
I 1912 blev denne sten rejst til minde om den sidste beboer 

i den forsvundne landsby Trustrup.

Kulturtema-folderne

Serien ”Kulturspor i Nordsjælland” er foldere, som viser 

vej og introducerer til forskellige kulturspor, ejet af Mil-

jøminsteriet og i det daglige forvaltet af Naturstyrelsen 

Nordsjælland. 

Folderne giver hver en introduktion til et kulturhistorisk 

tema, eksempelvis gravhøje, middelalderens bebyggel-

ser 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.

Tidligere tiders bebyggelse

Spredt i de nordsjællandske skove findes spor af fortidens 

bebyggelser.  Årsagerne til at de blev nedlagt er mangfol-

dige. De første nedlæggelser skete i  ”klostertiden” fra det 12. 

århundrede og indtil reformationen i 1536. I dette tidsrum 

blev spredte bebyggelser i de områder, klostrene rådede 

over, nedlagt til fordel for stordrift. Sandflugt hærgede især 

i midten af 1500-tallet og et par århundreder frem. Dette 

fjernede levegrundlaget for mange små samfund.

I slutningen af 1500-tallet indledte Frederik II den kon-gelige 

stutteridrift. Stutterierne skulle forsyne landet med rideheste 

og stridsheste til hæren. Frederiksborg Stutterierne kom til 

lægge beslag på store arealer, og adskillige gårde og lands-

byer blev nedlagt. Da Christian IV i starten af 1600-tallet 

oprettede sin nye store dyrehave, som i dag hedder Store 

Dyrehave og ligger syd for Hillerød, blev tre gårde nedlagt.

1700-tallet var et lavpunkt for skovenes udbredelse i landet. 

Krige og ufred havde belastet skovene så meget, at det sidst 

i 1700-tallet stod klart, at man måtte gøre noget radikalt, 

hvis man skulle sikre en fremtidig forsyning af træ. Med 

fastlæggelsen af skovenes afgrænsning 1780 i Nordsjælland 

og med fredskovsforordningen af 1805, måtte nok et antal 

bebyggelser vige pladsen for ”den nye fredskov”.

Denne folder viser vejen til steder, hvor man stadig kan se 

spor efter tidligere bebyggelser og få 

fortællingen om stedet.

Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Tlf. 73 54 30 00

www.nst.dk G
P

-T
ry

k
. S

v
a

n
e

m
æ

rk
e

t 
  
2

0
11

  
F

o
to

: N
a

tu
rs

ty
re

ls
e

n
 N

o
rd

sj
æ

lla
n

d

Naturstyrelsen
Miljøministeriet

Kulturspor i
Nordsjælland

Forsvunde bebyggelser 
Audioguide



GPS-koordinater og telefonnumre 

Breddegrad   Længdegrad

 

N55 59,730 E12 21,232 

Dronningens Bøge                                               99 400 896

N55 58,308 E12 19,460 

Kulmilen ved Skelvej                                           99 400 511

N55 58,308 E12 19,460 

Konger og Bønder, Marholt                                 99 400 517

N56 00,451 E12 16,637 

Trustrup                                                                99 400 856

N56 02,818 E12 19,870 

Sibberup                                                                99 400 858

N56 02,160 E12 19,311 

Kulmilen ved Gammelvangsvej                                99 400 862

N55 59,275 E12 17,350 

Tokkerup og Frederik II’s Kanal                               99 400 863

N56 00,120 E12 21,318 

Kulmilen ved Ratjensvej                              99 400 864

N56 1,204 E12 20,562 

Hjorteljung-højen og agrene                              99 400 865

N56 0,882 E12 20,617 

Ostrup                                                               99 400 866

N56 00,778 E12 18,953 

Glarborg                                                               99 400 867

N56 02,015 E12 03,616 

Torup Landsby                                               99 400 883

N55 58,500 E12 19,585 

Skallerød                                                                 99 400 514  

Overalt i Gribskov finder man stendiger og jordvolde, der 

vidner om, at området før i tiden var opdyrket eller blev 

brugt til dyrehold. 

Herover ses sporene efter den tilsandede landsby Torup i 

Tisvilde Hegn. I slutningen af 1500-tallet tvang sandflugten 

landsbyens indbyggere på flugt. Byen blev begravet i sandet 

og blev først genfundet for 40 år siden. Herefter valgte man 

at lade visse dele af byens grundplaner ligge synligt i skov-

bunden til glæde for skovgæsterne.

1. Dronningens Bøge - 2. Kulmilen ved Skelvej

3. Konger og Bønder, Marholt - 4. Trustrup - 5. Sibberup

6. Kulmilen ved Gammelvangsvej - 7. Tokkerup og 

Frederik II’s Kanal - 8. Kulmilen ved Ratjensvej

9. Hjorteljung-højen og agrene - 10. Ostrup - 11. Glarborg

12. Torup Landsby - 13. Skallerød

Her kan du ringe og få historien

      
Med audioguiden kan du få fortalt stedets historie over  tele-
fonen imens du færdes på selve resterne af bebyggelsen.

12

5

9

7

4

13

1

11 8
10

6

3

2

5

9


