Program for dagen
12.00	Velkommen til Vikingelandsbyen
ved Jørgen Viking.
12.15	Velkomsttale til årsarrangementet
ved formand for Danmarkshistorien i Vestskoven
Jette Kammer Jensen.
12.30 	Afgang for deltagere i den historiske cykeltur ved
turguide Steen Asger Jensen. Turen varer ca. to
timer med indlagte pauser undervejs.

Danmarkshistorien i Vestskoven
I 1992 havde Vestskoven 25 års jubilæum. I den forbindelse besluttede Miljøministeriet sammen med kommunerne Ledøje-Smørum, Høje-Taastrup og Albertslund at
etablere et historisk landskab i det område, hvor de tre
kommuners grænser mødes.
Danmarkshistorien i Vestskoven blev født med en
foreløbig projektperiode indtil 2011.

Som symbol på det historiske landskab, de tre kommuner,
de tre åer, fortiden og måske et par motorvejsudfletninger
har kunstner Anne Marie Arce tegnet et tredelt logo,
inspireret af et vikingesmykke fra gravpladsen Rytterkær
i Smørum.

12.30	Skattejagt med GPS sættes i gang.
Ved museumsinspektør Sarah Yigzaw.
15.00	Vikingelandsbyen summer af liv og forskellige
aktiviteter og der vil være mulighed for at følge
med i de daglige gøremål. Der vil også være
mulighed for at købe læskedrikke.
15.15	Smagsprøver på vikingemad i landsbyen.
16.00	Afslutning og afrunding på dagen.

Vikingelandsbyen i Albertslund
Ledøjevej 35 – 2620 Albertslund
Telefon 43 64 20 29 – vikingelandsbyen@albertslund.dk
www.vikingelandsbyen.dk

Kroppedal Museum
Kroppedals Allé 3 – 2630 Taastrup
Telefon 43 30 30 00 – kontakt@kroppedal.dk
www.kroppedal.dk
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I 2007 betød kommunalreformen, at Egedal Kommune
blev etableret som led i en sammenlægning af LedøjeSmørum Kommune, Stenløse Kommune og Ølstykke
Kommune. Egedal Kommune indtrådte herefter i
Danmarkshistorien i Vestskoven.

12.30	Afgang for deltagere i gåturen i Vestskoven med
passende pauser og stop ved historiske seværdigheder ved museumschef Lars Buus, Kroppedal
Museum. Turen varer ca. to timer. Der vil være
mulighed for at puste ud og se udstillingerne ved
Kroppedal Museum.

Historien
i Landskabet
Søndag 5. juni 2011 kl. 12–16

Vikingelandsbyen – Ledøjevej 35 – 2620 Albertslund
www.vikingelandsbyen.dk – www.kroppedal.dk

DANMARKSHISTORIEN
I VESTSKOVEN

Udsnit af kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse
i henhold til kontrakt med Dansk Historisk Fællesråd af 4. juni 1997

Historien i Landskabet
Man kan bevæge sig gennem et landskab på mange
måder. Man kan bruge det til sin motionstræning. Man
kan nyde naturen og iagttage årets gang. Landskabets
farver vil fortælle om forår, sommer, efterår og vinter og
overgangene der imellem. Vi har valgt at lade området
fortælle lidt af sin kulturhistorie. Det vil vi gøre ved at
tilbyde tre forskellige ture i landskabet. Udgangspunktet
er Vikingelandsbyen ved Risby. Turene indledes og
afsluttes i Vikingelandsbyen.

Tur 1 – Guidet vandretur
Vi besøger bl.a. Dyssekilden, Porsemosen, Ole Rømers
Observatorium, Ole Rømers Høj, det markerede vikingehus i skoven ved Kroppedal, Kroppedal Museum, Vikingevejen og Vikingelandsbyen.

Tur 2 – Guidet cykeltur
Vi kommer bl.a. forbi Dyssekilden, Porsemosen, Ledøje
Plantage, Ledøje landsby, Ledøje Kirke, Ledøje Mølle,
Hede Enge, Vestskoven, Tinghøj, Stævningsskoven og
Vikingelandsbyen.

Tur 3 – Skattejagt med GPS
Udgangspunkt og instruktion finder sted i Vikingelandsbyen. HUSK: du skal selv medbringe en enhed med GPS.
Selve turen kan vi naturligvis ikke røbe.

Vikingelandsbyen

