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På sporet af fortiden

JÆTTESTUE  
GPS 55°35’59.00”N 11°59’41.00”Ø

Find vej 
Kør mod syd fra Gl. Lejre og 
ad Ledreborg Allé. Drej til højre efter 300 meter 
og fortsæt ad Blæsenborgvej og Højbyvej. Drej til 
venstre ad Klostergårdsvej mod Øm. Grusvejen til 
jættestuen ligger overfor Klostergårdsvej 60. 

Øm Jættestue blev genopdaget i 1832, og i lø-
bet af få år ændrede man jættestuens udseende 
ved at lave et nyt stengærde rundt om højen og 
sætte dør i indgangen til kammeret. Selvom Øm 
Jættestues udseende er præget af ændringerne 
i 1830’erne, fremstår gangen og selve kammeret 
oprindeligt og er et godt eksempel på, hvordan 
en jættestue har set ud indeni. 

Jættestuens kammer, som er 7 meter langt og 
2 meter bredt, er bygget af 15 bæresten og 4 
dæksten. Indgangen har 7 par bæresten, hvor 
kun det inderste par er overdækket. Der er en 
offentlig parkeringsplads og info-skilte ved Øm 
Jættestue. Husk lommelygte!

SKALDYNGE
GPS 55°40’19.00”N 11°48’54.00”Ø

Find vej
Kør via Gevninge og 
Rye mod Munkholmbroen. Før broen ligger der en 
parke ringsplads til venstre. Gå fra denne via stien til 
skoven mod syd. Når I kommer til broen kan I langs 
vandløbet finde spor af skaldynger. 

Skaldyngerne ved Munkholm er blot en af 
de mange skaldynger, som findes langs kysten 
ved Isefjord og Roskilde Fjord. Et godt sted, at 
se sporene fra de mange skaldynger, er syd for 
parkeringspladsen ved Munkholmbroen. Følg 
stien ind i skoven fra parkeringspladsen. 

Følg stien til I kommer til en lille bro over et 
vandløb. Langs dette vandløb kan I finde spor 
af skaldynger på siderne af vandløbet. Især ved 
rævegrave og muldvarpeskud kan man se store 
mænger skaller, som er blevet rodet op. Der er 
en offentlig parkeringsplads ved Munkholm-
broen. Grav ikke i skaldyngerne, da det er vigtigt 
at bevare dem.



Lejre Museum

VOLDSTED 
GPS 55°39’53.00”N 12°00’36.00”Ø

Find vej 
Kør til Gevninge og drej til højre 
mod Roskilde. Drej til højre mod Kornerup efter 300 
meter og fortsæt mod nord ad Boserupvej. Nebbe Slot 
ligger ved den nordvestlige del af Kattinge Sø. Der er 
parkering med informationsskilte syd for vandløbet. 

Nebbe Slot kan i dag ses som tre banker langs 
Kattinge Søs nordvestlige bred. Nebbe Slot ken-
des allerede fra 1315 fra skriftlige kilder, men er 
sandsynligvis ældre. Nebbe Slot har ikke været 
en stor borg, men på den sydlige lille banke har 
der stået et forsvarstårn og bankerne har været 
omgivet af vand. 

Fra midten af 1300-tallet kommer borgen i Kong 
Valdemar Atterdags eje, men hans datter, Dron-
ning Margrethe 1., overlod den allerede i 1375 
til bispen i Roskilde. Herefter mistede borgen sin 
betydning og forfaldt. Nebbe Slot er aldrig 
blevet udgravet, men skanninger af bankerne viser 
rester af en stenmur og fundamentet til tårnet.

SKIBSSÆTNING
GPS 55°37’02.00”N 11°58’24.00”Ø

Find vej 
I kan parkere ved Lejre Museum 
og gå ned langs den gamle dæmning mod øst til 
skibssætningen. Der er info-skilte ved skibssætnin-
gen og gratis entré på Lejre Museum, hvor I kan få 
mere at vide om Lejres fortid.

Skibssætningen ved Gl. Lejre er et af de 
mest synlige spor på det magtcentrum, der har 
været i vikingetiden ved Gl. Lejre. Man kan i dag 
se resterne af to skibssætninger, men der findes 
tegninger af to andre skibssætninger, som har 
ligget syd for de tilbageværende. 

I området mellem højen og skibssætningen har 
arkæologer udgravet 55 grave fra vikingetiden.
Én af de mange grave indeholdt en herremand, 
som havde fået en halshugget slave med som 
gravgave. En anden grav indeholdt en smed, 
som havde fået sit værktøj med sig. Fundene fra 
gravene indgår i oldtidsudstillingen på National-
museet.

BRONZEALDERHØJ
GPS 55°40’18.00”N 11°51’15.00”Ø

Find vej 
Kør over Gevninge til Rye og videre 
ad Munkholmvej. 750 meter efter Ryegaard Gods, 
er der en lille parkeringsplads til højre. Sakshøjene 
kan se fra vejen og der er et informationsskilt ved 
parkeringspladsen. 

Sakshøjene er tre flotte bronzealderhøje ved 
Rye. Højene ligger i et område med en af de høje-
ste koncentrationer af bronzealderhøje i Danmark. 
Sakshøjene er ikke blevet udgravet, så det vides 
ikke, om de indeholder jordfæstegrave, urner eller 
begge dele. Et gæt kan være, at de indeholder en 
egetræskiste placeret midt i højen og eventuelt 
senere nedsatte urner i siderne. 

Sakshøjene er gode eksempler på, at højene fra 
bronzealderen ligger på steder, hvorfra de kan 
ses vidt omkring. Fra Sakshøjene kan I gå videre 
ind i Ryegård Dyrehave og se andre bronze-
alderhøje. Der er en lille parkeringsplads ved 
Munkholmvejen, som går forbi højene. 

Lejre Museum er udgangspunkt for mange inte-
ressante udflugter i landskabet. Fortidsmin derne 
i denne folder er udvalgt på baggrund af børne-
udstillingen ”På sporet af fortiden”, som kan ses 
på Lejre Museum indtil marts 2012. Stederne kan 
naturligvis besøges uafhængigt af udstil lingen. 

Folderen er bygget op med en kort forklaring 
på, hvad du ser hvert sted, samt en anvisning 
på, hvordan du finder derud. Har du GPS kan du 
navigere efter positionsangivel sen øverst. 

Nationalpark. Lejre og Roskilde Kommuner 
samarbejder med et stort netværk af museer, 
organisationer og foreninger om at få udpeget 
en nationalpark i det historiske landskab fra 
Roskilde Fjord over Lejre til skovhøjlandet midt 
på Sjælland. Skjoldungelandet er et pilotprojekt, 
der skal vise vejen for den kommende national-
park. Skjoldungelandet genskaber naturområder 
m.m., anviser vandrestier, etablerer publikums-
faciliteter og fremmer formidlingen af natur og 
landskab. Se mere på www.kulturnatur.dk

UD I LANDSKABET
FRA LEJRE MUSEUM


