Bothelstorp
Den forsvundne landsby i Farum Lillevang
Sammenfatning:
Der har været enighed om, at den forsvundne landsby, Bothelstorp - ligesom torperne i almindelighed - opstod som udflyttergårde i tidlig middelalder, dvs. ca. 1100-tallet. Derimod ser man i lokalhistoriske beskrivelser stor usikkerhed om nedlæggelsen – med Den Sorte Død i 1300-tallet og
Svenskekrigene 1658-59 som yderpunkter. Ikke destomindre er de faste holdepunkter for landsbyens eksistens Roskildebispens Jordebog i 1370 og Claus Fonteyns lensbrev på Farumgård i 1551.
Oprettelsestidspunktet kan man ikke komme nærmere end begyndelsen af middelalderen – i alt fald
før 1370 – og torpen har hele tiden bestået af 2 små gårde på tilsammen ½ bol. Det står imidlertid
fast, at torpen efter Claus Fonteyns tid blev præstens indtægt og at dens dårlige jord i 1613 blev
delt, så en øde Vestervang gik til Hestetrang Mølle, mens Lillevang endte i Farum-fællesskabet.
Gårdene var væk i 1661, og det antages, at de i 1613 blev til Gård nr. 4 og 18 i Farums landsby.
Oprindeligt søgte Karl Nielsen landsbyen ved pottemager- og teglovnene i skovens sydøstlige hjørne, men man fandt intet. En kombination af historiske kilder, gamle kort, veje og observationer på
stedet peger imidlertid næsten entydigt på krydset ved det gamle overdrevsdige mellem skovens
Lillevangsvej og den gamle vej fra Bregnerød (Østre Islemosevej). Her på det højeste punkt i Bolstrup Ås lå i 16-1700-tallet en tom indhegnet toft. 20 meter af et dige ved toften kan stadig spores
på tværs af det gamle overdrevsdige. Nord for diget lå der vådområder, og direkte på toftens nordside udgravede Karl Nielsen i 1953 en brønd med fund fra 1600-tallet. De må antages at stamme fra
brøndens sidste fase, hvor den ikke mere blev vedligeholdt, så der må have ligget huse på toften i
1600-tallet.
Kort fra udskiftningen viser et udstreget hus og marker på stedet i 1792, men måske har man blot
markeret den nedbrudte torp af hensyn til jordfordelingen i forbindelse med udskiftning og skovseparation. Hvis der stadig lå et hus, må det forventes at have ligget på den gamle toft.
Al sandsynlighed taler derfor for, at toften oprindeligt stammer fra Bothelstorp, men beliggenheden
er ikke bekræftet ved arkæologiske dateringer - udover brønden.
Historiske oplysninger:
Ca. 1100-tal Torp-byerne er udflyttersteder, som typisk er opstået i den tidlige middelalder. 3
1370 Bothelsthorp blev omtalt med ½ bol i Roskildebispens jordebog (~ 2 små gårde).3
1527 Jørgen Rosengård forpagtede Farumgård med bl.a. 2 gårde i Boelstrup. 6
1551 Claus Fonteyn fik livsbrev på Farumgård incl. 2 gårde i Bolstrup uden afgift (Byttes 1561).1
1564 Bothelstorp blev ikke omtalt ved næste overtagelse af Farumgård. 1
1578 Præsten fik forleningsbrev af 24/11 på kronens part af tienden fra Farum.1
1613 Naboen, Hestetrang Mølle overtog i fæste ”en øde jord, som han fik fra Farums mænd”.4
Samme år fik præsten atter forleningsbrev på kronens part af tienden fra Farum.
1658/60 Hestetrang Mølle og kirkens 2 Bregnerød-gårde nedbrændtes under Svenskekrigene.
Bregnerødgårdene lå øde i 40 år. Bothelstorp blev ikke nævnt under synet af kronens landsbyer året
efter krigen – og ingen gårde i Bothelstorp blev omtalt i 1700-tallets mandtalslister. 5
1682 I notaterne af 6/7 til Chr. V’s matrikel stod Farum Lillevang med 4 marker, hvoraf Bolstrup
Ås grænsede op til Gedevasevang, Overdrevet, Kildeenge og Skovmøllen – altså Farum Lillevangs
østlige del.2 Bolstrup-gårdene var antageligt nu blevet til Gård nr. 4 og 18. 2 & 6 I Farum Lillevang var
en ”indelukt toft” 3 (indhegnet jord omkring en nuværende eller tidligere gård) og nogle enghaver
ejet af rigsmarskal/amtmand J.C. von Körbitz, som var selvejer på Farumgård 1679-82.7
1696 Præsten henviste til, at hans forgængere siden Arilds tid havde haft kongetiende som
erstatning for ”tvende gårde kaldet Bolstrup Gårde, som er bleven nedbrudte.”5 Se 1576 og 1613.
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1778 Michel Larsen Berg mente sig i en klage til Rentekammeret bedraget ved køb af Hestetrang
Mølle (Øvre Mølle), idet møllens jord kun lå i Vester Vang og ikke i Lille Vang, som de tidligere
skøder sagde. Han mente, at møllen skulle være tillagt jord fra ”de tvende Thulstrups gårder, som
for omtrent 116 a 118 år siden ere afbrudte formedelst bøndernes armod”.5 Det må være Bolstrup,
da Thulstrup (Nymølle) var nedlagt før 1480 og Thulstrup Mark var fæstet af den anden Hestetangmølle. Møllen var gået på tvangsauktion og solgtes senere til Hestetang Mølle uden at agerjorden
medfulgte4. Møllen brændte i 1785. Rentekammeret afviste, fordi han havde misforstået aftalen,
som blev præciseret i 1771. Den del af Bolstrup-jorden, han kunne fæste af kronen i forbindelse
med købet af møllen, var Farum Vestervang, mens resten – bl.a. Bolstrup Ås – var blevet en del af
Farum Byes Lillevang. Han oplyste, at han boede ”udi det såkaldede Lille Wangs Huus” 5.
1808 Farum Lillevang og Vestervang blev fredskov ved skovseparationen, som afsluttedes i 1808,
hvor en del af Hestetrang Mølles fæstejord blev skovridergårdens agerjord og planteskole11.
Kortene:
1765 – von Langens skovkort over Kjøbenhavns Beritt.
Kortet, som kun omfatter skovområder og ikke f.eks.
Hestetrangs agre i Vestervang, viser en kvadratisk digeindhegnet toft, hvor Bregnerød-vejen går gennem det gamle
overdrevsdige ind til det, som må være Bolstrup Ås i Farum
Lillevang. Der er ingen husmarkering i indhegningen. På den
originalversion, som hænger på Værløse Museum, er der på
toften skrevet ”Huus” med samme håndskriftstype som
resten, men det står der ikke på Værløse Arkivs kopi af et
tilsvarende korteksemplar. Jacobs Mølle er den nederste
Hestetang Mølle, hvorfra vejen fra Bregnerød gik videre til
Ganløse og Kirke Værløse.
1766 – Videnskabernes Selskabs Konceptkort. På opmålingskortet i 1:20.000 er
”Lillevang Hus” i de åbne agre mod vest
anvendt som målepunkt – nær den senere
skovridergård i Vestervang. Der er ikke
andre huse eller opdyrkede agre i Farum
Lillevang, men nær 1765-toften er der ved
opmålingen markeret en rektangulær toft
uden hus, som ikke er vist på det samlede
kort i målestoksforholdet 1:120.000. I
1800-tallet fik skovløberhuset i skovens
østende navnet ”Lillevang Hus”.
1792 – Skovseparationskortet for Farum Lillevangs fredskov. Området er opdelt i unavngivne
overdrev/moser nord for diget, Hestetrang Mølles
Fæstejorder med agre i den vestlige del syd for
overdrevsdiget, og Farum Byes Marker (med agre
i ”Lillevangs Indhegning”) i resten. I den indhegnede toft er der tegnet et vinkelhus og skrevet
”Lille Wang Huus” – begge dele efterfølgende er
streget ud (måske da der sættes kommentarer på i
1808). Kortets toft svarer til ca. 40x52 meter.
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1830 – Generalstabskort. Den gamle skovridergård i vest og
skovløberhuset i øst er markeret uden tekst. Der er ikke
markeret andre huse eller nogen toft og mark i skoven, som
nu dækker hele Farum Lillevang. Slangerupvej og markerne
(planteskolen) ved skovridergården er vist på det udførlige
kort, og det samme gælder skovens Lillevangsvej, som måske
er en tidligere vej til Bothelstorp. Der er hverken på 1765/66
kortene eller i 1830 markeret hus eller marker ved den gamle
toft.

Observationer i skoven:
Den gamle vej fra Bregnerød eksisterer i form af Islemosevejs østre del, og en gren af denne
fortsætter stadig gennem 1800-tallets skovgærde, hvor det gamle Jagtled må have ligget.
Det tidligere dige mellem Farums overdrev og de gamle vange, som ses på 1765-kortet, eksisterer
stadig i næsten hele sin fulde længde i skoven – bl.a. langs skovens Lillevangsvej. Diget er kun
afbrudt ved vejene. Hvor den indhegnede toft lå ved Islemose-/Bregnerødvejen, ses det skrå dige på
20 meter hen til 1792-huset stadig på tværs af overdrevsdiget. Der ses intet dige rundt om toften,
som har ligget højest i terrænet som et svagt hvælvet område syd for Loddenmosen.
Den udgravede brønd med fund fra 1600-tallets anden halvdel8 (SB 86) ligger på nordsiden af
toften, men Slangerupbanen har krydset toften og ødelagt sporene i den nordlige del. Det tidligere
Farum Skovdistrikts skovrider, Poul Petersen, og Finn Riemer har begge peget på området mellem
brønden og rastepladsen 150 meter mod syd som en sandsynlig placering.
Afvejning og konklusion:
Det forhold, at Bothelstorp ikke blev omtalt i 1564, indebærer ikke som hidtil antaget, at gårdene
var nedlagt, idet de blev overtaget af præsterne (se 1696). De må have været nedbrudt ved
besigtigelsen i 1661, og var efter al sandsynlighed forladt, da jorden i 1613 blev delt, så Vestervang
gik til Hestetrang Mølle, mens Lille Vang gik ind i Farum-fællesskabet. Antageligt flyttede
Bothelstorp-gårdene ind som Farums Gård nr. 4 (senere delt mellem Lillevangsgård og Solvang) og
Gård nr. 18 (tilhørende Farumgård), som foreslået af Finn Riemer. Bergs præcise tidsangivelse
hænger ikke sammen og skyldes sandsynligvis sammenblanding med svenskernes afbrændingen af
kirkens Bregnerød-gårde. Sammenblandingen kan skyldes, at præsten i 1696 havde sammenblandet
præsternes modtagelse af kongetienden (første gang 1578) med modtagelsen af Bregnerød-gårdene
som erstatning for Bodelstorp-gårdene. Selve toften var åbenbart kommet til at tilhøre Farumgård,
hvilket von Körbitz fik præciseret i Chr. V’s matrikel, som han som amtmand selv var ansvarlig for.
Bothelstorp har altså efter al sandsynlighed bestået af to små gårde fra først i middelalderen til
1613, hvor torpens jord blev fordelt, efter at gårdene var flyttet ind til Farum.
Der er næppe tvivl om, at brønden i toftens nordside skyldes et hus på toften og ikke vanding af
kvæget, som det har været foreslået af Just Holten. Marknavnet Bolstrup Ås forekom her i
Lillevangs østlige del i 1600-tallet - og derfor må også Bolstrup antages at have ligget her fra det
gamle overdrevsdige og sydpå. Allerede på de ældste kort sidst i 1700-tallet slår vejen mod Lynge
et umotiveret sving mod nord, hvilket i kombination med en tangerende vej til Vassingerød tyder
på, at Lillevangsvej er den oprindelige vej til Bolstrup. Denne vej krydser i 1830 den gamle vej
mellem Bregnerød og Hestetang, hvor der i 1765 lå en indhegnet toft uden agerjord, som både må
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være von Körbiz toft og 1792-toften – alt identificerbart i skoven i dag. Toften har ligget i kanten af
vangene, men en sådan yderplacering ved vand havde også Farum, Kirke Værløse og Bregnerød.
Den indhegnede toft ligger altså ved en vej – sandsynligvis i et kryds – på en tør forhøjning i
Bolstrup Ås ud mod vådområderne (og brønden) og havde åbne agre på sydsiden – altså en oplagt
placering af Bothelstorps to små gårde, som toften passer i størrelse til. Man fandt ikke rester ved
tegl- og pottemagerovnene, og der er ikke spor af gårde andre steder end i Vestervang.
Michel Berg sammenblandede i 1778 Thulstrups, Bolstrups og Bregnerøds historie. Han må som
hidtidig ejer af Hestetrang Mølle have boet i det vestlige hus i møllens egentlige fæste – nær den
senere skovridergård – som både ifølge ham selv og begge kort fra Videnskabernes Selskab hed
”Lille Vangs Huus”. På opmålingskortet er huset brugt i en åben opmåling mod Vassingerød, mens
toften ligger inde i skoven. Berg havde næppe troet eller postuleret, at han fæstede hele Lillevang,
hvis der havde ligget en anden aktiv gård i vangen.
Det er mere sandsynligt, at en ruin eller ødegård ved toften har sin andel i misforståelserne, hvilket
udstregningen af ”Lille Vangs Huus” på toften i Bolstrup Ås også tyder på. En hypotese kan være,
at Lillevangs agre og toft har henligget øde, så Berg og hans forgængere troede, at også det var
deres fæste – og derfor angav navnet ”Lillevangs Huus” på deres egen gård til opmålerne. Da
skoven skulle udsepareres, har Farum-bønderne, som fik skøde på deres endnu ikke udskiftede
gårde i 1766, enten fysisk genudnyttet deres ret eller også fået de gamle ødegårde og agre indtegnet
for at fastholde deres ret i forbindelse med omfordelingen af jorden. Det harmonerer med, at agrene
var indtegnet sammen med de udstregede gårde på skovseparationskortet fra 1792, men ikke på
hverken Videnskabernes Selskabs kort eller von Langens kort fra 1760’erne. Husnavnet kan i så
fald have været en del af Bergs eller Farumbøndernes spil – hvad Bergs påfaldende præcisering af
bolig også indikerer. Senere opstod der netop tvist i forbindelse med hartkorn-vurderingen om, hvor
meget af skoven, der var agre.
Brøndens indhold, som skal være dateret til anden halvdel af 1600-tallet, kan ikke tilskrives et hus
og agre oprettet efter skovkortet i 1765 – brønden må skyldes en tidligere aktivitet, men dateringen
hænger ikke helt sammen.
Der kan sidst i 1700-tallet have ligget et hus på den gamle indhegnede toft, som forsvandt igen med
fredskoven, men det udelukker på ingen måde, at Bothelstorp lå på toften – tværtimod vil det blot
bekræfte, at det var her på toften, man placerede beboelsen i Bolstrup Ås.
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