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Opdateret 27. juni 2013 

 

Oldtidsstier i Furesø Kommune - idegrundlag  

Ide  

Flere oldtidsstrøg er gået igennem Furesø Kommune og resten af Nordsjælland. 

Nogle strøg har i fortiden været lokale, andre gennemgående.  

Ideen er:  

 

1. at identificere de vigtigste af disse oldtidsstrøg  

 

2. at kortlægge sammenhængen mellem oldtidsstrøgene og de mange 

interessante kulturhistoriske steder (fx gravhøje og bopladser) i Furesø 

Kommune  

 

3. at arbejde for at etablere stier i Furesø Kommune, der så vidt muligt følger de 

nævnte oldtidsstrøg mv. og samtidig går gennem naturskønne områder, jf. 

vedlagte kortskitse  

 

4. at fortælle historierne bag oldtidsstrøgene, fortidsminderne og de spændende 

naturområder.  

 

Det tilstræbes, at den gennemgående sti (hovedruten) udformes som vandre- og 

cykelsti. De øvrige stierne udformes som vandrestier, men visse afstikkere kan 

være smalle trampestier eller bredere rekreative korridorer med udsigts- og 

opholdssteder. Stierne vil/bør så vidt muligt falde sammen med eksisterende 

stier/veje.  

Et af oldtidsstrøgene gennem Furesø Kommune (hovedruten) har siden 

bondestenalderen ført fra Vest- og Sydsjælland gennem Lejre/Roskilde langs 

vandskellet op mod Nordkysten til de nordlige bygder og overfartsstedet ved 

Helsingør. Da København blev rigets centrum i 1.300/1.400-årene, mistede 

hovedruten sin betydning.  

På længere sigt er ideen at arbejde for en forlængelse af stisystemet i Furesø 

Kommune mod Lejre og Helsingør, hvor stisystemet kan følge en række 

kulturhistoriske og naturmæssigt interessante steder.  

 

Fond  

For at realisere denne ide er etableret en "Fond til fremme af oldtidssti i 

Nordøstsjælland ". Fondens bestyrelse består blandt andre af personer med 

arkæologisk, lokal kulturhistorisk samt natur- og miljømæssig indsigt.  

Som fondens første bestyrelse er valgt:  
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Jens Hald, Værløse; stifter  

 

Niels Bødker Thomsen, Værløse; næstformand i Sammenslutningen af 

Danske Amatørarkæologer, bestyrelsesmedlem af Værløseegnens Historiske 

Forening, leder af Furesø arkæologigruppe  

 

Troels Brandt, Farum; formand i Foreningen Naturparkens Venner, 

bestyrelsesmedlem i Rørvig Naturfredningsforening og bestyrelsesmedlem af 

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred.  

 

 

Gennemførelse  
Projektet kan ikke gennemføres uden nært samarbejde med og støtte fra Furesø 

Kommune og Skov- og Naturstyrelsen Østsjælland samt eventuelle andre 

lodsejere.  

Da fondens grundkapital er på 300.000 kr., forudsætter projektets 

gennemførelse, at virksomheder, fonde, foreninger, Region Nordsjælland med 

flere vil støtte projektet. Gode ideer fra borgere i kommune er meget velkomne.  

Da oldtidsstierne i Furesø Kommune stort set vil falde sammen med 

eksisterende eller allerede planlagte stier og veje, vil udgifterne til denne del af 

projektets gennemførelse kunne begrænses til mærkning, information og 

lignende.  

Fonden ser projektet som et tilbud til Furesø Kommune om konkretisering af 

den vision, kommunen har skitseret i "Plan- og Agenda 21 - Strategi 2008".  

 

Historier og vandreturer  
Fonden vil udarbejde et materiale, hvor hovedideen er at skildre samspillet 

mellem natur og mennesker som vejføringen og sporene af livet langs vejene er 

udtryk for.  

Herunder vil fonden - i samarbejde med kommunens historiske foreninger og 

museer - fortælle den afvekslende historie, som hører til steder og fortidsminder 

langs stierne, fx. de mange bopladsudgravninger langs oldtidsstrøget, hulvejene 

i Præsteskoven ved Farum sø, jættestuen Gretteshøj, Mølleåen/Sortemosen, 

Farum Kirke, Farumgård, den gamle Frederiksborgvej med kroen i Bregnerød, 

Farum Midtpunkt, Ryethøj (broncealderhøj ved vandskellet med udsigt til 

Roskilde Domkirke), Værløse Flyvestation med startbane og betonshelters, 

fundstedet for "Alugod"-spændet, Hørgen i Hareskoven, stisystemet fra 

parforcejagten og meget mere.  

Også samspillets anden side - naturen - vil blive skildret. Her kan der fortælles 

om systemet af istidens tunneldale, søerne, Mølleåen, Søndersøsletten 

(Flyvestation Værløse), Hareskovene og andre interessante naturområder og 

kulturlandskaber.  
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Det er fondens håb, at andre borgere i Furesø Kommune vil synes om ideen. 

Dels ved at give input til udformning af stier og støtte udarbejdelse af 

informationsmateriale, dels ved at bruge stierne ved blot at gå en smuk tur og få 

lidt frisk luft og samtidig få sat en dimension af tid på oplevelsen, når man går i 

vore forfædres fodspor. 

 

Stifters motiv til at etablere Oldtidstifonden 
Fonden er skabt for at hædre min far, professor, dr. phil. Anders Hjorth Hald. 

Af arven efter ham har jeg brugt 300.000 kr. til at etablere Oldtidsstifonden.  

Anders Hald var blandt andet meget interesseret i samfundsudviklingen, 

historie, herunder oldtiden, fortidsminder og kulturminder og cyklede rundt i 

ind- og udland og gik ture i naturen, hvor der var smukt og spændende.  

Anders Hald blev født 3/6-1913 og dødede 11/11-2007. Han var professor i 

teoretisk statistik ved Københavns Universitet fra 1948-82. Han var den mest 

betydningsfulde statistiker i Danmark i det forrige århundrede. Hvis du vil vide 

mere, så læs MINDEORD af professor Niels Keiding i Det Kongelige Danske 

Videnskabernes Selskabs årsberetning 2008-2009, juni 2010 (ISSN 0368-7201), 

pp. 230-247. 

 

Jens Hald 

 

 

  

Hvis man vil vide mere...  

kan man kontakte Jens Hald, Østre Pennehavevej 15, 2960 Rungsted Kyst 

Mobil: 45 86 92 38, mail: jh.hald@gmail.com eller et af bestyrelsens andre 

medlemmer. 


