
Nordsjællandsruten fra Værebro Å til Roskilde 

 
Turens indhold: 

 

Værebro Ådal 
Værebro Å syd for Stenløse by, går den gennem en ådal, der er usædvanlig 

bred efter sjællandske forhold. Værebro Ådal har lige fra den tidligste middel-
alder med sine søer og moser været Nordsjællands grænse mod sydvest.  

I forhistorisk tid var ådalen syd om Stenløse og Veksø og ind mod Ganløse en 
fjordarm og en del af Roskilde Fjord. Ådalen er nu fredet. 
 

Bondegården Engtoften i Østrup er en gammel bondegård fra 1600-tallet. 
Den blev i slutningen af 1600-tallet givet i gave fra Frederik den Tredje til en af 

Københavns borgmestre sammen med Østrup landsby. Gaven var en belønning 
for borgmesterens indsats og økonomiske støtte til kongen under svenskens 

belejring af København få år tidligere (1658 – 1660). Gården inviterer til at 
man kan komme forbi og indtage det historiske, naturskønne område. Gården 

drives økologisk med herefordkvæg, og der er en gårdbutik med slag af kødet. 
 

Østrupgård går tilabge til 1500-tallet, hvor den var ejet af Roskildes Bisp. Ved 
reformationen overgik den til kong Frederik II, der forærede den til 

Københavns Borgmester (i lighed med Bondegården) Den nuværende 
hovedbygning er fra 1819. 
 

Fuglereservatet Gundsømagle Sø. Gundsømagle Sø og dens nærmeste 
omgivelser er på over300 hektar. Her blev det fuglerige område genskabt i 

1984.  
Her er mange forskellige typer af vådområder foruden skov, græsarealer og 

marker. Her er 2 fuletårne og trampesti imellem dem langs den sydlige bred af 
søen. desuden er der en 300m lang gangbro gennem rørskov. 

 
Kirkerup Kirke er fra 1100-tallet. Kirken er kendt for sine fine kalkmalerier. 

Kirken er åben for besøg mellem kl. 10 og 16 alle dage, hvid der ikke er 
kirkelige handlinger. 
 

Gundsølille landsbyen går tilbage til 1500-tallet, hvor den ejedes af kirken. 

Midt i byen står en genforenings sten rejst året efter Sønderjylland blev 
genforenet med Danmark 

Ca. 1 km nordøst for landsbyen på St. Valbyvej ligger et gartneri, der er 
berømt for at have en storkerede med ynglende storke på den høje skorsten. 

Der var unger i 2014. 
 

Ågerup Kirke er fra 1100-tallet med en hel del gammelt interiør. kirken er 

åben for besøgende alle dage fra 8 - 16 når der ikke er kirkelige handlinger.  
 

Trekroner 

er en hastigt voksende bydel i den østlige udkant af Roskilde. Bydelen er kendt 
for sit Universitet (RUC) 

 
Kildemosen og 1000år skoven 



Roskilde by er omgivet af et særdeles smukt og varieret landskab med fjord, 

skov, enge og fritidslandskaber efter råstofindvinding. Kommunen prioriterer 
højt at bevare og styrke en grøn ring af rekreative arealer og forbindelser 

omkring Roskilde by og inddrager derfor ikke længere nye større arealer til 
byformål.  

 
Roskilde:  

Roskilde Domkirke 
Roskilde Domkirke har været kongefamiliens gravkirke gennem århundreder og 

er optaget på UNESCO's liste over verdens umistelige kulturarv. Siden 
begyndelsen af 1400-tallet har Domkirken været kongeslægtens foretrukne 

gravkirke. Efter reformationen er alle danske konger blevet bisat her. Foruden 
gravkapellerne indeholder Domkirken også smukke træskærerarbejder, en 

forgyldt altertavle, kalkmalerier og et klokkespil fra middelalderen samt et 
berømt barokorgel. Skiftende åbningstider i årets løb. Entre. 

 

Vikingeskibsmuseet 
På Vikingeskibsmuseet i Roskilde kan du opleve de fem originale vikingeskibe 

fra 1000-tallet og Havhingsten fra Glendalough. Du får aktivitet og historie, 
atmosfære og et smukt havnemiljø med rekonstruktioner og efterkommere af 

vikingeskibe, som du kan komme ud at sejle i.  
De mange aktiviteter giver indblik i vikingernes liv og arbejde. Når du har 

betalt entreen, kan du deltage i en af de gratis rundvisninger alle dage i 
højsæsonen og i maj, juni og september i weekends og på helligdage. Åbent 

alle dage året rundt 10 - 16 (sommer til 17).   
 

Roskilde Kloster: 
Roskilde Kloster er det første adelige jomfrukloster i Danmark. Klostret ligger 

på det sted, hvor dominikanermunkene, "Sortebrødrene", byggede deres 
kloster i 1200-tallet. Det er den ældst beboede bygning i Roskilde.  

Her findes en samling af 150 malerier fra 1500 til 1700-tallet af høj 

kunstnerisk kvalitet, antikke møbler og kister. I Brahestuen hænger 
Nakkebølletæppet, et rigt broderet kunstværk fra 1589. Klosterkirken har en 

udskåret altertavle og prædikestol, malerier fra 1600-tallet samt Mathisson-
Hansen-orglet. 

De offentlige rundvisninger på dansk onsdag i skolesommerferien (entre) 
Grupperundvisninger for min. 10 kan bestilles.  

 
Roskilde Museum 

Roskilde Museum er byens og egnens kulturhistoriske museum. Udstillingerne i 
Sankt Ols Gade fortæller historien om en af landets historisk mest 

betydningsfulde byer- Danmarks første hovedstad.  
På Roskilde Museum finder man også børnenes museum, Muserum, hvor børn 

kan opleve med hele kroppen, så alle sanser og intelligenser kommer i spil.  
Åbent lørdag 10 - 14  

alle andre dage 11 – 17 Entre. 

 
Lützhøfts Købmandsgård 

I den hyggelige gamle købmandsgård bliver der stadig langet sild og andre 



lækkerier over disken. Købmandsbutikken er indrettet som den så ud omkring 

1920 med salg fra et genskabt varelager fra dengang.  
Åben de fleste dage fra 11 - 17, dog lukket søndage 

Besøgende er velkommen til at færdes i butikken, kontoret og ude i 
købmandsgården, hvis bygninger stammer fra 17-1800-tallet. Adresse: 

Ringstedgade 8 - 10.  
 

Roskilde Havn:  
Roskilde Havn ligger i bunden af Roskilde Fjord som en naturlig del af Roskilde 

by. Der er masser af aktivitet i både lystbådehavnen og museumshavnen.  
 

Museet for Samtidskunst 
 Stændertorvet:  åben 12 - 16, mandag lukket. 

 
Gimle 

Gimle er Roskildes regionale spillested, ungdomskulturhus og studenterhus, 

der har til huse i Roskildes gamle vandværk. Siden år 2000 har Gimle været 
dybt engageret i Roskildes kulturliv. Stedet tilbyder en bred vifte af kulturelle 

arrangementer med kvalitet, indhold og mangfoldighed.  
I cafeen kan man blandt andet opleve små live koncerter, foredrag, 

debataftener, stand up, internationale aftener, børnearrangementer med mere. 
På stedet findes også et dejligt køkken, der tilbyder et sundt og varieret 

menukort til overkommelige priser. 
 

Musicon:  

 Musicon Rabalderstræde 1 huser i øjeblikket op mod 50 grupper af aktører, 
herunder kreative virksomheder, et danseteater, kunstnerværksteder, skatehal, 

ungdomsboliger og musikøvelokaler, som alle bidrager til at skabe et kreativt 
og levende miljø i bydelen.  

Området dækker et areal på 250.000 m2, svarende til omkring 40 
fodboldbaner. Besøgende kan gratis besøge Musicons kæmpe aktivitetspark, 

Rabladerparken, med skatefaciliteter, hængekøjer, trampoliner mm.  


