– let the saga begin

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:
• Frederikssund, med det farveeksplosive Willumsens Museum og med
Frederikssund Museum, Færgegaarden, som giver et unikt indblik i
fortidens liv ved fjorden.
• Selsø Slot, et eventyrligt museum, som står næsten præcis som for 200
år siden.
• 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
• Jægerspris Slot - et af Danmarks ældste kongeslotte indrettet af
Frederik d. 7. og grevinde Danner.
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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
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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

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
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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.

Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris
Åbningstid: Tirs-søn kl. 11-15
Entre: Voksne 50 kr. /Børn (0-18 år):
Gratis.
frederikssundmuseum.dk

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

• 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/)
7

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
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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.

• 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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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)
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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Jægerspris
Jægerspris by er opstået ved Jægerspris Slot omkring år 1870, og er vokset til godt 4000 indbyggere.
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.
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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.
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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.
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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: k
 ongfrederik.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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