
H A L L O W E E N 
F O T O S A F A R I 

 Tag med på en (u)hyggelig fotosafari, og gå samtidig på 

opdagelse i området omkring Søllerød Gadekær, 

 Mothsgården og Søllerød Kirke. 
En facitliste, der også giver flere oplysninger om uhygge, overtro og stederne, kan 

fås på Mothsgården i åbningstiden (ti-søn kl. 11-16) og findes på 
www.museer.rudersdal.dk og Søllerød Kirkes facebook-side. 



Foto HVAD ER DETTE? 

1 a) Det hule træ, hvor heksen i
”Fyrtøjet” har boet.

b) Et hemmeligt træ, hvor der
engang var gemt en skat.

c) Et hult træ, der står på kirke-
gården.

2 a) Trafikspejl i svinget ned mod
kapellet. Her kan man se biler-
ne i spejlet, inden de drejer om
hjørnet.

b) Det forheksede spejl. Hvis
man kigger godt efter, kan man
se de døde, der for nyligt er
blevet begravet.

c) Et spejl på vejen ned mod
præstegården, hvor man kan
stoppe op og se sig selv sjovt,
ligesom i Hurlumhejhuset i Ti-
voli.

3 a) Et tilmuret vindue i kirken,
hvor en ung kvinde blev leven-
de begravet i 1634.

b) Et tilmuret vindue inde i kir-
ken.

c) Et tilmuret vindue i koret
bag altret.



Foto HVAD ER DETTE? 

4 

a) En tom grav på kirkegården

b) Draculas lillebror har lige
suget blod af en, der blev be-
gravet for nyligt. Han har ikke
fået proppet liget helt tilbage i
graven endnu.

c) Draculas lillebror ser dukke-
teater på Søllerød Kirkegård.

5 

a)Et monument (gravsten) over 
en lille piges grav inde i Sølle-
rød Kirke.

b)En smuk kiste, der i gamle 
dage blev brugt til at gemme de 
penge i, man fik fra indsam-
lingerne i kirken om søndagen.

c)En opbevaringskasse til kir-
kens sølvlysestager af Aksel 
Hansen.

6 

a)Den sø, som det mystiske
væsen, Nøkken, bor i.

b) Søllerød Gadekær, hvor var-
ulvene i gamle dage vaskede
blodet af sig ved fuldmåne.

c) Søllerød Gadekær.



Foto HVAD ER DETTE? 

7 

a) En magisk brønd, som opfyl-
der 3 ønsker. Man skal stå med
lukkede øjne, imens man hvi-
sker sit ønske ned i brøndens
dyb.

b) Søllerøds bybrønd.

c) Brønden med ekkomonste-
ret. Der er sat et gitter op nede
i brønden, så monsteret ikke
slipper ud.

8 

a) Gårdboen/nissen sidder i
vinduet og udtænker nye dril-
leplaner.

b) Inde bag disse vinduer er
Mothsgårdens loft.

c) Hvis man kigger godt efter,
står der nogle nisser og holder
øje med de børn, der går forbi.
De er i gang med at koge en
heksebryg, som tryller børn om
til skrubtudser.

9 

a) Et Halloween-græskar med
lys i.

b) Mothsgårdens nye emoji.

c) Askepots græskar, der om
lidt bliver lavet om til en karet.

Udarbejdet i et samarbejde mellem Rudersdal Museer og Søllerød Kirke af Marian 
Garnero og Helle Moesgaard Andersen. 




