
FÅ MERE AT VIDE 
Facitliste med mere. 
 

1. Det er 1 c), der er det rigtige svar. 
Det hule poppeltræ står lige ved den indgang til kirkegården, der ligger over for Søllerød Kro. 
Den er bare ét af poppeltræerne i en hel poppelallé, der slutter ved kirkens tårn. Popler har 
siden Middelalderen været brugt både som læhegn, til pryd (som alleén her) og til at høste. 
Ofte er de stynede, hvilket vil sige, man har skåret toppen af træet på et tidligt tidspunkt i 
væksten, og derfra sætter træet så lange, tynde skud, som man fortsætter med at skære af 
helt ned til stammen hvert år i januar-februar. Efterhånden opstår der knuder, hvor skuddene 
er beskåret, og deraf også det alternative navn, knudebeskæring. Når man styner popler, har 
de over tid tendens til at gå ud i stammen, og dermed opstår der hule træer. Tidligere brugte 
man de lange tynde pileskud til fletværk som hegn og kurve, nu bruges poppeltræ mest til 
papkasser, papir og tændstikker. 

2. Det er 2 a) der er det rigtige svar 
Trafikspejle sættes op de steder, hvor oversigtsforholdene er meget dårlige som en sidste 
udvej. Det, man ser i spejlet, er nemlig ikke et korrekt billede af trafikken, og man kan ikke 
bedømme afstand og hastighed. Forinden man sætter et trafikspejl op, undersøger man derfor 
muligheden for at løse oversigtsforholdene på anden måde ved at beskære beplantning eller 
fjerne rækværk eller sænke mure.  

3. Det er 3 c), der er det rigtige svar. 
Kirkens kor er det sted, hvor alteret er. Væggen danner en bue, også kaldet apsisbue, og den 
vender mod øst, mod lyset, mod Gud. Søllerød Kirke er grundlagt ca. 1200 og havde, som det 
var skik for middelalderkirkerne bygget i romansk stil, et vindue placeret midt i buen, så lyset 
ramte alteret. Et sådant vindue kunne være bemalet med mange farver eller måske 
guldbelagt. Man skal tænke på, at de tidlige romanske kirker var små og mørke, og at 
lysvirkningen har været markant, når solens stråler ramte kirkesølvet. Allerede i anden halvdel 
af 1400-tallet rev man det gamle romanske kor ned og erstattede det med et ”moderne” 
langhuskor bygget i munkesten, som er det, vi stadig har den dag i dag. Det tilmurede vindue 
er i sengotisk stil. Bemærk spidsbuen, som er kendetegnende for gotikken til forskel fra den 
romanske rundbuestil. At der er tre spidsbuer, er nok ikke tilfældigt, da 3-tallet er et helligt tal 
og henviser til den tre-enige gud (Gud, Kristus, Helligånden). 

4. Det er 4 a), der er det rigtige svar. 
Dracula er både en historisk og en fiktiv person. Den historiske levede tilbage i 1400-tallets 
Rumænien og var berygtet for sin grusomhed – han spiddede eksempelvis sine tilfangetagne 
fjender på lange spid og udstillede dem til skræk og advarsel. Den fiktive Dracula er opfundet 
af den irske forfatter Bram Stoker, der i 1897 skrev gyserromanen Dracula om den 
transsylvanske vampyrgreve. Vampyren siges i legenderne at leve af frisk blod, og at den, der 
er blevet suget blod af, selv bliver vampyr derefter. Efter 2000 er der sket en voldsom 
opblomstring i vampyrtemaer i især ungdomslitteraturen, jf. Stephanie Meyer, Twilight (2003).  

5. Det er 5 a), der er det rigtige svar. 
Gravmælet er sat til minde om konsul, Julius Holmblads, knap 2 år gamle datter, Agnes, der 
døde i 1880. Oprindelig har det formentlig været tiltænkt familien Holmblads gravkammer på 
kirkegården, der tydeligt genkendes på den store, smukke marmorengel udført af 
billedhuggeren Aksel Hansen (1853-1933). Det vides ikke, hvorfor dette barnegravmonument 



er havnet inde i kirken, men måske var det i forbindelse med omdannelsen af familien 
Holmblads gravplads til et mausoleum i 1896, at det blev til overs og fandt sin nye plads dér. 

6. Det er 6 c), der er det rigtige svar. 
Gadekæret i Søllerød er midtpunktet for Søllerød by. Hvis der blev brand i et hus i gamle dage, 
kunne brandmændene bruge vandet i gadekæret til at slukke ilden med.  
Den anden svarmulighed med Nøkken var ikke rigtig, men er alligevel en interessant historie 
om overtro og forklaring på drukneulykker i tidligere tid. Man forestillede sig, at der i søen 
boede et væsen, som kaldtes Nøkken. Den var meget ensom og ulykkelig, og derfor lokkede 
den med sørgelig musik børn og voksne ud i søen. I gamle dage sagde man til børn, der ville 
lege ved gadekæret. “Passer du ikke på, så kommer Nøkken og tager dig”. 

7. Det er 7 b), der er det rigtige svar.  
Bybrønden i Søllerød blev bygget i 1919 af Søllerød Grundejerforening. Tidligere var der 15 
gravede brønde i Søllerød, hvor den første lå ved præstegården. Før den tid måtte familierne i 
Søllerød hente vand i Søllerød Sø eller ved Suhms kilde i Øverød og slæbe det den besværlige 
vej op ad bakken.   

8. Det er 8 b), der er det rigtige svar.  
Vinduet bliver brugt til udstilling. Ved højtider, fx til jul, er der tændt lys, så man kan se 
nissefamilien.  
I gamle dage troede man på gårdboen eller nissen. Man troede, at nissen var et lunefuldt 
væsen. Han kunne gøre livet surt og drille en, hvis han ikke brød sig om de mennesker, han 
boede sammen med. Men han kunne også være gavmild, bringe lykke og hjælpe til og sørge 
for, at ens dyr og en selv havde det godt. 

9. Det er 9 a), der er det rigtige svar.  
Det udskårne græskar med lys i er en gammel irsk tradition og stammer fra legenden om den 
slemme Jack eller Stingy Jack. Jack var en slagsbror, drikfældig og opførte sig skidt over for 
andre mennesker. En aften, hvor han sad og drak på kroen, ville Djævelen have fat i hans sjæl, 
men han fik hjælp fra et kors, han havde i lommen og narrede dermed Djævelen. Næste år ved 
samme tid undslap han også lige med nød og næppe Den Onde Selv. Da han efter et liv med 
druk og tyveri var død og bankede på Sankt Peters port for at komme ind i Himlen, blev han 
dog ikke uden videre lukket ind, fordi han hele sit liv havde opført sig grimt over for sine 
medmennesker. Han gik så ned til Djævelen i Helvede. Her blev han heller ikke lukket ind, fordi 
han havde narret ham, men han fik dog en lysstump og en roelygte, så han i det mindste 
kunne se lidt i mørket, når han for fremtiden skulle vandre hvileløst omkring uden noget sted 
at være. – I dag fejrer vi Allehelgen/Halloween ved at mindes dem, der er døde, og tænder lys 
for at afværge det onde og for ikke selv at forfalde til at opføre sig dårligt over for andre. 
 

 


