Kort over Skjoldungestien, Boserup skov og
Bistrupskovene (Skjoldenæsholm) fås på vandrehjemmet og turistbureauet Stændertorvet ved domkirken
(gratis).
Kort over Fjernvandrevej E6 købes på turistbureauet.
App med navnet ”Skjoldungestierne” fås i app-store.
Pilgrimsruten fra Roskilde til Ringsted starter ved Roskilde Domkirke, herfra følges Skjoldungestien indtil
Avnsø, her drejes der fra til venstre ad Fjernvandrevej
E6 til Ringsted.

Roskilde – Gl. Lejre 11 km
Følg Skjoldungestien til Gl. Lejre museum.
Gåvejledning:
Fra Roskilde Domkirke gås mod havnen ad den
afmærkede Skjoldungesti. Denne sti følges igennem
Boserup skov, omkring Svogerslev by, Svogerslev sø,
langs Kornerup sø til Gl. Lejre Museum.
Gl. Lejre – Skjoldenæsholm 15 km
Følg Skjoldungestien forbi Hertadalen,
Sagnlandet og Bistrupskovene til
Skjoldenæsvej
Gåvejledning:
Skjoldungestien følges forbi Kongehallerne,
Hertadalen, Sagnlandet Lejre og Knapsø. Følg
Skjoldungestien langs Møllesø skov, gå under banen
og igennem Oren skov, gå over landevejen, videre
til Skove Hastrup ad Skovehastrupvej. I byen følges
Kvandrupvej indtil Galleriet.
Skjoldungestien følges videre til Bøllesø og Avnsø,
lidt længere fremmme på Avnsøvej forlades
Skjoldungestien ca. ved badestedet. Hér drejes
til venstre ved pilgrimsskiltet med teksten ”Følg
Fjernvandrevej E6”. Til venstre igen. (E6 er dog ikke
afmærket igennem skoven, er først afmærket fra
Skjoldenæsvej).
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Foreningen af Danske
Roskilde Domkirke > Gl. Lejre 11 km
Gl. Lejre > Skjoldenæsholm 15 km
Skjoldenæsholm >
Ringsted vandrehjem 17 km

Afstande:

Roskilde havn
Skjoldenæsholm – Ringsted vandrehjem 17 km
Følg Fjernvandrerute E6 fra Skjoldenæsvej til
Haraldsted over Haraldsted sø til Ringsted.
Igennem skovene fra Avnsø til Skjoldenæsholm
følges vejene: Hundemosevej, Ravnsholtevej og
Valdemarsvej. Efter en stor gammel udgået eg, et gult
hus og en vandhane holdes til venstre og gås ligeud
ca. 150 m. Indtil en sø på højre hånd, her drejes ned
til højre af smallere vej langs søen. Der gås ligeud ad
Valdemarsvej, golfbanen er på højre side af vejen.
Efter svinget drejes ad første vej på venstre hånd
ind i skoven. Man går ad en sumpet sti (gangbar
med træbelægning, smukt). Ved vejdeling lige før
søen holdes til venstre. Følg søen indtil asfaltvejen
Skjoldenæsvej.

Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets.
Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg ”Den
danske Pilgrimsrute” på http://hiking.waymarkedtrails.org/da/

Vestsjælland 1 - 2
Roskilde - Ringsted

Den danske Pilgrimsrute

