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Brøns Mose ligger i dalen vest for Veksø. Der er en fan-
tastisk udsigt over naturområdet fra byen. Det er stier 
til området både fra Veksø og fra markvejen mod vest. 
Det er tilladt at gå ind over engen og ned til mosen, 
også selv om der er græssende får - bare husk at tage 
hunden i snor. 

Området er et yndet naturområde for byboerne. Om 
vinteren anlægges skøjtebane og man kan kælke på 
skråningerne. Der bliver desuden fisket fra tangerne i 
mosen, hvilket er tilladt. 

Området omkring Brøns Mose består af overdrev, mose 
og sø. Overdrev kan typisk findes på tørre, lysåbne skrå-

ninger, hvor det stejle terræn har betydet, at arealet ikke 
har kunnet omlægges til marker. Oprindeligt blev over-
drev brugt som græsningsområder, og de mest vær-
difulde overdrev har en lang historie bag sig. I Egedal 
findes ikke mange overdrev, da jorden her generelt er 
rig på ler.

På overdrevet findes en række karakteristiske planter, 
som eksempelvis Vild Hør, Mark-krageklo og Alminde-
lig Agermåne. For at forhindre, at overdrevet vokser til 
med buske og træer, skal det holdes lysåbent. Det er 
derfor nødvendigt at udføre naturpleje, og i Brøns Mose 
anvendes afgræsning med får.  

Udsigt fra kanten af Veksø udover Brøns Mose. 
Foto: Egedal Kommune

Får afgræsser engen, som en del af naturplejen.
Foto: Egedal Kommune
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Brøns Mose tæt ved Veksø er fundstedet for Veksøhjel-
mene, to hornede hjelme fra bronzealderen 1.000 – 800 
f. Kr. nedlagt i en sø som offergave, placeret på en træ-
bakke af asketræ. 

Hjelmene blev fundet ved tørvegravning i sensomme-
ren 1942 og indgår nu i den permanente udstilling på 
Nationalmuseet som en af hovedattraktionerne. Hjel-
mene er næsten identiske og dekoreret med øjne, næb 
og mange fugleattributter. De har formentlig indgået i 
religiøse ceremonier.  

Der er ikke fundet tilsvarende hjelme, men fra de nor-
diske helleristninger kendes mænd med hornede hjel-
me, der indgår i rituelle handlinger. Det er ikke afklaret, 
hvor hjelmene er fremstillet, måske Mellemeuropa el-
ler Nordtyskland, men de kan også være produceret i 
Danmark under indflydelse fra bronzealderkunsten i det 
østalpine Donauområde. 

Selvom turistindustrien ofte afbilleder vikinger med hor-
nede hjelme, kendes de ikke fra vikingetiden, men kun 
fra bronzealderen to tusinde år tidligere.

Veksøhjelmene

Udsigt udover Brøns Mose med en sten til minde om fundet af Veksøhjelmene. Brønsmose er placeret øst for Veksø. 

Byudviklingen
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Historisk kort (1842-1899) med udpegning af Brøns Mose, hvor Veksøhjelmene er fundet og byudviklingen ved Veksø. 

Byudviklingen

Historisk kort (1842-1899) med udpegning af Brønsmose og byudviklingen i Veksø.

Byudvikling
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