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”Naturparken mellem Farum og Slangerup” var i mere 
end 80 år en uformel betegnelse for det naturskønne 
område omkring Mølleåens øvre løb midt i Nordøst-
sjælland. I 2016 opnåede egnen med sit karakteristiske 
istidslandskab domineret af tunneldale status af na-
turpark, dvs. en del af Danmark, der udpeget af Fri-
luftsrådet dækker større sammenhængende landska-
ber af regional betydning (Fig. 1). I samme anledning 
udkom samleværket ”Naturpark Mølleåen – geologi, 
natur og historie omkring Øvre Mølleå” (Naturpark 
Mølleåens Venner 2020). Det er bidraget heri omhand-
lende geologien og landskabsformerne, der i let om-
arbejdet udgave danner grundlaget for denne artikel.

Naturparken ligger i en del af istidslandskabet i 
Nordøstsjælland, som blev formet af gletsjere og 
smeltevand i slutningen af sidste istid for mellem ca. 
22.000 og 16.000 år siden. Under den efterfølgende 
senglaciale periode med smeltning af begravede død-
ismasser og indvandring af den træløse tundra fik 
området sit endelige præg frem til sidste istids slutning 
for 11.700 år siden. Tre gange i denne periode er mas-
sive dækker af gletsjeris gledet ind over naturparken, 
og hver gang har isen og smeltevandet føjet nye land-
skaber til og fjernet nogle af de gamle. Det skete både, 
mens isen trængte frem, når den stagnerede og når 
den til slut smeltede bort. Så alt i alt en ganske kom-
pliceret historie om et sammensat landskabs opståen.

Naturparkens karakteristiske landskab er en rolig 
moræneflade brudt op i stykker af skarpt skårne tun-
neldale, der stedvis kan være fulgt af lange åsrygge 
af sand og grus. Hertil føjer sig så en mosaik af ter-
rænformer som issøbakker, dødishuller og lave mo-
rænevolde. Vi øjner disse landskaber på turene ud i 
det fri, eller genfinder dem ved skrivebordet på kort 
og højdemodeller som her i bogen. Vi har ganske godt 
styr på dannelsen af landskabernes hovedtyper, men 
sværere bliver det, når landskaberne skal sættes i 
forbindelse med de geologiske procesforløb, der fandt 
sted under de forskellige isfremstød. Her står en lang 
række ubesvarede spørgsmål tilbage – herunder årsa-
gen til dannelsen af tunneldalene i netop dette om-
råde.

I det følgende gives et rids af landskabet: Hvad der 
kendetegner de enkelte terrænformer, hvor de findes 
og hvordan de kunne være dannet. Herpå følger et 
bud på det overordnede geologiske hændelsesforløb, 
hvorunder naturparkens samlede landskab blev for-
met i sidste istids slutning – og det med særligt fokus 
på tunneldalene, da det er dem, der giver naturparken 
sit helt særlige præg. Denne redegørelse er ledsaget 
af nytegnede landskabskort over Nordøstsjælland og 
naturparken. Bedre end mange ord viser de sammen-
hængene i landskabet, der tydeliggøres ved studier af 
Kortforsyningens digitale terrænmodeller, som de 

Geologi og landskaber i Naturpark Mølleåen 

AF: MICHAEL HOUMARK-NIELSEN 1 & STEEN ANDERSEN 2

1: Globe Institut, Københavns Universitet, Øster Voldgade 5-7, 1350 København K (michaelhn@sund.ku.dk); 
2: Melchiorsvej 10, 3450 Allerød (san@privat.dk) 

Houmark-Nielsen, M. & Andersen, S. 2020: Geologi og landskaber i Naturpark Mølleåen. Geologisk Tidsskrift 2020, side 
1–18. ISSN 2245-7097, København.



2     ·     Geologisk Tidsskrift 2020

trykket fra vandet i sprækker og hulrum i isen. Derved 
kunne vandet tilsyneladende løbe op ad bakke flere 
steder på dets vej fra Øresundskysten frem imod 
Roskilde Fjord. Strømmens retning ses bl.a. af lejrings-
forholdene i de åse, der som smalle rygge af sand og 
grus løber i bunden af tunneldalene. Vandstrømmen 
under tryk kunne også stedvis grave sig særligt dybt 
ned i underlaget og udforme bassiner, der i dag rum-
mer de karakteristiske langsøer. I andre tilfælde 
kunne tunnelen med dens smeltevandsstrøm på en 
strækning løbe op i selve ismassen, hvor så tunnelda-
len mangler i nutidens landskab. Tidsmæssigt hen-
førte Milthers dannelsen af tunneldalene til isens 
endelige afsmeltning fra Nordøstsjælland i slutningen 
af sidste istid – Milthers regnede med et simpelt af-
smeltningsmønster, hvor isranden fra sit yderste i 
Midtjylland i det store og hele gradvis smeltede til-
bage mod øst og efterhånden frilagde landet (Milthers 
1932), som det i lille skala er illustreret i Fig. 2. Det 
skete samtidig med, at gletsjernes flydning ændrede 
sig så at sige med uret, hvorved tilførselsvejene først 
gik over Norge, så Sverige for til slut at gå gennem 
Østersølavningen. I dag ved vi, at alene i slutningen 
af sidste istid for ca. 22.000 til 16.000 år siden har det 
centrale Nordøstsjælland tre gange været totalt dæk-
ket af isstrømme adskilt af tidsrum, hvor isen smel-
tede mere eller mindre væk. 

findes i Geocenter Danmarks GIS-database. Hertil 
kommer de geologiske jordartskort fra GEUS (De 
National Geologiske Undersøgelser for Danmark og 
Grønland) og den rige faglitteratur på området, 
hvoraf der her kun er referencer til et lille udpluk.

Den klassiske forklaring på 
naturparkens landskab – og dens 
opfølgning

I disse år er det netop 100 år siden, at teorien for dan-
nelsen af tunneldalene tværs over Nordøstsjælland 
mellem Øresund og Roskilde Fjord blev fremsat i 
bogen ”Nordøstsjællands Geologi” skrevet af Vilhelm 
Milthers (1922). Allerede en snes år tidligere var den 
idé blevet fremsat, at strømmende smeltevand i tun-
neler inde i og under isskjoldet havde udgravet de 
store dale fra de østjyske fjorde frem til den midtjyske 
højderyg, og den tanke overførte Milthers så til da-
lene i det nordøstlige Sjælland (Fig. 2). Milthers klas-
siske teori er i og for sig ganske ligetil og enkel, og den 
bringer system i en række observationer omkring 
dalene. Grundtanken er, at dalene er spulet fri ved 
hjælp af smeltevand, der løb ved basis af isen under 
højt tryk, både på grund af gletsjernes egen vægt og 

Fig. 1. Reliefkort over det centrale Nordøstsjælland. Naturpark Mølleåens afgrænsning er markeret med gul streg.
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A.V. Nielsens beskrivelse af naturparken siges at være 
et fuldgyldigt udtryk for pioner-generationen af dan-
ske geologer, der med Milthers i front skabte en sam-
let fortolkning af det danske istidslandskab. Det sidste 
af slagsen i øvrigt, for netop på dette tidspunkt i 
1960’erne opstod en ny skole inden for forståelsen af 
istiden – en skole, som også sætter dagsordenen for 
nutidens geologiske opfattelse af Nordøstsjællands 
landskabsformer og for denne beskrivelse. Med dette 
forbehold er status, at artiklen ”De geologiske forhold 
i Naturparken” så ubestridt står som beskrivelsen og 
indføringen i naturparkens landskaber med sine to i 
øvrigt klart tegnede og nyttige oversigtskort over 
naturparkens landskaber og jordarter. Blot må man 
under læsningen have for øje, at landskabets udvikling 
overalt er set gennem de Miltherske briller, ligesom 
man her og der savner en undren og et spørgsmål, om 
de beskrevne landskabstræk nu også har en dæk-
kende forklaring. Særligt interesserede vil i øvrigt ofte 
kunne finde oplysninger om enkelte lokaliteter i ældre 
bind af tidsskrifterne fra Dansk Geologisk Forening, 
bl.a. i referater fra de talrige ekskursioner i naturpar-
ken nævnt hos A.V. Nielsen.

Nye tanker om naturparken
Man kunne måske have forventet, at naturparkens 
landskab ville være et oplagt emne at studere i takt 
med, at nye teorier og redskaber vandt indpas i istids-
forskningen. Men det blev ikke tilfældet. Vi skal igen 
næsten et halvt århundrede frem, førend Nick Svend-
sen i en række artikler og samlet i ”Furesø Historien” 
(Svendsen 2012) sætter fokus på dannelsen af natur-
parken og dens tunneldale. Svendsen søger sine løs-
ninger ved bl.a. at sammenligne med nutidige eksem-
pler fra arktiske områder. Her refereres det f.eks., 
hvordan gletsjerporte, tunneldale og åse hører sam-

Figur 2 gengiver Milthers opfattelse af tunneldale-
nes udbredelse, og med nutidens opfattelse af land-
skaberne i Nordøstsjælland falder flere forskelle i øj-
nene. Milthers overså generelt, at der også findes 
tværgående tunneldale vest for Furesø. Endvidere 
stoppede tunneldalene for Milthers langs en linje mel-
lem Slangerup og Ølstykke, mens vi mener at kunne 
spore tunneldalene i hvert fald ud til Roskilde Fjord. 
Endelig mener vi at kunne se, hvordan tunneldalene 
breder sig vifteformet ud mod Roskilde Fjord til syd 
for Jyllinge, hvor bl.a. Værebro Å indgår. Det betyder 
for os at se, at tunneldalenes samlede netformede 
struktur i et stort trekantet område blev underspillet 
hos Milthers.

I ”Nordøstsjællands Geologi” (Milthers 1922) ind-
går tunneldalene kun som en enkelt – men fremtræ-
dende – brik i Nordøstsjællands landskab, og der 
skulle gå et halvt århundrede, førend der forelå en 
samlet og udførlig beskrivelse rettet mod det nordøst-
sjællandske system af tunneldale i dets kerneområde: 
Naturpark Mølleåen. Det skete i 1965 i bogen ”Natur-
parken mellem Farum og Slangerup” i et større afsnit 
om ”De geologiske forhold i naturparken” forfattet af 
geologen Arne Vagn Nielsen fra det daværende DGU 
– Danmarks Geologiske Undersøgelse (Nielsen 1965). 
Artiklen er skrevet med baggrund i A.V.’s store kend-
skab til området, og med hans fine og detaljerede pen 
giver den en omfattende redegørelse for hvert et 
hjørne af naturparkens landskab.

Når det drejer sig om tolkningen af landskabets 
udvikling, lægger A.V. Nielsen sig helt op ad Milthers 
model – den eneste større tilføjelse, som falder i øj-
nene, er forslaget om, at det krydsende net af tunnel-
dale er resultat af et sammenstød af istunger med lidt 
forskellig retning over Naturparken – og der sættes 
ikke for alvor spørgsmål ved, om teorien nu også kan 
forklare dette og hint træk i landskabet. På sin vis kan 

Fig. 2. Tunneldale-
ne s  udbre del s e 
(blå) og de tilhø-
rende israndslinjer 
(røde) over det cen-
trale Nordøstsjæl-
land. Overført efter 
V. Milthers (1922) 
til en terrænmodel. 
Naturparkens ud-
bredelse er vist 
med orange.



4     ·     Geologisk Tidsskrift 2020

Aktuelle oversigter – et væld af uafklarede 
spørgsmål

Oversigter, som opsummerer den eksisterende viden 
om de geologiske forhold i og omkring naturparken, 
findes i to nylige samleværker nemlig bogen ”Geolo-
gisk Set – Sjælland og øerne” (Gravesen et al. 2017), 
der er en beskrivelse af områder af national geologisk 
interesse, og i den nyeste udgave af ”Trap Danmark” 
(2019) med omtale af geologi og landskaber i Allerød, 
Egedal, Frederikssund, Furesø og Ballerup kommuner.

Alt i alt må situationen siges at være den, at den 
klassiske teori for tunneldalenes oprindelse giver det 
overordnede svar på historien om naturparkens dal-
systemer. Men hertil kommer en erkendelse af, at der 
eksisterer et væld af detailspørgsmål og observationer 
i forbindelse med tunneldalene og deres åse m.v., som 
må besvares, før det samlede hændelsesforløb er på 
plads. Det gælder både de processer, som har ført til 
landskabernes dannelse, og de isoverskridelser, hvor-
under det er foregået, og hvornår i det geologiske 
hændelsesforløb. Som et eksempel på den usikkerhed, 
der stadig hersker, kan nævnes at tunneldalenes op-
rindelse i forhold til de forskellige isfremstød opfattes 
meget forskelligt i hhv. Geologisk set – Sjælland og 
øerne og i Trap Danmark.

Omtale af naturparkens øvrige landskaber 
Oven for er henvist til litteratur og forfattere, som har 
haft en særlig betydning for forståelsen af tunnelda-
lene med deres åse og langsøer. Tunneldalsystemet er 
jo på en gang naturparkens karakterlandskab og 
samtidig det mest omdiskuterede med hensyn til dan-
nelse. Naturparkens øvrige terrænformer – moræne-
flader, dødislandskaber og issøbakker m.fl. (Fig. 3) – 
spiller langt fra samme rolle, og de geologiske proces-
ser, der har dannet dem, er generelt velkendte (Smed 

men, og at tunneldalene andetsteds kan danne net-
værk, der måske kan sammenlignes med naturparkens 
system af tunneldale. Et væsentligt punkt i Svendsens 
tanker er, at tunneldalene udgraves ved episodiske 
hændelser i forbindelse med voldsom udstrømning 
af smeltevand, de såkaldte jøkelløb. I denne sammen-
hæng fokuseres bl.a. på Farum sandet – en udbredt 
smeltevandsaflejring dækket af morænefladen med 
typelokalitet i Nymølle Grusgrav. Endelig forsøger 
Svendsen at indpasse Naturparkens geologiske hæn-
delsesforløb i den herskende nedisningsmodel omfat-
tende de tre nævnte isfremstød fra slutningen af sidste 
istid, uden at det dog lykkedes at trænge til bunds i 
spørgsmålet.

Udover de nævnte publikationer direkte omhand-
lende naturparken er der naturligvis megen viden og 
inspiration at hente om naturparkens tunneldale i 
mere generelle beskrivelser. Let tilgængelige og ind-
sigtsfulde er et par artikler af Per Smed (1995). Her 
understreges bl.a., at tunneldannelse i gletsjerisen er 
en udpræget dynamisk proces, hvor tunnellerne især 
fungerer under sommertidens store afsmeltning for 
derefter evt. at lukke helt ned om vinteren. Efterføl-
gende forår åbner tunnellerne igen, måske med en lidt 
forskudt beliggenhed. Dette kunne bl.a. føre til, at 
selve tunneldalene blev gravet langt bredere, end den 
enkelte tunnels dimensioner kunne retfærdiggøre. I 
en artikel om det sjællandske istidslandskab foreslår 
Smed (2014), at svinget i hovedretningen af tunnelda-
lene fra Øresundskysten til Roskilde Fjord svarer til 
krumningen i gletsjerbevægelsen i det såkaldte Øst-
jyske isfremstød, som derfor også tænkes at angive 
tidspunktet for dannelsen af tunneldalene. Johannes 
Krüger (1989) har i en oversigt over de nyere opfat-
telser af tunneldale og åse bl.a. nævnt, at en tunneldal 
kan blive langt bredere end selve tunnelen, når op-
blødt materiale fra dalsiderne nærmest suges ind i den 
smalle tunnel og transporteres bort. 

Fig. 3. Issøfladbakke ved Lynge nord for Naturparken. Bakken ligger frit og hæver sig synligt over morænefladen. Den indgår i 
en større gruppe af fladbakker mellem Lynge og Kollerød, der ses på reliefkortene Fig. 1 og 10. Foto T. Brandt 2019.
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kunne også ske, at strukturer i de nedre tæpper 
skabte buler i det øvre og på den vis stadig kunne 
spores. Det er dette komplicerede mønster af gletsjer- 
og smeltevandsskabte landskaber fra en serie af is-
overskridelser, som i dag møder os i naturparken, og 
som vi har forsøgt at udrede. 

Landskabskort Nordøstsjælland 
Den digitale terrænmodel over Nordøstsjælland giver 
et detaljeret indblik i landskabets former og topo-
grafi, og på det viste reliefkort er Nordøstsjællands 
mest iøjnefaldende landskaber trukket frem (Fig. 4). 
Den dominerende landskabsform er morænefladen 
– det relativt jævne eller svagt bølgede landskab, der 
er opstået langs bunden af de fremadskridende glet-
sjere. Stedvis kan morænefladen være overpræget af 
aflejringer fra den afsmeltende is, hvor et karakteri-
stisk landskabselement er issøbakker med afrundet 
omrids og højder på op til 10–15 m over omgivelserne 
(Fig. 3).

På kortet ser man, at en nær retlinet grænse – At-
temose Skrænten – adskiller den lave moræneflade 
omkring Arresø fra en 10–15 m højere moræneflade-
flade omkring Allerød og i naturparken. Langs skræn-
ten findes nordgrænsen af en udbredt formation af 
sand og grus (Farum sandet), som menes aflejret 
foran NØ-isens randmoræner og dækket af de ung-
baltiske isstrømmes sedimenter og terræn. 

Randmorænerne er dannet som aflange bakkestrøg 
ved sammenskydning af lagene langs fronten af glet-
sjerne. Da gletsjerne gled frem over Nordøstsjælland 
i flere retninger og deformerede lag af forskellig alder, 
kan man med forsigtighed henføre kortets forskellige 
randmoræner til de enkelte gletsjerfremstød. Nord-
østsjællands dominerende randmoræne – med øge-
navnet ”Nordøstsjællands rygrad” – strækker sig fra 
Nordkysten gennem Gribskov på vestsiden af Esrum 
Sø og videre ned i Store Dyrehave og vest om Sjælsø. 
Dette markante bakkestrøg blev grundlagt ved et 
genfremstød under NØ-isens generelle tilbagesmelt-
ning for omkring 20.000 år siden, hvorefter bakkeryg-
gen blev overpræget og sløret af mindre bakker fra 
senere fremstød. Randmorænerne fra den Østjyske 
Isstrøm og Bælthav isstrømmen optræder hyppigt, 
men er generelt mindre fremtrædende i landskabet. 
Eksempler ses bl.a. fra Halsnæs til Gilleleje, hen over 
Gribskov, øst for Esrum Sø og langs Øresundskysten.

Under tilbagesmeltningen af Bælthav Isstrømmen, 
opstod desuden sværme af lave morænevolde ned 
over Nordøstsjælland i en generelt nordøst-sydvestlig 
retning. Disse morænevolde har måske deres oprin-
delse i et regionalt udbredt sprækkesystem i isen, der 
opstod i kølvandet på en sen udstrømning af det 

2014; Krüger 2017). En undtagelse herfra er de så-
kaldte ”morænerygge”, der her indføres i en større 
sammenhæng og omtales nærmere i det følgende 
afsnit om Nordøstsjællands landskab.

Nordøstsjællands landskab – naturparkens 
indramning

Det landskab, der møder os i Nordøstsjælland og 
naturparken, er et typisk istidslandskab, der blev skabt 
af gletsjere, smeltevandsfloder og dødis over en for-
bløffende kort årrække på godt 8000 år ved slutningen 
af sidste istid. Der fandtes naturligvis også landskaber 
før den tid, men deres former og udbredelse har ikke 
kunnet afsløres i nutidens terræn.

Danmark og Nordøstsjælland ligger i randområdet 
for det store isskjold, der udsprang i den skandinavi-
ske fjeldkæde, og som under de strengeste kuldepe-
rioder bredte sig ud over de omgivende lavlande. 
Tidsrummet for mellem 30.000 og 15.000 år siden var 
en sådan særlig kold periode, og her trængte glet-
sjerne fra forskellige retninger fire gange ind over 
Danmark og dermed også Nordøstsjælland (Hou-
mark-Nielsen et al. 2017). Den tidligste – Kattegat Is-
strømmen – dækkede kun den nordligste del af 
Nordøstsjælland, mens de tre yngste isfremstød fra 
NØ-fremstødet og fremefter invaderede hele Nord-
østsjælland og dermed naturparken.

For landskabsdannelsen i naturparken i det cen-
trale Nordøstsjælland kan vi dermed tage udgangs-
punkt i tre hinanden efterfølgende isfremstød fra ældst 
til yngst:

1. NØ-fremstødet, især et genfremstød til de store 
israndsdannelser i Gribskov for ca. 20.000 år siden fra 
det mellemste og sydlige Sverige.

2. Det Østjyske fremstød for ca. 18.000–17.000 år 
siden fra øst over Skåne til Sjælland.

3. Bælthav fremstødet kom som det sidste for ca. 
17.000–16.000 år siden fra sydøst gennem den vestlige 
Østersø. En sidste fase – det såkaldte Øresund frem-
stød – havde sin rand kort sydøst for naturparken og 
har sandsynligvis påvirket afstrømningen af smelte-
vand her. Hertil kommer den gradvise smeltning af 
dødisen over de følgende årtusinder indtil begyndel-
sen af vor nuværende varmetid for 11.700 år siden.

Hver gang gletsjerne trængte frem, kunne isen og 
smeltevandet føje nye aflejringer og nye landskabs-
former til Nordøstsjælland, og i samme omgang 
kunne gletsjerne sløre eller fjerne nogle af de ældre 
aflejringer og terræner. Nordøstsjælland kan noget 
forenklet ses som et område, hvor tre til fire isfremstød 
ét for ét trak et nyt tæppe af aflejringer og landskaber 
hen over regionen. Tæpperne kunne stedvis have 
store huller, så de ældre landskaber stod frem. Det 
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Fig. 4. Landskabskort over Nordøstsjælland baseret på studier af digitale terrænmodeller og geologiske jordartskort samt den 
forhåndenværende litteratur.
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sammenflettede tunneldale findes ikke magen til i 
Danmark, og det er dette dalsystem, der på mange 
måder har bestemt udviklingen af den samlede natur 
og af de kulturelle udfoldelser i området. Naturpark 
Mølleåen ligger i den mest markante og skarpt skårne 
del af dette særlige tunneldalsystem, og i de følgende 
afsnit zoomer vi ind på naturparken med dens aflej-
ringer og landskaber og præsenterer samtidig en god 
bid af den geologiske historie. 

Naturparkens geologi 
I det følgende afsnit gives en kort oversigt over ud-
valgte aspekter af naturparkens geologi. Vi lægger ud 
med en oversigt over naturparkens aflejringer og 
landskaber illustreret ved hjælp af et blokdiagram (Fig. 
5). Dernæst følges op med en diskussion af forskellige 
aspekter af tunneldalenes geologi, da tunneldalene jo 
på en gang er naturparkens særlige element og et 
endnu uafklaret geologisk fænomen. Og endelig slut-
ter vi med et landskabskort og en samlet beskrivelse 
af naturparkens terrænformer og et tilløb til en model 
for dens geologiske udvikling.
Blokdiagrammet Fig. 5 viser forholdene i størstedelen 
af naturparken nord for en linje fra Farum til lidt syd 
for Ganløse og videre til Ølstykke. Syd for denne 
linje i den opfyldte Søndersø-dals område ligger kal-
kundergrunden 20 m dybere, og lagpakken er mere 
kompliceret opbygget. Landskabet forandrer sig ikke 
synderligt hen over grænsen – dog synes mængden 
af brede dalstrøg og lavninger lidt større over dalen. 

baltiske isskjold med kurs mod Odsherred – en ud-
strømning som muligvis blev sat i gang af store mæng-
der smeltevand ved basis af isskjoldet tilført gennem 
tunneldalene. Strømningen i isen ville herved have 
medført en strækning af gletsjeren, der formindskede 
isens tykkelse og medførte dannelse af dybe sprækker 
i en bred zone mellem den smeltende del af isen i 
Odsherred og den tilbageværende is i Nordøstsjæl-
land.

Smeltevandet fra ismasserne og fra søer i dødis 
søgte i Senglacialtid ud mod det arktiske hav i Kat-
tegat via tunneller og åbne floder i sprækker i isen, 
mens det foran gletsjerne i dødisterrænet løb i smel-
tevandsdale og på smeltevandssletter. Som kortet 
viser, er smeltevandsdale og -sletter ikke særligt iøj-
nefaldende i Nordøstsjællands landskab, men i dalene 
ud mod Roskilde Fjord og Kattegat er spor fra afsmelt-
ningstidens floder skjult under Stenalderhavets aflej-
ringer og yngre tørve- og mosedannelser.

Inde under gletsjerne løb smeltevandet i sprækker 
og tunneler, hvor det stedvis spulede og udgravede 
dybe dale – tunneldale – i landskabet under isdækket. 
Et fremtrædende system af sammenflettede tunnel-
dale strækker sig fra Øresund til Roskilde Fjord, og 
den centrale del af disse tunneldale med deres åse er 
naturparkens karakterlandskab. I den østlige del ses 
tre tunneldale, der udgår fra Vedbæk, Strandmøllen 
og Klampenborg ved Øresund og løber sammen i 
Furesø og Lyngby Sø/Bagsværd Sø. Videre mod vest 
spreder dalene sig ud i et vifteformet net, der ved 
mødet med Roskilde Fjord strækker sig fra Jyllinge i 
syd til lidt nord for Frederikssund. Et sådant net af 

Fig. 5. Blokdiagram med na-
turparkens landskaber og af-
lejringer. Aflejringer og land-
skaber er: A: kalk, B: smelte-
vandssand og –grus (Farum 
sandet) og C: moræneler. 1: 
moræneflade, 2: issøbakke/
fladbakke, 3: dødishul, 4: lav 
morænevold, 5: tunneldal, 6: 
langsø og 7: ås. Tegning Tor-
ben Andersen 2019.
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i sletten. Farum sandet graves bl.a. i Nymølles store 
grusgrave, som er typelokalitet. Da man gravede 
under grundvandsspejlet i søen i Nymølle fandt man 
ofte ravklumper i de mest finkornede sandlag, hvor 
det var skyllet sammen med forkullede plantestumper 
i de såkaldte ravpindelag.

Moræneler med smeltevandsaflejringer (C). Som den 
øverste aflejring og i overfladen af Naturparken finder 
vi tykke lag af gletsjeraflejret moræneler med under-
ordnede indslag af sand og grus aflejret af smeltevand. 
Hvis Farum sandet som antaget er dannet for 20.000 
år siden foran randmorænerne fra den afsmeltende 
NØ-is, så har gletsjere senere i to omgange været inde 
over området under hhv. det Østjyske fremstød og 
Bælthav fremstødet. Der er dog ikke i naturparken 
tilstrækkeligt kendskab til de øverste jordlags beskaf-
fenhed og oprindelse til, at man har kunnet eftervise 
dette hændelsesforløb her.

Istidens landskabsformer
Morænefladen (1), som vi finder den i naturparken, 
er en rolig, svagt bølget bundmoræne dannet langs 
sålen af gletsjerne – i dette tilfælde fra det yngste is-
fremstød, Bælthav fremstødet. Medvirkende til fla-
dens rolige form er også den jævne overflade af det 
underliggende Farum sand. Stedvis er morænefladen 
småkuperet med talrige småsøer og lavninger veks-
lende med afrundede og kuppelformede bakker. Her 
har den opnået et umiskendeligt dødispræg, fordi den 
sidst afsmeltende og stilleliggende, døde is har afsat 
et uregelmæssigt tæppe af aflejringer på morænefla-
den. Dødisens landskaber omfatter issøbakker (2), 
dødishuller (3) og lave morænevolde (4), alle afsat 
på morænefladen og i mindre grad i tunneldalene 
under afsmeltningen af isen fra Bælthav fremstødet. 
De talrige issøbakker består af sand og ler aflejret i 
søer og vandfyldte lavninger omkranset af smeltende 
dødis, og når isen senere smeltede, stod søernes aflej-
ringer tilbage som hvælvede, isolerede bakker i land-
skabet. Dødishuller – lavninger efter smeltede klum-
per af dødis – er ligeledes almindelige overalt både 
på morænefladerne og i tunneldalene. Dalenes bund 
er senere blevet udlignet og opfyldt, og langt flere 
dødishuller kan skjule sig under de udfyldte lavninger.
De lave morænevolde er uregelmæssige, få meter høje 
og diffust forløbende rygge mest bestående af moræ-
neler. Deres retning i naturparken er oftest nord-
sydlig. Ryggene er tidligere observeret og kortlagt ved 
studier af luftfotos (Sjørring 1973), men nogen kon-
klusion omkring deres dannelse eller betydning, blev 
dengang ikke fremlagt. Ryggene har sandsynligvis 
deres oprindelse i et regionalt sprækkesystem på 
grænsen mellem dødis og aktiv is. I begyndelsen blev 

Lagfølgen

Kalksandskalk (A). De dybeste lag, vi normalt møder 
i naturparkens vandboringer, er aflejringer af kalk fra 
undergrunden. Kalkens øverste lag er stærkt knust og 
sprækket og dermed et fortrinligt grundvandsmaga-
sin, mens kalken dybere nede er vandstandsende på 
grund af den kraftige cementering. Kalken er en så-
kaldt kalksandskalk fra Danien, der består af små 
sammenkittede korn af kalk, der blev aflejret i et 
subtropisk hav for omkring 65 millioner år siden. 
Langt størstedelen af Nordøstsjællands undergrund 
består af kalksandskalk med den formelle betegnelse 
Københavnskalk eller – i ældre litteratur – Saltholms-
kalk. Københavnskalken kendes ikke alene fra borin-
ger, for i istidens moræneler og smeltevandaflejringer 
indgår talrige blokke af kalk og flint, der er løsrevet 
fra undergrunden af gletsjere og smeltevandsfloder. 
Den såkaldte Terkelskov kalk, der tidligere blev udnyt-
tet i de gamle kalkværker i Nymølle og i Hestetang 
ved Mølleåen, består af sådanne løsrevne blokke af 
kalk indlejret i smeltevandsgrus i så stor mængde, at 
kalkblokkene kunne graves fri og brændes. Bortset fra 
den mere end 25 m dybe Søndersø-dal udgør kalkens 
overflade, efter talrige boringer i området at dømme, 
en temmelig jævn erosionsflade, der trods mindre 
buler og lavninger ligger få meter til begge sider af 
kote 0.

Smeltevandsgrus og -sand (B). Undergrundens kalk 
er overlejret af sand og grus med en samlet tykkelse 
på omkring 30 m – Farum sandet. Direkte på kalko-
verfladen finder man ofte et lag bestående af kalk- og 
flintblokke, som er løsrevet fra kalkoverfladen og 
rullet i smeltevandsfloderne. Stedvis ses også lidt 
moræneler på overgangen mellem kalk og sand.  F a -
rum sandets tykke smeltevandsaflejringer rækker 
langt ud over naturparken, som det er nærmere omtalt 
i ”Furesø Historien” (Svendsen 2012). Det er almin-
deligt antaget, at Farum sandet er aflejret som en 
mægtig smeltevandsslette foran det store randmoræ-
nekompleks, der løber fra Gribskov til Furesøen. Fa-
rum sandet er i så fald dannet for omkring 20.000 år 
siden, og der er dermed et vældigt tidsmæssigt hul 
mellem kalkoverfladen og aflejringen af Farum sandet. 
I dette tidsrum har gletsjere et utal af gange passeret 
hen over området, og det er disse gletsjere, der havde 
skuret og afrømmet kalken til en nøgen kalkoverflade, 
da Farum sandets smeltevandsfloder strømmede hen 
over området. Overfladen af Farum sandet i naturpar-
ken synes ud fra boringerne at være ganske jævn og 
beliggende i omkring kote 30 m. Det er utvivlsomt 
noget nær den oprindelige overflade af smeltevands-
sletten, man her møder, og de efterfølgende gletsjere 
er antagelig gledet frem uden i større grad at erodere 
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forklaring på tunneldalenes særlige netmønster, deres 
lokalisering og udbredelse, men vi vil i det følgende 
omtale nogle af de hypoteser, der har været i spil for 
at belyse tunneldalene. Det sker med afsæt i et par 
statusopgørelser over tunneldales rolle i istidsland-
skabet og de processer, der har ført til deres dannelse, 
sammenfattet af Kehew et al. (2012) og van der Vegt 
et al. (2012).

Her slås det fast, at tunneldale opstår under isskjol-
det i kanaler, der dræner smeltevand under højt tryk 
bort fra isskjoldet og styret af en trykgradient, der 
falder i retning mod isranden. Dalene er ofte udgravet, 
hvor gletsjeren har befundet sig over lavpermeabel 
undergrund som f.eks. kalksten, og under disse for-
hold er dalenes tværsnit smallere og stejlere end i 
områder med bedre vandførende underlag. Dalene 
ophører ofte brat, hvor de møder israndslandskaber, 
smeltevandssletters toppunkter eller store deltaer. 
Lange og retlinede dale uden særlig indbyrdes forbin-
delse formodes dannet ved stationært og langvarigt 
udløb af smeltevand, mens sammenflettede og netfor-
mede dalsystemer sandsynligvis knytter sig til kort-
varige, periodevise eller pludselige, måske endda 
katastrofale udbrud af subglacialt smeltevand. Disse 
kunne f.eks. opstå ved udtømning af smeltevands-
søer på- eller under gletsjeren, evt. i forbindelse med 
dannelse af hurtigt strømmende gletsjere, der har 
mistet fodfæste med underlaget. Når det specielt 
gælder tunneldalene i naturparkens område har vi 
endvidere lænet os op ad oversigter over problemstil-
lingen givet af Smed (1995) og Svendsen (2010). 

Netværk af tunneldale
Landskabets udseende omkring Buresø kan illustrere 
det særlige netværk af tunneldale med tilhørende åse, 
der findes i naturparken (Fig. 6). I østenden af Buresø 
mødes tre tunneldale med forskellig retning: 1) Dalen 
med Bastrup Sø med nær ØNØ–VSV-lig retning, 2) 
den nord–syd gående dal langs Ganløse Eged med 
Ganløse Ås, samt 3) dalen gennem Buresø med retning 
nær sydøst–nordvest. Disse retninger repræsenterer 
tre hovedretninger af tunneldalene i naturparken og 
i dalsystemet som helhed. Ganløse Ås løber fra syd 
ind i dette krydsfelt, og ved indgangen til Buresø 
skærer åsen hen over dalbunden på en måde, der viser, 
at alle tre tunneldale med hver sin hovedretning må 
have eksisteret, da Ganløse Ås blev dannet. Antagelig 
er dalene lige gamle, idet der ikke kan spores nogen 
form for aldersrelation mellem dem, hvor de mødes. 
Dette er et generelt billede, der rækker ud over selve 
naturparken. Observationer omkring Ganløse Ås kan 
i øvrigt yderligere belyse detaljer i udviklingen under 
Bælthav fremstødet, som det nærmere er omtalt i af-
snittet om tunneldalenes aldersforhold. 

sprækkerne fyldt op med materiale, der styrtede ned 
fra oven. Efterhånden som sprækkerne åbnedes, op-
stod der langstrakte trug mellem de afsnørede rækker 
af død is, hvor både smeltevandets sand og grus samt 
mudderstrømme af moræneler blev aflejret som illu-
streret af Smed (2013). I forbindelse med isens ende-
lige forsvinden blev sedimenterne til slut efterladt på 
overfladen, hvor de har dannet morænevoldene, der 
smyger sig ovenpå de øvrige landskabsformer med 
undtagelse af issøbakkerne. 

Tunneldalene (5), der skærer sig ned i morænefladen 
og Farum sandet, er dannet af floder, der udgravede 
afløbsrender ved basis af gletsjerne, og som førte 
store volumener af smeltevand ud mod det isfrie 
forland i vest. Selvom dalbunden mange steder i dag 
synes udglattet og tilgroet med tørv, så er det over-
ordnede bundrelief med tærskler og langsøer (6) ofte 
fremtrædende i landskabet. På lange strækninger i 
sprækker og tunneler blev der aflejret flodsedimenter, 
der er bevaret i form af åse (7) – slyngede, smalle grus- 
og sandrygge. Disse løber oftest i tunneldalene, hvor 
de blev aflejret på flodbunden af smeltevandet i tun-
neldalene, mens vandstrømmen var ved at miste sin 
kraft. 

Naturparkens tunneldale
Den enkelte tunneldal i naturparken med dens åse og 
langsøer ligner så mange andre tunneldale rundt om 
i landet. Men som noget særligt i naturparken og uden 
lige andetsteds indgår tunneldalene i et kantet net-
værk, hvor dale i forskellige retninger løber parallelt, 
forlænger hinanden, rammer ind i hinanden eller 
krydser over hinanden. Hertil kommer, at naturpar-
kens tunneldale på uforklarlig vis brat kan opstå, 
spærres af tærskler eller lukke igen på en form, som 
ikke ligner de hulninger af dalbunden, hvor lang-
søerne findes. 

På landskabskortet over naturparken (Fig. 10) står 
nettet tydeligt frem, men ikke desto mindre har dets 
helt særlige struktur hidtil nærmest været overset. 
Måske fordi det først er igennem studiet af terrænmo-
dellerne, at mønsteret står så klart frem, at det kræver 
en forklaring. På V. Milthers oftest benyttede land-
skabskort (Fig. 2) er tunneldalene generelt udtegnet 
med en vestgående forløb, der er i overensstemmelse 
med hans geologiske model for tunneldalenes op-
ståen. I landskabskortet indlagt i ”Naturparken mel-
lem Farum og Slangerup” (Nielsen 1965) fremstår 
netstrukturen dog tydeligt og forklares forsigtigt som 
resultatet af et sammenstød af gletsjere med forskellig 
retning.

Vi finder ikke, at der i dag eksisterer en dækkende 
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Svendsen (2011) har peget på, at et 12 millioner år 
gammelt istidslandskab med tunneldale – The Laby-
rinth – i Antarktis kunne være en nærliggende analog 
til naturparkens sammenflettede dalmønster, også selv 
om landskabets dimensioner er otte til ti gange større 
end hos os. The Labyrinth er dannet under et isdække, 
hvor smeltevand har udformet et krydsende net af 
dale med mellemliggende brudstykker af den tidli-
gere overflade – altså tunneldale (Denton & Sugden 
2005). Mange af dalene har et retlinet forløb og er 
parallelle ganske som i naturparken. Det hænger i The 
Labyrinth sammen med, at dalene er skåret ned i en 

Vestenden af Buresø byder også på en særlig dal-
struktur. Sødalen stoppes her brat i en skrænt og 
knækker vinkelret mod sydvest ind i en smal tunnel-
dal. Efter nogle hundrede meter knækker denne tun-
neldal igen skarpt mod nordvest, passerer over en 
tærskel i niveau med morænefladen og fortsætter op 
mod Jørlunde. Her gentages mønsteret i kanten af 
byen: Tunneldalen knækker i en ret vinkel mod SV og 
fortsætter i en snæver kløft ned i den udtørrede Jør-
lunde Sø, der har samme retning som Buresø. Så-
danne kantede dalforløb er langt fra ualmindelige i 
naturparken.

Fig. 6. Landskabet omkring Buresø viser tunneldalenes kantede netstruktur. I dalenes bund løber åse, f. eks Ganløse Ås fra Bunds 
Å-dalen rundt om Ganløse Eged til Buresø, samt en unavngiven ås fra Bunds Å mod Slagslunde. Lave morænevolde på moræne-
fladen løber sine steder ned i og henover tunneldalene og åsene f. eks mellem Jørlunde og Slagslunde.

Fig. 7. Stenesknold og tunnel-
dalssvinget i vestenden af 
Buresø set fra sydvest. Stenes-
knold ses til venstre og tun-
neldalsiden på sydbreddens 
næs anes bag træerne til højre. 
Fra Buresø bag granerne i bag-
grunden stiger tunneldalens 
bund med mere end 25 m og 
drejer i skarpe vinkler rundt 
om den 59 m høje Stenesknold 
til venstre i billedet. Foto T. 
Brandt 2019.
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isen. En anden mulighed er, at reservoirer af smelte-
vand har været gemt under isen længere mod øst i  
f. eks. Øresunds eller Østersøens lavninger.

Et andet problem ved teorien om jøkelløb i natur-
parkens område er manglen på ansamlinger af store 
blokke, som jøkelløbene måtte have skyllet med sig. 
Dem skal man helt ud til smeltevands-sletterne om-
kring Bregninge og Stenrand i NV-Sjælland for at 
finde. Ansamlinger af halve meter store kalkblokke i 
gruset ved det tidligere kalkværk i Hestetang har dog 
krævet rigtig høj vandføring. Kalkblokkene kan være 
hentet i nærområdet vest for Farum Sø, hvor tunnel-
dalen passerer hen over nordflanken af Søndersø-
dalen, og hvor kalkundergrunden hæver sig en snes 
meter. Problemet her er dog, at kalkblokkene indgår 
i Farum sandet og allerede var aflejret langt inden 
Mølleå tunneldalens dannelse. 

Dødisens aftryk i tunneldalene
Et dybdekort over langsøen, der huser Farum Sø, viser, 
at der på langs af søen i dens nordlige del findes en ned 
til 15 m dyb rende, mens søens sydlige tredjedel er en 
lavvandet hylde med dybder på mindre end 3 m (Fig. 
8). Den stejle skrænt mellem de to dele af søen bugter 
sig uden om Klaus Nars Holm. Langs søens nordlige 
bred og ind mod tunneldalens væg findes to strøg af 
åse med mellemliggende lavninger, der sandsynligvis 
krydser hinanden lidt øst for Kalvebakke. Sø- og sump-
områderne i Præstemosen og Skovvænget på sydsiden 
af Farum by ligger i tunneldalens bund, men er afskå-
ret fra søen af åsene. Dalbunden langs nordsiden af 
tunneldalen danner hermed også en hylde i nær 
samme højde som hylden i søens sydlige del. 

overflade af den hårde magmabjergart dolerit, og 
derfor følger et system af sprækkezoner, hvor dolerit-
ten i forvejen var knust og lettere at erodere. Sådan 
var forholdene ikke ved basis af de yngste gletsjere, 
der dækkede Nordøstsjælland. Her bestod underlaget 
af bløde og ukonsoliderede sedimenter uden synlige 
strukturer, der kunne give ophav til netmønsteret, med 
mindre et meget stormasket net af sprækker har været 
til stede – f.eks. dannet ved skrumpning af de øverste 
jordlag i et miljø domineret af stærk permafrost eller 
afspejlende sprækkezoner og andre svagheder i kal-
ken. Selv om netmønsteret fra the Labyrinth på be-
snærende vis ligner naturparkens, har de geologiske 
forhold været så meget anderledes fra vores hjemlige, 
at denne tilsyneladende lighed ikke fører til løsningen 
af naturparkens forhold.

Tunneldalenes funktion – jøkelløb
Svendsen (2010) har bl.a. argumenteret for, at den 
kraftige vandløbserosion i gletsjernes underlag i for-
bindelse med dannelsen af tunneldalene skyldes 
tømning af store søer under isen, hvilket har resulteret 
i kraftige smeltevandsudbrud – jøkelløb – foran isran-
den, hvor hastigheden i vandstrømmen har været 
gevaldig og vandmængden enorm. Det er os ikke 
fremmed, at hurtig frigivelse af store mængder smel-
tevand kan have spillet en dominerende rolle under 
udformningen af tunneldalene i naturparken. Men vi 
mangler i Nordøstsjælland spor i landskabet efter 
store gletsjersøer, hvis da ikke ligefrem de lavninger, 
der i dag huser Furesøen, Søndersø og Bagsværd Sø, 
og hvorfra de vestlige tunneldale synes at stråle ud, 
har kunnet udgøre de fortidige vandmagasiner under 

Fig. 8. Højdemodel 
og dybde-forhold i 
og omkring Farum 
Sø. Tunneldalens 
generelle overflade 
ligger mellem 4 m 
over og 4 m under 
søens vandspejl. 
Mellem 4 m og 8 m 
under vandspejlet 
findes en stejl skrå-
ning af søbunden 
ned mod den dybe 
rende, hvor søbun-
den ligger mere end 
8 m under vandspej-
let. I de dybeste dele 
når dybden mellem 
12 m og 16 m.
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Bagsværd Sø, dvs. i samme område, hvor det store, 
vifteformede system af tunneldale begynder. Mod vest 
tynder Farum sandet ud 5 til 10 km øst for Roskilde 
Fjord, et skifte der falder sammen med området, hvor 
flertallet af de markante tunneldale gradvist ændres 
til mere fladbundede lavninger. Fig. 9 viser dog også, 
at tunneldalene udelukkende er til stede i Farum 
sandets sydlige udbredelsesområde, mens der i den 
nordlige del ingen tunneldale findes. 

Teoretisk set burde det vandførende Farum sand 
snarere have hæmmet end medvirket til dannelsen af 
tunneldalene, idet formationen vil lede vandet bort 
frem for at dæmme det op ved grænsen mellem is og 
underlag. Når dalene alligevel findes i formationens 
sydlige og vestlige udbredelsesområde, kan det måske 
skyldes, at der her har været et særligt højt input af 
smeltevand til underlaget i modsætning til områdets 
nordlige del. Måske har også den hydrauliske led-
ningsevne været forringet på grund af permafrost, 
eller fordi Farum sandet er mere finkornet jo længere 
materialet er transporteret mod vest dvs. bort fra 
kildeområdet. Alt i alt anser vi det dog ikke for særligt 
sandsynligt, at Farum sandet har haft en afgørende 
finger med i spillet omkring tunneldalenes lokalise-
ring.

Undergrundens strukturer og tunneldalene
Tværs over Nordøstsjælland fra Vedbæk ved Øresund 
til Jyllinge ved Roskilde Fjord løber Søndersø-dalen 
– en såkaldt ‘begravet dal’, dvs. en dalsænkning i 
undergrundens kalkaflejringer, der er udfyldt og skjult 
af istidens aflejringer. Det har været foreslået, at dalens 
tilstedeværelse kunne have spillet ind i lokalisering 
af tunneldalsystemet. Kortet Fig. 9 viser Søndersø-
dalens forløb sammen med nettet af tunneldale. Dalen 
har næsten retlinede sider, er 3–4 km bred, og kalko-
verfladen i dalen ligger 20–30 m lavere end i omgivel-
serne. Store mængder sand afsat af smeltevandsfloder 
udfylder især dalens dybere dele. Dannelsen af dalen 
er uafklaret, men i følge den seneste opfattelse er der 
sandsynligvis tale om en gravsænkning, hvor et 
bælte af undergrunden er sunket ned langs brudzoner 
i kalken, efterfulgt af erosion og opfyldning (Sander-
sen & Jørgensen 2016). 

Ved vurderingen af terrænet over dalen kan man 
særligt hæfte sig ved, at Furesø spænder tværs over 
dalen, og at søens nordside så nogenlunde flugter 
med dalsiden, som det også gælder for Farum Sø. 
Endvidere at området over Søndersø-dalen synes 
præget af erosion med lavninger og brede dale som 
Søndersø inklusive de lavtliggende områder vest for 
flyvestationen og ved Måløv. Ud mod Roskilde Fjord 
synes sydsiden af det samlede net af tunneldale i 
nogen grad at flugte med Søndersø-dalens sydgræn-

Denne særlige udformning af landskabet omkring 
Farum Sø skyldes, at afsmeltningen af dødis kraftigt 
har modificeret den oprindelige tunneldals relief. 
Farum Sø tunneldalen var fra begyndelsen eroderet 
ned til dybder på op mod 20 m. Søens nuværende 
dybe rende med de stejle sider er bevaret, fordi en stor 
blok af dødis særligt længe har ligget tilbage i denne 
centrale del af tunneldalen og dermed friholdt den fra 
at blive opfyldt med aflejringer fra dødisens afsmelt-
ning. Derimod er der mellem den centrale dødisklump 
og tunneldalens sider blevet opbygget hylder af aflej-
ringer fra den afsmeltende is og af nedskred fra tun-
neldalens sider. 

Vandboringer i de lave områder bag om åsene på 
nordsiden af søen underbygger modellen. Under det 
jævne tæppe af tørveaflejringer findes her en meget 
urolig jordoverflade. Ofte med moræneler, men også 
med sand og grus fra isens afsmeltningstid – i en enkelt 
boring ned til en dybde af 20 m under overfladen 
svarende til dybden i søens dybe rende. Vi formoder, 
at disse forhold dels afspejler tunneldalens oprinde-
lige bundrelief med trug og tærskler, dels kan henfø-
res til begivenheder efter smeltevandsløbets ophør, 
hvor der i tunneldalen herskede ekstremt ustabile 
forhold med en mangfoldighed af smeltende dødis-
blokke, åsbakker, vanddrukne og udskridende jord-
masser, småsøer med sandaflejringer o.a.

Udviklingen omkring Farum Sø sætter dermed 
fokus på betydningen af dødisens afsmeltning for 
tunneldalenes nuværende udformning. Typisk står 
naturparkens tunneldale klart tegnede i landskabet, 
men på ganske mange steder fremtræder dalsiderne 
også diffust med ujævnt terræn, indskæringer, mindre 
issøbakker, udskridninger og holme som spor efter 
afsmeltningsperiodens ændringer. Det gælder f.eks. 
sydsiden af Farum Sø omkring Svaneholm og lange 
strækninger langs sydsiden af dalen syd for Ganløse 
Eged. Måske har længelevende klumper af dødis 
stedvis ligefrem været nødvendige for at forsegle dele 
af tunneldalene. 

Tunneldalenes lokalisering – Farum sandet
Spørgsmålet om, hvorfor tunneldalene optræder i et 
smalt bælte netop på tværs af Nordøstsjælland, har 
været debatteret lige siden V. Milthers påviste eksi-
stensen af dalene. En afgørende faktor i denne diskus-
sion kunne være underlagets beskaffenhed. I tunnel-
dalenes udbredelsesområde ligger Farum sandet 
umiddelbart under den dækkende moræneflade, og 
tunneldalene i naturparken synes generelt at nå et 
tital meter ned i Farum sandet under morænedækket. 
Farum sandets tykkelse og udbredelse er skitsemæs-
sigt kortlagt (Fig. 9). Østgrænsen for den mægtige 
formation findes omkring en linje Sjælsø-Furesø-
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skydninger i jordskorpen med ledsagende hævning 
og indsynkning til følge. Det er ligeledes en kends-
gerning, at den store, begravede Esrum-Alnarp dal 
tværs over Skåne og Nordøstsjælland har været udsat 
for indsynkning langs forskydninger under den sid-
ste istid, selv om dette dalføre intetsteds kan spores 
i landskabet. I naturparken og i tunneldalsystemet 
som helhed finder vi dog ingen klare tegn på, at tek-
toniske bevægelser i den Fennoskandiske randzone 
har spillet ind ved landskabets dannelse. 

Mindre fremtrædende, men dog markante er de 
S–N-gående dale i nettet af tunneldale. De største af 
disse dale løber noget uregelmæssigt, sandsynligvis 
som resultatet af senere erosion. Men herudover fin-
des typiske tunneldale som f.eks. dalen med Ganløse 
Ås, hvortil kommer en række korte, skarpt skårne 
kløfter f.eks. på nordsiden af Jørlunde Sø og i Gan-
løse. Her er vel atter tale om tilfældige sammenfald, 
men skulle man søge en forklaring bygget på struk-
turer i undergrunden, så skæres Nordøstsjælland af 
en serie af N–S-gående forkastninger. En af disse løber 
langs Roskilde Fjord, en anden gennem Københavns-
området – den såkaldte Carlsberg forkastning, som 
er aktiv den dag i dag. Også under naturparken løber 
en N–S-gående forkastning i undergrunden, men det 
er uklart, hvornår den har været aktiv, og om den 
overhovedet har påvirket istidens aflejringer. At tek-
toniske bevægelser i Carlsberg forkastningens for-
længelse mod nordvest skulle have givet ophav til 
dannelsen af Furesøen ved forskydning langs forkast-
ningszonen som foreslået af Jacobsen et al. (2013), er 
ikke fundet af Svendsen & Boldreel (2011).

se. Det skal dog understreges, at der på ingen måde 
er tale om indsynkning af landoverfladen, for ind 
imellem findes områder, hvor landskabet er intakt 
tværs over dalen – f. eks det store område vest for 
Furesø. Ud over den tilsyneladende øgede erosion 
over Søndersø-dalen, så afspejler dalens retning sig 
tilsyneladende kun i en række markante dalsider i 
istidslandskabet ved Vedbæk. Hvad der er årsag til 
disse sammenfald er ikke indlysende, og hvorvidt der 
overhovedet er en årsagsmæssig sammenhæng mel-
lem tunneldale med samme retning som Søndersø-
dalen og brudzonen i kalken er særdeles uklart. 
Skulle man søge en forklaring på et særligt erosions-
mønster over den begravede dal, så må det bedste 
bud være, at lagfølgen med bl.a. Farum sandet er 
anderledes i dalen og dermed også smeltevandets 
respons på gletsjernes underlag. 

I naturparken og hele den nordvestlige del af 
tunneldal-området er de dominerende terrænformer 
SØ–NV-rettede og skarpt tegnede. Det gælder således 
velkendte åse, langsøer og tunneldale som Strø 
Bjerge, Buresø, Jørlunde Sø og det nedre løb af Være-
bro Å. Mod sydøst kan dalretningen følges frem til 
Søndersø-dalen og muligvis videre gennem Søn-
dersø til Bagsværd. Som det fremgår af højdemodel-
lerne (Fig. 1 og 6) fremstår lange strækninger langs 
disse tunneldale med knivskarpe og helt parallelle 
sider, og denne ekstreme parallelstruktur kalder også 
på en forklaring. Dalretningen SØ–NV svarer til den 
Fennoskandiske randzone, som adskiller det skandi-
naviske grundfjeld fra det danske lavland, og som 
gennem millioner af år har været årsag til store for-

Fig. 9. Udbredelsen 
af tunneldale i Nord-
østs jæl land sam-
menlignet med den 
omtrentlige udbre-
delse af Farum san-
det efter Svendsen 
(2010, grøn stiplet 
linie) og undergrun-
dens topografi om-
kring den begravede 
Søndersø-dal efter 
Binzer & Stockmarr 
(1994).
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være dannet på et tidligere tidspunkt, hvorefter vand-
strømmen har skiftet hovedretning. Der må således 
fra tid til anden have været store variationer i smel-
tevandets afstrømningsmønster i tunneldalene under 
Bælthav fremstødet. Ganløse Ås synes at være dannet 
under forhold med passivt strømmende vand, der 
fulgte de eksisterende terrænforhold i tunneldalene 
og kunne løbe i skarpe knæk, hvilket må være sket i 
en sen fase af afsmeltningen. En smeltevandsflod med 
styrke til at udgrave tunneldalene må have strømmet 
langt kraftigere, men har i så fald næppe kunnet 
foretage knæk og løbe skarpt om hjørner uden at ef-
terlade spor i landskabet. 

Hvordan det kantede net af tunneldale er skabt, 
forbliver også i denne sammenhæng lidt af en gåde, 
og ingen af de ovennævnte forslag til dalens lokali-
sering eller dannelsesmåde synes at være fyldestgø-
rende. Tilbage står alene den kendsgerning, at det må 
have været de hydrauliske forhold og de dynamiske 
egenskaber i isskjoldet, der har afgjort, hvordan smel-
tevandet via forbundne sprækkesystemer og tunneler 
har løbet inde i isen og videre mod basis af gletsjeren. 
Her har det kunnet flyde som et tæppe af vand langs 
fladen mellem is og underlag eller i kanaliserede 
strømme i underlaget under dannelse af tunneldale. 
Da vand løber fra højt mod lavt tryk, og da trykfaldet 
er størst ud mod isranden, er det den vej smeltevan-
det har fulgt, og dermed bestemmes også i store træk 
tunneldalenes orientering. Skal en af de ovennævnte 
modeller for daldannelse fremhæves, så synes det ud 
fra tunneldalsystemets formverden mest sandsynligt, 
at dalene er udskåret under hurtige udstrømninger 
af smeltevand rettet mod et israndsområde i vest. 
Hvor dette har befundet sig er uvist, selv om rand-
området traditionelt er placeret langs Roskilde Fjords 
østlige kystland. Men da der ikke findes markante 
randmoræner eller større smeltevandssletter her, må 
smeltevandet have fortsat sit løb mod vest oppe i is-
skjoldets sprækkesystemer eller som et udbredt fly-
dende tæppe langs isskjoldets sål, der under særlige 
omstændigheder har kunnet udgrave lave og brede 
smeltevandsløb i underlaget i forlængelse af de klas-
siske tunneldale på tværs af Roskilde Fjord og dele 
af Hornsherred.

Landskabskort naturparken
Naturparkens landskab er overordnet set ganske en-
kelt i sin opbygning. Udgangspunktet er en ensartet 
og rolig moræneflade, der på grund af tunneldalene 
er opdelt i en halv snes større eller mindre, kantede 
brudstykker. Mod nord omkring Allerød og Vassin-
gerød er morænefladen så godt som ubrudt, mens 
opdelingen mellem tunneldale og moræneflader bliver 

Det er vores opfattelse, at der næppe med dagens 
viden findes sikre indicier på at – og i bekræftende 
fald hvordan – eventuelle bevægelser langs den Fen-
noskandiske randzone og dens ledsageforkastninger 
i bl.a. Søndersø-dalen overhovedet skulle have påvir-
ket udformningen af tunneldalene. 
 

Tunneldalenes alder. 
En fastlæggelse af alderen af tunneldalene og åsene 
og deres placering i isfremstødenes kronologi er van-
skelig, og der findes kun ganske få holdepunkter at 
udgå fra. Forholdene kompliceres yderligere, fordi 
dødis fra et isfremstød kan forsegle landskaberne og 
vanskeliggøre, at nye isfremstød kan sætte varige 
spor. Vi har derfor valgt at skære igennem med en 
simpel model, som primært tager udgangspunkt i, 
hvorvidt tunneldalene med deres åse er dækket af 
bundmorænens aflejringer eller om de modsat skærer 
igennem dem.

Der findes ingen absolutte aldersbestemmelser af 
naturparkens aflejringer og landskaber. Det nærme-
ste, vi kommer, er en relativ aldersbestemmelse af 
strøget af tunneldale og åse mellem Strø Bjerge og 
Uggeløse, som er omtalt nærmere nedenfor i under-
afsnittet om naturparkens åse. Strø Bjerge-Åsen er 
dækket af moræneler af baltisk herkomst og foldet 
og forskudt af istektoniske bevægelser fra sydøstlige 
retninger, og regnes derfor som dannet under det 
næstsidste isfremstød – det Østjyske – hvorefter den 
blev overskredet ved det følgende Bælthav fremstød.

De øvrige tunneldale, bestående af det store, sam-
lede net, skærer igennem Bælthav-isens moræneflade, 
og så vidt vore studier af litteraturen eller observa-
tioner i åbne profiler rækker, er hverken tunneldalenes 
bund eller åsene dækket af moræneler udover hvad 
der måtte stamme fra den sidst afsmeltende dødis. 
Alle tunneldalene synes desuden at være samtidige, 
idet vi i intet tilfælde har konstateret tegn på en al-
dersfølge, hvor tunneldalene mødes – måske med et 
par ubetydelige undtagelser ved vestenden af Buresø 
og ved Jørlunde. Vi antager derfor, at det store net af 
tunneldale er dannet under det seneste store fremstød 
for 17.000–16.000 år siden – Bælthav fremstødet. 

Observationer omkring Ganløse Ås kan i øvrigt 
belyse detaljer i udviklingen under den senere del af 
dette isfremstød (Fig. 6). Ganløse Ås er typeeksemplet 
på en ung ås med sin skarpe, ubrudte form og kun 
med et spredt dække af morænemateriale udsmeltet 
fra tunneldalens loft eller sider. Som tidligere omtalt 
var de omgivende tunneldale med deres forskellige 
retninger dannet, førend åsen blev til. Ved sydvest-
hjørnet af Ganløse Eged skærer Ganløse Ås desuden 
en ældre SØ–NV-gående ås beliggende i tunneldalen 
mellem Slagslunde Skov og Bundså. Denne ås må 
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der dog ofte fremtræder helt eller delvis udlignet ved 
jordflydning og anden opfyldning. Større områder 
præget af dødisens afsmeltning findes dog ikke i na-
turparken i modsætning til landskabet nord for Lynge 
og Vassingerød. Isolerede landskabselementer fra 
dødisens afsmeltning som f.eks. issøbakker, dødishul-
ler og små morænevolde ligger derimod spredt ud 
over både moræneflader og tunneldale i Naturparken.

Issøbakkerne er som oftest omkring 5 til 10 m høje, 
med afrundet bundflade og et blødt kuppelformet 
tværsnit. Større, egentlige issø-fladbakker findes ikke 
i naturparken, men er udbredt på morænefladen nord 
for (Fig. 3). Det største område i naturparken præget 
af dødishuller er Bøllemosen mellem Ganløse og Ba-
strup Sø, som danner en sænkning i terrænet med 
talrige småsøer og moser. Fra Bøllemosen fører en 
lavning mod Bastrup Sø, der har ført smeltevandet fra 
isklumperne ud mod tunneldalen. På søens modstå-
ende side findes et mindre område med dødishuller 
også med afløb mod Bastrup Sø.

Morænevolde løber i en tæt stime ind over natur-
parken, hvor de passerer hen over de øvrige land-
skabselementer som moræneflader, tunneldale og i 

langt mere uklar både vest og syd for naturparken. 
Hen over disse to grundlæggende enheder – moræ-
neflade og tunneldale – er dernæst lagt en række 
mindre terrænelementer: Lave morænevolde, issøbak-
ker og dødishuller. Disse skyldes overvejende afsmelt-
ningen af den seneste, stilleliggende dødis i området. 
Terrænmodellen med det ovenpå liggende landskabs-
kort (Fig. 10) illustrerer det landskab, som kan tolkes 
ud fra terrænet, jordarterne, geologiske profiler, opslag 
i litteraturen m.v. 

Den gennemskårne moræneflade fremstår i almin-
delighed roligt og småbakket både i det enkelte brud-
stykke og brudstykkerne imellem. Fladens højde over 
havniveau svinger mellem ca. 30 og godt 50 m. Dens 
højeste områder finder vi i et bælte fra Værløse til 
Jørlunde med Stenesknold (51 m) og bakkerne i den 
sydlige del af Ganløse Eged (59 m) som de højeste 
punkter (Fig. 6). Ved naturparkens nordrand danner 
området omkring Lynge-Nymølle en banke med høj-
der omkring 60 m.

Hist og her har den sidst afsmeltende dødis også 
sat sit aftryk på terrænet i form af et småkuperet ter-
ræn med hurtigt skiftende småbakker og lavninger, 

Fig 10. Landskabskort over Naturparken. Tunneldale fulgt af åse gennemskærer morænefladen. Det samlede landskab er derefter 
påklistret issøbakker og mindre morænevolde samt gennemhullet af dødislavninger. Lokalisering se Fig. 1.
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undersøisk ryg gennem Buresø og videre vestpå gen-
nem en lavning i terrænet. I hele dette forløb fremstår 
åsen som en skarpt tegnet og næsten sammenhæn-
gende grusryg kun afbrudt af et par mindre skår. En 
forløber for Ganløse ås blev som tidligere nævnt aflej-
ret af en smeltevandsstrøm, der først løb mod vest fra 
Bundså dalen mod Slagslunde-dalen. Men herefter 
må strømmen have foretaget et skift via dalen ved 
Ganløse Ege til Buresø – Bastrup Sø tunneldal. 

Tre andre åsstrøg findes i naturparken hhv. langs 
nordsiden af Farum Sø forbi Gedevase (Fig. 11), langs 
nordsiden af Langesø-dalen i kanten af Uggeløse Skov, 
samt i Bundså-dalen og dens fortsættelse ind i Slags-
lunde dalen. For disse åse er der tale om kæder af 
langstrakte bakker, der også generelt er lidt mere 
uregelmæssige i form end den markante Ganløse Ås. 
For alle de Ø –V gående åse gælder, at de følger nord-
siden af tunneldalene. Om det er et tilfælde vides ikke.

De nævnte åse er alle forholdsvis spinkle og unge 
og tilhørende tunneldalenes store net. En langt større 
og langt mere bastant ås er Strø Bjerge-Uggeløse åsen, 
der kan følges fra nordkanten af Kedelsø-dalen syd 
for Lynge og herfra fortsætter forbi Uggeløse, øst om 
Lystrup og videre mod nordvest til Nordøstsjællands 
største ås: Strø Bjerge (Fig. 4). Strø Bjerge-Uggeløse 
åsen adskiller sig på flere måder fra naturparkens 
øvrige åse. For det første ved sin store, sammenhæn-
gende længde på henved 15 km. Dernæst ved sit 
brede tværsnit og sin plane overflade, der sammen 
med profiler i Strø Bjerge viser, at åsen blev afsat først 
i en tunnel og senere i en åben sprække i den Østjyske 
is. Og endelig ved at åsen sammen med de tilhørende 
åsgrave er dækket af et tykt lag moræneler, fordi den 

sjældne tilfælde også åse. Gode eksempler på de lave 
morænevolde ses bl.a. omkring Jørlunde Sø (Fig. 6). 
Her og andetsteds i naturparken er det karakteristisk, 
at visse af ryggene buer svagt fremad mod vest på 
overgangen fra morænefladerne og ned i tunnelda-
lene. En forklaring kunne være, at isen i dalene blev 
strakt lidt længere mod vest end isen på plateauerne, 
hvilket har skabt et tungeformet sprækkemønster i 
mødet mellem moræneflade og tunneldal.

Naturparkens tunneldale er skarpt skårne dalstrøg 
i kontrast til de omgivende moræneflader. Dalenes 
bredde er generelt et par hundrede meter og dybden 
op mod 10–20 m; sjældent mere. Dalenes sande dybde 
er imidlertid større, når fyld fra søer og moser mod-
regnes. Dalsiderne fremstår som oftest som tydelige 
skråninger med vel markeret skræntkrone mod mo-
rænefladen. Men stedvis kan dalsiderne også være 
ganske uregelmæssige, nemlig der hvor dødisens 
afsmeltning har sat sit præg. Dalbundene er tilsyne-
ladende jævne og flade – til dels på grund af tilgroning 
– men rummer talrige tærskler, moser og småsøer, der 
dækker over et mere voldsomt bundrelief i selve tun-
neldalene. Større langsøer findes i de dybeste partier 
af dalene: Farum Sø, Bastrup Sø og Buresø, mens 
tidligere langsøer som Langesø, Kedelsø og Jørlunde 
Sø i dag er tørlagte. Mindre søer, moser og tørveskær 
ses overalt, bl.a. i dødishuller i dalbunden.

Åse følger tunneldalene på flere strækninger. Ene-
stående er Ganløse Ås, der udspringer i Bundså-dalen 
på sydsiden af Ganløse Eged og herfra drejer næsten 
vinkelret op i dalen på skovens vestside (Fig. 6). Ved 
mødet med dalen mellem Buresø og Bastrup Sø knæk-
ker åsen endnu en gang brat for at fortsætte som en 

Fig. 11. Åsen Grethesholm i 
vestenden af åsrækken langs 
Farum Sø. Foto I.J. Brandt 2017.
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dække, hvor to lag moræneler oven på hinanden aldrig 
er påvist. Men at Farum sandet skulle være dannet 
under det Østjyske fremstød stemmer ikke overens 
med, at Strø Bjerge-Uggeløse åsen – i alle tilfælde for 
de østlige deles vedkommende – er opbygget oven på 
Farum sandet som et yngre landskabselement. Vi har 
derfor i denne beskrivelse valgt at fastholde den hid-
tidige model, hvor Farum sandet er aflejret foran 
NØ-fremstødets randmoræne og derefter i Naturpar-
ken er overskredet ved to gletsjerfremstød. Denne 
tolkning må imidlertid tages med et vist forbehold, 
fordi vores viden om hvilke forskellige lag, der følger 
ovenpå hinanden i områdets åbne profiler er begræn-
set. De to omtalte modeller for Farum sandet illustre-
rer i øvrigt på bedste vis den usikkerhed, der hersker 
om alderen og forløbet af de geologiske processer i 
naturparken.
 

Bælthav fremstødet
Bælthav fremstødets gletsjere og smeltevandsfloder 
er naturparkens store landskabsdanner i den foreslå-
ede model. Naturparkens moræneflade opstod ende-
ligt som gletsjernes bundmoræne under Bælthav 
fremstødet, og det var også under Bælthav fremstødet, 
at det store net af tunneldale skar sig ned i fladen, og 
de tilknyttede åse blev dannet. Med nedsmeltningen 
af Bælthav-isen tog udviklingen af dødislandskabet 
for alvor fart. Det skete for omkring 16.000 år siden, 
da isstrømmen over Nordøstsjælland gik i stå. Af-
smeltningen var hurtigst i begyndelsen, og det er 
sandsynligt, at morænevoldene faldt på plads og is-
søbakkerne blev dannet over en relativ kort periode. 
Jorddækkede og isolerede partier af dødis kunne 
derimod overleve i årtusinder, og de sene stadier i 
udviklingen af istidslandskabet fortsatte med fal-
dende styrke helt ind i begyndelsen af den nuvæ-
rende varmetid for 11.700 år siden.

Slutning
På de foregående sider har vi forsøgt os med en over-
sigt over det landskab, der møder os i Naturpark 
Mølleåen og det omgivende terræn – og ikke mindst 
over de problemer, der tårner sig op, når vi skal for-
klare landskabets opståen og de processer i istiden, 
der ligger til grund herfor. Vi håber, at oversigten vil 
give læseren lyst til selv at gå på opdagelse i natur-
parken til fods eller på cykel og efterfølgende, når 
udelivet ikke længere lokker, at gøre brug af de 
samme kilder til viden, som vi har anvendt. Meget 
kortmateriale og litteratur ligger frit tilgængeligt på 
de digitale medier, andet kan lånes på bibliotekerne.

Til slut vil vi tilføje et par strøtanker, som for os 
sætter geologien i særligt perspektiv. Vi finder det 

efter sin dannelse er blevet overskredet af en ny is-
strøm fra sydsydøst, Bælthav isstrømmen, der også 
har foldet og forskudt dele af åsen (Sjørring 1973). 
Toppen af åsen fremstår derved som en del af den 
regionale moræneflade, der også i dette område er 
påtrykt en sværm af mindre morænerygge. Hvordan 
Strø Bjerge-Uggeløse åsen fortsætter øst for Uggeløse 
vides ikke. En mulighed kunne være, at åsen på en 
eller anden måde er koblet til de store grusgrave i 
Nymølle. Ja det har endog været foreslået, at åsen kan 
følges videre til åsstrøget nord om Farum Sø (Sjørring 
1973).

Landskabets alder
Naturparken er lagt i et istidslandskab skabt i slutnin-
gen af sidste istid, hvor gletsjere fra randen af det 
skandinavisk isskjold trængte ned over Danmark. Tre 
isfremstød satte hver deres præg på naturparkens 
landskab for mellem 20.000 og 16.000 år siden, og 
herefter blev landskabet løbende modificeret under 
afsmeltningen af dødis indtil begyndelsen af den 
nuværende varmetid for 11.700 år siden.

NØ-fremstødet
Det ældste trin i udviklingen af naturparkens landskab 
er aflejringen af Farum sandet, som en udbredt smel-
tevandsslette foran den isrand, der for 20.000 år siden 
passerede gennem Nordøstsjælland fra Grib skov til 
østsiden af Furesø. Farum sandet er overalt dækket af 
yngre moræneaflejringer og ses ikke direkte i landska-
bet, men smeltevandsslettens jævne overflade aftegner 
sig utvivlsomt i naturparkens rolige moræneflade. 
Tunneldalene graver sig generelt ned i Farum sandet, 
men åbne profiler ses ikke.

Det Østjyske fremstød
I naturparkens moræneflader findes et massivt dække 
af moræne over Farum sandet. Hvis Farum sandet 
retteligt skal henføres til NØ-fremstødet, består dette 
dække af moræner fra både det Østjyske fremstød og 
Bælthav fremstødet. Dette har man dog intetsteds 
kunnet påvise med sikkerhed. Landskabskortet over 
Nordøstsjælland (Fig. 4) afspejler den opfattelse, at 
både NØ-fremstødet og det Østjyske fremstød med-
virkede ved opbygningen af den store nordøstsjæl-
landske randmoræne. En alternativ model kunne da 
være, at Farum sandets smeltevandsslette først blev 
opbygget under det Østjyske fremstød, og i så fald 
ville kun én dækmoræne findes over Farum sandet, 
nemlig morænen fra Bælthav fremstødet. Dette til-
fredsstiller i højere grad observationer fra de lagfølger, 
der gennem tiden er fundet i naturparkens moræne-



18     ·     Geologisk Tidsskrift 2020

og landskab. I: Brandt, T., Hansen, H.H. & Mynde-
rup, J. (red.): Naturpark Mølleåen, 17–48. Farum: 
Naturpark Mølleåens Venner.

Jakobsen, P.R, Wegmüller, U., Capes, R. & Pedersen, 
S.A.S. 2013: Terrain subsidence detected by satellite 
radar scanning of the Copenhagen area, Denmark, 
and its relation to the tectonic framework. Geolo-
gical Survey of Denmark and Greenland Bulletin 
28, 25–28. 

Kehew, A.E., Piotrowski, J.A. & Jørgensen, F. 2012: 
Tunnel valleys: concepts and controversies – a re-
view. Earth-Science Reviews 113, 33–58

Krüger, J. 2017: Nutidens landskab. Naturen i Dan-
mark, Geologien. I: Larsen, G. (red.): Naturen i 
Danmark, Geologien, 363– 396. København: Gyl-
dendal.

Krüger, J. 1989: Gletscheren og landskabet – i nutid og 
istid, 77 s. København: Gyldendal.

Milthers, V. 1922: Nordøstsjællands Geologi. Dan-
marks Geologiske Undersøgelse, V. række, nr. 9, 182 
sider.

Milthers, V. 1932: Israndens Tilbagerykning fra Østjyl-
land til Sjælland-Fyn belyst ved Ledeblokke. Dan-
marks Geologiske Undersøgelse, IV række, bind 2, 
nr. 9, 59 s.

Nielsen, A.V. 1965: De geologiske forhold i Naturpar-
ken. I: Tscherning (red.): Naturparken mellem Fa-
rum og Slangerup, s. 133–178.

Sandersen, P. & Jørgensen, F. 2016: Kortlægning af 
begravede dale i Danmark, bind 1, 106 s. Køben-
havn: GEUS.

Sjørring, S. 1973: Some problems in the till strati-
graphy of the northeastern part of Sjælland. Bul-
letin of the Geological Institute, University of Up-
psala 5, 31–35.

Smed, P. 1995: Tunneldale. Geologisk Nyt 1995 nr. 1, 
19–23 og 1995 nr. 2, 19–23. 

Smed, P. 2014: Weichsel istiden på Sjælland. Geologisk 
Tidsskrift 2013, 1–42.

Svendsen, N. 2010: Furesøen og Farum-sandet – for-
slag til dannelse af Danmarks dybeste sø. Geologisk 
Nyt 2010 nr. 6, 4–12.

Svendsen, N. 2011: Svar til Marcussen & Østergaard 
– afsluttende kommentarer. Geologisk Nyt 2011 nr. 
5. 14–17.

Svendsen, N. & Boldreel, L.O. 2011: Furesøen – nye 
data til en dannelsesmodel. Geologisk Nyt 2011 nr. 
2, 22–25.

Trap Danmark 2019: Allerød, Egedal, Frederikssund, 
Furesø og Ballerup kommuner, 6. udgave. Hørs-
holm: Trap Danmark.

Van der Vegt, P., Janszen, A. & Moscariello, A. 2012: 
Tunnel valleys: current knowledge and future per-
spectives. Geological Society, London, Special 
Publications 368, 75–97.

utroligt fascinerende, at naturparkens landskab og 
jordarter – det vi færdes i og bygger det meste af vores 
tilværelse på – stort set blev dannet inden for et tids-
rum så kort som små 10.000 år. Læg hertil, at udvik-
lingen skete så nær vores tid, at stenaldermennesket 
straks stod klar til at etablere sig også i vort område, 
så snart isen havde forladt landet, og plantedækket 
kunne give næring til store rensdyrflokke, det fore-
trukne jagtbytte.

Et andet aspekt angår den måde, hvorpå vi behand-
ler naturen. Begge forfattere er fra en tid, hvor man 
regnede med naturen som summen af en død eller 
passiv del – landskabet, jordarterne og vandet – og en 
levende og aktiv del – planter og dyr – med klimaet 
imellem de to. Denne holdning er nu skredet i natur-
forvaltningen, hvor ‘natur’ udelukkende handler om 
dyr og planter, mens de øvrige områder har deres 
særlige overskrifter. Ord skaber tanker og handling, 
og det fører let til en ensidig varetagelse af naturens 
interesser, der alene omfatter biologi, og hvor man 
glemmer det dybe samspil mellem alle naturens te-
maer. En moderne naturopfattelse må i vores øjne 
omfatte en holistisk tilgang, der ligeværdigt behand-
ler naturens forskellige temaer. Kun derved åbnes op 
for den rigdom i oplevelser, som ikke mindst Natur-
park Mølleåen har at byde på.

Tak
Der skal rettes en tak til Nikolaj Krog Larsen, Globe 
Institut, Københavns Universitet for kritisk gennem-
læsning af manuskriptet med relevante forslag til 
justeringer af teksten og figurer.
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