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Æbelholt Kloster, hvis grundplan ses herover, har engang
været nordens største augustinerkloster. Det blev grundlagt
i 1176 af Abbed Vilhelm. Efter Vilhelms død blev der hvert år
i juni valfartet til hans grav, og på disse dage var der et stort
marked ved Æbelholt. Markedet afholdes fortsat.
Grønholt Voldsteds høje borgbanke med voldgraven
om-kring (herunder) er en borgtype, man kalder en ”motte.”
Oven på højen var der bygget et tårn af træ, der var omgivet af palisadehegn. Disse borge har især været benyttet af
europæiske stormænd i den tidlige middelalder.
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Kulturtema-folderne
Serien ”Kulturspor i Nordsjælland” er foldere, som viser
vej og introducerer til forskellige kulturspor, ejet af Miljøminsteriet og i det daglige forvaltet af Naturstyrelsen
Nordsjælland.
Folderne giver hver en introduktion til et kulturhistorisk tema, eksempelvis gravhøje, middelalderens
bebyggelser eller forsvunde landsbyer i skovene.
Folderne viser et konkret antal eksempler på de
valgte kulturspor, angiver GPS-koordinater til stederne
samt telefonnumre til vores audioguide, som man kan
ringe til og modtage fortællinger om de enkelte steder.

Kulturspor i
Nordsjælland
Slotte og ruiner
Audioguide

KATTEGAT

Tisvilde Hegn

Esrum Sø

Middelalderens slotte og klosterruiner
Rundt om i Nordsjælland ligger ruinerne efter middelalderens klostre, herregårde og borganlæg. De er i dag fredede
fortidsminder, som udgør et enestående kulturhistorisk
kildemateriale.
Nordsjælland dukker for alvor frem af historien, da de
drifti-ge munke slår sig ned i området og kommer i besiddelse af store landområder.
De største klostre var Æbelholt og Esrum. De var blandt
Nordens mest indflydelsesrige klostre, og Esrum Kloster var
muligvis Nordens største bygningsværk.
Asserbo var oprindeligt opført som kloster, men blev
senere stormandsgård. Det stærke fæstningsværk Søborg,
som lå nær Esrum Kloster, var opført af ærkebiskop Eskild.
Det blev senere erobret af kong Valdemar den Store.
I forbindelse med reformationen konfiskerede kong Frederik II klosterets gods, og ved hjælp af køb og mageskifter,
fik han samlet krongodset i Nordsjælland til ét sammenhængende område. Herunder ses Gurre Slotsruin.
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Dronningholm ligger med udsigt over Arresø.
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Hillerød

Borganlæg som Søborg, Asserbo og Dronningholm var
blot nogle af de mange middelalderlige anlæg, som blev
nedlagt.
I 1560 flyttede Frederik II til Hillerødsholm, hvor han kort
efter opførte Frederiksborg Slot. Hans samling af store skovområder til en sammenhængende vildtbane satte scenen
til det, vi i dag kalder Kongernes Nordsjælland.

Med telefon og GPS
Lokalitet og telefonnummer
Breddegrad
Længdegrad
Asserbo Slotsruin
N56 01,467
E12 03,154
Søborg Slotsruin
N56 05,480
E12 18,610
Gurre Slot
N56 01,159
E12 30,314
Dronningholm
N55 58,215
E12 03,388
5 Grønholt Voldsted
N55 57,305
E12 23,430
6 Æbelholt Kloster
N55 56,709
E12 12,768

99 400 873
99 400 872
99 400 899
99 400 893
99 400 898
99 400 894

Med audioguiden kan du få fortalt stedets historie over telefonen, imens du færdes på selve resterne af bebyggelsen.

