Elge i Gribskov
Elgens indvandring i Danmark formodes at finde sted i jægerstenalderen for omkring 14.000 år
siden. Det ældste skelet af elg i Danmark stammer fra Vonsmose nær Haderslev og dateres til
11.770 f.Kr. Navnlig i perioden 8.500 - 7.000 f.Kr. syntes elgen at være talrig. Her var den sammen
med uroksen maglemosejægerens storvildt. I yngre stenalder, Bondestenalderen, 3900 f.Kr. - 1800
f.Kr. forsvinder elgen, først fra Sjælland, så de fynske øer og sidst fra Jylland. I det øvrige
Skandinavien trives elgen i bedste velgående. Bestanden i Sverige anslåes til ca. 250.000 stk. 1
Fra tid til anden har det været drøftet, om det ville være muligt at genintroducere elgen i Danmark.
Vildtbiologerne Peter Sunde og Carsten Riis Olesen har i en rapport 2 fra Danmarks
Miljøundersøgelser fra 2007 vurderet mulighederne for etablering af en dansk elg bestand.
Vurderingen har vel været tænkt som et indspark i debatten om danske nationalparker.
Rapporten indledes med en analyse af de naturlige forekomster af elge i Danmark i nyere tid. I alt 2
elgkøer og 8 tyre har ved tilsammen 7 anledninger krydset Øresund siden 1933. Ved yderligere én
anledning vendte en tyr om midt i Øresund. (Se tabel 1 nedenfor). Alle disse indvandringshændelser
har fundet sted i sommerhalvåret. Selvom Øresund i samme periode har været frosset til i adskillige
vintre, kendes ingen tilfælde af elge som har forsøgt at krydse over isen. Endvidere er der ved to
anledninger fundet ilanddrevne døde elge i Nordvestjylland .
Alle eksempler på dyr som er kommet i land i live er koncentreret omkring Helsingør, dvs.
det smalleste sted på Øresund. Det er yderligere værd at bemærke, at der blandt de
indvandrende elge kun har været 1 hundyr for hver 4 handyr. Selv om 2 af 7
indvandringsforsøg blev foretaget af en gruppe individer, drejede det sig i begge tilfælde kun
om tyre. Det skal endelig bemærkes, at mens 3 af 4 individer som indvandrede før 1950
levede mellem 7 og 18 år, var overlevelsesperioden for de 2 individer,som ikke blev
indfanget umiddelbart efter ankomst i nyere tid, henholdsvis 6 dage og 10 måneder før disse
dyr omkom ved kollisioner med henholdsvis bil og tog. Afhængigt af, om man tæller 1956elgen med eller ej, har der siden 1930 været 0,07-0,09 indvandringsbegivenheder til
Nordsjælland fra Skåne per år, svarende til én begivenhed for hvert 10. eller 11. år.
Langt de fleste af de indvandrede elge har opholdt sig i Gribskov og omkringliggende skove.
De nærmere detailler om indvandringen fremgår af nedenstående tabel:
Tabel 1: Dokumenterede tilfælde af naturlige forekomster af elge i Danmark siden 1933
Tidspunkt for
indvandring
1933, september
1942, september
1943, september

Antal

Sted

Hændelsesforløb

1 ko
1 tyr
2 tyre

Nordsjælland
Nordsjælland
Nordsjælland

Levede i Gribskov til 1951.

1956, maj
1972, september
1972, sommer
1978
1984, september
1986, juli

1 tyr
1 tyr
1 tyr
1 ko
1 tyr
3 tyre

Øresund
Nordvestjylland
Nordsjælland
Nordvestjylland
Nordsjælland
Nordsjælland

1

Døde (forstoppelse) i januar 1943
Levede begge i Nordsjælland. Den ene blev skudt i 1952, den
anden forsvandt i 1953. Et sæt kastestænger af den ene tyr
findes på Skov-og Naturstyrelsen, Nordsjællands kontor.
Vendte om midt i Øresund og svømmede tilbage til Sverige
Ilanddrevet kadaver ved Hanstholm
Indfanget efter landgang og returneret til Sverige
Ilanddrevet kadaver
Påkørt og dræbt på Lyngevejen efter 6 dage i landet
Da en flok på 3 dyr forsøgte landgang nord for Helsingør fik
sammenstimlende strandgæster 2 dyr til at svømme tilbage i

http://www.museerne.dk/content/dk/formidling/viden_om/elgjagere
Peter Sunde og Carsten Riis Olesen: Elg i Danmark?. Vurdering af mulighederne for og konsekvenserne af etablering af en dansk elg-bestand.
Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Faglig rapport fra DMU nr. 617, 2007
http://www2.dmu.dk/Pub/FR617_UK.pdf
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1999, juli

1 ko

Nordsjælland

Øresund hvor de døde af udmattelse. Det sidste individ blev
indfanget og sendt til tysk dyrepark
Vandrede fra Nordsjælland til Vordingborg. Ramt af tog øst
for Ringsted 20. maj 2000

Elgkoen i Gribskov 1933

Ung elgtyr i Gribskov i 40erne

Elgene færdedes over store områder i skoven og, som vi skal se senere, trak de også fra tid til anden
over til Valby Hegn. De var ofte at finde i en lille mose midt i Gribskov knap en halv kilometer
sydvest fra Kalvehavehus (afd. 343e), som derfor fik navnet Elsdyrmose. Også i Harager Hegn
opholdt den sig en del. 3
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Erik Wielandt: Flere minder fra Gribskov. I Folk og Minder fra Nordsjælland, 1994.

Elgkoens ensomme liv i Gribskov og de to tyres tilsynekomst i 40erne optog befolkningen så
meget, at der blev skrevet viser om det; for eksempel denne på melodien Helledusse-helledasse 4 :
Der gik en Elgko oppe
i den danske Bøgeskov
Men den var kun saa lidt
saa der var ingen Kærestesjov
Den stirrede mod Skaanes Kyst
og drømte sig til Fjælds
Og tænkte paa en Elgtyr
ja hvad skal et Elsdyr el’s
Og saa kom der svømmende en fra Höganässe
Helledusse-helledasse
Det skal være en usædvanlig kaad Bajadse
Helledusse-helledasse
Der var Elskovsglæde straks
saa der var ingen tid til Snak
Men hun modtog Tyren med en hjertelig
med en hjortelig Tak
Og nu kommer der nok en lille Kallebasse
Helledusse-hellebasse

.
Nå, der kom aldrig en lille kallebasse og i 1951 døde elgkoen. Takket være Helsinge-dyrlægen
Raymond Blaakildes erindringer fra 1978 5 kender vi de nærmere omstændigheder herved: ”En
aften i efteråret 1951 ringede skovrider Allerup 6 i Mårum til mig og bad mig møde ham et bestemt
sted i Valby hegn, hvor man havde fundet elgkoen liggende ude af stand til at rejse sig. Vi kørte
bilerne i stilling med projektørerne rettet mod elgkoen. Men samtidig fik vi øje på elgtyren, som
bevægede sig i kreds om koen en snes meter borte. Vi forsøgte at rejse koen op på brystet, men den
var nærmest bevidstløs og døende. Den havde nok ligget i flere dage for den havde et
håndfladestort liggesår på den ene side. Vi holdt tyren på afstand ved at sætte vore håndprojektører
på den , men hver gang vi flyttede lyskeglen, kom tyren nærmere. På geviret hang græstørv og
grene og den skrabede i jorden som en rigtig tyr. Da vi havde konstateret at elgkoen var død og
tyren stadig nærmede sig, sprang vi ind i bilerne og kørte bort. Næste dag blev den døde elgko
afhentet; hvorefter den blev udstoppet og nu står den på Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm”

Elgkoen Svea på hovedgaden i Helsinge 1952

Nu var det den ensomme elgtyr man bekymrede sig om. Den savnede sikkert sin mage mente man,.
Allerede samme dag meddelte Ekstrabladet, at man ville skaffe en ny elgko til den ensomme tyr.
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fra Syddansk Universitets visecenter

Erindringer og tidsbilleder om folk og fæ i Helsinge fortalt i 1978 af dyrlæge Raymond Blaakilde. I Holbo-historier,
Årbog 2008, Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre
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Poul Allerup, skovrider, Mårum distrikt, 1936-66

Naturligt nok koncentrerede bladet eftersøgningen mod Sverige. Det viste sig, at der på den tid var
store vanskeligheder med at indfange levende elge. Tilsidst forbarmede den svenske industrimagnat
og avisejer Torsten Kreuger sig over danskerne og tilbød vederlagsfrit at sende en ung elgko til
Danmark. Han havde fundet dyret som kalv med et brækket forben og havde taget den i pleje og
fået den rask.

Torsten Kreuger (1884-1973), svensk industrimagnat og avisejer 7

Ekstrabladet var begejstret over gaven. Som resultat af en læserkonkurrence døbtes koen ”Svea”.
Svea kom til Helsingør i forsommeren 1952. Mange tusinde københavnere og nordsjællændere var
mødt op ved kajen for at tage imod den. Kreuger havde sendt et par svenske elg-eksperter med og
de udtalte: ”Det er en henrivende elgko, De får her til landet. Men den går sine egne veje. Den
elsker menneskeselskab. Det går nok af den, når den bliver ældre” 8
Til at begynde med blev den anbragt i en indhegning hos proprietær Kalko på Lyshøjgård.
Sommergæsterne strømmede til indhegningen ved gården for at se vidunderet. Nogle af dem gav
Svea borgmesterstænger og andet godt… så meget at den fik diarre. Da diarreen var stoppet blev
Svea med Landbohøjskolens dyreambulance kørt ind og udsat midt i Gribskov. Hvorvidt
skovvæsenet kendte til sagen foreligger der ikke noget om, men jeg vil tvivle på om sagen havde
været forelagt officielt for nogen myndighed.
Det blev nu kun til en kortvarig optræden. Det skete en torsdag…. men om søndagen spadserede
den rundt inde i Helsinge. Den var især interesseret i Bager Rosendahls vindue! Den kunne også
vældig godt lide de potteplanter, som kunne nås gennem åbne vinduer!
Igen blev den jaget til skovs, men ønsket om menneskekontakt var for stærkt. En aften bankede det
på hos skovfoged Nohr Jørgensen, Nejlingehus i Valby hegn. Skovfogedens datter Kirsten lukkede
op. Udenfor stod elgkoen og hang lidt med hovedet. Kirsten blev en anelse forskrækket men da det
viste sig at ”Svea” kun var ude på at blive kælet for, blev de efterhånden meget gode venner.
Det blev efterhånden klart, at ”Svea” ikke var meget for skovensomheden. Den kom derfor tilbage i
indhegningen, hvor den tilbragte vinteren. Næste forår prøvede man endnu en gang at udsætte den i
Gribskovs mest centrale del, men nogle dage senere var den igen at finde i Helsinge foran bagerens
vindue.
Så gav man op og forærede ”Svea” til zoologisk have i Randers, hvor den døde af en
fordøjelsessygdom.
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Bl.a. ”Aftonbladet”, en avis som ligner Ekstrabladet
C.C. Andersen: ”Elgen der ikke ville være vild” i Det Bedste fra Reader’s Digest, februar 1953, s. 71 f.f. (Baseret på en række artikler i
Ekstrabladet)
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Hvorom alting er – den enlige tyr var stadig ensom. Det påvirkede måske dens humør. I hvert fald
måtte skovrider Allerup i 1952 skyde den, da den var begyndt at blive aggressiv overfor
skovgæsterne.
Det er ikke første gang at der har været problemer med udsætning af tamme elge. Om den danske
astronom Tycho Brahes elg fortæller museumsinspektør Poul Grinder-Hansen, Nationalmuseet
følgende historie til Avisen.dk 9 :

”Det var måske blevet lidt sent, og måske var halsen tør. I hvert fald besluttede Tycho Brahe sig
for, at han havde fortjent en lille pause og en øl i Landskrona, før turen gik videre med båd til hans
observatorium på øen Hven.
Tycho Brahe var på vej fra sit hjem i Skåne en aften i starten af 1590 erne, og den aften skulle vise
sig at blive fatal for den trofaste følgesvend, han havde med sig. En stor elg personligt bragt til den
danske verdensmand helt oppe fra de svenske skove.
Stemningen var munter til sammenkomsten, og Tycho Brahe havde bundet elgen uden for kroen.
Men det gad elgen tilsyneladende ikke finde sig i. Den var meget tam, så det store bæst fik revet sig
løs og kom pludselig vadende op i den sal, de sad i.
Det skulle den ikke have gjort. For det morede tilsyneladende selskabet af høje herrer at tilbyde
kræet øl, og det kunne den godt lide. Så meget, at den blev tordnende beruset og faldt ned af
trappen, da selskabet brød op. Den brækkede benet, og selv om Tycho Brahe nussede om dyret i
dagevis, stod benet ikke til at redde”
Og hvad blev så vildtbiologernes konklusion? Her er den:
Muligheden for at en elgbestand kan etableres gennem naturlig indvandring fra Sverige til Sjælland
vurderes at være til stede men sandsynligheden for at dette vil indtræffe inden for et menneskes
levetid er dog så lille, at man i praksis nok kan se bort fra den. Uanset hvor i landet man måtte
beslutte at byde elgen velkommen, vil det derfor i realiteten kræve en egentlig introduktion… En
analyse af den økologiske bæreevne mht. elges fødebehov, indikerer, at der vil være fødegrundlag
for elgbestande i to hovedområder på Sjælland (Nordsjælland og Midtsjælland) og seks i
Jylland…Kollisioner med biler forudsiges at ville udgøre et væsentligt problem uanset hvor i landet
en elgbestand måtte etableres 10 … Selv i de mindst trafikfarlige områder må det forventes, at de
årlige omkostninger til ulykker beløber sig til mindst 5.000 kr. per elg. Hovedparten af disse
udgifter vil skyldes omkostninger ved personskade.
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http://avisen.dk/tycho-brahe-havde-en-fuld-kaele-elg_6740.aspx
En fuldvoksen skandinavisk elg kan veje op til 500 kg
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Med de mange kilometer offentlig vej og jernbane, som gennemskærer Gribskov ville jeg nok som
gammel skovforvalter betakke mig for at få en bestand af elge i Gribskov!
Lars Toksvig

.

