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het rosenborg slot in kopenhagen is omringd 
door slotgrachten en een groot park.
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REIZEN NAAR  
DENEMARKEN

MET DE AUTO

Reisroute
Voor het uitstippelen van een reisroute naar Kopenhagen of een andere bestemming in 
Denemarken, kun je gebruikmaken van de volgende routeplanners: 
• ANWB o  anwb.nl. 
• Michelin o  viamichelin.com. 
• Touring o  touring.be.
• VAB o  vab.be. 

Andere interessante websites:
• Verkeersinformatie o  vejdirektoratet.dk en trafikken.dk. 
• Grote Beltbrug o  storebaelt.dk. 
• Øresundsbrug o  oresundsbron.dk. 

Autopechservices in België en Nederland
• KACB Koninklijke Automobielclub van België: Aarlenstraat 53, 1040 Brussel 
T  (02) 287 09 11. Fax: (02) 230 75 84 o  racb.be.
• Touring: Wetstraat 44, 1040 Brussel T  (02) 233 23 28 of (02) 233 23 29 en (070) 344 
777 o  touring.be.
• VAB: Pastoor Coplaan 100, 2070 Zwijndrecht T  (03) 253 61 30 o  vab.be.
• ANWB Contact Center: Wassenaarseweg 220, 2596 EC Den Haag T  (088) 269 22 22 
o  anwb.nl.

Rijbewijs
Een Belgisch of Nederlands rijbewijs volstaat. 

MET DE TREIN 
Voor prijzen en dienstregelingen van treinen kun je terecht in de grotere stations, bij de 
reisagent en op de volgende websites: 
• Belgische Spoorwegen o  b-europe.com.
• Nederlandse Spoorwegen o  ns.nl en nsinternational.nl. 
• Deense Spoorwegen o  dsb.dk. 
• Eurail Passes o  eurail.com. 



X
  47

het beeld van de kleine zeemeermin, amper 1 m  
hoog, is van de hand van edward eriksen.
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De plaats is schitterend gekozen en je kunt er 
mooie wandelingen maken.
X  Rudolph Tegners Museum: Helemaal in het 
uiterste noorden van het eiland Sjælland, 2  km 
van het badplaatsje Dronningmølle en ongeveer 
15 km ten westen van Helsingør. Ben je met de 
auto, neem dan de weg die nauwgezet de kustlijn 
volgt. Hij voert je langs heel wat badplaatsjes en 
vakantiedorpen. Een ervan is Dronningmølle. In 
het centrum van het dorp staat aan je linkerhand 
een bord naar het Tegners Museum. Het is 2 km 
verderop, midden in het platteland, tussen de hei-
destruiken en de akkers T  49 71 91 77 o  ru-
dolphtegner.dk. Juni-aug. di.-zo. 11.00-18.00 u; 
dag. half april-mei en begin sept. 12.00-17.00 u. 
Toegangsprijs: 50  DKK, gratis voor kinderen tot 
15  jaar en met de CPH Card. Een opmerkelijk fi-
guur toch, deze Tegner (1873-1950). Hij hoefde in 
elk geval niet te rekenen op de sympathie van zijn 
tijdgenoten. De reden daarvoor waren zijn ex-
treemrechtse trekjes en zijn zekere sympathie 
voor het gedachtegoed van de nazi’s, die hij ook 
na afloop van de oorlog niet liet varen. Daarom 
sloot hij zich op in deze afschuwelijke betonnen 

bunker zonder zijramen (al het licht is zenitaal), 
waar tegenwoordig zijn volledige werk te zien is. 
Veel gipsen beelden en tientallen voorstudies, de 
meeste reusachtig groot, soms ruw en onafge-
werkt, soms vulgair en zwaar, alsof ze met een bijl 
zijn bewerkt. Andere zijn dan weer heel vrouwe-
lijk en elegant, vol terughoudendheid en heel deli-
caat. Zijn werk is ontzettend gevarieerd, en dat 
maakt het interessant.
Zijn werk Drie Dorstige Kinderen is een van de 
meest aangrijpende werken. Ook mooi is De Blin-
de in Marrakech, dat aan het werk Les Bourgeois 
de Calais van Rodin doet denken, of de ‘wals’ van 
drie vrouwen. Maar ook is er die afschuwelijke 
Apollo, waaronder de vrouw van de beeldhouwer 
een laatste rustplaats kreeg. Zijn monumentale 
Shakespeare en het opmerkelijke Denemarken 
tijdens de Bezetting zijn al even wanstaltig. Teg-
ner zelf ligt onder de koepel begraven. In de om-
liggende heidevelden staan ook nog her en der 
enkele beelden. Is het museum gesloten, dan kun 
je daar al een glimp opvangen van het universum 
van deze beeldhouwer. Bovendien is een wande-
ling in de frisse lucht altijd meegenomen.

TISVILDELEJE

Een dure en erg drukke badplaats die bij de inwoners van Kopenhagen erg in trek is. 
Prachtig zandstrand. De hele kust werd tweehonderd jaar geleden met eiken en beuken 
beplant om de plek tegen de oprukkende duinen te beschermen. Het dorpje Tibirke, 
3 km van Tisvildeleje, werd volledig onder het zand bedolven, op de kerk na. Aange-
naam landschap van heuvels en bossen.

Meer informatie op o  tisvilde.dk.

AANKOMST EN VERTREK

• Van en naar Kopenhagen: trein via Hillerød 
(S-Tog  A), circa om de 10  min. De volledige rit 
duurt ongeveer 1½ u.
• Van half juni tot eind augustus rijdt er een kust-
tram.

SLAPEN

H  jeugdherberg Sankt Helene:  Bygmar-
ken 30` T  48 70 98 50 o  helene.dk. Rece`ptie 
geopend 8.00-22.00 u in de zomer. Overnach-
ting in een slaapzaal 200 DKK (juli-sept.); twee-
persoonskamer 625-925  DKK, afhankelijk van 

het kamertype (bungalow, gezinskamer of uit-
gerust appartement) en het seizoen; ontbijt 
 circa 80  DKK. Wifi. Groot complex te midden 
van het groen. Verschillende mogelijkheden van 
goedkoop tot duur: een bed in een slaapzaal 
met vijf  bedden, hytter (bungalows) met keu-
kentje (in de sanitaire blokken vind je een vol-
ledig uitgeruste keuken), gezinskamers met 
 eigen badkamer en volledige uitgeruste appar-
tementen (vier tot zes  personen). Wasmachi-
nes, barbecue. In de zomer heel wat activiteiten 
(minigolf, petanque, tafeltennis, fietsverhuur, 
enzovoort).
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HILLERØD

Dit gemoedelijke stadje ligt langs de oevers van een meer, tegenover een van de mooiste 
kastelen van het land: Frederiksborg. Dat renaissancekasteel is voor de Denen wat Ver-
sailles voor de Fransen is, een symbool van de absolute monarchie. Het stadje ligt rond 
een voetgangersgebied, de Slotsgade, die een heel landelijke charme ademt.

AANKOMST EN VERTREK

• Van en naar Kopenhagen:  rechtstreekse S-
tog A om de 10 min. Rit van 45 min. Van het sta-
tion van Hillerød is het ongeveer 15 min lopen tot 
het kasteel.
• Van en naar Helsingør: 2 treinen per dag. Rit 
van 30 min.

PARKEREN

P  Weinig tot geen parkeerplaatsen in de stad. 
Je bent verplicht naar een stedelijk parkeerterrein 
te gaan, maar dat is duur (’s zondags wel gratis). 
Op zo. kun je naast het kasteel gratis parkeren.

NUTTIGE ADRESSEN

I  Bureau voor Toerisme:  Frederiksværks-
gade  2A` T  49 21 13 33 o  visitnordsjaelland.
com. Naast het kasteel. Geopend juni-sept. ma.-
za. 10.00-16.00 u., aug. ook zo. 10.00-14.00 u, rest 
van het jaar ma.-wo. gesloten`. Reserveringen van 
kamers bij particulieren.
A  M/V Frederiksborg (boot op het meer): 
T  48 24 26 26 o  partrederiet.dk. Half mei-half 
sept. dag. 11.00-17.00 u. Prijs: 30 DKK, gratis met de 
CPH Card. Duur: 35 min`. Het schip is slechts beschei-
den, maar het is de koninklijke manier om bij het 
kasteel te komen: via het meer! Vertrek van het cen-
trale plein en aankomst in de tuin van het kasteel.

SLAPEN

GOedKOOP TOT dOORSneePRijS
Minder dan 800 DKK of € 107

C  Camping Hillerød:  Blytækkervej  18` 
T  48  26 48  54 o  hillerodcamping.dk. Onge-
veer 1 km ten ̀zuiden van het centrum. Neem voor 
je bij het kasteel komt links de Slangerupgade en 
vervolgens de 2de straat links (Mogensens`vej); 
de camping ligt iets verderop. Geopend april-
sept.: receptie 8.00-12.00 u en 16.00-20100  u. 
Reken op 230  DKK voor 2  personen met auto, 

afhankelijk van het seizoen. Tweepersoonsbun-
galows 420-520 DKK. Gratis douche`. Groot groen 
terrein dat met mooie bomen is beplant, prachtig 
gemaaid, een Engels golfterrein waardig. Ook de 
rest is even onberispelijk: de efficiënte en toch 
vriendelijke ontvangst, het sanitair in mooie, lan-
delijke gebouwen, de mooie keuken, de wasma-
chines. Verhuur van fietsen. Een bijzonder goed 
onderhouden camping.
H  danhostel Hillerød: Nordiske Lejrskole og 
Kursuscenter, Lejrskolevej  4 `T  48 26 19 86 
o  hillerodhostel.dk. Ongeveer 2,5 km ten oos-
ten van het centrum, in de buurt van het zieken-
huis` (sygehus). Bus 301 of 302 vanaf het cen-
trum. Slechts 5 min lopen. Vraag de chauffeur 
naar het Conference Center. Vanaf het meer 
(kant van de stad) neem je de Skansevej naar 
het oosten, 6de straat rechts aan Skovledet, 2de 
naar links. Niet gemakkelijk te vinden. Het hele 
jaar door geopend behalve tijdens de kerstva-
kantie. Receptie 8.00-15.00 u (za.-zo. 10.30 u) 
en 17.00-19.00 u. Slaapzaal 220 DKK; tweeper-
soonskamer met of zonder badkamer 520-
735  DKK. Ontbijtbuffet niet inbegrepen. Wifi`. 
Een opmerkelijke ligging, midden in het bos, in 
hutjes die mooi opgaan in de omgeving. De 
luxe-uitvoering van een jeugdherberg, heel erg 
schoon, modern en met veel licht. Hier logeren 
studenten, groepen, gezinnen, maar ook toeris-
ten. Prima comfort, maar let op: je moet de ka-
mers voor vertrek zelf schoonmaken. Grote keu-
ken en speelzaal in de kelder. Mogelijkheid om 
een lunchpakket te bestellen. Niet duur.

ETEN, IETS DRINKEN

GOedKOOP TOT dOORSneePRijS
Minder dan 200 DKK of € 27

RD  Café Vivaldi: Torvet 11` T  48 22 14 88. 
Dag. geopend 10.00-17.00 u. Gerechten 90-
260  DKK`. Dit café ligt aan het centrale plein. 
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Enkele tafeltjes met rechtstreeks uitzicht op het 
meer en het kasteel dat achter de bomen ver-
scholen ligt. Internationale kaart met broodjes 
en lekkere salade.
R  Rib House: Slotsgade 52` T  43 52 54 00. 
200 m van de ingang van het kasteel. Dag. ge-
opend 11.00-22.00 u. Lunchgerechten circa 
100 DKK, ’s avonds 140-299 DKK`. Specialiteiten 
van gegrild vlees, opgediend in een heel sober 
ingerichte zaal met een adembenemend uitzicht 
op het kasteel. Schitterend terras om nog meer 
te genieten van het uitzicht.

WAT IS ER TE ZIEN?

XXX  Frederiksborg:  duidelijk aangegeven 
en je kunt het niet missen, want dit is het grootste 
kasteel van Scandinavië! o  dnm.dk. Vanaf het 
station neem je bus  301 of 302. Dag. geopend 
april-okt. 10.00-17.00 u; rest van het jaar dag. 
11.00-15.00 u. Toegangsprijs: 75 DKK; kortingen 
mogelijk, gratis met de CPH Card. De toegang tot 
het park is gratis (het hele jaar door dag. geopend 
10.00 u-zonsondergang, laatste toegang om 
21.00 u).  Een bijna verplicht bezoek! Het kasteel, 
omringd door een uitgestrekt barokpark, verheft 
zich majestueus op drie eilandjes tegenover het 
centrum van Hillerød. Het werd in 1560 door Fre-
derik II gebouwd en na 1620 door zijn zoon Christi-
aan  IV uitgebreid en verbouwd in Hollandse re-
naissancestijl. Elegante gebouwen van rode 
baksteen met kopergroene daken en torens. Het 
hoofdgebouw brandde in 1859 gedeeltelijk af, 
maar het werd door de Ny-Carlsbergstichting 
prachtig gerestaureerd. Tot 1848 was het de ver-
blijfplaats van de koningen en alle kroningen von-
den er plaats. Vandaag is het nationaal Ge-
schiedkundig Museum er gevestigd. Om het 
kasteel te bereiken, moet je eerst over de slot-
grachten en vervolgens door twee walmuren. Dan 

kom je op de grote binnenplaats waarop een 
prachtige fontein staat. Op een delicate manier 
doet ze de hele Deense mythologie uit de doeken. 
Links en rechts zijvleugels, helemaal achteraan, 
over het kleine bruggetje, ligt het eigenlijke kas-
teel op het water.

Het bezoek
Verspreid over drie verdiepingen, in bijna negen-
tig zalen, bevindt zich het topje van de Deense 
kunst door de eeuwen heen: meubilair, schilder-
kunst, staatsieportretten, koffers, oude boeken, 
aardewerk enzovoort.
• Het bezoek start in de Rozenzaal, die nog in 
dezelfde staat is als in de tijd van Chris tiaan  IV, 
met stucwerk op het plafond, marmeren zuilen en 
met leer beklede muren.
• Dan loop je naar het triforium (balkon) van de 
kapel, net als in Kronborg het enige gebouw dat 
van de branden gespaard bleef. In de kapel had-
den heel wat koninklijke en prinselijke huwelijken 
plaats. De muren zijn bedekt met wapenschilden 
en verguld stucwerk. Let ook op het altaar en de 
ebbenhouten preekstoel met zilveren versierin-
gen, en op de privéloges. De meest indrukwek-
kende bezienswaardigheid hier is echter het orgel 
uit 1610. Het bestaat uit 1001 pijpen en het werd 
vervaardigd uit ebbenhout, zilver en ivoor. Elke do. 
tussen 13.30 en 14.00 u heeft er een orgeldemon-
stratie plaats (inlichtingen bij de entree van het 
kasteel). Op zo. worden in de kapel geregeld con-
certen gegeven.
• De audiëntiezalen (voorlopig gesloten van-
wege werkzaamheden), met marmervloer en ba-
dend in het licht, steken uit boven de slotgrachten 
en de tuinen. Dit deel van het kasteel is het enige 
dat sinds 1680 onveranderd is gebleven. Een on-
gelofelijke kroonluchter met daarop een hert (bij-
na op ware grootte!) en een volledig barok pla-

TWEE VOLKSLIEDEREN VOOR EEN LAND  |  Denemarken is een van de wei-
nige landen ter wereld die twee volksliederen hebben. Het ene heet Kong Kristian en 
wordt gespeeld in aanwezigheid van de koninklijke familie. Het andere, Der er et yn-
digt land, wordt gezongen op nationale feestdagen, zonder de troonopvolgers.

WiST je diT?
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fond met wit stucwerk. Christiaan V wordt er als 
een Romeinse keizer op afgebeeld! Iets verderop 
in een hoek zie je de koninklijke lift (1693). Die 
werd manueel bediend, als Zijne Majesteit geen 
zin had om de trappen omhoog te lopen!
• Dan doorkruis je een ontelbaar aantal zalen die 
per historisch tijdperk zijn gemeubileerd. Let in 
zaal 30 vooral op de schitterende astronomische 
klok.
• De staatsiezaal (Grand Hall) biedt een onver-
moede rijkdom. Ze werd volledig gerestaureerd in 
de gangbare stijl ten tijde van Christiaan IV. Enge-
len, nimfen en andere vrouwelijke figuren kleuren 
het gesculpteerde plafond in haut-reliëf.
• Opnieuw een reeks salons en zalen, de ene nog 
rijkelijker versierd dan de andere, met nog meer 
stucwerk, tafels met inlegwerk, dressoirs, penant-

tafels en schilderijen. Let in zaal 39 op de mecha-
nische wereldbol uit de 17de eeuw.
• Helemaal boven, onder de hanenbalken, is de 
afdeling moderne kunst van het nationaal  
Geschiedkundig Museum (inbegrepen). Schil-
derijen van beroemde Deense heren en dames 
uit de 20ste  eeuw. Politici, actrices, muzikan-
ten, iedereen passeert de revue, van het zelf-
portret van Lars van Trier over een karikatuur 
van Deense nazi’s tot de ontdekkingsreizigers 
van Groenland! Een perfecte aanvulling op de 
talrijke vorstelijke portretten in de rest van het 
kasteel.
• Het park: immens en prachtig. Aan de ene 
kant zijn er de romantische tuinen met het bad-
huis, aan de andere de barokke tuinen die in 1996 
heraangelegd werden naar plannen uit 1725.

ROSKILDE
 50.050 INWONERS

Deze stad ligt minder dan 40 km ten westen van Kopenhagen en was de hoofdstad van 
het Deense koninkrijk van de 10de tot de 15de eeuw. De vorsten werden er gekroond en 
begraven in de schitterende kathedraal (Werelderfgoed), die tot de 20ste eeuw de enige 
van Sjælland was! De strategische ligging van de stad, diep in een goed beschutte fjord 
en bijna helemaal door land omringd, maakte van Roskilde een belangrijk handelscen-
trum. Die tijd wordt uitvoerig in beeld gebracht in het beroemde museum voor Viking-
boten. De stad heeft in 1998 haar duizendjarig bestaan gevierd.

AANKOMST EN VERTREK

S  Treinstation (plattegrond  B3):  Jernbane-
gade 1` T  70 13 14 15.
• Van en naar Kopenhagen:  alle treinen naar 
het zuiden of westen gaan via Roskilde, ongeveer 
6 treinen per uur. Zelfs ’s nachts hoef je nooit langer 
dan 50  min te wachten! Sommige treinen rijden 
rechtstreeks naar de luchthaven. Rit van 30 min.
• Van en naar Odense:  om de 30-40  min. Rit 
van 1 u en 10 min.
• Van en naar Holbæk: om de 30 min. Rit van 
20  min. Eén op de twee treinen rijdt verder tot 
Kalundborg (rit van circa 1 uur).
• Van en naar Køge: 1-2 treinen per uur. Rit van 
25 min.
• Van en naar Vordingborg (naar het eiland 
Møn) en Nykøbing (eiland Falster): om de 30 min. 
Rit van 1 uur naar Vordingborg, 1 u en 25 min naar 
Nykøbing.

O  Busstation (plattegrond  B3):  Jernbane-
gade` T  36 13 14 15.
• Van en naar Hillerød: bus 600S, overdag om 
de 20  min. Halte tegenover het treinstation. Rit 
van circa 1 u en 20 min.

PARKEREN

In het centrum mag je slechts 2 tot 3 uur parkeren. 
Er zijn 2 parkeerterreinen waar je de auto dag en 
nacht gratis kunt achterlaten: het parkeerterrein 
bij het Vikingschipmuseum (plattegrond  A1) en 
een meer centraal gelegen terrein (platte-
grond A2).

NUTTIGE ADRESSEN

I  Bureau voor Toerisme (plattegrond  a2): 
Stændertorvet 1` T  46 31 65 65 o  visitroskilde.
com. `Geopend ma.-vr. 10.00-17.00 u (okt.-maart 
16.00 u), za. 10.00-13.00 u`. Goede brochure en 
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Plaatsen opgenomen op de Werelderfgoedlijst van Unesco
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A  Nuttige adressen
I  Bureau voor Toerisme
1 Jupiter Cykler  

(fietsenverhuur)
2 Apotheek
3 Ziekenhuis
4 Politie
5 Meny Roskilde (supermarkt)

CH  Slapen
10 Jeugdherberg Danhostel  

Roskilde Vandrerhjem
11 Roskilde Camping

R  Eten
20 Cafe Vivaldi
21 Viking Gourmet Burger

23 Raadhuskælderen
24 Bryggergarden

DME  Iets drinken, naar muziek 
luisteren, dansen

30 Cafe Polzter
31 Gimle
32 Dansebar
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kaarten (Engelstalig). Reserveringen voor B&B’s 
(commissie).
B  Postkantoor (plattegrond B2-3): Algade 51, 
in de supermarkt Kvickly. Geopend ma.-vr. 10.00-
17.30 u, za. 10.00-13.00 u.`

s  Bank:  op het hoofdplein, tegenover het Bu-
reau voor Toerisme. Geldautomaat.
f  Fietsenverhuur (plattegrond a3, 1): Jupiter 
Cykler, Gullandsstræde 3` T  46 35 04 20. Geopend 
ma.-za. 10.00-17.30 u (vr. 18.00 u, za. 15.00 u). 
Fietsen vanaf 80 DKK per dag.`

A  Politie (plattegrond  a3, 4):  Skovbogade  3 
T  114 (dringende hulp) of 46 35 14 48.`

A  apotheek (plattegrond B3, 2): Dom Apote-
ket, Algade 52` T  46 32 32 77. Dag en nacht ge-
opend. Na 18.00 u (za. 15.00 u) en op zo. moet je 
21 DKK toeslag betalen.
A  Ziekenhuis (plattegrond B3, 3): Køgevej 7` 
T  46 32 32 00.
k  Supermarkten:  Meny Roskilde (platte-
grond a2-3, 5), Skomagergade 11, geopend ma.-za. 
9.00-20.00 u, zo. 10.00-17.00 u en irma, Skomager-
gade 11.

SLAPEN IN ROSKILDE  
EN OMGEVING

GOedKOOP TOT dOORSneePRijS
Minder dan 400-800 DKK of € 54-107

C  Roskilde Camping (buiten plattegrond, 
via B1, 11): Baunehøjvej 7, Veddelev` T  46 75 
79 96 o  roskildecamping.dk. Ten noorden van 
de stad, 4  km via route 6. Neem bij het bus-
station bus 603 naar Veddelev, die vlak bij de 
ingang stopt; om de 30 min 7.00-24.00 u. Ge-
opend april-sept. Reken op 180 DKK `voor 2 per-
sonen met tent en auto. Uitgeruste bungalow 
550-650 DKK (+90 DKK per persoon); apparte-
ment 700 DKK voor 2 personen. De omgeving is 
fantastisch: een groot en hellend open terrein 
met voldoende schaduw dat zich uitstrekt van 
de flank van de heuvel tot aan de rand van de 
fjord. Strand (meer keitjes dan zand), houten 
ponton, picknicktafels langs het water, keuken, 
luxesanitair (het lijkt wel een hotel), super-
marktje, restaurant, volleybalveld, speeltoe-
stellen en zelfs wat geit jes voor de kinderen. 
Alles is voorzien, zelfs de zonsondergang die 

de daken van de kathedraal in de verte rood 
kleurt! Let op: het kan er hard waaien en in de 
zomer is er vanwege de drukte nogal veel la-
waai.
H  jeugdherberg danhostel Roskilde Van-
drerhjem (plattegrond a1, 10): Vindeboder 7` 
T  46 35 21 84 o  danhostelroskilde.dk. Het 
hele jaar door geopend, receptie 7.00-22.00 u 
(winter 20.00 u). In de zomer is reserveren `aan-
bevolen. Slaapzaal (3-6 bedden) 200-250 DKK; 
tweepersoonskamer 525-700  DKK, afhankelijk 
van het seizoen. Ontbijt (fantastisch buffet, zo-
veel je op kunt) 65 DKK. Beddengoed 60 DKK. 
Wifi`. Een vrij aparte jeugdherberg voor het 
haven museum van Roskilde. Vier grote moderne 
gebouwen van hout en glas, onderling verbon-
den door loopbruggetjes, herinneren aan de 
reuzengrote opslagplaatsen voor boten. Onbe-
rispelijk schoon en comfortabel, aan alles is 
gedacht: douche en wc in elke kamer, wasma-
chine, uitgeruste keuken, zithoek met tv, geen 
avondklok. Werkelijk heel aardig.
H  Gammel lejre B&B: Orehøjvej 3A, in Gam-
mel Lejre T  27 52 82 38 o  gammellejrebb.dk. 
Circa 7 km van Roskilde, via route 155 naar Hol-
bæk, daar naar links (aangegeven). Het hele jaar 
geopend. Tweepersoonskamer 595 DKK. Rustig 
en gezellig adresje in een piepklein dorpje met 
huizen met rieten daken, netjes naast elkaar 
langs een enkele straat. De jonge en sympa-
thieke eigenaren verhuren slechts een kamer. 
Het lijkt wel een eenkamerflat met badkamer en 
keukenhoek. De kamer bevindt zich in een los-
staand bijgebouw. Groot grasveld achteraan. 
Vanuit het dorp brengt een paadje je naar wat 
overblijfselen van een Vikingkerkhof. Klein mu-
seum voor wie er meer over wil weten.
H  Kamers bij particulieren: circa 550 DKK 
voor 2  personen. Ontbijt niet inbegrepen. Een 
van de goedkoopste manieren om te overnach-
ten. Het Bureau voor Toerisme houdt zich bezig 
met de reserveringen.

lUXUeUS TOT Heel lUXUeUS
Meer dan 800 DKK of € 107

HR  Svogerslev Kro: Hovedgade 45, in Svo-
gerslev` T  46 38 30 05 o  svogerslevkro.dk. 
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Onge`veer 5  km ten westen van Roskilde. 
Bus 201A. Tweepersoonskamer 975 DKK. Ont-
bijtbuffet inbegrepen. Twee- tot vijfgangen-
menu 275-450 DKK. Wifi`. Een mooie herberg uit 
1727, met een strooien dak en een roze geschil-
derde bakstenen gevel. Redelijk rustig, ondanks 
de nabijheid van de weg. De kamers liggen ver-
spreid over lage huisjes rond een grote tuin. De 
kamers in het hoofdgebouw hebben een zeker 
karakter; de kamers in de huisjes zijn nogal ge-
woon, maar wel comfortabel. De eetkamer 
daarentegen draagt haar leeftijd met verve. Dat 
zorgt voor sfeer, huiselijkheid en gezelligheid. 
Het restaurant is uitstekend, met vooral (veel) 
Deense specialiteiten. Het menu verandert om 
de twee maanden, afhankelijk van het seizoens-
aanbod. Altijd vertegenwoordigd: crêpes suzet-
te die aan tafel geflambeerd worden.
H  Hotel Skjoldenæsholm:  Skjoldenæs-
vej 106, in Jystrup` T  57 53 87 50 o  skj.dk. 
Ongeveer 25 km ten zuiden van R`oskilde, dicht 
bij Jystrup. Het hele jaar door geopend, behalve 
tijdens de kerstvakantie. Tweepersoonskamer 
vanaf 1275 DKK. Ontbijtbuffet inbegrepen. Wifi`. 
Schitterend landhuis uit 1766 in neoclassicisti-
sche stijl, gebouwd te midden van een park en 
dicht bij een meertje. Zeven generaties lang 
was het in handen van de familie Bruun de 
Neergaard. De begane grond is adembenemend 
mooi: salon, biljartzaal en andere vertrekken, 
alle nog in hun prachtige oorspronkelijke staat. 
De kamers ademen niet dezelfde charme als het 
geheel, ze zijn modern en perfect uitgerust. Er is 
ook een golfterrein met achttien holes. Een niet 
te missen charmeadres … als je portemonnee 
het toelaat.

ETEN

GOedKOOP TOT ieTS lUXUeUZeR
Minder dan 150-250 DKK of € 20-33)

R  Bryggergarden (plattegrond B2, 24): Al-
gade 15` T  46 35 01 03. Dag. geopend 10.30-
23.00 u (vr.-za. 24.00 u, zo. 22.00 u); pauze mo-
gelijk 16.00-17.00 u.` Lunch smørrebrød 
70-120 DKK; dinergerechten 130-300 DKK`. Mid-
den in het centrum. Je komt hierheen omdat het 
huis al vijftien jaar een goede naam heeft: ‘het 

rollen van de donder’, dat is Bryggergryde! 
Worstjes (cocktail) en stevige stukken varkens-
vlees, opgediend in een dikke saus en met de 
pan op tafel. Niet hoogstaand, maar je smult 
met plezier. Deze stevige maaltijden worden 
opgediend in een met donker hout afgewerkte 
eetzaal. Terras aan de straat voor een glas. At-
tente bediening.
R  Viking Gourmet Burger (plattegrond B3, 
21): Hersegade 12A T  46 49 61 00. Geopend 
di.-zo. 17.00-21.00 u (vr.-za. 12.00 u). Burgers 
120-135 DKK. De kaart is eentalig (Deens), maar 
de chef zal die heel bereidwillig voor je verta-
len, hoe druk hij het ook heeft. In deze leuke, 
smalle kantine is het altijd druk. Families, vrien-
den en uitgedoste stelletjes zitten aan een van 
de tafeltjes en smullen van de gigantische, chi-
que gourmet burgers  … Een tiental soorten: 
met guacamole, met kip, vegetarisch, met erg 
pikante jalapeño, met notensla, Parmezaanse 
kaas of gedroogde tomaten. En dat is nog niet 
alles, je kunt ook zelf je hamburger samenstel-
len. Je kiest ook welke frietjes je wilt, en welke 
(meestal huisgemaakte) saus. Lekker met je 
handen eten, heerlijk! Ook om mee te nemen.
RD  Cafe Vivaldi (plattegrond  a2-3, 20): 
Stændertorvet 8` T  46 37 40 05. Dag. geopend 
10.00-22.00 u (vr.-za. 23.00 u, keuken 21.00 u). 
Gerechten 100-200 DKK`. Aan het hoofdplein 
van de stad (waar je ook kunt parkeren). Het ter-
ras in hartje centrum, vlak bij de kathedraal, is 
een ideale plek voor een salade of broodje voor 
de lunch. Internationale kaart. ’s Avonds tref je 
in dit café een groot deel van de plaatselijke 
jeugd aan.

lUXUeUS
Meer dan 250 DKK of € 33

R  Raadhuskælderen (plattegrond a2, 23): 
Stændertorvet, in de kelder van het stadhuis 
T  46 36 01 00. Dag`. geopend, behalve zon- en 
feestdagen, 11.00-23.00 u (keuken 21.00 u). 
Lunch smørrebrød 70-120  DKK; burgers en 
broodjes 120-150  DKK, dinergerechten 200-
350  DKK of twee- tot driegangenmenu 318-
388  DKK`. Mooi bakstenen gebouw met oude 
gevel. Een leuke plek om na een bezoek aan de 
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kathedraal nog even na te praten op het binnen-
pleintje, genietend van het zonnetje. Hier be-
waarden de edelen in de 15de eeuw hun goede 
wijn. Daarna was hier gedurende bijna vijfhon-
derd jaar het stadsarchief gevestigd. Toen lag 
de weg een stuk lager dan nu. Nu moet je vier 
treden afdalen om dit restaurant onder het stad-
huis te betreden. Elegante, typisch Scandinavi-
sche inrichting. ’s Middags een mooie keuze aan 
smørrebrød, ’s avonds specialiteiten van grilla-
des.

IETS DRINKEN, NAAR 
MUZIEK LUISTEREN, DANSEN

D  Cafe Polzter (plattegrond a2-3, 30): Sko-
magergade 48` T  46 36 64 11. Geopend wo.-do. 
16.00-24.00 u, vr.-za. 12.00-2.00 u`. Een preten-
tieloze kroeg, voor een biertje met de stedelin-
gen. Enkele tafels en een kleine bar. De vreemde 
voorwerpen op de kast staan langzaam te ver-
stoffen … Een leuk wijkcafé, waar de tijd lang-
zaam voorbijglijdt. Aardige binnenhof met bo-
men, die ’s avonds oranje kleurt door de lampjes.
DM  Gimle (plattegrond  a3, 31):  Hellig-
korsvej 2 ̀T  46 37 19 82 o  gimle.dk. Geopend 
di.-wo. 12.00-24.00 u, do. 12.00-2.00 u, vr.-za. 
12.00-5.00 u, zo. 10.00-24.00 u. Beperkt pro-
gramma in de zomer. The place to be!` Trefpunt 
van studenten en tegelijk ook de meest trendy 
tent van Roskilde. Op vr.- en za.avond treden er 
vanaf 20.00 u groepen op, meestal rock & folk 
(maar soms ook hard). Na de optredens wordt er 
gedanst. Leuke, studentikoze sfeer. Doorde-
weeks heel wat rustiger, iets té zelfs. De uitba-
ter probeert die slapte op te vangen door activi-
teiten voor kinderen te organiseren!
DE  dansebar (plattegrond B3, 32): Jern-
banegade  6A` Naast het station. Geopend do. 
vanaf 22.00 u, vr.-za. vanaf 23.00 u. Toegangs-
prijs: circa 60  DKK, meestal gratis vanaf 
24.00 u`. Dance en pop. Vooral jongeren die wil-
len feesten. Dresscode: fashion baby.

WAT IS ER TE ZIEN EN  
TE DOEN?

XXXm  domkirke (kathedraal; platte-
grond  a2):  o  roskildedomkirke.dk. Dag. ge-
opend april-sept. 10.00 (zo. 13.00)-18.00 u, de rest 

van het jaar 10.00 (zo. 13.00)-16.00 u.` De openings-
tijden kunnen veranderen, afhankelijk van de mis. 
Toegangsprijs: 60  DKK; kortingen mogelijk, gratis 
voor jongeren tot 17 jaar en met de CPH Card. Gra-
tis meertalige folder bij de ingang van de kerk, een 
handig hulpmiddel als je een naam wilt weten bij 
de vele graftombes in de kerk.` Deze immense kerk 
van rode baksteen is Wereld erfgoed. Met de hoge 
spitsen steekt ze uit boven het centrum van Ros-
kilde, waarvan ze het embleem is. De in de 
12de eeuw ingewijde kerk pronkt met een geslaag-
de combinatie van romaanse en gotische elemen-
ten. Schitterend interieur. Alle Deense vorsten en 
sommige van hun echtgenotes liggen hier begra-
ven, 37 in totaal. Het oudste graf is dat van Harald 
Blåtand, die op deze plek de eerste houten kathe-
draal liet optrekken en die hier rond 986 werd be-
graven. Het jongste is dat van Frederik IX die hier 
sinds 1972 van een eeuwige rust geniet. Sommige 
graftombes zijn gewoon plomp, andere meester-
werken van stenen kantwerk.
In het midden ligt het koor, met daaromheen het 
koorgestoelte dat uit 1420 dateert. Let op de 
prachtige details van de figuren van het houtsnij-
werk en op de schitterende H. Joris met de draak, 
met kleuren die nog steeds levendig zijn. Centraal 
zie je een mooi Antwerps retabel uit 1580 in re-
naissancestijl. Daarachter verbergt zich het lig-
gende grafbeeld van koningin Margaretha  I, de 
eenmaakster van Scandinavië, gemaakt van wit 
en grijs marmer. Kijk even omhoog en geniet van 
het orgel uit 1554, het is een van de oudste van 
Noord-Europa. Gratis orgelconcerten van juni tot 
augustus, elke do. om 20.00 u.
Rond het schip ligt een tiental kapellen. Sta ze-
ker even stil bij die van Christiaan IV (1620) en let 
op de ongelofelijk weelderige versieringen, een 
orgie van barok: bewerkte sarcofagen, een prach-
tig smeedijzeren hek (1618) en een fresco waarop 
de koning met zijn enorme lichaam zijn toehoor-
ders verplettert, met de uitstraling van een gezet-
te musketier. Aan dezelfde kant zie je ook de grote 
Glücksborgkapel en ten slotte zie je het graf van 
kong (koning) Christiaan IX. En bekijk zeker ook de 
kapel van de drie wijzen met fresco’s uit de 
15de eeuw. In het midden zie je de prachtige, mar-
meren graven van Frederik II en Christiaan III. Het 
lijken wel antieke tempels.
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XXXd  Vikingeskibs Museet (Viking-
schipmuseum en het museumeiland; platte-
grond a1): Vindeboder 12` T  46 30 02 00 o  vi-
kingeskibsmuseet.dk. Vanaf het busstation 
bus 204 (1-2 per uur) richting Veddelev. Ongeveer 
2 km van het cen`trum, duidelijk aangegeven. Dag. 
geopend juni-aug. 10.00-17.00 u; sept.-mei 10.00-
16.00 u. Toegangsprijs (museum en eiland): 
130 DKK, kortingen mogelijk, gr`atis voor jongeren 
tot 18 jaar, geen korting met de CPH Card. Meer-
talige folders en film; gidsje 20 DKK`. Dit museum 
ontstond in de nasleep van twee buitengewone 
ontdekkingen. Eerst was er de vondst in 1962 van 
vijf Vikingschepen uit het einde van de 11de eeuw 
die in de fjord van Roskilde waren vergaan om een 
reden die lange tijd een mysterie bleef. Toen in 
1997 werd begonnen met de bouw van een mu-
seum werden nog eens negen andere schepen 
blootgelegd. Twee eveneens uit de periode van de 
Vikingen, de andere zeven uit de middeleeuwen. 
Ongelofelijk toch!
• Museumeiland: zo bereik je het museum. In 
feite is het een haven met een aantal werkplaat-
sen (alleen in de zomer dag. 10.00-17.00 u, za.-zo. 
in het tussenseizoen) waar oude schepen worden 
gemaakt, hersteld en herbouwd … Langs de ka-

den kun je een dertigtal boten bewonderen. Ze 
zijn allemaal uit het Noorden afkomstig en ge-
bouwd volgens de traditionele methoden. Je ziet 
er onder meer de Zeehengst (Sea Stallion), een 
replica van een van de vijf Vikingschepen die in 
1962 zijn ontdekt. De reus van bijna 30  m lang, 
met zowel zeilen als roeiriemen (4,65  m lang!), 
heeft in 2007 een grote tocht naar Ierland onder-
nomen, via Noorwegen, de Orkney-eilanden en 
Schotland, om daarna de volgende zomer via een 
zuidelijker route naar Denemarken terug te keren. 
De reis nam telkens anderhalve maand in beslag. 
Er werd gevaren op de traditionele manier, maar 
wel met een gps om zich te oriënteren! In de zo-
mer is het druk op het eiland en er is altijd iets te 
zien. Neem bijvoorbeeld de scheepswerf, waar 
steeds wel een of ander prachtig vaartuig op sta-
pel ligt.
Meestal is er ook wel een of andere workshop 
bezig: touwslagerij, vlechten, smeden … Wie met 
kinderen op stap is: er zijn ook workshops voor 
kinderen waar elke week een ander thema be-
handeld wordt (alleen het gebruikte materiaal 
moet worden betaald). Heb je ondertussen honger 
als een Viking? Loop dan even binnen in Café 
Knarr (dag. geopend 11.00-16.00 u, gerechten 

HARALD MET DE BLAUWE TAND  |  Wat een vreemde bijnaam! Blå, ‘blauw’ in 
het Deens, betekent ook ‘somber’. Je kunt er dus van uitgaan dat de koning rotte 
tanden had of dat hij misschien wel hield van bosbessen en die in overvloed at, waar-
door zijn mond paars kleurde. Maar hoogstwaarschijnlijk betekende de bijnaam in 
werkelijkheid ‘blå teint’ of ‘gebruind’, wat niet zo vaak voorkwam bij Vikingen.

WiST je diT?

PARFUMS OF WASEMS?  |  Er is al heel wat geschreven over de hygiëne van de 
Vikingen. Een Engels kroniekschrijver vertelde dat deze gevreesde strijders zich op 
zaterdag wasten, hun lange haren nat maakten en getooid met mooie juwelen de 
vrouwen verleidden. Een Arabische bode omschreef ze in 920 dan weer als de ‘vuilste 
van alle schepsels van Allah’. Ze wasten zich niet nadat ze hun behoefte hadden ge-
daan of de liefde hadden bedreven en nog veel minder nadat ze hadden gegeten. Wie 
had het bij het rechte eind?

WiST je diT?
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65-155 DKK). In de keuken worden alleen produc-
ten gebruikt die de Vikingen zelf ook gebruikten 
(waaronder producten die ze van hun tochten 
meebrachten). De recepten zijn echter wel van nu, 
er zat nu eenmaal geen kookboek in het hand-
schoenkastje van een drakar …
• Vikingschipmuseum:  aan de rand van het 
water; via grote panoramische ramen heb je uit-
zicht op de fjord. Hier kun je een blik werpen op 
de  min of meer gave karkassen van vijf Viking-
schepen die hier in 1962 werden gevonden. Ze 
dateren uit de periode 1040-1070 en ze werden bij 
Skuldelev, in de fjord van Roskilde, tot zinken ge-
bracht om vreemde invallen te verhinderen. Toen 
de vijf schepen uit de modder werden gehaald, 
moest het hout onmiddellijk worden behandeld. 
Immers, hout dat zo lang in het water heeft gele-
gen, mag niet drogen of het verpulvert. Daarom 
werden de poriën gevuld met honderden kilo’s gly-
col, een speciale vloeistof. De vijf boten die hier 
tentoongesteld worden, zijn allemaal verschillend, 
van handelsboot tot oorlogsboot (soms ook wel 
drakar genoemd). Het grootste schip, waarnaar de 
Zeehengst werd gebouwd, werd wellicht rond het 
jaar 1042 in Ierland gebouwd. Als aanvulling op 
een bezoek aan de boten zijn er een aantal glazen 
kasten die de ongewone geschiedenis van de Vi-
kingen illustreren. Er worden twee interessante 

films afgespeeld: een over het lichten van de 
scheepswrakken (in de kelder), de andere over de 
reis van de Zeehengst (op de begane grond).
• Tochtje met een Vikingschip:  mei-sept., 
1-5 afvaarten per dag. Duur: 40-50 min., verlaten 
en binnen varen van de haven inbegrepen. Circa 
110 DKK boven op de prijs van het toegangskaart-
je. Je gaat aan boord van een kleine boot. Staat er 
voldoende wind, dan worden de zeilen gehesen. 
Is het windstil, dan wordt er geroeid. Ook het in- 
en uitvaren van de haven  gebeurt met de riemen. 
Het tochtje is toch wel vrij kort.
X  Museum van Roskilde (plattegrond  B2): 
Sankt Ols Gade 18` T  46 31 65 29 o  roskilde-
mu`seum.dk. Het hele jaar dag. geopend 11.00-
16.00 u (wo. 21.00 u). Toegangsprijs: 25 DKK; kor-
tingen mogelijk, gratis voor jongeren tot 17  jaar`. 
Een streekmuseum dat de verschillende aspecten 
van de plaatselijke geschiedenis en het dagelijkse 
leven uit de doeken doet aan de hand van een hele 
reeks gebruiksvoorwerpen. Weinig uitleg: het doel 
is om vooral de sfeer van een bepaalde periode te 
belichten. Heel aardig is de middeleeuwse afde-
ling, met opmerkelijke stukken zoals oud schoei-
sel, een kraan uit de 13de eeuw met daarop de kop 
van een basilisk, een koffer van ivoren plaatjes uit 
de 12de  eeuw, een mooie gekruisigde Christus, 
een maquette van de middeleeuwse stad … Ver-

in het vikingschipmuseum zijn de min of meer 
gave karkassen van vijf vikingschepen te zien.
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der ook oude boeken, een verzameling boerenkle-
ren (mooi borduurwerk), kostuums uit de 18de en 
19de eeuw, oude uithangborden, meubilair uit de 
voorbije eeuwen en helemaal boven een verzame-
ling hoge schoenen waarbij die van Mary Poppins 
zouden verbleken. Alles is erg mooi in beeld ge-
bracht.
Het museum heeft diverse bijgebouwen, zoals 
een kruidenier en een slagerswinkel uit de ja-
ren 1920 die nog in oorspronkelijke staat zijn!
X  Roskilde Palace (voormalig bisschoppe-
lijk paleis; plattegrond  a-B2):  Stændertor-
vet 3D, naast de kathedraal, aan het grote plein. 
Een harmonieuze constructie uit 1736 in prachtig 
boterbloemgeel, via de Absalonboog met de ka-
thedraal verbonden. Als de koning en zijn gevolg 
in de buurt waren, vonden ze hier een onder-
komen. Het paleis herbergt het museum voor 
Moderne Kunst (Museet for Samtidskunst): 
o  samtidskunst.dk. Geopend di.-zo. 12.00-
17.00 u (wo. 20.00 u, zo. 16.00 u). Toegangsprijs: 
50 DKK, kortingen mogelijk, gratis voor jongeren 
tot 18 jaar en met de CPH Card. Tijdelijke tentoon-
stellingen voor liefhebbers van moderne kunst. 
Zelfs tot in de wc’s zie je soms kunstwerken. Aan 
de andere kant van het plein is nog een galerij 
(di.-zo. 12.00-17.00 u; gratis toegang) en in de zo-
mer een heerlijk beeldentuintje.
j  Wandelen in de havenbuurt en de wijk 
Sankt jørgensberg is aangenaam. Oude be-
schermde huizen en kronkelige straatjes.
F  Boottocht op de fjord: vertrek van de haven, 
naast het Vikingschipmuseum en het museumei-
land` T  46 75 64 60 (Sagafjord) o  sagafjord.dk. 
Juli-aug. dag. tochtjes op de fjord, 12.00, 15.00 en 
19.00 u; mei-juni, sept. slechts 1-2 afvaarten; april 
en okt. alleen za.-zo. Prijs: 125 DKK; korting voor 
kinderen. Duur van de boottocht: 1½-3 uur. Maal-

tijd: circa 200 DKK voor de lunch, het dubbele in 
de avond. Een drijvend restaurant, maar je kunt 
ook aan boord gaan zonder iets te eten. We raden 
je aan om de boot van 15.00 u te nemen. Dat is de 
enige tocht waarbij geen maaltijd inbegrepen is 
en die dus goedkoper is. We herhalen dat je bij 
het museumeiland een tochtje per Vikingschip 
kunt maken (zie boven).

EVENEMENT

• Rockfestival:  jaarlijks heeft in Roskilde eind 
juni of begin juli het grootste rockfestival van 
Noord-Europa plaats. Geen individuele kaartjes, 
maar pasjes die van tevoren via internet moeten 
worden gekocht en die voor de v`olledige duur van 
het festival en de dagen ervoor geldig zijn. Duur 
(1 dag: 995 DKK, 8 dagen: circa 1995 DKK), maar 
alles is inbegrepen: de concerten, de camping, de 
douches en het parkeerterrein T  46 36 66 13 
o  roskilde-festival.dk`. Een festival dat geen en-
kele rechtgeaarde muziekliefhebber zou mogen 
missen. Uitstekende line-up met de beste bands 
van het moment. Naast Denen ook veel buitenlan-
ders: Noren, Zweden, Duitsers, Finnen, Belgen, 
Nederlanders en soms ook muziekliefhebbers 
vanaf de andere kant van Europa. Tijdens het fes-
tival kun je ter plaatse kamperen op een speciaal 
voor de gelegenheid aangelegd terrein. De andere 
campings zijn dan helemaal leeg. De bevolking 
stijgt van 50.000 naar 125.000.
• Nu we het er toch over hebben, sinds 2016 vind 
je in Roskilde ook een rockmuseum waar de ge-
schiedenis van de rockmuziek geschetst wordt 
van de jaren 1950 tot nu. o  museumragnarock.dk 
T  46 31 68 54. Geopend di.-zo. 10.00-17.00 u 
(wo.-do. 22.00 u). Toegangsprijs: 90  DKK, gratis 
voor jongeren tot 17  jaar. Tijdelijke tentoonstel-
lingen.

HIPPE OVERLEDENEN  |  Voor het equivalent van € 100 biedt de gemeente 
Roskilde de nabestaanden van de overledene aan een QR-code op de grafsteen te 
laten zetten. Die kan gescand worden en zo krijgen bezoekers van het kerkhof de 
foto van de overledene te zien en details over diens leven. De vooruitgang staat 
niet stil!

WiST je diT?


