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Sankt Hans
og Boserup
Herfra kan
turen forlænges til
Boserup Skov – eller
tag stien langs vandet
forbi Kællingehaven
tilbage til start.
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Sankt Hans have

Hospitalets gamle traktorværksted er bygget om
til café, og de gamle drivhuse er indrettet med
havemøbler og træer. Gartneriet sælger økologiske urter og planter. Sankt Hans Have arbejder
ud fra en vision om at fremme mental sundhed.
Derfor arbejder både patienter fra Sankt Hans
Hospital og frivillige på stedet.
4

Start på havnen ved Roklubben, og gå forbi de
smukke fiskerhuse
1

Kællingehaven

Kællingehaven er en smuk strandeng med et rigt
fugleliv. Navnet er opstået, fordi dette område
tidligere var et godt sted at fiske ålekvabber –
også kaldet “åle-kællinger”.
2 Sankt Hans hospital
De 65 hektar store arealer ved Sankt Hans er en
fantastisk landskabspark. Den har – ligesom en
del af bygningerne – været fredet siden 1999.
Midt i området lå i middelalderen landsbyen
Bistrup. Her byggede Roskildebispen i ca. 1200
en borg og et teglværk. Senere var det kongeligt
jagterræn. I dag ses resterne af vold og voldgrave.
Frederik III forærede området til byen København
som tak for borgernes udholdenhed under
svenskekrigene i 1600-tallet.
Sankt Hans hospital fungerede som psykiatrisk
hospital for Københavns Kommune i 200 år
(1816-2016). Det er Danmarks ældste psykiatriske
hospital, og det har spillet en central rolle i dansk
psykiatrihistorie. I dag huser hospitalet udelukkende retspsykiatri og patienter med dobbeltdiagnoser. Hospitalets bygninger bliver brugt som
kulisser for tv-serien Sygeplejeskolen.

Rute 4: Sankt Hans og Boserup
Ruten bringer dig fra havnen til Sankt Hans Hospital, som indtil 2016 gennem 200 år fungerede som
Københavns Kommunes psykiatriske hospital.
Roskilde Kommune købte i 2020 den vestlige del
af bygningsanlægget og udvikler området med
naturgenopretning, boliger, kultur og erhverv.
Turen er 3 km lang. Den kan forlænges med en
smuk tur i Boserup Skov.

Sankt Hans gamle kapel og kirkegård

På kirkegården ligger patienter og medarbejdere
fra Sankt Hans hospital. Kapellet bruges i dag til
kunstudstillinger og koncerter.
5 Kurhuset
Kurhuset blev bygget i 1859 og tegnet af arkitekt
M.G. Bindesbøl. Først fungerede det som mandshospital, men fra 1880 blev det kvindehospital.
I museet under Kurhuset fortælles Sankt Hans’
historie, og der vises kunstværker udført af patienter. En stor del af området og bygningerne
blev i 2020 solgt til Roskilde Kommune. Området
skal bruges som rekreativt område og boliger for
400 familier.
Turen kan forlænges til
6 Boserup skov
Skoven er kendt for sin blomsterrigdom om
foråret, blandt andet for sine tre forskellige arter
af anemoner. Kør ad Boserupvej, og stop ved en
af de tre P-pladser (ved Skovly, “den høje parkeringsplads” eller ved Boserup Sanatorium)

erne, som her oprettede deres internationale
efterskole. I dag bruges bygningerne af Skolerne
i Boserup – skoler til børn og unge med behov for
et anderledes tilbud.

10
Ringøen

Herfra er der en smuk gåtur mod stranden
Midt i Boserup Skov ligger Boserupgård Naturcenter, som drives af Roskilde Kommune.

9
Lerskrænten

8 Midgårdsormen
Midgårdsormen er en 300 meter lang ”balancesti” lavet af træstammer og andre naturmaterialer. Den snor sig igennem skoven fra P-pladsen
og ned til Kattinge Vig. I de stejle skrænter ned
mod Kattinge Vig og Roskilde Fjord kan man se
rester af køkkenmøddinger fra stenalderen.
9 Lerskrænten

Boserup
Sanatorium

7

Lerskrænten er en populær klatreskrænt og et
af de mest besøgte steder i Boserup Skov. Herfra
er der en fantastisk udsigt over Kattinge Vig og
Ringøen.

8 Midgårdsormen

10 Ringøen
Fra Lerskrænten kan du se ud mod Ringøen. Øen
er et fuglereservat, og det er ulovligt at gå i land
i fuglenes yngletid. Skoven, der kan ses bag ved
Ringøen, er den privatejede Bognæs Skov, hvor
bl.a. havørnen yngler.

6
BOSERUP SKOV

Boserup Skov, der er fredet, ligger ud til Roskilde
Fjord. Skoven er en del af Nationalpark Skjoldungernes Land.
7 Boserup Sanatorium
Sanatoriet blev opført i 1901 som tuberkulosehospital. Det blev lagt under Sankt Hans Hospital i
1940. Bygningerne blev i 1993 solgt til Tvindskol-

Roskilde Ruter guider dig rundt i byen
Roskilde Ruter er en række ture på 2-3 kilometer gennem Roskilde og
omegn, som fremhæver særligt interessante steder undervejs. Ruterne er
tematiske guides til oplevelser i Roskilde – du kan enten følge ruterne fra
første til sidste nummer eller bruge dem som inspiration til selv at gå på
opdagelse.
Roskilde byder på utallige kulturoplevelser. Roskilde Domkirke er UNESCO
verdensarv, de vilde vikinger huserer på Vikingeskibsmuseet, og der er ga-

ranti for en fest på Ragnarock – museet for pop, rock og ungdomskultur.
Og byen ligger som blommen i et æg omgivet af unikke naturoplevelser i
skovene, ved fjorden, søerne og Nationalpark Skjoldungernes Land.
Oplevelser står i kø i byen, hvad enten fokus er på byens righoldige historie, på kunst og kultur eller på naturens skatkammer.
Velkommen til #alletiders Roskilde!

