Oversigtskort / Vikingedestinationer på Vestsjælland
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Blodig krig, rituelle ofringer og livlig
handel
For 1000 år siden var Vestsjælland et centralt
område for vikingerne, som boede, handlede og
ofrede til de nordiske guder fra kysten ud mod
Storebælt. De ihærdige vikinger plejede deres
udlængsel, når de satte sejl ud fra Vestsjællands
kyst. Rundt om i verden udforskede de, plyndrede og tilkæmpede sig land, men på landjorden
måtte vikingekrigerne kæmpe med livet som
indsats for at forsvare det rige, vi i dag kalder
Danmark.
Tag med på en unik historisk rejse, og oplev
vikingernes glemte verden og færden.
Deres efterladte spor hjælper os med svarene
på de mange spørgsmål samtidig med, at Vest-

sjælland inviterer på skønne naturoplevelser.
Helt fra Tissøs spændende historie som kult- og
offerplads over de mange gådefulde runesten
til Trelleborgs blodige historier venter uløste
mysterier og glemte spor i landskabet.
Pak picnickurven, og tag familien med på
opdagelse i vikingernes verden. Kæmp som en
viking, se Odin i øjnene, eller lær at tyde vikingernes mystiske runeskrift. Kombinér de unikke
historiske oplevelser med en dukkert ved Dalby
Strand eller en ispause i en af de idylliske vestsjællandske købstæder, der siden middelalderen
har tiltrukket folk fra nær og fjern.
På bagsiden markeres det med en
på kortet,
hvor vikingerne levede, ofrede og kæmpede.
Og på denne side findes beskrivelser af de steder,
hvor der endnu er spor at finde efter vikingernes
færden.
I jagten på vikingernes mystiske fodspor er der
ikke alene risiko for at blive klogere – det er også
med livet som indsats!
Tør du gå med?
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Kongsgård og kultsted

Imponerende vikingeborg, kongemagt og mystiske historier

Besøg Fugledegård, og nyd den idylliske natur
omkring Naturpark Åmosen, mens hele familien
lægger sig ud med Fenrisulven og fornemmer
Odins magt. Kultstedets historie formidles levende i den spændende udstilling, hvor man både
kan opleve rekonstruktioner af fund og deltage i
sjove aktiviteter og skattejagter for børn.

Formidlingscenter Fugledegård
Bakkendrupvej 28, 4480 St. Fuglede
2978 4765 / naturparkaamosen.dk

De nordiske guder
holder øje med jer,
når I nærmer jer Tissø.
Her er gudernes nærvær
til stede overalt, og
Fenrisulven er tættere
på, end I aner

Kombinér den historiske oplevelse med at fiske
efter krible-krable dyr i søen, eller overnat med
hele familien i shelter, og mærk gudernes mystik,
når mørket sænker sig over snobrødene.
Den første weekend i oktober afholdes Tissø
Vikingemarked, hvor man på egen krop kan
opleve den virkeliggjorte vikingetid.
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Den smukke vestsjællandske sø Tissø er ikke
kun god til gåture og livsnyderi. Den gemmer
også på mystiske historier om ofringer, ritualer
og kongemagt. For 1500 år siden blev den første
storgård bygget ved Tissø, og stedet var i vikingetiden et knudepunkt for handel og ofringer til de
gamle nordiske guder.

For over 1000 år siden udkæmpede vikingekrigerne på Vestsjælland en blodig kamp for
at forsvare Danmark. Harald Blåtands imponerende borg Trelleborg skulle beskyttes mod
fjender, og flere hundrede krigere kæmpede med
livet som indsats. I dag er de mange fund, skeletter og volde tilbage, men mysteriet om Harald
Blåtands Trelleborg er endnu ikke løst.
Besøg Trelleborg, prøv de mange spændende
vikingeaktiviteter, og forsøg at løse gåden. I
udstillingen finder man et af de mest unikke
danske fund fra vikingetiden – nemlig Danmarks
eneste bevarede vikingeskjold.
Henover sommeren kan hele familien prøve
kræfter med vikingernes håndværk og krigerteknikker i den rekonstruerede landsby Slagløse. Få smag for vikingernes madlavning, når I
selv bager brød over bål, eller støb jeres egne vikingesmykker i smedjen. Lyt til de drabelige historier på den gratis omvisning, inden familiens
ukronede bueskytte skal kåres på buebanen.
I uge 29 går 800 vikinger i krig på Trelleborg
under den årlige Vikingefestival. På festivalen
er der garanti for, at hele familien får en oplevelse for livet, når der skal heppes på krigerne,
lyttes til vikingernes fortællinger eller smages
på den hjemmebryggede mjød.

Se hjemmesiden for booking af shelter og
aktiviteter.

RUNESTEN

SÆBY KIRKE

Gørlevstenene, Fjenneslev- og Alstedstenen

Imponerende kalkmalerier

Rundt om på Vestsjælland er mystiske runesten
med tiden dukket op. Runesten havde i vikingetiden samme funktion som en pressemeddelelse
har i dag. Her kunne magtfulde mænd kommunikere tidens vigtigste informationer ud til resten
af verden.

Før den nuværende Sæby Kirke blev bygget,
stod i stedet en trækirke. Den ældgamle kirkes
imponerende kalkmaleri er dog bevaret, og i
næsten 1000 år har det været kirkens unikke
signatur. Maleriet forestiller Kristus og er måske
fra den sene vikingetid, hvor Harald Blåtands
mission om at gøre danskerne kristne for alvor
var lykkedes.

Tidsel, mistelten, lille kiste. Sådan lyder en del
af indskriften på Gørlevstenene, der pryder
våbenhuset i Gørlev Kirke eksempelvis. Ingen har
nogensinde kunnet fastsætte betydningen af
den mystiske remse, men alle er dog enige om, at
indskriften har haft en magisk effekt.
Der findes runesten i Gørlev Kirke, i Fjenneslev
Kirke og i Alsted Kirke. Læg din hånd på et
vaskeægte spor efter vikingerne, og se, om du
kan mærke stenenes magiske effekt.
Gørlev Kirke
Kirkevangen 14A, 4281 Gørlev Sj.
5885 5051 / goerlevkirke.com
Fjenneslev Kirke
Langtoftevej 2A, 4173 Fjenneslev
5780 8605 / fjenneslev-kirke.dk
Alsted Kirke
Alstedvej 30A, Alsted, 4173 Fjenneslev
2680 8054 / alsted-kirke.dk

KALUNDBORG MUSEUM
– en del af Museum Vestsjælland

Tag et smut forbi Sæby Kirke, og stå ansigt til
ansigt med et sjældent og muligvis vigtigt spor
efter Vestsjællands vikinger.

Fund fra kultplads
I den gamle middelalderby Kalundborg gemmer
sig et vigtigt spor fra vikingernes færden på
Vestsjælland. I det idylliske kulturhistoriske
bymuseum er de unikke fund, blandt andet fra
kultpladsen ved Tissø, nemlig udstillet.
Når både børn og voksne har udforsket vikingernes levn fra Tissø, er der rig mulighed for at
nyde den hyggelige stemning i Kalundborgs
middelalderbydel Højbyen eller slappe af
ved skov og strand i udkanten af den gamle
købstad.
Kalundborg Museum
Adelgade 23, 4400 Kalundborg
5951 2141 / vestmuseum.dk

Sæby Kirke
Sæbyvej 50A, Sæby, 4270 Høng
5885 2741 / tissoepastorat.dk

HISTORIENS VINGESUS
De usynlige vikingespor
På kortet er Dalby Strand, Hærvig Havn og
Bakkendrup markeret med
Her har man fundet spor efter vikingernes
grubehuse, rige grave og en enkel krigshavn.
I dag er der ikke meget at se, selvom det stadig
er muligt at mærke historiens vingesus.

Aktiviteterne skifter fra dag til dag. Det detaljerede program kan nærlæses på hjemmesiden.
Trelleborg
Trelleborg Allé 4, 4200 Slagelse
5854 9506 / vikingeborgen-trelleborg.dk

I det lavloftede hus knitrer
ilden under den tunge
jerngryde. Kraftige kvindehænder rører i grøden,
som skal være klar, når
mændene vender tilbage.
Hvis de da klarer den. I det
fjerne blander lyden af brøl
sig med høje smæld, når
klingerne mødes. Slaget
om Trelleborg er i gang,
og det danske riges skæbne
er uvis
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Sammensæt de oplevelser, der
passer jer bedst, og lav jeres egen
rute, når I skal finde spor efter
vikingetiden:

GØRLEV

2 TIMER

Gørlevstenene

Kongemagt og storgård
Selv på et par timer kan du nå at møde Vestsjællands vikinger. Vi anbefaler, at du enten
besøger vikingeborgen Trelleborg eller
Formidlingscenter Fugledegård.

Dalby Strand

KØBENHAVN
HØNG

1/2 DAG
Krig og mystik
Besøg vikingeborgen Trelleborg. Lær om
borgens mange mysterier, og prøv kræfter med
vikingeaktiviteter. Nyd madpakken eller en
is i de grønne omgivelser på borgområdet. Kør
derefter forbi Gørlevstenene og løs gåden om
runestenenes mystiske indskrift.

Alstedstenen

1/2 DAG
Guder og konger
Besøg Formidlingscenter Fugledegård, og lær
om vikingernes guder. Kør derefter til idylliske
Kalundborg, og nyd en is i den gamle bydel, før I
ser nærmere på de mange fund fra Tissø, der er
udstillet på Kalundborg Museum.

SORØ

1/1 DAG
De religiøse vikinger

SLAGELSE

Begynd dagen på vikingeborgen Trelleborg,
hvor der både gemmer sig tegn på den gamle nordiske religion og kristendommen. Nyd frokosten
i det grønne borgområde, og tag derefter bilen
til Sæby Kirke, hvor de unikke kalkmalerier er et
af de fineste levn fra kristendommens tidlige år
i Danmark. Afslut dagen på Formidlingscenter
Fugledegård, hvor kultsteder og offerpladser
løfter sløret for vikingernes nordiske guder.

Trelleborg
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