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Cykeltur til Rude Skov med mange søer og dødeishuller.
Tag med på en spændende cykeltur til Rude Skov lørdag d. 22. august 2020: Søvejen fra Holte til Birkerød.
Vi mødes på Hillerød station kl. 10 foran 7 eleven og tager toget til Holte. Efter at
have set Vejlesø cykler vi langs Furesøen og krydser Kongevejen til Rude Skov.
Her er en mangfoldighed af søer, dødeishuller og historie. Der er fundet spor af en
landsby fra ca. 700-tallet.
I 1700-tallet blev skoven hegnet ind, da bøndernes kvæg var ved at ødelægge skoven.
Siden ca. år 1400 ejede kongen skoven. Der blev bygget Kongeveje, som kun de
kongelige og særligt udvalgte måtte bruge. Almindelige mennesker måtte nøjes med
Alfarveje. I 1800-tallet overgik Kongevejene til staten.
I mere end 100 år har der været fiskeopdræt. Frederik VII havde en fast fiskeplads ved
Agersø. Der har været rumforskning fra et egentligt observatorium. Det åbnede i 1906,
og i mere end 60 år blev der foretaget observationer herfra, bl.a. af de første satellitter,
der blev sendt i kredsløb om jorden i 1960erene. Også signalerne fra Juri Gagarin blev
opfanget i Rude Skov.
Den første sø, vi passerer, er Løje Sø, som har været brugt til badning. Derefter ser vi
Agersø og siden de mindre søer i det smukke Femsølyng område. Efter at have
passeret Ebberød Dam og Skovrød Dam forlader vi Rude Skov og cykler til Birkerød
Station, hvor vi er senest kl. 16.
Dødeishullerne er farlige. I 2000 faldt en rytter ned i et sådant hul. Hun fik selv reddet
sig i land, men hesten druknede.
En trist begivenhed indtrådte i 1973: Øksemordet i Rude Skov. En skovgæst fandt et
bagbundet lig af en yngre mand. Få meter fra den døde lå også mordvåbnet, en økse.
Den døde var jordaner, og gerningsmændene var to israelske mænd.
På turen besøger vi også Høsterkøb kirke, der er ret ny og smukt indrettet. Kirkegården
er bemærkelsesværdig. Det er en skovkirkegård – en af de få i Danmark. Gravstenene
ligger enkeltvis mellem træerne, og der er ikke hegn omkring gravstederne. Den blev
indviet i 1933.
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