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En ny vikingEvEj

De kommende år rekonstruerer Vikingelandsbyen 
i Albertslund og Kroppedal Museum en vikingevej 
over Store Vejleådalen. Den bliver et nyt bidrag til 
levendegørelsen af ”Danmarkshistorien i Vestsko-
ven”. Projektet er tænkt som et studie i vikingernes 
byggeteknik og entreprenørarbejde. I oldtiden har 
et system af veje forbundet de enkelte gårde og 
landsbyer, hvor mennesker, dyr, varer og arbejds-
kraft har kunnet bevæge sig fra sted til sted nogen-
lunde sikkert.

Vejen kommer til at bestå af både stenbrolægning, 
ris- og grenvej, svellevej, hulvej og egentlige bro-
fag. På det midterste stykke over selve åen rekon-
strueres en ca. 70 meter lang pælebro. Den kolos-
sale 760 meter lange Ravning Enge bro bygget i 
979 under Harald Blåtand nær Vejle er den væg-
tigste inspirationskilde. Bygningsdelene og enkelt-
elementer er bevaret så det vil være muligt at lave 
autentisk tømmerarbejde med datidens værktøjer.

Vejens sidste del gennem skoven op mod Kroppedal 
etableres som en hulvej. Hulveje kendes blandt an-
det fra tilkørslen til Ravning Enge broen, men også 
fra mange lokale skove på Sjælland. Køresporene 
kan stadig ses som synlige mindesmærker i land-
skabet.

ByggEprocEs og økonomi

Vi arbejder på at skaffe penge til vikingevejens rea-
lisering. I 2010 er der afsat en ”trampesti” mellem 
Vikingelandsbyen og Kroppedal Museum. Der vil gå 
en tid indtil bro- og vejforbindelsen er færdig, idet 
vi lægger hovedvægten på byggeprocessen. 

Vi vil med forskellige byggegrupper eksperimentere 
og forske i vikingernes byggeteknik. Med rekon-
struerede værktøjer vil vi anlægge den faste vejdel. 
Brofagenes stortømmer bliver kløvet og tilhugget. 
Løftegrej, tov og taljer indgår i eksperimentet med 
opsætningen af broens stolper. Ad den vej kan vi 
blive lidt klogere på vikingernes anlægsarbejder.

Oldtidsveje og broer i vådområder er en særlig velbelyst 
fundgruppe fra oldtiden. Et væsentligt formål med vikinge-
vejen er at belyse landtransporten og færdslen over land i 
vikingetid og tidlig middelalder. 

På de mindre fugtige strækninger repræsenterer vikingevejen flere vej- og brotyper. 
Der rekonstrueres således en sten- og grusdækket vej      i å-dalens østside nærmest 
Vikingelandsbyen. Herefter følger et stenbrolagt vejstykke      og et kort stykke  
svellevej      . Over det mest fugtige område rekonstrueres en pælebro      , herefter en 
gren- og risdækket vej      samt en hulvej op ad bakken mod Kroppedal      . 

Informationstavlerne er produceret af 
Vikingelandsbyen i Albertslund og Kroppedal Museum,
med økonomisk støtte fra Danmarkshistorien i Vestskoven 
og opsat med tilladelse fra Naturstyrelsen.
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vEj og Bro

De kommende år rekonstruerer Vikingelandsbyen og 
Kroppedal Museum en vikingevej over Store Vejleå-
dalen. Landskabet består på dette sted af et sum-
pet område, fordi dalbunden over en lang strækning 
er meget flad og vandet har haft svært ved at løbe 
væk. Et kig ud i landskabet giver mulighed for at af-
læse spor efter landskabets opståen og den senere 
udnyttelse af området. 

spor EftEr oldtidEn 

Ældre stenalders jægerfolk havde deres bopladser 
langs bredderne af søer og åer. Bondestenalderens 
bønder anlagde bopladser i områder med mulighed 
for græsning og frisk vand. Bronzealderfolkets syn-
lige spor kan ses med de mægtige gravhøje. I jern-
alderen og i vikingetiden kender vi spor efter gårde-
ne på de højereliggende områder. Kun få hundrede 
meter herfra er der markeret et hus fra vikingetid, 
som Kroppedal Museum har udgravet. 

Vikingernes gravpladser ligger ligeledes placeret 
højt i landskabet. Ole Rømers Høj     er måske en 
gravhøj over en fornem høvding fra vikingetid. Ved 
Snubbekorsgård     ligger en meget stor gravplads 
med jordfæstegrave og brandgrave med mænd, 
kvinder og børn dateret til begyndelsen af vikinge-
tid omkring 800 e.Kr. 

Sporene efter gårde og gravpladser viser, at vikin-
gerne var bønder og handelsfolk, som har haft be-
hov for veje og transport til de nærliggende gårde 
og til kontakter til fremmede folk.

oldtidEns vEjE

Oldtidsveje kendes bl.a. fra Veksø Mose kun fem 
kilometer herfra, hvor der er iagttaget en tre meter 
bred og ti meter lang stenlægning kantet af store 
sten. Vejen førte direkte ud i mosen og der er fun-
det store sten andre steder i mosen, der hører med 
til vejanlægget. Vejen er ikke dateret, men kan for-
mentlig dateres til yngre jernalder (300-1050 e.Kr.). 

dEn rEkonstruErEdE vikingEvEj

Store Vejleådalen danner ramme om formidling af 
vikingetidens vejforløb og vadesteder med rekon-
struerede vejforløb bestående af hulveje, ris- og 
grenvej, en svellevej, stenbrolægning, og på det vå-
deste område midt i ådalen af en pælebro.

Bjørnen fra Snubbekorsgård. I en rig kvindegrav blev der 
fundet et såkaldt dyrehovedformet spænde. Det er en meget 
sjælden smykketype i Danmark og er formentlig produceret i 
de nuværende baltiske lande.

Den rekonstruerede vikingevej kommer til at forbinde Kroppedal Museum med Vikinge-
landsbyen. På de mindre fugtige strækninger repræsenterer vikingevejen flere vej- og 
brotyper. Der rekonstrueres et stenbrolagt vejstykke i å-dalens østside op mod Vikin-
gelandsbyen, herefter følger et kort stykke svellebro, afløst af en sten- og grusdækket 
vej, en gren- og risdækket vej samt en hulvej op ad bakken mod Kroppedal Museum. 

Vikingehuset ved Kroppedal. Huset er markeret med hvide 
pæle, hvor de tidligere stolper til husets tag og vægge har 
stået. Huset er dateret til begyndelsen af vikingetid.
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Informationstavlerne er produceret af 
Vikingelandsbyen i Albertslund og Kroppedal Museum,
med økonomisk støtte fra Danmarkshistorien i Vestskoven 
og opsat med tilladelse fra Naturstyrelsen.
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