– let the saga begin

Velkommen
til Fjordlandet
Med dette hæfte i hånden kan du gå på opdagelse i de
fantastiske oplevelser, som Fjordlandets sightseeingbus kører ud til i hele sommerferien.
Denne gratis hop-on hop-off bus tager dig rundt på to
spændende ruter i Fjordlandet:
ØL-, VIKINGE- & ROCK-RUTEN
KUNST-, FJORDLIV- & EVENTYR-RUTEN
Her kan du opleve alt fra UNESCO’s verdensarv i Roskilde
Domkirke til vikingeliv i Sagnlandet Lejre, og fra kunst på
Willumsens Museum til naturen i Nationalpark Skjoldungernes Land. Fjordlandet er Danmarkshistorie, fællesskaber, fjordliv og græs på knæene.
Kom lang væk fra hverdagen
– kun et vikinge-stenkast fra storbyen
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Fjordlandsbussen bringer dig på denne rute rundt i Roskilde-Lejre
området, hvor du vil mærke historiens vingesus. Turen kommer bl.a. forbi:

Kyndeløse
Sydmark

• Musicon, Roskildes kreative bydel, med RAGNAROCK - Museet for pop,
rock og ungdomskultur.
• Sagnlandet Lejre, hvor du kan blive en del af vikingernes dagligdag.
Gammel Tølløse

Tølløse
• Gammel Lejre og Lejre Museum - kongerigets vugge, hvor du kan
gå
på opdagelse i Sagnkongernes Haller.

• Herslev, med det økologiske gårdbryggeri, hvor kornet til øllet dyrkes
på markerne omkring.
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• Roskilde Havn med Vikingeskibsmuseet, hvor du både kan se de gamle
skibe udstillet og opleve bådene blive bygget på museeets værft. TEMPELKROG
• Roskilde Domkirke, som er på UNESCO’s verdensarvliste og gravsted
for Danmarks konger og dronninge.
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Veddelev/ Vigen Strandpark
Ved Roskilde Fjord findes Veddelev, en halvø, der byder på en idyllisk
landsby med stråtækte bindingsværkshuse, en familievenlig strandpark og
udendørsaktiviteter i Nationalpark Skjoldungernes Land.
1

Comwell Hotel Roskilde

Comwell Hotel Roskilde ligger ved Roskilde Fjord med den smukkeste udsigt
ud over vandet. Her finder du nordisk
stemning og oplevelser ved smuk natur.
Dette stop er primært tiltænkt hotellets
gæster samt de lokale i området, som
ønsker at bruge bussen til oplevelser i
Fjordlandet.

Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde

2 Vigen Strandpark og
Roskilde Camping

Vigen Strandpark er Roskildensernes
foretrukne badestrand med udsigt over
Roskilde Fjord mod byen, Domkirken
og havnen. Der er badebro, brusere,
og en baderampe for kørestolsbrugere.
Stranden har Blåt Flag. Strandparken
har store græsarealer med boldbaner,
legepladser, klynger af træer og bordebænkesæt. Her ligger også Sjællands
smukkest placerede campingplads,
Roskilde Camping. Her er alle velkommen – også selvom man ikke overnatter
på campingpladsen.
Baunehøjvej 7, Veddelev, 4000 Roskilde

I strandparken finder du også
Restaurant Vigen (vigen.dk): Oplev
gourmetmad til frokost og aften med
den smukkeste udsigt over fjorden og
Roskilde Domkirke. Restauranten byder
på nordisk mad med gode råvarer i
højsædet og egne udgaver af klassisk
smørrebrød.

OPLEVELSER I GÅAFSTAND

ALTERNATIV TRANSPORT

Café Mirakulix ligger i fantastiske omgivelser lige ud til Roskilde Fjord i forbindelse med Roskilde Campingplads. Her
er alle velkommen – også selvom man
ikke overnatter på campingpladsen.

• Bus 203 og 204 stopper 8 minutters
gang fra campingpladsen og kører
mellem Veddelev og Roskilde Station.
Bus 203 kører ca. hver halve time
alle dage fra morgen til aften - bl.a.
forbi Vikingeskibsmuseet. Bus 204 har
timedrift en kortere del af dagen og
kører gennem Roskilde bymidte.

Hos Outdoor Adventures (outdoor
adventures.dk) med base i strandparken
kan du få skønne, guidede naturoplevelser. Lej kajakker, eller kom på kursus
i kajak og Stand Up Paddling. Tag også
med på guidede vandreture i Nationalpark Skjoldungernes Land.
Fra strandparken kan du følge en smuk
sti mod vest langs fjorden. På under
10 minutter er du i den charmerende
Veddelev Lystbådehavn. Fortsæt ad stier mod nord langs kysten eller gå en tur
rundt i den hyggelige landsby Veddelev
med stråtækte bindingsværkshuse.
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• Sejl til Veddelev Lystbådehavn, hvor
du kan booke en gæsteplads. Gå til
campingpladsen og strandparken på
10 minutter (vsb.dk).
• På cykel kan du nå Roskilde Havn og
centrum på 15 minutter. Når vandstanden ikke er for høj, kan du fra strandparken gå i vandkanten mod syd til
Vikingeskibsmuseet ved havnen på ca.
45 minutter.
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Roskilde Havn
I bunden af naturperlen Roskilde Fjord finder du Roskilde Havn. I og omkring havneområdet kan du tage på cruise i vikingernes kølvand, udforske fjordens natur, opleve unik kunst, idyllisk fisker-kulturmiljø, få indblik
i middelalderens Roskilde, smage på fortidens og nutidens gastronomi
og danse i de lyse sommeraftener.
3

Vikingeskibsmuseet

Uden skibe, ingen vikingetid. For 1000 år
siden sejlede vikingerne langs Europas
kyster, op ad floder og over det åbne hav
i hele det nordatlantiske område. Skibe
er essensen af vikingetiden. Med dem
blev de skandinaviske lande skabt.
Vikingeskibsmuseet er bygget op omkring de fem originale vikingeskibe fra
Skuldelev. De er del af en global historie
om skibe, mennesker og ting på rejse.
Museet fortæller historien om, hvordan
vikingerne ændrede verden med deres
skibe. Klæd jer ud som vikinger i udstillingen ”Stig ombord”, hvor I omsluttet
af lyd og lys får følelsen af at være på
åbent hav. Lyt til dramatiske fortællinger på rundvisninger og i audioguides
(download museums-app’en Useeum)
og lad børnene løse det digitale
MuseumsMysteriet.

Som det eneste sted i verden kan I
her gå direkte fra oplevelsen af fortidens skibe og ud på bådeværftet og
se et vikingeskib blive til. I kan endda
gå ombord i vikingeskibene - og ro ud
på fjorden, som vikingerne gjorde det.
Kreative børn og voksne kan teste deres
bådebyggeevner i ”Byg Båd”-værksted.
Besøg også Museumsbutikken med
skandinaviske designvarer og spis ny
nordisk Vikingemad i Cafe Knarr.
Åbningstid: Alle dage kl. 10-17
Entre: Voksne: 160 kr. /Børn (under 18 år):
Gratis /Studerende: 105 kr. /Familiebillet
(2 voksne + børn under 18 år): 300 kr. /
Sejlads: 125 kr. i tillæg til entrébilletten.
vikingeskibsmuseet.dk

ANDRE OPLEVELSER VED HAVNEN
Cafe Knarr - nyd stemningen på
Museumsøen og spis Ny Nordisk Vikinge
mad i caféen, der ligger med udsigt til
bådeværftet og Vikingeskibsmuseets
mange smukke vikingeskibe og historiske
træbåde.
Tag på cruise i vikingernes kølvand på
fjorden med M/S Sagafjord og nyd is
og kaffe på soldækket, eller book bord
i restauranten til lækker frokost eller aftensmad under sejlturen (sagafjord.dk).
Hold øje med aktiviteter via Roskilde
Havneforum, der skaber liv og glæde på
havnen (roskildehavneforum.dk). Dans fx
i sommeraftenen til toner af folkemusik
og latinrytmer på Museumsøen og grusarealet ved Paradis Is.
I Roskilde Oplevelseshavn kan I udforske fjordlivet (roskildeoplevelseshavn.dk).
I området er en smuk oplevelsesplatform
i vandet med krabber og fisk i hyttefade,

samt udstillings- og aktivitetshus med
akvarier og information om fjorden.
Benyt Nationalpark Skjoldungernes
Lands info-port med grejkasse og idéer
til aktiviteter (nationalparkskjoldungernesland.dk/oplev-nationalparken/besoegssteder/roskilde-oplevelseshavn/)
I det smukke, gamle gasværk finder du
Glasgalleriets (glasgalleriet.dk) udstilling, butik og arbejdende glasværksted
– og mulighed for selv at booke prøvetid.
Gasværket huser også det 5 etagers
RO’s Gallery med en vifte af kunstarter
fra en lang række kunstnere (ros-gallery.
dk). Nyd snacks og drikkevarer i baren
ude og inde.
Få spændende madoplevelser til frokost
og aften på restauranterne Store Børs
(store-bors.dk) og Snekken Trattoria
(snekken-trattoria.dk)

Fjordlandet Outdoor har base ved
havnen og tilbyder unikke naturoplevelser til lands og til vands i Nationalpark Skjoldungernes Land – her kan
man komme på vandre- og cykelture
samt sejle i kajak. Lej grej og tag ud på
egen hånd – eller deltag på kurser og
guidede ture (fjordlandet-outdoor.dk).
8
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Roskilde Bymidte
Roskilde bymidte er hævet over landskabet, smukt beliggende ved Roskilde
Fjord. Her får du historie, kultur og natur i rigelige mængder – og dertil indbydende restauranter, hvor du kan tanke op og skylle alle oplevelserne ned.

I GÅFSTAND FRA HAVNEOMRÅDET
Fra havnen kan du følge Skjoldunge
stierne mod vest til Kællingehaven med
strandeng og bænke ud til fjorden, og
videre til Boserup Skov, som du når på
ca. 50 minutter. Efter 20 minutters gang
fra Havnen kan du tanke op i Sct. Hans
Haves charmerende caféområde. Her
er der skabt en lille oase i ubenyttede
faciliteter på det gamle hospitalsområde med café samt dyrkning og salg
af spiselige planter i drivhuse, bærhave,
butik med unikke gaveidéer og forskellige kulturelle events (scthanshave.dk,
Bistrup Allé 36).
Er du frisk, kan du fortsætte hele den 30
km smukke vandrerute til Hvalsø gennem
Lejre (nationalparkskjoldungernesland.
dk/oplev-nationalparken/aktiviteter/
vandreture)
Miniaturemodellen Roskilde Miniby,
6 minutter fra havnen, giver dig et
fascinerende indblik i Roskilde bys
middelalderlige udseende anno 1400
(roskilde-miniby.dk, Skt. Ibsvej overfor
indgang til Byparken)
Oplev den idylliske, gamle fi
 skerlandsby
Sankt Jørgensbjerg med smalle gader
og stråtækte fiskerhuse. Gå fx ad Kirke
bakken til Sankt Jørgensbjerg Kirke på
5 minutter – én af Danmarks ældste
kirker af frådsten (kildekalk) som blev
brudt i området (sjk.dk, Kirkegade 26).
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Kig inden for i besøgscenteret L.A. Rings
Atelier (ringsvenner.dk, Brøndgade 1) og
gå i den kendte malers fodspor, som fra
sit hjem forevigede arbejdende folk og
landskaber. Bliv ført rundt i området med
fortællinger via appen Useeum.
Nyd de 12 minutters gang fra havnen
gennem Byparkens smukt skrånende
stier til Roskilde Domkirke og Roskilde
bymidte. Gør holdt ved restauranten
Pipers Hus og nyd - med kig til fjorden
- god og ærlig mad lavet fra bunden
(pipershus.dk).

ALTERNATIV TRANSPORT
• Roskilde Station og busholdeplads
kan du nå til fods på 25 minutter
• Gå til Roskilde bymidte på 12 minutter
• Bus 203 stopper ved Vikingeskibsmuseet på sin rute mellem Roskilde
Station og Veddelev ca. hver halve
time alle dage morgen til aften

Fortællingen om Roskilde går tilbage til vikingetiden og middelalderen, og
til de største attraktioner hører Roskilde Domkirkes kongegrave og imponerende arkitektur, der er optaget på UNESCOs verdensarvsliste. Men Roskilde
er også en moderne by med gågade, butikker og cafeer samt store og små
kunstoplevelser.
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Roskilde Domkirke

Domkirken er en tidsrejse gennem 800års arkitektur og på UNESCO’s Verdensarvsliste. Mød 40 af Danmarks konger
og dronninger, som ligger begravet i
smukke kapeller og mørke krypter. Her
hviler både den store, danske byggekonge, Christian 4. og Nordens dronning
Margrete 1. Selv vikingekongen Harald
Blåtand siges at være begravet her.
Her kan du høre dragen brøle eller finde
roen under de høje hvælv. På tur med
domkirkens egne guider kommer du
rundt i alle gravkapellerne, mens I lytter
til eventyrlige historier om de kongelige

og sagnene om Skt. Jørgen og dragen,
helhesten og Kongesøjlen med Peter den
Stores højde på. På den udendørs begravelsesplads ligger forældrene til vores
nuværende dronning: Kong Frederik 9.
og Dronning Ingrid. For børnene er der
sjov og lærerig skattejagt.
Åbningstid: Kirken er som udgangspunkt
åben de fleste dagtimer mandag til lørdag samt søndag formiddag. Tjek altid
åbningstiderne på Domkirkens hjemmeside, da kirken også fungerer som
folkekirke og er lukket for besøgende i
forbindelse med vielser, begravelser m.m.
Entré: Voksne 60 kr. /Børn (0-17 år):
Gratis / Pensionister og studerende: 40 Kr.
roskildedomkirke.dk

• Når vandstanden ikke er for høj, kan
du fra Roskilde Havn gå i vandkanten
mod nord til Veddelev / Vigen Strandpark på 45 minutter
• Sejl til Roskilde Havn og book en
gæsteplads
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ANDRE OPLEVELSER I GÅAFSTAND
På Roskilde Museum kan du opleve
fortællingen om byen og egnens kulturhistorie set gennem unikke arkæologiske
fund og spændende nyere genstande.

Sankt Peders Stræde 8E, 4000 Roskilde
Entré: Der kan købes billet til rundvisninger á 75 kr./Børn (7-14 år): 35 kr.
roskildekloster.dk

Sankt Ols Stræde 3, 4000 Roskilde
Åbningstid: Man-søn kl. 10-16 /*onsdag
kl. 10-21
Entre: Voksne 75 kr. /Børn (7-14 år): 35 kr.
roskildemuseum.dk

Sankt Laurentius: Gå på opdagelse
under byens centrale torv i den unikke og
skjulte kirkeruin, der tager dig tilbage til
den tidligste middelalder og fortæller om
stedets første 500 år. Tag turen videre til
de næste 500 år, op ad snoede trapper
i det gamle kirketårn, som har været
både fængsel, rådhustårn og udkigspost
for byens vægter. På toppen bliver du
belønnet med byens bedste udsigt.

Roskilde Kloster er det første adelige
jomfrukloster i Danmark. Kom med på en
af de spændende sommerrundvisninger i
skolernes sommerferie.

Stændertorvet, 4000 Roskilde
Åbningstid: Tirs-søn kl. 11-15
Entre: Voksne 40 kr.
sanktlaurentius.dk
Lützhøfts Købmandsgård: Midt i
Roskilde ligger den historiske Lützhøfts
Købmandsgård, der åbnede i 1892 og
fungerede som købmandsbutik fra 18921979. I dag fungerer det som et levende
købmandsmuseum og butik, indrettet
som den så ud i 1920´erne. Her er der
salg af bolcher og kandis i håndfoldede kræmmerhuse samt hundredevis af
andre traditionelle varer.
Ringstedgade 6-8, 4000 Roskilde
Åbningstid: Tirsdag-fredag: 12:00-16:00,
Lørdag: 10:00-14:00
Entre: fri entre
Lützhøftskøbmandsgård.dk
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Roskilde Kunstforening – Kunsthuset
Palæfløjen: I hjertet af Roskilde kan I
opleve spændende kunstudstillinger,
kunstneraftener, koncerter, litterære saloner, foredrag og ferniseringer i Kunsthuset Palæfløjen.
Stændertorvet 3C, 4000 Roskilde
Åbningstid: Tirsdag-søndag kl. 12-16
Entre: fri entre
roskildekunstforening.dk

ALTERNATIV TRANSPORT
• Roskilde Station og busholdeplads
når du til fods på 12 minutter
• Nyd de 12 minutters gang til Roskilde
Havn gennem Byparkens smukt skrånende stier
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Musicon
– Roskildes nye kreative bydel
I Musicon-området kan du blive forført af kunst, lys, lyd og smagsoplevelser.
Inden for gåafstande på 8 minutter finder du kreative miljøer med hyggelige små butikker og caféer, arbejdende kunstnere, udstillinger, skaterpark
og ikke mindst det legendariske RAGNAROCK (musicon.dk/da-dk/forside/)
kunstoplevelser.
RAGNAROCK – museet for pop,
rock og ungdomskultur
6

På RAGNAROCK – museet for pop, rock
og ungdomskultur kan du gå på opdagelse og opleve museets særudstilling
om Roskilde Festival og genopleve
magien ved musikken, frivilligheden og
smatten. Museet tilbyder oplevelser på

tværs af musiksmag og generationer.
RAGNAROCK ligger i Musicon, Roskildes
nye kreative bydel, hvor du kan blive
forført af kunst, lys og lyd.
Rabalderstræde 16, 4000 Roskilde
Åbningstid: Tirs-søn kl. 10-17 / onsdag kl.
10-21
Entré: Voksne: 110 kr. /Børn (under 18 år)
Gratis
museumragnarock.dk

På Musicon-området kan du indenfor 8
minutters gåafstand bl.a. finde:
Handelsstrøget Containerstriben
(containerstriben.dk) finder du i hjertet
af Musicon, hvor der i skibscontainere
er opført barer, restauranter, caféer,
musikskole, butikker med alt fra garn til
skaterudstyr, brugte vinyler, upcycling
brillestel hos optiker, vintage tøj & sko,
mikrobryggeri, kafferisteri og andre virksomheder. Her er mange arrangementer
hvor de enkelte aktører hver for sig og
sammen byder på livemusik, pub-quiz,
standup comedy, ølsmagninger.
Rabalderstræde rummer både boliger
og butikker. Bl.a. LOCAL BY ME Butik &
Café (visitfjordlandet.dk/mad-og-drikke/
local-by-me/ )hvor du kan købe lokale
produkter fra Fjordlandets producenter
og prøvesmage caféen mad, som er lavet
fra bunden og primært økologisk; deltag
også i butikkens arrangementer med fællesspisninger, strik, drik, hyg & snak.
Rabalderparken er ganske vist et skater
areal, men i parken er der bl.a. også en
forhindringsbane, mini-trampoliner, grillområder, fitnessredskaber og hængekøjer
til fri benyttelse. Det er et prisbelønnet
aktivitetsområde, i form af et kæmpe
regnvandsanlæg, der er omdannet til
skatefaciliteter i regnvandskanaler og
bassiner.
I kulturhuset Kunstsmedjen og
Formhuset kan du møde arbejdende
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kunstnere i deres atelierer, se skiftende udstillinger i gallerier, købe kunst og
kunsthåndværk, opleve scenekunst med
musik, teater og performance og råhygge i café med brædtspil.
I de store eventhaller Hal 7 og Hal 9 og
i ét af Danmarks største overdækkede
uderum Søjlepladsen er der jævnligt
større arrangementer som: Musicon
Designmarked, Street Food Festival,
kræmmer- og loppemarkeder,
Egnsteatret Aaben Dans afholder danseforestillinger og -festivals, og tilbyder
andre aktiviteter som f.eks. sanseture i
Boserup Skov (abendans.dk).
Alternativ transport:
• Bus 202A har mange afgange hver
time og bringer dig til og fra Roskilde
Station og har stoppested ved Musicon (Maglelunden)
• På gåben kan du på under 30 minutter nå til Roskilde Station og til Roskilde Domkirke i bymidten. Fra stationen
har du to muligheder:
• Tag ad Køgevej og fortsæt til højre ad
Søndre Ringvej. Ved næste kryds drejer du til venstre ad Rabalderstræde.
• Musicon-stien: Drej til højre ad Knudsvej få hundrede meter fra rundkørslen
på sydsiden af stationen – lige overfor
sygehuset. Følg skiltene, som fører dig
ad Musicon-stien.
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Gl. Lejre og Sagnlandet Lejre
Lejre er rig på Danmarkshistorie, Sagnkonger, enestående natur, økologiske
fødevarer og fællesskaber.
Du kan f.eks. tage på opdagelse i Sagnkongernes haller ved Lejre Museum
eller blive en del af vikingernes dagligdag i Sagnlandet Lejre. Glem ikke at
indsnuse landluften og alle de grønne herligheder, som har gjort Lejre til en
del af Nationalpark Skjoldungernes Land. Nyd freden til fods ad Skjoldunge
stierne, som tager dig gennem overdrev og bløde bakker, eller kast dig på
cyklen og nyd suset på Tour de France-ruten, som går ned ad Ledreborg Alle.
Læg også vejen forbi de lokale bryghuse og gårdbutikker og fyld bussen og
madkurven op med sunde, økologiske fødevarer og hjemmebrygget øl.
7

Sagnlandet Lejre

Sagnlandet Lejre er et enestående udflugtsmål for hele familien med huse og
arbejdende værksteder fra bl.a. stenalder, jernalder, vikingetid og 1800-tallet.
Det er nemt at få en hel dag til at gå
med at sejle på søen i udhulede træbåde, hugge med økse som i gamle dage,
male mel og se gamle husdyrsracer. Kom

indenfor i rekonstruktionen af Danmarks
største Vikingehal, Kongehallen, som
med sin længde på over 60 meter er et
imponerende syn.
Slangealleen 2, 4320 Lejre
Åbningstid: Alle dage i sommerferien kl.
10-17
Entré: Voksne (+12 år): 175 kr. / Barn (3-11
år): 115 kr. /*entrebilletter gælder som
sæsonkort
sagnlandet.dk

ANDRE OPLEVELSER I GÅAFSTAND
Restaurant Herthadalen
For enden af Danmarks længste allé
ligger Restaurant Herthadalen smukt
gemt i skoven. Kun 2 minutters gang fra
Sagnlandet Lejre. Herthadalen har en
kompromisløs tilgang til lokale råvarer, kvalitet og økologi. Traditionen tro
holder restauranten åbent terrassen hele
sommeren.
Åbningstid: mandag-torsdag kl. 12.00 –
16.00 (køkkenet lukker kl. ca. 15.00)
herthadalen.dk
Ledreborg Slotspark
Indenfor 20 minutters gang finder du
Ledreborg Slot, som har været HolsteinLedreborg familiens hjem i over 250 år.
Slotsparkens symmetriske barokanlæg
er åben for offentligheden hele året.
Rundvisninger på slottet skal bestilles på
forhånd.
Åbningstid: hver dag kl. 11-16
Entre: 25 kr.
ledreborg.dk
Restaurant Fasaneriet
1,5 km gang fra Sagnlandet ligger Fasaneriet, som tilbyder enkle og velsmagende retter, der kan nydes med den
smukkeste udsigt over Ledreborg Palace
Golf og Ledreborg slot. Når vejret tillader
det, er det også muligt at nyde maden
på den store, flotte terrasse – direkte i
solen eller under de store parasoller.
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Åbningstid: Alle hverdage kl. 12-21.00,
lørdag og søndag kl. 10-21.00 (køkkenet
lukker ca. kl. 20.30)
fasaneriet.dk
Fly-high Til-Tops på Ledreborg
Danmarks største svævebanepark med
klatrebane i 5-10 meters højde, finder du
indenfor 20 minutters gang fra Sagnlandet Lejre.
Åbningstid: I juli torsdag-lørdag kl. 10-15
for indgang, i august kun åbent lørdag
kl. 10.00–14.00. Parken lukker kl. 18.30.
Entre: 8-9 år 99 kr., 10-15 år 225kr., 16 år+
299 kr. (rabat ved online-booking)
ledreborgklatrebane.dk

ALTERNATIV TRANSPORT
• Lejre Station når du til fods på 45
minutter, hvor du på vejen passerer
Lejre Museum. Her stopper tog
mellem København og Holbæk ca.
hvert 30-60. minut hele dagen.
• Bus 233 – går i sommersæsonen fra
Sagnlandet og til Lejre Station med
mindst timedrift i dagtimerne
• Bus 207 stopper ved Lejre Station på
sin rute mellem Osted og Roskilde
med mindst timedrift i dagtimerne.
Mellem Lejre og Roskilde stopper
bussen bl.a. i Herslev
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8

Lejre Museum

Lejre Museum ligger i Gl. Lejre, hvor
Danmarks første vikingekongeslægt,
Skjoldungerne, regerede. Museet rummer opsigtsvækkende fund fra vikingetiden, som bla. den unikke Odin-figur,
og landskabet byder på monumentale

skibssætninger og gravhøje. Det er også i
bakkerne omkring museet, at resterne af
Danmarks største kongehal er fundet.
Orehøjvej 4B, 4320 Lejre
Åbningstid: Tirs-søn kl. 11-16
Entré: Voksne 60 kr. /Børn (0-17 år):
Gratis
lejremuseum.dk

ANDRE OPLEVELSER I NÆRHEDEN

VANDRE- OG CYKELRUTER
Gå på Kongehalsvejen fra Kongehallen
i Sagnlandet Lejre til stedet hvor den
oprindelige vikingehal blev fundet ved
Lejre Museum. Stien er afmærket med
ornamenterede vikingepæle.
(Turen er ca. 2 km lang)

Istidsruten er en cykelrute gennem
hele det vestsjællandske istidslandskab. Undervejs finder du fortællinger
om, hvordan is og smeltevand formede
landskabet. Prøv sløjfen gennem Lejre
på ca. 40 km.
istidsruten.dk
Skjoldungestierne snor sig ud og ind
gennem det historiske landskab, forbi
en række af de vigtigste udflugtsmål
i nationalparken. Fra Sagnlandet til
hhv. Roskilde eller Hvalsø er der i begge
tilfælde ca. 15 km.
nationalparkskjoldungernesland.dk/
oplev-nationalparken/aktiviteter/
vandreture
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Skjoldungestierne snor sig ud og ind
gennem det historiske landskab, forbi en
række af de vigtigste udflugtsmål i nationalparken. (Fra Gl. Lejre til Roskilde eller
Hvalsø er der i begge tilfælde ca. 15 km).

Omridset af endnu en skibssætning,
Ravnshøj Dyst, er blevet markeret i
landskabet og opfordrer til leg på de
træblokke, der nænsomt markerer omridset.

Gudernes Stræde vandrerute er opkaldt
efter Martin A. Hansens essay af samme
navn. I Gl. Lejre er en rundtur på ca. 6 km
(gudernes-straede.dk)

Midt i landsbyen Gl. Lejre ligger Gl.
Kongsgaard, et bevaret stuehus fra en
gammel gård bygget i 1740. Frivillige
holder gården åben på særlige dage og
tilbyder kaffe og kage i de gamle stuer.
Du kan også gå en tur i urtehaven (lejremuseum.dk/kongsgaard/)

Vest for Lejre Museum er fundet rester af
fem store Vikingehaller, som er blandt
de største bygninger fra Danmarks oldtid. Den største er 62 meter lang og genskabt i Sagnlandet Lejre blot ca. 2 km
fra de originale haller. Hallerne er blevet
brugt til fester og ceremonier – måske
af skjoldungeslægten - i jernalderen og
vikingetiden.
1 minuts gang fra Museet finder du
Galleri Gl. Lejre (Orehøjvej 1, 4320 Lejre),
som har åbent fre, lør, søn 13-17
Shelter- og bålplads i den gamle grusgrav.
Tæt på museet er velbevarede rester af
to store skibssætninger. Skibssætningerne er monumenter knyttet til begravelserne i området. Den bedst bevarede er
20 meter bred og har været næsten 100
meter lang. Den er bygget af tætstillede
granitsten, der er stillet op, så de former
et skib – deraf navnet skibssætning.

Flere steder i nationalparken finder du
skjulte Natureventyr for børn i alderen
3-8 år. Download app’en Natureventyr
og tag på opdagelse (https://nationalparkskjoldungernesland.dk/kultunaut/
aaret-rundt/tag-paa-natureventyr/)
Stil din sult hos Konditorbager Lejre i 22
minutters gåafstand (Bygaden 16, 4320
Lejre)

ALTERNATIV TRANSPORT
• Lejre Station når du på 20 minutter
til fods
• Bus 207 stopper ved Lejre Station
på sin rute gennem hele den sydlige
del af Nationalpark Skjoldungernes
Land: Mellem Osted, Lejre Station,
Gevninge, Herslev, Boserup og
Roskilde Station.
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Herslev
Besøg den hyggelige landsby Herslev med gamle huse og gårde. Selvom landsbyen er lille, rummer den verdens bedste chokolade og producent af naturøl. Kun 600 meter nord for byen ligger Herslev lystbåde
havn og strand, hvor der er både shelterplads og dejlig badebro ud i
Roskilde Fjord.
Herslev Bryghus & Friis-Holm
Chokolade
9

Herslev Bryghus er et økologisk gårdbryggeri i den idylliske landsby Herslev.
Det er et af Danmarks få gårdbryggerier,
hvor kornet til øllet dyrkes på markerne
omkring. Øllet serveres frisk fra tank i
gårdbutikken, hvor du også kan købe
lækre produkter fra andre af Fjordlandets producenter. Du kan smage på
lækkerierne ved besøg i deres Tap Room
& Café med kolde og varme drikke samt
hjemmelavede snacks, frokostretter og
søde sager baseret primært på økologiske og lokale råvarer. Nyd det inde
eller ude – og snup evt. en sandwich og
et gåturskort med på én af de tre ruter
i området på 3-12 km. Deltag i events
med ølsmagning, fællesmiddage og
koncerter.
Som nabo til bryggeriet finder du verdens bedste chokolade (officielt!) hos
Friis-Holm Chokolade. Friis-Holm har

både ”best in taste” og ”best for the
world” som sit DNA, så chokoladen produceres ud fra principper om bæredygtighed og fair trade. Du kan være heldig
at smage chokoladen i bryghusets
kager, og et udvalg kan købes i bryghusets gårdbutik.
Kattingevej 16 + 18, 4000 Roskilde
Åbningstid bryggeri: Lagersalg & gårdbutik ons-søn kl. 12-18, Tap Room & Café
ons-to +søn kl. 12-18, fre-lø kl. 12-20
herslevbryghus.dk
friisholmchokolade.dk

ANDRE OPLEVELSER I GÅAFSTAND
Herslev Strand og lystbådehavn ligger
i 12 minutters gåafstand. Stranden har
Blåt Flag og er børnevenlig med groft
sand og lavt vand. Her kan du finde en
af de bedste badebroer i nationalparken, grønt område med plads til udendørs aktiviteter, en lille legeplads og en
hyggelig shelterplads med bålplads til fri
afbenyttelse for op til 10 personer. Der er
vandpost og toilet på havnen
(herslevsejlklub.dk).
Herslev Kirke, som oprindeligt er opført
af træ omkring år 1050. Kirken står i dag
delvis i munkesten og i frådsten. Kirken
er anlagt på et gammelt offersted fra
middelalderen og er udvidet flere gange

- bl.a. med et tårn og våbenhus i gotisk
byggestil. Mange besøgende kommer for
de fine kalkmalerier i kirken .
(herslevkirke4000.dk)
Book ture med Bike Tours fx en guidet
oplevelsestur start/slut fra Herslev
Bryghus med fortælling eller en aktiv tur
med guide på MTB-spor.
(www.bike-tours.dk)
Overnat 3 minutters gåafstand derfra
i landlig idyl på Lindegaarden Bed &
Breakfast (lindegårdenbnb.dk): Hyggelige værelser og have, samt Lindegaardens Saloner med kunstudstilling og
kulturevents.

ALTERNATIV TRANSPORT
• Bus 207 – stopper ved Herslev Kirke
på sin rute gennem hele den sydlige
del af Nationalpark Skjoldungernes
Land: Mellem Osted, Lejre Station,
Gevninge, Herslev, Boserup og
Roskilde Station.
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• Fortsæt til fods eller på cykel ad
Fjordstien, som går igennem Herslev
og langs Roskilde Fjord og Isefjorden.
(naturstyrelsen.dk/publikationer/
andre-foldere/fjordstien)

Roskilde Station (kun afsætning)

Ønsker du at stå af bussen ved Roskilde Station, skal du blot aftale det med chaufføren
på dagen
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Ølsted Sydstrand

KUNST, FJORDLIV
OG EVENTYR
Fjordlandsbussen bringer dig på denne rute rundt i FrederikssundJægerspris-Skibby området, hvor du kan nyde smuk natur, kunst og
lokale lækkerier. Turen kommer bl.a. forbi:

Sigerslevvester

Uv

7

ISEFJORDEN

Lystrup
Skov

Græse Bakkeby

Jægerspris

2

Over Dråby
Strand

Slangerup

Frederikssund

3

1

Jørlunde

Landerslev
Gerlev

ongsøre
Skov
Dalby Huse

Slagslunde
Skov

6

Kyndby Huse

Vinge

Lyngerup

Slagslund

Store Rørbæk
Kyndby

• Frederikssund, med det farveeksplosive Willumsens Museum og med
Frederikssund Museum, Færgegaarden, som giver et unikt indblik i
fortidens liv ved fjorden.

Dalby

Ølstykke Stationby

Skuldelev Strand
Skuldelev

Orø

Venslev

Ølstykke

Hyllingeriis

O RØ

Stenløse

Nordmark
Gamløse

• Selsø Slot, et eventyrligt museum, som står næsten præcis som for 200
år siden.

Ferslev

Østby
Skibby

• Egholm Museum, som med sin store våbenudstilling giver et levende
indblik i livet under krig.
• Hansens Ismejeri & Cafe - et oplagt sted at køle sig ned i
sommervarmen

Gørløse

Sigerslevøster

Kohave

Vellerup

Lindholm

5

Jyllinge

V

Østskov

4

VELLERUP VIG

Lille Ø
Jyllinge
Holme

Selsø
Sø

Sønderby

Gundsømagle

ESKI LSØ

Østrup Holme

Skrivernæbbet
BREDVIG

Biltris

Holbæk
Tjebberup

Kyndeløse
Sydmark

• Jægerspris Slot - et af Danmarks ældste kongeslotte indrettet af
Frederik d. 7. og grevinde Danner.

Gershøj

Kyndeløse
Kirke Hyllinge

Herringløse

RO S K ILD E F JO RD

Sæby

Ejby

Hvedstrup

Store Valby
Ågerup

Risø

Vesterskov
BOGNÆS
Storskov

Langholm

BRAMSNÆS
BUGT

Gundsølille

Bolund

Jenslev

Køreplan - tirsdage, torsdage og lørdage i uge 27-32
Rye

KATTINGE
V IG
Ringøen

Herslev

Lyndby

TEMPELKROG
LEJRE
VIG

-

Comwell Hotel, Roskilde

-

Roskilde Camping

-

Danhostel/Vikingeskibsmuseet

Englerup

Kirke Sonnerup

Gammel Tølløse

Kirke Eskilstrup
Stestrup

2

Willumsens Museum

9.20

Svogerslev
Lynghøjsøerne

Gl. Lejre

Frederikssund Museum, Færgegården
Nørre Hvalsø

4

Selsø Slot

5

Egholm
Kirke HvalsøMuseum

6

Hansen Is

Kisserup

Lejre
Allerslev

Skov Hastrup

Rorup

Særløse

7

Jægerspris Slot

1

Frederiksund Station

Osted

Boserup
Skov

Himmelev Søerne

Fløng

9.00

Himmelev

Trekroner

17.25

17.35

Roskilde

9.50

12.30

15.00

10.00

12.40

15.10

12.50
Vor Frue

15.20

10.30

13.10

15.40

10.50

13.30

16.00

11.10

13.50

16.20
Københavns

11.20

14.00

16.30

11.35

14.15

10.10

Glim

Øm

17.15

Hedehusene

9.10

Gevninge

Kirke Såby

Bidstrup
Skovene
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Lindenborg

Abbetved
Frederikssund
Station
Vester
Såby

3

Tølløse

Torkilstrup

1

Aastrup
Skov

Kattinge

Veddelev

Himmelsøen

Dåstrup

Gadstrup

Hedeland

Vindinge

Tune

Lufthavn,
Roskilde

Karlslund
Landsb

Snoldelev

16.45

Hastrup

Ka

Dåstrup
Ny Tolstrup
Viby

Havdrup
Ørsted
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Solrød Stra

Frederikssund
I Frederikssund by kan du opleve alt fra shopping i storcenter til vikinger i
frilandsmuseum, fjordliv, ekspressiv kunst, hyggelige caféer og gastronomi med fjordudsigt. Gå på opdagelse fra Frederikssund Station eller tag
bussen videre til Hornsherred.
1

Frederikssund Station

Midt i byen ligger Frederikssund Station.
Herfra kan du gå på opdagelse i denne
by, som byder på et væld af shoppingmuligheder i gågaden og Sillebroen
Shoppingcenter samt gode cafeer og
restauranter.
Jernbanegade 46, 3600 Frederikssund

ANDRE OPLEVELSER I GÅAFSTAND
I gågaden kun 4 minutter fra stationen
kan du nyde din frokost, afternoon tea
eller aftensmad fra ”Mormors køkken”
Hos Vivis Café og Smageri. Her er plads
til alle – også i legehjørnet for børn – inklusiv godt udvalg af gluten- og lactosefri brød mm.
(man-lør. kl. 10-20; Jernbanegade 13;
hosvivicafeogsmageri.org)

Ved den smukke havn 10 minutters gang
fra stationen kan du hos Ærligt nyde
lækkerier fra eget bageri og ismejeri.
Køb med hjem, eller slå dig ned med
brunch, sandwich, is, kolde og varme
drikke (alle dage kl. 9-20; Amsterdam
husene 1; aerligt.dk)

Går du 5 minutter syd for havnen finder
du Restaurant Kalvø med unik udsigt
over Roskilde Fjord og den omkringliggende park. Et klassisk, nordisk køkken
med passion for solide råvarer og det
gode håndværk (fre.-søn. 12-15.30+onslør. 18-21.30;Kalvøvej 20; kalvoe.dk)

Forkæl dig selv med gastronomiske
oplevelser til frokost og aften på Restaurant Toldboden med direkte udsigt
over havnen, kun 9 minutter fra stationen. Her forenes det klassiske, franske
gourmetkøkken med et tvist af moderne,
nordiske elementer (tirs-søn. kl. 11.3021.30/22/23; Færgevej 1A; toldboden.nu)

På Kalvøen Strand lige ved restauranten kan du nyde den 640 meter lange
strand og benytte roklubbens pontonbro.
Her er dejlige græsarealer, bord og bænke og toiletter ved vikingebopladsen.

Er du til en lækker, hjemmelavet pizza
fra brændefyret stenovn skal du besøge
En God Pizza, også kun 9 minutter fra
stationen og tæt ved havnen (alle dage
kl. 16-21; Havnegade 6; engodpizza.dk)
Sillebro Ådal midt i byen, kun 1 minut
fra stationen, byder på skønne natur- og
friluftsoplevelser. Hjertestien i ådalen
går gennem skov, by, kuperet terræn og
langs sø. Der er bålplads, fugleliv og mulighed for at sidde ned på diverse bænke
undervejs. Hjertestien er egnet til både
picnic, cykling, løb og er 4,5 km
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Frederikssund Vikingeboplads: På et
kvarter når du det hyggelige frilandsmuseum med små nedgravede vikingehuse,
et flot langhus, grubehuse, plankevej
og anløbsbro. Selve bopladsen er altid
åben med fri adgang. En del af sommeren kan du købe billet det traditionsrige
Skjoldunge Vikingespil med 250 medvirkende i dramatiseringer. (Kalvøvej 26;
vikingespil.dk).
Går du 20 minutter mod syd fra stationen finder du Marbæk Strandpark, som
lever op til alle kriterier for Blåt Flag. Her
er desuden badebro, udspringsponton,
beachvolleybane, bålplads, borde og
bænke (Østersvej 3; frederikssund.dk/oplev-frederikssund/strande/frederikssund/
marbaek-strandpark)
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ALTERNATIV TRANSPORT TIL FREDERIKSSUND
• Mod København: Frederikssund er endestation for S-togslinje C, hvilket gør det let
at komme til og fra Københavnsområdet (linje C kører cirka hvert 10. minut)
• Rundt i Hornsherred og til Roskilde: Rute 65E til Skibby passerer Lyngerup med
Hansens Is (timedrift i dagtimer på hverdage). Rute 318 kører også til Skibby og
passerer undervejs bl.a. Frederikssund Museum Færgegården og Selsø Kirke nær
Selsø Slot (ca. timedrift på hverdage, ca. hver anden time lø./søn.). Rute 230R kører
via Jægerspris, Lyngerup (med Hansens Is), Biltris (stop 30 minutter fra Egholm
Museum) til Roskilde Station (halvtimedrift hverdage og timedrift lø./søn.). Rute
315 kører til Skibby over bl.a. Lyngerup (med Hansens Is) (ca. timedrift hverdage og
hver anden time lø./søn.). Rute 316 kører nordpå i Hornsherred mod Kulhuse forbi
Frederikssund Museum Færgegården og Jægerspris med slottet (mindst timedrift i
dagtimer på hverdage, og ca. hver anden time lø./søn.)
2

Willumsens Museum

Willumsens Museum er en farveeksplo
sion i alle regnbuens farver, der stimu
lerer sanserne hos både børn og voksne.
Symbolisten og ekspressionisten J.F.
Willumsen beskæftigede sig n
 emlig
med stort set alle kunstmedier, og
fælles for de mange kunstformer var
hans sans for farver, former og fortællinger. I sommeren 2022 har museet
udover - Willumsens farveeksplosioner
i Willumsens Verden – også to særudstillinger på programmet: Den udendørs
udstilling, Atlas, af Farshad Farzankia,
samt den kunstnerkuraterede udstilling
med samtidskunst, Mama Mia.
Tank op i museets Café Ferdinand med
selvbetjeningskøb af drikkevarer og

snacks - eller køb en tapaspose med kiks
tirs.-fre (+friskbagt brød hvis du bestiller
inden kl. 16 dagen før). Du er velkommen
til at nyde medbragt mad mod køb af
drikkevarer.
Jenriksvej 4, 3600 Frederikssund)
Åbningstid :Tirs-søn kl. 10-17
Entre: Voksne 70 kr. /Børn (0-17 år): Gratis
willumsensmuseeum.dk

ALTERNATIV TRANSPORT
• Frederikssund Station (med bl.a. S-tog
linje C til København) når du til fods
på 20 minutter
• Bus 316 + 318 fra Falck Station overfor
museet (Færgevejen, 4 minutter fra
museet) kører til Frederikssund Station
ca. en gang i timen

Frederikssund Museum,
Færgegården
3

Museets faste udstilling fortæller gennem
en række temaer, om menneskets forhold
til Roskilde Fjord, og om hvordan det har
ændret sig gennem tid. Oplev historien
om fortidens mennesker der søgte mod
fjorden for at få mad på bordet og sejle
ud mod verden til nutidens menneske for
hvem fjordens natur er det dragende. I
museets naturskønne omgivelser er der
rig mulighed for leg og skovture samt at
gå på opdagelse mellem de arkæologiske
rekonstruktioner af fund fra lokalområdet. Tirsdage og onsdage i sommerferien
kan I prøve at bøde jeres eget fiskegarn,
udforske historien om ålen – verdens mest
gådefulde fisk – fange rejer i fjorden og
tilberede dem over bål.
Museets skønne haveanlæg er et oplagt
picnicsted til at nyde en kop kaffe eller is
købt i museets butik.

ANDRE OPLEVELSER I GÅAFSTAND
Museet er nabo til Færgelunden: Et stort
skovområde smukt beliggende ved Roskilde Fjord. Skoven er dejlig til en gåtur
med sit store netværk af små stier. Området rummer et stort antal gravhøje fra
sten- og bronzealder. Se bla. Jægerspris
Stendysse. Du kan også finde ”Dronningens broche” som er en tydeligt stribet
og foldet granitisk gnejs (8 minutters
gang). En vandrerute på 5,5 km. starter
ved P-pladsen 200 m. nord for museet.
Besøg Tarzan-skrænten 16 minutters
gang fra museet helt ude ved Roskilde
Fjord. Lad ungerne løbe op og ned ad
skrænten og klatre i de faldne træer.

ALTERNATIV TRANSPORT
• Bus 316 mellem Frederikssund og
Kulhus stopper ved museet (Færgelundsvej) (mindst timedrift i dagtimer
på hverdage, og ca. hver anden time
lø./søn.)
• Frederikssund Station når du til fods
på 32 minutter, henover Kronprins
Frederiks Bro
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Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris
Åbningstid: Tirs-søn kl. 11-15
Entre: Voksne 50 kr. /Børn (0-18 år):
Gratis.
frederikssundmuseum.dk

• Gå til Kignæs Havn på 30 minutter
• Fjordstien passerer tæt forbi museet,
og du kan følge den 275 km lange
natursti for gående og cyklister både
mod nord og syd. Følg de små blå
skilte med rutenummer 40 (nationalparkskjoldungernesland.dk/oplev-nationalparken/aktiviteter/vandreture/)
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Skibby
Centralt i Hornsherred finder du Skibby som centrum for et natursmukt
område med en masse historie og lokale oplevelser.
4

Herregårdsmuseet Selsø Slot

Selsø Slot er en herregård fra 1576, der
i en lang periode blev glemt, og derfor
på mirakuløs vis nu står næsten præcis
som for 200 år siden – uden el, varme og
vand. I dag et eventyrligt museum, hvor
du kan tage på tidsrejse over voldgraven
og ind gennem de højloftede baroksale med store vægmalerier, originale

franske papir-tapeter og italienske
stuklofter. Der er findelege for de små
og en historisk udstilling for de voksne.
Museets Café sælger kaffe, hjemmebagt
kage, Hansen Is, Most fra Østergård
Mosteri, sodavand samt øl fra det lokale
Sønderby Bryghus.
Åbningstid: Tirs-søn kl. 11-16
Entré: Voksne: 60 kr. /Børn (6-17 år): 25 kr.
selsoe.dk

ANDRE OPLEVELSER I GÅAFSTAND
Naturreservatet Selsø Sø er en af Sjællands mest spændende fuglelokaliteter.
Et godt udkigspunkt er den højt beliggende Selsø Kirke 5 minutter fra slottet
eller fugletårnet ved Møllekrogen som du
når på 18 minutter
Besøg Selsø Kirke 5 minutter fra slottet
med beundringsværdige kalkmalerier
(kontakt graver for åbningstider; skuldelev-selsøkirker.dk):
For enden af Lindeallén lige foran museet
ligger en info-port for Nationalparken
Skjoldungernes Land. Få information om
området og inspiration til aktiviteter med
hjælp fra grejkasser. Her har nationalparken bl.a. 3 kanoer liggende der kan

benyttes af alle efter først-til-mølle-princippet (skilte på stedet viser hvordan
man låser kanoerne op med en kode og
instruktion i brug af de tilhørende redningsveste mv.)
Følg trampestien til fjorden og de smukke
udsigtspunkter, Møllekrogen og Skrivernæbbet. På den østlige side af Møllekrogen er en lille anløbsbro med god udsigt,
fiskemuligheder og mulighed for at spise
sin madpakke ved borde og bænke. Fra
Møllekrogen er der adgang til et af nationalparkens mest værdifulde overdrev;
Skrivernæbbet. Du kan gå en tur langs
stien mellem skrænterne og fjorden ud
til spidsen, hvor der også er masser af
fugleliv og fine sommerfuglelokaliteter.

ALTERNATIV TRANSPORT
• Bus 318 kører mellem Skibby og
Frederikssund og stopper ved Selsø
Kirke (ca. timedrift på hverdage, ca.
hver anden timer lø./søn.)
• Pontoppidanruten er en cykelrute
gennem Hornsherred med syv
udvalgte nedslagspunkter, bl.a. Selsø
Kirke og Møllekrogen, hvor du kan få
fortællinger om Henrik Pontoppidans
forfatterskab og skildring af området.
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• Fjordstien passerer Selsø: Hop
på den 275 km lange natursti for
gående og cyklister. Følg den på ruter
langs Roskilde Fjord og Isefjorden.
Nøgleord for stien er fjordnærhed og
trafiksikkerhed. Følg de små blå skilte
med rutenummer 40
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Jægerspris
Jægerspris by er opstået ved Jægerspris Slot omkring år 1870, og er vokset til godt 4000 indbyggere.

5

Egholm Museum

Egholm Museum er et privat museum,
der er over 1500 m2 stort, og rummer
en stor våbenudstilling samt unikke,
historiske effekter fra 2. verdenskrig – fra
rationeringsmærker til kampvogne. Du
kan også opleve en western-afdeling
med bl.a. en diligence og en udstoppet
bisontyr samt antikke våben og tilbehør.
Der er også en stor samling af jagtvåben og tilbehør og ekstraordinære ting
som gasmasker til heste. Museet ligger i
smukke omgivelser i tilbygning til Egholm
Slot. Tag madpakken med og nyd den
inde under vingerne på en Draken flyver
eller udenfor i de fantastiske omgivelser.
Trehøjevej 47, 4070 Kirke Hyllinge
Åbningstid: Alle dage i sommerferien kl.
10-16
Entre: Voksne (fra 16 år): 120 kr. / Børn (016 år): 50 kr. Book en guidet rundvisning
på 1,5-2 timer til 600 kr. inkl. kaffe/the
under Draken flyveren.
egholmmuseum.dk

ANDRE OPLEVELSER I GÅAFSTAND
Book en rundvisning i de private stuer
på Egholm Slot, 3 minutter fra museet.
Slottet er en af Danmarks ældste herregårde fra middelalderen. Den nuværende hovedbygning fra 1842 står på
resterne af et voldsted fra 1200-tallet
(egholmslot.dk)

Udover slottet og slottets museum byder området på oplevelser fra
Danmarks mindste kulturhus, Rejsestalden, til middelalderlige kirke-kalkmalerier, naturoplevelser på strand, i skove og på stier, lækker lokalproduceret is, Danmarks ældste egetræ samt idyllisk lystbådehavn. Alt sammen
inden for gåafstand.
Byen ligger på det smalleste sted i Hornsherred med kun 3 km. mellem
Isefjorden og Roskilde Fjord, så du er tæt på fjordlivet.

Egholm Skov går hele vejen fra slottet
ned til Vellerup Vig ved Isefjorden, en
strækning på 3 km. Skoven er plantet
for ca. 200 år siden og består primært
af løvtræ.
2 minutters gang fra museet finder du
Hos Livsstil på Egholm Slot: 26 spændende butikker samlet et sted i én af
slottets andre tilbygninger. Her kan du
bla. finde fransk nordisk landstil, gamle
ting og sager, blomster, rideudstyr,
brugskunst – og café med kaffe og
kage. Jævnlige events, fx livsstils- og
vintagemarkeder.
Åben tors.-søn. kl. 12-17
(www.facebook.com/livsstilegholmslot).

ALTERNATIV TRANSPORT
• Ca. 30 minutters gang fra slottet
finder du bus 230R på Elverdamsvej
i Biltris. Bussen kører mod nord til
Frederikssund Station og mod syd
til Roskilde Station. Bussen kører fra
dette stop hver halve time.
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Hansens Ismejeri og Café, Hansens Flødeis
Book særlige oplevelser på udvalgte
datoer:

Hansens Is består altid af økologisk mælk
og fløde fra nærliggende gårde, der
ankommer helt frisk hver morgen. Det
er bedstefars oprindelige opskrifter på
rigtig flødeis, helt tilbage fra 1922, med
bl.a. langsommere pasteurisering, der
bevarer isens naturlige struktur.
I Hansens Is café kan du købe alle
smagsvarianter af egne ispinde, vafler
samt håndlavede islagkager. Et fabelagtigt udvalg – og langt større, end
du kender det fra supermarkedet. Nyd
vafler med kugler og frisk softice, hånddyppet i chokolade og med hjemmelavet drys, frisklavet kaffe og kolde drikke.
Køb Hansens friske gårdmælk med hjem
samt lækre produkter, der indgår i produktionen og ofte produceres lokalt.

Ved Den lille mejerist leveres viden i
børnehøjde om isens råvarer og hvordan
den laves, og man laver selv en isbåd,
der dyppes i chokolade og drys.
Prøv også 45 minutters fortællinger om
mejeriets historie, råvarer, samarbejdspartnere og produktionsmetoder – med
tilhørende smagsprøver. Kig via vinduer
til produktionsarealerne og det store frysehus og få fornemmelse af processerne.
Åbningstid: hver dag kl. 12-17.30
Entre: Fri adgang til Iscaféen og oplevelses-sporet. Book billet til særlige event
hansens-is.dk
Billetter til events:
billet.visitfjordlandet.dk/arrangementer

ANDRE OPLEVELSER I GÅAFSTAND

ALTERNATIV TRANSPORT

Prøv oplevelses-sporet rundt om
mejeriet: Et snoet grus-spor gennem
den gamle have, ud på åben mark og
gennem vild blomstereng tilbage til
iscaféen. Nyd udsigtspunkter og se den
solcellepark der skal drive frysehuset. På
infotavler undervejs får du fortællinger
om mejeriet, køerne fra Svanholm og
den lokale flora og fauna. Tag et velfortjent hvil ved bænke, borde og læhegn.

• Bus 65E og 230R og 315 stopper 4
minutter fra mejeriet ved Lyngerupvej.

Er du frisk på en 55 minutters gåtur, kan
du besøge køerne på det økologiske
Svanholm Storkollektiv, der (sammen
med Stensbølgåd sydligere i Hornsherred) leverer mælken til Hansens Is. Det
er Danmarks største kollektiv med 85
voksne og 60 børn, der ejer og driver
godset i fællesskab og frembringer lækre økologiske produkter.

• Bus 315 kører mellem Frederikssund
Station og Skibby (ca. timedrift hverdage og hver anden time lø./søn.)

• Bus 65E kører mellem Frederikssund
og Skibby (timedrift hverdage).
• Bus 230R kører både mod Jægerspris og Frederikssund Station, samt
mod Skibby og Roskilde Station
(halvtimedrift hverdage og timedrift
lø./søn.).

Besøg Caféen lørdage og søndag kl. 1017, og nyd en lækker frokost, køb lokale
varer i gårdbutikken, pluk-selv jordbær
i sæsonen eller tag på rundvisning i
kollektivet – afsluttet med kaffe og
Svanholm-is. I de tilhørende skove er der
skønne stier samt sheltere og trætelte
der kan bookes.
Svanholm Gods 4A, 4050 Skibby
svanholm.dk)
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Jægerspris Slot

Jægerspris Slot er et af Danmarks
ældste kongeslotte. I 1854 indrettede
Frederik 7. og grevinde Danner slottet
som deres private bolig. Værelserne
står stadig som i 1850’erne, og i museet kan du se kongens audienssal og
grevindens kabinet. Der er også udstilling om Danners børnehjem fra 1867.
Årets udstilling – Slottet i skoven –
præsenterer guldalderens landskabsmalerier fra Jægerspris-skovene. I
museet er der opgaveark til børn og
forældre om museet og parken. Grevinde Danner ligger begravet i slotsparken. Her er højt til himlen og plads
til picnic, leg og gåture, og du kan
opleve Wiedewelts Mindelund med 54
mindestøtter fra 1780’erne.
Der er QR-koder ved alle mindestøtterne, og også ved mange af parkens
træer og rododendroner, så du kan
læse om det hele. I slotsgården tilbyder
Café Danner frokost, kaffe og kage.
Slotsgården 20, 3630 Jægerspris
Åbningstid: Tirs-søn kl. 11-16
Entre: Voksne 75 kr. / Børn (4-17 år): 25
kr. / Seniorer, studerende: 60 kr.
www.kongfrederik.dk

ANDRE OPLEVELSER I GÅAFSTAND
Café Danner: Smukt ud til slotsgården
ligger den lille hyggelige café med servering inde og ude i de smukke slotsomgivelser. Her er hjemmelavet mad og
drikke til frokost samt en lille butik med
masser af gaveidéer. Café og butik
tilbyder (som Højagergaard) beskyttet
beskæftigelse for personer, der har svært
ved at finde og fastholde almindeligt
arbejde. Åbent i Jægerspris Slots åbningstider.
Kulturhuset Rejsestalden: Danmarks
mindste kulturhus i hjertet af Jægerspris,
lige op til slotsparken, 10 minutters gang
fra slottet. I sommerferien kan du opleve
humoristisk og koloristisk kunst af den
folkekære Shu-Bi-Dua forsanger Michael
Bundesen. Tjek Rejsestaldens kalender
for arrangementer:
rejsestalden.frederikssund.dk/
Stil din lækkersult kun 1 minut fra
Rejsestalden i de to populære ishuse
(hovedgaden 26 + 32): Poulsens Ishus
er Danmarks ældste ishus fra 1913. Hos
Jægerspris Is kan du smage flødeisen
fra det lokale mejeri Hansens Is som
ligger kun 5 km derfra (og du kan tilmed
få glutenfri vafler)
Hjertestien i Slotshegnet: Den 4 km
lange sti starter og slutter ved Rejsestalden og er afmærket med røde hjerter
på træer langs skovstierne. Ruten går
gennem smukke historiske områder af
skoven, der grænser op til slotsparken.
På 10 minutter fra slottet når du gravhøjen Julianehøj, en ombygget jættestue.
På 10 minutter kan du gå til Vester
Strand i Isefjorden. En 680 meter lang,
børnevenlig sandstrand med badebro
og grønne opholdsarealer.

34

VANDRE- OG CYKELTURE
Jægerspris Skovdistrikt rummer en
række smukke skove der grænser op til
parken ved Jægerspris Slot, og strækker
sig syd og nord for Jægerspris. Skovene
er bl.a. kendt for de gamle ege, bl.a.
Danmarks ældste på omkring 1600 år.
Du kan også komme forbi gravhøje, stejle kystskrænter og udsigt over smukke
strandenge. Der er udgivet tre vandretursfoldere med ruter på 5-15 km. Læs
nærmere om skovene og se folderne
på hjemmeside for Kong Frederik den
Syvendes Stiftelse: kongfrederik.dk.
Folderne kan købes bl.a. i museumsbutikken på slottet og Kulturhuset Rejsestalden.
På 35 minutter kan du nå til den hyggelige og smukt beliggende lystbådehavn Kignæs Havn i Neder Dråby ud til
Roskilde Fjord. Her kan du slå dig ned
på en bænk og nyde synet af kajakker
og sejlbåde der boltrer sig i fjorden.
(kignaeshavn.dk, Hovedgaden 149 3630
Jægerspris)
Draaby Kirke når du til fods på 30
minutter. Her kan du altid kigge ind og
finde ro i almindelig arbejdstid, da den
har status af åben ”Vejkirke”. En smuk
kirke fra 1100-tallet i frådstenssokkel og
rå samt kløvede marksten. Kirken rummer imponerende kalkmalerier udført af

Isefjordsværkstedet i 1400-tallet – bl.a.
illustration af legenden om Laurentius.
Du finder også våbenskjold m.m., som
viser tilknytningen til Jægerspris Slot
(skovenkirke.dk, Over Dråby Kirkevej 1
3630 Jægerspris).
Den 275 km lange natursti F
 jordstien for
gående og cyklister passerer Jægerspris.
Følg den på ruter langs fjordene i Hornsherred. Nøgleord for stien er fjordnærhed
og trafiksikkerhed. Følg de små blå skilte
med rutenummer 40.
nationalparkskjoldungernesland.dk/
oplev-nationalparken/aktiviteter/
vandreture

ALTERNATIV TRANSPORT
• Bus 65E og 230R og 315 stopper 4
• Bus 230R kører ca. halv- eller heltimedrift mellem Roskilde, Jægerspris og
Frederikssund St.
• Bus 316 kører ca. timedrift mellem
Jægerspris og Frederikssund St.
• Sejl til Kignæs Havn og book en
gæsteplads
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