
De Lokale anbefaler: 48 timer i Roskilde: Pigtråd, vikinger, verdensarv 

 

Dag 1  

 

Verdensarv og royalt stjernestøv i Roskilde Domkirke 
Start dagen med at sætte ’hak’ ved et absolut must-see i Roskilde! Roskilde 
Domkirke, der er udpeget til UNESCOs verdensarv, er et opslagsværk over 
europæisk arkitekturs udvikling og et af Skandinaviens tidligste eksempler på en 
større kirkebygning i teglsten. Og så er ikke færre end 38 konger og dronninger 
begravet med pomp, pragt og guld netop her! 
 
Snyd ikke dig selv for at gå en runde udenfor kirken, og se de imponerede 
gravkapeller udefra. 

Panoramaudsigt og kildevand 
Fra domkirken mod Roskilde Havn kommer du forbi en af byens ti kildespring – 
Sankt Hans Kilde. Historisk menes Roskilde at have haft op til 24 aktive kilder, 
og det opsigtsvækkende antal kildevæld sneg sig da også ind, da byen i sin tid 
blev navngivet ’Roars-kilde’. 
 
Fra markvejen bag domkirken, har du fuld panoramaudsigt over Roskilde Fjord, 
mens du tager turen ned gennem Byparken 

 

 

 
Vikingeliv, fjordpause … og en skjult perle! 
På Roskilde Havn vælger du selv, om det er byens største vaffelis, en stille stund 
med kig udover fjorden eller endnu flere historiske oplevelser, der skal fyldes 
på. Sidstnævnte er Vikingeskibsmuseet en sikker garant for. Her finder du de 
originale Skuldelev-skibe, Museumsøen med rytmiske lyde fra smedjen og 
bådebyggerens øksehug. Og det 30 meter lange krigsskib, Havhingsten. 
 
Er der stadig energi i benene, så tag stien fra havnen til det gamle fiskerleje, Skt. 
Jørgensbjerg. Her kan du besøge kirken, L.A. Rings Atelier eller lade ungerne få 
fri leg på legepladsen, mens du nyder udsigten over havnen. 

 
Kaffesejlads eller rekreativt stop i Sct. Hans Have 
Skal dagens historiske indtryk skyldes ned, så er der tilbagelænet hygge og 
fjordudsigt, når den sejlende restaurant Sagafjord byder på en smuk 
kaffesejlads i Nationalpark Skjoldungernes Land. Skibet er en sand perle fra 
1950’erne, der oprindeligt blev bygget som passagerfærge i Norge, men som i 
dag byder på rolige sejladser i første række til det unikke fjordlandskab. 

 

 

Området omkring Sct. Hans Hospital et sandt rekreativt åndehul for de lokale. 
Slut dagen af med lækkert hjemmebag, smagfuld kaffe og duften af 
krydderurter og blomster, når du sætter dig til rette i det gamle drivhus i Sct. 
Hans Have. Du når oasen til fods via Fjordstien fra Roskilde Havn (ca. 2 km – 
mulighed for bus retur til Roskilde). 
 

 

  



Dag 2  

 Urbant morgen-boost på Musicon 
I dag tager vi et gigantisk skridt op i det 20. århundrede, hvor arkitektur og 
moderne byudvikling blander sig med pulserende beats, brede 
bakkenbarter og afslappet street-style. 
 
Start i Roskildes nye bydel, Musicon, hvor prisvindende arkitektur pulserer 
side om side med skatervenlige regnvandsanlæg, containerbutikker og 
hyggelige caféer. Start evt. dagen med en øko-brunch hos Local By Me og 
gå herefter på opdagelse i området, som er præget af stor, kreativ 
byggelyst. 

 
RAGNAROCK – en rock-star museumsoplevelse 
Musicons absolutte guldæg er RAGNAROCK, der med guldnittet facade og den 
røde løber rullet ud byder dig velkommen ind i dansk rock, pop og 
ungdomskulturs historie. Kør en tur på den gigantiske pladespiller, bliv en del af 
verdens største kor, mød fanboys og fangirls og meget, meget mere. En sand 
arkitektonisk museumsperle der funkler lige så stærkt og farverigt inde som 
ude. 

 
  

Skater-trip og kulørte lamper 
Din vej tilbage til centrum byder på mere nytænkning. Musicon-stien er 
både et bindeled mellem Roskildes middelalderlige centrum og den nye 
bydel. Og stien er præget af kulørte lamper og interaktiv belysning, der 
giver en sjov og legende tur, når mørket falder på. Har I løbehjul med på 
ferien, så husk dem endelig og vis dine tricks. 

 
Frokost i Roskildes historiske centrum 
Tilbage i centrum er der masser af muligheder for at få maddepoterne tanket 
op. I Restaurant Raadhuskælderens hyggelige have sidder du bogstaveligt talt i 
domkirkens skygge, med en kold øl i glasset og klassiske, danske frokostretter 
på tallerkenen. På samme side af torvet, i byens tidligere rådhus, finder du 
Roskildes økologiske madhus, Grundsmag. Her er både indretningen og maden 
ærlig, lokal og simpel. 

 

 

 
Underjordisk uhygge og nostalgisk tidslomme - to oversete perler 
Under byens torv finder du Sankt Laurentius’ Kirkeruin fra den tidlige 
middelalder. Tag turen op i det gamle kirketårn, der har fungeret som 
både fængsel, rådhustårn og udkigspost! 
 
I Lützhøfts Købmandsgård er der købmandsliv fuld af charme og hygge. 
Her er tiden sat i stå i 1920. Fyld rygsækken med bolsjer i brunt papir, 
håndlavede børster, glansbilleder og bliklegetøj. 

 
Aften-chill med god musik 
Gør et aftenstop på Roskildes spillested og ungdomskulturhus, Gimle. Her er 
både store koncertbaskere såvel som intime cafékoncerter. Du kan også få 
musikken serveret sammen med et måltid i café The Raven. 
 

  
 


