
 

 

STORE CYKELDAG 13. JUNI 2021, Slotsturen Helsingør - Hillerød 

 

Store Cykeldag, søndag d. 13. juni, afholder Cyklistforbundet i Hillerød en cykeltur fra 

Helsingør til Hillerød kaldet Slotsturen. Turen er 28 km. Alle interesserede kan 

deltage. Vi mødes på Hillerød station kl. 10:00 og tager cyklerne med toget til 

Helsingør kl. 10:20. Selve cykelturen starter ved Kronborg i Helsingør og slutter ved 

Frederiksborg Slot i Hillerød.  

 

Efter Kronborg kører vi mod Gurre gør holdt ved Sankt Jakobs Kapel, hvoraf kun 

fundamentet er bevaret. Den oprindelige bygning var en lille romansk kirke fra 1200-

tallet, som senere udvidedes af kong Valdemar Atterdag. Kapellet var viet til apostlen 

Jakob. 

 

Lige i nærheden ligger Gurre Slotsruin; engang en smuk middelalderborg anlagt på 3 

holme i 1100-tallet. I 1300-tallet blev borgen udbygget med tårne af Valdemar 

Atterdag. Han holdt så meget af dette sted, at han skal have sagt ”Lad Gud blot 

beholde sit Paradis, hvis jeg må beholde mit Gurre.” Herfor straffedes han af Gud til at 

spøge hver nat. Borgen blev ødelagt under Grevens Fejde i 1534. En stor del af 

materialerne blev brugt til Kronborg Slot. 

 

Næste seværdighed er Fredensborg Slot, der i årene 1719-22 byggedes som et jagtslot 

til Frederik IV. Haveanlægget og parken er yderst seværdige, og der er offentlig 

adgang til det meste. I den berømte Nordmandsdal findes 68 skulpturer med motiver af 

norske og færøske bønder og fiskere. 

 

På vej mod Hillerød passerer vi det lille slot, Egelund, som blev bygget til 

enkedronning Louise. Nu er det kursuscenter. 

 

Ankommet til Frederiksborg Slot kører vi først gennem Møntporten og siden ind på 

slotspladsen med Neptun Fontænen, som har en særlig historie. 

 

Medbring frokost, drikkevarer og togbillet. Tilmelding til dcfhillerod@gmail.com er 

nødvendig, da der er begrænset plads til cykler i toget. I tilfælde af dårligt vejr aflyses 

turen og deltagerne får besked på e-mail. Turledere er Ole Breidahl og Jytte Thorbek . 
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