Post 25
Digeende
N55o 57.080’ E12o 23.169’
De mangestammede bøge er fremkommet ved at
flere bøgeolden¹° i musenes vinterforråd er spiret
samtidig. De danner nu en imponerende portal
ind til skovfogedstedet Stendalshus. Meget flot
stendige.

Find vej i Grønholt Vang med barnevogn

Post 28
Sydøst for dæmning N55o 57.316’ E12o 23.655’
Her lå Tulstrup-bebyggelsen og et vandmølleanlæg. Det stammede fra middelalderen. Senere lå
her en fæstegård12 ejet af adelsslægter. Vest for
lå mølledammen og øst for ses rester af kanal og
omløbskanal. Mølledammen er ved at blive genskabt.

I perioder med meget regn skal du være forberedt på at der kan være mudret og dermed
svært fremkommeligt også på de brede skovstier.

Post 30
Sten
N55o 57.237’ E12o 23.545’
Stenen har flere kløveriller (se post 17) vinkelret
på hinanden. Den ligger i et område med selvforyngelse af løvtræ, hvor nu ahorn dominerer. Om
ca. 100 år vil her vokse bøg. Tidligere stod her
flådeege2.
Ordforklaringer finder du på www.fredensborg.dk/findveji

Til dig med barnevogn eller små børn, har
Gang i Fredensborg udvalgt 10 poster, som
ligger tæt ved skovveje og større skovstier.
Det er post nr. 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25,
28, og 30. Det er ligegyldig i hvilken rækkefølge du tager dem.

Skulle du efter din tur i skoven have lyst til at
prøve andre baner, så klik ind på
www.fredensborg.dk/findveji

Grønholt Vang
med barnevogn

- her finder du masser af forslag!
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Post 16
N55o 57.372’ E12o 22.443’
Syd for flad høj
Mulig oldtidshøj fra bronzealderen. Teorien underbygges af de mange hånd- og hovedstore
sten i jordfylden.
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Post 17
Store sten
N55o 57.294’ E12o 22.549’
Flere markante sten, hvoraf nogle har kløveriller. De er forarbejde til en senere kløvning, der
så ikke er lykkedes.
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Post 23
N55o 57.409’ E12o 23.286’
Markant træ
”Hængeegen” eller ”Den Krøllede Eg”. Stedet benyttedes i ældre tid ved vildtparaderne9 på kongejagterne. Træet er nok 200 år gammelt. Der er to huller dannet af sammenvoksede grene, hvorom overtroen fortæller, at syge kan blive raske ved at kravle
igennem.
Post 24
Sydvest for voldgrav N55o 57.293’ E12o 23.383’
Grønholt Voldsted nævnes i historien så tidligt som i
1190-erne. Der har sandsynligvis været en træbygning til brug for kongelige overnatninger. I 1930erne blev anlægget istandsat.
Forts.
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Post 19
Rende/Skovskel
N55o 57.175’ E12o 22.928’
Markant rende og vold. Den går fra landevejen
i vest og nord om skovfogedstedet til Grønholt
Å i øst. Bemærk selvforyngelse af tsuga-træer.
Post 21
Sti/Mosekant
N55o 57.192’ E12o 23.015’
Spændende moser med gamle, udgåede birke
og ”spættetræer”. Resultat af at man gennem
mere end 15 år bevidst har undladt at oprense
grøftesystemet. Skal henligge som urørt område.
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Post 14
Vestlige Kulmile
N55o 57.525’ E12o 22.675’
Her ligger resterne af en gammel kulmile. Den
ses i terrænet som en svag rund vold, som
dannes når brændingen er slut og pladsen renses ved at skrabe restgløder og aske ud til siden.
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Parkeringspladser hvor du kan
starte turen.
Cirkler med et kryds i, er poster der
ligger tæt på veje og stier, og er er
let tilgængelige for dig med barnevogn eller små børn.

Klip med klippetangen i den rigtige rubrik i
kontrolkortet ved siden af. Du kan også vælge
at skrive postens bogstavkode ( 3 bogstaver)
i feltet.
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