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Skodsborg

Det har altid været populært at gå på jagt. De enevældige Konger gjorde det bl.a. i 
Jægersborg Hegn, som er en del af det nordsjællandske Parforcejagtlandskab. Her 
krydser kilometervis af jagtveje hinanden i et sindrigt mønster. Vejene blev anlagt 
til Parforcejagt i 1600-tallet, og er i dag Unesco verdensarv.  

Parforcejagten var i 1600-tallet på højeste mode hos den europæiske adel. Med hjælp 
fra hunde jagtede beredne jægere en udvalgt kronhjort i flere timer, indtil dyret blev så 
træt, at man kunne dræbe det med en hirschfænger – et jagtsværd. Den danske Kong 
Christian V var så opslugt af jagtsporten at han i 1670erne og 1680erne fik anlagt det 
mere end 4.500 hektar store parforcejagtlandskab i Nordsjælland. Under parforcejagten 
kunne Kongen vise sin storhed og magt. Det var Kongen der red i spidsen af jagten, og det 
var Kongen, der fik lov at nedlægge dyret til sidst. Uheldigvis blev det også hans endeligt, 
da Kong Christian V i efteråret 1698 blev såret under en jagt, og døde året efter.

Hvor: Find Skovlegepladsen Skovshoved, der ligger på Bøllemosevej bag 
Skodsborg station. Her kan man se en smuk træskulptur der viser en 
parforcejagt der er i gang.

Koordinater: 55°49’25.3”N 12°34’10.9”E

Spørgsmål: Hvor mange hunde jagter kronhjorten på legepladsen?

Svar:

Når du alligevel er der: Gå en tur i Jægersborg hegn og oplev parforcejagtlandskabet på egen 
hånd Se efter de anlagte jagtstier der krydser hinanden i skoven, eller snup en dukkert og en is i 
Skodsborg strandpark.
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Vedbækfundene

Da Vedbæk skole skulle opføres i 1975, fandt man resterne af Rudersdals 
allertidligste indbyggere på grunden. 

For 7000 år siden, i det der kaldes jægerstenalderen, gik der en fjord ind i landet ved 
Vedbæk i det der nu er Maglemosen. Menneskene der levede ved denne fjord begravede 
deres døde, og det er disse grave som udgør Vedbækfundene. De døde er blevet lagt 
nænsomt ned i gravene, er blevet pyntet med okker, og har fået gaver som knive, økser 
og smykker med. Gravene har, sammen med de mange fund af redskaber og knogler fra 
nedlagte dyr, en uvurderlig betydning for vores forståelse af livet i jægerstenalderen, og 
viser, blandt andet, at folk i stenalderen troede på et efterliv, og at de behandlede deres 
døde med kærlighed og respekt.

Hvor: Tag til den sydlige ende af Henriksholms Alle i Vedbæk, hvor 
stisystemet ind i Maglemosen begynder. På en af infotavlerne kan man læse 
om Vedbækfundene. 

Koordinater: 55°51’02.4”N 12°33’34.4”E

Spørgsmål: Hvor mange stenaldergrave er der blevet fundet i Vedbæk ifølge 
infotavlen? 

Svar:

Når du alligevel er der: Gå en tur i Maglemosen og nyd den smukke natur, eller se 
Vedbækfundene i virkeligheden på Gl. Holtegaard, Attemosevej 170, 2840 Holte. 
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Høsterkøb bugter sig igennem området nær Rude skov. Landsbyen er, i modsætning 
til mange andre i området, tilpasset bakkerne, dalene og skoven, og strækker sig 
derfor i en lang idyllisk tange fra Kirken i øst til Åsebakken i vest.

Høsterkøb er en meget gammel landsby, og er det første sted i Rudersdal der er nævnt 
i de historiske kilder. Kong Valdemar den Store havde i 1160erne givet store områder i 
Nordsjælland til Biskop Absalon. Men efter Kongens død mente hans enke at noget af det 
tilhørte hende. Absalon sendte derfor en af sine folk ned til Paven i Italien for at få hans 
hjælp. I et brev fra Pave Urban 3 fra 1186 nævnes bl.a. Høsterkøb som tilhørende Absalon 
og ikke enken. Høsterkøb er derfor mindst 800 år gammel. Der skulle dog gå over 700 år 
før den fik sin egen kirke i 1908. 

Hvor: Tag til Høsterkøb kirke, der ligger på Gøngehusvej, og find uret på 
kirken. 

Koordinater: 55°51’05.1”N 12°29’20.6”E

Spørgsmål: Hvornår er uret på Høsterkøb kirke fra?

Svar:

Når du alligevel er der: Tag en madpakke med og spis frokost på Åsebakken, og nyd udsigten 
over markerne. Eller gå en tur på Høsterkøb kirkes smukke skovkirkegård som er en af de 
eneste af sin slags i landet.
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Ebberødgård var en af landets største institutioner under Åndssvageforsorgen. I 
dag er store dele af de gamle bygninger omdannet til attraktive privatboliger.

Ebberødgård blev bygget i 1892, som en institution for det man i gamle dage kaldte 
”Åndssvage”. Det er ikke et ord man bruger mere, men dengang dækkede det over mange 
forskellige mennesker. Det var alt fra børn med spastisk lammelse, epilepsi eller Downs 
syndrom, til småt begavede voksne og psykisk syge kriminelle. Ebberødgård blev kendt 
som et sted, hvor mange ikke havde det særligt godt. Patienterne havde ikke meget plads, 
og de blev ofte behandlet dårligt, eller straffet med at blive spændt fast til deres senge. Nu 
er institutionen nedlagt, og der bliver ikke længere begravet patienter fra det lille kapel 
på gravpladsen i skovbrynet. 

Hvor: Find Ebberødgårds kapel, der ligger i kanten af skoven. Du finder det 
ved at følge alléen, der starter ved busholdepladsen på Sophie Magdalens vej. 
Omkring kapellet kan man se gravstederne fra personer der er døde under 
deres ophold på Ebberødgård. 

Koordinater: 55°50’50.0”N 12°28’02.0”E

Spørgsmål: Hvilket nummer står der på gravstenen for Hans J.P. Seidlers?

Svar: 

Når du alligevel er der: Inde i skoven for enden af alléen kan man bestige Maglebjerg, der er 
Nordsjællands højeste punkt. Man kan også besøge legepladsen ved siden af alléen.
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Birkerød Kirke er et smukt eksempel på en middelalderkirke. Inde i kirken fortæller 
de farverrige kalkmalerier bl.a. grusomme historier om Syndefaldet og Dommedag 
– et budskab der kunne forstås af alle kirkegængere, uanset hvor gode de var til  
at læse.

Henrik Gerner var præst i Birkerød og frihedskæmper i krigen mod Svenskerne i 
1650’erne. I efteråret og henover vinteren 1658-59 var stort set hele Danmark besat af 
svenskerne og særligt i Nordsjælland gik det hård ud over landsbyerne. Præstegården 
i Birkerød blev også hård ramt, da det var en af de rigeste gårde i byen. Byens præst, 
Henrik Gerner, gik ind i kampen mod svenskerne, og planlagde at smide dem ud af 
Kronborg Slot. Men planerne gik galt, og Gerner undgik i sidste øjeblik at blive henrettet. 
Han måtte som straf fængsles i en lille celle under Kronborg med lænker på hænder og 
fødder. Først da krigen sluttede og Kronbog blev befriet, kunne Gerner vende hjem til 
Birkerød.

Hvor: Find mindestenen udenfor Birkerød kirke, mod Maj Pladsen, der er 
rejst til minde om præsten Henrik Gerner. 

Koordinater: 55°50’26.9”N 12°25’47.1”E

Spørgsmål: Hvad var Henrik Gerners mellemnavn?

Svar:

Når du alligevel er der: Hvis der er åbent i kirken, kan du se Gerners lænker fra hans 
fængselsophold eller beundre de fine kalkmalerier. 

Du kan også spise en is eller tage en strøgtur på Birkerød Hovedgade.
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Midt i Birkerød ligger huset Cathrinelyst. Igennem tiden har det både været en 
kæmpe bondegård og en lystgård, som var 1800-tallets svar på et sommerhus.

For 300 år siden boede der en vaskeægte søhelt i Cathrinelyst. Viceadmiral Wilhelm 
Lemvig havde kæmpet side om side med Tordenskjold i krigene mod Sverige i starten af 
1700-tallet, men på sine gamle dage slog den gamle søulk sig ned i det rolige Birkerød. 
Huset fungerede dengang som en stor fin bondegård. På et tidspunkt var gården 
Birkerøds største, men alle de andre bygninger såsom stalde og lader brændte ved en 
stor brand i slutningen af 1800-tallet. I dag er kun den gamle hovedbygningen tilbage. 
Her kan man nu besøge Birkerød Lokalhistoriske Arkiv og Museum, og lære mere om 
Birkerøds historie. 

Hvor: Find Cathrinelyst, der ligger på Vilhelm La Cours Vej 7, i Birkerød 
centrum.

Koordinater: 55°50’31.9”N 12°25’51.9”E

Spørgsmål: På Cathrinelysts facade står der to årstal. Hvor mange år er der 
mellem de to? 

Svar:

Når du alligevel er der: Besøg parken, bag Cathrinelyst, og tag en tur på legepladsen, eller gå 
en tur rundt i den fine park.

Cathrinelyst
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Kongevejen strækker sig fra København i syd til Hørsholm og Hillerød i nord. Den 
skærer sig tværs gennem Rudersdal Kommune, og har selvom den oprindeligt kun 
måtte bruges af Kongen, været en af de vigtigste færdselsårer i området i over 400 
år. 

Den oprindelige Kongevej blev anlagt i 1584 af Kong Frederik d. 2, så Kongen uhindret 
kunne rejse fra sit slot i København til Frederiksborg slot i Hillerød. Nogle få år efter 
blev vejen udvidet, og der blev også anlagt en vej til Kongens slot i Hørsholm. Vejen 
var forbeholdt Kongen og hans mænd, og var afspærret med røde bomme. Hvis en 
almindelig borger sneg sig til at benytte vejen, var det med risiko for at få konfiskeret sin 
vogn og hest og al det gods han havde med, eller endnu værre, et halvt års tvangsarbejde.

Kongevejen blev moderniseret i 1760erne af den franske ingeniør Jean Marmillod, hvor 
den fik dens nuværende forløb. Vejen var betalingsvej indtil 1915.

Hvor: Find Marmillod monumentet i den nordlige del af Holte, ved 
indgangen til Rudegaard Stadion, hvor Hørsholm kongevej møder 
Kongevejen.

Koordinater: 55°49’23.1”N 12°27’52.1”E

Spørgsmål: Hvilket fransk ord bruges der på monumentet i stedet for vej?

Svar:

Når du alligevel er der: Tag en tur på Rudegaard Stadion, og se hvem der kan springe længst 
i springgraven eller hvem der kan løbe hurtigst rundt om banen. Man kan også medbringe en 
bold, og skyde til måls på fodboldbanen.

Kongevejen7



Slottet er bygget som et lystslot i slutningen af 1700-tallet. Her kunne man søge 
tilflugt fra Københavns travle liv i den smukke nordsjællandske natur.

Næsseslottet er opført i 1782-83, af en af datidens rigeste mænd i Danmark, den 
hollandskfødte købmand og skibsreder Frédéric de Coninck. Slottet var De Conincks 
sommerresidens, og omkring det fik han sin gode ven J.F. Henry de Drevon til at anlægge 
en stor park. Parkens indretning og mange bygninger og monumenter skulle tale til 
følelserne og sætte mennesket i forbindelse med naturen. Parken havde blandt andet 
en grotte, et kinesisk lysthus, en kunstig ruin, obelisker, brusende vandfald og små 
skibe i søen. Parken var allerede i samtiden en stor turistattraktion der tiltrak mange 
besøgende, både De Conincks egne gæster og almindelige mennesker der kunne købe 
billet til parken. 

Hvor: Lidt Inde i skoven, lige øst for Næsseslottet, finder man i en rund 
lysning monumentet Søjlen til Ære for Handel og Søfart, som blev rejst af 
Frédéric de Coninck. 

Koordinater: 55°48’26.2”N 12°26’07.7”E

Spørgsmål: Hvad kan man se på toppen af søjlen?

Svar: 

Når du alligevel er der: Gå en tur på det naturskønne Næs, og nyd udsigten ud over Furesøen, 
eller besøg halvøen Luknam overfor Næsseslottet og se, om du kan finde fundamentet efter de 
Conincks falske borgruin. På Luknam findes der også en badebro hvis man skulle få lyst til en 
dukkert.

Næsseslottet
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Bystævnet fungerede i mange hundrede år som samlingsstedet for 
landbosamfundets bønder. Her blev landsbyens store beslutninger taget i fællesskab.

Før de store reformer af landbruget i slutningen af 1700-tallet blev landbrugsjorden 
dyrket i fællesskab af landsbyens gårde. Bystævnet var placeret i midten af landsbyen, 
og folkene fra gårdene mødtes her for at aftale hvornår der skulle sås og høstes og for at 
afgøre små og store spørgsmål.

Bystævnet i Øverød består af et lindetræ omgivet af én kampesten for hver gård i 
Øverød. De seks gårde hed i midten af 1800-tallet Vejlegaard, Paradisgaard, Skovly, 
Højbjerggaard, Havarthigaard og Rygaard. I dag er kun de to sidstnævnte gårde tilbage. 
Bystævnet blev renoveret i 1999, men placeringen har sandsynligvis været den samme 
siden middelalderen. 

Hvor: Bystævnet i Øverød kan findes på hjørnet hvor Suhmsmindevej 
møder Øverødvej. Bystævnet består af et lindetræ, hvorom der er placeret en 
sten for hver gård i Øverød. 

Koordinater: 55°49’01.6”N 12°29’17.7”E

Spørgsmål: Hvor mange sten er der i bystævnet?

Svar:

Når du alligevel er der: Kryds Øverødvej og gå en tur ned til Søllerød Sø, hvor man kan se 
Suhms Kilde, Øverøds gamle vandforsyning, og nyde udsigten ud over søen. Det er muligt at 
tage en dukkert, eller at medbringe et net og se om man kan fange en haletudse i søen.

Bystævnet i Øverød
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Søllerød omkring Gadekæret
Det gamle Søllerød omkring kirken, kroen og gadekæret er et unikt bevaret 
landsbymiljø, der stadig i dag vidner om den ro og idyl som Københavns overklasse 
søgte hen til om sommeren fra 1600-tallet og frem.

Mothsgården, der i dag huser Rudersdal Museers udstillinger, er en af Danmarks 
ældste lystgårde. Det vil sige, at selvom den kaldes en gård, har den aldrig fungeret som 
bondegård med husdyr og marker. I stedet var det et slags sommerhus for velhavende folk 
fra hovedstaden. Gården er opkaldt efter Matthias Moth, der ejede den 1684-1719. Moth 
var en af sin tids mest indflydelsesrige personer, og han havde mange titler og stillinger. 
Han var den øverste embedsmand i landet, medlem af Kongens nærmeste råd, direktør 
for postvæsnet samt dommer i højesteret – hvor han bl.a. var indblandet i dommen over 
den sidste heks, der blev brændt på bålet i Danmark. Derudover var Moth meget optaget 
af sprog, og han skrev den første ordbog over det danske sprog.  

Hvor: På Søllerødvej finder man kirke, kro og gadekær sammen. Ved siden 
af gadekærret finder man Søllerøds bybrønd.

Koordinater: 55°48’48.0”N 12°29’42.3”E

Spørgsmål: Hvornår er bybrønden genopført, ifølge skiltet på siden? 

Svar:

Når du alligevel er der: Besøg Rudersdal Museers udstilling i Mothsgården, og spis madpakken 
eller en is i Mothsgårdens have. Man kan også gå en tur ned af den gamle hulvej til Søllerød sø, 
og nyde udsigten ud over Øverød.
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Sommerkonkurrence
Navn:

Adresse:

Tlf:

Email:

Aflever svarene til Rudersdal Museer og deltag i udtrækningen af en stor sommerkurv 
med lækkerier til både børn og voksne. 
Svarene skal afleveres senest d. 9. august på Historisk Arkiv, Biblioteksalleen 1, 2850 
Nærum eller på Mothsgården, Søllerødvej 25, 2840 Søllerød. De kan også sendes per mail 
til arkiv@rudersdal.dk
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