Turkort – Kirkeskov – Søllerød naturpark – 27/11 2017
(GPX-fil: 2017-11-27_121736.gpx)

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

Om turen
Start: P-plads på Attemosevej (1) (N55° 49.257' E12° 30.767').
Rutebeskrivelse: Ruten går gennem Kirkeskov forbi Den Indre Sø, i hvis sydvestlige ende der er en bålplads (2) og
videre til Degneengen og rundt om denne. Terrænet i skoven er kuperet.
Øverødvej passeres ved (3), hvor det også er muligt at parkere. Der holdes en pause ved bålpladsen (4) ved
Oksemose. Herfra fortsættes til den sydlige del af Rygård overdrev med Søllerød golfklub’s arealer. Vi går et stykke
på Maskinsstien og drejer mod syd ind i Rygård Fredskov. Ved (6) er der en kombineret lejr- og bålplads. I det
sydvestlige hjørne af skoven står en udsigtsbænk. (7) og (8) er gode udsigtspunkter.

Længde: Ca. 7 km. Vær opmærksom på, at den tilknyttede gpx-fil går ad Gammel Øverødvej/Attemosevej i stedet
for ad stien forbi (7) og (8). Vi gik for langt på dagen.
Turens varighed: Ca. 2 timer inkl. ½ times pause.

Mere information (redigeret uddrag af tekst fra Rudersdal Museer)
Ved (5) står en bænk opsat ca. 1978 med en mindesten foran og bagved står et stort egetræ. På en granitsten i
græsset ved træet står: ”Brygger J.C. Jacobsen’e Eg”.
Bænke bærer en inskription som lyder: ”Jørgen Sthyrs bænk/formanden for Ny Carlsbergfondets direktion/i aarene
1965 til 1974, kunsthistorikeren Jørgen/Sthyr gav i aaret 1964 impulsen til oprettelse af/ Fonden for bygnings- og
landskabskultur/som i tilknytning til sin virksomhed skabte/Søllerød Naturpark”.
Søllerød Kommunes byplan for 1943 indeholdt forslag om en udstykning af Rygårds jorde, hvilket fik Rygårds ejer,
professor, arkitekt Palle Suenson (1904-87) til at tilbyde staten arealet med fredning for øje. Derved skabtes
grundlaget for Søllerød Naturpark, et areal på ca. 300 ha, hvoraf en del i dag benyttes til græsning, blandt andre af
Søllerød Kogræsser- og Naturplejeforening. Jørgen Valdemar Sthyr (1905-1978) var kunsthistoriker. Han var
museumsinspektør ved Den kgl. kobberstiksamling fra 1931 til 1953 og formand for Ny Carlsbergfondet fra 1965 til
1974. Brygger I.C.Jacobsen (1811-87) stiftede Carlsbergfondet i 1876, primært til støtte for forskning. I 1902 blev Ny
Carlsbergfondet stiftet af sønnen Carl Jacobsen (1842-1914), primært til støtte for kunsten.
Skov- og Naturstyrelsen, Vandretur i Statsskovene nr. 70

