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Maglemoseturen   
 - stenalderfjord, drøvtyggere og 
kærlighedssti    Turen tager sit udgangspunkt i 

KulturSlangen, der bugter sig fra Vedbæk 
Havn i øst til Næsseslottet og Furesøen 
mod vest – eller omvendt.

Denne lille rundtur i Maglemosen er 
5,9 km. Forlæng turen omkring Caroline 
Mathilde-stien til i alt 8,7 km.

Maglemoseturen fortæller historien om 
udviklingen fra dengang området var
stenalderfjord og hjemsted for jægersten-
alderfolket til landet hævede sig og havet
trak sig tilbage, hvorved Maglemosen 
opstod.

Læs mere om de historiske 
steder på:
www.oplev.rudersdal.dk/
maglemoseturen.

KulturSlangen er en rute, der kombi-
nerer natur, kunst og historie. Ruten er 
14,5 km lang, og løber fra Næsseslottet 
ved Furesøen i vest til Vedbæk Havn og 
Øresund i øst.

Ruten kan gennemføres til fods 
eller på cykel.

En del af 
RudersdalRutens Univers

Om 
Maglemoseturen

Kender du  
KulturSlangen?

RudersdalRutens Univers 
består af en lang række ruter 
og stier, hvor du kan løbe, 
cykle og gå en tur. De fleste 
ruter er afmærket med 
skilte.

Læs om universet på: 
www.rudersdalruten.dk. 
Få inspiration til ture i naturen på facebook:
Facebook.com/rudersdalrutensunivers 
 

Flere 
ture på KulturSlangen 

Vedbækturen
oplev.rudersdal.dk/vedbaekturen

Gl. Holtegaardturen
oplev.rudersdal.dk/glholtegaardturen

Næsseslotsturen
oplev.rudersdal.dk/naesseslotsturen

Søllerødturen
oplev.rudersdal.dk/sollerodturen
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Infotavler
Historiske steder

I

KulturSlangen
Maglemoseturen
inkl. Caroline Mathilde-stien
Udsigtsplatform

7. Caroline Mathilde-stien
Sti anlagt af Struensee til 
dronning Caroline Mathilde, så 
hun kunne færdes hurtigt og 
let mellem hendes private 
ejendom Frydenlund og 
Hirschholm Slot, hvor hoffet 
tilbragte somrene. 

4. Det kommende museum for 
Vedbækfundene 
Det nye oplevelsesbaseret 
museum for Vedbækfundene.

1. Bøgebakken
De arkæologiske fund fra jæger-
stenalderen - her i blandt Barnet 
på svanevingen - fra 1975 var 
spektakulære ikke blot i 
Danmark.

2. Stenalderfjord
Vedbæk Maglemose var en fjord i 
stenalderen. Rundt om fjorden er 
der i nyere tid fundet mange 
bopladser fra jægerstenalderen.

5. Maglemoserenden og 
naturpleje
Maglemosens særlige fauna 
får hjælp fra naturen. 

 
6. Brandgrav
Brandgrave fra jægerstenal-
deren, hvor de døde blev 
brændt, er meget sjældne. I 
hele Danmark er der bare 
fundet 7. Tre af dem er fundet i 
Vedbæk.

3. Henriksholm
I 1795 opførte løjnant Henrik 
Strambou landstedet 
Henriksholm - opkaldt efter ham. 
selv. 


