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Kort: Kortforsyningen – Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE)

Om turen
Start: P-plads (N55° 59.367' E12° 20.852') nord for Nødebo øst for Nødebovej og Skovskolen.
Rutebeskrivelse: Fra udgangspunktet forbi Pibergården, ad god sti langs søbredden til Dronningens Bøge, Piberdam
(1), Vaskestedet indtil Graverhus og Fændrikhus (2) (traktørsted). Videre til Kongens Bøge (3), hvor der holdes en
længere pause på picnic-pladsen efter de første 3 km af turen. Der er overdækkede bålpladser/grillhytter ved både
Dronningens og Kongens Bøge.
Efter pausen fortsættes ad gode skovveje og -stier til Smørstenen og Kulsvierstenen (4), som nås efter 7 km. Videre
til Rødpælsstjernen eller Stjernen, hvor der holdes en kort pause inden de sidste 2 km af turen.
Længde: 11 km.
Turens varighed: Ca. 3 timer og 15 minutter inklusive 50 minutters pause (ved Kongens Bøge og Stjernen).

Mere information
Kulsvierstenen (4) tæt på krydset mellem Stutterivej og Søndre Skovportsvej og tæt på Smørstenen er rejst til
minde om en ildkamp mellem modstandsfolk og tyskere natten til den 21. april 1945.
Stedet blev brugt til nedkastning af våben fra allierede fly til modstandsbevægelsen, og denne sidste
våbenmodtagelse blev afsløret af tyskerne. De omringede de 18 mand, "Kulsvierbataljonen", der var i gang med at
gemme de nedkastede skydevåben, håndgranater og ammunition, som i stedet blev brugt til at besvare ilden fra de
120 tyske politisoldater.
To tyskere blev skudt, fire modstandsfolk taget til fange, og resten flygtede i joller over Esrum Sø eller til Hillerød.
De fire tilfangetagne blev sluppet fri, da besættelsen sluttede to uger senere.
Pibervang (1) nord for Dronningens Bøge er en af de mange stutterivange i området, hvor de berømte
Frederiksborgheste græssede. Hver vang var omgivet af et stengærde og havde en vangemand, der passede
hestene og boede i et hus ved vangen. Den nuværende Pibervang blev genskabt i 1987.
Kongens Bøge (3) skyder ud i Esrum Sø midt mellem Nødebo og Esrum og er opkaldt efter den folkekære Kong
Frederik 7., (1848-63), der elskede at sejle ud for at fiske fra stedet.
Den 4. juni 1849 sad kongen sammen med sin kone, grevinde Danner, og en skovløber i en robåd. Aborrerne bed
godt, så da grevinden pludselig ville i land for at ordne noget i krattet, blev kongen gal og sagde, at hun bare "kunne
sætte røven ud over kanten af båden, sådan gør vi andre."
Det skulle han ikke have sagt. Grevinden forlangte at blive roet i land og gav ham et møgfald, hvor hun mindede
ham om, at han endnu ikke havde givet folket den fri forfatning, han havde lovet for et år siden. Og så truede hun
med at flytte hjem til sin mor, indtil kongen havde underskrevet Danmarks riges grundlov - hvilket han gjorde den
følgende dag.
Indtil 1990'erne stod der et meget stort bøgetræ med Frederik 7.'s monogram indridset i barken midt i
bøgebevoksningen vest for Søvejen
Stedet har siden 1800-tallet været dyrket som lysåben lystskov med særligt publikumshensyn, og i dag er pladsen
med grillsted og bålhytte stadig et yndet udflugtsmål
Det gamle skovløberhus Fændrikhus (2) i Gribskov er nu lavet til traktørsted. Med uforstyrret udsigt over Esrum Sø
kan du nyde frokost eller kaffe og kage. Se hjemmesiden for åbningstider: Bådfarten Esrum Sø
Naturstyrelsens vandretursfolder nr. 69 Gribskov – Esrum Sø
Naturstyrelsen vandretursfolder nr. 79 Gribskov - Nødebo

