Den danske Pilgrimsrute

Afstand:

Esrum – Hillerød 18 km

Foreningen af Danske

Santiagopilgrimme
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Fra Esrum Kloster følges vejen til venstre mod syd
forbi café Daniels Kilde og P-pladsen. Videre ad grussti
indtil Frederiksværkvej krydses, og man går ind i Gribskov. Her følges den lille skovsti til højre indtil man når
Søparkens Sidevej, den brede grussti som går mod syd
langs Esrum Sø. På vejen langs søen ﬁndes ﬂere rastepladser med borde og bænke.
Rutebeskrivelse:

4

Esrum Kloster

Traktørstedet Fændrikhus har åbent fra maj til september i weekends kl. 11-15. Samme sted ﬁndes en lille
bådfart til Fredensborg Slots havn.

Restaurering af klosterbygningen påbegyndtes i 1992
og Esrum Kloster åbnedes for offentligheden i 1997 og
rummer et ﬁnt lille museum. Et pilgrimscenter blev tilføjet i 2014. Klostret er ramme for mange begivenheder,
se http://www.esrum.dk/.

Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets.
Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg ”Den
danske Pilgrimsrute” på http://hiking.waymarkedtrails.org/da/

Den brede sti følges til udgangen af skoven, og man
kommer ud på Nødebovej lige overfor Skovskolen.

Efter reformationen i 1536 ﬁk klostret lov til at fungere
til 1559. Klosterets jord og ejendom blev krongods og
Nordsjælland blev de næste århundreder kongernes
rekreations- og jagtområde. Kongemagten iværksatte
nedrivningen af det store klosterkompleks og munkestenene blev genanvendt bl.a. i Kronborg Slot. Man bevarede kun den bygning, der tjente som kongens jagtslot i
Esrum. Senere har stedet været anvendt til mange forskellige formål: Stutteri, dragonkaserne, amtstue, fængsel, apotek, posthus og ﬂygtningelejr.

Nordsjælland 2 - 4
Esrum – Hillerød

Til venstre ad Nødebovej, forbi Nødebo Kirke til man
kommer til Kildeportvej (der ligger en Nettobutik på hjørnet).

Esrum Kloster er resterne af et vældigt kloster,
som blev grundlagt i 1151 på ærkebiskop Eskils initiativ. Klosteret blev med tiden det mest betydningsfulde cistercienserkloster i Norden og en af Nordens største bygninger. Samtidig var det et af knudepunkterne i ordenens fælleseuropæiske netværk.
Gaver fra konger, stormænd og andre velgørere gav Esrum Kloster et solidt økonomisk fundament, og ved reformationen ejede klostret mere end en tredjedel af alt
gods i Nordsjælland.

Til højre ad Kildeportvej som følges ca. 1 km til en indgang
til skoven på venstre hånd. I skoven følges afmærkningen. Et lille stykke før udgangen af skoven kommer der
to muligheder. Stien til venstre/ ligeud vil føre til Jespersvej og videre til DanHostel (vandrehjem), mens stien
til højre fører til Odderdamsvej, som følges til venstre
til Fredensborgvej. Denne følges til højre frem til Frederiksborg Slot gennem Slotshaven og derfra gennem
byen videre til Hillerød Station.
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Seværdigheder og kirker
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Pilgrimme fra Nordsjællands stigruppe

