På vikingetogt i Fjordlandet
Program for pressetur, 20. - 21. juni.
Torsdag d. 20. juni
•

11.15: Vi møder projektleder Thomas Mahler fra VisitFjordlandet ved hovedindgangen på
Roskilde Station.

•

11.30 – 14.30: Besøg på Vikingeskibsmuseet, Roskilde.
o 11.30: Velkommen og introduktion til Vikingeskibsmuseet.
o 12.00: Sejlads på Roskilde Fjord i et vikingeskib
o 13.00: Frokost på Café Knarr. Ny nordisk vikingemad
https://www.vikingeskibsmuseet.dk/

•

15.00 Besøg i Sagnlandet i Lejre hvor vi kommer med arkæolog og projektleder Tania L.
Jensen backstage på en helt unik byggeplads. Sagnlandet Lejre genskaber netop nu den
største kongehal, vi kender fra vikingetiden i Skandinavien. Resterne af den originale bygning
blev udgravet under tre kilometer fra Sagnlandet Lejre, på en mark i landsbyen Gl. Lejre. Med
lidt over 60 meter fra gavl til gavl var hallen cirka lige så lang som en moderne fodboldbane
er bred. Rækker af store, tykke stolper har kunnet støtte en bygning med en loftshøjde på
over 10 meter. Et gulvareal på 600m2 gør den store kongehal til et enestående vidnesbyrd om
kulminationen af nordisk arkitektur og håndværk i vikingetiden, og rummer samtidig
spændende fortællinger om vikingetidens sociale, kulturelle og økonomiske forhold.
https://www.sagnlandet.dk/
o

Vi overnatter i Sagnlandet Lejre og nyder en middag tilberedt i fællesskab af lokale
råvarer, som vikingerne havde til deres rådighed. Mens vi sidder omkring bålet, skal
vi høre den fantastiske historie om helten Beowulf, som i sin tid reddede Lejrekongen Roar fra uhyret Grendel, der hjemsøgte hans kongehal. HUSK SOVEPOSE!
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Fredag d. 21. juni

•

09.00 – 10.00: Brunch på Restaurant Herthadalen som ligger i tilknytning til Sagnlandet
Lejre. www.herthadalen.dk/

o Her møder vi naturvejleder Sofie Clauson-Kaas fra Nationalpark Skjoldungernes Land.
Sofie vil være vores guide på hele vandreturen.

•

10.00 – 10.45: Vi vandrer ad Skjoldungestien fra Sagnlandet til Lejre Museum. Undervejs
hører vi om Nationalpark Skoldungernes Land og Skjoldungerne.
Skjoldungestierne er naturlige vandreruter, som alle går gennem Gl. Lejre. Fra Gl. Lejre går
stierne til henholdsvis Hvalsø, Roskilde, Gevninge og Osted. Der er i alt 40 kilometer vandreruter
gennem det imponerende natur- og kulturlandskab. Skjoldungerne var ifølge sagnhistorien den
første danske kongeslægt, og deres hjemsted var Lejre. Det er disse konger, der har lagt navn til
Skjoldungestierne.

•

10.45 – 12.00: Besøg på Lejre museum hvor vi finder nogle af Danmarks bedst bevarede
oldtidsfund fra vikingetiden bl.a. en skibssætning samt fem store “kongehaller”.
www.lejremuseum.dk/

o Her møder vi Julie Nielsen som er arkæolog ved RoMu. Julie har været med på
udgravningerne af bl.a. kongehallerne.
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•

12.00 – 16.00: Vi forsætter vores vandretur ind i Nationalpark Skjoldungernes Land. Turen
går bl.a. igennem skovhøjlandet i Bidstrupskovene, græsklædte overdrev, smeltevandsdale og
åbne landskaber med fortidsminder.

•

16.00: Vi kører det sidste stykke i bil til Frederikssund.

•

16.30: Check-in på B&B Femhøjgaard. Femhøj er en gammel landsbyskole i Gerlev nær
Jægerspris, som er blevet ombygget til bed and breakfast. 21 nyistandsatte dobbeltværelser i
skandinavisk stil med eget tv, fri internet og eget bad og toilet. http://femhoej.com/

•

18.00 – 22.00: Årets vikingespil og vikingemarked i Frederikssund.
o
o

18.30: Der arrangeres en middag på selve vikingepladsen.
20.00: Vi overværer premieren på årets vikingespil i Frederikssund.
http://vikingespil.dk/index.php/arets-forestilling/uffe-vermundsson-2019
§

•

Her møder vi Line Norman fra VisitFrederikssund.

Presseturen er slut. Der er mulighed for at opnå togforbindelse mod København fra
Frederikssund station kl. 22.50 med ankomst kl. 23.38 på København H. For de journalister
som kommer langvejs fra, er der overnatning på Femhøjgaard.

Lørdag d. 22. juni
•

09.00 – 10.00: Morgenmad og check-ud. Presseturen er slut. Der arrangeres transport til
Frederikssund togstation. Herfra hjemtransport på egen hånd. (Rejsetid til København H: 48
min).
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Kontaktperson: Thomas Mahler, VisitFjordlandet: +29 37 11 87, thomas@visitfjordlandet.dk
Medie som deltager
www.scandinaviastandard.com/
www.scandinaviastandard.com/

Navn
Rebecca Thandi Norman – Journalist.
Freya McOmish – Fotograf.

www.luksus.land/
Rejsebloggen www.vildeverden.dk m.m.

Anne Vindum – Journalist.
Karen Seneca – Journalist.

Mere info:
www.nationalparkskjoldungernesland.dk
www.visitfjordlandet.dk
https://www.youtube.com/watch?v=w3Madmq1pJk&t=6s
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