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Velkommen 
til Københavner Cuppens 3. etape

Velkommen til 3. og sidste etape 
i dette års Københavner Cup. 
Denne afsluttende etape foregår i 
Danstrup-Krogenberg Hegn med 
Christopher og Henrik Wiberg 
som banelæggere. Der vil være 
baner, som vil udfordre jer alle, 
og I vil skulle tage stilling til en 
kombination af vejvalg, fart, ret-
ningssans osv., alle de elementer, 
hvoraf vi ved, at nogle af dem kan 
svigte i kampens hede. Men det 
jo netop disse ting, som vi sætter 
så stor pris på, når vi, som i dag, 
mødes til en kammeratlig strid, hvor sidste 
uges resultat måske skal revancheres eller en 
triumf skal gentages, det uanset om det er i 
den øverste ende af resultatlisten eller i den 
nederste. Turen i skoven gør en glad, frisk, og 
smilet står i ansigtet på os alle.

Alligevel kan sådanne oplevelser godt trues 
en smule. Når disse linjer skrives, så er 1. 
etape netop overstået, og som man kan se 
på resultatlisten, der ses andet steds i dette 
program, så var der desværre ikke den helt 
store opbakning til etapen i Kårup Skov. Men 
mange ting kan have spillet ind på et enkelt 
arrangement, og derfor skal man måske ikke 
lægge så meget i det.  Imidlertid er o-sporten 
under pres, og hvis vi sammen skal vende den 
udvikling, så skal vi først og fremmest have 
nogle flere nye kollegaer ud og løbe. Men vi 
har også behov for, at dem som i dag deltager 
og løber vores politiløb, i lidt større grad skal 
vælge løbene til, således at man ikke kun del-
tager, når en fridag kan ses i kalenderen. Der 
er behov for, at man bruger lidt tid og kræfter 

på at få arrangeret ens tjenestetid, således 
at man måske kan få fri den dag, hvor der er 
orienteringsløb, at man måske kan få lov at 
møde lidt senere på en eftermiddagstjeneste 
osv.. Her i maj måned deltog jeg i 2 politiløb, 
arrangeret af Randers og Aalborg, hvor der 
kun var løbere på bane 2, 3 og 4. Altså kun 
løbere på 3 ud af 6 baner. Et stort arbejde af 
arrangørerne, som burde bakkes langt mere 
op af dem, som ønsker at løbe orienteringsløb 
i politiregi. 

Dette er ikke en dødsannonce, for jeg står klar 
til at arrangere Københavner Cup igen i 2018, 
hvis bestyrelsen ønsker det. Men det er mit 
lille opråb om opbakning i en tid, hvor visse 
dele af politiidrætten, herunder o-sporten, er 
under pres af mange årsager.

Husk tag turen i skoven, og kom smilende 
tilbage. Nyd det.

Peter Sørensen
Stævneleder
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GRAVHØJENE
Skoven gemmer på en lille håndfuld gravhøje 
fra stenalderen. I Krogenberg Hegn ligger 
en 26 meter lang gravhøj lige syd for Rav-
nebakkevej. Den stammer fra den såkaldte 
tragtbægerkultur, ca. 3.500 f. Kr. I den syd-
vestlige side af højen kan du se et røverhul. 
Sådan kalder man de huller i dysserne, der 
afslører, at gravrøvere har været på spil. 
Nær skovløberstedet Krogenberghus findes 
en græsklædt runddysse omgivet af gamle 
bøgetræer.

På Ravnebakken længst mod nordøst er der 
også fundet spor af en oldtidshøj. Den blev 
dog ødelagt, da man begyndte at grave grus 
på stedet. Men det langstrakte bakkedrag 
er stadig et besøg værd, og der findes en fin 
shelter- og bålplads på stedet.

Den bedst bevarede runddysse i Danstrup 
Hegn findes ved Skovriddervej tæt ved Dan-
struphus.

OLDTIDSAGRENE
Flere steder i de to skove kan du se spor af 
det landbrug, der blev drevet her, længe før 
skoven fik sin nuværende form. I Danstrup 

Hegn kan du i området nord for Rostgårds 
Sten se bølgelignende konturer i skovbunden. 
Her har bonden engang pløjet med den æld-
gamle hjulplov, som var så tung, at der skulle 
seks-otte heste eller okser til at trække den. 
De gamle marker kaldes højryggede agre, og 
deres historie går tilbage til vikingetiden, da 
hjulploven kom til Danmark. Med den kunne 
bonden som noget nyt vende jorden under 
pløjningen. Den blev altid vendt ind mod mid-
ten af agrene, og derved opstod forhøjninger 
med lavninger i midten. Lavningerne virkede 
som dræn.\u2028I Krogenberg Hegn er der 
spor af oldtidsagre ved Holstenervej nord for 
Holstenerhus.

BRØNDEN I GAMLE HEGN
I området Gamle Hegn ved Hornbækvej nær 
skovløberhuset Krogenberghus findes en 
velbevaret, stensat brønd. Den er nærmest 
cirkelrund med en diameter på godt to meter. 
Brønden ligger op ad det gamle vangegærde 
fra landsbyen Reerstrup. Den har sandsynlig-
vis hørt til skovløberhuset. Brønden kan dog 
også stamme fra bebyggelsen Dachworthe-
holt eller Daverød, som lå her i middelalderen. 

VALDEMARSDIGERNE
Fra Hornbækvej og stik nord løber en række 
diger gennem Krogenberg Hegn. De kaldes 
Valdemarsdigerne, fordi de knytter sig til 
historien om Valdemar Atterdag og hans el-
skede Gurre Slot. På Valdemars tid i 1300-tal-
let gik Gurre Sø helt ned til det nuværende 
Krogenberg Hegn, og selve slottet lå på 
en ø midt i søen. Mange af historierne om 
Valdemar og Gurre er sagn. Men det vides 

Seværdigheder
 i Danstrup Krogenberg Hegn

SAKSET FRA NATURSTYRELSEN PÅ NETTET
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med sikkerhed, at han opholdt sig meget på 
slottet i sine senere år. Det var også dér, han 
døde – i 1375.

ROSTGAARDS STEN
I udkanten af Danstrup Hegn tæt ved Rute 6 
står en granitblok med bogstaverne HRG og 
årstallet 1659. Den er rejst til minde om Hans 
Rostgaard og hans fortjenester under krigen 
mod svenskerne. Før krigen var Rostgaard 
ridefoged på Kronborg, men under svenske-
krigene skaffede han forsyninger til Frederik 
III, som sad i det belejrede København. Sam-
men med to medsammensvorne lagde Rost-
gaard en plan om at vinde Kronborg tilbage 
fra den svenske besættelsesstyrke. De blev 
afsløret, og Rostgaard måtte flygte. Historien 

fortæller, at det lykkedes ham at snyde sine 
forfølgere i Krogenberg Hegn. Han skød sin 
hest, efterlod sin blodige kappe og hat og 
undslap til fods. Efter Københavnerfreden i 
1660 blev Rostgaard adlet for sine fortjene-
ster, og kongen gav ham Krogerup til evigt eje 
for hans efterkommere.

GENGANGEREN VED UGLESØ MOSE
Natlige skovgæster ved Uglesø – eller Ulvesø 
– Mose risikerer at møde en vred mand, mu-
ligvis Rostgaards genfærd. Adskillige ryttere 
har gennem tiden kunnet berette, hvordan 
hesten blev forskrækket, fordi en mystisk 
mand pludselig trådte ud foran den. I nyere 
tid har bilister på Rute 6 måttet træde hårdt 
på bremsen for at undgå manden, der ud af 
ingenting dukkede op foran bilen og stirrede 

»
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vredt på dem. Når de stod ud for at se efter 
ham, var han altid væk. Nogle få modige skov-
gæster på måneskinstur på stierne i mosen 
har i tidens løb råbt manden an – med samme 
resultat. Den truende mand forsvandt lige så 
uventet, som han var dukket op.

FÆGYDEN
Grænsen mellem Danstrup Hegn og Kro-
genberg Hegn udgøres af Kathøj Gyde og 
Reerstrup Fægyde. Som navnet siger, blev 
vejen brugt til at drive kreaturerne til græs-
ningsarealerne nord for skoven. Landsbyerne 
Reerstrup, Kathøj og Lille Esbønderup havde 
deres overdrev nord for Krogenberg Hegn. 
Gennem århundrederne har køerne trampet 
fægyden, så den til sidst blev til en vej.

GURREBUNKEREN
Kun et hegn markerer stedet, hvor Gurre-

bunkeren ligger langt nede i jorden under 
skoven. Bunkeren er Danmarks første atom-
sikre anlæg fra Den Kolde Krig og opført i 
årene 1958-61. Anlægget er på 670 kvm 
i to etager og bygget til at rumme op til 80 
personer. Herfra kunne regeringen og dele 
af centraladministrationen styre Danmark i 
tilfælde af krig. 

Fra 1977 til 2007 blev anlægget brugt af 
det nuværende Telestyrelsen som beskyt-
tet lokalitet for særlige telekommunikations-
forbindelser. Det indgik som en vigtig del 
af beredskabet og NATO-samarbejdet indtil 
Murens fald.

Bunkeren blev renoveret i begyndelsen af 
1990’erne og totaludsmykket af billedkunst-
neren Poul Gernes. Gernes, som især er 
kendt for sin udsmykning af Herlev Hospital 
og Paladsbiografen i København, malede 
farver, blomster og ordsprog på vægge, døre, 
skabe, stole, gulve og andet interiør. Blandt 
sentenserne på væggene er citater af Søren 
Kierkegaard.

Fra 2007 til 2013 blev bunkeren lejet ud til 
et privat kommunikationsfirma. I 2011 beslut-
tede Beredskabsstyrelsen at lukke anlægget 
ned og lægge det i mølpose. Det skete i 
efteråret 2013. Umiddelbart inden blev det 
ellers så lukkede anlæg åbnet for offentlig-
heden ved et ”åbent hus”. I løbet af en uge 
blev 1.500 besøgende modtaget i et telt ved 
indgangen, inden de i hold blev ført ned under 
jorden og vist rundt i de hidtil hemmeligholdte 
lokaler.
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Resultater
Påskeløbet

D21A  Nr. 2  Mette Stub, PI-København Samlet tid. 3:33:30 (3 etaper)

D45A  Nr. 5  Elin Nørgård Kracht, PI-København Samlet tid. 2:57:13 (3 etaper)

D55AK  Nr. 12  Susan Houmark Stub, PI- 2:52:01 (3 etaper)

H45AK Nr. 56  Jesper Kracht, PI-København. Samlet tid. 2:45:29 (2 etaper.)

H55A  Nr. 25  Bruno Stub, PI-København. Samlet tid. 5:00:40 (3 etaper)

H60A  Nr. 7  Peter Sørensen, PI-København. Samlet tid. 3:08:37 (3 etaper)

             Nr. 57  Torkil Hansen, PI-København, (1 etape.)

Åben 3  Nr. 3 Line Stub, PI-København, (1 etape)

Åben 5 Nr. 14 Else Sørensen, PI-København. (1 etape)
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Resultat 
Kbh cup 1. afd.Kbh cup 2017 1 afd ti 25-04-2017 16:48

Resultat Side 1 OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2017 

Pl St. nr. Navn År Klub Tid

1  (3) 8,6 km  0 Hm 22 K

1 3 Erik Olsen Rigspolitiet 1:03:09
2 2 Peter Wihan Slagelse 1:08:49
3 1 Jacob Spange Mortensen Rigspolitiet 1:25:40

2  (5) 7,4 km  0 Hm 22 K

1 6 Camilla Rath Nielsen København 1:04:25
2 4 Jørn Lind København 1:05:55
3 5 Jens Christian Buch Roskilde 1:12:56
4 8 Søren H København 1:13:56

7 Rita Breum Rigspolitiet Ikke startet

3  (15) 5,5 km  0 Hm 15 K

1 37 Jacob Furo København 46:29
2 17 Hanne Fogh FSK 48:10
3 15 Kim Folander FSK 55:00
4 14 Jesper Kragh Slagelse 56:54
5 13 Børge Petersen Fyn 57:51
6 11 Hans Henrik Juda Køge 58:33
7 19 Gert Kristensen Randers 59:37
8 18 Hans Aage Hvalsø Hansen Fyn 1:00:54
9 12 Ea Busch Nielsen København 1:02:40

10 9 Kurt Petersen Assens 1:05:06
11 21 Finn Søndergaard Randers 1:05:48
12 20 Dan Frederiksen Rigspolitiet 1:07:34
13 38 Anne Fonnesbech Rigspolitiet 1:08:43
14 10 Michael Nilsson Slagelse 1:08:52

16 Søren Klingenberg Assens Ikke startet

4  (13) 3,6 km  0 Hm 13 K

1 33 Michael Dekker Poulsen København 38:00
2 32 Erik Damgård Fyn 42:51
3 27 Jørgen Stamp Fyn 43:50
4 22 Palle Møller Nielsen Fyn 47:32
5 23 Erik Ulff Skriver Nordsjælland 49:08
6 30 Helge Hansen Fyn 50:38
7 39 Frank Mahler København 55:50
8 29 Susan Stub KPI 1:03:07
9 31 Jan Rosenlind Køge 1:09:21

10 24 Bent Schou Fyn 1:09:34
11 28 Søren Jensen Rigspolitiet 1:13:09

25 Karsten Jørgensen Nordsjælland Ikke startet
26 Arne Pedersen Randers Ikke startet

5  (3) 5,2 km  0 Hm 17 K

1 34 Andre Heiberg Slagelse 1:03:54
2 35 Dan Dalvang Slagelse 1:04:50

36 Pernille Larsen Slagelse Ikke startet
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Kørselsvejledning
SAKSET FRA GOOGLE-MAPS



14

Udgiver: Dansk Politiidrætsforbund
Politigården, Københavns Vestegns Politi
Birkelundsvej 2 • 2620 Albertslund
Tlf. 2294 9182 • Mail: info@politisport.dk

Grafisk produktion og tryk: FL Tryk

Annonceekspedition: Politiidræt
Agerbakken 21 • 8362 Hørning
Tlf. 8793 3786 • Mail: info@politiinfo.dk


