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Ved Søllerød Kro
I mange landsbyer ligesom Søllerød, ser man at kirken og kroen ligger meget tæt på hinanden.
Mange gange var det også præsten, eller hans kone, der ejede og drev kroen. Så kunne præsten
tjene penge på, at folk ventede på kroen inden de skulle i kirke. Årstallet på kroen er året, hvor
præstefruen fik lov til at drive kro.

Opgave 1
Hvornår er Søllerød kro fra?
Svar: 1677

Opgave 2
Hvor mange år er det
siden?Svar: 345

Opgave 3
Hvilken slags træer er de små træer rundt om gadekæret (det lille vandhul foran kroen)?
A. Birk
B. Ask
C. Elm
D. Bøg
Svar: Birk

Opgave 4
Hvor mange vinduer har kroen ud mod gadekæret?
Svar: 30
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Omkring kirken
Det ældste af kirken er fra omkring 1100-tallet. Der er ikke meget tilbage af den oprindelige
kirke og den er bygget om mange gange siden. F.eks. blev tårnet bygget i 1300-tallet. Opgaverne
handler om gravsteder omkring kirken. I gamle dage var der ikke gravsten på kirkegården. De
rige, der havde råd til en gravsten, blev begravet inde i kirken med en sten i gulvet. Men på grund
af den dårlige lugt fra de begravede og af fare for at kirkernes gulve skulle brase sammen, blev det
i 1805 forbudt at begave folk inde i kirkerne. Først derefter begyndte kirkegårdene, at ligne dem vi
kender i dag.

Opgave 1
I kirkemuren findes en gravsten over Haldor Lasson. På stenen bliver han kaldt for ”olding”, men
hvor gammel blev han?
Svar: Født dec 1737 død jan 1825 altså 87 år

Opgave 2
I græsset omkring kirken er en stor gravsten over familien Nimb. På mange gravsten står, hvad
personens titel eller stilling var.
Hvad var Vilhelm Nimbs titel?
Svar: Kammeraad (På Nimbs tid var Kammerråd en ærestitel, som blev givet til
personer, som havde gjort en fortjenstfuld indsats)

Opgave 3
Louise Nimb var kendt kogebogsforfatter og havde mange restauranter, bl.a. en berømt
restaurant i Tivoli.
Hvor gammel blev hun?
Svar: oktober 1842- maj 1903 = 40

Opgave 4
Find en anden gravsten i græsset tæt på kirken, der tilhører O. Gundelach-Pedersen. Hvad var
hans stilling?
Svar: Arkitekt
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Mindesten over døde fra Søllerød
i krigen i 1864
Omkranset af træer finder I en mindesten over de soldater fra Søllerød, der faldt i krigen i 1864.
Krigen fandt sted langt fra Søllerød. Men i 1848 havde man indført almindelig værnepligt og det
betød at alle unge mænd fra hele landet og fra alle samfundslag skulle tage del i landets forsvar.

Opgave 1
Et af krigens meste kendte slag var Slaget ved Dybbøl. Det fandt sted d. 18. april 1864, hvor
mange på stenen faldt denne dag?
Svar: 2

Opgave 2
Hvem var ældst? Og hvem var yngst, da de døde?
Svar:
Peter Jørgensen 40 år
Charles Emil Jensen og Hans Jensen 25 år

Opgave 3
Hvor gamle blev de seks tilsammen?
Svar: 25+40+26+29+31+25=1760

Opgave 4
Hvem kæmpede Danmark mod i krigen i 1864?
A. Sverige
B. Tyskland
C. England
D. Frankrig
Svar: Tyskland (og hvis det skal være helt korrekt: Preussen og Østrig. Et samlet
Tyskland eksisterede først efter 1871)
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Mothsgården. Gårdspladsen og
facaden mod vejen
Mothsgården er Danmarks ældste lystgård. Dvs. et slags sommerhus for datidens overklasse.
Gården er opkaldt efter Matthias Moth, der ejede gården fra 1684 til 1719. Han var en af landets
mest magtfulde mænd i slutningen af 1600-tallet og er også kendt for at skrive den første ordbog
over det danske sprog.
I dag kan man se Rudersdal Museers udstillinger på Mothsgården

Opgave 1
Mothsgårdens hovedbygning er opført omkring 1680.
Hvor mange år er det siden?
Svar: 342

Opgave 2
I skal kigge jer omkring på gårdens mure og finde en grå mindeplade. På pladen står der, at
komponisten Edvard Grieg var på Mothsgården en sommer. Hvilket år?
Svar: 1868

Opgave 3
Hvor mange år efter blev mindepladen sat op?
Svar: 100 år

Opgave 4
På Mothsgården hænger en klokke. Den stammer fra en skole, der blev sprængt i luften under
besættelsen.
Hvilken skole var det?
Svar: Nærum Kostskole
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Søllerød Slot
I 1740 byggede kongens barnebarn et slot på Søllerødbakke. Det blev siden revet ned og det
nuværende slottet er lidt et snyde-slot. Det ligner et slot, som man ville bygge for 300 år siden,
men bygningen er kun 100 år gammel. Og for at kalde en bygning et slot skal der have boet
kongelige. Det har der aldrig gjort i det nuværende Søllerød Slot.

Opgave 1
Slottets tårn er beklædt med et særligt metal, der bliver grønt, hvis det står udenfor i vind og vejr
længe nok.
Hvilket metal er det?
A. Guld
B. Kobber
C. Jern
D. Stål
Svar: Kobber

Opgave 2
Slottet har mange detaljer. Hvor mange små hoveder kan I se finde på det?
Svar: 8

Opgave 3
Bliv på samme side af vejen som slottet, men se på det gule hus på den anden side af vejen lige
overfor. Her boede H. C. Andersen i 1864.
Hvilken kendt begivenhed, som H. C. Andersen skrev om i sin dagbog mens han var i Søllerød,
fandt sted samme år?
A. Slaget ved Køge Bugt
B. Slaget ved Lund
C. Slaget på Reden
D. Slaget ved Dybbøl
Svar: Slaget ved Dybbøl

Opgave 4
Øverst på de hvide søjler mellem gitteret er nogle figurer af sandsten. Nogle af dem forestiller
blomsterkrukker eller lignende, men hvilke væsner er der på nogle af dem?
Svar: Engle/Børn
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Mothsgårdens have
Mothsgården har aldrig været en bondegård med tilhørende marker og masser af dyr. Men da
Matthias Moth havde gården omkring år 1700, var haven meget større med en stor frugthave og
flere køkkenhaver.

Opgave 1
I haven ligger to gamle både. Den ene hedder Dirch.
Hvor gammel er den?
Svar: fra 1950. Dvs. 72 år gammel

Opgave 2
Hvad er den blevet brugt til?
Svar: Kaproning

Opgave 3
I haven er en sten med en inskription på, hvad står der på den?
Svar: Søllerød Sanatorium

Opgave 4
På et af Mothsgårdens tage er en vejrhane. At dømme efter det årstal, der står på den, hvor længe
er det så siden den blev sat op?
Svar: Der står 1763 på den så 259 år siden
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Kirkegårdens Lapidarium
Lapidarium betyder en samling af sten. Det er de gravsten, der står i buskene, inden man
kommer ind på den rigtige kirkegård. Her opbevarer kirkegården nogle af de gamle gravminder
fra nedlagte gravsteder. De næste opgaver handler om stenene i buskene.

Opgave 1
En af gravstenene er over Slagtermester R. C. Møller. Hvilken form har hans gravsten?
Svar: Et hvidt kors

Opgave 2
Find Hedvig Collins gravsten. På nogle gamle sten kan bogstaverne blive meget utydelige eller
falde af. Hvilket bogstav mangler fra hendes stillingsbetegnelse?
Svar: Et ”t” i forfatterinde

Opgave 3
Ole Jensens gravminde er et jernkors. Hvilket dyr er på det?
Svar: Sommerfugl eller natsværmer

Opgave 4
Find Husejer Lars Jacobsens gravsten. Hvor kom han fra?
Svar: Trørød
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