
Søllerødturen 
 - Alvej, landsteder og grænseland  

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 Søllerød er 3.2 km. 
Turen fortæller historien om udviklingen af 
Søllerød By og omegn fra rydningsby
anlagt i den sene vikingetid til 1700-tallets 
opførelse af sommerlandsteder for
den øvre middelklasse, der søgte idyl og 
landlig fred.

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

Du kan også scanne QR-
koden og få yderligere 
information. 

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 genneføres til fods 
eller på cykel.

En del af 
RudersdalRutens Univers

Om 
Søllerødturen

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 

Tag en tur på:

Vedbækturen
oplev.rudersdal.dk/vedbaekturen

Gl. Holtegaardturen
oplev.rudersdal.dk/glholtegaardturen

Næsseslotsturen
oplev.rudersdal.dk/naesseslotsturen

Maglemoseturen
oplev.rudersdal.dk/maglemoseturen

               Maleri af Frederik Christian Kiærsou



Historiske steder på
rundturen 

Sværdighederne på turen er mange og 
rummer både kunst, arkitektur, natur og 
lokalhistorie. 

1. Søllerød som rydnings- og landsby 
Anlagt på en bakketop i den sene vikingetid

2. Landstederne
Landliggernes huse og sommerlandsteder

3. Søllerød Kommunes første rådhus
Indviet i 1904 og anvendt frem til 1942 

4. Kirkeskoven 
Skov som har tilhørt Søllerød Kirke 

5. Rillesten 
Sten med spor fra stenhuggerens værktøj
 
6. Grænselandet
Grænse mellem Nordsjælland og hovedstads-
området

7. Havarthigården 
Mejeri, ostefremstilling og teglværk

8. Klokkerhuset 
Embedsbolig for degn og klokker

9. Søbakkevej
Drewsens Hospital, Prinsesseskolen og
Vaskeriet Sødal

10. Søllerød Kirkegård
Med gravsteder for mange af sognets kendte
og historiske personer

11. Alvejen og Søllerød Kro
Én af kun to alveje mellem København og
Nordsjælland øst for Furesøen.
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