
Serien »Vandreture« er foldere over udvalgte natur-
områder. De kan fås på biblioteker og turistbureauer,
samt ved indgangene til mange af områderne. 
Se også www.skovognatur.dk

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen

Folehaven

Ved drift af skov- og naturarealerne tilstræbes
at skabe gode oplevelsesmuligheder.

Velkommen til Folehaven Hørsholm
I folderen kan du læse om den rige kulturhistorie, der præger Folehavesko-
ven samt parken omkring Hørsholm Kirke.

Vandreruter: Der er afmærket 2 vandreruter med masser af oplevelsesmu-
ligheder undervejs: En rute i slotshaven på ca. 1,5 km samt en rute i Fole-
haveskoven på ca. 3,5 km. Læs mere i folderen. Se også kortet.

Museerne: Jagt- og Skovbrugsmuseet, tlf. 45 86 05 72. Åbent tirsdag – 
søndag kl. 10-16. Hørsholm Egns Museum, tlf. 45 86 07 11. Åbent tirsdag –
søndag kl. 13-16. Arboretet, tlf. 35 28 15 02. Åbent alle hverdage kl. 7 til
solnedgang.

Handicapforhold: Vandreturen i Hørsholm Slotshave er egnet for gangbe-
sværede og kørestolsbrugere. Vandreturen i Folehaveskoven kan ikke anbe-
fales i fugtige perioder. Benyt i stedet de grusbelagte skovveje.

Ridemuligheder: Folehaveskoven har et veludviklet net af ridestier. Det er
tilladt at ride i rabatten på skovvejene, med mindre andet fremgår af marke-
ringer på træerne. Der findes i øvrigt en særlig folder om ridemuligheder.

Hunde: Hunde er velkomne i Folehaveskoven, men de skal føres i snor af 
hensyn til dyrelivet og andre skovgæster. I Rungsted Hegn er der hundeskov.
Her må hunden gå løs, men den skal være under fuld kontrol (se kortet).

Naturvejledning: Kronborg Statsskovdistrikt arrangerer i årets løb en række
guidede ture og aktiviteter i området. Du kan læse mere om mulighederne på
www.skovognatur.dk.

Bemærk venligst: Folehaveskoven har status af B-skov. Det betyder en sær-
ligt beskyttet skov, hvor organiserede aktiviteter som f.eks. orienteringsløb
ikke er tilladt.

Overnatningsmuligheder: I Rungsted Hegn findes lejrplads med shelter.
Kan reserveres ved henvendelse til Kronborg Statsskovdistrikt.

Bål- og shelterpladser: I Folehaven findes bålplads, som frit kan benyttes.
I Rungsted Hegn findes shelterplads, som kan bestilles på tlf. 49 70 90 90.

Yderligere oplysninger: Folehaveskoven administreres af Skov- og Natur-
styrelsen, som lokalt kan kontaktes ved Kronborg Statsskovdistrikt, tlf. 49 70
90 90, www.skovognatur.dk.

– forvalter statsejede skove og andre naturområder i hele landet
– tager ved driften hensyn til befolkningens friluftsliv, produktion af 

træ og beskyttelse af natur- og kulturværdier.
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Linstows gravsted (2)
Midt i skoven er overforstmester C.H. Linstow begravet. Indtil sin død i 1823,
stod Linstow i spidsen for de danske skove. Som påskønnelse for sin indsats,
fik Linstow ved kongelig resolution i 1813 tilladelse til at indrette en begravel-
sesplads i Folehaveskoven for sig selv og sin familie.

Gravstedet ligger i et skæringspunkt for 4 rette linier, som oprindeligt ind-
delte arealet i 8 parceller (cirkeludsnit).

Det stjerneformede anlæg på i alt 4 tønder land blev plantet omkring 1802
for at kunne sammenligne 8 forskellige nåletræers vækst. I dag er der kun lærk
og ædelgran tilbage, men symmetrien i anlægget kan stadig fornemmes.

Danmarks første Forstplanteskole (3)
Forstmanden Schäeffer anlagde i 1787 den første forstplanteskole på arealerne
øst og vest for det lille planteskolehus. Her opdyrkedes både danske og frem-
mede træsorter og buske. Planteskolehuset fra 1792 blev brugt til vinteropbe-
varing af frø og planter. I dag er huset indrettet til skovhytte til glæde for kom-
munens børnehaver. Det tidligere planteskoleareal benyttes i dag af Arboretet til
forsøgsudplantninger.

Langdysser (4)
Går man fra Mathildevejen og lidt ind i skoven, kan man se to langdysser. Det
er mere end 5.000 år gamle grave fra den tidlige del af bondestenalderen. Den
nordlige af dysserne, som er 32 m lang og 9 m bred, er den bedst bevarede. En
del af de store randsten står stadig tilbage. Dækstenene over de tre gravkamre,
som dyssen oprindelig har rummet, er for længst fjernet, men spor efter to af
kamrene kan endnu ses.

Lille Frises Eng (5)
Frem til 1994 stod der rødgran på arealerne nord og syd for Kildemosevej. Gra-
nerne blev fældet og kvaset blev brændt af. I dag er her skoveng, og en del af
naturen plejes ved at lade får og heste græsse.



På kulturhistorisk vandring ved Hørsholm

Det gamle Hørsholm Slot og Gods
Allerede i år 1100 lå der et fæstnings- eller borganlæg, kaldet Hørningsholm.
Borgen med det tilhørende gods blev lagt under kronen i 1391, og de følgende
århundreder forblev det kongelig ejendom.

Kongehusets interesse i Hørsholm var først og fremmest jagten i de vildtri-
ge skove, mens godset, der omfattede et betydeligt landområde (de nuværende
kommuner Hørsholm, Karlebo, Birkerød og en del af Allerød), blev forlenet til
skiftende adels- og embedsmænd.

Fra midten af 1600-tallet blev det tradition, at de danske konger skænkede
Hørsholm Slot til deres dronning, og stedet blev herefter sommerresidens for
kongehuset. Godset blev nu drevet direkte af kongehuset, og indtægterne til-
faldt dronningen.

Hirschholm Slot
Frederik d. 4.’s Dronning Louise ejede Hørsholm i årene 1700-1721. Hun fik slot-
tet moderniseret og lod opføre en del af de gule avlsbygninger, der endnu ligger
langs Folehavevej og Sdr. Jagtvej. Byggeriet fortsatte under Christian d. 6. (1730-
1746) og Dronning Sophie Magdalene. De lod opføre et helt nyt slot, et impone-
rende barokanlæg, tegnet af arkitekten Lauritz de Thurah. Efter Christian d. 6.’s
død i 1746 og frem til 1770 blev slottet, der nu kaldtes Hirschholm, enkesæde for
Sophie Magdalene.

Hirschholm-sommeren 1771
I 1770 overtog Christian d. 7. Hirschholm Slot. Den unge konge var sindssyg,
og regeringsmagten blev udøvet af den tyske hoflæge J. F. Struensee. Struen-
see havde ikke bare kongen i sin magt, han havde også et tæt forhold til dron-
ningen, den engelskfødte Caroline Mathilde. I sommerhalvåret 1771 opholdt
hoffet sig på Hirschholm Slot. Herfra regerede Struensee landet, og her fødte
dronningen et barn, som Struensee var far til. I begyndelsen af 1772 blev Stru-
ensee styrtet og henrettet og dronningen sendt i landflygtighed. Herefter blev
Hirschholm Slot ikke længere benyttet af kongehuset. Slottet forfaldt, og i 1810
besluttede Frederik d. 6., at det skulle rives ned.

Slotshaven
Parken omkring Hørsholm Kirke bærer i dag stadig præg af, at området oprinde-
ligt blev anlagt som have til Hirschholm Slot. I midten af 1700-tallet fremstod
slotshaven som et sirligt barokanlæg, opbygget omkring en nord/sydgående
akse. I haven fandtes bl.a. to større lysthuse, talrige pavilloner, terrasser og
andre bygningsværker. Efter slottets og haveanlæggets forfald overdrog Rente-
kammeret i 1794 slotshaven til forstvæsenet.

Skov- og Naturstyrelsen har siden 1993 restaureret  haven for at genskabe
en del af symmetrien i det gamle barokke haveanlæg.

Vandretur i Hørsholm Slotshave
I slotshaven er markeret en vandretur på ca. 1,5 km. Følg de gule pletter på
træerne. Turen kan sagtens forlænges, og er også egnet for gangbesværede
og kørestolsbrugere. Se også informationstavlerne om slotshavens historie i
området.

Det kan du bl.a. opleve på turen:

Ridebanen (1)
Den grønne plads har navnet "Ridebanen", fordi den blev brugt som øvelsesba-
ne for de husarer, der var indkvarteret i Hørsholm 1784-1866. Pladsen er blevet
renoveret i år 2003. De gamle træer er fældet, og der er plantet nye lindetræer
samt lavet nye stiforløb.

Kammerrådens monument (2)
Monumentet for kammerråd Christensen er rejst i 1924. Kammerråden skrev
i 1878 den første samlede fremstilling af Hørsholm by og slots historie.

Det Norske Hus (3)
En lav græstørvsvold markerer i dag fundamentet af det ene af slotshavens to
lysthuse. Det Norske Hus blev opført i 1733-1736 af dronning Sophie Magdale-
ne og Christian d. 6. som minde om parrets kroningsrejse til Norge.

Det store Havehus (4)
Lysthuset blev opført 1745-1746, sandsynligvis af arkitekten Nicolai Eigtved.
Havehuset var et fuldt udstyret lystslot, hvor kongeparret kunne trække sig til-
bage og leve mere uformelt end på det store Hirschholm Slot få hundrede meter
borte.

Obelisken (5)
Obelisken blev rejst på havehusets plads i 1931-1932 til minde om Hirscholm
Slot og dets bygherre, dronning Sophie Magdalene.

Anlægget ved springvandet (6)
I forbindelse med haveanlægget, blev der i 1700-tallet etableret ca. 50 spring-
vand i haveområdet. Vandtrykket til fontænerne blev skabt ved at opdæmme søen
syd for slotshaven. Søen fik herefter navnet Springdammen. Til minde om det
svundne haveanlæg og slot, indrettede Hørsholm Kommune, ved arkitekt B.
Ingemann, i 1913 pladsen rundt om springvandet. De seks cementstøtter, som
blev til ved samme lejlighed, rummer stumper fra slotshavens skulpturer og
udsmykning. 

Pladsen fremstår i dag stort set som da den blev indrettet. Springvandet er
dog blevet renoveret i år 2000.

Hørsholm Slotskirke (7)
Med slottets nedrivning i 1810 forsvandt også Slotskapellet, der hidtil havde 
fungeret som Hørsholm Sognekirke. Som erstatning skænkede kongen 1823
den nuværende Hørsholm Kirke, tegnet af arkitekt C.F. Hansen.

Museer i Slotshaveområdet
De gamle gule avlsbygninger huser i dag Jagt- og Skovbrugsmuseet. 

Ved det lille torv på Sdr. Jagtvej står Hørsholms frihedsstøtte, Stolbergstøtten,
som minder om bøndernes frigørelse på Hørsholm Gods i 1761. I den gamle amts-
forvalterbolig tæt ved frihedsstøtten ligger Hørsholm Egns Museum.

Nord for slotshaven, på Kirkegårdsvej, ligger Arboretet, som rummer en
videnskabelig samling af træer og buske. 

Folehaveskoven – en frodig løvskov
Folehaveskoven er ca. 265 ha og en af Nordsjællands frodigste skove. Det kupe-
rede terræn giver gode vækstbetingelser for stort set alle træarter. Bøg og ahorn
sår villigt sig selv, og kun når der er behov for at skifte ud i træarterne, plantes
der indkøbte træer i Folehaveskoven. Skoven udvikler sig gradvist til en ren løv-
skov, primært med bøg, ær og ahorn.

Flere steder i skoven har Arboretet plantet træer, der bruges til forsknings-
forsøg. De træer, der indgår i forsøgene, er markeret med forskellige farvekoder
og skilte.

En skov fuld af fortidsminder
Der findes over 60 fortidsminder på blot et par kvadratkilometer skov. De fles-
te er velbevarede gravhøje fra bronzealderen, ca. 3.000 år gamle. Bronzealde-
rens høje her på egnen er samlet i klynger eller bygder i en 2 km bræmme langs
kysten. Langt den største koncentration findes beskyttet i skoven, hvor få
anlægsarbejder og landbrugsaktiviteter har skånet fortidsminderne for efterti-
den. Placeringen hænger sammen med tidens erhverv, som var baseret på
kvægdrift og korndyrkning. Strandengene mod kysten blev udnyttet som græs-
ningsarealer, korndyrkning skete på de højere liggende arealer. Her fandtes
bopladserne også, og her begravede man de døde.

I skoven findes også enkelte dysser fra bondestenalderen for ca. 5.000 år
siden. Den største har en længde på hele 42 meter. Desuden findes enkelte små-
høje (røser) fra jernalderen.

De mest seværdige fortidsminder er markeret med skiltning i skoven (se
også kortet).

Vandretur i Folehaveskoven
I Folehaveskoven er markeret en vandretur på ca. 3,5 km. Følg de gule pletter på
træerne. Turen kan let afkortes eller forlænges ved at vælge andre stier og veje. 

Vandreturen kan i tørre perioder benyttes af alle. I fugtige perioder anbefales
det, at gangbesværede samt kørestolsbrugere benytter de grusbelagte skovveje.

Det kan du bl.a. opleve på turen:

Bronzealderhøje (1)
Ud til Folehavevejen findes en gruppe af ca. 3.500 år gamle bronzealderhøje.
Højene har aldrig været udgravet, men hvis en af højene blev åbnet, ville man
muligvis finde en stenkiste på bunden med et skelet af en voksen mand klædt i
uldtøj og indhyllet i dyreskind og med sin dragtnål, bronzesværd og ragekniv
med sig i kisten.


