Hertadalen
Dal i skoven med gl. talerstol hvor der er afholdt
grundlovsmøder. Første gang i 1851, hvor Grundtvig
var hovedtaler dengang var der 9.000 tilhørere.
Grundlovsmøderne kulminerede i 1883, hvor der var
mere end 16.000 deltagere.

Gåvejledning:
Denne rute følger Fjernvandrerute E6 hele vejen, er
afmærket. Ved T-krydset Skjoldenæsvej drejes til højre
ad Knud Lavardsvej imod Valsølille. Kort efter Valsølille
drejes ind i Haraldsted skov til højre, lidt senere til
venstre er der endnu en afstikker ind i skoven. Man
kan i stedet fortsætte ligeud ad landevejen mod
Haraldsted.

Sagnlandet
www.sagnlandet.dk. Sagnlandet Lejre er et
enestående smukt og spændende udﬂugtsmål med
huse og miljøer fra stenalder, jernalder og vikingetid,
arbejdende værksteder og gamle husdyrracer. 10.000
års danmarkshistorie.

I Haraldsted by drejes af skråt til venstre ad mindre sti
ved udkanten af byen (v. husgavl m. årstallet 1933).
Følg stien ca. 500 meter og drej venstre ned ad stejl
skråning til Haraldsted sø. Følg stien til højre over
dæmningen og forbi sejlklubben, efter ca. 100 meter
drej til højre ad sti. Følg stien, gå over landevejen
til ny sti og følg denne igennem Torpet mose til
Havemøllevej. Fortsæt lige ud ad ruten mod Sorø eller
drej til venstre imod Ringsted vandrehjem (ved Skt.
Bendts Kirke, som kan ses fra stien).

Gammel kongevej
På Valdemarsvej går man på Kongevejen fra
middelalderen 1638-40. Man gik ad den gamle vej til
Haraldsted, herfra til Ringsted og videre frem.
Skt. Bendts Kirke, Ringsted
Danmarks første kongekirke var i middelalderen
klosterkirke for Benediktinermunkenes Ringsted
Kloster. Den oprindelige frådstenskirke var opført
i 1080. Den nuværende teglstenskirke blev indviet
ved Den store Kirkefest den 25. juni 1170, hvor Knud
Lavard blev helgenkåret.
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Ringsted Vandrehjem: Sct. Bendtsgade 18 Afd. 2,
Ole Hansensvej 7. Tel. +45 5761 1526.
ringsted@danhostel.dk. Tæt på Skt. Bendts Kirke.
Roskilde Vandrehjem: (på havnen). Tel. +45 4635
2184. roskilde@danhostel.dk
Skee Bed and Breakfast: Skeevej 39 4370 Store
Merløse www.skee-bedandbreakfast.dk
info@skee-bedandbreakfast.dk. Tel. +45 30421448
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Kornerup sø

Sekretariat i Køge, kontakt: Peter Glunz
sekretariat@santiagopilgrimme.dk
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Ny Nationalpark omkring Roskilde – Lejre Frederikssund. http://www.skjoldungelandet.dk/
Roskilde Domkirke
www.roskildedomkirke.dk, her begraves Danmarks
konger og dronninger.
Vikingeskibsmuseet Roskilde
www.vikingeskibsmuseet.dk. Danmarks museum
for skibe, søfart og maritime håndværk i oldtid og
middelalder med bl. a. verdens største rekonstruktion
af et vikingeskib, Havhingsten. Flere mindre
rekonstruktioner af Skuldelevskibene, alle sejler.
Seværdigheder:
Traﬁkforbindelser:
Skjoldenæsholm – Ringsted: bus 467 (med skift til 240)
Lejre st. – Roskilde/København el. Holbæk/Kalundborg
er der tog.
Særløse – Hvalsø: bus 214
Sagnlandet Lejre – bus 233 fra og til Lejre Station.
Bussens tider passer til toget til og fra København.
Busser: www.moviatraﬁk.dk

Bed and Breakfast - Lejre: Mosesvinget 9, Særløse,
4330 Hvalsø. Tlf. 3880 1484
E-mail: mosesvinget@gmail.com

Indkøbsmuligheder:
Første indkøbsmulighed efter Roskilde er Svogerslev.
Der er spisemuligheder ved Sagnlandet lejre og
Skjoldenæsholm golfcenter.

Overnatningsmuligheder:
Gl. Lejre ved museet: Orehøjvej 3a, 4320 Lejre. Tlf.
+45 2393 9793 - www.gammellejrebb.dk
E-mail: booking@gammellejre.dk

Annettes Bed and Breakfast: Nebs Møllevej 77,
4174 Jystrup. Tlf. +45 5752 9046 og +45 4061 5879,
info@annettes-bedandbreakfast.dk www.annettesbedandbreakfast.dk

