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Introduktion
I Furesø Kommune ligger der store skovarealer, som kun i kort tid eller slet ikkehar været dyrket, siden mennesket begyndte at dyrke landet. Stenanlæggene
i disse områder er derfor i mange tilfælde bevaret eller delvist bevaret.Oldtidens
stenmonumenter er i stort tal blevet ødelagt i det dyrkede land. Til gengæld
rummer det bebyggede land adskillelige nyere stenmonumenter, som vidner om
menneskets aktivitet og lyst til udsmykning. Der bliver stadig opstillet stenskulpturer.
.
Denne bog er baseret på en tidligere publikation fra 2006 ”alle tiders STEN” om
24 udvalgte sten i Værløse kommune”. Sidstnævnte publikation blev fremstillet
før sammenlægningen af Værløse og Farum kommuner, og den indeholder derfor ikke nogle beskrivelser af stenmonumenter fra Farum, i modsætning til nærværende hæfte, som omhandler sten fra hele Furesø Kommune. Det var Furesø
Museer og kommunens kulturforvaltning, der stod for fremstillingen af folderen
i samarbejde med repræsentanter fra Værløseegnens Historiske Forening.
.
Forfatteren til denne publikation er geolog, og denne fremstilling af Furesø Kommunes stenmonumenter har derfor fået et geologisk tema ud over det historiske
og kulturelle tema, som var hovedvægten i den gamle publikation.
.
Forfatteren vil gerne takke Niels Bødker Thomsen og Flemming Holm-Larsen
fra Værløseegnens Historiske Forening for deres bidrag med værdifulde kommentarer til hæftets tekst.

GEOLOGISK TIDSTAVLE
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Jorden er 4,6 milliarder år gammel. Den blev dannet ud fra en kosmisk gas- og støvsky, som fortættede. I centrum blev Solen dannet. Da skyen begyndte at afkøle, dannedes partikler, hvis sammensætning varierede alt efter afstanden fra Solen. Efterhånden
samledes partiklerne i tyngdecentre, et af dem blev til Jorden, andre til de resterende
af Solens planeter.
.
Efter Jordens dannelse og afkøling opstod havene, måske var det meteorer, som bestod af vand, der stødte ind i Jorden, og efterlod vandet dér.
.
For 3,6 milliarder år siden opstod det første primitive liv, men det er først i aflejringer, som er 500 millioner år gamle, at man finder aftryk af mere
. avancerede livsformer, ud over encellede alger. Mennesket og de første abemennesker har kun levet på
Jorden i de sidste 2,7 millioner år.
.
I løbet af Jordens historie har der været flere bjergkædefoldninger, istider og varmeperioder. Geologerne bruger en tids skala for at inddele Jordens historie i perioder
og æra, baseret på blandt andet dyr og planters udvikling. Stenene i det danske landskab, og derfor også i Furesø Kommune, varierer i alder fra 1.000 til 2 millioner år.

Stenene i vort landskab
Et bevis på, at der tidligere har været istider

Eiger gletsjeren i Alperne, som er rester af istidens store gletsjere.
Sten af alle mulige størrelser finder man overalt i det danske landskab. De
findes i store mængder ved stranden, i grusgrave og langs veje. De største
er ofte navngivet, som for eksempel Dammestenen på Fyn. Tidligere havde
man ingen ide om, hvor de kom fra, men var måske nok klar over, at nogle
af dem kunne minde om den faste klippe i Norge og Sverige. I oldtiden havde man mere eller mindre fantasifulde historier om jætter, der havde bragt
de store sten her til, men så blev geologerne klar over, at stenene var blevet
bragt til Danmark af store gletsjere, hvorved de mange sten netop havde
deres oprindelse i Norge og Sverige. Før menneskene blev fastboende bønder i bondestenalderen, lå stenene strøet rundt overalt. De var dog i vejen
for ploven, så bønderne har i århundreder opsamlet stenene på markerne,
og anbragt dem i bunker uden for de dyrkede områder. Senere blev stenene
brugt til at bygge huse (kirker) med og til mindesmærker (runesten). I dag
bruges sten i haver og parker til pynt, og indgår i gadernes brolægning som
et fast element.
.
Stenene fascinerer med deres mange farver og former. En del indeholder
sågar fossiler, som et minde om fortidens fauna og flora. Mange sten har en
lang rejse bag sig både i tid og afstand, idet de er dannet dybt nede i Jorden
for milliarder af år siden, og bragt til overfladen ved millioner af års erosion
og til sidst bragt hertil af isen, under den sidste istid.
.

Istidsaflejringerne dannes
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Ved istidens begyndelse dannedes der gletsjere i de norske bjerge. Da de var store
nok, gled de ned over det omliggende land, bl.a. Danmark. En gletsjer kan stå stille
i en lang periode, hvor afsmeltning og fremrykning af isen er i ligevægt. Det betyder, at det udsmeltede materiale ophobes, og danner et langstrakt bakkedrag parallelt med gletsjerranden. Hvis gletsjeren rykker frem, kan bakkedraget endog skubbes frem og deformeres. Sådan en langstrakt morænebakke, der markerer et ophold
i gletsjerens bevægelse, kaldes en randmoræne. Høje Sandbjerg i Nordsjælland er
et godt eksempel her på. Denne randmoræne strækker sig helt op til Gribskov, og
er benævnt Gribskov randmorænen. I nogle tilfælde skubbede gletsjeren den frosne
jord op foran sig i flager, der blev stablet op oven på hinanden foran gletsjeren. Der
findes flere eksempler på dette i Danmark, det mest berømte er nok Møens klint,
men et andet eksempel er Ristinge klint på Langeland.
Bag ved randmorænen har isens fremadskridende bevægelse udjævnet det tidligere
landskab. Ved afsmeltningen af isen aflejredes det indefrosne materiale som en moræne, der ligger oven på den jævnt bakkede overflade. Når gletsjeren i varmere perioder begynder at smelte tilbage, bliver den forreste del af den til dét, man kalder
dødis, dvs. isen bliver liggende, og er ikke mere i bevægelse. Afsmeltningen af
dødisen, som kunne ligge på store områder, foregik ikke jævnt. Resultatet blev et
meget uregelmæssigt landskabsrelief med mange bakker og lavninger. Klumper af
dødis blev efterhånden dækket af det udsmeltede sand og grus, som isolerede og
forsinkede afsmeltningen af isen. Det kunne tage rigtig lang tid før isen endelig
smeltede. Aftrykket efter isen stod tilbage som et hul, der blev fyldt med vand.
Mange af søerne i Furesø Kommune er dødishuller som for eksempel Danmarks
dybeste sø, Furesøen.

Nymølle Grusgrav
Et eksempel på en gammel grusgrav.
Moræne aflejring

Bælthavs
Moræne
Gruslag

Farum
sandet

Farum
Sandet

Gruslag ved basis af moræne

(smeltevands
sand)

Syd skrænt i Nymølle grusgrav, hvor der er
en “put and take-sø”. Grænsen mellem
Farum Sandet og Bælthavs morænen kan
ses i en dårlig blotning mellem træerne.

Farum Sand

Smeltevandssand

Gammelt billede af Nymølle grusgrav
som viser den øverste moræne samt
det underliggende smeltevandssand
kaldet Farum Sandet.

Nymølle grusgrav ligger i området
vest for Farum i Nordsjælland, og er
et godt eksempel på den kraftige udnyttelse af grusforkomsterne i området, som skete i 1960erne. Grusgravene er nu i brug som friluftsbiograf,
losseplads og “put and take” fiskesø.
Der graves dog stadig grus i nærliggende grusgrave.

Hvor stammer ledeblokkene fra?

Grønklittporfyrit

1 - Oslområdet
Rhombeporfyr

Rapakivi
2 - Dalarområdet

3 - Ålandsøerne
Rapakivi
4b-Østersøen

4 a - Østersøen

4b - Brun østersøkvartsporfyr
6 - Kinnekulle

5 - Skåne
4a - Rød østersøkvartsporfyr

7 - Hammergranit

Det danske landskab blev dannet under den sidste istid. De store gletsjere gled
hen over Danmark. Gletsjerne kom fra Norge og Sverige, hvor de bragte en
masse sten, grus, ler og sand med sig, indefrosset i isen. Da gletsjerne smeltede,
aflejredes det indefrosne materiale i Danmark. Dette materiale kalder man moræneaflejringer, og det består af en blanding af sten, grus, sand og ler. Nogle af
stenene er let genkendelige, og man kan fastslå, hvor de kommer fra, idet man
kender de steder, hvor de findes som faststående klipper. Man kalder disse sten
ledeblokke, idet de giver en indikation på isens bevægelsesretning.

Kortet viser nogle af de almindelige ledeblokkes oprindelsesområder og dermed
også isens bevægelsesretning, angivet ved pilene. Under transporten skete der en
vis spredning af blokkene.
1. Oslo og Larvik området: Rhombeporfyr har sit navn efter de rhombeformede
strøkorn (enkelt krystaller af mineralet feldspat) i den brunlige grundmasse. En
anden bjergart er Larvikit (ikke vist), som især er almindelig i Jylland, og som
stammer fra Larvik området i Norge.
2. Dalarne: Grønklittporfyrit har relativt mange, men små strøkorn i en rød
grundmasse.
3. Ålandsøerne: Ålandsrapakivi er karakteriseret ved de store ovale øjne af feldspat, der ofte er over 2 cm i radius. Jonstrup Vang stenen, som nu står ved
Værløse biograf, er en rapakivi.
4. Østersøen: Vi kender 2 typer af ledeblokke fra Østersøen, Rød og Brun Øster
søkvartsporfyr. Man har ikke fundet stedet, hvor de findes faststående. Ved at
kortlægge deres udbredelse har geologerne kunne sandsynliggøre stederne, hvor
de to typer sten må findes faststående. Den Røde Østersøkvartsporyr har en rødlig grundmasse, med relativt få lyse strøkorn, mens den Brune Østersøkvartsporfyr har en brunlig grundmasse, med relativt mange strøkorn.
5. Skåne: Tertiær basalt (40 til 50 millioner år gamle). Basalt er en vulkansk
bjergart, der indeholder overvejende mørke mineraler, og derfor fremtræder med
en sort grundmasse. Man kan blandt andet se basaltgange (dvs. 10 til 15 meter
brede zoner i granitten) på Kulden.
6. Vestergötland: Kinnekulde diabas, en grålig vulkansk bjergart. På overfladen
ser den ud som om, den havde ”gåsehud”, idet den indeholder augitkrystaller, der
står ud som kugler, 1 cm i størrelse, i en grålig matrix af feldspat.
7. Bornholm Hammeren: I Meklenburg-Vorpommeren findes en vandreblok i Altentreptow, der kaldes Bismarksstenen, som er en hammergranit, dvs fra Bornholm.
Stenene i Furesø Kommune er overvejende af baltisk herkomst, dvs. typer fra
områderne 3, 4 og 5. Ledeblokkene er alle intrusive bjergarter, dvs. vulkanske
bjergarter, som er størknet dybt nede i jorden.

“Stenstrøning” i Nørreskoven

Da isen var smeltet væk efter istiden, lå det nøgne arktiske landskab tilbage
uden meget vegetation. De sidste store sten, som havde været indefrosset i
isen, lå tilbage på overfladen, som dét man kalder stenstrøning. Senere, da
klimaet blev varmere, blev landskabet dækket af skov. Da mennesket indvandrede og begyndte at dyrke jorden i bondestenalderen, lå stenene i vejen
og blev af den grund fjernet. Derfor ser vi meget sjældent i Danmark de oprindelige stenstrøninger. Københavns Skovdistrikt forsøgte i 1975 at råde
bod på dette, ved at få lavet en kunstig stenstrøning i Nørreskoven af overskudssten fra mortorvejsbyggeriet.
.
Går man ud i Nørreskoven og kikker sig lidt omkring, kan man observere
mellemstore sten spredt ud på skovbunden. Stenene ligger med en afstand
af ca. 20 til 40 m. De er mosgroede og kan godt være lidt svære at finde,
men de er der. Nørreskoven har muligvis ikke været opdyrket. Hvis det er
rigtigt, udgør de sten, man i dag finder dèr den oprindelige stenstrøning.
Når det så er sagt, mangler de store sten, idet de blev opsamlet og ligger nu
ved Valdemarsstenen.

Den store sten fra Jonstrup ved Værløse bio.

Store sten
Stor sten i Johnstrup Vang.

Isen bragte, som nævnt, mange store sten med sig. De fleste i Nordsjælland
stammer fra Sverige og Østersøområdet. En af de største sten blev fundet
nær Jonstrup og er siden blevet flyttet og opstillet i Værløse, uden for biografen. Det er en ledeblok, en Rapakivi, fra Østersøområdet. I sydsiden af
Johnstrupvejen, i Jonstrup Vang, 150 m vest for Tyskervejen, finder man
også en stor sten, som endnu ligger på sin oprindelige plads.

Langdysser

Langdysse i Nørreskoven ved
Frederiksborgvej, tæt på Fiskebæk.
Foto NB.

I Hareskovene findes seks rund- eller
.
langdysser. Dysserne blev anlagt i bon.
destenalderen som en del af tidens døde.
kult. I dysserne opbevarede man nogle
.
skeletdele afde døde mennesker. For ek.
sempel fandt man kun hænder og fødder
.
af 5 voksne og 5 børn i det store grav.
kammer ved Trekroner. Dysserne blev placeret uden for landsbyerne,
langs de daværende veje. Gravene var i brug i mange generationer.
.
En af de mest velbevarede dysser i furesøområdet ligger i Nørreskoven,
ved Frederiksborgvej. Overliggerstenen, gravkammeret samt næsten alle randstenene er stadig bevaret. Denne dysse, og næsten alle de andre,
stammer fra bondestenalderen, 3.500 år f. Kr. Der er blevet bygget så
mange dysser, at de stadig præger det danske landskab. De tilbageværende dysser i Danmark, på ca. 4.700 stykker, er kun resterne af et langt
større antal. Forskerne mener, at der kan have været op til 20.000 dysser,
hvor de fleste er blevet ødelagt i den mellemliggende tid, når der var
brug for sten til kirker, slotte, gårde og broer.
.
Topstenen er en sandsten magen til slibestenen (se senere).

Gretteshøj

(Foto NB)

Siden på stenen er en
pegmatitgang med
grove feldspat og
kvarts krystaller.

Ved vestenden af Farum Sø,
.
på samme side som Farum by,
.
Pegmatit
Granit
ligger jættestuen Gretteshøj.
.
Den sidste type af stenmonumenter fra bondestenalderen, efter stendysserne, var jættestuerne. De bestod normalt af et stort, overdækket gravkammer med en lang, overdækket adgangstunnel. Det hele var dækket af en jordhøj. Arkæologerne har fundet
rester af de døde inde i gravkamrene. Billedet viser de tre dæksten på gravkammeret,
og til venstre anes dækstenene på adgangstunnellen. Jordhøjen findes ikke mere. Den
tilhuggede sten, i midten til venstre, er fra vore dage, og viser at stenmonumentet er
fredet. I baggrunden anes skrænten ned mod Farum Sø.
.
Mange af vor egns storstensgrave ligger på linje, hvad der antyder, at de netop lå
langs de gamle vejstrøg.
.
Sidestenens ene side er et snit, som ligger parallelt med en pegmatitgang. Man ser tydeligt, at krystallerne på siden er meget større end i resten af stenen. De rosa krystaller er feldsspat, og de grå krystaller er kvarts (se også 5 maj stenen). Efter at granitten
blev dannet på stor dybde nede i Jorden, begyndte den at køle af. I forbindelse med
bevægelser i Jorden, dannedes der sprækker i granitten. Der trængte magma ud i
sprækken. Magmaen i sprækken afkøledes langsomt, og der dannedes store
krystaller.
Adgang via Kong Volmers Vej i Farum.

Stenaldergravenes skæbne

Den ødelagte gravhøj, Trekroner, i Hareskoven.

Som nævnt, er der ikke ret mange stendysser tilbage i Danmark, og slet ikke i
forhold til, hvor mange der oprindeligt har været. Det har arkæologernes udgravninger efterhånden konstateret. Der er en hel del gravhøje, der af den ene
eller den anden grund, er blevet ødelagt, mest formodentlig fordi de var i vejen
for landbruget.
.
Men stenene fra gravhøjene har også haft en værdi. Sten fandtes i det danske
landskab overalt, og nogle af de største og mest velegnede fandtes ved gravhøjene. I den tidlige middelalder, hvor man skulle bruge sten til kirkebyggeriet,
var der rigeligt med sten overalt i landskabet. Stenene skulle tildannes, så de
havde en firkantet form, kvadersten, og det var derfor nødvendigt at hugge
dem til eller spalte stenene. Spaltningen foregik ved, at man huggede en serie
af kilehuller, og derefter hamrede trækiler ned i hullet. Herefter blev kilerne
gjort våde, så de udvidede sig. Man blev ved at hamre trækiler ned, og til sidst
spaltede stenen. Senere gik man over til at bruge stålkiler, ligesom i dag. De
gamle ægyptere brugte en tilsvarende teknik til at spalte sten til deres store
bygningsværker. I de østdanske skove finder man flere steder sten med resterne af kløvehuller. Det er sten, hvor kløvningen ikke var helt perfekt, og stenene blev så blot efterladt.
.
En anden teknik kræver en lang rille. Rillen blev brugt til at hælde tjære eller
andet brændbart materiale ned i. Brændstoffet antændtes og opvarmede derved
stenen. Opvarmningen udløste spændinger i stenen, som nu, ved et slag med
en hammer, kunne flækkes langs rillen. Denne spaltemetode blev introduceret
i 1500-tallet i Danmark. Den oprindelige stenkløvningsteknik blev brugt i den
tidlige middelalder (1100-tallet) ved det store kirkebyggeri.

Rillesten

Kilehul

Flækket sten fra Hareskoven, Trekroner gravhøjen. Den bølgede endeflade
er resterne af kilehullerne. På den lange side ses kilehullerne tydeligt.
Da man gik over til at bygge med teglsten, gik stenhuggerteknikken mere eller
mindre i glemmebogen. Under Kong Frederik I, og de efterfølgende konger, blev
der bygget mange herregårde og slotte, hvori indgik kvadersten. Der blev derfor
behov for stenkløvning igen, og den nye teknik blev introduceret af indvandrede
stenhuggere, som formodentlig kom fra Tyskland.
.
Selvom ikke alle stendysser er blevet brugt som stenbrud, har sikkert mange af
disse måtte lade livet på grund det nye behov for sten. Gravhøjene blev fredet
ved fredningsloven af 1937, men allerede fra midten af 1800-tallet arbejdede
”Inspectoratet for de antiquariske Mindesmærkers Bevaring” med fredningen af
gravhøjene.
.
I 1700-tallet var træ blevet en dyr mangelvare, og det var derfor mere økonomisk
at erstatte de gamle træbroer med stenbroer, når træbroerne var tjenlige til udskiftning. Fra 1768 - 1776 blev der bygget mere end 58 broer i Nordsjælland,
hvoraf de 14 lå i furesøområdet (eks. Gisselfeldt og Harrevad broer). Det har
vist sig, at det var en entreprenør fra Lille Værløse, stenhuggeren Martin Ulrich,
som byggede disse broer. Det er højst sandsynligt, at det er Martin Ulrichs folk,
der har efterladt nogle af de mange rillesten, som man finder i Hareskoven og
andre af de Nordsjællandske skove.

Hørgen
En bunke sten eller et offersted?

Stendiget ud mod Fægyden med de
store sten, som kan stamme fra Hørgen.

I midten af Fægyden, bag det nordøstlige stendige, ligger en ”bunke”
sten, let tilgroet med græs. Ved første øjekast ville man tro, at stenbunken var noget vejmændene efterlod,
da de lavede stendigerne. Den tidligere skovridder, Laumann Jørgensen,
rensede stenbunken og opmålte den.
Den har en størrelse på 3x18 m, og er
for regelmæssig til at være en tilfældig stenbunke. Lauman Jørgensen tolkede anlægget som et offersted fra
hedensk tid, en hørg.

Fægyden

Hørgen

Tegning af Hørgen efter Laumann Jørgensens opmåling

Den lange akse af Hørgen ligger orienteret øst vest. I anlægget ses en rund
og en firkantet grube. Anlægget tolkes i dag som resterne af en stendysse.
Der er ikke spor efter randsten eller gravkammer, som ellers er kendetegnet
for stenalderens langdysser. Der er dog nogle store sten i stendiget, ud mod
Fægyden, som kunne stamme fra anlægget. Anlægget er ikke blevet undersøgt af arkæologer, der måske kunne give et mere klart svar om anvendelsen af Hørgen.

Slibestenen i Nørreskoven

Den glatte slibeflade.

På siden af stenen kan man
skelne den oprindelige lagdeling i sandstenen.

I Nørreskoven, ca. 100 m sydvest for skovløberstedet ”Skovhuset”, fandt kulsvier
Karl Nielsen en stor sandsten af kvartsit, som har været brugt som slibesten. Det
er muligt, at den har været brugt helt tilbage i oldtiden til at slibe stenøkser med.
Karl Nielsen beretter selv, hvorledes han fandt stenen, hvilket man kan læse om
i Historisk Forenings årsskrift for 1969. Ved anlæggelsen af Hillerød motorvejen
blev stenen i 1968 flyttet til Skovriddergården ”Syvstjernen”, for senere i 1980 at
blive opsat ved Værløse Museum.
.
Stenen er nu tilbage i Nørreskoven (2005), hvor den blev fundet. Sandstenen er
muligvis af kambrisk alder (500 millioner år siden), og må være ført hertil af
isen under sidste istid. Den er ækvivalent til den sandsten, vi finder på Bornholm,
som hedder Balkakvartsit. Kvartsit er en sandsten, hvor sandkornene er kittet
sammen af silica cement, en meget hård bjergart.

Skubbekværn og møllesten
“Liggeren” i kirkegårdsmuren omkring
Kirke Værløse kirke.

Møllestenene på Mosegaarden.
I stenalderen blev sten brugt til at danne redskaber med. I jægerstenalderen
var det økser, skrabere, prene og andre skæreredskaber. I bondestenalderen
blev der behov for yderligere redskabstyper til at behandle det korn med,
som man høstede.
.
I muren på Kirke Værløse kirkegårdsmur finder man en skubbekværn. Stenen sidder i muren ca. 100 m syd for den østlige indgang til kirkegården og er kendetegnet ved ikke at være kalket. Stenen har en langstrakt,
glatslebet hulning, og kan have været anvendt til at male korn til mel. Selve
stenen er en ”ligger”, dvs den har ligget nederst. Man har så brugt en anden
sten, en ”løber”, til at gnide hen over ”liggeren”. Denne type kværn blev
brugt i bondestenalderen, for 6.000 år siden.
.
I jernalderen, ca. år 300, blev en ny type kværn introduceret, drejekværnen.
Man kan se forskellige drejekværn (møllehjul) opstillet foran museet Mosegaarden.
.
Det er muligt, at slibestenen i Nørreskoven, også er en ligger.

Hjulkorset
i Farum
Hjulkors
og skåltegn

Øverst hjulkorsstenen, til højre
en afgnidning af hjulkorset med
en tot græs på et stykker papir.
(Foto NB)

I en privat have ved Gedevasebro, i
.
udkanten af Farum, ligger en helle.
ristningssten med et indristet hjulkors.
.
Hjulkors og skåltegn tilskrives normalt
bronzealderen, og således tolkes hjulkorset fra Farum også. Ristningen er ikke særlig dyb, og kan være svær at se. Et aftryk på et stykke papir, fremstillet ved at lægge papiret på stenen og gnide det
med græs, gav et tydeligere aftryk af hjulkorset. En fordybning nær navet af hjulkorset er måske et skåltegn.
Da denne sten ligger i en privat have, er adressen ikke vist.

Gisselfeld Bro

Årstal på stenene

Harrevads Bro

Lige siden menneskene bosatte sig i Danmark, har der været transport og rejseaktivitet
gennem landskabet. Rejseaktiviteten fulgte gerne vandskellene mellem åer og søer. Vi
finder resterne af disse oldtidsveje i vores skove og uopdyrkede områder (se bla www.
oldtidsstier.dk). Vejene var oprindelig blot vejspor, men i 1700 tallet blev vejene forbedret med grus, og vadestederne forsynet med stenbroer.
.
Gisselfeld Bro over Værebro å i Lille Hareskov, ved Skovlyst, er en sådan konstruktion.
Broen er opkaldt efter en Skovløber, som kom fra Gisselfeld. Der indgår flere meter lange, tilhuggede granitkvadersten i broopbygningen. På vestsiden er der indhugget årstal
lene 1770 og 1848 i et par af de nederste sten. Broerne i furesøområdet blev bygget på
Kongens bud i 1770 af stenhugger Martin Ulrich fra Lille Værløse. Der blev bygget
mindst 58 broer i Nordsjælland, inklusiv Københavns amt, hvoraf de 14 ligger (eller lå)
i Furesø Kommune eller tæt på. Gisselfeld Bro har været et vigtigt overgangssted over
Tibberup Å, som har sit udspring i Smørmosen, kun to kilometer mod øst. Åen fortsætter i nordvestlig retning mod Søndersø, Jonstrup Å, og senere via Værebro Å til udløbet
i Roskilde Fjord. I skoven, nord og syd for broen, kan man finde meget markante hulvejspor efter de gamle veje. De nordgående spor peger mod Lille Værløse og Fiskebæk.
På den anden side af Gisselfeld eng har ligget en anden bro, Harrevad bro. Denne bro
har ikke overlevet, og resterne af stenene, der var anvendt i den gamle bro, er stablet
ved siden af vejen.

Kirke Værløse Kirke

Hjørnet ved apsis er bygget af
kalksten fra Stevnshalvøen.

Farum og Kirke Værløse kirker er de ældste bygninger i kommunen. De to kirker har mange bygningstræk til fælles. Den ældste
del af kirkerne er bygget af kampesten i romansk stil, mens de senere tilbygninger, såsom tårnet, våbenhuset og taget, er i tegl.
Kampestenene er typiske sten fra en østdansk moræne, og er højst
sandsynlig indsamlet lokalt (marksten).
.
I 1100-tallet byggede man kirkerne i Jylland af tilhuggede kvad.
R e, dvs. at alle fladerne på stenen var tilhugget, så man havde en
rektangulær form med en lige for- og bagside.
.
På Sjælland er næsten alle kampestenskirker bygget af kløvede ubearbejdede sten.
Bygningsarbejderne kløvede stenen og satte den så ind i muren med den kløvede
flade i flugt med murens yderside. Det er en mindre tidskrævende metode og derfor billigere. Det er dog ikke alle sten i kirken, der er granitkvadre. På begge kirker
finder man ved hjørnerne, ved apsis, tilhuggede kalksten. Kalksten er meget ”blødere” end granitstenskvadre og er således nemmere at bearbejde. Kalkstenen blev
derfor brugt ved hjørnerne, hvor de kløvede sten ikke kunne bruges, uden yderligere bearbejdning. Kalkstenen er bryozokalk, som sandsynligvis stammer fra
Stevnshalvøen, hvor man har brudt kalksten fra gammel tid. Det er dog muligt, at
nogle af kalkstenene stammer fra Hestetangshusene ved Mølleåen, hvor moræneaflejringerne indeholder en del Danien kalksten.

Farum Kirke

Bagte sten
Teglstenen i kirkerne er af yngre dato. Kunsten at brænde tegl kom til Danmark
fra Lombardiet omkring 1160. Det var formodentlig teglbrændere sydfra, der
fremstillede de første mursten, kaldet munkesten. Disse teglsten har typisk en
størrelse på 29x13x9 cm, og er noget større end nutidens mursten. De første
teglstenskirker på Sjælland var de store kirker i Ringsted og Sorø. Det var kongens kirker, og teglstensteknikken blev derfor indført i Danmark, foranlediget
af den danske konge. Teglstenene blev sandsynligvis fremstillet lokalt, idet der
er ler de fleste steder i Østdanmark. Der findes således højkvalitets ler ved Allerød (issøler). Moræneler kan dog også benyttes, men det vil dog kræve en del
bearbejdning. Leret skal slemmes for at skille de grovere fragmenter (sten og
grus) fra. Kirkernes tårne og våbenhuse er opført i munkesten, og er derfor senere tilføjelser. I Farum og Kirke Værløse kirker stammer tårn og våbenhus fra
1400-tallet og er bygget i gotisk stil.

Brosten

Brosten finder vi overalt i byernes gader. Det er natursten tilhugget til rektangulære blokke 15x16x21cm, og vejer 12 kg. Oprindelig brugte man
stenene ubehandlede (lille billede), dvs. afrundede (rullesten). De tildannede sten giver en bedre og mere flad brolægning. I dag er de importeret fra
forskellige steder (eks. Bornholm). Ser man dem nærmere efter, genkender
man mange af brostenene som værende ledeblokke. Det betyder, at det er
sten fra markerne, som er blevet tilhugget til den ønskede størrelse. De
mindre chaussesten har en størrelse på 8 til 10 cm og vejer 2 kg. De har
samme anvendelse som brostenene. Navnet brosten stammer fra, at de tidligere
blev anvendt på broer.
.

Mosegaarden
Mosegaarden i Værløse (museum for lokalhistorie) er et eksempel på en traditionel gårdsplads. Det var praktisk, at gårdspladsen var brolagt, da det jo
var en arbejdsplads med tunge arbejdsvogne, som ville være kørt fast, hvis
gården ikke havde et fast underlag. Studerer man stenene nærmere i Mosegaardens brolægning, genkender man mange af stenene som ledeblokke,
dvs. sten der kommer fra et bestemt sted i Skandinavien, og som isen har
bragt hertil under sidste istid. Det betyder også at brolægningen højst sandsynlig er opsamlet lokalt.
.
Siden markerne i begyndelsen af bondestenalderen skulle ryddes af hensyn
til dyrkningen, har bønderne haft mængder af sten til rådighed. Stenene blev
udnyttet til mange formål, såsom stengærder, gravanlæg, syldsten i huse og
vejbelægninger.
.
Stenbrolægninger har på furesøegnen været kendt siden yngre stenalder. Ved
udgravningen af den 4.000 år gamle Eningshøj ved Flyvestationen, fandt man
en stenbrolægning under begravelseslaget. Et af jernalderhusene i Værløse
Vest havde ved husets indgange, i den centrale del af huset, en meget velbevaret brolægning af knytnæve store sten. I Hareskoven kan man i dag finde
en brolagt oldtidsvej, der løber forbi Borgmosevej i Store Hareskov og forbi
Hørgen ved Fægyden.

Moderne stendige i en by

Fægyden
De første bønder havde et stort arbejde med at rense deres marker for sten.
Isen efterlod milliarder af sten i vores jord. De lå løst strøet ud over
landskabet, og disse sten var i vejen for stenalderfolkenes plove. Bønderne
har derfor i hundredvis af år opsamlet stenene på markerne og kørt dem ud
til kanten af markerne. Siden blev stenene samlet i stengærde langs skovene
for at holde kvæget ude af Kongens domæner og derved beskytte skovens
træer. Stendiger er dog ikke gået af mode, men benyttes i dag i en modificeret form.

Von Langens sten
I 1700-tallet var de danske skove i en elendig forfatning. Svenskekrigene havde været hårde ved dem. På trods af flere skovforordninger, i slutningen af
1600-tallet og begyndelsen af 1700-tallet, var skovenes tilstand ikke forbedret
i 1761.
.
I 1763 blev den tyske forstmand Johan Georg von Langen (1699 - 1776) kaldt
til Danmark. Han havde virket forskellige steder i Tyskland og i Norge. Ved ankomsten til Danmark indledte han en kortlægning af de Nordsjællandske skove,
der herefter blev inddelt i kvadrater, svarende til det areal, der skulle give et års
træhugst. Idéen var at få et regelmæssigt udbytte af skovene, og beskytte skovene mod overudnyttelse. Kvadraternes hjørner blev markeret med “afdelingssten”.
Stenene er forsynet med et bogstav for verdenshjørnet samt numrene på de tilstødende kvadrater. I Nørreskoven var der 12 skovafsnit (årshugster), der alle
var markeret med sten. Der er kun få af stenene tilbage på deres oprindelige
pladser.
Adgang til stenen ad Kaspers Dam vej. Gå ca. 200 m ind i skoven. Før en bakke
tag sti til venstre. Følg stien, som fører til stenen.

Monumenter og gravstene

I 1864 mistede Danmark Slesvig Holsten til Prøjsen og Østrig og derfor også
Sønderjylland, der dengang var en del af hertugdømmet Slesvig. Efter Tysklands nederlag i 1918, i Første Verdenskrig, blev det, under Versailles fredsforhandlingerne i 1919, bestemt, at der skulle afholdes en afstemning i Slesvig,
hvor befolkningen skulle afgøre deres tilhørsforhold til enten Tyskland eller
Danmark. Afstemningen fandt sted 14. marts 1920. Resultatet blev, at befolkningen i Nordslesvig stemte for, at Nordslesvig skulle vende hjem til Danmark.
Begivenheden vagte naturligvis stor jubel i den danske befolkning.
.
Genforeningsstenen i Farum blev afsløret den 9. juli 1920. Det var kunstmaler
Emil Krause, der skaffede stenen og tegnede inskriptionen, som lyder i alt sin
enkelthed - Sønderjylland 1920. Ved indvielseshøjtidligheden var det sognepræst Otto Krogh, der holdt tale og afslørede mindestenen. Derefter sang den
lokale sangforening, efterfulgt af sognerådsformand Karl Larsens tale.
.
En enkelt veteran fra 1864, fhv. købmand Digmann, var til stede.

Frihedskæmperstenen
i Nørreskoven.

Den 14. april 1945 blev fem modstandsfolk fra Parmagade gruppen på Amager anholdt efter at have forsøgt at likvidere et medlem af det danske Hipokorps. Tre af frihedskæmperne, Ernst Petersen, hans søn Kaj og dennes kammerat Paul Brandt, blev bragt til Nørreskoven den 15. april 1945 og skudt.
Mindestenen i Nørreskoven er opstillet, hvor man fandt de henrettede. De
sidste to blev henrettet i Tokkekøb Hegn, hvor der også er opstillet en mindesten.
.
Den nazistiske gruppe, der udførte henrettelserne, blev kaldt “ Lille Jørgens
Gruppe” efter lederen af gruppen, Jørgen Sørensen, kaldet lille Jørgen. Medlemmerne af Lille Jørgens gruppe blev efter krigen dømt til døden og henrettet.
.
Jørgen Sørensen havde under krigen været i tysk tjeneste og havde udført 19
alvorlige forbrydelser, 15 mord og 4 mordforsøg.

Flyvestationen
Da Danmark blev besat af tyske tropper, d. 9. april 1940, blev der kæmpet to steder
i Danmark, ved Padborg i Sønderjylland og på Værløse flyvestation. Angrebet i
Værløse blev udført af langdistancejagere (typen Messerscmitt 110) fra Zerstörergeschwader no. 1 (eskadrille), som startede operationen om natten fra Barth, 50
km nordøst, for Rostock i Nordtyskland. Klokken 5.30 nåede de tyske jagere Værløse flyvestation.
.
De danske flyvere var i alarmberedskab, og de danske Fokker kampfly var ved at
blive klargjort. Et fly, ført af flyveløjtnant Godfredsen, med løjtnant Brodersen som
agterskytte, var ved at lette ved angrebets begyndelse. Det tyske angreb kom fra øst.
Godfredsens fly blev øjeblikkelig nedskudt, og begge officerer dræbt. De tyske
fly (i alt 9) fløj herefter gentagne gange hen over flyvepladsen og beskød med maskinkanoner de parkerede danske fly, som blev ødelagt. Angrebet varede ca. 3 kvarter. De danske soldater på jorden beskød de tyske fly med maskingeværer og fodfolksgeværer, men uden synderlig virkning. Kun 1 Messerschmitt 110 fik den ene
motor beskadiget, men kunne returnere til Tyskland på en motor. Tyskerne besatte
herefter flyvestationen, der under krigen blev brugt af en træningseskadron.
.
Foran den tidligere hovedbygning ligger i dag en mindetavle for de faldne soldater.
Ved Lånshøj ligger de såkaldte V-sten. De blev fremstillet af tyskerne og stod oprindelig ved indgangen til flyvestationens område, men er siden krigen blevet flyttet lidt rundt. V står for vergeltung, dvs gengældelse.

Flyvergravene i Kirke Værløse
På Kirke Værløse kirkegård ligger 3 allierede flyvere begravet. De blev dræbt
under anden verdenskrig. To af flyverne var canadiere og den sidste englænder.
Det drejer sig om R. J. Dillon (RCAF), R. P. Gent (RCAF) og T. A. Mc Beath
(RAF). Dillon var pilot og styrtede ned i havet ud for Samsø i 1942. Gent var
bombekaster, og hans fly blev skudt ned over Kattegat.
.
Mc Beath var også bombekaster og deltog i et togt i april 1945, hvor det var
meningen, at nedkaste våben til danske frihedskæmpere på Roskildeegnen.
Mens flere af besætningsmedlemmerne på flyet overlevede, og enten blev fanget af tyskerne eller slap væk til Sverige, blev Mc Beath dræbt. Efter befrielsen fandt man i en grøft hans lig på flyvestation Værløse. Han blev derfor begravet i Kirke Værløse.
.
Indtil 1942 blev dræbte allierede flyvere begravet rundt omkring i Danmark,
og det er vel derfor en tilfældighed, at de to førstnævnte blev begravet i Kirke
Værløse. Tidligere lagde personalet fra flyvestationen en krans på gravene
hvert år d. 4 maj.

Spejderstenen
Mindesten rejst i 1941 til minde om 7 spejdere, som druknede på Furesøen 3.
november 1940. På stenen er der hugget KFUK og KFUM’s logoer og spejdernes motto: vær beredt. Derudover er der indhugget en cirkel med en prik i
midten, som er et gammelt indiansk tegn, der betyder - jeg er gået hjem. .
Den 3. november 1940 sejlede 7 unge ud på Furesøen i 2 kanoer. Det var 4
drenge og 3 piger. Den yngste var 16 år, og den ældste var 19 år. Det blæste
meget midt på søen den eftermiddag, men fordi de unge først havde sejlet i
læ ved bredden, opdagede de ikke, hvor farligt det var at sejle ud på midten
af søen, hvor kanoerne formodentlig er kæntret. De kæntrede kanoer blev
fundet senere på eftermiddagen, men først den 17. november 1940 fandt man
det første af ligene. Der var mange, som deltog i eftersøgningen af de 7, både private både og også en flyvemaskine fra den tyske besættelsesmagt (det
var jo under 2. Verdenskrig). Man fandt i alt 5 af de 7 druknede. De to sidste
er aldrig blevet fundet.

Stenen står 79 m sydøst for Valdemarstenen, nær Fiskebæk naturskole.
Når man går ad vejen, ligger den lige syd for en bænk, nær søskrænten.

Rapportagen om
ulykken på Furesøen
i Berlingske Tidende
3. November 1940

Ud for Mosegaarden Museum, ved Skovgaards Allé, er der opstillet en mindesten for befrielsen den 5. maj 1945. Stenen er sat op i 1955, 10 år efter krigens
afslutning.
.
Stenen er en granitsten. De runde former på stenen antyder, at den kan være
en af de mange store sten, som er bragt hertil af isen. Hvis man kikker på bagsiden af stenen, kan man se nogle grå partier, der adskiller sig fra den let brunlige granit. Det grå er kvartskrystaller, der højst sandsynlig har været en del af
en sprækkeudfyldning eller pegmatitgang (se Grettes Høj).

Kilometersten
Langs med Frederiksborgvej, mellem Farum og Værløse, finder man de gamle
kilometersten, der markerer afstanden ind til København. Nulpunktstenene for
Frederiksborgvejs kilometersten lå ved Nørreport og Østerport. Opmåling af
veje kendes helt tilbage til dronning Margrethe I’s tid. Dengang var målet ikke
kilometer, men mil. Disse opmålinger var markeret med trætavler, som var et
let mål for hærværk.
.
Under kong Christian V blev astronomen (samt ingeniør og politidirektør) Ole
Rømer (1644 - 1710) sat til at opmåle de danske veje samt opsætte milesten.
Ole Rømer fastsatte den danske mil til 12.000 fod (7,538 km). Det blev afstandsmålet helt frem til 1907, hvor man i Danmark gik over til metersystemet.
Det tog nogle år at sætte milepæle overalt. Oprindelig var stenene i marmor,
men med tiden blev disse eroderede og markeringerne svære at læse. Man gik
derfor over til at bruge granitsten, som er mere holdbare. Efter 1907 erstattedes
milestenene af kilometerstenene.

Moderne monumenter
“Porten”

Lige siden oldtiden er sten blevet brugt i det
.
offentlige rum til at udsmykke offentlige steder. På bymidten i Værløse blev der opsat en skulptur i 1997, lavet af
Claes Hake. Den er 4 m høj og fremstillet af Vångagranit,
som stammer fra Skåne, nær Kritianstad. Skulpturen forestiller en port, hvor kunstneren ikke har ønsket at udtrykke nogen
symbolik, hverken politisk eller religiøst. Intentionen har været at påvirke betragteren med stenens form og størrelse. På
den polerede flade kan man studere granittens krystalstruktur.
De røde krystaller er mineralet feldspat, de sorte biotit og de
transparente er kvarts.

Peter Lassen obelisken
Farum

Peter Lassen (født 31. oktober 1800,
.
død 26. April 1859) var en dansker fra
.
Farum. Han rejste ud i verden i 1830
.
og endte 10 år senere i Californien,
.
hvor han slog sig ned.
.
I 1856 var han sammen med en
.
anden beboer i området, Isaac Roop,
.
med til at starte en bevægelse for at fri.
gøre Nataqua Territory fra Mexico, som
.
Californien dengang tilhørte.
.
Peter Lassen blev guvernør frem til sin
død tre år senere. Han blev dræbt af en indianer. Selvstændigheden varede yderligere
to år frem til oprettelsen af staten Nevada i 1861, som en del af USA. Peter Lassen
fik blandt andet et amerikansk county (kommune) og en nationalpark opkaldt efter sig.
.
Den 30. september 1942 afslørede den danske frimurerloge ”Christian til Palmetræet”
en fire meter høj obelisk, udfærdiget i granit i Farum. På soklen kan læses følgende
tekst: “Danskeren, Peter Lassen af California U.S.A. født i Farum 31-10-1800, død i
California 26-04-1859, Danmark og U.S.A. ærer hans minde.
.
Rejst af logen Christian til Palmetræet. OR.: København 1940”.
.
Ordet "logen" er ikke skrevet, men vist ved en firkant.
.
Oprindelig stod mindestenen ved sportspladsen på Frederiksborgvej, over for det tidligere Farum Rådhus. Senere blev obelisken flyttet til dens nuværende position på hjørnet af Farum Hovedgade og Kålundsvej, i nærheden af det fredede Majtræ.

Farum Internationale Skulpturpark

“Playful Waves" Cynthia Sah.
"Vandvogteren" Jesper Neergaard.

"Earth Weaving" Tetsuo Harada.

“The Cloud" Yaël Artsi.
Otte skulptører har hver lavet deres
skulptur, som er opstillet på en plæne
i den centrale del af Farum. De otte
skulptører kommer fra hele Verden. Arbejdet med stenene foregik i sommeren
1999. Naturstenene adskiller sig ikke ret
meget fra hinanden, men efter kunstnerne har behandlet stenene, får de et langt
mere individuelt udtryk.

"Meditative Place" Jun-Ichi Inoue
og "Bulls" Kemal Tufan i baggrunden.

“Se ind i lyset” Pål Svensson.

“Claire de Lune” Nicolas Bertoux.

Kumbelhaven

Danmarksgloben

Superelipseægget

Kumbelhaven er en park, som ligger i Farums centrum. Parkens tema er Piet Hein skulpturer. Den blev åbnet i 1995 i
forbindelse med en retrospektiv udstilling i Farum Kulturhus
med titlen: Piet Hein. Den første skulptur var superelipseægget.
I år 2000 blev der opsat tre skulpturer til, Danmarksgloben,
Kumbelmanden og en buste af Piet Hein. Superellipseægget
står i centrum af en labyrint. Haven er designet af Piet Hein
selv.
På stenen står følgende gruk:
“Mødestenen.
Denne sten er sat, for at, ingen tid skal ødes,
på at finde dem, af hvem, nuet skal forsødes,
gode råd er dyre, når galt man af hinanden går,
Her skal I, som ved ej hvor i skal mødes,
mødes”.
Kumbel Kumbell

Skovfoged Thomsens mindesten,
Ll. Hareskov.

Sent om aftenen, d. 16. marts 1866, var skovfoged Lars Frandsen Thomsen på
vej hjem gennem skoven til sin tjenestebolig ved Ravnehus. Han var sammen
med sin svoger og en tjenestekarl. Undervejs observerede de tre mistænkelige
personer med en sæk på ryggen. De tre personer flygtede, da de så skovfoged
Thomsen og hans følgesvende. Skovfogeden anråbte de tre personer og optog
forfølgelsen sammen med sine folk. Da de var ved at indhente de mistænkelige personer, vendte den ene af disse sig om og affyrede et skud på tæt hold
mod Thomsen, der blev ramt. Hårdt såret blev Thomsen bragt hjem, hvor han
døde dagen efter.
.
Krybskytterne blev identificeret som Sorte Hans (borgerlige navn Hans Hansen) og hans to sønner Lars og Christian. De var berygtede på egnen. Sorte
Hans blev fanget og idømt 8 års tugthusarbejde.
.
På stedet, hvor Thomsen blev skudt, stod der i mange år en stor bøg, i hvis
bark man havde indridset skovfogedens navnetræk og dødsdag. Træet væltede
dog i en storm i 1946. Man satte i stedet, i 1948, den mindesten, som man finder i dag.
Stenen står i Lille Hareskov, 200 m vest for Bakkehuset,
ved Fægyden. Adgang via sti, parallel med Ravnehus stien.

Valdemarstenen
Farum præsten Ove Krogh fik idéen til at opstille
en udendørs, permanent talerstol, hvor han holdt
skovgudstjeneste. De store sten i Nørreskoven
blev opsamlet og opstillet i en åbning i den nordlige
del af skoven, nær Fiskebæk. Stenanlægget blev
indviet den 15. juni 1919, på Valdemarsdag, syv
hundrede år efter, at Dannebrog, i følge legenden,
faldt ned fra himlen i 1219, under et slag i Estland
mellem danskerne og esterne. Den danske hær var
ledet af Kong Valdemar Sejr.
På det første møde i Nørreskoven, ved stenens indvielse, var der omkring 800
mennesker til stede. Siden blev pladsen anvendt til folkemøder, på Valdemarsdag, og under anden verdenskrig blev der arrangeret sangaftner. Enkelte par er
blevet viet ved stenen. På stenen står: ” Syv hundrede somre svandt siden Volmer drog over sø og sejr vandt under Dannebrog”.

“Kagerullen” i Kirke Værløse
I Kirke Værløse, hvor Smedegade udmunder i Bygaden, ligger der over for
den gamle kro, en sjov fremtoning. Det ligner en kagerulle, og det er det også, som et symbol for kagerullen. Stenen er en gammel vejtromle, udhugget
i granit.
.
Det var Husmoderforeningen i Kirke Værløse, der foranledigede den opsat
på stedet, i 1988. Ved samme lejlighed uddeltes en kagerulle til fortjenstfulde borgere i byen.
.
Rullen blev i tidligere tider anvendt, med hesteforspand, ved vejarbejde på
skovvejene. ”Kagerullen” vejer 3,2 tons og er optaget i Guinness rekordbog.

Hareskov Kirke

På vestsiden af Hareskov Kirke er opstillet et granit krucifiks. Det er lavet
af kunstneren Niels Helledie (1927- ) og anskaffet til kirken i 1986. Krucifikset er en kristusfigur, der stilmæssigt ligner den tidlige romanske kirkekunst.
Selve korset er dækket af figuren, hvorved den ligesom svæver og udtrykker
med sine udstrakte arme, en velsignende gestus. På brystet gror livstræet, som
er et gammelt hedensk symbol, ligesom de skålformede gruber, der omgiver
figuren, også er det. Oprindelig var figuren placeret inde i kirken, men da det
gav en del polemik i menigheden, blev den flyttet til sin nuværende plads, udenfor på kirkegården.

Værløse Kirke
Værløse Kirke blev indviet i 1971, og er derfor en
moderne kirke, i kontrast til sognenes middelalderkirker. Der er ved indretningen af alteret og døbefonten brugt granitsten. Det var arkitekten Holger
Jensen, der stod for udførelsen.
.
Udsmykningen på væggen, bag alteret, er lavet af Tue
Poulsen i 1992. Det er et keramik relief. Samme kunstner har også udsmykket Værløse svømmehal.

(Foto af kirken fra omkring 1982)

Stavnsholt Kirken
I Farum sogn er der en endnu nyere kirke, Stavnsholt
Kirken, der blev bygget i 1981. Den blev tegnet af
den berømte danske arkitekt Sprechelsen, som er
kendt for den moderne triumfbue i området Defence,
i Paris.
.
Alteret, døbefont og prædikestol, i Stavnsholt Kirken, er lavet af Carrera marmor. Marmor er en kalksten, som har været dybt begravet i en bjergkæde og
udsat for høj temperatur og tryk. Det giver en meget
tæt bjergart, ligesom granit og gnejs.
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Forslag til cykel/gåture
i
Furesø Kommune

Naturstyrelsen har udgivet en hel serie af foldere med tur beskrivelser for Hareskoven. Der er noget for
mauntainbike-ryttere, hesteryttere og blot almindelige vandrere og cyklister. En del af folderne findes i
skoven i dertil opsatte kasser. Nedenunder er internet adresserne hvor man kan downloade folderne fra.
http://www.naturstyrelsen.dk/Udgivelser/Vandretursfoldere/
http://www.naturstyrelsen.dk/Udgivelser/Foldere/Motion/MotionHareskoven.htm
http://www.naturstyrelsen.dk/Udgivelser/Foldere/Motion/Mountainbike_Vaerloese.htm
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Aktiv/Ridning/
Oldtidsfonden har også lavet foldere som er relevante for Furesø Kommune med interessante ture.
http://www.oldtidsstier.dk/index.html
John Mynderup arrangerer cykelture rundt i landskabet.
http://laketours.dk/
Nick B. Svendsen har en hjemmeside med forslag til ture i Furesø Kommune. Derudover er der gode råd
og vejledning på Furesø Kommunes hjemmeside.

http://www.vaerloesehistorie.dk/
Værløseegnens Historiske Forening har som formål at formidle viden om og kendskab til egnens historie
fra oldtid til nutid samt styrke den historiske bevidsthed blandt beboerne.
Værløseegnens Historiske Forening samarbejder med Farum Lokalhistoriske Forening. Foreningen
arrangerer turer i kommunen.
http://www.baadfarten.dk/
Sejlads fra Lyngby, til Bagsværd og Furesøen. På Furesøen sejles til Holte og Fiskebæk fra Frederiksdal.

