
Med Villingur på langtur til Dyrehaven søndag 27. april 2014 

Skoven kunne ikke have været mere udsprunget og lysegrøn, denne tidlige forårsdag den 27 april. Det var 

en fantastisk dag at begive sig på tur med Villingur. 

Torben Trier var turleder til Dyrehaven, og det var en meget velforberedt leder, der førte os fra Løjesø i 

Rudeskov til Kirkeskoven, ad de grønne ridestier indtil vi kom til en meget stor ko-eng ved Nærum. 

Her kendte Torben en indgang i hegnet, hvor vi kunne komme ind og holde vores første pause. Det trængte 

hestene til, da vi havde haft et godt ridetempo indtil nu. 

Ko-engen vi  holdt pause på var en stor bakke, der rejste sig i landskabet, og på toppen stod en stor gammel 

skovfyr og knejsede. Det var et flot syn, syntes denne skribent, medens min hest Kongur satte mere pris på 

det grønne forårsgræs. 

 Så var der drikke og tissepause for både rytter og hest. 

Videre gik ridningen under motorvejen, et sted jeg aldrig selv har været, og det er jo altid interessant, at 

lære nye lokaliteter at kende, til Jægersborg Hegn, hvor vi krydsede en gyngende og nydelig træbro, der gik 

over Mølleåen. 

Der var ingen heste, der fandt broen farlig, og det er skønt, at vi har så stabile heste. Efter en lang turs 

ridning kom vi til Dyrehaven, og vi var heldige, at få oplevelsen af en meget stor flok hjorte, lige på vores 

vej. Det var et flot syn, der var flere end det var lige til at tælle antallet på. 

Med Torbens gode egenskaber som stifinder, nåede vi frem til Magasin Dammen, hvor vi tog sadlerne af 

hestene og hyggede os i græsset med vores medbragte frokost. Det var blevet varmt i løbet af dagen og vi 

pakkede noget af vores tøj sammen, inden vi red videre ad alle mulige små og bugtede stier op og ned af 

bakker, til det gamle egetræ som kaldes Vorteegen. Den har sit navn fordi den er knudret i barken (vorter). 

Det var imponerende at stå der under et træ som måske er 800 år gammelt og mindst 3 meter i diameter, 

og stadig var det mest græsset rundt om Vorteegen, der imponerede hestene. Så gik ridningen videre til 

Dyrehavs Bakken, hvor vi købte en vaffelis. Det var så hyggeligt. 

Sjovt nok, så havde vi ikke mødt særlig mange mennesker på denne dejlig forårsdag i skoven, men de var 

der – altså på Bakken!  

På Rillos telefon kunne vi nu se, at vi havde redet 20 km, og turen hjemad gik hjemad over Hjortekær. 

Skribenten havde om morgenen før rideturen sat en trailer her på en P plads og derfor slutter min 

beretning også her.  

Tak til Torben for en vidunderlig dag, hvor vi var 3 ryttere fra Ravnsnæsvej, 3 fra Rudehus og 3 fra 

Birkehavevej der deltog, og tak for rart selskab til alle deltagende ryttere. 

Formand for Villingur  Anne Richardt  

 

 


