
Hvad vil Tisvildelejeforeningen?



Tisvildeleje er enestående
Tisvildelejeforeningen �k sit navn ved en stiftende generalforsamling i oktober 
2013. Ca. 25 mennesker, fastboende som landliggere, samledes i ønsket om at 
bevare det bedste af Tisvildeleje. Det, der gør Tisvildeleje til noget enestående.

Tradition og fornyelse: en balanceakt
Allerede den dag stod det klart, at dette kræver en hår�n balanceakt. Hvordan 
bevare de fantastiske værdier af natur og uberørthed uden at sætte udvikling og 
overlevelse i stå? Hvordan komme skiftende generationers ønsker om vækst og 
aktiviteter i møde uden at forvandle Tisvildeleje til et kommercielt støj-helvede?

Fortid og fremtid, sommer og vinter
Der er mange, der har meninger om Tisvildelejes fremtid. Fra den pensionerede 
landligger, som måske synes, at han/hun har patent på, hvordan Lejet skal nydes, 
over fastboende, som skal have hverdag og lange mørke vintre til at fungere, til 
kommercielle interessenter med EU-penge i ryggen, folk, som ser de mange events 
som benzin for deres ønsker om vækst og fuldt belagte hoteller.

Det nytter at gøre noget
For en del år siden var der planer om en marina; de planer blev skrottet, bl.a. fordi 
fastboende og landliggere gik imod. Ligeså blev en underskriftindsamling en 
medvirkende grund til, at et supermarked ikke a�øste købmanden. Tisvildeleje 
ville have set anderledes ud uden disse protester. Begge eksempler viser, at det kan 
nytte at give sin mening til kende og kæmpe for, at rent kommercielle interesser 
ikke tager overhånd.

Meget at sige ’ja’ til
Tisvildelejeforeningen mener også, at der er masser at sige ’ja’ til: havet, strandene, 
hegnet, molen, klitterne, skrænterne, lejet i solskin og regn. Vi kan også sige ja til 
andet, også meget, der har med livet i Lejet, med handelen og cafeer og diverse 
arrangementer at gøre.

Noget at sige ’nej’ til
Så hvad gør Tisvildelejeforeningen i denne krydsild af interesser? Vi går i dialog, 
kritisk dialog. Med Gribskov Kommune og de lokale foreninger. Men præcis fordi 
der er så meget at sige ja til, så meget, der skal bevares, noget, der skal holdes øje 
med, er der også noget, der skal siges klart og utvetydigt ’nej’ til. Der bør være 
grænser for udviklingen, for kommercielle interesser.



For meget og for banalt
’Branding’ af Tisvildeleje som ”Danmarks Riviera” og ”Kongernes Nordsjælland” 
antyder stærke interesser, som ikke har sans for, hvor grænsen skal sættes. Det 
samme gælder planer om kystnært byggeri i kystzoner. Det ville ødelægge 
Tisvildeleje.

Musik i Lejet
Vi har forsøgt at samarbejde konstruktivt med ’Musik i Lejet’; men vi melder også 
klart ud, at vi nu mener, at festivalen har nået grænsen i omfang. Deltagerantallet 
er øget år for år, og festivalen dominerer nu Lejet og strandarealer i en meget lang 
periode, der går langt ud over festivaldagene

Vi er helt bevidste om den positive respons festivalen får. Men vi mener ikke, at 
det er rimeligt, at fastboende og landliggere, som synes grænsen er nået, skal være 
magtesløse, når de rammes af voldsomme forandringer af deres bedste 
sommeruger i juli.

Flest, ikke altid bedst
Tisvildelejeforeningen mener også, at der er reel risiko for, at Tisvildelejes særlige 
værdier ødelægges, hvis Tisvildeleje bruges som enhver anden kilde til økonomisk 
vinding. Der skal ikke megen fantasi til for at se et Leje og en ’strandpromenade’ 
plastret til med pop-up-boder, belysning og barer. Senest læser vi i lokalpressen om 
ønske om at gøre P-pladsen til permanent event-udgangspunkt med lysmaster 
m.v. Farvel til et enestående udsyn, efter svinget nederst i Lejet, til himmel og hav.

Behold gæster ved at beholde det de kom for
Vi vil ikke overgive Lejet til tilfældigheder eller for sen opvågning. Hvis vi vil 
bevare det bedste af Tisvildeleje må de forskellige grupper tale og arbejde sammen. 
Men der må også være nogen, der siger klart nej til noget. Tisvildeleje har i årtier 
været attraktivt præcis pga det vi vil bevare. Føj gerne nogen nye attraktioner til 
men gør det i respekt for det som mange, mange turister, landliggere og nu 
fastboende oprindeligt blev lokket af.



Bliv medlem
Vi tænker og handler bedre jo �ere vi er. Medlemskab er gratis og 
opnås på et minut ved at gå ind på www.tisvildelejeforeningen.dk 
Se under ”Bliv gratis medlem”.


