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Kort: Kortforsyningen – Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) (nettet på kortet måler 1 x 1 km)

Om turen
Start: P-plads (1) på Rungstedvej (N55° 52.943' E12° 30.983') alternativt N55° 52.960' E12° 31.481', som er ca. 500 m
længere mød øst.
Rutebeskrivelse: I hovedsagen følges dele af den røde og blå motionsrute. Hørsholm kommune har udgivet en
folder (Motionsruterne i Rungsted Hegn og Folehave Skov) i samarbejde med Naturstyrelsen, som der linkes til
nedenfor.

Ruten går ad grusveje og stier, og terrænet er visse steder lidt kuperet. Der gås i alt ca. 160 m op og det samme ned
undervejs, så den er ikke mere anstrengende, end at alle, som bare har en nogenlunde god kondition, kan være
med.
De, der kun vil/kan gå 5 km, kan gå fra ved vejen op til Linstows gravsted (2). Man går i så fald stik mod syd indtil
man rammer Folehavevej og så godt 300 m mod nordvest til Planteskolehuset (4) (N55° 52.205' E12° 31.424'), som
er pausestedet på ruten. Der er borde og bænke. Alternativt følges stiforløbet (rød rute) gennem skoven, hvor man
først går mod syd, så mod vest og til sidst mod syd (det sidste stykke er ad blå rute).
Ved (3) ligger en skovbørnehave.
Længde: Ruten er i alt 9,4 km (eller ca. 5 km hvis man går den korte rute)
Turens varighed: Ca. 3 timer inkl. pause.
Mere information
Folderen ”Motionsruterne i Rungsted Hegn og Folehave Skov” udgivet af Hørsholm kommune/Naturstyrelsen.
Folderen ”Folehaven og Hørsholm Slotshave” udgivet af Naturstyrelsen.
Ikke langt fra denne vandretur ligger Karen Blixen museet ved Rungstedlund. Det kan være du har lyst til en
afstikker dertil. Museet har også en café.
Om Linstow
Overforstmester Christoph Hartvig v. Linstow, 14/9 1740 -12/4 1823, blev født i Belitz, Mecklenburg i Holsten og
døde i Hørsholm. Han er begravet her i Folehave skov. Indtil 1764 havde han en militær karriere ved de holstenske
tropper, men den opgav han til fordel for skovvæsenet. I 1784 blev han overforstmester og dermed chef for de
kongelige skove i Danmark og boede i kavalerboligerne i Hørsholm.
Selv i dag eksisterer der nogle egebevoksninger fra Linstows tid, der kendes som "flådeege”. Der er f.eks. flådeege i
Nørreskov ved Furesøen og her ved Hørsholm, hvor man også har bevaret to andre skovhistoriske minder om
Linstow, nemlig Hørsholm slotshave og Linstows grav (2) i Folehave skov.
I 1802 blev der i Folehave skov, som et planteforsøg med fremmede træarter, plantet forskellige slags nåletræer i
det stjerneformede anlæg, hvor Linstows gravsted (2) er placeret. Linstow fik i 1813 tilladelse af kong Frederik VI til
at blive begravet midt i dette anlæg.
Arkitekt Hans Ditlev Frantz v. Linstow, 4/5 1787 – 10/6 1851, er en af overforstmesterens sønner. Han blev født i
Hørsholm og døde i Kristiania (det nuværende Oslo). Han uddannede sig oprindelig til jurist og studerede på
kunstakademiet, men flyttede til Norge kort efter sin uddannelse i 1812. Han indtrådte i den norske hær i 1814, da
Norge blev selvstændigt og avancerede til brigadeauditør. Han tog sin afsked fra militæret i 1820, da han fik en
stilling som lærer ved tegneskolen i Kristiania, som han selv havde været med til at stifte i 1818.
I 1823 skulle det norske kongeslot i Kristiania (det nuværende Oslo) bygges og Linstows projekt faldt i den norske
konges smag. Linstow blev udnævnt til slotsintendant og fik overdraget ledelsen af byggeprojektet, som dog aldrig
blev gennemført til fulde, som det er beskrevet i Linstows skrift fra 1826: Beskrivelse over den vordende Kongebolig i
Christiania. Men interiøret er i hovedetagen gennemført efter hans oplæg.
Kilde: Redigeret uddrag af Gyldendal Den Store Danske

Du kan læse meget mere om H.D.F. v. Linstow i en hovedopgave i kunsthistorie fra 2007 af Nina Høye:
Linstows Store komposisjon og innredningen av interiørene i hovedetasjen på Det Kongelige Slott
En studie av H. D. F. Linstows tegninger til og virkeliggjøring av interiørene i Norges kongebolig

