
Gudernes stræde
Ringrute

Gammel Lejre 
Sagnlandet Lejre 

Ledreborg 
Gammel Lejre

GAMMEL LEJRE – SAGNLANDET LEJRE –  
LEDREBORG – GAMMEL LEJRE
Ruten er markeret i terrænnet. Mellem Gammel Lejre 
og Sagnlandet Lejre følges Gudernes Stræde.

Oplevelser på ruten

Gl. Lejre
Gammel landsby, hyggeligt landsbymiljø. Øst for Gl. 
Lejre ligger en skibssætning fra Vikingetiden og flere 
gravhøje.

Hestebjerggård, nyindrettet museum om Danmarks 
begyndelse baseret på de mange fund fra Gl. Lejre og 
Beowulf-kvadet

Gl. Kongsgård, frilandsmuseum.

Kongehallerne
Vest for Gammel Lejre er der fundet en række meget 
store haller fra perioden 500-900 e.Kr. Hallerne er mar-
keret i landskabet.

Herthadalen
I dalsænkningen blev der i 1800- og 1900-tallet holdt 
store folkemøder.

Sagnlandet Lejre
Tidligere Historisk Arkæologisk Forsøgscenter.

Knapsø. Opstemmet sø, tidligere karpedam.

Ledreborg
Ledreborg Slot og park, fornemt herregårdsanlæg fra 
1740’erne. Johan Ludvig Holstein opførte de nuværende 
bygninger, godset er stadig i familiens eje. Adgang til 
haven.

Ledreborg Allé
Danmarks længste allé fra 1750’erne.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Ringrutens længde er 6 km. I alt går man:

– ad markveje: 3,5 km
– heraf ad cykelsti langs landevej: 0,5 km
– heraf langs landevej uden cykelsti: 2,5 km

Transport
– Tog Regionaltog fre Roskilde/Holbæk til Lejre Station 
  (se rejseplanen.dk).
– Bus: (se movia.dk for busrutekort m.m.).  
  Lejre station til og fra Gammel Lejre, Sagnlandet, 
  Roskilde og Osted, Gl. Lejre til og fra Roskilde og 
  Lejre, og Sagnlandet til og fra Lejre Station.
– Privatbil: Der er P-pladser ved Lejre Museum i  
  Gl. Lejre og Sagnlandet Lejre.

Gudernes Stræde er blevet til i et samarbejde mellem Dan-
marks Naturfredningsforening i Lejre, Roskilde, Solrød og 
Greve, de historiske foreninger i Bramsnæs, Hvalsø og Lejre, 
samt Lejre, Roskilde,  Solrød og Greve Kommuner. Projek-
tet er støttet økonomisk med udlodningsmidler til friluftsliv, 
Lokale Grønne Partnerskaber og Danmarks Naturfrednings-
forening. Hovedfolderen blev udgivet i 2009 af Danmarks 
Naturfredningsforening og er genoptrykt i revidere udgave 
2015. Ringrutefolderne er udgivet i 2015. Tryk: Scanprint. 
Layout: Tove Skou Roer. Forside: Ledreborg Slot fra luften. 
Foto: Ole Malling.
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  navnet til vandreruten.
– Finde nyttige links, blandt andet i den regionale  
  stioversigt Friluftsguiden.dk.


