
Mindesmærker og seværdigheder

Audioguide

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 kulturhi-

storisk 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.

På Fantasiens Ø i Præstevang ligger ”Døbefonten” - en stor 

granitsten med en tilvirket fordybning. 

Et mere prosaisk navn ville nok være 

”Fuglebadet”.

 Pibervang i Gribskov, hvor heste fra Frederiksborgs stut-

teri engang gik og græssede. 

Stutterivange og plantager

Skovene omkring Frederiksborg Slot er præget af, at arealet 

engang har været anvendt til stutteridrift, hvor kongen 

fremavlede Frederiksborghesten. Om sommeren gik de i 

skovene i et stort antal indhegnede skovvange. Hestene var 

inddelt i stod. Et stod bestod af omkring 18 hopper. Hvert 

forår blev en udvalgt hingst sluppet ind til hopperne.

   Selvom kongen havde travlt med jagt og stutteridrift, 

havde han i flere omgange ansat forstfolk til at anlægge 

plantager for at bevare skovene. 

 Sporene efter disse indhegnede plantager og enkelte af 

disse træer kan stadig ses.

Træet til herover har engang stået på markerne ved den 

nu forsvundne landsby Ostrup.
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Kong Frederik VII var også en romantisk sjæl, så han lod 

dette lystslot opføre på Fantasiens Ø i Præstevangen.

Denne folder viser vejen til mindesmærker og andre sevær-

digheder. Adskillige steder i de nordøstsjællandske skove 

er der historier, som er værd at fortælle. Det kan fx være 

bemærkelsesværdige træer, sten og mindesten, eller steder, 

hvor der er sket epokegørende begivenheder. 

 Rundt omkring i skovene findes der også beretninger 

om bestemte træer, så man via audioguiden kan få forklaret 

hvorfor steder som Skibet, Dronningens og Kongens Bøge 

har fået deres navne.

   Der ligger sten som er kastet af trolde og sten med kløve-

mærker eller uforklarlige tegn. En anden historie handler 

om en bestemt gravsten i skoven, hvor en tidligere overfør-

ster fik lov at blive begravet. 

 Desuden er der mindestenene fra 2. Verdenskrig og mo-

numentet for bekæmpelsen af sandflugten i Tisvilde hegn.

Denne folders forside viser netop dette monument, som 

blev rejst i 1738. Monumentets raff inerede barokornamentik 

skulle stå i skærende kontrast til den omgivende natur. I 

1700-tallet var kronen foroven og inskriptionerne nedenun-

der forgyldte, og inskriptionerne havde oprindeligt en rød 

baggrund. 

Tinghuslærken i Gribskov er et usædvanlig flot lærketræ, 

som har fået tilnavnet ”Alle lærkes skønhedsdronning”. Træet 

er blevet formeret til tusinder af nye lærketræer.

Arresø

Hillerød

Esrum Sø

Tisvildeleje

KATTEGAT

GPS-koordinater og telefonnumre

Breddegrad Længdegrad 

         Dronningens Bøge 

N55 59,730 E12 21,232              99 400 897             

         Kongevejen og jagtvejens historie

N55 54,505 E12 20,849               99 400 516

         Flyverstenen

N56 00,950 E12 18,144                               99 400 851

         Esrum Lund og Frederik IV’s Sten

N56 02,802 E12 22,094              99 400 854

         Brüels grav og Troldestenen

N55 57,743 E12 20,953             99 400 860

         Kongens bøge

N56 00,742 E12 22,076              99 400 861 

         Tinghus plantage

N56 02,144 E12 18,596             99 400 868

         Nødebo Holt

N55 58,244 E12 21,562              99 400 871

         Sandflugtsmonomentet

N56 03,164 E12 05,963              99 400 874

         Bangs Sten og Enebærdalen

N56 02,003 E12 02,906              99 400 884

         Skibet

N55 59,804 E12 20,230              99 400 870

         Fantasiens Ø

N55 55,432 E12 19,241                                99 400 515

         Præstekorset

N55 58,827 E12 01,994              99 400 895

         Von Langens Plantage i Pibervang

N55 59,661 E12 21,103                              99 400 896


