
Fortiden i landskabet
- Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske
hot-spots

Fem søndage i træk inviterer Museum Nordsjælland alle interesserede til at opleve nogle af de mest 
spændende fundsteder i landsdelen. Fem af museets dygtige fagfolk har udvalgt hver deres  
yndlingssted. Her vil de formidle de historier, som landskabet gemmer på - og den viden, som de 
arkæologiske undersøgelser har bragt frem i lyset.

Maglehøje ved Rågeleje
Søndag d. 14. september kl. 14.00 – ca. 15.30

Oplev nogle af Danmarks flotteste bronzealderhøje.
Omvisning, ved arkæolog og museumsinspektør Liv Appel fra Museum Nordsjælland.
Gratis adgang, alle interesserede er velkomne, ingen tilmelding.

I bronzealderen blev landets stormænd gravsat i imponerende, kuppelformede høje.  Selv om mange af 
højene er gået til gennem tiden, præger de bevarede endnu vores landskab. Gruppen af mægtige 
gravhøje, Maglehøje, ved Bakkebjerg i nærheden af Rågeleje, hører til de bedst bevarede områder med 
bronzealderhøje i Danmark. Her får man et godt indtryk af, hvordan kulturlandskabet så ud for omkring 
3000 år siden. I dag er højene fredede, og de må derfor ikke udgraves yderligere. Men der er tidligere 
foretaget undersøgelser af gravhøjene, hvor der fremkom fund fra rigt udstyrede begravelser. I den 
forbindelse blev det bl.a. konstateret, at flere af begravelserne var pakket ind i tang. På en tur ind 
imellem gravhøjene skal vi høre gravskikken i bronzealderen, og måske kommer vi nærmere en forklaring
på, hvorfor der er anvendt tang. 

Praktisk
Mødested: På P-pladsen på sydsiden af Bakkebjergvej, lige ved gravhøjene. 
P-pladsen er skråt over for indkørslen til Bakkebjergvej 25, 3210, Vejby. 

Museum Nordsjælland telefon 4824 3448
Frederiksgade 11 post@museumns.dk
3400 Hillerød museumns.dk



Den tilsandede Torup landsby i Tisvilde Hegn 
Søndag d. 21. september kl. 14.00 – ca.15.30

Kom tæt på fortidens bønder.
Omvisning, ved arkæolog og museumsinspektør Kjartan Langsted fra Museum Nordsjælland
Gratis adgang, alle interesserede er velkomne, ingen tilmelding.

Det nuværende Tisvilde Hegn var en gang dyrkede marker, der hørte til landsbyen Torup. Men omkring 
år 1600 blev området ramt af flyvesand fra kysten, og bønderne måtte forlade deres gårde. Landsbyen 
blev efterhånden dækket af et tykt lag flyvesand, der har beskyttet de forladte gårdtomter. Arkæologiske
undersøgelser i 1960’erne og 1990’erne har vist, at resterne af landsbyen er utrolig velbevarede, og i 
sommeren 2014 havde Museum Nordsjælland sammen med Aarhus Universitet mulighed for at foretage
endnu en arkæologisk undersøgelse af en af gårdstomt i Torup. Kjartan Langsted vil vise rundt på stedet 
og fortælle om den forsvundne landsby og de nye udgravninger.

Praktisk
Mødested: På P-pladsen ved Asserbo slotsruin, Bisp Absalonsvej, 29, 3200 Helsinge. 



Æbelholt Kloster ved Hillerød – Nordens største augustinerkloster
Søndag d. 28. september kl. 14.00 – ca. 15.30

Hør om middelalderens Nordsjælland på et sted, hvor gejstlighed, adel og godtfolk søgte hen
Arkæolog og historiker, museumsdirektør Finn Erik Kramer fra Museum Nordsjælland fortæller om 
klostrets historie på ruinen.  Pensioneret tandlæge Henning Åberg fortæller om liv, død og sygdom i 
middelalderen på Æbelholt Klostermuseum.
Gratis adgang, alle interesserede er velkomne, ingen tilmelding.

Æbelholt Kloster blev grundlagt midt i 1170´erne og fik gennem de næste, næsten 400 år, en kolossal 
betydning i den vestlige halvdel af Nordsjælland. Klostrets kannikker drev hospital, bespisning og herberg
for rige og fattige rejsende og pilgrimme, og der var præsteskole såvel som boliger for ”pensionerede”, 
adelige mænd og kvinder. Klostret ejede frem til reformationen jordegods over 100 steder, mest i den 
vestlige halvdel af Nordsjælland og inde omkring København. Klostrets omfattende hospitalsvirksomhed 
er illustreret ved de lidt over 800 grave, som er udgravet på klosterterrænnet. En del af disse gravlagte 
kan ses på klostermuseet.

Praktisk
Mødested: Ved Æbelholt Klostermuseum, Æbelholt 4, 3400 Hillerød. Bus 324 Hillerød-Frederiksværk. 



Stenalderjægerne ved Nivå 
Søndag d. 5. oktober kl. 14.00 – ca. 15.30

7000 år gamle huse og begravelser
Omvisning ved arkæolog og museumsinspektør Ole Lass Jensen, Museum Nordsjælland.
Gratis adgang, alle interesserede er velkomne, ingen tilmelding.

I det smukke landskab ved Nivå kan man stadig fornemme omridset af fjorden, der fandtes her i 
stenalderen for 6000-8000 år siden. Fjorden blev de lokale stenalderjægeres faste tilholdssted, for her 
vrimlede skovene med vildt og fjorden med fisk. På bredderne eller på små øer i fjorden anlagde 
jægerne bopladser og begravede deres døde. I dag er området en skattekiste af arkæologiske fund. Ved 
Møllevej, hvor vi mødes, har arkæologiske udgravninger afsløret utroligt velbevarede rester af hytter og 
grave med skeletter af kvinder, mænd og børn. Fundene giver et unikt indblik i stenalderjægernes levevis
og ritualer. 

Praktisk
Mødested: Parkeringslommen i den østlige ende af Møllevej i Nivå. Du kan evt. parkere på Nivågård 
Malerisamlings P-plads (Gl. Strandvej 2, 2990 Nivå) og gå de 700 m til mødestedet.

Du kan også tage bus nr. 388 til Nivågårds Malerisamling (ankomst kl. 13.03 i retning fra Hørsholm og 
kl.13.15 i retning fra Helsingør). 



Supersygehuset i Salpetermosen ved Hillerød
Søndag d. 12. oktober kl. 14.00 – ca. 15.30

Besøg de arkæologiske udgravninger og hør om de nyeste fund.
Omvisning ved arkæolog, museumsinspektør Esben Aarsleff, Museum Nordsjælland.
Gratis adgang, alle interesserede er velkomne, ingen tilmelding.

Forud for anlæggelsen af det nye supersygehus i Hillerød foretager Museum Nordsjælland omfattende 
udgravninger. Placeringen af sygehuset i kanten af den gamle Salpetermose har været noget af et 
lykketræf for arkæologerne, da dette område var ganske attraktivt gennem flere perioder af oldtiden. 
Især i yngre stenalder og jernalder har man været tiltrukket af nærheden til Salpetermosen, som 
oprindeligt har været en stor indlandssø. Dette betyder, at der er fremkommet ganske omfattende spor 
efter datidens bopladser, med alt hvad dertil hører af huse og affaldslag. Fundene spænder vidt fra 
ofringer af dyr i moserne, til hverdagsgenstande fra en typisk husholdning.
Ved omvisningen vil der blive præsenteret en række af de nyeste resultater og man kan desuden se et 
udvalg af fundene fra årets udgravninger.
 
Praktisk
Mødested: Ved skurvognen over for Salpetermosevej 43 i Hillerød. 


