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Gilleleje fik i 1772 to fyr, for at man fra
søsiden let kunne se forskellen til svenske-
kysten. Nu glædes vi over de to lande-
mærker, og ikke mindst adgangen på
Fyrstien gennem Strand- og Fyrbakkerne.
Nærmest byen ligger det firkantede
Nakkehoved Fyr 30 m.o.h. Tårnet er 25
m højt. Ved Fyrkrogen ligger Østre Fyr,
som er et af verdens eneste bevarede
kulfyr - nu åbent som museum.

NAKKEHOVED O G ØSTRE F YR

En smuk snoet sti fører fra Østre Fyr ind i
en charmerende lille skov, som fyrmester
Faber plantede i første del af 1800-tallet,
for at stoppe sandflugten. Han ligger
selv begravet i en udgravet oldtidshøj,
bag smedejernslågen.

En teltplads i nærheden giver mulighed
for fordybelse natten over.

FABER S GRAV

Nordkysten har ligesom Skagen tiltrukket
malere, digtere og andre kunstnere, bl.a
P.S. Krøyer og Holger Drachman, der
mindes med en sten på havnen.

Kunstmaleren Carl Locher fik omkring
1885 foræret et stykke af Østre Stejle-
plads, og opførte "Det hvide Hus" med
atelier direkte ud til havet.

HORNBÆK O G KUN STNERNE

I starten af 1500-tallet bosætter de første
fiskere sig. Bådene trækkes op på stran-
den indtil en havn bygges i 1871 og igen
i 1902, da den første sander til. I dag er
det en driftig fiskerihavn. Slå dig ned på
havnen og smag fiskeretter med rug-
brød til gang- og cykelmusklerne og
læskedrik til ganen. Tag også en slentre-
tur og indsnus atmosfæren mellem
fiskerhusene oppe bag den store stejle-
plads med kæmpeankeret, søminen og
Per Skomagers Hus.

FISKERBYEN GILLELE JE

Cykelruten gennem Hornbæk Plantage er
lagt oppe på Stenalderens kystskrænt.
De mange gravhøje fra Bronzealderen,
får én til at føle sig hensat til fortiden, mens
man gennem en persienne af træer ser ud
over havet. Plantagen anlagdes i 1793
som værn mod sandflugten. I regnvejr
kan man evt. blive nede på asfaltstierne
langs landevejen på plantagestrækningen.

HORNBÆK PL ANTAGE

Kunstudstillingshuset Munkeruphus
ligger i en stor park ud til kysten. Her
er skiftende udstillinger og servering i
caféen eller ude i godt vejr. Træhuset
er bygget som privat landsted i 1916. 

MUNKERUPHUS

Hulerød landevejskro ligger et fredeligt
sted på Nordkyststien, hvor Esrum Å løber
ud i havet, hjulpet af en kanal, der blev
gravet til transport af træ fra Gribskov via
Esrum Sø 1802-05. Transporten foregik
med hestetrukne pramme ad den 9 km
lange kanal. Ved kysten blev træet læsset
om på sejlskibe og bragt til Kongens
København.

Åens vand blev ledt hen til Dronninggaard
eller Slottet, som den tidligere vandmølle
nu kaldes.  Her blev vandet udnyttet
til sidste dråbe - en forudsætning for
den industrielle udvikling. Det er Fr. II's
dronning Sofie, der har lagt navn til byen.
Slottet er nu indrettet til boliger.

HULERØD & DRONNINGMØLLE

Ved campingpladsen i Dronningmølle
brydes sommerhusbebyggelsen af en
fredet grøn kile med en sti helt til Rusland!
Stien fører gennem Pandehave Ådal lige
ind til Rudolph Tegners (1873-1950)
Museum og Statuepark. Her kan man gå
på opdagelse efter bronzeskulpturer i
lyngbakker med enebærbuske, der i sig
selv er skulpturelle.
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Hellebæk Kirke er bygget i palæstil med
hvide mure og tag af blå, glaserede tegl.
Den er først bygget i 1920, hvor den af-
løste et kapel på Hellebækgaard, hvorfra
kirkens interiøre stammer.

Hellebæks bagland er som navnet siger
rigt på bække. Det var isen, som for
12.000 år siden skabte idyllen. I Fr. II´s
tid blev søer opstemmede m.h.p. ud-
nyttelse af vandkraften, idet udviklingen
af et industriområde startede her. Særlig
geværfabrikationen blev omfattende.
Stien passerer nær Hellebæk Station en
underlig bygning med skorsten i hjørnet.
Det er Probérhuset, hvor man afprøvede
skydevåben - nu indrettet med café.
Endvidere ser man her i Bøssemagergade
en masse tætliggende tidligere arbejder-
boliger. Man kan i nr. 25, inde i skoven,
bese Hammermøllen, hvor geværløbene
blev smedet. By og fabrikker udgør et
hele og ligger som i enevældens tid.
Geværproduktionen blev afløst af klæde-
og tæppeproduktion op til vore dage.

GEVÆR-  O G KLÆDEFABRIK

I  HELLEBÆK

HELSINGØR

Kringlede stier fører ruten ind og ud af
Helsingør. Ved Højstrup Trinbræt ligger
Teknisk Museum på kystsiden af banen.
Her er tit særudstillinger og aktiviteter
for børn. Det lille Øresundsakvarie ligger
også lige på ruten og er tilsvarende fint for
børn med "rørebassin". Imellem disse
museer kan man dvæle ved Ophelias Kilde

ved stibroen og Hamlets Grav i Marien-
lyst parkanlæg. Marienlyst Slot er en

fint bevaret klassicistisk bygning fra
1700-tallet, som sammen med slots-
haven udgør en enestående hel-
hed. Slottet er åbent som museum.
Men den største seværdighed er
Kronborg, hvor Hamlet huserede,
og hvor Holger Danske passer på
vort land. Borgen byggedes til
forsvar af indsejlingen til Øresund
af Fr. II i 1574. Vandreruten går
“lige til døren” gennem en snæver
port rundt om fæstningen - en flot
afslutning på Nordkyststien.

K YSTL ANDSK ABET

Havet æder af kystens klinter. Vinden
hjælper til, og fra landsiden sker der en
nedbrydning fra grundvandets tryk og af
kildevæld. Materialerne transporteres
mod øst, aflejres midlertidigt og ender
til sidst på dybt vand i Øresund. Flere
huse er tæt ved at falde i havet.

Derfor har amtet i samarbejde med
kommuner og lodsejere foreslået kyst-
sikring på udvalgte strækninger. Sikringen
kan bestå af bølgebrydere, skræntfods-
sikring og strandfodring.

Nordkystens landskab er endvidere
karakteriseret af mange tidligere fjord-
indskæringer, f.eks. ved Gilleleje til
Søborg, Pandehave Å ind til Rusland,
Esrum Ådalen ved Dronningmølle, øst for
Melby til Arresø osv. Ved at se godt på
kortet, kan man få en fornemmelse af,
hvor der tidligere har været hav. Man
møder også de tidligere kystskrænter fra
Stenalderen, som minder én om, at
Nordkysten forandrer sig med tiden.

En del af landskabet præges af en 1-3
km bræmme af sommerhuse. Men heldig-
vis er det ved fredninger lykkedes at be-
vare flere grønne områder imellem disse.

Kystens skrænter med panorama-
udsigter, skovene og varieret bebyggelser
gør i en samlet mosaik grænseområdet
mellem vand og land til en dejlig oplevelse
til fods og på cykel.

GO DE RÅD UNDERVE JS

Ruten er afmærket som cykelrute 47. Der
er 43 km mellem Hundested og Gilleleje og
yderligere 26 km til Helsingør - ialt 69 km.

Hvor vandrene ikke skal følge cykel-
ruten, findes særlig afmærkning med
blå-hvidt vandresymbol. Store dele af
cykelruten ligger på smalle stier langs
vandet, som også er udmærkede at
vandre ad. Cyklende skal tage hensyn
til folk til fods.

På et par strækninger følges veje, hvor
der endnu ikke er stier. Her skal cyklister
være meget opmærksomme, da biltrafik-
ken om sommeren kan være tæt. Det
gælder f.eks. ved Rågeleje, Munkerup
og Dronningmølle.

Stien er ikke indrettet til kørestols-
brugere.

Et blå flag på stranden er en europæisk
garanti for rent vand, livredderservice og
andre miljømæssige tiltag. På kortet er
markeret, hvor der er livredder (19/6-
8/8), men der er flere andre gode bade-
strande undervej.

Man kan godt være heldig at fange en
ørred til aftensmaden, men først skal
man have det landsdækkende fisketegn,
som er tilstrækkeligt til kystfiskeri. Det
kan løses på posthuset. Men der er også
mulighed for at samle bær og visse planter
undervejs. Asserbo Plantage og Tisvilde
Hegn er særlig gode svampesteder.

Fugleinteresserede mødes gerne ved
Gilbjerg Hoved, når de store fugletræk
passerer i foråret, men tag bare kikkerten
med på hele ruten.

TOG OG BUSSER

Der har i mange år været gode togforbin-
delser i og til Nordsjælland. Banen
København - Hillerød går tilbage til
1865, hvor der også var kongelig forbin-
delse til Fredensborg. I 1880 åbnedes
Gribskovbanen fra Hillerød til Græsted,
og i 1896 blev den videreført til Gilleleje.
Året efter kom banen til Helsinge, men
først i 1924 blev den forlænget til
Tisvilde, fordi Helsingeborgerne kun ville
have jernbaner til byen, ikke fra byen!
Faktisk var der konkrete planer om i ste-
det at forlænge Frederiksværkbanen til
Tisvilde. Frederiksværkbanen startede
1897 og blev i 1916 forlænget til
Hundested. Hornbækbanen mellem
Helsingør og Gilleleje blev etableret
1906.

Banerne har haft stor betydning for
lokalsamfundene, og var også grundlaget
for den tidlige turismeudvikling langs
Nordkystens strande.

Alle baner fungerer i dag og medtager
cykler. Det er således let at komme til og
fra stien. Trafikinformation på Hillerød
Station: tlf. 48 26 03 65.

Der er flere buslinier, som vandrere kan
have glæde af langs ruten. Nærmere
oplysninger hos HT: tlf. 36 13 14 15.

Nordsjællands Veterantog kører på
ovennævnte strækninger i sommerferien
og ved højtiderne. Nærmere oplysninger
på tlf. 48 70 89 35 eller www.nsjv.dk

TURISTBURE AUER

Gilleleje  48 30 01 74
Hornbæk  49 70 47 47
Helsingør  49 21 13 33

TELTPL ADSER

Fabers Grav, Nakkehoved  49 70 90 90
Helsingør  49 21 16 40
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Gilleleje  49 71 97 55
Dronningmølle  49 71 92 90
Hornbæk  49 70 02 23
Skibstrup  49 70 99 71
Helsingør  49 21 58 56

C AMPINGPL ADSER

VANDRERHJEM

Ved Fabers Grav

Kikhavn

Mindesten for Holger Drachman,
Hornbæk Havn

Helsingør  49 21 16 40
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