
 

 

STORE CYKELDAG 14. JUNI 2020, NORDKYSTSTIEN (RUTE 47) 

 

Store Cykeldag, søndag d. 14. juni, afholder Cyklistforbundet i Hillerød en cykeltur fra Hundested til 

Tisvildeleje ad stirute 47, Nordkyststien. Alle interesserede kan deltage. Denne sti, som i sin fulde længde 

strækker sig fra Hundested til Helsingør langs vandet, er kendt som en meget smuk og afvekslende tur, både 

naturmæssigt og historisk. Da den er over 50 km lang, har vi valgt at slutte i Tisvildeleje, så turen bliver ca. 

25 km. Vi mødes på Hillerød station foran 7 Eleven kl 10:15 og tager toget til Hundested kl. 10:30. 

 

Hundested ligger på halvøen Halsnæs, som oprindelig, dvs. i 1200-tallet, var en ø opkaldt efter Næskongen 

fra Hald. Hundested har flere attraktioner, men vi begrænser os til den mest kendte, Knud Rasmussen 

Museum. Det ligger på et 34 m højt ”forbjerg” til Halsnæs få meter fra Spodsbjerg Fyr. Polarforskeren Knud 

Rasmussen (1879-1933) boede her, når han ikke var på ekspedition i Grønland. Det er en smuk, men også en 

særpræget stråtækt bygning, en ”borgvilla”. Tæt ved villaen er der rejst en mindevarde for Knud Rasmussen. 

Udsigten er nærmest ubeskrivelig smuk. Går man ud til kanten af skrænten, kan man se den kystsikring, man 

har lavet for at hindre bølgerne i at nedbryde klinten. 

 

Fra skrænten kan man også få et kik ned til Kikhavn, en lille landsby med gårde ud til stranden og med 

snævre gyder, hvor der hersker en usædvanlig intim stemning, og hvor bilkørsel er forbudt. 

 

På vej til næste by, Liseleje, gør vi holdt tæt ved Hyllingehøj, hvor vi kan spise vores medbragte frokost med 

udsigt over vandet. Vi fortsætter til Asserbo Plantage. Den er præget af ranke fyrretræer og kan opleves som 

en riddersal med et utroligt lys, som rammer det lysegrønne græs, der så udgør riddersalens ”velour 

gulvtæppe”. 

 

På vej til Tisvilde Hegn, som også omfatter Troldeskoven, cykler vi langs Melby Overdrev. Ca. 2.000 år 

f.v.t. i slutningen af stenalderen indtraf der en landhævning her, som skabte et nyt landskab. Overdrevet er 

således gammel hævet havbund. Det var også ved denne lejlighed, at Arresø blev dannet. Melby Overdrev er 

i øvrigt Sjællands største hede. 

 

Liseleje Plantage, Asserbo Plantage, Melby Overdrev og Tisvilde Hegn danner tilsammen en af Danmarks 

største og mest besøgte skove. Her findes over 9 km. af Danmarks allerbedste sandstrande, et spændende 

klitlandskab, en klitplantage og en meget afvekslende skov med over 150 år gamle store og flotte bøgetræer 

og kæmpe fyrretræer. I Troldeskoven ses sære og forunderligt krogede fyrretræer. Floraen er helt anderledes 

end i andre skove. 

 

I 1500-tallet og 1600-tallet hærgedes området af sandflugt. Sandet samlede sig i miler på 10-30 meters højde 

og vandrede nådesløst flere kilometer ind i landet. Det opslugte bl.a. landsbyerne Torup og Tibirke, og det 

flade landskab med strandenge blev forvandlet til en ørken. 

 

Redningsmanden blev en erfaren ekspert fra Oldenburg i Tyskland, Johan Ulrich Røhl, som kom til Danmark 

i 1724. Han gik resolut i gang med at bekæmpe flyvesandet, og i 1738 kunne Chr. VI rejse et monument i 

Tisvildeleje til minde om bekæmpelsen af sandflugten og Røhls indsats. 

 

Fra Tisvildeleje tager vi toget tilbage til Hillerød kl. 15:14. Cykelruten veksler mellem asfaltvej og grussti; 

omtrent halvt af hver.  

 

Medbring frokost og drikkevarer. Tilmelding til dcfhillerod@gmail.dk er nødvendig pga. Corona-

situationen. I tilfælde af dårligt vejr aflyses turen, og deltagerne får besked på e-mail. Turledere er Ole 

Breidahl og Jytte Thorbek fra Cyklistforbundet i Hillerød. 
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