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UFORMEL KORETURI HORNS HERRED

STARTDK-TANK

(efter ca. 3,8 km nyd udsigten til hojre)

Frederikssund 15

OBS 40 lan

ud og til venstre

lige ud ca. I km

hold til venstre

lige ud ca. 3 km

fil hojre i rundksrsel

lige ud ca. 0r9 km

til venstre

lige ud ca. 3r9 km

til venstre

lige ud ca. 4r4l(m

til venstre

lige ud ca. 0r9 km

til hejre

lige ud ca. 2 km

til vensfre

efter ca. 500 m

lige ud 1,5 km

Kirke Hyllinge 4

Frederikssund 22

Frederikssund 2A I Oro 4 | Vejleby 3

Nr. Hyllinge I

se Svanholm Kollektiv til venstre
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til venstre

lige ud ca. 1,9 km

til hojre

Iige ud 2n4 km

til venstre

Iige ud 1 km

til hojre

lige ud ca. 400 m

lige ud ca. 3,1 km

til venstre

lige ud ca. 2r8 km

til hojre

Iige ud ca. 1 km

til venstre

lige ud ca. 2,L km

til hojre

lige ud 1,6 km

til venstre

lige ud

til venstre i nrndksrsel

lige ud 0,5 km

til hojre

til venstre

@l ryndbyvindmsllepark

OBS 200 m pe grus

evt. stop ved Kyrdbyvrerket

Kulhuse l1 | Jregerspris Slot

Toftegaardsvej

I Orebjerg I

Landerslev 2

Jregerspris 3

frokost og evt. besog pi Jregerspris Slot
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lige ud 4,5 km

forsrct lige ud 1r9 km

til venstre

lige ud ca. 1,1 km

til venstre

lige ud 4,5 km

til hejre

Iige ud 0,5 km

til venstre

lige ud ca. 2 km

vend ved Torp Ladegflrd

fil venstre ad Kildeskrflret

lige ud

til venstre

lige ud 4,2 km

til hojre

lige ud 1,5 km

KAFFEPAASE

til venstre

lige ud ca. 0r2 km

til venstre

lige ud 2,2 km

til venstre

gennem 5 rundksrsler, passer lyssignal og

Gerlevl I Tsrslev2

Torp Ladegdrd

OBS gnrsvej 1,7 km

Selss Slot Parkering ved kirken

Selsovej Skibby 4

Skuldelev 4

Sonderby 6

Torpe vej

Skibby 2



I
I

<-_

I
*_-

I

1'

I

lige ud 1,8 km

til venstre"

lige ud l,L km

til venstre

lige ud 1,3 km

til venstre

lige ud 0,6 km

til venstre

lige ud 2 km

til venstre

lige ud

Krabbesholm Gods

Stop Gershoj kro
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Ent16priser

Entrepriser :

Voksne

Bsrn (- L4 Ar)

Pensionister

@

Voksne og pensionister

Bgrn

Til lag for specialrundvisning kl.  11-15 pr. hold

Til lag for specialrundvisning kl.  16-16.30 pr. hold

Side I af 1

5O kr.

10 kr.

4A kr,

35 kr.

5 kr.

5OO kr.

1OOO kr.

Der kan tilbydes specialrundvisninger for grupper. Storre grupper opdeles i hold med maksimalt 30
personer med egen guide. En rundvisning varer 50 min. Der kan ikke arrangeres specialrundvisninger
efter kl. 16.30, pE mandage eller i den periode museet er vinterlukket. Rundvisninger skal bestilles mindst
14 dage fsr afholdelse.

Kommunale borneinstitutioner og skoler betaler gruppepris, uanset antal. For elever i 4. klasse med
Kulturpas fra Frederikssund Kommune er der specielle adgangsregler - se nermere.

Grevinde Danners kabinet.

Skal kun benyttes af grupper til bestill ing af specialrundvisninger. Rundvisninger skal bestilles mindst 14
dage fgr afholdelse.

&ningstieer

http : //www. ko ngfrederik. dk/printp ag e. asp ?pa- 8 9 l9-08-2008
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Mindestuerne pE Jegerspris Slot er s8ledes det eneste sted i  Danmark hvor 1850'ernes bol igindretning
kan opleves i  en samlet  helhed.

Grevinde Danner bestemte i  si t  testamente, at hendes kabinet skul le st8 urgft efter hendes dod. Stuen
med de smukke gule si lkebetrukne mgbler med grevindens monogram Sbnedes for publ ikum i 1874. I  et
t i lstgdende lokale foftel les om Louise Danners mange reJser.

Til gavn for fatt ige og efterladte piger

BOrnehjemmets historie fortel ler om grevinde Danners onske om, at Jegerspris Slot og gods efter
hendes dgd skulle vere en Stiftelse til "gavn for fattige og efterladte Piger".

Al lerede i  begyndelsen af 1900-tal let var Sti f telsen en af landet storste bgrneinsti tut ioner, og er ogs8 i  dag
hjem for mange barn.

I udstill ingen foftelles, hvordan bgrnene levede og boede p3 bornehjemsafdelingerne rundt om Slottet i
1920'erne, 30'ern€, 09 4O'erne, og her vises, hvorledes dette store private bornehjem har haft betydning
for borneforsorgen i Danmark.

Med udsti l l ingen er ogsS skabt historie for de tusinder af danskere, der gennem tiden har levet deres
barne- og ungdomsSr pE t i lsvarende m3de.

Unikke guldfund

Kongelig arkeologi forteller om Frederik VII's store viden og interesse for arkeologi. I udstill ingen
indg8r f lere helt  unikke guldfund fra bronzealderen, fundet ved udgravninger pE fyn hvor Frederik VII
opholdt sig som kronprins.

Med kongens arkeologiske samling som midtpunkt, fortel les om hans oldefar Frederik V's udgravning af
en jettestue i Slotshegnet i 1744 - i avrigt den fgrste udgravning i Danmark, og om hans farfar arveprins
Frederik, der i L776 udgravede og "formgav" Julianehoj ost for slottet.

Endelig fofteelles om Frederik VII's betydning for dansk arkeologi som mecen og fagfelle.

"Et spilleparti i kronprins Frederiks audiensgemak p3 Christiansborg". Pastel udfaftaf J.H. Haffner i 1794, Jegerspris.

hup : //www.kongfrederik. dk/printpage. asp?pa:4 0 19-08-2008
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Grevinde Danner ifort sin brudedragt.oliemaleri 1950 af David Monies.

BOmehjemsmuseet. Foto: N.Sattem

Side 3 af 3

Caf6 Danner

Besog den gkologiske caf6 i Slotsgtrden.

Abningstider og Yderligere information om Cafe Danner kan findes pt caf--6-en-s-.hj-emlr-e-s-id-e--,

G
2008http ://www.kongfrederik. dk/printpage. asp?pa-40 19-08-



l- Kong Frederik den Syvendes Stiftelse - www.kongfrederik.dk Side 1 af 3

Audienssalen. Foto N.Settem

Museet pe Jagerspris Slot

Kong Frederik VII erhvervede Jegerspris Slot den 21.april 1854 p3 sin hustru, Louise Danners fodselsdag.

Herefter blev de oldenborgske kongers gamle jagtslot til privatbolig for landets konge og siden enkesede
for grevinde Danner.

Parret foretog straks en storre renovering af slottet, og den mode- og stilbevidste grevinde indrettede
boligen efter t idens smag.

I 1866, tre 3r efter kongens dad, Sbnede grevinde Danner dele af slottet for publikum.

Her skulle alt "ha^ve plads pt samme sted, hvor de pleje at bero". Grevinde Danner onskede hermed, at
stuerne skulle std som et evigt minde for eftertiden om den folkekere konge.

Silketapeter og jagttrofaer

I museet kan man se mindestuerne med audienssalens silketapeter og smukke stukloft, relieffer af
Thorvaldsen, kongens arbejdsverelse med den imponerende pibesamling og det store oliemaleri af
grevinde Danner i  brudekjole malet i  1850 af David Monies.

Desuden kan man se t8rnveretset med de gamle gyldenledertapeter og kongens fiskestang, jourstuen
med kongens flotte vSbensamling og mange af de-kostbarheder som kongen havde arvet fra sine
forfedre, samt korridoren med de kongelige jagttrofeer og malerier af de oldenborgske konger.

Kong Frederik d. VII's arbejdsvarelse

hup : //www. kongfrederik. dk/printpage. asp ?pa:4 0 19-08-2008



Selss Slot Dloe I aI I

i Setse Stot har en af tandets fornemste
i rlddersale med pragtfuldt rtuktoft,
i marmorerede paneler | .l-meters

i U1ae, kampemalerler af hofmaleren
i Herdrlck Krock og 2 megct stor€
i Versailtes-spejle, som regnes btandt
i Danmarts fineste 1700-tats Inv€ntar.

i i oet er mullgt at aftlutte i
i i rundvlsnlrqer med et dqtft gtas fra i
i i Selsc Stots vinkatder. Desuden I
i i tryder vlr*alderen $ i

j j 
vtnsmaSntrfsarrangenrenter. 

i
i i r

i i i. . . ,: : . . . . . . . . . . . - . . . . - . - . . . - . . . - . . . - . . - . - . . - :

Nwercnde slotsanleg er fra
rancssancetl&n byggct af rlgrrid Jrcob
Utfetdt | 1tl6. Stottct Uan ombygget 6t
barok af Chrlstlan tudvlg kheel von
Ptessen 173,{. Enkcttc run er endret tit
cmp{re omkrlng lEfl) af Agethe von Qualen
Ptessen. Selse har varet ubeboct sld€trl
1629, mer vigrcde Ut nyt tlv eftcr en
nerrom restaurerlrg | 1972.

i

i t katderen flndes tandets atdste
i Intakte kgkken med ibent ltdsted og
i ZSO ir gammett automatlsk robrcnde
i gAtbpyd. Det er mullgt at [eJe
i ketderkekken og rlddersal tlt festllqe

i .

i i rt stottea htstorie gir trlt tltbage i
i i tll 1200-bllet, vldner den gamte i
i i mlddetatderbrend ;ri girdspladsen i

Set5s Slot er ogsi en sJw oplevetse for
bem. der er et stort omride tt boltt" slg
pS, og for d€ tidt sterre bem er der
derudcn en spardendc skattcJagl som
naturtlgvb btlvcr bclrnr:t nir den er
genrnmfert - foratdrcr: mi ge'rrr vare
medl

i i an. Den btev afdakltet under i
i i restaurerlr4cn | 1972. i

Priser 2008

(min. 20 voksne)


