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Vikingeskibshallen 

Vikingeskibshallen - der huser de fem verdensberømte Skuldelevskibe - er smukt placeret ved grønne 
områder op mod Roskilde Domkirke og med fjorden som en spektakulær baggrund til de originale vi-
kingeskibe.  
Bølger skyller mod Vikingeskibshallens store glasparti, der giver frit udsyn til den temperamentsfulde 
fjord, vikingeskibenes naturlige element.  
 
Museets faste udstillinger tager udgangspunkt i det marinarkæologiske fund fra 1962 - de fem 
Skuldelevskibe - og fortæller skibenes historier om krig, handel og rejser til fjerne egne - historien 
om Nordens maritime eventyr i vikingetiden.   
 
Her vises en introduktionsfilm om udgravningen af vikingeskibene, hvordan de skrøbelige rester blev 
konserveret og rekonstrueret og om, hvordan vikingeskibsmuseets bådeværft bygger nøjagtige re-
konstruktioner, der gennem forsøgsrejser giver ny viden om de muligheder skibene åbnede for forti-
dens mennesker.  



Vikingeskibshallen 

Den selvejende institution 
VIKINGESKIBSHALLEN I ROSKILDE 

er stiftet 6. juni 1963 af Nationalmuseet, der udgravede skibene 1957-62, 
af Christiani & Nielsen, Knud Højgaards Fond, Otto Mønsteds Fond og Tuborgfondet, der bekostede skibenes 

bjærgning og konservering samt Roskilde Kommune, der støttede opførelse. 
 

Kay Bojesen og W.M. Vetts Fond bekostede udgravningerne 1957-59. 
 

Hallen er bekostet af Staten, Roskilde By og A. Jespersens & Søns Fond. 
Den blev opført 1966-68 og indviet 20. juni 1969 af H.M. Kong Frederik IX. 
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Museumsøen 

Fortid og nutid mødes på Museumsøen 
 
På Museumsøen ligger havnen, bådeværftet og Tunet - vikingernes mødested - hvor man også finder 
Café Knarr.  
 
Museumshavnen rummer den store samling af traditionelle nordiske træbåde og rekonstruerede vikin-
geskibe, der giver et billede af hvordan originalskibene så ud for 1000 år siden. 
 
På bådeværftet formidler vores dygtige bådebyggere vikingetidens håndværk og bådebygningskultur. 
Her træder man ind på et aktivt værft og følge bådebyggeren på nært hold. 
 
Tunet danner rammen for museets sommeraktiviteter. Museets håndværkere demonstrerer forskelli-
ge håndværk fra vikingetiden i deres åbne værksteder. Hos smeden kan man forme det glødende jern 
og slå hovedet på sømmet eller mød håndværkere, der hjælper med at flette pil, lave tov eller skære 
runer i træ.   



Vikingeskibsmuseets bådeværft 

På bådeværftet, der ligger på Museumsøen, bygges der klinkbyggede brugsbåde med det formål at 
bevare de maritime håndværk, der er knyttet til disse både. Arbejdet foregår, så publikum har mulig-
hed for at følge håndværkerne på nært hold.  
 
Bådeværftets speciale er rekonstruktioner af forhistoriske både i fuld størrelse, efter datidens me-
toder. Men vi bygger også nye både med udgangspunkt i de gamle traditioner og restaurerer og repa-
rerer bevaringsværdige både. Der tages byggeopgaver ind fra private og andre museet. 



Museumshavnen 

Siden åbningen af Vikingeskibshallen i 1969 har museet opbygget en stor samling af traditionelle nor-
diske bådtyper. I samlingen kan vikingetidens bådebygningstraditioner spores - fra det rekonstruere-
de vikingeskib til fiskerjollen fra Frederikssund bygget 1000 år senere.  
 
Bådsamling omfatter i dag 39 fartøjer; rekonstruerede vikingeskibe, traditionelle nordiske både fra 
Norge, Færøerne, Sverige, Finland og Danmark, isbåde, kirkebåde, en langbåd fra en fransk fregat og 
etnografiske både som kajakker fra Grønland og Borneo.   
 
Mange er bygget på museets eget værft, og bruges aktivt i sejladstjenesten, hvor skolebørn og gæ-
ster oplever en tur på Roskilde Fjord. Rekonstruktionerne sejles på længere sommertogter af tilhø-
rende bådelaug. 



Udstillinger på Vikingeskibsmuseet 

Museets udstillinger er moderne historiefortællinger om vikingerne og deres skibe. Traditionel muse-
umsformidling i tekst og billeder kombineres med lys, lyd, digitale installationer, aktiviteter og kunst-
neriske udtryk for at gøre den maritime historie levende, for store som små. 
 
Publikum føres ikke tilbage i tiden - kulturhistorien bringes ind i nutiden... 


