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Baggrund 

I det nordøstlige hjørne af Ebberød, for foden af Maglebjerg i Rudeskov, finder man et 

lille rødstenskapel i skovbrynet, omgivet af spredt bevoksning og let skrånende græs-

arealer mod to små damme. 

 

Hvide marmorplader med navne og årstal i græsset indikerer, at området er en grav-

plads. 

 

Området var kirkegård i perioden 1892 til 1968 for beboere på Forsorgsinstitutionen 

Ebberødgård, men efter Frederiksborg Amt overtog Ebberødgaard i 1980, lå området  

og de enkelte gravpladser misligholdte hen i en række år. 

Wittrocks kapel fra 1892 ved Ebberød Kirkegård. 

Renovering af 
Ebberød Kirkegård 
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I 1994 konstaterede Birkerød Lokalhistoriske Arkiv og Museum, at kirkegården var i  

så ringe stand, at de efterfølgende fritlagde og rengjorte 70 gravsten. I en henvendelse 

til amtet foreslog man herefter, at gravstenene blev lagt i beton for at sikre stenene 

mod yderligere ødelæggelser. 

 

Renovering af kirkegården på Ebberød 

Rudersdal Kommune overtog stedet i 2007, og nyeste kapitel blev skrevet i maj - juni 

2013, hvor kommunen istandsatte Ebberød Kirkegård, så den i dag fremstår som et 

spændende og smukt udflugtsmål eller stop på vejen på en hyggelig vandretur. 

Det er Rudersdals Kommunes straks-aktivering, som 

har renoveret Ebberød kirkegård. 

Marita Finnbjarnardóttir Martas har sammen med en 

håndfuld andre været med gennem hele renoverin-

gen. 

 

Hun fortæller, at da de første gang kom ud til kirke-

gården, var der ingen kirkegårdstemning. Det var 

bare et overgroet område, hvor der lå nogle fliser. De 

unge gik i gang med at rydde buske og træer og 

fjerne blade langs stendiget, som slet ikke var syn-

ligt. 

 

Herefter begyndte man at renovere gravstenene, der 

var tilgroet og næsten helt sorte. 

 

”Vask” af gravstenene 

Metoden var at komme brun sæbe på stenene, lægge film over, lade det virke i en uge 

og derpå vaske det af. Denne proces blev gentaget tre gange. Derefter fik gravstenene 

bivoks to gange og blev poleret. 

 

Næste skridt var at sætte blomsterløg ned i de små åbninger foran stenene, blomster der 

kommer op til foråret. Samtidigt blev buske og træer langs begge søer fjernet, og afslut-

ningsvis blev græsset slået. 

 

Mange beboere i området kom forbi under renoveringen og udtrykte deres glæde over, 

at der blev renoveret på kirkegården. 

Marita Finnbjarnardóttir Martas 

har været med til at renovere 

kirkegården på Ebberød. 
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Marita fortæller, at nogle cyklister stoppede op en dag og spurgte, om det var en kirke-

gård. Det havde de aldrig lagt mærke til før, og de syntes, at det var blevet meget fint. 

 

Flere grave blev fundet 

For enden af den sti, der går gennem kirkegården, og som ender ved et hul i stendiget 

ind til skoven, ligger der to grave. 

 

Til at starte med var der kun en, Valdemar. Men ved yderligere gravning i området blev 

der fundet en grav mere. Senere er der yderligere fundet tre grave ved siden af kapellet. 

 

 

Oversigt over området dateret 2006 med markering af gravstene og kapel. I nederste 

venstre hjørne ses en del af de nuværende institutioner. 
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Områdets historie 1778 - 2013 

Den nuværende afgrænsning mellem Rudeskov og Ebberødgaard stammer tilbage til 

1781. 

 

Her frasolgte Kaptain G.A.Thaae (1733 - 1788), ejer af Ebberødgaard fra 1778 - 88, to 

tredjedele af gårdens tilliggende jorder til staten, som ønskede at drive en rationel skov-

drift - det nuværende Rudeskov. 

 

G.A.Thaae, som var tilbagevendt fra Vestindien, anlagde den linde allé, som fra Ebbe-

rødvej for foden af Maglebjerg giver adgang til området. 

 

 

Oversigt over Ebberød Kirkegård dateret 1954. 

 

I 1890 køber Institutionen Gamle Bakkehus Ebberødgaard med tilhørende jorder af 

gårdens sidste ejer, proprietær This Meinertz. 

 

Filial indrettet til arbejdsplejehjem for åndsvage 

Gamle Bakkehus Gård på Rahbeks Allé i København havde siden 1855 huset ”Helbre-

dels-anstalt for idiotiske, svagsindige og epileptiske børn i København”. Formålet med at 

erhverve Ebberødgaards jorder var at opføre en filial indrettet til arbejdsplejehjem for 

åndsvage. 

 



 

6 

Allerede I 1892 blev det nyopførte Ebberødgård indviet som den første store institution i 

Åndssvageforsorgen. Bygningsanlægget med tilhørende kapel og kirkegård i områdets 

nordøstlige hjørne var tegnet af arkitekt Georg Wittrock (1843 - 1911). 

 

Stilen var en - for perioden - typisk historicistisk stil, som tilpassede sig det omgivende 

landskab og natur. 

 

Den oprindelige kirkegård, som blev nedlagt i 1940’erne, var anlagt på traditionel vis 

med gravsteder for institutionens beboere. 

 

Kirkegården var beliggende på græsplanen øst for lindealléen med den lille sø foran 

kapellet som den naturlige afgrænsning. De enkeltstående thujaer er en del af den tidli-

gere kirkegårdsbeplantning. 

 

Kirkegård benyttet frem til 1968 

Den nuværende kirkegård i nord og sydlig retning langs stendiget mod Rudeskov er 

etableret i 1950 og blev benyttet frem til 1968. Gravene er anlagt med ens marmorpla-

der, lagt i en kreds af chaussesten. 

 

Hele området var belagt med disse gravsteder. Gravstederne, som tidligere blev vedli-

geholdt ved håndkraft, var en del af arbejdsterapien for patienterne. 

 

Registrering af gravpladser 

I kirkebøgerne fra Birkerød Kirke kan man finde oplysninger om, hvilke personer der er 

stedt til hvile på Ebberød Kirkegård. 

Det fremgår, at de første begravelser er sket 

kort tid efter indvielsen af institutionen, hvor 

Martin Petersen som den første blev begravet 3. 

juli 1892, mens den sidste begravelse gjaldt 

Morten Brandt Hansen, som døde 28. maj 1968. 

 

Ved senere begravelser har jordpåkastelsen 

stadig fundet sted i kapellet, hvorefter urnerne er 

nedsat i fællesgraven på Søholm Kirke i Birke-

rød. Kapellet kan stadig benyttes, hvis det øn-

skes. 
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Uddrag af kirkebog fra Birkerød Sogn.  

 

Indimellem dukker andre historier frem, bl.a. fremgår det af kirkebøgerne, at ikke alle 

døde af naturlige årsager. I arkivet hos Helsingør Politi findes en uopklaret sag fra 1951, 

som blev henlagt, da man ikke fandt det hensigtsmæssigt at bruge ressourcer på at 

efterforske mordsager, der fandt sted på anstalter som Ebberødgaard. 

 

En medarbejder fra straks-aktiveringen har registreret de personer, der er begravet på 

kirkegården. Kirkebøgerne 1892 - 1978 for Birkerød sogn, Lynge Kronborg Herred og 

Frederiksborg Amt er tilgængelige på nettet hos Statens Arkiver. 

 

Se mere på rudersdal.dk/kirkegaarde, hvor du også kan hente dokumenter, der bl.a. 

giver en oversigt over navne på samtlige afdøde fundet i kirkebogen, herunder afdøde 

der ikke har en sten på Ebberød Kirkegård. Tilsvarende kan du finde en oversigt over 

tekster på de nuværende gravsten. 
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