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STAYCATION

Uafhængigt indstik fra BI Medier
et kan du følge med på et kort og blive guidet
til attraktioner, du bare ikke må gå glip af.
Fra land til vand
Uanset hvor du bevæger dig hen, har du
udsyn til fjorden, så hvorfor ikke tage et smut
til vands? Området er perfekt til både vilde
vandhunde i kajak og på paddleboards og til
rolige sejlture i kano for hele familien. Ture
på fjorden er virkelig en af de bedste måder
at opleve Fjordlandets smukke natur på, og
på VisitFjordlandets hjemmeside kan du få
et overblik over de steder, hvor du kan leje
kajakker, cykler og andet friluftsgrej.
Kan du ikke få nok af vikingehistorien,
så tag forbi Vikingeskibsmuseet i Roskilde,
hvor fem originale vikingeskibe er udstillet,
og hvor det er muligt at sejle på fjorden i kopier af skibene.
Historiske herregårde og moderne
kollektiver
Det er naturligvis ikke kun vikingehistorien, der kommer til live i Fjordlandet, men
også de mange herregårde i området.

Stedet hvor sagaerne og eventyrerne
begynder
Følg i vikingernes fodspor i Fjordlandets historiske købstæder og i
den enestående, varierede natur, hvor skjoldungekongerne for mange
år siden boede og levede. Når de altså ikke begav sig ud i verden på
vikingetogt fra Roskilde Fjord.

Start ved begyndelsen
Lejre Museum er det perfekte sted at
begynde, når jagten på svundne tiders storhed
er sat ind. Her kan du opleve en introducerende udstilling og nogle af Danmarks bedst
bevarede oldtidsfund fra vikingetiden, bl.a.
en skibssætning og fem store kongehaller.
Når de historiske fakta er på plads, finder
du Sagnlandet Lejre blot to km fra museet.
Her bliver historien i sandhed vakt til live, når
du tager en rejse tilbage i tiden i den rekonstruerede vikingelandsby. Smag på maden,
kæmp som en viking, og bliv en del af vikingernes daglige liv. Det er endda muligt at tage
på en uges tidsrejse og holde sommerferie i
vikingetiden.
Danmarks største kongehal

Den 29. maj byder Sagnlandet Lejre desuden velkommen til et helt nyt vikingeområde.
Oplev den nye kongehal, der er en genskabt
udgave af den største bygning fra vikingetiden
fundet i Danmark. Med en længde på 61 meter, en loftshøjde på lidt over 10 meter og over
600 m2 er byggeriet et vidnesbyrd på kulminationen af nordisk arkitektur og håndværk. Kongehallen er dermed et markant
symbol på, at sagaerne om Lejres mægtige
skjoldungekonger rummer en vigtig historisk
kerne.
I vikingernes fodspor
Fra Lejre går turen til Roskilde, og her
mærker man tydeligt historiens vingesus i
Roskilde Domkirke, hvor mange af Danmarks
regenter ligger begravet. Sagnet siger endda, at både vikingekongen Harald Blåtand

og hans søn, Svend Tveskæg, er stedt til hvile
lige netop her.
Efter al den spændende kultur, er det vist
på tide at komme ud og mærke naturen.
Det vil nok især børnefamilier kunne nikke
genkendende til. I Nationalpark Skjoldungernes Land står du med fødderne solidt plantet i den muld, hvor den mægtige vikingekongeslægt, Skjoldungerne, for hundredevis
af år siden havde deres daglige gang.
Oplev den lokale historie i enestående,
varierede landskaber ved at følge en af de
mange vandreruter. Giv dig i kast med Gudernes Stræde eller Skjoldungestierne, hvor du
passerer mægtige oldtidshøje, vandmøller og
herregårde. Der er hele 40 km at boltre sig på,
og med app’en Nationalpark Skjoldungeland-

Et af dem er Selsø Slot – den glemte herregård. Den kan dateres tilbage til middelalderen, men blev i 1829 forladt til forfald, da
dens sidste ejer døde. I 1972 blev herregården
forpagtet af et ægtepar, som restaurerede den,
så den i dag står som en gylden tidslomme.
Har du en lille ornitolog gemt i maven, må
du ikke snyde dig selv for en tur i naturreservatet ved slottet. Ved Selsø Sø kan du opleve
det 500 hektar store fuglereservat, hvor
fuglelivet er ualmindeligt varieret og rigt. En
oplevelse for både store og små.
Det 800 år gamle gods, Svanholm, er
ligeledes et besøg værd. Siden 1978 har Svanholm fungeret som storkollektiv og huser i
dag 90 voksne og 60 børn, som arbejder for
en bæredygtig og social levevej. Som besøgende kan du lære mere om deres måde at leve
på med fællesøkonomi og -køkken, økologi
og bæredygtighed. Besøg deres økologiske
landbrug, køb frugt og grønt med hjem, og
slap af i den hyggelige cafébutik.
Smag på Fjordlandet
Hvor end du kører hen, finder du lækre
gårdbutikker, og områdets gårde er netop
kendte for at levere varer til nogle af Københavns bedste restauranter.
Læg vejen forbi den idylliske by Herslev,
som i disse år er ved at udvikle sig til et sandt
gastronomisk epicenter. Her finder du Herslev Bryghus med de eftertragtede naturøl,
samt en nyåbnet chokoladefabrik, som chokoladeverdensmesteren Mikkel Friis-Holm står
bag. Følg råvarerne fra jord til bord, og nyd
resultaterne i deres spisehus. Chokolade og
øl – eller måske endda chokoladeøl – så er
der lækkerier til hele familien.

