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Seværdigheder langs Skjoldungestien, Roskilde - Lejre
Roskilde Palæ
Det Kongelige Palæ er opført af Chr. 7. i 1730’erne 
som afløser for byens gamle bispegård. Palæet 
rummer udstillingerne Museet for Samtidskunst 
og Palæfløjene. Entré

Roskilde Domkirke 
Domkirken er opført omkring 1200-tallet og har 
siden 1400-tallet fungeret som kongeligt mau-
solæum. Kirken er et enestående bygningsværk 
optaget på UNESCOs verdensarvsliste. Entré

Roskilde Museum 
Museet rummer udstillinger om Roskilde Bys kul-
turhistorie samt fund og genstande fra Roskilde-
egnen fra oldtid til nutid. Entré

Vikingeskibsmuseet 
Danmarks museum for skibe, søfart og bådebyg-
ningskultur i oldtid og middelalder. Arbejdende 
værksteder og mulighed for sejlads i rekonstru-
erede skibe. Entré

Skt. Jørgensbjerg Kirke 
En af Danmarks ældste stenkirker, opført omkring 
år 1100 og siden udbygget med tårn, våbenhus og 
præsteværelse.

Dyremose og Boserupgård 
Tidligere drænet skovsø retableret i 2011. Søen 
ligger ved naturcenter Boserupgård, der bl.a. bru-
ges til naturformidling.

Stævningsskov, Boserup Skov
Fredet skovareal, der drives som stævningsskov – 
den ældst kendte form for skovdrift.

Svogerslev Sø og Kornerup Sø
Delvis fredede søer med fin flora og fauna – bl.a. 
en artsrig fiskebestand. 

Kornerup Kirke
Danmarks mindste kirke med spir. Kirken er byg-
get omkring år 1200, og spiret tilføjet i 1600-tallet.

Skibssætningen i Gl. Lejre
Resterne af en 80m lang skibssætning fra viking-
etiden. De manglende sten er bl.a. anvendt til vej-
fyld og byggemateriale i 1700/1800-tallet.

Lejre Museum
Lejreområdets kulturhistorie fra oldtid til nutid. 
Gratis adgang.

Trekkingrute
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Skjoldungestien er et netværk af stier, der 
alle går gennem Gl. Lejre. Ifølge sagnene 
var Gl. Lejre hjemsted for kongeslægten 
Skjoldungerne, efter hvem stierne er op-
kaldt.

Den første Skjoldungesti (pink) havde 
grene til Osted, Boserup Skov og Gev-
ninge langs Lejre Å, Kornerup Å og 
Lavringe Å.

Vandrekort Version 1 - juni 2011
Folderen er udgivet af Nationalparkprojekt Skjoldungelandet 
med støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond.

Skjoldungelandet 
Tlf. 46 31 62 81 - www.skjoldungelandet.dk

Skjoldungestiens nye forgreninger (rød) 
går mellem Roskilde og Hvalsø gennem 
skov, overdrev, strandenge, åer, søer og 
åbent agerland. 

Der er et væld af vigtige kulturhistoriske 
minder langs ruten, der løber i et af old-
tidens vigtigste landskabsstrøg. Turen er 
ca. 30 km lang.
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Roskilde Fjord
Internationalt fuglebeskyttelsesområde, Natura2000-
område. Fjorden har været forrådskammer og 
trafikåre siden stenalderen. I horisonten ses konge-
riget Elleore.

Kællingehaven 
Vild natur lige uden for Roskilde Havn. Strandengen 
afgræsses periodevis af får til gavn for floraen.

Skt. Hans Hospital 
Danmarks ældste psykiatriske hospital. Bygningerne, 
der er fra 1800-tallet, er delvis fredede.

Inspektørens Eng 
Tidligere forgrening af Roskilde Fjord, der nu af-
græsses af køer. God mulighed for at se rådyr ved 
skumringstid.

Rørmosen
Sumpskov med et rigt fugleliv. Skoven er tidligere 
stævnet, hvorfor mange træer er flerstammede.

Stilleområde, Boserup Skov 
Knap 40ha skov forbeholdt dyrelivet og de skov-
gæster, der søger skovens dybe stille ro.
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Hvalsø Kirke
Kirken er bygget i 1100/1200-tallet, herefter om-
bygget adskillige gange og fremstår i dag stærkt 
præget af renæssancen. 

Elverdamsådalen
Stærkt kuperet smeltevandsdal fra sidste istid.

Lerbjergtårnet
Markant vartegn i landskabet. Bruges til telekom-
munikation

Bidstrupskovene
Sjællands skovhøjland, overvejende ejet af 
Naturstyrelsen. Mere og mere naturnær skovdrift

Avnsø
Skovsø med mulighed for badning.

Bøllesø 
Tidligere højmose, der som følge af tørvegrav-
ning er forvandlet til en klarvandet sø.

Særløse Overdrev 
Fredet overdrev, der aldrig har været under plov. 
Særlig flora, bl.a. orkideer.

Seværdigheder langs Skjoldungestien, Hvalsø - Lejre
Galleri Henochba
Værksted og galleri for lokale kunstnere.

Skov Hastrup
Hyggelig og autentisk landsby med gadekær.

Særløse Kirke 
Grundlagt i 1300-tallet og beliggende på en bakke 
med storslået udsigt over skovhøjlandet mod sydvest.

Syvhøje 
8 tætliggende gravhøje fra yngre bronzealder eller æl-
dre jernalder, hvoraf endnu ingen er udgravet.

Dellinge Mølle 
Fredet møllegård fra 1700-tallet i privateje. Rekon-
strueret faunapassage (ørredstryg).

Ledreborg Slot 
Et af Danmarks fineste eksempler på barokkens byg-
nings- og landskabsarkitektur. Slotsparken er nyligt 
restaureret med respekt for parkens historie. Entré

Knapsø 
Smukt bugtet sø dannet i Lejres morænelandskab. 
Tidligere karpedam.

Sagnlandet Lejre 
Oplev 10.000 års danmarkshistorie på et sted. 
Arbejdende værksteder,  rekonstruerede oldtids-
miljøer og gamle dyreracer. Entré

Herthadalen
Naturligt dannet dal, der tidligere blev anvendt 
til folkelige grundlovsmøder med op til 10.000 
deltagere. ”Alteret” er et monument opstillet 
til minde om gudinden Hertha i slutningen af 
1700-tallet.

Kongehallen 
500 m2 stor hal fra vikingetiden. Flere lignende 
fund i nærheden vidner om områdets tidligere 
status som magtcentrum.

Galleri Gl.Lejre
Galleri for moderne kunst.
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Skjoldungestien er markeret med pæle med 
piktogrammer i landskabet. 

På enkelte strækninger er  ruten dog markeret 
med pletter på træer.

Skjoldungestien er en trekkingrute anlagt på 
naturens præmisser. Dele af stien kan derfor 
i perioder være vanskeligt passable som følge 
af vejr, vandstand og andre forhold. 

Dele af ruten er ufremkommelige på hjul, og 
ruten i sin helhed kan derfor ikke befærdes 
med cykler, barnevogne, kørestole mv.
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Færdselsregler
Når du færdes i landskabet er der nogle få men 
enkle regler du skal overholde:

u  Hunde skal altid føres i snor

u Vis hensyn til dine omgivelser og hav  
 respekt for andres behov, så alle får en  
 god naturoplevelse

u  Ryd op efter dig selv og efterlad kun   
 dine fodaftryk i naturen


