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Dellinge Mølle ligger utroligt smukt ved Ledreborg Å. Møllen kan
spores tilbage til 1664. De nuværende bygninger er fra omkring
1740. Møllen er i privateje og kan kun ses fra skovvejen.

Dellinge Mølle

Kornerup Kirke med den usædvanlige smukke placering højt over
søen er Danmarks mindste kirke med spir. Der er 35 siddepladser
i kirken, som er fra slutningen af 1100 tallet. Kirken har været
herregårdskapel til Kornerupgård. Den var tidligere anneks til Svogerslev, men blev siden selv hovedkirke. Kirken er åben, når graveren er på kirkegården.

Kornerup Kirke

Herthadalen dannede fra 1850-1940 rammen om grundlovsmøder med mange kendte danskere blandt talerne og op til tusindvis af tilhørere i den skovklædte dal med en talerstol af sten, som
stadig kan ses i dag.

Herthadalen

Ifølge sagaerne og krønikerne rummer gravhøjen de jordiske rester
af Harald Hildetand, der ifølge sagnene var den sidste af Skjoldungerne. Efter sigende skulle Harald Hildetand være faldet ved Bråvallaslaget i kamp mod en rivaliserende konge. Harald Hildetands
Høj er dog betydeligt ældre end vikingetiden. Gravhøjen er en såkaldt langdysse opført i bondestenalderen omkring 3500 f. Kr..

Harald Hildetands Høj

Skibssætningerne er opført i Gl. Lejres storhedstid. I dag findes kun
resterne af to skibssætninger, men indtil år 1800 var der mindst
fire store skibssætninger. Anlægget med de store granitsten har
oprindeligt fremstået med en profil svarende til et vikingeskibes
skrog. Den store skibssætning i Lejre menes at være et monument
knyttet til vikingetidsbegravelserne i området.

Skibssætningerne

Vest for landsbyen ses markeringerne af Lejrehallerne fra vikingetiden. De mægtige haller hører til blandt de største bygninger fra
Danmarks oldtid. Ved markeringerne kan man se et billede af,
hvordan hallerne engang kan have set ud.

Lejrehallerne

KULTURHISTORISKE SEVÆRDIGHEDER

I Kornerup Ådal ligger Kornerup Sø, som er fredet. Korne-rup Sø
har forekomst af almindelige vandfugle og småfugle som nattergal, kærsanger og græshoppesanger. Området er privatejet, og
kan opleves ved færdsel ad offentlige veje og stier.

Lokale kortfoldere

Klaasje & Henry

Slangeallén 2, 4320 Lejre, Tel +45 4648 0878, www.sagnlandet.dk
Entré: Billet gælder hele sæsonen. Voksen 130 kr. Børn (3-11 år) 85 kr.
Studerende 95 kr. (Medbring studiekort). Grupper over 12 personer 5 kr.
rabat ved samlet betaling. Skoler og institutioner pr. barn 40 kr. - 2 lærere/pædagoger gratis. Åbningstider: se www.sagnlandet.dk

Keramikkunst. Besøg showroom på annoncerede dage eller
ring +45 4648 0687 og få en aftale.

Orehøjvej 1c, 4320 Lejre, www.perweiss.dk, www.regius.dk

Keramikerne Lene Regius & Per Weiss

Galleri Gl. Lejre udstiller moderne dansk og international
kunst - altid i tæt samarbejde med kunstnerne selv.
Åbent i udstillingsperioderne: Torsdag, fredag, lørdag og søndag kl. 13 - 17, eller efter aftale.

Orehøjvej 1a, 4320 Lejre, Tel +45 4648 0486, www.galleri-gl-lejre.dk

Galleri Gl. Lejre

KUNST / GALLERI / GÅRDBUTIK m.m.

Oplev fortidens mennesker i kød og blod og tag på opdagelsesrejse i oldtidens landskaber.

SPISESTED / CAFÉ

Sagnlandet Lejre

På Gammel Lejre Bed & Breakfast kan du bo i privat værelsesudlejning midt i Danmarks smukkeste natur og med udsigt til vikingetidens Lejrehaller.

Orehøjvej 3A, 4320 Lejre, Tel +45 2752 8238
booking@gammellejre.dk, www.gammellejre.dk

Gammel Lejre Bed & Breakfast

OVERNATNING

Slangealléen 1, 4320 Lejre, Tel +45 4648 0157, www.herthadalen.dk
Kun åben ved booking

Restaurant Herthadalen

Ledreborg Allé 2A , Lejre 4320, Tel +45 4646 1632, www.fasaneriet.dk

Restaurant Fasaneriet

Blæsenborgvej 2, 4320 Lejre, Tel +45 4648 2240

Lejre Pizza- og Grillbar

Stationsvej 2, 4320 Lejre, Tel +45 5149 0695

Bygaden 21, 4320 Lejre, Tel +45 4647 0078, www.spar.dk/lejre

Super Spar, Lejre

Bygaden 16, 4320 Lejre, Tel +45 4648 0088

Lejre Bageri

Lejrevej 4, 4320 Lejre, www.fakta.dk

Fakta, Lejre

BUTIK / KIOSK

Få en anderledes naturoplevelse på ryggen af islandske heste i
skov og natur.

”Jørgenssæde", Brobjergvej 13, Abbetved, 4060 Kr. Såby, Tel +45 4636 0943
www.sleipnir-naturridning.dk, N.B: Henvendelse pr telefon i tidsrummet
tirsdag-søndag kl. 9-18

Sleipnir-Naturridning

Udstilling på Lejre Museum belyser stedets særlige betydning
for dansk rigshistorie samt mere generelt Lejreområdets øvrige kulturhistorie fra oldtid til nutid.

Orehøjvej 4 B, 4320 Lejre, Tel +45 4648 1468, www.roskildemuseum.dk
Entré: Gratis. Åbent: 2/1 - 30/6: Lørdag - søndag 11-16. 1/7 - 31/8: Alle
dage 11-16. 1/9 - 30/12: Lørdag og søndag 11-16. Uge 8 og uge 42 samt
påske: Alle dage 11-16. St. Bededag, Kristi Himmelfart samt 2. pinsedag
Alle dage 11-16.

Lejre Museum

Ledreborg Slot er et af landets bedst bevarede rokokoanlæg,
inklusiv 80 ha barokhave og et af Danmarks mest helstøbte
kulturmiljøer. Ledreborg er blandt andet kendt for sine store
slotskoncerter i august.

Ledreborg Allé 2 D, 4320 Lejre, T +45 46 48 00 38, www.ledreborg-slot.dk
Ledreborg Park er åben kl. 11.00 – 16.00 alle dage. Entré kr. 25,Fra 1. maj - 30. september kan der bestilles rundvisninger på Ledreborg slot.

Ledreborg Slot og Park

BESØGSSTEDER / MUSEER

Gevninge Træ Drejeri er et trædrejerværksted og galleri med
egne arbejder af unikke træskåle og trækunst udført i spændende træsorter fra de lokale skove og moser, særligt fra
Ledreborg, Lindholm og Boserup skov. Adgang efter aftale.

Abbetvedvej 3, Gevninge, 4000 Roskilde, Tel +45 4640 1919

Velkommen i landskabet

Lokale landskabskort viser vej

Med denne kortfolder kan du let finde frem til interessante
lokaliteter og oplevelser i dit nære landskab.

På Roskilde- og Lejreegnen er der et væld af spændende
naturområder, kulturhistorie og besøgssteder.

Flere steder finder du også gårdbutikker, gallerier, cafeer og
spisesteder.

Du kan begive dig ud til fods, på cykel, i bil - eller du kan
kombinere med bussen. God tur!

Kornerup Sø

Hunde skal altid føres i snor af hensyn til vildtet og af hensyn
til andre gæster i landskabet
Der er flere gode muligheder for gåture i de flotte skove omkring
Ledreborg Slot. Skovene er private, så derfor skal besøgende holde sig på de anlagte stier.

•

Vis respekt for beboere og andre landskabsgæster og hils på
alle, du møder undervejs

Lokale landskabskort

Natur, kulturhistorie, gårdbutikker,
gallerier, cafeer m.m.

Skovene ved Ledreborg

•

Efterlad kun fodspor, tag kun fotos og minder med hjem

Pas på naturen og vis hensyn

•

På www.naturstyrelsen.dk finder du reglerne for færdsel og ophold
i natur og landskab.

Testkort

Gevninge Træ Drejeri

Danmarks vugge

Gl. Lejre er et helt unikt område i Danmark. Det stærkt kuperede morænelandskab med dets mangfoldige naturelementer præges af oldtidens
rigshistorie, fortidens kulturhistorie og nutidens kreativitet.

Gl. Lejre var kongesæde i mindst 500 år frem til slutningen af 900 årene,
hvor rigets centrum befæstedes i Roskilde. Lejre lå hensigtsmæssigt inde
i landet med nem adgang til landskabets ressourcer i skove, marker, overdrev og ådale. Roskilde Fjord tjente som adgangsvej og forrådskammer.
Ifølge sagnene var det Danmarks første kongeslægt, Skjoldungerne, der
boede i Lejre, og nogle af de mest kendte var Skjold, Roar, Helge, Rolf
Krake og Harald Hildetand. De seneste årtiers udgravninger af enorme
oldtidshaller viser, at der kan være noget om snakken.

Oplevelser i Gl. Lejre og omegn

I dag er Gl. Lejre en hyggelig landsby med gamle gårde og huse samt
museum og gallerier. Lejre Museum viser fund fra området i den smukke
firelængede Hestbjerggård. Museet på Gammel Kongsgård ser ud, som
da den sidste beboer flyttede ind i 1925. Galleri Gl. Lejre viser moderne
kunst. Byen har også et Bed & Breakfast. Rundt om byen er der et stort
antal gravhøje samt det gamle vikingegravmonument Skibssætningen.
Oppe i landskabet ligger Sagnlandet Lejre, et frilandsmuseum for landliv fra stenalderen til landbotiden. Mest kendt er jernalderlandsbyen.
Det perfekte sted for hele familien.
Ledreborg Slot er måske det fineste danske 1700-tals anlæg. Man kan
mod entré besøge slottet og den fine park, hvor der om sommeren
holdes slotskoncerter og store udstillinger. Golfklubben har en åben
restaurant.
Man kan nemt bruge en eller flere dage i området, og f.eks. gå gennem
de flotte landskaber fra sted til sted.

Denmarkʼs cradle

The landscape around Lejre is an especially mythical part of Denmark.
It is mentioned in sagas and heroic legends, and Lejre was a royal
residence in the Late Iron Age and the Viking Age (500-1000 AD). The
area’s location close to the fjord, rivers and forests was favourable for
settlements. Old written sources tell of the Schylding-dynasty in Lejre,
and excavations of the huge ancient halls in recent decades show that
there may be some truth in the saga stories.

The story of Beowulf

A famous Old English poem recounts that the ageing Hroðgar (Roar),
the king of the Danes, was in deep distress because his royal hall was
plagued by a monster known as Grendel that came every night and
kidnapped and ate one of the King’s warriors. The great hall was usually
the setting for grand festivities, but after Grendel had been on the
rampage for 12 years, Beowulf decided to come to the rescue of the
Danish King. He assembled his best warriors and after a fierce battle,
succeeded in slaying the monster. King Hroðgar was so delighted by the
deed that he rewarded Beowulf with fine weapons and gold rings. Beowulf became king of the Geats, but lost his life while vanquishing a
dragon on the Frankish coast.

Dette landskabskort er udgivet af Skjoldungelandet i samarbejde med VisitRoskilde,
som et af to testeksempler på sådanne lokale kort, til brug ved ture i nærområdet.
Flere lokale landskabskort kan følge senere.
1. udgave 2012. Grafisk tilrettelæggelse: Skjoldungelandet, JGC Marketing
Tryk: Roskilde Kopi & Print · Foto: Skjoldungelandet · Web: www.skjoldungelandet.dk

Øm Jættestue er en af Danmarks mest seværdige jættestuer.
Jættestuen er opført i bondestenalderen. Der er adgang til det
store kammer, der er 7 meter langt og 2 meter bredt.
Husk lommelygte.
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