Følg med / Køb billet
KONGENSTOGT.DK
VISITLEJRE.DK

VELKOMMEN TIL
KONGENS TOGT

Her er programmet til sommerens store kulturhistoriske festival
— KONGENS TOGT 2016. I skattekisten af oplevelser finder du
hundredevis af sjove, kloge og sanselige aktiviteter for både store
og små.
Historien om Danmarks tilblivelse begynder for alvor i vikingetiden. Her bliver nye
territorier udforsket, politiske alliancer skabt, nye råvarer tilsat i gryderne, tro og
håb udfordret, og skæbnesvangre giftermål indgået — utallige beviser for et land
i forandring. Fortællingen om Danmark i vikingetiden og middelalderen er historien
om et Danmark, der bliver til. Og som vi bygger videre på i dag.
En af de konger, der har spillet en vigtig rolle for både Danmark og Europa, er Knud
den Store. Men hvorfor er han relevant at tale om i dag? Og hvorfor er han en af
de mindre kendte danske konger herhjemme? En ting er sikker — hans sejr i England for 1000 år siden var med til at sætte Danmark på verdenskortet i en verden,
hvor magtalliancer, tvangsægteskaber, globalisering og intriger var hverdagskost.
Hverdagskost som ikke engang Game of Thrones når til sokkeholderne.
På årets festival vil der være et hav af oplevelser, hvor hele familien kan fordybe
sig i, smage på, lege sig ind i eller lytte til historier, der gør tiden omkring vikingernes verden og middelalderens univers levende og relevant i dag. Vi dykker ned
i Knud den Stores tid — zoomer ind på hverdagens små fortællinger dengang og i
dag og zoomer ud og kigger på de brede penselstrøg.
Velkommen ombord på Kongens togt 2016 — vi glæder os til at se dig og din
familie i en af de mange havne.
Mari Schmidt, projektleder

Kulturregion Midt- og Vestsjælland

PRAKTISK
INFO
Havnene
• Korsør ved fæstningen
• Vordingborg, Nordhavnen
ved Danmarks Borgcenter
• Kalundborg Vesthavn
• Rørvig Havn
• Lejre ved Munkholmbroen
• Holbæk Gl. Havn
• Frederikssund Havn ved
Færgevej
• Roskilde ved Vikingeskibsmuseet

Skibene
Se og kom ombord på
Havhingsten, Aslak og Nidhug.
For skibenes ankomst og afgang
— se program for den enkelte
havn.

Billetter til aktiviteter
Når du køber en billet, får du et
armbånd, der giver dig adgang til

alle programsatte aktiviteter i
havnene.
Gratis entrè til festivalområdet, til
overværelse af skibenes ankomst
og afgang, til handelsgaden og
udstillinger.
Køb din billet her
• Infoboden i havnen
• www.visitlejre.dk
• www.kongenstogt.dk
Ved forhåndskøb, hent dit
armbånd i infoboden i havnen.

Priser
Pr. person . . . . . . . . . . . 75 kr.
Børn 0 - 4 år er gratis
Familiebillet . . . . . . . . 250 kr.
(4 personer, minimum en voksen over
18 år og et barn mellem 5-18 år)

Lejre, pr. person . . . . . . . 45 kr.
Familiebillet . . . . . . . . 150 kr.
Børn 0 - 4 år er gratis
Alle havne, pr. person . . . .150 kr.
Familiebillet, alle havne. . .500 kr.

Rabathæfte

Program

Når du køber en billet får du et
rabathæfte med gode tilbud og
rabatter til områdets museer og
oplevelsesattraktioner.

Programmet kan hentes på
www.kongenstogt.dk.

Rabathæfte udleveres sammen
med armbånd i festivalens infobod.

Parkering
Vi anbefaler, at du lader bilen stå
hjemme, hvis det er muligt. Der vil
være enkelte parkeringsmuligheder ved festivalområdet.

Mad & Drikke
Der vil være salg af mad og drikke
på festivalområdet.

Toiletter
Der er adgang til toilet og
handicaptoilet i havnene.

Vi forbeholder os retten til at
ændre i programmet — hold øje
med vores facebookside og
hjemmeside.

Redaktion
Ansvarshavende projektleder,
Mari Schmidt
Programansvarlig, Mischa Schulze
Historiefaglig koordinator,
Tobias Mortensen
Layout, Mette Louise Andersen,
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FESTIVALSEKRETARIAT
Mari Schmidt, Mischa Schulze,
Tobias Mortensen, Mette Woller,
Charlotte Stigaard Vinge, Dorthe
Godsk Larsen

OPLEVELSESGUIDE
TIL FESTIVALEN
HOTSPOT FOR FORDYBELSE!
Vil du vide mere om Knud den
Store, hans aftryk i Norden og
vikingernes togter.
Sådan gør du
1) Download app’en Physical Web.

Android

ios

2) Find en plakat med symbolet.
3) Tag mobilen frem, åben Physical
Web app’en og swipe ned for at
opdatere app’en.
4) Klik på linket øverst i Physical
Web app’en.
Tjenesten udbydes udelukkende
til iOS og Android. Oplevelsen er
et samarbejde mellem Invio og
Danmark bliver til

Kongens togt byder på et HAV af oplevelser i otte festivalhavne.
Og der er lidt for enhver smag — alt fra børnefamilier, der søger
løjer i sommerferien, dem, der ønsker en klog én på opleveren og
dem, der bare ønsker at trække stikket og fordrive tiden med en
meningsfuld tidsrejse. For at du ikke drukner i tilbud, guider vi dig
her til forskellige oplevelser. God fornøjelse!

FOR SØULKE OG DEM MED UDLÆNGSEL
Intet togt uden søfart og saltvand. De tre vikingeskibe
Havhingsten (Vikingeskibsmuseet), Aslak og Nidhug (Maritimt forsøgscenter) er centrum for Kongens
togt. Du kan derfor hoppe ombord på skibene og få en
fornemmelse for vikingernes liv til søs på gyngende
grund og med lugten af tjære og havvand. Under skibenes indsejling kan du høre en speak om vikingernes

skibe og togter. Og hvis du endnu ikke er mæt på
søfart, kan du tage en tur under stjernehimlen anno
1016 og få fortællinger om navigation med stjernerne
som vejviser.
OBS! Se tiderne for skibenes ankomst i
festivalprogrammet under byerne.

FOR BØRN OG BARNLIGE SJÆLE
Okay indrømmet — det meste i programmet er for børn
og barnlige sjæle. Det gælder blandt andet de historiske værksteder, hvor du kan lave alt fra skjold og
tatoveringer til runer og fladbrød over åben ild med
museer, vikinger, billedkunstnere og andre seje typer.
Du kan også drømme dig tilbage til vikingetiden og
middelalderen, når børnebogsforfattere fortæller
historier, eller i et undervandsunivers for de mindste i

Roskilde. Til de kamplystne er der historiske lege, krigertræning og showfight. Og fortvivl ikke, hvis det går
galt — flere steder, kan du få hjælp til hudafskrabninger med de helt rigtige urter! Du kan også komme og
skråle og danse på ægte vikingemanér, når Babulja,
Tormod og musikanter fra Virelai skruer op for stomp,
ridderreggae og kampklar musik.

FOR DEM DER SØGER TIDSREJSEN
Tager du nogle gange dig selv i at drømme dig tilbage
til en anden tid? Så kan det være, at du skal tage en
tur hen i vores podcastlounge, hvor DR løfter sløret
for deres fortællinger om en dansk stormand. Du kan
også tage på skønlitteraTUR med forfattere, der inviterer dig indenfor i deres fiktive univers omkring Knud
den Store.

I det mere lattermilde hjørne er der modeshow med
vikingekrigere fra England og Danmark. Og dem, der
har mod på en ny sommerfrisure, kan begive sig ind
i den historiske hårsalon og afprøve et vikingeinspireret look. Hvis du ikke finder den mentale tidsrejse
tilstrækkelig, kan du træde direkte ind i vikingetiden
og middelalderen i en virtuel virkelighed!

FOR DEM MED APPETIT PÅ HISTORIEN
Der er rig mulighed for at smage på historien under
Kongens togt. Du kan tyvstarte med Kongens
togt-øllen — en øl brygget af Herslev Bryghus med
ingredienser fra museer og historiske urtehaver. Hvis
du er mere til røg og saltvand, kan du lære at filetere
og ryge fisk. Er du nysgerrig efter at vide, hvordan
vikingerne opbevarede deres mad før køleskabets
opfindelse, kan du høre elever fra Ankerhus tale om
konservering dengang og i dag. Det kan også være, at

du foretrækker moderne fortolkninger på vikingemad?
I så fald kan du købe unikke oplevelser, hvor museer
og restauranter inviterer til frokoster og middage ved
langborde. Eller måske en vinsmagning og foredrag
om vikinger og vin? Og endelig kan du ose i Handelsgaden, hvor lokale producenter sælger varer med
historisk islæt.
OBS! Nogle af disse oplevelser kræver en særlig billet.
Find informationer løbende i programmet.

FOR DE VIDENSBEGÆRLIGE
Er du en af dem, der har historie på hjernen? Kribler det i dig for at udfordre
andres holdninger til hvad, der skete engang? Så får du rig mulighed for at suge
viden til dig på Kongens togt. Vi skyder festivalen i gang i Korsør med et panel
om Knud den Store. Her vil arkæologer og historikere komme med deres bud
på, hvilket aftryk Knud den Store har efterladt sig — på Sjælland, i Danmark og
i England. Du kan også debattere med, når forskere fra universiteter og museer
tager fat på Knud den Store. For ikke at glemme de stærke kvinder, der var med
til at sikre Knuds succes — på og udenfor den politiske slagmark i Europa.
Er du til de lidt mere lette videns-snacks, kan du opleve Adrian Hughes på slap
line, når DR opfører Historiequizzen LIVE i anledning af Kongens togt. Eller du
kan deltage i live-podcastoptagelser med Kongerækken, når de sammen med
eksperter dykker ned i Knud den Stores liv og eftermæle.

Se hvilke oplevelser
der venter dig i
festivalbyerne på de
næste otte sider

PROGRAM

19. JULI
Kl. 11-18

SKIBENE ANKOMMER
— 18. juli kl. 19 —
SPEAK
18.40-18.55
SKIBENES AFGANG
20. juli kl. 11

HAVNEN,
VIKINGESKIBENE
11.00-18.00

Træd ombord på et vikingeskib
og tal med sejlerne om livet til søs

PAVILLONEN

VORDINGBORG

11.10-11.40

Skibe: Havhingsten fra Vikingeskibsmuseet og Nidhug fra Maritimt
forsøgscenter

Historisk modeshow
ved historiker Kåre Johannesen
(kendt fra DR’s Historiequizzen)

PODCASTLOUNGE

11.50-12.20

Oplev historiens vingesus med podcasts fra DR, mens du slænger dig i
vores bløde møblement

Fortællinger for børn ved forfatter
og historiker Anders Lundt Hansen

12.40-13.20

Live podcastoptagelse om
Knud den Store med Kongerækken
og arkæolog Nanna Holm fra
Danmarks Borgcenter

13.30-14.00

Fortællinger for børn ved forfatter
og historiker Anders Lundt Hansen

14.15-14.45

Historisk modeshow
ved historiker Kåre Johannesen
(kendt fra DR’s Historiequizzen)

15.00-15.30

Himmel, sanser og sømandskab
– navigation i vikingetiden med
Brorfelde Observatorium og skipper
på Havhingsten Søren Rasmussen

16.00-16.30

DR Historiequizzen LIVE
med Adrian Hughes og gæster

16.45-17.15

Knud den Store og slaget ved Helgeå
ved forfatter og historiker Anders
Lundt Hansen

11.00-18.00

FISK OG RØG
11.00-16.00

Filetér en fisk og ryg den på vikingemanér. Eller få tips om fiskeri
– i 1016 og i dag.
Med Sagnlandet Lejre, Fishing
Zealand og WeDoNature

11.30-13.30

Besøg de studerende fra Ankerhus,
som fortæller om konservering uden
et køleskab

VÆRKSTEDET
11.00-18.00

Slå din egen mønt, sy en kræmmerpung og støb en værneamulet
med Danmarks Borgcenter

KAMPARENAEN
11.00-18.00

Krigertræning for børn med
ridder John fra Danmarks Borgcenter

DR HISTORIE
11.00-18.00

Bliv en del af historien i DR’s green
screen studie og oplev virtual reality

HANDELSGADEN
11.00-18.00

Køb lokalt producerede fødevarer
og kunsthåndværk med kulturhistoriske rødder

PLÆNEN

13.40-14.10
15.15-15.45

STJERNEHIMLEN

Foredrag og mjødsmagning
med Snorremark mjød

Stjernehimmel anno 1016 og
fortællinger om vikingernes forhold
til stjerner (20 min. Hvert 40. minut).
Brorfelde Observatorium

FESTIVALEN LUKKER

11.00-13.30

18.00

13.30-14.00
Pause

14.00-17.00

Stjernehimmel anno 1016 og
fortællinger om vikingernes forhold
til stjerner (20 min. Hvert 40. minut).
Brorfelde Observatorium

RØDT BLOD FLYDER OG BLIVER BLÅT
Fra massakre til uindskrænket magt. Knud erobrede England i 1016 og blev
accepteret af englænderne som deres konge. I 1002 var forholdet mellem
danerne og englænderne dog iskoldt, og den engelske konge beordrede
en massakre på alle danerne i landet. I dag er der stadig ingen, der ved
hvor mange, der blev slået ihjel. Men i 2008 fandt engelske arkæologer en
massegrav med ligene af over 30 skandinaviske unge mænd, slået ihjel
omkring år 1000. Mon ikke graven stammer fra Danermordet i 1002?

5

Bliv klogere på krigerbeklædning i Danmark og England anno 1016
til historisk modeshow med Kåre Johannesen

VIKINGESKIBSMUSEET / SAGNLANDET LEJRE / MUSEUM
VESTSJÆLLAND / TRELLEBORG, NATIONALMUSEET
/ ROMU / MARITIMT FORSØGSCENTER / ULVSBORG
HISTORISK VÆRKSTED / BRORFELDE OBSERVATORIUM
/ DANMARKS BORGCENTER / NATURPARK ÅMOSEN /
FREDERIKSSUND VIKINGESPIL / TISSØ VIKINGEMARKED

Kongens togt arrangeres af

Danmark bliver til
www.danmarkblivertil.dk
Danmark bliver til er en del af
Kulturaftalen for Kulturregion
Midt- og Vestsjælland i perioden 2015-2018. Projektet
finansieres af Kulturregionens
otte kommuner og Kulturministeriet. Derudover er Kongens
togt finansieret af Region Sjælland, Frederikssund Erhverv,
Frederikssund Kommune og
Danmarks Borgcenter.

DR / RESTAURANT SURI / LEGESKIBET, GERLEV LEGEPARK /
REGIONAL MADKULTUR / SNOREMARK MJØD / WEDONATURE
/ FISHING ZEALAND / ANKERHUS / DYREHØJ VINGAARD /
RESTAURANT TOLDBODEN / BISTRO BISPEGÅRDEN / KALUNDBORG
BIBLIOTEKER / LEJRE BIBLIOTEK OG ARKIV / FREDERIKSSUND
BIBLIOTEK / NVPRO / MUSERUM / INVIO / HERSLEV BRYGHUS
Historiequizzen / Kongerækken / Kåre Johannesen / Josefine Ottesen / Babulja
/ Michael Fornitz, Bruun Rasmussen Kunstauktioner / Virelai duo / Søren Ravn /
Christine Overvad / Martin Jensen / Kongen Mads Thernøe / Dorthe Chakravarty /
Martin Lundt Hansen / Troubaduren Rosenørn / Emma Rønberg / Mette Finderup /
Tormod og Doktor Diallo / Forskere fra Københavns Universitet og Aarhus Universitet
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15. JULI / KORSØR

2

19. JULI / VORDINGBORG

3

22. JULI / KALUNDBORG
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25. JULI / RØRVIG
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26. JULI / LEJRE
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27. JULI / HOLBÆK
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29. JULI / FREDERIKSSUND
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30. JULI / ROSKILDE

