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Lille Hareskov 
 
 
 
 

Vi parkerer ved det røde P på Skovlystvej. 

Hareskovene er blandt de ældste skove i Danmark. Lige siden de første skove voksede frem efter istiden, har der 
stået skov på arealerne. Det skyldes først og fremmest at jordene aldrig har været særlig attraktive til 
landbrugsdrift. Det meget bakkede terræn har gjort det vanskeligt at dyrke landbrug, og da jorden samtidig er 
meget næringsfattig og indeholder en blanding af sten, grus, sand, ler og kalk, har det været nærmest umuligt at 
trække en plov gennem jordbunden. 
»Hareskov« med et r, der kan antyde tilknytning til dyrenavnet hare, har man kun brugt i godt 100 år. Længere 
tilbage i tiden nævner Roskildebispens jordebog ca. 1370 Harskov og i tingbog for 22/5 1634 står der Harschau i 
Bagsværd. I gammeldansk har man ordene hargh og hørg i betydningen »stendynge«, hvoraf betydningen stenalter 
eller offerplads er udviklet. Da der i løbet af de sidste ca. 10 år i skoven er identificeret over 100 små og store, 
menneskeskabte stenanlæg, kan man vedrørende navnet konkludere, at det gennem tiderne har været udtalt 
Harskov eller Harreskov, og at navnet sigter til de talrige kultiske stenanlæg. Navnet burde rettelig staves med 2 
r'er, eller skoven burde hedde Stenskoven. 
 

Skovene rummer adskillige fortidsminder. Blandt de mest 
bemærkelsesværdige er Rillestenene. De er kendetegnet ved 

at have én eller flere udhuggede riller i overfladen. Der er flere 
teorier om, hvad stenene har været anvendt til. Nationalmuseet 
mener, at der er tale om rester fra stenhugning i forbindelse med 
bro-, borg- eller kirkebyggeri. Denne teori deles dog ikke af alle. 
Tidligere skovrider, E. Laumann Jørgensen mener således, at 
nogle af stenene har kultisk betydning, mens andre er sol- eller 
stjernekalendere. De foreløbige undersøgelser har dog ikke 
entydigt kunnet klarlægge de spændende stens gåder. På Værløse 
Museum kan du få mere at vide om undersøgelserne. 

Ved Gisselfeld Bro hvor asfaltvejen krydser Tipperup Å, finder vi de gamle vejspor, hvor de krydser åen syd 
på imod Ballerup. Men hvorfor har vejsporet ikke krydset åen tidligere? I 1865 blev vandstanden i Søndersø 

sænket med ca. 2 m. Før den tid gik Søndersø med dens sump- og moseområde næsten helt til Gisselfeld Bro, så 
det var det først mulige overgangssted øst for Søndersø. 

 
Grenaderen, Skrædderen og Djævelen.  

I Hareskovene findes tre egetræer, som gør sig bemærket ved deres alder og størrelse. Det er Skrædderen (6), 
Grenaderen (7) og Djævelen (8). Skrædderen er det største træ. Træet er delvist hult men lever og ser sundt ud. 
Djævelen lignede i sine velmagtsdage en djævlehånd, der strakte sine lange fingre mod himlen. Stormen i 1981 
fældede meget skov i Danmark og blæste også det meste af Djævelens trækrone i stykker. Den har nu ranket sig og 
er atter i fin vækst, men om den kommer til at ligne en djævlehånd igen, må tiden vise. 

Sådanne dybe slugter, der ofte styrer frem mod et fælles område ved foden af bakkerne, er fortidens 
hovedfærdselsårer, hvor man gennem århundreder møjsommeligt har stridt sig frem gennem terrænet med 

heste, dyr og vogne. Når en vej ved slid blev for dyb og besværlig, flyttede man færdslen til et lignende strøg ved 
siden af den opgivne vej, og på denne måde fik terrænet, især hvor der var stejlt, en hel vifte af hulveje liggende 
ved siden af hinanden. Sporene er en del af et sporsystem der kommer fra nord – sikkert fra overgangene øst og 
vest for Farum sø – og går videre mod syd langs Sandgravvej til Gisselfeld Bro. 
 

Den røde rute er 5,1 km. 
Den røde rute afkortet med de grønne genveje er 3,7 km. 
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Jeg har lånt kortet og noget af teksten fra Naturstyrelsens foldere.   


