SLANGERUPBANENS
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Faas gratis paa Banens Stationer og for
2 Øre pr. Stk. i Kjøbenhavns
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Farum Teglværker,
.Sten- og Gruskompagni A/s

Kontor: Nørrebrogade 200, I. Sal.
Telt. Taga 760.

e
e
e
Gdsalg af mindre Partier

lit
, t

KØBENHAVNERNES

H

lit

m

m
1,
It

ir

Havegrus og Ærtesten.
e

e

e

Slangerupbanens Stationsplads,
København L.
ilt

*

,r..- .
"'

,

,

,

, , ,':,,, ,'l!tllt

.-

: : , '*

Hovedkontor i Farum
rd
Filialkont-0rer i JSBla~svæ
l an~erup
tfl'lJIDn Æ\JMTll\/::
\UllflWi.ll~UJl.::Y

fll)A\Nlll

'lDt\lJ\lll'I..

Banken modtager
Indskud paa Folio og
alm. Sparevilkaar.
Beløbet kan hæves
ved Check.

Banken udfører alle almindelige Bankforretninger, Vekseldiskontering, Laan, KasseKredlter, køber og sælger Aktier, Obligationer, fremmed Mønt, indløser Kupons m. m.

SKOVFØRER
Den ene Sondag flar min Lyst,
At futte ud til Holte Tur og Retur langs S/ællands /(Jlst
man næste Gang mig solgte.
Saa fik /eg fat i dentle Bog
og kom dermed i Vanen:

Hrer Gang Jeg drog ti/ Skor•
med Tog,
at ta' med Slang'rupbanen.

Turist.

Sommersæsonen 1911 - 3. A.argang
Oplag 10,000 Ekspl.
Udgivet af et Konsortium og udarbejdet af

Stationsforst. V. Paludan-Nlelsen, Bagsværd.
Det grafleke Justltut, Brolæggers træde 11, Kbbvn.

Eftertryk forbydes.

Baadfarten

Lyngb1,-, Fure- og \I ejle Sø.;
Fa~plan.

Gyldig for Søn- og Helligc;!.age i Maj og September og for -den daglij;1e F'a rt ·fra 1. Juni til 31. Aug.
Hverdage,
Lyngby-Frederiksdal og omvendt.
Lyngby-Frederiksdal Kl. 1030 , 11 36 , !1°, 216, 310,
405, 505, 6, 7, 8, 9.
Frederiksdal-Lyngby Kl. 1055, 12, ,1 36, 240, , 331, 430 ,
5ao, 630, 7 ao,

sao,

I

I

930.

Holt~Jægerhuset-Fiskebæk-Frederiksdal
og omvend,t.
Holte-Jægerhuset 1045, !2°, 415, 6•0 , 910•
Jægerhuset-Fiskebæk 11, l35 , 430 , 656
Fiskebæk-Frederiksdal Kl. 11 26 , 2,, 466 , 7 20 •
Frederiksdal-Fiskebæk Kl. 12, ~• 0, 530, 766,
Fiskeb~k,__J~gerhuset Kl. 1230 , 3to, 6, 8 26 •
Jægerhuset-H<~He Kl. . p 60, 330, 620, 841, 930•
, . Søn- og .Helligdage.
Lyngby-Frederiksdal·og omvendt.
Lyni;!by-,-Frederiksdal Kl. 8°", 9 36 , 10; 1040, 11 10, 11 i10
12as 120 , 2 2ao . 31o 34• 411> 400
. 7~Q, 's, g2o,
f

9os, 9:iu_ ,, '

'

515

615 665
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·Frederiksdal-Lyngby Kl. 9 20 , 10°6, 1030, 11 10, 11 •o,
1220 10s, po, 2a1>, 306, 3•5. 420,:4•0, 52., 5•0, 62•, 600,
1

7ao, 7••, 831, 90s, 9•0, 100&.

Holte-Jægerhuset-,-Fiskebæk-Frederiksdal
og omvendt.
Holte-Jæger_lmset '' KJ. ·,10'. 5,. 11, 11 50,' 12°0, l", 240 ,

3a6; 4_a6, 5ao, SJ•, _7~0; sw, 90~. 9•1>, _
Jægerhuset__;Fiskebæk 103' ' , 11 10 , 121°, 1 °6, 2, 265 ,
3.0 4&0 541, 640 736 836 920 10
Fiskehæk~;ede;iksd~l 1'0 60 , il 40 ,· 12 40 , !36 , 230, 3 21,
420 5l0 615 710 806 91v

Fred;rik;dal...:_Fis]keb~k 940 , 10 35 , 11 40 , 12 26 , 116, 21°,
300, 40s, 5, 6, 6,66 700, 845. •
Fiskebæk-Jæger-huset 10 10 , 1-!1°, 12 10, 1, 150 , 245 ,
340 4•0 5as 635 7ao 325 920

VEG ETA Bl LSKMargarine

for~rinli3 til Bordbrus]a3nin~o8Stegninn

Jæg;rhus'eLHolte Kl. 1030, °iI;O, 12ao, 120, 210, 30°,
4 , 5, 566 656, 700, s••, 9 a., 9 1001>_

.o,

I August og September udgaar de sidste Ture.
Se Baadfartens Fartplan ved Anløbsstederne.
Turen Lyngby-Frederiksdal varer ca. 20 Min.,
Frederiksdal-Fiskebæk ca. 25 Min., FiskebækJægerhuset ca. 20 Min. oit Jæiterhuset-Holte ca.
15 Min.
' Foreninger, Selskaber og Skoler erholder Rabat
paa Hverdage.
·
·
Dampbaade udlejes paa Hverdaite.
Selskabets Kontor er paa Baadebroen i Lyngby.
·
Telefon Lyngby 152.

-
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0

lste Tur.
Bagsværd Station. __ Lawaetz' Kostskole. - Aldushvile Slotspark. Bagsværd Søpavillon. H er Danskes Bænk. - Furesø. - Farum Station.

,,Hotel København'\
Vesterbrogade 13. Telel'on 445 I.
lste Sal:

Billardsalon og Vinstue.

En Sjus 25 Øre.
Kaffe med :-: Hennesy eller Marlell 30 0re.
Vine i Glas 25 Øre.
Eneste Vinstue i København, hvor der serveres

varme Retter.

Hans Brandt.
-2-

Benyt Sporvejslinie 5 til Slangerupbanens Station paa Nørrebro. Linie 7 kan ogsaa benyttes,
men der maa saa enten tages Omstigning til Linie 5 ved Ægirsgade eller ogsaa maa man spadsere
ud til Stationen (5 Minutters Vej). Forlang Billet
til Bagsværd Station (llI. Kl. 40 Øre, II. Kl.
70 Øre). Kørslen varer ca. 30 Minutter (med Hverdager.es Exprestog. Kl. 5,30 tager det kun 18
Minutter). Man passerer Emdrup, Vangede og Buddinge Stationer. Tilhøjre ligger Gentofte By og tilvenstre har man det fremblomstrende Søborg
Villakvarter. Er man kommen lidt forbi Buddinge
Station vil Lokomo tive ts Pift varsko Passagererne
om, at nu bør de se til højre. Foran sig har man
liggende den idylliske Bagsværd Søs blaanende
Flade, krandset paa FredE;riksdal-Siden af en Perlerad af nydelige og storstilede Landsteder og paa
Bagsværd-Siden hegnet af Aldershvileparkens høje
gamle Træer.
Nu holder Toget ved Bagsværd Station, og fra
Perronen fører en Tunnel os under Banelegemel
og lige ind i »Kurstien «. Vinkelret paa denne gaar
-

'l
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Smuk By skaber Ry.

en Sti ned imod i.ic. La w a e t z' Kosts ko I e,
der præsenterer sig skønt mod Bagsværd skovo mkrandse de S ø. I disse Omgivelser finder ma n et
nat utligt Hjemsted for Ungdommen, som her foruden en Undervisning, der slaar paa Højde m e d
Tidens Krav, vil faa Del i virkeligt Iljernliv. Vi
bemærker den sto1e Sportsplads mens sa na
in corpore sanol
Holder vi til venstre ad Vejen, passerer vi før s t
»S øvej «, senere »Skovvej« og kommer ve d e t
Kampestenshus og nogle mæ gtige Lindelræer ind
i AI der sh vi 1 e S 1 o t sparks
Villakva rter,
der sikkert vil faa stærk Efterspør~sel, velforsyn et
som det er med 1. Kl. Veje med Kloak for W.-C.,
Vand og Elektricitet og saa i Tilgift en Nalurskønhed, man skal lede længe om Mage li!. Næs t en
alle Villaparcellerne er skovb evoksede. Ind m ellem Løvhanget skimles Ruinen af Aldershvile Slo t,

'

f

Vue over Slotsparken.

Aldershvile Slotsparks
~.V illakvarter

er det ·mest fashionable Villakvarter i Hovedstadens
Omegn. Kun 7 Min. Gang til Bagsværd Station ved
Slangerupbanen. 20 Min. Jernbanekørsel til København.
Alle Villaparcellerne er en Del af selve Slotsparken,
bevoksede med gammel, yppig Vegetation, sundt og
idyllisk beliggende pa:: et :::-.ræs i Bagsværd Sø op ad de
store s111ukke Hareskove, vis å vis Frederiksdals skovklædte J ægerbakk_er. - Første Klasses Vejanlæg med
Kantsten, s Alens flisebelaf{le Fortouge og elektrisk 'Belysning fra Skovshoved Elektricitet~værk, Vand samt l(/vaker
for W. C. med biologiske Rensningsanlæg (Septic Tanc).
Adgang til Anlæf{, Baadebro, Tennisbane og Lef{eplads.
Favorable Sa:gsvilkaar. Parcellerne paavises og alle
øvrige Oplys nin ger gives ved Henvendelse i Stenhuset

/'
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Vue fra Slotspa.rken over Bagsværd Sø.
-6-

ved Indgangen til ViJlakvarteret (Tlf. 47 ) ell er til
Stationsforst. Paluda11, Hagsværd (Tlf. 20 ) .
Alle Oplysninger, E1endommen vedr., give~ ligelede~ Højesteretssagfører DiPtriclrson, Amagenorv 24,
København.

ar

der i Foraaret 1909 ødelagdes af Ildsvaade. Omkring Slotsruinerne strækker sig paa et Næs ud i
Bagsværd Sø de t naturskønne af Kanaler gennemskaarne og li geledes i engelsk Stil holdte Parkan læg. A ld ersh vile, 57 Tdr. Land stort, er just i
disse Dage af et engelsk Konsortium købt for
440,000 Kr. D et er Konsortiets Hensigt al fortsæ tte d en paa begyndte Udstykning i Vi llaparceller.
Vi forlader Pa rke n ad sam me Vej, vi kom de r,
drejer til hø jre om ad Skovvejen, og fort sæ tter
a d denne om til Skoven.
Vi ha vner ved den idylliske

Bagsværd Søpavillon (Tele!.: Bagsværd 45 ).
Pavillonen ligge1 paa Toppen af en høj S k ræn t,
h or Gan gene snor sig blandt hvidstammede Birke .
træ r, lige ned til Bagsværd Sø, der med sagte
Skvulp sla ddrer ved Bakkens Fod .
Man kan vanskelig tænke sig nogen skønne r e
Plet end he r, hvo r man fra en skovgemt Bakke
kan kaste Blikke t over den dybtliggende smilende
Bagsværd Sø, der indrammes af Haresk ovene, Frederiksdals- og Aldershvileskovene! Lige over for
knejser »Jægerbakkerne « klædte grønt i grønt, til højr e for dem - der hv or man skimter nogle hvide
blomslcromviklede Balustrader - ligger A 11 e r s
(Familie-Journalen) dejlige Villa »Sophienholm ,,,
hvor Datid ens Digterkonger og Tonekunstne r e
færdedes. Det lør:ner sig at tage en Baad og sejle
over og lage diss e Herligheder i nærmere Øjesyn .
Bagsværd S øpavillon er derhos et godt Mad ted .
Det ved Køb enhavnerne alt for ve l Lil, at vi
egentlig behøver yderligere at understrege det.
Sent bliver del derfor, ind en vi kommer herfra ,
111 e n del er og:;aa go dt a t hav e noget at staa im od
- 7-
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&AlliaFrisør-Salon
hurtig og proper Betjening

Kun rene Servietter anvendes

Østre Fas anvej 2:,3

H jalmar Mi llung
ligefor

Slangerupbane!!.:

••••••••••••••••••••••••••

med. Et godt Stykke er der til Vej ende, og Bedesteder er der ingen af undervejs, med mind re m:in
vil gøre en Afstikker til Frederiksdal. (Se Pag.
23), og med Dampbaadene sejle en Tur til Lyngby,
Fiskebæk eller Holte (se Fartplanen paa Omslaget).
Det staar Dem frit for, men følger De os, gaar Tur en
nu langs Bagsværd Sø, til Forhindringsledet ved
Søens venstre Ende. Saasnart dette er passeret,
gaar vi a d en Sti venstre om op over en Bakke,
und er mange gamle, smukt formede og vidt forgrenede Bøge til »H o 1 ger Danske s Bænk «.
Her fra d enne eje nd omme lige lrcs::cdede Na t urbænk hav d e man lidligere en smuk Udsigt til Hulsøe n. Nu har Træ toppene omlrenl pærret derfor.
Find helt tilhøjre ned for Bænke n e n ganske
ed ad den og ud paa Vejen. Nu
tilvokset Sti.
tilvenstre ad denne en 10 Min . eller saa, indtil
Furesøe n lysner op mellem Træerne paa Vejens
ande n Side. Gaa da efter Lysnin{ten indlil Skrænten. Til højre ligger Frederiksda l, li! vens tre ga : r
Sti langs Søen til Farum, og del er den Tur, vi
begiver os paa nu. Bryd Dem ikke om, at d er hist
og her finde~ Opslag om, at Færdsel er fo r budt
o. lign. Det er ikke saa slemt ment. Kun ska l man
pænt holde sig til Stien, det er nærmest del, Opslagen e tilsigter. Paa Søens anden Side ser vi
Dronninggaard og Næsseslottet. Stien udmunder
ved Fiskebækken, som forbinder Fure- og FarumSøern.e, og man bør her aflægge en lille Visit paa
»Hotel Fiskebæk «, hvor Udsigten fra Verandaen og
Platformen b yd er det herligste Vue, nogen Turist
kan ønske sig. Fra Hotellet gaar vi op ad Landevejen og finder let Farum Station. (Billel II. Kl.
1 Kr. 10 Øre, III. Kl. 65 Øre). Til denne Tur bør
man helst have en hel Dag til sin Raadi gh e d.
-8-

Telefon : Farum 6.

Hotel Fiskebæk,

bekendt for en af Danmarks mest naturskønne Steder. Beliggenhed ved Fure- og
Farum Sø.

I

Cyklelygten skal tændes i
Maaned
Januar

.

februar
Marts
Åpril
Maj

. . .
. .

I

i København

22
5
26
5
26
2
23
7
28
4

4,5
516
600
616
7flJ
716
800
880
9so

500
5IO

19 50

12 (>SO

19 646

9 7so
30 815
14 860

16 70

29
12

9'5

30 gso
14 900

November

7 QU>
28 880
4 815
25 1•0
1 710
22 616
6 5,0
27 4,s
3 4so

December

1-31 3'6

Juni
Juli

August
September
Oktober

"

. .

i nordre Birk

Dat.I Kl. I Dat.j KJ, l! Dat.j Kl. Dato j Kl.
1-15 401
I I 400
8 415 15 4so
4H

21

9,0

21

su

800

18 7'6

8 660
29 600
13 510

15 6S0
20

10 416

17 400

li

-11-

500

16-31
1-15
16-29
1-15
16-31
1- 15
16-30
1-15
16-31
1-15
16 - 30
1-15
16-31
1- 15
16-31
1-15
16 - 30
1- 15
16-31
1-15
16 - 30
1-15
16-31

45i

5H

56S

(i!t

650

71s
815
8H
9M
920
926
911
846
80i
728
65~
615
5111
4,ø
420
359
3•9

••••••••••••••••••••••••••
•••••••••n•••••••••••••••
Skovshoved ·
Elektricitetsværk.

bgs - Kraft.
Favorable Betingelser for Betalingen af
Stikledninger.

•••

. -.

Forskudsvis Udredelse af Udgifterne til
Husinstallationer og Motorer.

Alle Oplysninger faas ved Henvendelse til
Hoved ko nto ret, Strandvej 163, Hellerup.
Telefon: Helrup 314.

-
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Sø1 g for Madkurven
11

i Valby Svine slag t eri s Udsalg:

F reder i k sho l ms Kanal 2 'relf. 7019
(Hj. af Vandkuosten)

Vær nedam s vej 1
Blaagaar dsga d e 7
Godthaabsvej 18 A
Ade lga d e 6 4
~ster broga d e 53

»
5947
Tlf. ~lora
2M
Gdth. 914 y
Palæ 711 y
Øbro 707 x

2den Tur.

Hareskov Station, - Femvejen. - Bøndernes
Hegn. - Hulsø, - Bagsværd Søpavillon.
Bagsværd Station.

Nu holder Toget i Hareskov og spyr os ud. Det
vil ikke volde megen Besvær at finde den rette
Vej her. Man gaar bag om Varehuset og fortsætter frem efter langs med Banelinjen, indtil man
- et lille Stykke henne - naar en Vej, der skærer
Banelegemet. Man drejer nu til højre tværs
over Skinnerne og følger Vejen, indtil denne
længere inde i Skoven støder sammen med 5 andre
Veje inde imellem høje, dystre Graner. Punktet
benævnes almindeligt »Femvejen«, s~ønt der er 6.
Find frem ad Vejen, der er markeret ved 2 Skilte.
Den udmunder i Frederiksborglandevejen ved Hareskov Skovfogedbolig. Nu over Landevejen og

Et Parti fra Hareskovene.

Løs Billet til Hareskov Station (III KL 45 Øre,
II KL 75 Øre). Efter at have passeret Bagsværd
Station kører Toget ind imellem Hareskovens
slanke Stammer.
i

I

-
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videre ad Vejen langs Stengærdet til B øn d e rn es Hegn. Hold venstre ·om Skovløberboligen
ad en Vej, der bugter sig hid og did, løber snart
i Dal, snart paa Top, men iøvrigt ikke er vanskelig
at finde. Den krydses af en anden Vej ved Foden
af en Granbakke. Op over Bakken, og H u 1 s ø e n
ligger nu lige for. Her anbefales det at følge Søens
venstre Bred mellem yppig Vegetation. Der er
herfra rig Lejlighed til at beundre den ejendommelige melankolske Hulsø. Mørk og ravnsort ligger
den her gemt for alle Vinde i Hareskovens Hjerte
med de mange smukt formede Silhouetter aftegnede i Vandspejlet. Der er ingen Mangel paa Siv
og Aakander, men det er ikke saa lige en Sag
-

18 -

at faa dem fat. Fremad, indtil en Gran staar os
i Vejen. Her fortaber Vejen sig i en Sti_til venstre
og en til højre om Granen. Vælg den venstre.
Den fører til en Vej, som vi maa højre om ad. Nu
atter en Vej, til venstre ad den og saa igen til
højre. Nu er vi endelig paa ret Køl. Bagsværd
Sø titter alt frem mellem Buskadset. Langs Bagsværd Søens højre Bred løber der en sval Sti, besaaet med Grannaale, Følg den indtil

:::i
r-··-··-··-··-··-··-··-

Bagsværd Kro ·1
,·- .. - .. - .. - .. - .. - .. - .··- ·,
I
,

I

Det er almindelig bekendt, at man ikke noget •

• Sted i Nordsjælland spiser bedre end paa B ag- •
sværd Kro (3 Min. Gang fra St., Telf. Nr. 10)

I og paa Bagsværd Søpavillon ( ro Min. Gang
fra St., Telf. Nr. 45).
Idylliske Naturomgivelser.

I
:
I..

Bagsværd Søpavillon,
i hvis store svale Sal man kan finde tiltrængt Hvile.
Gaar man .udenfor og placerer sig paa den store, ·
aabne Terrasse, har man en betagende Udsigt ud
over den prægtige, spejlblanke Bagsværd Sø, og
har man Lyst til en idyllisk Rotur paa Søen, kan
Baa de lejes ved Pavillonens Baadebro. Trænger
man til mere materielle Nydelser, kan man vælge
mellem V ærtens gode Køkken eller de lukkede
Lysthuse, hvor medbragte Madkurve kan udpakkes.
Fra Bagsværd Søpavillon er der 20 Minutters
magelig Gang til . Bagsværd Station ad Skovvejen
og Kurstien. (Billet til København III Kl. 40 Øre,
II KL 70 Øre).

BAGSVÆRD KRO
ved Frederiksborg Landevejen.

Paa Kroen modtages Selskaber paa indtil 200 I
I og paa Pavillonen indtil 250 Personer. - Stor ,
·: Dansesal paa Kroen. - Regge Steder forefindes •
I Lysthuse, hvor Madkurve kan medbringes, samt I
:
: Salonkeglebaner.
Sommergæster modtages paa Kroen med fuld I
I, Pension.
,
J" P" Christensen!J •
I.
I.
··-··-•·--.·· -··-··-··-··-··
.I. Bagsværd Søpavillon
I.. - .. - .. - .. --- .. - .. - .. - .. - ..
•

-
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Ærb.

Restauratør.

-
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l

Orienteringskort til 2den Tur.

.

3die Tur .
Værløse Station. - Søndersø. - Lejren. - Bringe.
- Jonstrup Vang. - Ravnehus. - Hejrebakken. Værløse Kro. - Værløse Station.
Den Tur, som ovenfor er skizzeret, bør man gør e
som Hel dagstur Er man en god Fodgænger, vil
der intet være til Hinder fo r at jage den igennem
paa en halv · Dag, men det fraraa des. Tag den i
Ro og Mag og nyd den, rig som den er paa storladne Udsigter over herlige Landskaber og Skove nes betagende Fredhellighed.
Altsaa Billet til Værløse (Il Kl. 95 Øre, III Kl.
55 Øre). Læg nøje Mærke til Tog planen b ag i

r = ==

= =, = ~ = =

J\laverundervisning

gives af Pianistinde frk. Jiertha pa\udan,
)\magertorv 10, 4. Sal. - Z::\f.Byen 78By.
Gddannet hos og anbefalet af Prof. )\\bert Orth,
l\øbenhavns fi'lusikkonservalorium. • Sangindstudering.J
-
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Værløse Kro. [Tlf. 8).
Bogen. En Del Tog stopper nemlig op i Hareskov
paa Helligdage. -Man gør rettest i at indtage en
solid Frokost i Værløsa Kro, 3 Min. Gang fra Stationen, forinden man begiver sig paa Turen. Den
-
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gaar fra Stationsalleen mod Vest over Banen. Snart
er man 120 Fod over Havfladen med vide Udsigter
allevegne om, til højre over den andet Steds omtalte Ryg et Skov, længere vesterpaa over G a n d1 øse Ore, Gandløse , Kirke-Værløse,
K n a r d r up o g B ri n g e Byer , der afspejler
sig i den af alle Lystfiskere tilbedte S ø n d e r s ø.
Langs Søens sydlige Bred ligger Jo n s t r up
V a n g og L i I I e H a r e s k o v med P u m p e s t a ti o n er n e til Københavns Vandforsyning. Har
man stærke Øjne, vil man over Bring e Gaarde
fange Roskilde Domkirkes trende Spir. Ad Landevejen naas i Løbet af en halv Snes Minutter en
nyanlagt Sti - Mi I it ær stien - der stikker
lige ned til Søndersø og fører til den nye Vær 1 øse Mi I it ær I ej r. Det bedes bemærket, at
der ved Bakkefoden drejer en Sti af til venstre
langs Søen. Den kan, om man vil, og kun ønsker
at aflægge Lejren en fransk Visit, vælges for
Hjemturen fremfor denne, der er betydelig længere og tilbagelægges gennem Skovene paa Søens
anden Side. - Men nu til højre ad Militærstien,
der snor sig hyggeligt langs Søndersø under stejle,
kratbevoksede Brinker. Rask e Ben bør forsøge
at entre dem. Videre gaar Stien over en Mose, og
her er Lejrens Grund. Op over Bakkerne rager Kirke-Værløse Kirketaarn og Mølle samt Lejrens
Vandtaarn, der tillige gør Tjeneste i Orienteringsøjemed. &lien optages paa Bakke toppen i en Vej.
Over denne og fremd eles frem ad Markvejen, forbi
Vandtaarnet og venstre Sving om Lejren til Portnerboligen. - I Nærheden heraf stikker en Vej
ned til venstre. Den er mærkbar ved et Skilt
»Privat Vej « og fører ned til Bringe By. Den
skal man ind igennem og naar nu Seminariebyen
Jonstrup paa mindre end 10 Minutter. Passer Seminariet og drej af til venstre, hvor der er opslaaet
en Bekendtgørelsestavle. Følg nu de smukke
Tjørnehække, bag hvilke skjuler sig endnu smukkere Landsteder og hold saa af til højre ad Markvejen ned til et straatækt Beboelsessted. Over
Stengærdet, og man er i Jons trup Vang. Ad
Stien til venstre til Vejen og saa igen til venstre
ad den. Under vor Gang her veksler Graner og
-18 -

Birke med hinanden. Man vil sagtens i denne første Del af Skoven falde over en Del unge Mennesker med forlæste Øjne og Bøger under Armen.
Det er Danmarks vordende Børnepiskere - Pardon!
Pædagoger - som søger Skovensomheden for at
memorere over Lektierne. Ved Tværvejen igen
venstre om, først gennem Bøgeskov og senere ad
Vejen gærdet med gravitetiske Graner. For en
Gangs Skyld nu ad Vejen til højre hen over et temmelig aabent Terræn; igen under svale Graner.
Ved en Korsvej er der opslaaet et Skilt, der viser
til Ravn e h u s og Syv s t j er n e n. Giv ikke
Agt herpaa, men hold om ad Vejen til venstre nedover en Sænkning med Elletræer, fortsæt ligeud.
Den slaar et Knæk ved et Vandløb, over Broen og
ud, hvor flere mødes ved Københavns Vandforsynings Filtrerbygning, der tager sig malerisk ud
med sine rødmalede Bindingsværker i den grønne
Skov, Her er værd al dvæle lidt, lytte til Våndets
Sus gennem Filtrene og kaste Blikket ud over
Landskabet hvor i det fjerne aftegner sig Haresko v
Villaby. Sa~ gaar Turen videre over Bro-en og tilhøjre forbi den gamle Skovriddergaard R a v n eh u s.
Vi har lagt Jonstrup Vang under Fødder
og befinder os nu i Li 11_e H at e s k o v. Snart har
vi paa en Bakketop en Sti paa venstre Haand.
Skiltet siger os, at vi ad denne naar Hejre bakk en. Det forsøger vi, idet vi dog maa passe
paa at ho•lde om ad Vejen til højre. Vi er nu havnede i Dalens Skød ved Turistforeningsskiltet og
Hejrebakken og har kun nødig at slaa op paa 7de
Tur og finde Anvisningerne for Turen hjem til
Værløse Kro og Station.

-
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Svampetur.
Om Efteraaret, det vil sige fra Slutningen af August til ind i November, kan enhver al cte her beskrevne l ure indrettes som :::, v a m p e t u r , d. e.
en 1 ur med det .t'ormaai at indsamle ::.vampe enten til Undersøgelse e1ler tor at spise dem. !Jet
s1dste skal man aog nu ikke inctlaae sig paa, uden
at man har noget .K.endskab til :::.vampene, saa a,
man _kan kende de spiselige Aner fra ae gutige. Dertil udkræves V e jJl e Cl ni n g, hv1iken man
bedst opnaar ved at mctmelde ,sig i »Foren in g en t il S v a m p e k u n d s k ab e ns .t' r e m m e «
der hvert Efteraar afholder 4 a 5 fornøjelige Svam~
peture i Københavns Omegn under sagkyndig Le~else ~g . i Reglen lige saa mange :::ivampeudstillmger 1 Zoologisk have, hvortil M.ectlemskorcet
giver Adgang. Aarskontingenlet er 2 Kr. indmeldelser modtages paa Zoologisk Haves Konior eller
hos undertegnede Formand, Gl. Kongevej 100.
Megen Vejledning kan man ogsaa 1aa ved Bøger,
og blandt saadanne kan anbetales C. JVl u n Cl l :
»JJ an marks spis e I i g e S vampe « (Bogladepris 2 Kr. 75 Øre, Medlemmer af den nævnte .t' or~ning kan ved Henvendelse til Formanden faa den
for 2 Kr.). Her skal gives en ganske kort Beskrivelse af nogle af de vigtigste spiselige og de
iarligste giltige Arter. De fleste Svampe findes i Skoven, baade i Løvo·g Naaleskov. - Næsten overalt i Løvskov, særlig
ung Kratskov træffer vi saaledes i stor Mængae
d e n s p i s e I i g e V i n g e s v a m p (K a n t a r e 1 len) (Fig. 6), som er let kendelig. Hele Svampen
er smuk gul, Hatten uregelmæssig tragtformet, Bladene ( »Lamellerne«) nedløbende, aareagtige og
grenede. Kødet er hvidt og fast og angribes ikke
af Insekter. En anden Art, 0 r a n g e - V i n g e svampen, bør helst undgaas. Den er mindre,
mørkere (orangefarvet) og har finere og tættere
Blade. Den er sjældnere og vokser mest i Naaleskov. - Paa aabne, sollyse Steder i Skoven findes
ikke saa sjældent de n s t o r e P ara s o I s v a m p
(Fig. 1), en stor o·g smuk Svamp, der er særdeles
velsmagende. Hatten er stor (indtil 30 ctm. bred),
brun og skællet, først ægformet, senere udbredt
som en opslaaet Parasol, Bladene hvide, Stokken
høj, brun, skællet og forsynet med en løs Ring.
En meget nærstaaende Art, Rabarber-Par a so 1 svampen (mest i Naalesko·v) er mere almindelig, men lige saa god. Dens Kød bliver rustfarvet ved Brydning. Saavel i Løvskov som
Naaleskov træffer vi C ha m pig non er, hvis
særlige Kendetegn er, at Bladene, der først er næsten helt hvide, senere bliver chokoladefarvede og
-
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tilsidst næsten sorte. Paa Stokken findes en Ring.
Ag er - C h a m p i !! n o n e n (Fig. 3) er hvid og
bliver l!ullil! ved Berørinl!, Mark - C hamp i g none n (Fi~. 2) har ,mørkere, let skællet Hat, og
dens Kø~ bliver rødligt ved Brydning.
Champ11!nonen hører til vore bedste spiselige
Svampe, 1!1en naar man ikke. er meget øvet, bør
man do!! 1 k k e samle Champignoner i S k o ve n
da man der er udsat for at forveksle dem med de~
farlil!ste af alle Giftsvampe, den I øg kno Ide de
F_I u es vamp (Fig. 4), der som ung har no!(en
L11!hed med den hvide Ager-Champil!non. Ved
Oomærksomhed og Øvelse lærer man dog snart at
skelne dem fra hinanden: Fluesvampen er som ung
helt omsluttet af en hvid Sæk, der senere brister
o<J efterlader en Skede med fri Rand ved Grunden
~f Stokken o!! hvide Hudlaoper paa den gul<IrønPe
T-fat. Champi<Jnonen har ingen saadan S<Pk o"g derfor hverken Skede ved Grunden af Stokken eller
Hudlapoer Paa Hatten. Champignonen er altid tør;
Fluesvampens Hat er klæbril! i fugtigt Vejr; Chamoil!nnnen har en behagelig Lugt, meget forskellig
fra Fluesvamoens, og ertlelig: Champitfnonens Blade
hliver med Alderen rødlige ol! so·rte. Flnesvamoens
holder sig hvide.. Ved nol!et udviklede Eksemplarer
er derfor Forvekslin!!en umulig, men BegyPderen
h"'r absolut und I! a a de ganske u n 11 e Eks " m PI~ re r. - Paa, aabne Marker og Enge, hvor
Cham01!!Poner ofte fmdes i Stor Mængde. er man
ikke udsat for at finde Fluesvampe. - En anden
Giftsvamo, d en r ø d e F I u e s v a m p (Fig. 5) er
mere almindelig, men ikke nær saa farlig, da den
er let kendelig of! ikke kan forveksles med no\!en
soiselil! Svamp. Den smukke højrøde Hat, besat
.~!d_J,vide Skæl er ikke til at tag e fejl af. - Paa
••
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BLOMSTER BA ZAREN.
E. ROSENOAL,

NØRREBROGADE207.
Anhf'lfale.r i~ til de æ reci e B øboe re
i S lan geru ph a ne ns Opl an d med
0

smagfulde Krandse.

Blomsterd~koratinner
Oll Brudebuketter.
StortUcivala-i Potteplanter.
Prompte Expedition.
Varerr,e bringes overalt.

Telefon: Taga 205 Y.
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Sørg far Madkurven

i Valby Svineslagteris Udsalg:
Frederiks holms Kanal 2

Telefon 701 9

VærnedamsveJ 1
B laanaardsgade 7
Godthaabsvej 18 A
Adelga de 6 4
Østerbrogade 53

5947
"
254
Nora
Godth. 914 y
Palæ 711 v
707 x
Øbro

IR.i . af V•ndkun sten)
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aabne Steder mellem høje Bøgestammer findes ofte
den bedste af alle spiselige Svampe. d en spise 1 i g e Rørhat (Fig. 9). Den kendes let paa sin
brune, hvælvede Hat, som baade i Form og Farve
minder om en Overtvebak og paa Undersiden har
et Lag af lodret stillede, tætpakkede Rør (disse
Rør svarer til Bladene hos de hidtil t mtalte Svamoe]. der i Begyndelsen er hvide, senere guliirønne.
Stokken opsvulmet, tykkest nedad, foroven besat
med et fint. hvidt Aarenet. Kødet er hvidt og fast.
Den eneste, med hvilken der kan forveksles, er
den temmelil! sjældne G a Ide - Rørhat, som
li(!ner den no(!et, men let adskilles fra den ved sin
stærkt bitre Smal!. Den skal være l!iftil! lil!esom
I n d i l! o - R ør h a t t en . der er let kendelig paa
sirie røde R ør ol! sit ved Brydning stærkt blaanerde
Kød. - I Løvskove træffer vi o.fte endnu en ret
eiendommeli!! ni! let kendeli.s Svamp, den a I m i n d e I i l! e P i l! s v a m p (Fil! 10). Den ligner
i Formen den spiselige Vingesvamp, men er lysere,
hvid!!ul ol! har paa Hattens Underside hv erken
Ria.de eller Rør. men smaa sylformerle Pi.sl!e. Dens
K"'rl er fast ol! haardt, og d,m angribes ikke af Insekter.
Vi har hidtil mest opholdt os i Løvskoven, men
lad os nu en Ganl! gøre en lille Afstikker ind i en
r,ranolanfal!e . Her møder os ofte et pracStfuldt
Svamoeflor. Svampene ynder nemlig Mørke ol!
Fu(!til!hed. ol! disse Betingelser findes i rigelig
"'1æn(!de inde mellem Granerne. Blandt de manl!e
Sv~moe. vi her finder. er do!! kun de færreste spiseli!!e. Navnli(! finder vi en Del Arter af de eiendommeli<!e M æ I k e h 11 t te , af hvilke ved Brvdnin<S udflvder en i Re!!len hvid m'<'lkeagH!! V æske.
Af rlPnnP store Slæ!!t skal her kun omfales en
sniseli<S Art . den ve Is m a I! en ri e M æ I k e h" t
fR is k en 1 fFi.s. 7) , der er særlijl' let kendelig. fo•di
rlens Mæ]kPs~ft er safr~n!!ul. DPn vokser ofte i
Tusi"rlvis mellem unl!e Graner. Hele Svamnen er
rødgul, Hatten besat med mø1kere Ringe; ofte har

Husk

Slangerupbanens Garderobe
paa København li 55tation
Telefon: Taga 660

opbevarer Pakker, Rejsegods, Cykler etc.

Sælger alle københavnsfle Dagblade,
illustrerede Ugeblade og Tidsskrifter,
Frugt og Spisechokolader m. m. m.
den grønlige Pletter af indtørret Mælkesaft. Den
er udmærket god, men angribes meget af InsektLarver. - Den skægge cl e M æ I k e hat (Fig. 8)
ligner den foregaaende noget paa Overfladen, men
skelnes let fra den ved det fryndsede Skæg paa
Hattens Rand, de lysere Blade og fremfor alt den
h vi cl e Mælkesaft med s k a r p , brændende Smag.
Den bør undgaas.
Foruden de nævnte findes der endnu mange spiselige Svampe, men det maa være nok for Begyndere at lære de nævnte at kende. Endnu kun
nogle Raad men Hensyn til Indsamling etc. - Da
Svampeforgiftninger kan være meget farlige, maa
man gøre sig til en ufravigelig Regel aldrig at
spise en Svamp uden at være sikker
paa, hvad det er for en Art, man har
f o r s i g , o g a t d e n n e A r t e r u s k a d e I i g.
- Da Svampe let raadner og derved bliver s k a de I i g e at nyde, skal man ikke ind s a m I e
S v a m o e i f u g t i g t V e j r, kun tage ung e ,
ikke fuldt udviklede, friske og ikke orms t u k n e E k s e rn p <>. r e r, ikke opbevare dem
længere end 2 4 Tim er og altid paa et tørt,
k ø I i g t S t e d, i k k e f o r t æ t p a k k e d e.
Med Hensyn til Tilberedning af Svamperetter
samt Opbevarim! af Svampe henvises til den ovennævnte Bog: »Danmarks spiselige Svampe« samt
Kogebøger, særlig Frk. In g e b o r g S uh r:
»Mad « og Frk. Jen s en s K o g e b og.
C. M u Ild t,
Læge.

't

Ro·ben)Javn

n.e-rrebrogade 31 :-: Østerbrogade 31

(Tele/. Central 4686).
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(Tele/. Øbro I 145 y).

Aalborg

Jl ar)Ju.s

13ispensgade 22

S.øndergade 56

.,Sføpsfe .Speciol-'FoJ?J?efning i

l)erre-.CitJg~ri og Un'1erbeklædning.
€neudsalg ror Danmark ar

tiutibens eleganteste, l1olbbareste 09
prisbilligste qerre,Einneb.

Største Udvalg i

Slips, Hatte, fiandsker, Paraplyer, Slokke,
S1\kelørklæder, Sokker, S:ommelørklæder,
hvide og kulørle·,Vesle, kulørle }lianchelskjorler,
underbeklædning.
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ved Bagsværd kro (Etabl. 1873)

I~

anbefaler sin Forrrlui11!! 111ed

Co/(;nial-,

Vin-, Delikatesse- og FarvPhande!.
Tobat,ker og Cigarer.
Isen .'lranz, Glas og Fajance .
Alle Sorter Foderstoffer, Cement, Ta_,: p_a p,
11' ul og Co .~es.
Stort Ud·valg ~f Spisecho .~olader og Parfumer.

Alt til billigste !Jagspriser.
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4de Tur.

Frederiksdal
Kro

bekend\ for sin idylliske
!3e\iggenhed ved furesøen
og f rederiksdals Skove.
Knudepunktet for den ·

smukke Sejlads
paa

Fure- og Lyngby Sø.
)\nbefales 'Curisler,
Selskaber og foreninger
som )'ilaal for foreninger.

Stor Dansesal, Gyn~er
Keglebane rn. m.
Tel efon: Frederiksdal 5.

Ærbødigst

____f lf
________
f -~-~J-en_sen_.,
-
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Lyngby. ;- Prinsessestien. - Hummeltofte. - Frederiksdal. - Jægerbakkerne. - Bagsværd Søpavillon. - Bagsværd St.
Ud med Nordbanen til Kongens Lyngby
(II Kl. 50 Øre, III Kl. 30 Øre.) Ankommen hertil
kan vi vælge mellem· at sej 1 e med Dam pb a ad ene over Lyngby Sø og Kanalen (Se Fartplanen paa Omslaget) eller spadsere ad Pr in s e s s es tie n for at naa Frede ri k s da I. Bestemmer vi os for
det sidste,
holder vi til
venstre
ad
Jernbanevej,
der
udmunder
i Hovedgaden, Venstre om ad denne forbi Kirken
over Mølleaaen indtil Sorgenfri Slotspark. Ligeoverfor denne ved en hvid Villa, der ligger no•get tilbagetrukken, gaar vi ind ad Prinsesses tie n. Før
denne r'e t straks skærer Jerbanen, deler den sig
i flere Stier. Følg den nederste; den er nu ikke
mere til at tage fejl af. Imellem Villahavernes levende Hegn snor den sig langs Lyngby Sø med smaa
venlige Tit-Tit til denne. Et Skilt » Til Skovtofte«
faar os til at kigge op til højre, og vi bliver Magdalenehjemmets statelige Bygning var. En gammel
knudret Eg med en prægtig Krone staar paa . venstre Side af Sfien, lige før vi gennem ·en Laage
føres ind i Rummeltofte Have - den er ogsaa
vel værd at sende et Øjekast. Vi vandrer nu ad
-
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Hummelto.fte Haves kølige Stier; kommer atter gennem en Laage og har saa Frederiksdals Grund under Fødder. Det er selve Slotshaven. Om end Træernes Kroner næsten nejer sig ned til Jorden, har
vi dog alligevel herfra en skøn Udsigt over Dalstrøget, hvori Mølleaaen bugter sig imellem viltert Buskads og rigt vekslende Skovkrat. Paa
den modsatte Side ligger de to stejle, ved Kunst
frembragte Jægerbakker, som vi senere skal gøre
Bekendtskab med. Paa vor Vej i Slotshaven træffer vi ved det saakaldte Spurveskjul paa Louise
Kilde, opkaldt efter Ministeren, Geheimeraad Schulins Svigerinde Frk. Christiane Louise W årnstedt.
Vi gaar ved Louisekilden ned ad Trapperne og
skraar over en blød og dejlig Eng, passerer Mølleaaen over en hvidmalet Bro og følger nu Aaen
til den gamle Vandmølle og Kroen (Se Side 23),
som vil være de fleste Københavnere bekendt. Oppe paa Bakketoppen knejser den smukke, efter
Frederik III benævnte, Slotsbygning. Den bestaar
af en Hovedfløj med 1 Stokværk, Manzard og
Kælder og er opført Aar 1747 af Geheimeraad
S c hu I in, efter Tegning af Ja r din, nærmest i
Rokokkostilen. Desforuden er der to Sidefløje.
Ned ad Bakkerne breder sig Lysthavens saftiggrønne Plæner isprængt brof!ede Blomsterborter.
Vi maa ikke forsømme et Besøg paa Hjortholms
Ruiner ved Furesøen. Hjortholms Historie skriver
sig tilbage fra allerældste Tider. Sagnet beretter
saaledes, at det som befæstet Kongeborg tjente
Valdemar Atterdilg som Tovelilles Skjulested. Under Grevens Fejde var det Beskyttelsesstedet for
Chr. III's Tilhængere. Efter at det var skudt sønder og samme,1, overgav Kommandanten Peder
Godske det til Liibeckernes Hærfører, Grev Christoffer af Oldenborg. Nu henhører Ruinerne under
Frederiksdal. Fra Frederiksdal gaar der Dampbaade til Fiskebæk og Holte. En Afstikker til en
af disse smukke Steder eller maaske snarere en
Rundsejlads kan udmærket lade sig indflette under denne Tur. (Se Fartplanen paa Omslaget). Turen
gaar iøvrigt tilbage igen ad Vejen til venstre og
forbi Jægerhuset til J æg er b ak k en. Stien til
Jægerbakken drejer af lige overfor Jægerhuset.
-
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Fra Bakketoppen over Frederiksdal har vi Furesøen
i Kikkerten. Igen tilbage, passer en gammel Eg
og følg Vejen forbi Granerne til Skrænten ned mod
Bagsværd Sø. Hold her til venstre ad Bakkekammen langs Granerne. Herfra har vi den bedste Udsigt over Bagsværd Sø. Vi er meget højt til Vejrs.
Til venstre sk yder Aldershvile Næs sig ud i Søen.
Slotsruinen ser vi ikke. Den ligger helt gemt inde
i Vildnisset.
Paa Skovbakken lige overfor os har vi den lille,
hygg elige Bagsværd Søpavillon. Vi stopper op ved
en Bænk og gaar saa down stairs ad en ikke meget
banet Sti. Folk til Alders beder vi iagttage lidt
Forsigtighed her, da det er no-g et stejlt et Stykke.
Vi træffer dog snart paa en god Sti og følger den
højre om. Den gaar langs Bagsværd Sø og fortsætter om til Pavillonen paa Søens anden Side
(Se Side 15). Ved Pavillonen kan erholdes Baade
til Udlejning.
I umiddelbar Nærhed af Pavillonen ligger den
nye Vintersportplads med Kjælkebakken »Højnæsbjerg« og Kobberdammene, der fremtidigt vil drage
mange Københavnere ud til Bagsværd.
For at komme til Stationen vil vi denne Gang
dreje ind i Skoven ad Stien ved Fiskedammen. Et
Skilt viser os an. Følg Stien, der svinger ud til
en rød Villa. Nu er vi paa »Skovvejen «. Venstre
om ad denne, indtil Stationsstien drejer al paa
højre Haand.
Billet København II Kl. 70 Øre, III Kl. 40 Øre.
Denne smukke Tur fordr er egentlig ¾ Dag, for
at man skal faa det rette Udbytte af den, men den
kan godt gøres paa ½ Dag .
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Abonnementskort
mellem

Køben havn L og

Il Kl. Kr. 38.45 12 Md f Kr. 115,30
Bagsværd ·• 3 Md r. { III
• , 22,60
r.l » 67,80

Hareskov : 3
Farum:

•

f II • •
\lll •
fJI , •
\Ill • »

44 ,55 12
26,20

f •

l •

54.101'>
f
31, O
l
Skolebesøge nde h a lv Pri s.
3

,

133 ,65
78,60

• 162,20
• !l5,40

Orienteringskort til 4de Tur.
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Faru~ St.
Sortemose. -

5te Tur.

Farum Hotel. - Præstemose.
Præsteskov. - Ryget Skov. - Værløse Kro. - Værløse S t.

Vi stævner til det besungne Far u ml Billetpris :
II Kl. 110 Øre, III Kl. 65 Øre. Bag Stationen løber
der tilvenstre en Sti parallelt med J ernbanelinien,
der fører ned til Hotel »Fiskebæk« (Se Side
9) og Dampbaadenes Anløbssted (Se Omslaget).
Følg den til Kørevejen viser fra til højre. Den fører
os ind i Farumgaards Alle, der gør sig mærkbar
ve d sine ejendommelige candelabreformige Elmetræer plantede i snorlige Rækker, Nede paa Bakken
skæres denne af en Sti fra Byen. Hold venstre
om ad denne ned til Farum Sø. Ligefor præsenterer sig nu »C 1 a u s Nar s H o 1 m«. Der fortælles, at Kong Valdemar Atterdag engang lovede
sin Nar Claus en 0 at regere over og indfriede
sit Løfte ved at give ham denne 0. Senere inviterede Claus Kongen paa Aalesuppe ud paa Øen.
Paa· Kongens Spørgsmaal om, hvor den bebudede
Aalesuppe blev af, svarede Claus, at Hs. Majestæt
selv maatte søge Aalene i deres Suppe, hvo·raf der
var rigeligt serveret run dt om Øen.
Paa Kongens Besværing over dette Trak tement
svarede Claus frimodigt : »Som Øen saa Kosten. «
Følg Stien langs Søen gennem Skov og Krat
indtil Farumgaard. At »Adgang forbydes « bør ikke
lade Dem genere. Det er kun en gammel Fortidsoverlevering, der ikke længere skal tages saa alvorligt. Spadser trøstigt gennem Drejekorset og atter et, passer Jerngitterporten, og De faar Lejlighed til at betragte Hovedbygningens Facade med
et gammelt Urværk.
Har vi fortsat vor Gang forbi Farumgaards
Gartnerier og ligefrem ad Vejen, er vi imidlertid
naaet Majlræet.
Venstre Sving om dette, og vi er ved H o t e 1
»Farum« (Se Side 32), hvor der forefindes en stor,
skyggefuld Have, hvis ukunstlede Præg gør den
dobbelt indtagende. Ved Hotellet kan erholdes
Baade til Udlejning til Sejlads paa Farum Sø.
-81-

Har vi nu hvilet os ud her, begiver vi os til
»Præst- e bak k en«. Vi finder denne ved at følge Vejen ned til højre for Hotellet og videre ned
forbi Gadeposten. Et Skilt vil snart forklare os alt
videre fornødent Over Præstebakken bærer det
ad en Markvej ned over P r æ s t e m os e n med
utallige Smaasøer. Naturen -er vidt forskellig fra
den, vi tidligere har ført Dem rundt i, men De
vil forhaabentlig finde den ikke mindre dragende.
Under nogle fritstaaende Træer i noget, der hedder G r e t h e s h o I m, finder vi paa en lille Bakke

Hotel Farum

anbefales de ærede 'Curister. Pension kan erholdes .

.Stor .skyggefuld Have.

Bestillinger paa Selskaber og foreninger modtages .

.Stor Dan.se.sal fo refindes.

Ærbødigst A. Clausen .

»Maj træet«.
en udgravet Gravhøj. Med Nød og Næppe kan man
klemme sig ned meliem de store Kampedækste n.
Graven kan rumme 3-4 voksne Personer. Stiller
vi nu os Ansigt til Ansigt med Søen, vil vi en Streg
til venstre blive en Terrænsænkn ing var, den
saakaldte K o n )! V a I d e m ars Hu I vej. Det
berettes, at her gik Alfarvejen til København og
videre paa en Pælebro over Søen. Troværdighed en
heraf bekræftes ved nogle Reminisenser af Pælebygningen, som man ved flittig Efterforsknin g endnu
vil kunne finde.
Over et blødt og sidt Engdrag gaar Turen nu til
Kanalen, der forbinder den lille Kars ø med Farum Sø. Et Sted - vi kan ikke nærmere betegne
det, men De finder det meget let - er anbragt
-82 -
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en ret primitiv, men dog formaalstjen lig Bro. Over
den, og De sætter Foden paa Sortemo se. (Hvis
Broen skulde være fjernet, maa De til højre ud
paa Landevejen , over Gjeddevase Bro og saa til
venstre om Sænkningen ). Snart bestiger De »Dronningsholm« Højen. Det er vel værd at dvæle et
Øjeblik her ved den herlige Udsigt o·ver Mosedragene og den skovomkra nsede Farum Sø. Men saa
videre over Sortemose til Præ s t es k o v. Slet
saa galt som Ræven, der saa Rønnebærre ne, befind er vi os ;KKe, men for Damerne kan det være
drilsk no·k endda at naa ind i Præsteskov. Der
ligger nemlig et ret bredt Vandløb imellem, og
Broer øjnes ikke. Ved nærmere Eftersøgnin g vil De
dog snart oodage en Trærod i Vandløbet. Den vil
lette Dem Befordringe n Følg nu Søen et Bøsseskuds Rækkevidd e. og De er ved Gærdet i Ryg e t
Statsskov. Bliv fremdeles ved ad Søstien, indtil De
faar Øje paa nogle unge Graner, der markerer en
Vej op over en bøgeklædt Bakke. Ad denne og
gennem to Skovled. Pas paa at holde Dem klar
af alle Biveje. Bakken falder nu til den anden Side
og svinger gradvis til venstre. Bid Mærke i den
smukke Sænkning ved Vejens venstre Kant. Den
er bevokset med Birketræer, hist og her med forvildede Graner imellem . Det er det allerskønne ste Parti i Ryget Skov. Totaloverb likket vind es
dog først efter at være passeret Stendyssen ved
Skovled et paa Bakkens Top. Med Skovene liogend e
under skimtes i Vest G j ed de vase Bakker, i
Øst Farum Søens Blaa.

I

Sø~[1 !~~n~ !~s~~a ~g;en
F~ederiksholms Kanal 2 (Hj. afVamlkun,ton) Tlf. 7019
• 5947
Værnedamsvej I
254
Tlf. Nora
Blaagaards gade 7
• God th _ 914 Y
Godthaabsvej 18 A
Palæ 711 y
»
Ade (gade 6<l
• Øbro 707 x
Østerbrogade 63
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De faar nu tilgive, at De føres ud paa den
slagne Landevej, men Deres Appetit er sikkert
om end
vakt efter den ingenlunde magelige indtryksrige - Tur, saa De er taknemmeli g over
at vide Dem i Nærheden af Værløse Kro (Se Side
36). Den er kun 10 Minutter fjernet fra Skovledet.
Værløse Station ligger Side om Side med Kro-en.
Billet til København Il Kl. 95 Øre, III Kl. 55 Øre.
Gør ikke Turen under ½ Dag. Med smaa Afstikkere fra d enne Plan er ¾ Dag ikke for mege[
-- .... ~ ---

Orienteringskort til 5te Tur.
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aar De kommer til Skovs,

Lindholm St. Ørnemosen. -

&te Tur.
Lystrup Skov. - Kongehøjen. Hængebøgen. Højagergaard.
Slangerup.

Kan De disponere over en hel Dag, vil De faa
rigt Udbytte ved for en Gangs Skyld at stryge
de nærliggende Skovstationer forbi og køre gennem
Farum Lillevang og Uggerløse Hegn til Lindholm.
Billet: II Kl. 155 Øre, III Kl. 90 Øre. Fra Stationen
føres De til højre op over en Bakke ned til Lystrup
By. De møder her en rød V ejviserpæl. Den fortæller, at Vejen her gaar fra til Slangerup. Følg Anvisningen nogle faa Skridt, men hold saa til højre
ved et Gærde ned over Mosestien. Om faa Øjeblikke spadserer De nu i L y s t r u p S k o v, som
- lad det være sagt straks - ganske vist fattes
de venligt smilende Smaasøer, vi paa vore Ture
vanligt træffer paa, men til Gengæld er en Naturskov i Ordet:; rette Forstand. Terrænet er saa
~tærkt kuperet, og Vegetationen saa rigt vekslende,
saa yppig og skøn, at Skoven med Grund kan gøre
Fordring paa at staa M"a1 med Hareskovene og
Ryget Skov. Den er dertil endnu hyllet i sin jomfruelige Uberørtheds Klædebon, hidtil friet for profane Overgreb, saa den besidder en Nyfigenhedens
Interesse, der mærkværdigt nok hidtil har været
dulgt for de fleste. Paa disse Lovprisningers Holdharhed sætter vi dristigt en af den Slangerup Gæstgivers lækreste Kyllinger i Pant. Men - enfinl
Vi bevæger os ad Kongehøjen til, skærer en Vej,
og har nu alt Højen i Kikkerten. Den er en udgravet Gravhøj, hvad der endnu er Spor af. Paa
Toppen kan De hvile Dem med en herlig Udsigt
over Skoven ind over Landet. Frederik VII lod
i sin Tid foretage Udhug i Skoven, saa man fra
Højen kunde skue Frederiksborg Slot og Roskilde
Domkirkespir. Men del er gaaet her som saa mange andre Steder f. Eks. ved Hulsøen, Udhuggene
gror til, de skønne Udsigter gaar tabt. Turister
ransager forgæves deres Biidecker. Det var saadan engang - -f Frederik VII's Kærlighed til
Lystrup Skov gav sig forøvrigt ogsaa Udslag i,

::=:
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Sørg for Madkurven
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at han med sine smaa gule meget h)ppigt forelui,
Køreture rundt i Skoven.
Tilhøjre for Bænkene dukker Stien til »Ørnem.i11en« frem. Stien optages af en Vej, der fører forbi
et Hyldekrat, over en · Bro til ,m anden Bdkke.
Sving til højre for den langs Mosen, der her dækkes af Ellebuskads . Snart aabner sig et ubevok~et
Drag. Det begynder ved en Grøft tværs ind over
Mosen langs Buskadset. Følg den. Passer over en
skrøbelig Bro G j ør 1 øs e A a, og :Oe lander ved
et Skovled paa Mosens anden Side. For at finde
frem til Hænge bøgen, maa De først svinge
lidt til højre, nu til venstre og frem ad en Skovvej,
der snor sig ud og ind for sluttelig a t udmunde
i Tværvej. Paa dennes modsatte Side maa De se
at finde Høngebøgen , Den skjuler sig vel, er ikke
af særlig gigantisk Størrelse men et meget smukt
Eksemplar af Arten, Er De træt og mødig, kan De
bænke Dem om den,
Til venstre fører Vejen gennem Skoven op til
Høj ager g a ard med sine 310 Tdr. Lands Tilliggende. Et brillant Overblik over Slangerup og
Egnen nordefter haves herfra. Over Slangerup ser
man Hjørlunde Kirke rage op. Fra Højagergaa rd
fører en Marksti ned til Landevejen og denne
videre ind til Slangerup. Slangerup er kendt som
Erik Ejegods Fødeby og til Minde om ham og
hans Dronning er der i Nærheden af Kroen rejst en
Mindesten,
Ogsaa Biskop Thomas Kingo er født i Byen.
Han var tillige Præst fra 1668-1677. Paa Byens
Torv udenfor Posthuset staar hans Monument
med Buste.

- as -

Inskription en er saalydeade :
Psalmedigt eren
Thomas Kingo
F. i Slangerup 15. Dee, 1634
Præst i sin Fødeby
166'3-77
Biskop over Fyns Stift
1677-1703
D. i Odens,, 14. Okt. 1703
»Sjung og tro, saa skal Du stige
sjungende i Himmerige. «
Dette Monument blev rejst af
taknemmr:li ge Landsmænd .
Slangerup var tidligere, da Søen fra Roskilde
Fjord gik ind til den og videre over Farum til
Øresund, Købstad og havde megen Søhandel; efter Sigende blev Privilegiet givet af Erik Sjegod.
Efterhaand en tilstoppedes Søvejen, og Handelen
aftog. 1809 mistede Slangerup sin Købstadsre ttigi,ed samtidig med, at Hillerød og Frederikssu nd
blev ophøjet til Købstæder. Trindt omkring i
Byen træffer man paa Minder fra Købstadtide n,
6aaledes i Nærheden af Kingos Mindesmær ke en
Sten med Inskription: .
Hans Atke
Anno
1675
samt Slangerup Borgmester vaaben, og en anden,
der bærer Byvaabnet samt Aarstallene 1100-1809
tilkendegiv ende henholdsvis , naar Byen fik og mistede sine Købstadsr ettigheder.
l<:irken er meget gammel og gemmer ligeledes
paa mange Fortidsmind er, Epitafier og PortrætM edailloner af hensovede Borgmestre , Præster og
deres Hustruer,
Under Koret findes Begravelse r af Borgmester
Fans Atke og flere djærve Slangerupb orgere. Adfangen hertil er desværre spærret.
Dermed nedlægger vi vort Førerskab. Billet
København : II KL 170 Øre, III KL 95 Øre.

-
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Mansfeld-Billlner & Lassens eneste
ægte Brama-Livs-Elixir faas overalt - i
By og paa Land - i enhver velassorteret
Kolonial- og Detailhandel.

(Orienteringskort til 6te Tur).

Blomsterhazaren,
E. Rosendal,

Nørrebrogade 207.
Anbe faler sig til de ærede
Be boere i Slangerupbanens
Opland med smagfulde

· - - Krandse. - -

B / o,nsterdekora tloner
og Brudebuketter.
Stort Udv a lg i Pottepl anter.
Prompte Ex ped ition
Varerne br in ges ove ra lt.

-

Telefon:
40 -

Taga 206 y.

Aachener Therme=Sæbe,

for syge Heste og Kvæg,
anbefales af Dyrlæge og Hesteejere.
Eneste Fabrikan ter:

Mansfeld=Bfillner & Lassen,

Kjøbenhavn K.

B redgade 49.
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7de Tur.
Hareskov St
Hejrebakken.

»Ønskebøgen«.
Syvstjernen.
Værløse Kro.
Søndersø.
Værløse S t.

En meget smuk Tur skal vi nu føre Læserne
paa. Den er vel nok kendt af somme, men de r
er ikke rigti~ den Valfart Lil den, som der bør
være.
Løs Billet til Hareskov Station (II Kl. 75 Ør e,
!li Kl. 45 !Zre). Tilbagelæg Vejen som under 2den
Tur bag om Varehuset, ad Stationsall een og over
Baner.. J1old dernæst ind i Sko·ven ad t6rste Sti
1-aa ve r slt e haand. Den optages i en Vej, som
De igen maa venstre om ad, atter over Banen, passer
tlen nye ::ikovriue1gaa1d, og LJe lander ved .:, y v stje1nehusel.
t'ra cte,te kan man nu, om ma n vil, gaa to Veje og
endda naa samme Maal. tiar man srnaat med i ia,
kan man gaa videre frem ad Vejen, der fører fo, bi
,, ti aad~1.,e «, »l.Jranto-lte« indtil V ærløsgaard. hold
her til venstr e, og Kroen (Se Side 44) ligger da ligefor. Derlra 3 Min. til Stationen. Fra Syvstjernehuset
til Kroen ca. 10 /Vim. Der er paa delte Stykke
Vej vid Udsigt over Landet og :::ikovene til Søndersø.
Men har man rigelig Tid til Raadighed, og man
ønsker a'l dvæle ved Sleder, hvor :::ikov og Sø
Pagt i Pagt fremkalder denne forunderlige og utorklarlige tletagenhedsfølelse i os, den man uimodstaaeligl hengiver sig til for at nyde og kun alle.nyde, denne selve den skønne sjællandske alur's
intensive Favntag, da drejer man af til venstre ved
Syvstjernehusel ind ad Skovleddet. Vi finder e l
'l urislforeningsskilt: Vej lii Søndersø Vandværk .
Det er den Vej, vi vil. I Løbet af 5 Minu t·,er har
el prægtigt mange vi naael Ønske bøgen,
grenet Bøgetræ af hundrede Aars Ælde paa Vejens
ven tre Side. Anden Pinlsedagsfesterne under og
omkring den er forlængst hævdvundne. Da re jses
dannebrogsomvikh,de Talerstole, hvorfra der ly der
mangl el djærvt, dansk Folkeord, Oi da runge r
-
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Hurraerne ug Fød elandssangene under Skovens
hvalle Tag. Om Kvæ lden træder Svenden med
sin Pigelil - ja, de ældre for den Sags Skyld ogsaa - Dansen und er Ønskebøgen.
Vi naar vi d ere fremad ad Vejen ned i Dalens
Sk ød. Drej brat til høj re ved Turistforeningsskiltet op ad Hej r e bakken, saaledes kaldet efter
de mange Hejrereder, der en Gang var bygget i
F yrretræerne. Da Hejrer virkede ødelæggende
paa Skoven blev Fyrretræerne fældede, og Hejrerne flyttede . Stien over Hejrebakken er tydelig
markeret ved Spadehug og derfor let at finde.
Der er rigeligt med Bænke langs Stien; først en
til venstre, saa igen en til højre. Fra denne kan
man over Trætoppene skimte Søndersøens blaa
Øj e. I Bag~runden over Søen ses grønne Marke r
og venlige Bøndergaarde. En Kuriositet som en
Mossofa kan vi ogsaa, om vi lyster, faa Lejlighed
til at nedlade os paa. Vi s 1øder paa en Naturtrappe. Op til højre ad denne. Igen Bænke. Nu
~e nnem Graner op over en Bakke, der snor si6,
mellem Bøge. Hold Dem nu oppe paa Bakken
og bliv ikke forledt til at gaa ned ad en Vej. Vi
k ommer nu ud i Skovbrynet til en Bænk, hvorfra
vi har et Panorama, man skal lede længe om Mage til. Lige r.ed for os breder Søndersø sig, til
venstre i Skovgemmet Jigger Søndersø Vandværk
og Pumpestationer til Københavns Vandforsyning;
paa Søens anden Side Maaløv og Jonstrup, lige!01· Kirke-Værløse By og til højre Værløse By,
ti l Adskillelse fra Kirke-Værløse og~aa kaldet
Lille Værløse. Her kan man sidde længe og fryde
sig. Det er en vidunderlig smuk Udsigt. Der
haves just fra dette Punkt udmærkede Prospektkort.
Vor Tur gaar videre med et Hop over Grøften
og he n over Grørsværet indtil Vejen med Telefonled ningerne. Den følger vi og sidder saa i Løbet
a f 10 Min. bænkede i Værløse Kro (Se Side 44),
en rigtig gammel Landsbykro med moderne Tilsni t. Her er ·Lysthuse og Verandaer, hvorfra man
k an skue over alle Herlighederne, ia i klart Vejr
endog se Spirene paa Roskilde Domkirke.
Hr. Christiansens Bøf er uovertruffen i Velsmag.
-
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Den er som det bare Smør, forsikrer et Medlem
af akademisk Skyttekorp s, hvem vi forleden løb
Panden paa derude.
Men prøv selv - og husk paa, der er kun 3 Min.
Gang til '( ærløse Station.

Kommer De tidligt hjem,

da aflæg en Visit i "Folkets Hus", Jagtvej 69,
hvor De hver Søndag vil kunne overvære en
Theater forestill ing af »Arbejdernes Theater«•
Eftet4 Forestillinge n Bal.

"::=========--=--=-=-=·=··=·=-===================-----'"-""·---~;~

Væ rlø se
Kr o

====Te lefon Værløse 8 ====
Beliggende paa Vejen Hareskov-F iskebæk,
10 Minutters Gang fra
de naturskønne
Hareskove, Søndersø og Ryet Skov.
Herlig Udsigt over Sø og Skov,
i klart Vejr endog til Roskilde.
Klaver og Sal til Gæsternes fri Afbenyttelse .
Godt Smørrebrød. Forsk. a la carte Retter.
Hyggelig Have med Lysthuse til Madkurve.
Bestillinger paa Selskaber iodt. 150 Kuv. modt.
- - Reel Betjening.
Rillige Priser. -

Charl es Christiansen.
=====:::

.:~-=·-=··=·=··=·=··=·=··: :·=·
: ·=·=·=·=··=·=··=·=··=··=·=··=·=·===··=··=·=·=·=··=·

Baa dfar ten

paa Lyngb y-,- Fure- og
Vejle Sø.
(Se Fartplane n paa Omslagets 2. Side.)
- .u -
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Telefoner: 2146 og 6270.
Herværende største Detailforretning.
Nyeste og bedst indrettede Mælkeri.
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" Blandet Tog.
§§ Løber kun 15. Ma1-,1. Juli.
x Løber ikke Onsdag i Maj og September.
xx Løber i Maj og September Onsdag; i Juni, Juli og August Lørd ag.
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