Kulturelle attraktioner og oplevelser
Nationalpark Skjoldungernes Land har et væld af smukke naturoplevelser. Udover naturen er der
også en række kulturelle attraktioner, der er et besøg værd:
Roskilde Museum: Få et indblik i Roskildes kulturhistorie, fund og genstande fra egnen fra
stenalderen til nu.
Vikingeskibsmuseet: Danmarks eneste museum for skibe, søfart og bådebygningskultur fra
oldtiden og middelalderen. På museet kan man endda selv sejle som en vaskeægte viking i Roskilde
Fjord.
Folkeparken: Den store, grønne park midt i Roskilde med søer, masser af træer og et stort
amfiteater. Parken bruges til lokale arrangementer året rundt som for eksempel motionsløb,
koncerter og teater.
Roskilde Domkirke: Det sidste hvilested for danske dronninger og konger. Den 1000 år gamle
kirke er på UNESCO’s verdensarvsliste.
Lützhøfts Købmandsgård: Købmandsgården blev grundlagt i 1892 og var i drift frem til 1979. I
dag er købmandsgården museum, hvor man kan købe kopier af 1920’ernes sortiment.
Håndværksmuseet: Museet rummer værktøj og redskaber fra cirka 1850-1950 fra trædrejere,
karetmagere, tømrere, snedkere, bødkere, træskomagere og billedskærere.
Sagnlandet Lejre: Sagnlandet Lejre blev stiftet i 1964 for at skabe ny viden om fortiden gennem
forsøg. I det 43 hektar store naturområde finder man huse og miljøer fra stenalderen, jernalderen,
vikingetiden og 1800-tallet, og man kan opleve arbejdende værksteder og gamle husdyrracer.
Ledreborg Slot: Ledreborg Slot er et traditionsbåret slot med både landbrug og skovdrift. Slottet
ligger omgivet af en enestående natur.
Lejre Museum: Lejre Museum rummer udstillinger fra det kulturhistoriske landskab fra oldtiden
til nutiden og blandt andet sagnene om Skjoldungeslægten, der har givet navn til nationalparken.
Frederikssund Museum: Færgegården er det kulturhistoriske lokalmuseum for Frederikssund
Kommune. På museet kan man blive klogere på lokalområdets historie.
Tadre Mølle: Elverdamsdalens vandmøllehistorie kan føres helt tilbage til middelalderen. Ved
Aastrup Kloster har der siden middelalderen ligget mindst 13 vandmøller, og Tadre Mølle er i dag
den eneste bevarede og stadigt fuldt funktionsdygtige mølle.
Lokale producenter: I Nationalpark Skjoldungernes Land er der en række lokale producenter,
der blandt andet byder på mad, øl, vin, kunst og meget andet. I nationalparken findes der særlige
formidlingssteder med guidede ture, undervisning og forskning.

