
Find vej i Esrum
10 dramatiserede fortællinger fra Esrum tager dig på 
en kultur- og naturhistorisk rejse gennem tid og sted.

Mød munkene der omhyggeligt hugger munkesten 
ud under opførelsen af klosteret, de tre gæster i et  
picnicselskab, der i 1865 sejler på en pram i Esrum 
Brændekanal, og Maria Pedersdatter, der fortæller sin 
barske historie om hendes dødsdom efter at have født 
et barn i dølgsmål.

Hør fortællingerne på din smartphone
Download en app med fortællingerne: Gå ind i App 
Store eller Google Play og søg efter ”Find vej i Esrum”. 
Bemærk at installationen af app’en kan tage lang tid.

Turen
Turen starter og slutter ved Esrum Kloster og tager dig 
på en 3 km. tur gennem det smukke natur- og kultur-
historiske landskab.

Inden start skal du åbne app’en og vente til GPS- 
forbindelsen er etableret. Følg de 10 poster rundt  på 
ruten. De er markeret med et Find vej i-logo på en 
rød pæl eller et andet element i landskabet. Når du 
nærmer dig en post vil din mobiltelefon automatisk 
afspille en fortælling.

Rigtig god fornøjelse!

Lydfilerne er udarbejdet af Esrum Kloster & Mølle-
gård i samarbejde med Kulturskolen Gribskov og støt-
tet af Gribskov Kommune samt Friluftsrådet.

App’en er baseret på TravelTales - se mere på  
www.TravelTales.dk
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Esrum Kloster & Møllegård 

Klosteret har skiftende udstillinger og tilbyder en 
række oplevelser indenfor kultur og naturhistorie.  
Læs mere på www.esrum.dk

Har du lyst til at prøve mere?
Kort med alle poster og flere baneforslag kan 
downloades på Tisvilde Hegn Orienteringsklubs 
hjemmeside www.tisvildehegnok.dk

Her kan du læse mere om orientering og om 
hvordan du bliver medlem i klubben.



Esrum Kloster & Møllegård
Kortsymboler

Post 1 (21) 2 (22) 3 (20) 4 (26) 5 (28) 6 (44) 7 (42) 8 (32) 9 (2) 10 (13)

Fortælling
Esrum  
Kloster

Klosterhaven Maria  
Pedersdatter

Daniels Kilde Lord Nelsons 
Eg

Frederik  
den IV’s Sten

Rostgårds 
Bøge

Esrum Å Esrum  
Brændekanal

Møllegården 
og vandmøllen

Kontrol-
kode

Skriv bogstavskoderne 
fra de fundne poster i 
tabellen, og check dem 
på www.findveji.dk 
under facit.

Asfaltvej
Mindre vej
God sti, skovvej
Sti
Bro, spang
Stendige
Hegn, åbning
Højt hegn
Bebyggelse, have
Forbudt område
Parkeringsareal
Sø, dam, vandhul
Grøft
Åbent kulturland
Åbent område
Åbent område m. spredte træer
Let gennemløbelig skov
Langsomt gennemløbelig skov
Svært gennemløbelig skov
Bevoksningsgrænse
Højdekurver
Hjælpekurve
Jorddige
Høj, punkthøj
Lavning
Hul, lille lavning
Sten, stor sten, stengruppe
Impassabel mose
Mose
Blød bund
Brønd, kilde
Lille, stor markant træ
Specielt anlagt terrængenstand
Legeredskab
Væltet trærod

Fandt du vej?


