Projektet ”Brinken ved Sølyst” er afsluttet med et flot resultat!
Brinken ved Sølyst har med sit enorme naturpotentiale og sin unikke, bynære beliggenhed
tiltrukket mange mennesker og fungeret som et elsket lokalt opholdssted og været
omdrejningspunkt for store natur- og kulturoplevelser. Udover muligheden for at opleve
stor natur ved sø og skov, afholdes jævnligt en række kulturelle arrangementer, der
styrker det lokale fællesskab – Sankt Hans aften, musikalsk optræden, udendørs opera
m.v., og ofte med Jyderup Højskole som arrangør.
Med det gamle jagtslot Sølyst og den nyere formidlingsstation om guldaldermalernes virke
på egnen som ramme, mærker den besøgende de kulturhistoriske bånd. Slottet blev
opført i 1856 af kammerråd J. H. Jespersen på 3 tidligere skovparceller og opført i
nederlandsk renæssancestil med en formidabel udsigt over Skarresø. I tilknytning til
slottet anlagdes også en park ned mod Skarresø. Ved brinken blev opbygget en
afgrænsning af tilhuggede stenkvadre, hvorved søbredden hævedes op til et vandret
niveau. Området er med rette beskrevet som et af Holbæk kommunes kulturmiljøer.
Den storslåede udsigt over Skarresø, omkranset af skov, er stadig det enestående syn, der
trækker i Jyderups borgere eller gæster udefra, når de går direkte fra hovedgaden og ind i
skoven. Byens naturperle ligger lettilgængelig, og denne bør der naturligvis værnes om.
Men - desværre har vi været vidner til et område præget af mislighold og forsømmelighed.
De landskabelige værdier var faldet markant gennem en længere årrække i takt med et
iøjnespringende forfald, manglende vedligehold og naturpleje. Den oprindelige afgræsning
mellem land og vand – markeret med den fine stensætning af tilhuggede granitkvadre –
var fuldstændig nedbrudt.
Brinken var flere steder sprunget i skov, rørskoven havde bredt sig voldsomt, og affald
flød i søkanten. Den smukke udsigt, som gennem årtier har tiltrukket besøgende, var ved
at forsvinde – og fremtrådte stadig mindre attraktiv.
Efter en gennemgribende og meget vellykket indsats fra K B Entreprise, er det nu lykkedes
at gendanne det unikke uderum. Søbunden er renset for rørskov, piletræer og buskads er
fjernet - og sten fra den oprindelige stensætning ryddet væk fra søbunden. De gamle
granitkvadre er nu anbragt oven på en nyetableret armeret betonafgrænsning, der
fremtræder snorlige – og med lang levetid. Hele området er nivelleret, og den smukke
udsigt genskabt til glæde for stedets mange besøgende.
Vi i Jyderup Stilaug er meget tilfredse med resultatet og har allerede fået mange positive
tilkendegivelser fra byens borgere. Fremover holder vi tilsyn med området.
Under arbejdsprocessen viste det sig, at reetableringen af den gamle stenmur var noget
mere omfangsrig end forventet. Det medførte øgede omkostninger, som entreprenøren
Karsten Beyer og 2 af byens borgere, Jesper Jørgensen og Thomas Jensen, valgte at
finansiere. Tak for det!
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