
Cykeltur ad rute 36 til Nivaagaard søndag den 30. maj 2021. 

 

Cyklistforbundet Hillerød arrangerer en cykeltur til Nivaagaard søndag d. 30. maj. Alle 

interesserede er velkomne. Turen går gennem er udsædvanlig smuk og afvekslende natur med 

mange spor fra fortiden.  

 

Rute 36 starter i Fredensborg, men vi starter kl. 10 ved Restaurant Leonora, Frederiksborg 

Slot, Møntportvej, Hillerød, hvorfra vi kører den nærmeste vej til Fredensborg station. Man 

kan evt. støde til ved Fredensborg station, hvor vi regner med at være ca. kl. 10:40. Der afgår 

tog fra Hillerød 10:20, som ankommer til Fredensborg kl. 10:28. Cykelturen Fredensborg – 

Nivå er ca. 14 km. 

 

Fra Fredensborg station cykler vi ad Kastanievej og fortsætter ad en fin cykelsti på østsiden af 

Asminderød til Knurrenborg Vang, der en et flot og varieret skov med mange vådområder, 

lysninger og løvtræer. Der har været mange moser, som nu er drænede og opdyrkede eller 

skovbevoksede. 

 

Der har været bopladser helt tilbage fra stenaldertiden. I perioden 6.000 – 4.000 før vor 

tidsregning steg vandet betydeligt, og det menes at have været ca. 3 grader varmere end i dag. 

Der har været en egentlig fjord 3-4 km ind i landet, hvor der har været mange gravhøje og 

dysser. De er forsvundet, og stenene er bl.a. er brugt til at bygge Kongevejene, som kun de 

kongelige måtte benytte. 

 

Vi passerer Skierre Bro, en af landets ældste, formentlig fra 1600 tallet. Herfra videre til 

landsbyen Langstrup, hvor rute 36 fortsætter gennem Langstrup mose. Her er gjort et vigtigt 

fund fra Bronzealderen, ca. 3.000 år f.v.t. Det første store vejanlæg over Nivåen blev anlagt 

under Chr. 4. ved ”Giellebro”. I 1779 besluttede man at anlægge Kongevejen mellem 

Hørsholm og Helsingør, og Jellebro blev i den forbindelse genopført af Chr. VII i 1787. Det 

tog 14 år at bygge den, og bønderne blev udskrevet til tvangsarbejde. 

 

Næste stop og frokostpause er ved kunstmuseet Nivaagaard med den meget smukke park, som 

man frit kan benytte. Vi har ikke tid til at besøge malerisamlingen, men vi må gerne benytte 

caféen. 

 

På hjemvejen passerer vi Nivaa Teglværksmuseum med den berømte ringovn, som vi ser 

udefra, da museet er lukket denne dag. 

 

Det meste af rute 36 er skovvej/skovsti. På korte strækninger kan stien være smal og lettere 

tilgroet, så vi anbefaler gode sko og lange bukser. 

 

Medbring selv mad og drikkevarer. 

 

Turen slutter ved Restaurant Leonora ca. kl. 16. Da vi passerer Fredensborg station på 

hjemvejen, kan man evt. tage toget derfra. 

 

Turleder: Jytte Thorbek. Tilmelding er unødvendig, men kan ske til 

dcfhillerod@gmail.com eller på tlf. 33 14 44 48. Medturleder er Ole Breidahl. 
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