
Novembertur med Hymeren Franz: Nordsjælland 
 

Vi SKAL da bare på en sidste tur, inden Hymeren Franz pakkes ned for vinteren! Egentlig havde vi så tænkt os at 

genoptage vores jagt på Margueritruten fra i sommers. Efter et blik på kortet beslutter vi imidlertid at følge 

Sjællands nordkyst, hvilket er langt væk fra Margueritruten. Den har nemlig valgt at vende nordkysten ryggen ved 

at slå et slag ind i landet, og dér vil vi ikke hen. Nordsjællands kommuner er tilsyneladende ikke interesseret, for 

der er helt givet turister nok uden den som trækplaster. 

Luften er tung af tågedis med udsigt til regn, da vi fredag eftermiddag sætter os forventningsfuldt til rette i 

førerhuset og starter mod nord. Vi passerer Risø, Jyllinge, Frederikssund og er nu pludselig alligevel havnet på 

Margueritruten, som vi følger et godt stykke vej. Strækningen er vi kørt mange gange før, men nu - hvor vi kan over-

skue det hele så at sige fra første sal - giver det større overblik og åbner op for helt nye perspektiver. 

← Risø mod venstre i tågedis. 
Vi er på vej nordpå. 

 

 

Selv i gråvejr gløder novem-
berskovene omkring  Frede-
riksværk ↓. 

 

 



Videre går det forbi Frederiksværk, og nu drejer vi mod vest. Det er nemlig Hundested, som er målet. Byen kender vi 

ikke særligt godt, så lad os se, hvad den har at byde på. I hvert fald vil de gerne have autocamper-turister: man har 

endda to områder, hvor man må stå. De gamle pladser i centrum, lige ved lystbådehavnens kaj, og de nye ved 

havnens sydlige ende, hvor der ligeledes er påfyldnings- og tømningsfaciliteter. Der er gåafstand mellem dem. 

Vi kører først ud til de nye pladser. Her er der godt med albuerum, og det lader til at faciliteterne er moderne og 

tiltalende. Til den ene side er der udsigt over mod den centrale del af havnen med Hundested-Rørvig færgen, til 

gengæld breder der sig på den anden side et erhvervsområde, hvor der bag en indhegning graves grus og arbejdes - 

dog ikke her, fredag sidst på eftermiddagen.  

 

 

 

 

 

 

 

På en af de nye 
pladser med 
grusgravnings-
området bag et 
hegn. 

 

 



Skal vi blive her? Det føles lidt afsides, så vi vil lige se til de "gamle" stellpladser. Og der bliver vi så. Beliggenheden er 

i top, man bor så at sige midt i det hele, centrum er lige på den anden side af husene, og vi kan følge med i 

færgeafgange, lystbådene og havnens liv. Andre autocampere er der selvfølgelig ikke, november er jo ikke just en 

oplagt feriemåned. Men hvad betyder det for en autocamper. 

Nu gælder det om at betale stellplads-afgiften, hvilket er en lidt indviklet affære og kræver en telefonopringning til 

havnefogeden.  Og så skal vi vandre ud til havnekontoret, der holder til i en bygning for enden af sydmolen, hvor der 

er betalingsautomat, og hvor vi trækker et lilafarvet klisterbånd til vinduesviskeren samt et elektronisk nøglekort. 

Det koster 150 kroner plus 65 kroner i depositum for el og nøglekortet til toilet og bruser. 

Vi har taget opstilling ved kajen. Bagved os er der en lille hytteby,  nogle spidsgavlede rækkehuse og bagved igen en husræk-

ke. Parallelt med den går Hundesteds hovedgade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udsigten gennem forruden. 
De høje master i baggrunden 
oplyser færgelejet til færgen 
Hundested-Rørvig.  

 



Efter vi nu er færdige med formalite-

terne går vi på rekognoscering på hav-

nen. Her er sandelig meget at se. Langs 

molen er der den ene lille butik med 

spændende kunsthåndværk efter den 

anden, her er spisesteder og endda et 

mikrobryggeri - Halsnæs Bryghus - med 

restaurant, som vi straks beslutter os 

for at aflægge et besøg, når vi er 

færdige med sightseeing. Altså ikke 

noget med  opvarmet mad hjemmefra 

denne gang.  

På den anden side af molen er 

banegården med endestation, og her-

fra kan man lige skråne over til Rørvig-

færgen. Altså et levende havnemiljø, 

der giver en vis form for feriestemning, 

men nok mest om sommeren. 

Glaspusteriets vindue ude på molen 

Inden sulten for alvor tager over smutter vi også lige ind til centrum, der befinder sig som sagt på den anden side af 

husrækken. Ok, her er der ikke ret meget at se på, nu hvor det småregner, men overraskende nok findes der ikke 

mindre end 3 supermarkeder tæt på hinanden. Hvor kommer kunderne fra? Er det fra sommerhusene, der breder 

sig i Hundesteds bagland? Godt at vide, at her også er en bager. Det kan jo være, jeg har lyst til noget friskt 

morgenbrød i morgen. Herefter slentrer vi tilbage og slår os ned i bryghuset, hvor vi spiser et udmærket måltid mad, 

drikker 3 halve liter (tilsammen) af deres øl og køber desuden en pakke med 3 specialøl med hjem som souvenir. 

Da vi småslingrer (vist kun jeg) tilbage til vognen er det mørkt, luften et tåget og fugtig, sigtbarheden ringe, 

stemningen ren mystik. Det ville ikke undre mig, hvis jeg pludselig fik øje på gamle Sherlock Holmes, iklædt 

cottoncoat, kasket og pibe, i færd med at opklare krimigåder.  

Næste morgen ser det helt anderledes venligt ud. Toiletter og bad i gavlen på den hvide bygning til højre. 



Næste morgen er det helt uventet solskin og frister til at gå på opdagelse i landskabet mod nord. Her ligger  

polarforskeren Knud Rasmussens hus, som er åbent igen efter restaurering for større brandskader. Men først får vi 

os hyggelig morgenkaffe (ja, jeg har været hos bageren), solen skinner ind, vi kigger ud på havnen, hvor færgen lige 

har lagt fra. I dag kan man tydeligt se over til den modsatte side af sejlrenden mod Odsherred og færgelejet i Rørvig. 

Så tager vi godt med tøj på, efterlader Franz på stellpladsen, og begiver os på vej. Først er det på asfaltvej, men så 

drejer vi ind på en gangsti mod Knud Rasmussens hus, hvor vi samtidigt også kommer forbi resterne af Hundested 

Skanse, der stammer fra Englandskrigen 1807-14, læser vi. Der er flot her. 

 

Kig tilbage mod Hundested havn med færgen på vej. Odsherreds kyst toner frem af formiddagsdisen.  

 

Gert forcerer stien op mod resterne af Hundested 
Skanse. Der er sat et par kanoner op, pegende mod 
England, og en informationstavle forklarer nærmere 
detaljer. Ganske spændende. 

 

 

Skansens volde er selvfølgelig etableret ud mod en 
stejl skrænt, hvorfra man kunne beskytte indsejlingen 
til Isefjorden. Landskabsmæssigt er her ret kønt, især 
nu i godt vejr med mere og mere højt solskin. Katte-
gat er blå som Middelhavet. 



Polarforskeren Knud Rasmussens selvbyggede hus fra 1917 med det karakteristiske, vindblæste fyrretræ. Husets stuevinduer 
vender ud over havets uendelighed i retning mod Grønland.  

Knud Rasmussens hus dukker op. Ifølge dets hjemmeside skulle det åbne til besigtigelse klokken 11, så vi er her lige 

på klokkeslættet. Desværre rusker vi forgæves i den lukkede dør. Sæsonen er forbi, og vi kan ikke komme ind. Det er 

så anden gang inden for et par år, vi forsøger uden held. Derfor forsætter vi nu ad stien mod Spodsbjerg fyr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spodsbjerg 

fyr og 

Knud 

Rasmussen 

mindesten. 



Også her er meget flot, og det gør godt med en rask tra-

vetur i novembersolen. På vejen tilbage handler vi lige lidt 

ind i Føtex og øger således byens samlede omsætning 

yderligere. Frokosten spiser vi hjemme i dejligt solskin 

gennem ruderne, og så skal vi da også lige have en lille øl. 

Det fører efterfølgende til en forlænget pause med 

behagelig powernapping, inden vi vandrer over til havne-

kontoret igen, hvor vi sætter nøglekortet i automaten og 

får refunderet 54 kroner. Vi har altså brugt el for 11 kroner. 

Det er jo til at overse. Så starter vi Dieselen og fortsætter 

vores campercruise langs Sjællands nordkyst. 

Skøn frokostpause. 

Vi stiler mod Kikhavn, oprindeligt et fiskerleje, der kan spores tilbage til 1200-tallet. Landsbyen er fredet, og man 

skal holde lidt udenfor. Jeg har en eller anden tåget erindring om, at der skulle være ganske hyggeligt med skrænter 

og det hele. Her er imidlertid mange nyere (sommer?)huse men også nogle stråtækte ældre, men den forventede 

hygge kan vi ikke finde, måske er vi ikke ihærdige nok med at lede. Vi fortsætter turen kort tid efter. 

Nu vil vi genfinde den store parkeringsplads lige ved stranden som vi husker fra tidligere. Er det Liseleje? Nej, Liseleje 

er nærmest en åleruse af ferie- og gamle fiskerhuse - hyggeligt nok, men vi må vende skyndsomst om og kører derfor 

videre mod Tisvildeleje. Hvor vi også finder pladsen. Den er enorm, om sommeren fyldt op til bristepunktet, nu 

ligger den nærmest øde hen. Her kunne man faktisk godt overnatte med autocamperen, om end der er lidt kedelig. 

Så her gad vi ikke være, selv om overnatningen er nok så gratis. Men måske hænger den triste stemning sammen 

med vejret, der i mellemtiden er blevet overskyet. 

Storparkering ved Tisvildeleje, oplagt som gratis camper-parkering, men altså også noget  kedelig. 

Altså fortsætter vi igen. Nu er målet Gilleleje, hvor vi vil finde en overnatningsplads. Vejen går forbi kendte  sommer-

hussteder i den dyrere ende som Vejby, Smidstrup Strand, Rågeleje, inden vi ankommer til Gilleleje og det  endda i 

dejligt solskin.  

På Gandil-hjemmesiden har jeg læst om en plads ved havnen (mener jeg at huske), der ville kunne bruges. Men vi 

cirkler forgæves rundt og rundt, der er flere parkeringspladser, alle dog forbeholdt personbiler og udtrykkeligt 

forbudt for autocampere. På vores søgen må vi bane os vej gennem menneskemængder af promenerende, det er jo 

lørdag, og havnen oser af stemning med alle de mange skibe langs kajen. Endelig finder vi noget ude ved sportshal-

len, der imidlertid ikke tiltaler os overhovedet, så tilbage igen mod centrum. Her opdager vi en større parke-

ringsplads, udlagt som græsareal, og der er også offentlige toiletter. Lige inden vi er ved at tro at have fundet de 



vises sten med hensyn til overnatning, får vi pludselig også her øje på autocamper-forbudt-skiltet, og toiletterne er i 

øvrigt lukkede for vinteren. Hvad så? I hvert fald spiser vi lige vores frokost og beslutter at køre ud af byen i den 

anden ende. Måske finder vi noget dér. Det er snart sidst på eftermiddagen. 

Halløjsa, nu kommer vi jo forbi lystbådehavnen! Og nu slår det 

mig, at det da var HER, John Erik og Annette havde fundet et 

sted at overnatte. For her er der nemlig plads og ingen forbud-

skilte. Godt nok holder her en del andre biler, men vi kan lige 

øjne en plads op ad klubhuset med oven i købet udsigt mod 

havnen. Og så er der også åbne toiletter. Det var godt. 

Men ellers er der ikke SÅ ophidsende - i hvert fald ikke sammen-

lignet med vores plads på Hundested Havn - og derfor varer det 

heller ikke længe, før vi er på gåben på vej mod centrum. Det er 

ved at blive skumrings-mørkt, antallet af de mange mennesker 

er reduceret til et minimum, og centrum af byen er også hurtigt 

overskuet. Mest spændende er faktisk området mellem byen og 

lystbådehavnen. Er der mon et værft her? Et stort og gammelt, 

noget faldefærdigt træskib står på beddingen og er åbenbart 

ved at blive repareret. I det hele taget ser her ud, som om vi 

befinder os på den mere erhvervsprægede side af havnen,  her 

lugter mindre af penge og mere af autenticitet. 

Vores udsigt fra camperen, dog først næste morgen. 

For at fordrive tiden beslutter vi at spise ude også i dag. Længe leder vi efter en bestemt restaurant men havner i 

stedet for hos Saseline. Fra spisekortet vælger vi noget så sjældent dansk som en (kæmpe) wienerschnitzel, som der 

slet ikke er plads til i maven. Så jeg pakker godt halvdelen ned i servietten til frokosten i morgen. Gert har set på 

nettet, at et kraftigt regnvejr er i anmarch om ikke så længe. Rigtigt; inden vi når helt tilbage til autocamperen er det 

begyndt at dryppe, kort tid efter at styrte ned for at fortsætte med uformindsket styrke, samtidig med at det blæser 

kraftigt op. Men vi er i sikkerhed for længst. Alle bilerne udenfor er væk nu. 

Om natten rammes vi af et helt forfærdeligt stormvejr. Autocamperen gynger voldsomt, man hører tydeligt 

stormens rasen - jeg er skrækslagen og lukker næsten ikke et øje. Men vi overlever, 3500 kg er jo ikke sådan uden 

videre at flytte rundt på, og desuden ligger vi også lidt i læ af bygninger. Som kompensation for nattens trængsler 

vågner vi op til høj, blå himmel, sol og smuk udsigt, selv om det altså stadigvæk blæser kraftigt. 

Morgenkig ud af en noget havgus-snavset rude. Havet er i vildt oprør, men nogle windsurfere synes det er dejligt. 



Der kommer liv omkring os, parkeringspladsen fyldes med biler. Vi gætter på det er sejlerne, der vil ud og se til deres 

både efter denne her heftige nat. Det varer heller ikke længe, før også vi skal ud at gå for at inspicere omgivelserne.  

Ud at gå. En windsurfer er ved at rigge til. Andre er allerede ude. Godt, det ikke er mig! 

 



Vi marcherer ud på molen, hvor vi ind imellem må springe for bølgesprøjt. Her ude fra har man rigtig god  udsigt ind 

mod havnen, og jeg får også øje på vores autocamper, der virker som et stort skrummel mellem alle personbilerne. 

 

 

 

 

 

 

 

Her ude på molen opdager jeg flere ting: for det første vores autocamper, der virker 
gigantisk mellem personbilerne. Og så ser jeg minsandten en lille sæl. Og for det tredje 
nogle arabiske skrifttegn på en sten (hvad står der mon?). Plus en modig kajak-sejler, 
der klarer sig suverænt i bølgegangen. 



Nu kan vi da vist køre videre. Stormen har efterhånden også mistet noget af sin styrke, det er jeg glad for. På kortet 

har Gert set, at der syd for Gilleleje, kun 3 km i luftlinje, ligger Søborg Ruin. Det er resterne af en borg, der går 

tilbage til begyndelsen af 1100-tallet og biskop Eskild. Den lå engang på en af tre holme i en nu udtørret sø. Det skal 

vi da lige ud og se. 

Søborg ruin, omgivet af antydninger af en voldgrav, som dog er de sparsomme rester af en tidligere sø med tre 
holme. Søborg lå på den nordligste af dem. Af selve ruinen er der ikke særligt meget tilbage, kun nogle 
græsbevoksede forhøjninger og nogle mursten. Men smukt er her og solbeskinnet.  



↑ Franz for foden af Søborg Slotsruin og den meget 
smalle vej dertil. Ingen problem for camperen. Her 
kunne man sikkert uantastet stå for natten. 

Nu går det videre ad kystvejen. Det er Nakkehoved 

fyr (←) øst for Gilleleje vi vil aflægge et besøg, det 

er det ene af to kulfyrede fyr, opført i 1722, og ligger 

på en 30 m høj klint. Men alt ser lukket og slukket 

ud inkl. restauranten, så vi klatrer lige ned til 

stranden ad en høj trappe og op igen. Der er mange 

trin, men så fik vi da motion. I øvrigt er jeg ved at 

tro, at vi har misset et eller andet dér. Jeg husker fra 

gamle dage en utrolig smuk sti højt hævet over 

vandet, den finder vi ikke, og på den anden side 

gider vi heller ikke lede efter den. Det blæser 

stadigvæk kraftigt herude. 

Munkerup, Dronningmølle, Villingebæk - magiske navne på badebyer med eksklusive sommerhuse, lige ned til 

vandet og uopnåeligt for almindelig dødelige som os. Her går husene i arv fra generation til generation. Vi passerer 

det fredede naturområde Heatherhill, som er et besøg værd, men vi kører videre, fordi vi vil lige forbi Hornbæk, som 

er Nordkystens non plus ultra hvad sommerens badeliv angår.  

Badesanatoriet, i dag bl.a. revalideringssted, står stadigvæk 

stovt og tillukket, hvor det altid har stået - selvfølgelig - og 

skuer ud over vandet, der er parkeringspladser nok, men 

dem lige ved stranden og havnen er for korte til vores 

knappe 7 m. Efter lidt spejden finder vi en, der er passende, 

og går en tur. Mange mennesker også i dag. På havnen 

findes der en maritim tøjforretning, som vi lige stikker 

næsen indenfor. Jeg ønsker mig en ny frakke, og der er 

også en, som er noget i retning af det, jeg forestiller mig. 

Hænger den dog forskrækket på plads igen, da jeg ser 

prisen. Nej tak, det må kunne gøres til det halve andre 

steder!   

                                                                                                                         Et glimt af Hornbæk Havn. Det populære strandområde 
                                                                                                                         med de flotte klitter starter lige bag ved plankeværket. 



Ok, nu har vi set nok. En vis mental mæthed begynder at indfinde sig, så vi beslutter at droppe Helsingør og 

Søfartsmuseet til fordel for at vende kareten hjemad.  Dog ikke den direkte vej. Der er en chance for at støde på 

Margueritruten, når vi lægger vejen forbi Gurre Slotsruin for derefter at tage over Fredensborg, et stykke langs 

Esrum Sø og hjem til Roskilde via Hillerød. Så kan vi være tilbage sidst på eftermiddagen, hvilket er meget passende. 

Så det gør vi. 

Gurre Slotsruin 

Af Gurre Slotsruin er der 

noget mere tilbage end af 

Søborg Ruin. Dens historie er 

knyttet til Valdemar Atterdal, 

der ombyggede slottet 

omkring 1350 - og det er jo 

mange år siden. Ruin er det 

siden 1534. Mest kendt er 

kongens vilde jagt og det ham 

tillagte citat: Lad kun Gud 

beholde sit Himmerig, når jeg 

må beholde mit Gurre (kilde: 

Danmarks nationale sevær-

digheder). Så er det slået fast. 

Der er stadig meget tydelige 

rester af den kvadratiske 

midterbygning og ringmurene 

med de fremspringende tårne 



i hvert hjørne. Man kan gå rundt indenfor ringmuren, og det er vi ikke alene om. En familie med børn og nogle 

pensionister er også ude at kigge. Børnene kravler begejstret rundt på murkronen, de synes det er vældig sjovt. Ja, 

hvorfor ikke. Her kommer trods alt ikke så mange mennesker, så ruinen holder nok et stykke tid endnu. 

Nabo til Gurre slotsruin. Granskovens regelmæssige takkekant minder stærkt om et stykke blonde. Sjovt. 

Efter Slotsruinen står Gurre Sø på programmet. Igen erindrer jeg forkert: jeg 

synes, jeg engang for maaaange år siden var ude på en ø og at det var meget 

romantisk. Man skulle over en træbro hen over et sivområde. Men vi kan 

ikke finde nogen ø, selv om vi gør et ihærdigt forsøg og følger en næsten 

usynlig sti, hvor vi vader gennem skov og krat og ankelhøjt efterårsløv, inden 

vi opgiver og vender om med uforrettet sag. 

← Gurre Sø, langt ude i skoven ↓.  



Nu er vi på Margueritruten igen, og inden længe når vi Fredensborg. Det fremkalder nostalgiske minder, fordi vi 

både blev gift, boede og arbejdede her - også det for mange år siden. Meget har ændret sig  i mellemtiden. Begge 

vores arbejdspladser fra dengang er blevet revet ned, nyt er bygget op, gadestrøg er ændret og nyanlagt, så som 

rundkørslen ved Slotsgade og den for nyligt stynede allé, der fører direkte op til Fredensborg Slot. Ak ja, tiden går. 

Umiddelbart inden vi drejer ned til venstre mod Esrum Sø og Sørup når jeg lige  et hurtigt billede ud af forruden af 

Fredensborg Slot. I 1998 har vi så sandelig - sammen med daværende Roskilde byråd - været til soupée hos 

Dronningen i forbindelse med Roskildes 1000 års jubilæum. Jeg husker stadig, at det næsten var som at være med i 

en film. 

Men også det er svundne tider. Vi har nu været pensionister i snart 8 år og tak for det, så længe vi er still going 

strong. Nå, nu må vi altså ikke henfalde i erindringer men hellere se at få afsluttet vores lille efterårscruise langs 

Nordsjællands kyst. Vi drejer fra inden Fredensborg Slot, ned mod Sørup og Esrum Sø. Også her står minderne 

imidlertid i kø, det er meget længe siden, vi har været her. 

Esrum Sø ved Sørup. Nøddebo overfor. 



Nu er det uden om Hillerød, forbi Slangerup og Jyllinge, hvor vi så til sidst møder Roskilde Fjord. Lige inden Risø 

passerer vi fredede Bolund, der egentlig er en halvø og forbundet med fastlandet via en meget tynd landtange, så 

den nogen gange er mere ø end halvø. Og snart kan vi se Kara, Roskildes nye forbrændingsanlæg, der er omtalt i 

alverdens arkitektur-tidsskrifter (men som ca. halvdelen af Roskildes indbyggere synes er grim) og hvis arkitekt for 

lyssætningen lige for nylig fik overrakt en velrenommeret europæisk pris i Rom. Kort efter viser også Roskilde 

domkirke sig i horisonten, fornem UNESCO verdenskulturarv. 

Og så er vi hjemme igen. 

Halvøen Bolund i forbifarten, lige i øjeblikket næsten mere ø end halvø. Om lidt er vi hjemme. 

Eftertanker 

To hele dage, to overnatninger - og favnen fuld af oplevelser. Det føles næsten, som om vi har været væk i mange 
flere dage. Novembervejret udgjorde ingen hindring, temperaturen var stadig så lun, at vi ikke fik afprøvet, om vi 
kan holde varmen i vores autocamper, når det er rigtig koldt udenfor.  

Igen var det herligt at være af sted - og med autocamper er det som at rejse med syvmilestøvler på uden at 
behøve at tage dem af. Eneste anke er måske, at det bliver hurtigt mørkt på denne tid af året. Aftenen hjemme i 
autocamperen er derfor lang og gør det oplagt at spise ude. Hvilket jo er meget hyggeligt men måske noget dyrt 
(og ensformigt) i længden. Derfor kræver det en god, fængslende bog eller netadgang. Vi har bevidst fravalgt at 
have TV om bord for ikke at være tvangsindlagt til den andens filmpræferencer. Så hellere et par DVD'er og 
høretelefoner, så kan man sidde, uden at forstyrre. Det husker vi til næste gang. I denne omgang klarede vi os 
med vores smartphones. En god bog har vi altid med. 

Nu er sæsonen slut for os. Autocamperen skal lige gøres vinterklar, inden den puttes i mølposen ude i vogn-
mandens store hal. Hav det godt så længe, vi snakkes ved når foråret er på vej igen. 

Mange glade campinghilsener 

Gert + Renate 

verden-udenfor.dk  

 

 

 

                  Roskilde. Vores by. 


