
 

 

UDVIKLINGEN AF PILGRIMSRUTEN TISVILDEVEJEN 

Tisvildevejens kerne er pilgrimsruten fra Esrum over Mårum, Annisse, Ramløse og Tibirke/Tisvilde, 

som forventes at blive ført videre over Ørby, Vejby, Søborg og Græsted tilbage til udgangspunktet 

Esrum Kloster. 

Den relativt nystartede forening KulturNaturNordsjælland arbejder ihærdigt på at få gjort 

Tisvildevejen, som altid skal hvile på grundelementerne kultur, natur og landsbyliv, til en attraktiv 

vandrerute hele året.  

Det er således hensigten, at både det frivillige og det erhvervsmæssige netværk for Tisvildevejen 

stille og roligt skal udvikle sig over de kommende år, efterhånden som der kommer større 

efterspørgsel dels på oplevelser og dels på mad, drikke og overnatning på ruten. 

Så meget snart vil den udvidede Tisvildevej kunne vandres på egen hånd med mulighed for 

”afstikkere” til mange af Nordsjællands smukkeste områder og seværdigheder. 

Ruten 

Ruteforløbet, som er lavet i samarbejde med Gribskov Kommune, Museum Nordsjælland, 

Naturstyrelsen og Skovskolen i Nødebo, er i den sidste fase med bearbejdning af de tekniske 

kortsystemer.  

Rutelægning og afmærkning er næsten færdig efter at være ”prøvegået” af kortgruppen og lokale 

frivillige i løbet af efteråret og vinteren.  

Der er udvalgt ca. 60 natur- og kulturspots og der udarbejdes såvel et papirkort som et webbaseret 

kort over den i alt 100 km lange rute. Og nu foreligger der tilsagn om midler fra LAG til tryk af kort. 

 



 

B&B 

Flere har allerede på egen hånd vovet sig ud på forskellige dele af ruten, og flere vil komme til; så 

skulle man være – eller blive – interesseret i at stille overnatningsmuligheder til rådighed for 

vandrere på en form for B&B basis, kan man rette henvendelse til sognepræst Pia Niebuhr i 

Mårum, som er KulturNaturNordsjællands overordnet frivilligkoordinator.  

Pia Niehuhr, Skovvej 13, 3230 Græsted.  Tlf. 24 21 27 70, E-mail PIN@KM.DK. 

Man kan orientere sig yderligere via www.tisvildevejen.dk, som forventes tilgængelig den 10. april. 

Eva Müller 
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