tilhugget sten, 60 cm bred, 25 cm tyk, 100 cm 
høj i siderne og 115 cm høj på midten idet toppen er udformet 
med en let bue. Stenen opstillet på et fundament, 70 cm bred for 
oven, 25 cm høj, med 2 buede sider ud til 100 cm bredde for 
neden. Soklen er 25 cm tyk. 
På siden af stenen, som vender mod S, er øverst indhugget et 
stiliseret billede af en  MERIDIANKRED 

og herunder ses, i en lav firkantet forsænkning, 55 x 40 cm stor, 
med ophøjede bogstaver, teksten: 

 

 

 
Stenen er rejst i 1944, 300 år efter Ole Rømers fødsel. 

Opstillet på grøftekanten. 

Træet bag stenen bør holdes trimmet, så stenen tydeligt 
kan ses. 

Fin tilstand som bevares. 

2.02.11 – Sengeløse sogn. 

 

772  8 Ifølge Nationalmuseet tidligere overpløjet høj. Udgravet 1978 
uden fund i graven. Ardspor under højen. 

 

 

Ikke lokaliseret. 

2.02.11 – Sengeløse sogn. 

   SKOVKORT 9  

   VESTVOLDEN  

   OVERGÅET TIL JÆGERSBORG DISTRIKT 
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   SKOVKORT 10  

   402 - KARLSTRUP SKOV  

   Ingen fortidsminder. 

 

 

   403 - ØER I KØGE BUGT  

   Ingen fortidsminder. 

 

 

   404 - REGNEMARK  

925  4 Ifølge Nationalmuseet 10 romertids jordfæstegrave. 

 

Intet at se, naturligvis! 

2.01.06 – Kimmerslev sogn.  

   405 - AREALER VED KØGE BUGT   

   Ingen fortidsminder. 

 

 

   406 - RAMSØ  

   Ingen skovkort. Ikke undersøgt for fortidsminder. (Nov. 2010). 

 

 

   407 – GREVE SKOV  
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   Ingen skovkort. Ikke undersøgt for fortidsminder. (Nov. 2010). 

 

 

 

   SKOVKORT 11  

   501 - TOKKEKØB HEGN   

1003 
1006 

 106 Oldtidsagre. 1.04.03 – Blovstrød sogn. 

1011  105 Oldtidsagre. 1.04.03 – Blovstrød sogn. 

1011 2829:41 53 Langhøj. 0,8 x 13 x 8 m orienteret N-S. En del sten  
i overfladen. 

Græsklædt. Friholdt for træer, men med nogen selvsåning,  
i ung bøgebevoksning. 

Flot plejet. Tilstanden bevares. 

1.04.03 – Blovstrød sogn. 

1014 2829:16 12 Langdysse. 1,0 x 14 x 8 m orienteret VNV-ØSØ. Ca. 20 
randsten, hvoraf en del er skredet ud. Flest randsten langs  
N-lige langside. 2 store huller i dyssen efter 2 bortgravede kamre. 

Græsklædt med 5 træer på dyssen. 

Flot plejet. Tilstanden bevares. 

1.04.03 – Blovstrød sogn. 
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1019 2829:8 1 Langdysse, "Dæmpegårdsdysse". 38 x 9 m orienteret  
NNØ-SSV. 6 randsten i S, 20 randsten i Ø, 5 randsten i N og  
20 randsten i V. På indersiden af de NV-lige hjørnesten ses 
indhugget en 40 x 40 cm stor firkant med Frederik VII's kronede 
monogram og datoen 30/5-1860. Ca. 14 m fra S-enden et kammer, 
ca. 1,3 x 0,8 m og 0,8 m højt af 4 bæresten og en dæksten. 
Kammeret sidder midt i en tidligere bygget lille runddysse - 6 m i 
diameter med ca. 15 randsten omkring - som nu indgår i den store 
langdysse. Ca. 12 m fra N-enden et kammer, 2,2 x 1,2 m og 1,3 m 
højt - ligeledes sat af 4 bæresten og en  
dæksten. I V-lig del af dækstenens S-ende ses indhugget:  
LD (Louise Danner). 

Græsklædt med enkelte træer (birk, eg). Afgræsset areal. 

Flot tilstand, som bevares. 

1.04.03 – Blovstrød sogn. 

1020 2829:53 51 Brolagt vej - over lavt, fugtigt område. Strækningen er ca. 25 m 
lang. Bredden ca. 2,5 m. Vejen skæres af Dybendalsrende. En del 
af kantstenene ses. 

Græsklædt med enkelte træer, men vanskelig at erkende. 

Bør evt. graven frem, så den tydeligere kan ses. 

1.04.11 – Karlebo sogn. 
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1020 

1028 

2829:24 53 Vejkiste/Stenkiste, som Donse Å løber igennem. Stenkisten er 
opført af delvis utilhugne granitsten. Den har to gennemløb, der er 
ca. 4,5 m lange. Hvert af gennemløbene er ca. 45-50 cm brede. 
Afstanden fra åløbets bund til overliggerne er ca. 45 cm. Overlig-
gerne er ca. 80 cm lange. Midterpillen er ca. 35 cm bred. Over 
overliggerne er 3-4 skifter af rå kampesten. Den samlede 
brokonstruktions bredde er ca. 4 m. Ovennævnte mindesmærke 
må ikke fjernes, ændres, ombygges eller på nogen anden måde 
beskadiges. Almindelig vedligeholdelse er tilladt. Der må ikke 
henkastes jord, sten, affald eller lignende i åløbet under 
stenkisten. 

Langs S-siden af stenkisten er lagt en række cement - formentlig 
for at klare vandpresset i våde perioder. 

Rækværket bør udskiftes. 

1.04.11 – Karlebo sogn. 

1022 2829:2 9 Langdysse. 1,0 x 13 x 7 m orienteret VSV-ØNØ. 2 rektangulære 
kamre i dyssen, hver sat af 4 bæresten og 1 dæksten. 17 randsten. 
En del mangler, enkelte er væltede. S-lig langside mest intakt. 

Friholdt for bevoksning. Græsklædt med 2 gamle bøge. 

Flot tilstand, som opretholdes.  
De nedslidte områder omkring kamrene bør med 
mellemrum repareres med nye lag græstørv. 
Den store bør i Ø-enden fældes. 

1.04.11 – Karlebo sogn. 

1025 D  Jorddige. Omkring et lidt skævt rektangulært areal, som måler 80 
x 25 m, et lavt jorddige med udvendig grøft. Det inddigede 
område kaldes ”Friheden”. 

I mellemaldrende løvskov. 

Diget bør holdes synligt. 

1.04.11 – Karlebo sogn. 

1026 2829:3 10 
 

 

Langdysse. 2,0 x 24 x 13 m orienteret ØNØ-VSV.  
50 randsten - kun få mangler. En del dog væltede. I dyssen 2 store 
overdækkede kamre med hver sin overdækkede gang ud mod 
SSØ. 

Græsklædt med enkelte gamle bøge. 

Flot anlæg. Tilstanden bevares. Slidtagen omkring  
kamre og gange bør med mellemrum repareres med 
græstørv. 

1.04.11 – Karlebo sogn. 
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1029 2829:54 97 Vejdæmning og vejkiste/stenkiste. Stensat vejdæmning over 
vandløb.  
14 m lang, 2,5 m bred. Max. højde 1,5 m. I midten under 
vejdæmningen en stenkiste. Lysning ca. 30 x 30 m, sat af såvel 
hele som kløvede kampesten. 

Tilstanden OK og bevares. 

1.04.11 – Karlebo sogn. 

1029 2829:55 98 Dæmning. Dæmning til opstemning af Lille Stolmer Dam.  
Ca. 22 m lang, 3 m bred i kronen og 4-5 m i bunden. Højde  
max. 2 m. Indersiden (SV-siden) er stensat. Også midterpartiet  
på ydersiden er stensat. Et rør fører vandet under dæmningen.  
I indersidens forlængelse mod NV ses en række sten over en 
strækning af ca. 10 m. 

Græsklædt med enkelte træer. 

Tilstanden OK og bevares. 

1.04.11 – Karlebo sogn. 

1031 2829:9 2 Langdysse. 1,5 x 14 x 7 m orienteret N-S. 11 randsten. På toppen 
ses oversiden af en 2 x 1,3 m stor dæksten til et kammer. 

Græsklædt, ryddet for bevoksning, i mellemaldrende bøg. 

Tilstanden fin og bevares. 

1.04.03 – Blovstrød sogn. 

1035  42 Her skulle tidligere have ligget en gravhøje. Nu intet at se. 1.04.03 – Blovstrød sogn. 

1035  42A Her skulle tidligere have ligget en gravhøje. Nu intet at se. 1.04.03 – Blovstrød sogn. 

1035 2829:26 45 Høj. 0,6 x 7 m. 

En gammel eg i Ø-lig højfod og en del selvsået opvækst. 

Opvæksten bør bekæmpes. Ellers OK. 

1.04.03 – Blovstrød sogn. 

1035 2829:56 43 Høj (dysserest?). 0,7 x 12 m. Noget udflydende og uregelmæssig 
af form. 

Græsklædt. Friholdt for selvsåning.  
I bevoksning i gammel bøg og eg. 

Tilstanden bevares. 

1.04.03 – Blovstrød sogn. 
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1036 2829:10 3 Langdysse. 1,8 x 84 x 12 m orienteret N-S. Adskillige  
hovedstore sten ses på dyssen, men randsten er fjernede.  
Fire steder ses sænkninger, som evt. stammer fra bortgravede 
kamre, S-enden afskåret af skovvej - her ses to store sten. 

Gammel bøg i tilsvarende bevoksning. 

Tilstanden OK og bevares. 

1.04.03 – Blovstrød sogn. 

1036 2829:25 44 Dysse (dyssetomt). Højning 0,3 x 6 m. I V- og N-delen af 
højningen står to meterstore sten. Talrige hånd- til hovedstore sten 
i overfladen. 

Græsklædt med en smule selvsåning i mellemaldrende egeskov. 

Kvas bør ryddes. Selvsåningen holdes nede.  
Ellers fin tilstand, som bevares. 

1.04.03 – Blovstrød sogn. 

1037 2829:11 5 Dysse. 0,5 x 7 m. Højning af tætpakkede sten. Midt på dyssen et 
rektangulært kammer sat af 2 meterstore sidesten og 1 dæksten. 
Dækstenen er delvist skredet ned fra bærestenene. 

Græsklædt i gammel bøgeskov. 

Flot anlæg. Tilstanden bevares. 

1.04.03 – Blovstrød sogn. 

1037 2829:27 46 Høj. 0,5 x 13 m. Talrige hånd- til hovedstore sten i overfladen. 

Græsklædt med enkelte træer i mellemaldrende ege- og bøge-
bevoksning. 

Tilstanden OK og bevares. 

1.04.03 – Blovstrød sogn. 

1037 2829:28 4 Dysse (dyssetomt). 0,3 x 8 m. 2 randsten i N og 3 i S. 

Græsklædt og friholdt for træer i ung rødgranbevoksning. 

Tilstanden fin og bevares. 

1.04.03 – Blovstrød sogn. 
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1038 E 101 
(i Karlebo 

sogn) 

Gennemgravning (sogneskel). Tværs igennem afdelingen 
forløber et langt lige jorddige – sogneskel mellem Karlebo og 
Blovstrød sogne. 
På en strækning over ca. 80 m er diget væk, og i stedet ”erstattet 
af en temmelig dyb gennemgravning af den bakke, som ligger der. 

I gammel løvskov. 

Alder og formål ukendt. 

1.04.11 – Karlebo sogn. 
(1.04.03 – Blovstrød sogn.) 

1040 2829:61 99 Høj. 1,3 x 15 m. 

Bevokset med mellemaldrende gran i tilsvarende bevoksning. 

Kvas ryddes fra højen, og skrup i højfoden mod vejen 
fjernes. Tilstanden ellers fin og bevares. 

1.04.11 – Karlebo sogn. 

1041 2829:39 96 Vejkiste/stenkiste. Stenkisten er opført af utilhugne kampesten.  
Gennemløbet er ca. 7 m langt, og lysningen i gennemløbet måler 
ca. 50 x 45 cm. Konstruktionens samlede bredde er ca. 1,10 m og 
højden ca. 1,15 m.  

Tilstanden OK og bevares. 

1.04.11 – Karlebo sogn. 

1044 A 
 

99 “Lereltestenen”. En 5,5 x 4 x 2 m stor vandreblok, som ligger 
frigravet i al sin vælde.  

I gammel bøgeskov.  

Tilstanden fin og bevares. 

1.04.03 – Blovstrød sogn. 

 B 68 Gårdtomt. Ca. 30 m VSV for ”Lereltestenen” - oplyser museet i 
Hillerød - har “Leerholt” , en gård fra omkring 1720, ligget.  

I gammel bøgeskov.  

Tomten ikke lokaliseret. 

1.04.03 – Blovstrød sogn. 

1045  37 Ifølge Nationalmuseet: Vejspor, 90 m langt, 2 m bredt og meget 
tydeligt. 

Ved ikke rigtig, hvad der menes. Der ses et kørespor 
parallelt med asfalteringen 10-20 m fra denne, men 
dette synes at være et ganske almindeligt kørespor. 

1.04.03 – Blovstrød sogn. 
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1045 C 73 Mindesten. Natursten, 140 x 60 cm stor i fladen og 95 cm høj. På 
siden som vender mod SØ ses følgende inskription: 

KAI KRISTENSEN 
F. 4 – 8 – 1923 

CONNY HEINRICH MEYER 
F. 1 – 10 – 1926 

 

MYRDET HAR AF TYSK POLITI 
15 – 4 - 1945 

I gammel bøgeskov.  

 

Tilstanden fin og bevares. 

1.04.03 – Blovstrød sogn. 

1046 2829:12 6 Runddysse. 0,5 x 11 m. 12 randsten. I midten et kammer 
orienteret Ø-V. S-lig sidesten, V-lig endesten samt en tærskelsten 
i Ø står på plads. N-lig sidesten væltet ud. Kammeret måler  
1,5 x 1,1 i grundflade. Stenene er 0,8 m over jordoverfladen. 

Græsklædt i gammel bøgeskov. 

Flot. Tilstanden bevares. 

1.04.03 – Blovstrød sogn. 

1046 2829:21 36 Dysse. 0,3 x 6 m. 9 randsten, et par af dem væltet uden for 
randstenskæden. I midten resterne af et rektangulært kammer.  
Ca. 1,5 x 0,6 m. Orienteret Ø-V. 2 sidesten og 1 gavlsten er 
bevaret. Stenene rager ca. 20 cm op over jordoverfladen. 

Græsklædt i gammel bøgeskov under selvforyngelse. 

Fin tilstand. Den nyspirende bøgeselvsåning bør træn-
ges 2 m tilbage fra fortidsmindets fod (evt. sprøjtes 
væk). 

1.04.03 – Blovstrød sogn. 

1046 2829:29 47 Høj. 0,5 x 6 m. Hele den V-lige halvdel spoleret af vindfælde.  
En 1 m dyb og 0,5 m bred kløft går nu N-S gennem højens midte. 

Tæt bevokset med bøgeselvsåning. 

Bevoksningen bør tyndes og højen tydeliggøres. 

1.04.03 – Blovstrød sogn. 
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1047 2829:30 48 Høj. 0,6 x 6 m. 

Græsklædt i ny egekultur. 

Tilstanden fin og bevares. 

1.04.03 – Blovstrød sogn. 

1049 2829:31 49 Høj. 0,5 x 8 m. En del hånd- til hovedstore sten i overfladen. 
Højen svagt markeret mod Ø og kraftigt markeret mod V, hvor et 
kørespor gnaver sig ned lige i højfoden. 

Græs, bregne og hindbær i gammel douglasbevoksning. 

Køresporet bør lægges længere ude fra højfoden.  
Tilstanden ellers OK. 

1.04.03 – Blovstrød sogn. 

1050 2829:13 7 Langdysse. 1,0 x 25 x 8 m orienteret NNØ-SSV. 5 randsten i N,  
11 randsten i Ø, 6 randsten i S og 13 randsten i V. Enkelte af 
randstenene er udvæltede. 4 rektangulære kamre. Det N-ligste  
er orienteret som dyssen, de 3 S-lige er tværstillede med åbning 
mod Ø. 
Det S-ligste kammer måler 2 x 0,8 m. Bevaret er 2 sidesten  
og 1 gavlsten. Stenene rager ca. 70 cm over jordoverfladen. 
Det næst S-ligste kammer måler 1,6 x 0,6 m, også her er bevaret  
2 sidesten og 1 gavlsten. Stenen rager 0,3 m over jordoverfladen. 
Det N-ligste kammer måler 1,7 x 0,9 m. Bevaret er 2 sidesten og 2 
gavlsten. Kammeret er 0,5 m dybt. 
Det næst N-ligste kammer måler 2,1 x 0,75 m. Bevaret er  
2 sidesten og 1 gavlsten, samt 2 sidesten af gangen. Kammeret  
er dækket af en stor nu kløvet dæksten. 
Enkelte andre sten ses på dyssen. 

Græsklædt. 

Flot dysse.  
Fin tilstand, som bevares. 

1.04.03 – Blovstrød sogn. 

1051 2829:14 9 Langdysse. 1,0 x 15 x 9 m orienteret NV-SØ. 12 randsten.  
4 m fra SØ-enden et rektangulært kammer orienteret som dyssen, 
1,3 x 0,65 x 0,6 m. Over NV-enden af kammeret en lille dæksten. 

Græsklædt, friholdt for træer. I mellemaldrende egebevoksning. 

Flot plejet.  
Tilstanden bevares. 

1.04.03 – Blovstrød sogn. 
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1051 2829:15 8 Langdysse. 0,8 x 16 x 10 m orienteret omtrent N-S. 16 randsten - 
en del væltede. I midten et rektangulært kammer, N-S, 1,1 x 0,6 x 
0,5 m, af 2 sidesten og 2 endesten. Over kammeret en meterstor 
dæksten. 

Græsklædt. Friholdt for træer i mellemaldrende egebevoksning. 

Flot plejet.  
Tilstanden bevares. 

1.04.03 – Blovstrød sogn. 

1051 2829:32 10 Runddysse. 0,8 x 11 m. Stenfyldt overflade og enkelte randsten. 

Friholdt for træer i mellemaldrende egebevoksning. 

Flot plejet. Tilstanden bevares. 

1.04.03 – Blovstrød sogn. 

1051 2829:33 11 Langdysse. 1,0 x 40 x 10 m orienteret VNV-ØSØ.  
Adskillige mindre sten og toppe af sten ses. Ca. 16 er randsten. 

Græsklædt (en del hindbær). Friholdt for træer i mellemaldrende 
egebevoksning. 

Flot plejet.  
Tilstanden bevares. 

1.04.03 – Blovstrød sogn. 

1051 2829:57 70 Dyssetomt. 0,4 x 7 m. Uregelmæssig, stenfyldt overflade af  
hånd- til hovedstore sten, og med enkelte randsten. 

En ung bøg og en eg i mellemaldrende egebevoksning. 

Kvas fjernes.  
Ellers OK. 

1.04.03 – Blovstrød sogn. 

1051 2829: 68 88 Dyssetomt. 0,2 x 6 m. Uregelmæssig, stenfyldt overflade af  
hånd- til hovedstore sten, og med enkelte randsten. 

Et enkelt træ på dyssetomten. I gammel bøgeskov. 

Tilstanden bevares. 

1.04.03 – Blovstrød sogn. 

1052  38 Hulvejsspor. 

Gammel bøgeskov med selvforyngelse. 

Sporene bør holdes fri for kvas. 

1.04.03 – Blovstrød sogn. 

1057 2829:34 50 Høj (evt. dyssetomt). 0,4 x 10 x 8 m orienteret NØ-SV. 
Noget forgravet. 

Græsklædt i gammel bøgeskov. 

Tilstanden bevares. 

1.04.03 – Blovstrød sogn. 
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1057 2829:35 51 Høj (dyssetomt). 0,4 x 11 m. Mange hovedstore sten på  
overfladen. 

Græsklædt med 2 gamle bøge på højen i gammel bøgeskov. 

 

 

Tilstanden fin og bevares. 

1.04.03 – Blovstrød sogn. 

   SKOVKORT 12  

   502 - RAVNSHOLT  

1076 2929:14 13 Langdysse. 1,8 x 22 x 9 m orienteret NV-SØ. 3 randsten i  
SØ (gavl), 9 randsten i NØ (langside), 4 randsten i NV (gavl)  
og 5 randsten i SV (langside). Ca. 4 m fra NV-enden en  
2 x 1 x 0,5 m stor stenblok. Formentlig dæksten til et kammer. 
3 m SV herfor en lav grube, hvori der i kanten ses toppen af en 
sten - muligvis et kammer mere. 

En del selvsået birk og eg samt hindbær slører højen.  
I øvrigt græsklædt i gammel granbevoksning. 

Bør med mellemrum ryddes for selvsåning, idet man 
dog bør lade egene vokse op som skyggegivere. Ellers 
fin tilstand, som bevares. 

1.04.03 – Blovstrød sogn. 

1081 2929:31 67 Langhøj. 0,8 x 14 x 8 m orienteret ca. Ø-V (vinkelret på vejen). 
Ø-lig del af højen afskåret af vej. Et par mindre sten på højen. 

Tilplantet med ung eg i tilsvarende bevoksning. 

 

Ryddes for kvas, og eventuelt slørende bundopvækst 
holdes nede. Egene på og omkring højen tyndes kraf-
tigere end forstligt nødvendigt. 

1.04.03 – Blovstrød sogn. 
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1100 2929:33 72 Teglovn/pottemagerovn (?). Anlægget (anlæg 1) fremstår som 
en ringformet jordvold, 15 m i udvendig diameter og 8 m i 
indvendig diameter, eller måske snarere som en rund indgravning 
i bakken, omgivet af en lav jordvold. Volden er ca. 0,75 m høj i 
forhold til det ydre plateau, medens den indvendige bundflade er 
op til 1,75 m under voldens krone. En 3 m bred åbning i SØ. Lige 
indenfor indgangen, en lille forhøjning, 3 m i diameter og 0,3 m 
høj, hvori der findes mange gule og rødgule murstensfragmenter. 
Tilsvarense bunker med teglfragmenter ses ved indgangens 
venster krone samt udenfor anlæget.  
Et tilsvarende anlæg (anlæg 2), rund indgravning i bakken, dog 
betydeligt mindre, ses 25 m SØ herfor. 
Godt 30 m N for annlæg 1, ses en op til 1½ m dyb, ca. 30 m lang 
og er orienteret omtrent ØNØ-VSV. 

Hverken tolkningen som teglovn eller pottemagerovn forkommer 
overbevisende, idet teglfragmenterne ikke synes at være særlig 
gamle, og kan være dumpet sekundært. Det samlede anlæg har 
næppe nogen høj alder, men tolkningen stadig en gåde. 

Bevokset med mellemaldrende bøge i tilsvarende bevoksning. 

Bør holdes ryddet for kvas. Tilstanden fin og bevares. 

 

Min beskrivelse er suppleret med Finn Kramers 
iagtagelser og tolkninger, idet han, på min anmodning, 
besigtigede anlægget maj 2011. 
Jeg henviser til folkemuseet i Hillerøds journal nr: 

A1295. Dateret 30.05.11. 

 

 

 

 

 

1.04.03 – Blovstrød sogn. 
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1106 2929:32 86 Von Langensk afd. sten. Firkantet, groft udkløvet sten,  
35 x 18 cm ved grunden, noget fladere for oven og 35 cm høj. 

På siden mod S er indhugget:                            25 

Opstillet i rabatten ved skovvej og skovspor. 

Ravnsholt hører til Slangerup Beridt. 

START.  Pensioneret skovrider Poul Petersen oplyser, at stenen 
blev fundet i år 1983, i stendiget, ca. der hvor afd. 1107 og 1109 
mødes, og derefter stillet op på skovfogedstedet, Lerbjerghus 
gårdsplads. Finderens navn huskes ikke, men fundet udløste ½ fl. 
brændevin  
i findeløn. 
Ved berejsningen af Københavns skovdistrikt 1991, blev stenen 
registreret som fortidsminde på gårdspladsen, hvor den stod, og 
optrådte derefter med signatur på skovkortet. 
Efter noget kloakarbejde på skovfogedstedet, lå stenen henslængt 
på gårdspladsen. 
                                                                                 FOTSÆTTER 

 

Stenen skal stedse holdes synlig. 
Stenen bør merkeres med en rød pæl. 

1.03.13 – Uggeløse sogn. 

 
FOTSAT 
 
I efteråret 2004 blev stenen i første omgang opstillet 
inden for stengærdet nær findestedet, men kort efter 
flyttet hen på sin nuværende plads i skoven, så tæt som 
muligt på det SØ-lige hjørne af v. Langens afd. nr. 25.  
Her er den stillet op, og, af hensyn til publikum, med 
inskriptionen så den kan ses.  
Det rigtige sted ville nok være i det NØ-lige hjørne af  
v. Langens afd. 25, men der ville ingen få den at se. 
( En forklaringen på hvorfor NØ-hjørnet nok er det 
rigtige sted, findes ved sten 2928:70 i Uggeløse Skov 
afd. 1162, hvortil der henvises).  
Signaturen på skovkortet er rettet. 
 

   503 - SØNDERSKOV 1.04.03 – Blovstrød sogn. 

1130 A 100 Stor gennemgravning - kanal (?). 

 

 

 B 101 Tipvognstracé N-S gennem skoven. Trasséet fortsætter nord ud 
af skoven. 
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   SKOVKORT 18 – Tidligere del af Tisvilde.  

   601 - LYSTRUP SKOV  

1010 2928:69 69 Von Langensk afd. sten. Firkantet, udkløvet sten,  
22 x 22 cm ved grunden, 15 x 12 cm i toppen og 42 cm høj. 
På siden, som vender mod V er indhugget: 
                  et spejlvendt          S  

Stenen er nedstøbt i beton og opstillet mellem sporet og skellet 
ud mod engen. 

Lystrup Skov ligger i Slangerup Beridt. 

Stenen står med største sandsynlighed på sin rette plads.  
Her, fortæller fhv. skovrider Poul Petersen, blev den fundet af 
traktorfører Ejner Christensen, ”Tangelandshus”, Uggeløse Skov 
i 1986. Fundet udløste ½ fl. brændevin i findeløn. 
                                                                          FORTSÆTTER 

Tilstanden fin og bevares. 

FORTSAT 

Stenen blev gravet frem, så indhugningen kunne ses, 
og blev derefter støbt ned i beton det samme sted.  
Om stenen vender helt korrekt, er derfor uvidst.  
Det spejlvendte S, som er den eneste inskription på 
stenen, vender mod VNV, ud mod stien, så den kan 
ses, og det skal der ikke laves om på nu. 

Stenen blev registreret som fredet fortidsminde i 1992 
og optræder derefter på skovkortet med signatur. 

1.03.12 – Slangerup sogn. 

1011 
1012 
1013 

 82 I disse afdelinger findes oldtidsagre. 

I blandet løvskov. 

1.03.12 – Slangerup sogn. 

1017-18 
1022-23 

1026 
1029-32 

 

 

 

32 I disse afdelinger findes oldtidsagre. 

I blandet løvskov. 

1.03.14 – Uvelse sogn. 
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1023 2828:18 22 Høj, "Kongehøj".  1,8 x 20 m. Topfladen, som er 8 m i 
diameter, er godt nedslidt. 2 stier i henholdsvis fra SØ  
og fra SV fører op til højen, med store slidskader til følge. På 
toppen ligger 3 tilskårne kævler, som fungerer som bænke. 
Stedet er et yndet udflugtsmål og starsted for en fremragende 
kælkebakke. 

Græsklædte sider med enkelte gamle bøge og en smule 
selvsåning. I gammel bøgeskov. 

Slidskader skal med mellemrum repareres.  
Selvsåningen holdes nede. 
Ellers OK. tilstanden bevares. 

1.03.14 – Uvelse sogn. 

1032 2928:36 24 Høj. 0,8 x 12 m, beliggende ud til stejl NØ-vendt skråning. Et 
skår ned over højens NØ-lige side.  

En del opvækst af ahorn. I mellemaldrende bøgeskov. 

 

 

Den slørende selvsåede bevoksning holdes nede. 
Ellers OK. 

1.03.14 – Uvelse sogn. 

   SKOVKORT 19 – Tidligere del af Tisvilde.  

   602 - UGGELØSE SKOV 1.03.13 – Uggeløse sogn. 

1135 
1136 
1138 
1139 

 99 Oldtidsagre.  

1136 2928:3 34 Høj, "Ølhøj".  2,5 x 25 m. En del rævegrave i højen.  
Højfoden i NV beskadiget efter stor, gammel, 
vindfældet bøg. 

Græsklædt, med en del opvækst af ær, hyld, m.v.  
Også 3 gamle bøge på højen. I gammel bøgeskov. 

Højen ryddes for kvas og slørende opvækst, så den 
kan ses. De gamle bøge fældes eller topkappes, inden 
de vælter af sig selv, med skader som på NV-siden af 
højen til følger. 
Ellers OK. Tilstanden bevares. 
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1136 2928:4 33 Langdysse. 0,6 x 17 x 9 m orienteret N-S. 5 m fra S-enden et 
rektangulært kammer sat af 4 sten, 1 i N-lig langside,  
2 i S-lig langside og 1 i Ø-enden. Åbning mod V.  
Kammeret måler 0,8 x 1,2 m og er orienteret Ø-V.  
Dækstenen er løftet af og ligger lige V for kammeret.  
5 m fra N-enden, endnu et kammer. Den S-lige langside består af 
1, 1,8 m lang og 0,5 m høj sten, som er flækket.  
1,5 m N herfor, 1 noget mindre sten. Kammeret markerer sig i 
øvrigt af en nedgravet grube, 3 x 2 x 0,5 m stor.  
2 randsten i S, 9 randsten i Ø, 1 randsten i N og 2 randsten  
i V. Den største randsten i S er en ”rillesten”. 1 af de Ø-lige 
randsten, samt 1 sten lidt fra højens N-ende mod V,  
er kløvede og har ”riller”. 

Græsklædt med en del ahornopvækst.  
I gammel bøge/egeskov. 

Slørende selvsåning holdes nede. 
Ellers OK. 

Fortidsminderne 2928:4,5,53 og 54 bør indgå i en 
samlet helhed. 

1136 2928:5 31 Langdysse. 0,8 x 13 x 8 m orienteret N-S. 3 randsten i S,  
4 randsten i V, 2 randsten i N og 7 randsten i Ø. Omtrent midt i 
anlægget resterne af et rektangulært kammer. Bevaret er den S-
lige langside - 1 knækket sten, 1,9 m og 0,4 m høj, og den V-lige 
gavlsten, 0,6 x 0,4 m stor. I højens SV-lige del ses toppen af en 
sten, som eventuelt kan være gavlstenen til endnu et kammer. 

Græsklædt med en del ahornopvækst.  
I gammel bøge/egeskov. 

Al slørende selvsåning fjernes. 
Ellers OK. 

Fortidsminderne 2928:4,5,53 og 54 bør indgå i en 
samlet helhed. 
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1137 2928:53 5 Rest af dysse. Ca. 8 m i diameter uden højning. Tilbage ses 3 
store randsten (?) i SV-side og 1 i N-hjørnet. Midten bortgravet, 
og der ses en 5 x 2 x 0,5 m stor nedgravning  
(NV-SØ), i hvis NV-ende en sten rager op. I SØ-enden ligger en 
større sten, muligvis en dæksten fra et kammer. 

Græsklædt. I gammel bøgeskov. 

Tilstanden OK og bevares. 

Fortidsminderne 2928:4,5,53 og 54 bør indgå i en 
samlet helhed. 

1137 2928:54 32 Høj. 1,6 x 16 m. Den NØ-lige fjerdedel er nogenlunde intakt, 
men ellers er højen stærkt forgravet. 

Græsklædt med en del opvækst af ær og hyld. 
I gammel bøge/egeskov. 

Slørende selvsåning holdes nede. 
Ellers OK. 

Fortidsminderne 2928:4,5,53 og 54 bør indgå i en 
samlet helhed. 

1143 2928:88 96 Høj. 0,4 x 9 m. Noget udflydende mod SØ, men ellers 
nogenlunde markant. Brændt flint ses rundt omkring på 
overfladen. 
Med træer. I blandet blandet løvskov. 

Kvas og slørende opvækst fjernes.  
Træerne tyndes ud. 

1143 
1144 
1152 
1153 
1154 

 98 Oldtidsagre.  

1146 2928:6 35 Høj. 1,6 x 22 m.  

Græsklædt, friholdt for træer. I lysning i mellemaldrende bøg. 

Fin tilstand som bevares. 

1152 2928:55 36 Dysserest. Højningen måler ca. 0,5 x 12 m. I den SØ-lige del ses 
2 større, samt 3 mindre sten. 

Græsklædt med lidt opvækst. I gammel bøgeskov. 

Opvæksten holdes nede. 
Ellers OK. 
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1154/ 
1155 

2928:87 

 

92 Vejkiste/stenkiste, om end det er et stendige den bærer på og 
ikke en vej. 
Hvor det rørlagte vandløb forlader marken og går under stendiget 
ind i skoven, findes en stenkiste. Stenkistens lysning måler 50 
cm i bredden og 60 cm i højden. Den er sat af 2 skifer granit-
kvadre i højden, og dækket af 80 cm lange granitplanker. 
Stenkisten er, selv sagt, kun synlig fra skovsiden, altså fra V-
siden. 

Fin tilstand som bevares. 

1162 2928:66 48 Langhøj. 1,3 x 54 x 11 m orienteret ØSØ-VNV. Fra 15-21 m fra 
ØSØ-enden, en gennemgravning af langhøjen, næsten til bunds. 
Hen over midten af langhøjen fører et dige, NNV-SSØ, med 
grøft på V-siden.  
Diget hører til v. Langens afdelingssystem.  

Græsklædt med megen opvækst. I ung løvskov. 

Slørende opvækst holdes nede. 
Ellers Ok. 
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1162 2928:70 69 Von Langensk afd. sten. En kløvet sten, 30 x 15 cm ved 
grunden, 40 cm høj.  
På siden, som vender mod SSV, er indhugget:              13 

Opstillet på nedenfor nævnte dige, ved skovspor.  
I gammel bøgeskov. 

Uggeløse hører til Slangerup Berit. 

START 
Om stenen fortæller fhv. skovrider Poul Petersen, at den blev 
fundet på stedet, på v. Langens dige, 12. september 1985 af 
traktorfører Ejner Christensen, ”Tangelandshus”, Uggeløse Skov. 
Fundet udløste ½ fl. brændevin i findeløn. Stenen står med største 
sandsynlighed på sin rette plads. Den har været gravet op og 
hævet, så inskriptionen kunne læses, men er ikke vendt. Stenen er 
støbt ned i en klump beton.   FORTSÆTTER 

Tilstanden fin og bevares. 

Uggeløse Skov hører til Slangerup Beridt. 

FORTSAT 
Enkelte af v. Langenske sten vi kender, har kun et 
nummer indhugget, i stedet for to eller fire numre, og 
ej heller et verdenshjørne indhugget. Stedet hvor 
denne sten står, er det NØ-lige hjørne af afdeling 13, 
som samtidig er skæringspunkt for afdelingerne 12, 1, 
3 og 13. Inskriptionen vender ud mod afd. 13. Da 
stenen med al sandsynlighed ikke er blevet flyttet, 
slutter jeg heraf – hvilket kan vise sig at være en for 
dristig slutning - at sten med kun et nummer på, skal 
stå i det NØ-lige hjørne af den afdeling der angives på 
stenen.  

Stenen bliv registreret som fredet fortidsminde i 1992, 
og optræder derefter på skovkortet med signatur. 

1161 
1162 
1165 
1166 

  Langs vestsiden af afd. 1162 og 1165, svarende til østsiden af 
afd. 1161 og 1166 forløber et jorddige der har afgrænset nogle 
af v. Langens plantager, og er skel mellem nogle af hans 
afdelinger, iden hans afd. nr. 12, 13 og 14 ligger vest for diget og 
afd. nr. 1, 3 og 5 ligger øst for diget. Jorddiget passerer i øvrigt 
lige hen over langhøjen 2928:70. 

Jorddiget skal holdes synligt. 
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1163 og 
1164 

B 93 Gammelt vejtrace. En lav vejdæmning, med svagt markerede 
grøfter på begge sider, fører fra SV hjørnet af afd. 1164 mod NØ, 
til NØ-hjørnet af afd. 1163. Den NV-ligste tredjedel af traceet 
anvendes fortsat som skovspor. 

I gammel løvskov. 

Tilstanden bevares. 
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1164 2928:71 88 Von Langensk afd. sten. En kløvet sten. 30 x 15 cm  
i grundflade og 50 cm høj. På siden, som vender mod SSV,  
er indhugget tallet:                  
                                                    4 

Stenen er genopstillet indenfor skovgærdet i det NØ-lige hjørne 
af den v. Langenske afdeling 4. 

I mellemaldrende ahornskov. 

Uggeløse Skov hører til Slangerup Beridt. 

 
START 

Om stenen fortæller fhv. skovrider Poul Petersen, at den blev 
fundet d. 31. maj 1978, i stendiget, i  
N-siden af Krogelund. Stenen blev stillet op på stendiget, 
nedstøbt i en klump beton, nær det sted den var fundet, nemlig 
ved en indgang til Krogenlund, midt for afd. 1171. Hvem der 
fandt den huskes ikke, men fundet udløste ½ fl. brændevin i 
findeløn. 
Med inskriptionen ”4”, er det sikkert, at den ikke hørte til på 
dette sted, men i Uggeløse Skovs SØ-lige del.  
                                                                          FORTSÆTTER 

 

 

 

 

 

 

 

Tilstanden fin og bevares. 
De nærmeste omgivelser holdes stedse fri for slørende 
opvækst af hyld mv. 

FORTSAT 
Hvordan stenen i sin tid er havnet som byggemateria-
le i dette stendige og ikke i Uggeløse Skovs stendige, 
kan man kun undre sig over. 
Med tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen blev stenen  
den 12. december 2006 flyttet til Uggeløse Skov afd. 
1164, hvor den nu står i NØ- hjørnet af v. Langens  
afd. 4. Skovløber Poul Jørgensen, Johnny Petersen 
samt undertegnede stod for flytningen.  
En forklaring på, at stenen er stillet i NØ-hjørnet af 
den von Langenske afd. 4, findes ved sten 2928:70, i 
Uggeløse skov afd. 1162, til hvilken der henvises. 

Stenen blev registreret som fredet fortidsminde i 1992 
og optræder derefter på skovkortene med signatur. 
Stenen har samme fredningsnummer efter flytningen 
som før, og signaturerne på skovkortet er blevet rettet. 
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   603 - KORGELUND 1.03.13 – Uggeløse sogn. 

1171 2928:7 12 Dysse. Ca. 7 i diameter. I midten et rektangulært kammer, 
orienteret Ø-V, sat af 3 bæresten og 1 dæksten. Kammeret måler 
1,5 x 0,6 m og har en frihøjde på 0,6 m, med åbent mod Ø. 
Henholdsvis Ø og V for kammeret ses 2 sten, som formentlig 
skal tolkes som randsten. 

Græsklædt og friholdt for træer, men med en del selvsået bøg. I 
hhv. ung og gammel bøgeskov. 

Selvsåningen ryddes og holdes nede. 
Ellers OK. 

1171 2928:59 46 Dysserest. Højning ca. 0,4 x 12 m. I midten ses 2 stenblokke 
anbragt parallelt med hinanden i en afstand af 1,4 m.  
Formentlig rester af et rektangulært kammer. 

Græsklædt. En enkelt gammel bøg og en smule opvækst på 
dyssen. I gammel bøgeskov. 

Selvsåningen holdes nede. 
Ellers OK. 

1171   Von Langensk afd. sten 2928:71 blev flyttet til Uggeløse Skov  
afd. 1164, december 2006. 

 

1171 A 91 Et hulvejsspor. Holdes synligt. 

1172 2928:65 47 Langhøj. 1,5 x 70 x 9 m orienteret VNV-ØSØ. Fra 20 m  
til 26 m fra ØSØ-enden er der en gennemgravning næsten  
til bunds. 

Græsklædt med lidt bøgeselvsåning og overgroet med hindbær. I 
gammel bøgeskov. 

Hindbær og bøgeselvsåning holdes nede.  
Ellers OK. 

1172 B 94 Et hulvejsspor. Holdes synligt. 
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1176 2928:58 40 Høj. 2,0 x 30 m Ø-V og 20 m N-S. I NV højside  
et 3 x 3 x 1 m stort hul. En del sten ses i overfladen. 

Græsklædt med enkelte gamle træer. I gammel bøgeskov. 

Selvsåning holdes nede. 
ellers OK. Tilstanden fin og bevares. 

1178 2928:8 37 Jættestue (dysse). 2,0 x 18 m. Topfladen - ca. 5 m i diameter - 
er sænket 1 m. På toppen ses 1 sten. I ØSØ siden ses gangen, 
med 1 tærskelsten, samt 3 bæresten i hver side. 

Friholdt for træer. I mellemaldrende bøgeskov. 

Lidt opvækst holdes nede. 
Ellers OK. 

1179 2928:56 38 Jættestueruin. 2,0 x 20 m. Stærkt afgravet overalt. Fra højens 
Ø-side fører en 3 m bred, 0,5 m dyb og 10 m lang afgravning ind 
mod højens centrum. Nær centrum ses i hullet en stor sten. 
Højfylden rig på knust flint. 

En del "børneaktivitet" på stedet. 

Græsklædt med enkelte træer. I gammel bøgeskov. 

Tilstanden OK og bevares. 

1179 2928:57 39 Langdysse (?). Rester af en langdysse, 1,0 x 12 x 12 m, 
orienteret NV-SØ, idet dog hele NV-enden er borte i  
grusgrav. På kanten til grusgraven står 5 store sten. Lidt SØ 
herfor en 3 x 3 x 0,5 m stor grube, hvori der ses 2 store sten. 
Nede i grusgraven ligger 4 sten, som stammer fra kammeret. 
Stenfyldt overflade med megen knust flint. 

Græsklædt med en del hindbær.  
I gammel lærke/bøgebevoksning. 

Slørende opvækst holdes nede. 
Ellers OK. 
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1176-
1183 

C  Et dige, med så stor en grøft, at grøften kan forveksles med en 
hulvej. 

 

 

 

 

   604 - SLAGSLUNDE 1.06.03 – Slagslunde sogn. 

1292 2928:10 3 Dyssekammer, "Mørkedysse". 0,5 x 15 m. S-lig højfod 
bortskåret af vej. I højen et rektangulært kammer, orienteret ca. 
N-S, sat af 2 meget store sidesten med en gavlsten i N. 
Kammeret er åbent mod S og uden dæksten. Kammeret måler 2 x 
1 m og er ca. 1,2 m højt. 

Græsklædt med 3 gamle bøge på højen, i lysning ud til skovvej. I 
gammel bøgeskov. 

Tilstanden fin og bevares. 

1292 
1293 
1294 
1295 
1306 
1307 
1315 

 49 Oldtidsagre.  

1293 2928:60 2 Dyssekammer. Resterne af en rektangulært dyssekammer. 
Tilbage ses den N-lige sidesten (Ø-V) og den V-lige  
endesten. 2 m V herfor ses endnu en sten. 

Bevokset med mellemaldrende bøg og eg, i tilsvarende 
bevoksning. 

Tilstanden bevares. 
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1295 2928:62 29 Dyssekammer. Rest af rektangulært dyssekammer,  
orienteret NV-SØ. Tilbage ses 2 sten - en stor og en lille - som 
udgør den NØ-lige side. Den NV-lige gavlsten er væltet lidt bort 
fra kammeret. Hen over SØ-enden ligger en bortvæltet dæksten. 

Bevokset med mellemaldrende bøg og ahorn, i tilsvarende 
bevoksning. 

Tilstanden bevares. 

1295 2928:72 44 Von Langensk afd. sten. Groft udkløvet sten.  
Ca. 25 x 30 cm ved grunden og 48 cm høj. Stenen er  
nedstøbt i betonklods. På siden, som vender mod SØ,  
er indhugget:  6  
herunder:  S    (et liggende S). 

I ung bøgeskov. 

Slagslunde Skov hører til Københavns Beridt. 

START 
Fhv. skovrider Poul Petersen fortæller, at stenen blev fundet i 
stendiget i 1977, omtrent N for det sted, hvor den nu står. Det var 
skovløber Werner Hansen, ”Højagerhus”, Lystrup Skov, der 
fandt stenen og indkasserede findelønnen på ½ fl. brændevin. 
                                                                         FORTSÆTTER 

Fin. Tilstanden bevares. 

FORTSAT 
Det mest sandsynlige er, at stenen hører hjemme i 
NØ-hjørnet af afd. 6, og med inskriptionen vendt mod 
SØ.  Imidlertid ligger det punkt ude på kommuneve-
jen eller i haven på den anden side. Så valget var let, 
fortæller Poul Petersen. Stedet blev skæringspunkt 
mellem afd. 6,10,11 og 7 – det NV-lige hjørne af afd. 
6, med inskriptionen vendt mod SØ. 
Stenen er støbt fast i beton. 
Stenen blev registreret som fredet fortidsminde i 1992 
og optræder derefter på skovkortet med signatur. 
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1302/ 
1303 

2928:61 4 Langdysse. 1,3 x 26 x 10 m orienteret Ø-V. 9 randsten  
i N-lig langside, ingen randsten i V-lig gavl, 3 randsten  
i S-lig langside og 4 randsten i Ø-lig gavl. 5 m fra Ø-enden en 4 
x 3 x 1 m stor grube, i hvis S-kant der ses  
2 sten - antagelig rester af et fjernet kammer. 10 m  
fra V-enden endnu en grube, 5 x 2 x 0,5 m stor, i hvilken der 
ligeledes ses sten - antagelig rester af endnu et kammer. Dyssen 
som helhed er i øvrigt noget forgravet. 

Græsklædt i lysning. I mellemaldrende løvskov. 

Slørende opvækst holdes nede. 
Ellers fint. 

1312  32 Ifølge DKC. er der her, ved tørvegravning fundet et kranium fra 
oldtiden. 

 

1314 2928:64 37 Skålsten. En nærmest 3 kantet sten, 90 x 80 cm, 30 cm høj med 
et skåltegn, 7 cm i diameter, i det NV-lige hjørne, og et lidt 
mindre i det NØ-lige. 

Ligger i græsrabat ved skovvej.  

En del hindbær og brændenælder bør med mellemrum 
slås, så stenen forbliver synlig. 

1314 A 48 Hulvej. 

Bevoksning: Ung bøg. 

Tilstanden fin og bevares. 

1319  33 Ifølge DKC. findested for skelet fra oldtiden.  
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1322 2928:73 45 Von Langensk afd. sten. Groft udkløvet sten,  
25 x 40 cm. i fladen og 80 cm lang. Stenen er anbragt liggende i 
stengærde.  
På siden, som vender mod V, er indhugget: 19 
og herunder et                                                O   (Øst) 

Stenen har muligvis flere inskriptioner, men de lader sig ikke se. 

I stengærde, og i øvrigt i von Langens afd. 19. 

 

Slagslunde Skov hører til Københavns Beridt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilstanden fin og bevares. 

Stenen blev fundet der, hvor den fortsat ligger i 
stengærdet. Men hvornår, og af hvem vides ikke.  
Fhv. skovrider Poul Petersen fortæller, at han har 
kendt til dens eksistens fra starten af sin tiltrædelse på 
Farum Distrikt i 1970. 

Stengærdet er ved at skride sammen, og bør 
restaureres. I den anledning bør det undersøges, om 
der står 20 O på den, for så har den stået ude på 
marken ca. 200 m SV for hvor den nu ligger i 
gærdet, og kan ikke sættes rigtigt op igen. 
 

Stenen blev registreret som fredet fortidsminde i 
1992, og optræder derefter på skovkortet med 
signatur. 

   605 - GANLØSE EGET M. M. 1.06.02 – Ganløse sogn. 
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   Denne sten står ikke i skoven, men på Frilandsmuseet 

Von Langensk afd. sten. Dens beskrivelse er følgende: 

Groft udkløvet natursten, med 2 kløveflader. Stenen er nærmest 
trekantet ved grunden, og smalner ind for oven. De 2 kløveflader 
er ca. 30 cm brede, og den tredje side  
ca. 45 cm. Stenen er 65 cm høj. 

På kløvefladen som vender mod ØSØ er indhugget: 
Øverst:              I  (1-tal) 
herunder:                         S 

og på kløvefladen som vender mod SSV er indhugget: 
Øverst:              2 
herunder:                        W 
 
Ganløse Eget her hørt til Københavns Beridt. 

START                 I skovens Ø-skel, helt i S, blev denne sten 
fundet. Af hvem og hvornår vides ikke længere. Efter Skovrider 
Just Holtens afgang fra Farum distrikt i 1964, og i forbindelse 
med von Langens 200 års jubilæum, fik skovdirektør Hakon 
Frølund,  

FORTSÆTTER 

FORTSAT 

E. Laumann Jørgensen til at levere 2 von Langenske 
afdelingssten ud til Statsskovdirektoratet, senere 
Skovstyrelsens domicil, ”Ingholts Villa”, på 
Strandvejen i Springforbi, hvor de blev stillet op. 
Den ene sten var denne. 
I 1985, inden Skovstyrelsen forlod ”Ingholts Villa og 
flyttede til Hørsholm, blev begge sten hentet tilbage 
af skovfoged Hans Aage Jørgensen og en traktorfører.  
Denne sten blev af skovrider Poul Petersen foræret til 
Frilandsmuseet hvor den nu gør god fyldest. Rikke 
Ruhne, Frilandsmuseet, oplyser, at stenen ikke har 
noget museumsnummer. 
Inskriptionen på stenen tyder på, at stenen oprindeligt 
har stået helt i S, mellem von Langens afd. 1 og  
afd. 2, hvilket nu ligger ca. 200 m S for skovens 
nuværende skel. 
 

(Den anden sten blev opstillet ved skovfogedstedet 
”Maglehus” i Ganløse Ore. Se fr.nr 2928:83.) 

 

1734 2928:13 3 Runddysse. 0,6 x 10 m. Midt i anlægget 3 bæresten fra et  
kammer - en 1,6 m bred og 1,1 m høj gavlsten i SV-enden samt 2 
lidt mindre sidesten. 

Græsgroet i lysning. I ung rødgranbevoksning. 

Tilstanden fin og bevares.  
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1736 
1737 
1738 
1739 
1740 
1741 
1748 
1749 
1750 
1752 

A 130 Oldtidsagre.  

I mellemaldrende bøgeskov. 

 

1737 2928:14 2 Megalitgrav, (muligvis rester af en jættestue). Anlægget - 
formentlig kammeret - fremtræder som 2 stenrækker  
orienteret næsten N-S, dækkende et areal på 9 x 4 m.  
Ø-siden består af 5 sten, V-siden består af 6 sten, og i  
S-enden er der 1 sten. Én af sten står muligvis på sin plads, de 
øvrige mere eller mindre væltede.  
N og Ø for stenene en svag forhøjning, som muligvis er rester af 
den høj, som engang har dækket kammeret. 

Græsklædt. I mellemaldrende bøg og lærk. 

Tilstanden fin og bevares. 

1745 
1746 
1751 

B 123 Vifte af 6 flotte hulvejsspor ned over S-skråningen. Sporene 
ender i 2 vejdæmninger over de lave område S herfor. 

I ung blandet skov. 

Holdes synlige. Al kvas fra sidste udrensning ryddes 
væk. 

1746 2928:75 107 Høj, (dyssetomt). 0,6 x 17 x 11 m orienteret Ø-V. Stor flad 
sænkning i toppen. Ingen synlige sten tilbage. 

4 gamle bøge på anlægget. I gammel bøgeskov. 

Gammelt kvas fjernes. Ridning op over tomten må 
ikke finde sted. Ridestien lægges uden om. 
Ellers Ok. 
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1747 2928:76 108 Høj. 0,8 x 13 m. Højside og -fod i SØ beskadet  
af vindfælde. 

Et enkelt træ på højen, samt lidt selvsåning.  
I gammel bøgeskov. 

Selvsåningen fjernes. 
Ellers fin tilstand som bevares. 

1748 2928:35 81 Skålsten, "Myrestenen". Stor jordfast stenblok,  
4,2 x 5,7 x 2 m. Delvis frigravet, idet stenen ligger midt i et hul, 
som er i m dybt og ca. 10 m i diameter.  
På stenens NV-lige del ses et antal skåltegn, 4-6 cm  
i diameter, 1-1,5 cm dybe. 

Ligger frit  i åbent område med 3 gamle bøge omkring. 

Tilstanden fin og bevares. 

1749 2928:15 4 Langdysse, ”Rokkestenen”. 1,5 x 15 x 9 m orienteret N-S. 3 
randsten i N gavl, 2 randsten i S gavl, 5 randsten  
i Ø langside og 5 randsten i V langside.  
2 m fra S-enden ses resterne af et lille rektangulært kammer, 2 m 
langt og 0,6 m bredt. Toppen af 2 sidesten i S-siden,  
1 sten i Ø-gavl samt endnu 1 sten helt i NØ, ses  
i jordoverfladen.  
5 m fra S-enden, det midterste kammer. Det er orienteret  
Ø-V med udgang mod V. Bærestenene anes i jordoverfladen, og 
kammeret er dækket af en 2,5 x 2,2 x 1,2 m stor dæksten.  
3 m fra N-enden anes resterne af, formentlig endnu et kammer. 
Kun toppen af 2 bæresten ses i jordoverfladen. Overfladen er bar 
og fyldt med knust flint. 

3 gamle bøge på dyssen. Ellers friholdt i ung løvskov. 

Tilstanden fin og bevares. 

1751 2928:77 109 Høj. 0,5 x 10 m. 

Græsklædt med en enkelt gammel bøg på højen, og lidt 
selvsåning i højfoden. I gammel bøgeskov. 

Selvsåning, som slører højen - der ikke i forvejen er 
særlig markant - holdes nede. 
Ellers fin tilstand som bevares. 
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1751 
1752 

C 124 Stor flot hulvej ned til ”Røde Led”, S ud af skoven.  Bør holdes synlige. 

1752 2928:16 5 Langdysse. 1,0 x 11 x 8 m orienteret NNV-SSØ. 4 randsten i N 
gavl, 1 randsten i S gavl, 6 randsten i Ø langside  
og 7 randsten i V langside.  
I midten et rektangulært kammer af 1 gavlsten i Ø,  
2 sidesten i N og 1 sidesten i S. Kammeret er åben mod V.  
 

Overfladen er bar og jorden indeholder store mængder af knust 
flint. 

2 store bøge på højen i bevoksning af ung eg. 

Tilstanden meget fin og opretholdes. 
Høj 2928:78, lige S for dyssen, plejes sammen med, 
og på samme måde som denne dysse. 

1752 2928:78 6 Høj, (muligvis en lille runddysse). 0,5 x 7 m. På toppen en stor 
sten. 

Lidt selvsået bøg og ahorn på højen. I ung egeskov. 

 

Ryddes for kvas og selvsåning, og frilægges som , og 
sammen med langdysse 2928:16. 

   606 - BASTRUP SØ 1.03.13 – Uggeløse sogn. 

1920 2928:34 20 ”Bastruptårnet”. Ruin af rundt borgtårn, 21 m i udvendig 
diameter og 8,5 m i indvendig. Muren er fra 3 til 5 m høj,  
og ca. 6 m tyk.. Den er bygget af frådsten udvendig  
og indvendig, som omslutter murkernen af kampesten. 
Der findes en FM-sten ved tårnet. 

I græsareal. 

 

 

 

Murværket skal holdes helt fri for al træagtig 
vegetation. 
Ellers fint. 

Restaureringen varetaget af Nationalmuseets  
Restaureringsenhed, Kjeld Borch Westh  
og Jørgen Frandsen, til hvem der rettes henvendelse,  
hvis murværket bliver ustabilt. 
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   SKOVKORT 20 – Tidligere del af Tisvilde.  

   607 - HAMMERGÅRD  1.02.02. – Horns sogn. 

1104 3025:34 9 Hellekiste. Kisten er oprindelig anbragt på nogenlunde flad 
mark. Den måler ca. 4 x 0,75 m, og er orienteret Ø-V.  
En gavlsten i hver ende, 6 sidesten i S, og 9 i N.  
Ingen dæksten. Kisten er udgravet. 

Græsklædt, men med et par træer i V-enden. 

Tilstanden OK og bevares. Græsset bør dog til tider 
slås, så hellekisten er synlig. 

1104  88 2 overpløjede høje. 

Græsklædt med nytilplantet egebevoksning omkring. 

Intet at se. 

1104  89 2 overpløjede høje. 

Græsklædt med nytilplantet egebevoksning omkring. 

Intet at se. 

1108  87 Helt overpløjet og udpløjet gravhøj. 

Friholdt for træer i nytilplantning af bøg lærk. 

Intet at se. 

1108  90 Helt overpløjet og udpløjet gravhøj. 

Friholdt for træer i nytilplantning af bøg og lærk. 

 

Intet at se. 

   SKOVKORT 21 – Tidligere del af Tisvilde.  

   608 - SPERRESTRUP SKOV 1.03.06 – Jørlunde sogn. 

1403  24 I 1890, en svært beskadigede og sløjfede høje Intet at se. 

1403  25 I 1890, en svært beskadigede og sløjfede høje Intet at se. 
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1403  26 Den sløjfede høj ”Buskhøj” hvori der i 1849 blev fundet dolk og 
sværd af bronze. 

Intet at se. 

1405  27 ”Store- ” eller ”Lille Davhøj” . Svært beskadiget og sløjfede i 
1890. Hvilken der hedder hvad vides ikke. 

Intet at se. 

1405  28 ”Store- ” eller ”Lille Davhøj” . Svært beskadiget og sløjfede i 
1890. Hvilken der hedder hvad vides ikke. 

Intet at se. 

1405  29 Højen ”Hønseknold” svært beskadiget og sløjfet 1890. Intet at se. 

1405  77 1952, overpløjet høj, 30 m i diameter.  
1968 er der udgravet en senneolitisk stenkiste. 

Intet at se. 

1405  82 1952, overpløjet høj, 30 m i diameter.  
1968 er der udgravet en senneolitisk stenkiste. 

Intet at se. 

1406 2927:26 36 Høj, ”Troldhøj”. 4,7 x 20 m. Flad topflade, 6 m i diameter. 
Rævegrav i N. 

Græsklædt med 6 ege på højen. I græsningsområde. 

Det er rigtigt at hegne højen fra. Men 1 gang om året 
bør højen græsses af i en kort periode - så kort at der 
ikke bliver trådt hul i overfladen. Fint. 

1406  37 Højen ”Skalkhøj” svært beskadiget og sløjfet 1890. Intet at se. 

1406  38 Højen ”Havehøj” svært beskadiget og sløjfet 1890. Intet at se. 

1410  39 Svært beskadiget , sløjfet høj. 1890. 

 

Intet at se. 

   608 - SPERRESTRUP SKOV, N-lig del. 1.03.06 – Jørlunde sogn. 
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? 2927:22 18 Høj. 3,2 x 17 m. Stejlt afpløjede sider hele vejen rundt. I toppen 
et 5 x 5 x 2 3 m stort hul net og ud gennem siden i S. røvegrav i 
højen. 

Græsklædt i ager. 

Tilstanden fin og bevares. 
Højen holdes hen med græs. 

? 2927:23 19 Høj. 4,2 x 14 x 21 m i VNV-ØSØ. Meget stejlt afpløjede sider 
hele vejen rundt. I den Ø-lige del, en 5 m bred og op til 1,8, m 
dyb kløft tværs igennem højtoppen i retning N-S. 

Græsklædt i ager. 

Tilstanden fin og bevares. 
Højen holdes hen med græs. 

? 2927:24 23 Langdysse. 2,0 x 16 x 50 m, orienteret VNV-ØSØ. 14 randsten i 
S-siden, 4 i V-gavl, 5 i S-siden og ingen i Ø-gavlen. 16 m fra Ø-
enden et hul, 5 x 4 x 1,5 m stort, med ”udgang” gennem N-siden, 
formentlig efter et bortgravet kammer. En sten ses endnu tilbage 
i NØ-siden af hullet. 22 m fra Ø-enden et tilsvarende hul, dog 
noget mindre. Langs den V-lige del af N-siden ses 4 større 
indgravninger, formentlig efter fjernede randsten. 

Græsklædt i ager. 

Tilstanden bevares. 

? 2927:34 20 Høj. 0,4 x 13 m. Tidligere overpløjet, men tegner sig dog  
tydeligt. 

Græsklædt i ager. 

Tilstanden bevares. 

?  21 Iflg. DKC. en overpløjet høj. Den ses som en lav, flad højning i 
terrænet, og som en lav skrænt, hvor den skæres af vejen. 

Her må ikke dybdepløjes. Check med det lokale 
museum inden tilplantning. 

?  22 Iflg. DKC. en overpløjet høj. Den ses som en lav, flad højning i 
terrænet. 

 

Her må ikke dybdepløjes. Check med det lokale 
museum inden tilplantning. 

   SKOVKORT 17 – Tidligere del af Tisvilde.  
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   609 - GRØNLIEN SKOV 1.03.02 – Frederikssund sogn. 

   Ingen fortidsminder 

 

 

   SKOVKORT UDEN NUMMER   

   901 - GULDDYSSESKOVEN  2.04.03 – Gundsømagle sogn. 

 3027:3 2 Langdysse, ”Gulddysse”. 1,5 x 32 x 10 m, orienteret NV-SØ. 
28 randsten, hvoraf ca. halvdelen står på plads og resten er 
væltede. 8 m fra SØ-enden et kammer sat af 2 sidesten og en 
gavlsten. Kammeret er orienteret ØSØ-VNV, har åbning mod 
ØSØ og måler 1,8 m i længden, 1,0 m i bredden og er 1,0 m højt, 
med en stor dæksten hen over. 15 m fra NV-enden en svag 
sænkning på tværs af dyssen og ud mod SV. 

Græsklædt i åbent område. 

Tilstanden fin og bevares. 

 3027:43 107 Vildtbanesten. Stenen måler 34 x 32 cm i fladen og er 170 cm 
høj, med afrundet top. På siden som vender mod VSV ses 
følgende inskription: 

Øverst:                       En krone 
Herunder:                       C7 
                                    KAWP 
                                      1777 

Øverst i kronen, på tværs igennem stenen sidder et jernanker.  
På bagsiden, for neden på stenen, ligeledes et jernanker hvori der 
sidder en jernring. 
Stenen er opstillet i vejrabatten. 

Tilstanden fin og bevares. 
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  3 Iflg. DKC. en lille sløjfet høj. Et økseblad af flint er fundet i 
fylden. 

Intet at se. 

  4 Iflg. DKC. en lille sløjfet høj, hvori røde lerkar med brændte ben 
er fundet. 

Intet at se. 

  5 Overpløjet høj.  

  6 Overpløjet høj.  

  7 Iflg. DKC. en sløjfet høj, hvori 2 stenkister af mindre sten fandtes. 
I den V-ligste kiste lå brudstykker af en flintdolk. 

Intet at se. 

  8 Iflg. DKC. en overpløjet høj kaldet ”Kavringhøj”. Intet at se. 

  9 Overpløjet høj.  

  10 Overpløjet høj. 

 

 

 

   SKOVKORT UDEN NUMMER   

   902 – HIMMELEV SKOV  2.04.05 – Himmelev sogn. 

 3127:28 23 Dysseruin. På et firkantet areal, 1 m højt og 11 x 11 m i fladen 
ligger ruinen af en dysse. I SV-lig des ses 2 meget store sten - 
formentlig rester af kammeret. I S-siden findes formentlig 
randsten, men iagttagelsen er usikker, på grund af adskillige 
marksten som ligger spredt, såvel der, som overalt på højningen. 

Græsklædt med et par hyld ved dyssekammeret og en ung eg  
i Ø-siden. 

Pløjningen bør holdes lidt længere væk. 
Ellers OK. Tilstanden bevares. 
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  61 Iflg. DKC.  en boplads fra bronze- eller jernalder. Intet at se. 

 

   SKOVKORT UDEN NUMMER   

   409 – TUNE SKOV  

   Ingen fortidsminder  

 

 

   SKOVKORT UDEN NUMMER   

   SNUPPKORSSKOVEN  

   Ingen fortidsminder Ingen fortidsminder 

 

 

   SKOVKORT UDEN NUMMER   

   408 – SOLHØJ FÆLLED  

   Ingen fortidsminder  

 

 

   SKOVKORT UDEN NUMMER   

   610 – HØRUP SKOV  
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2420   Hørruppladsen: Et stort fund fra romersk jernalder  

 

Strækker sig muligvis ind i litra 2421b, derfor er 
denne kun delvist tilplantet.  

 

 


