
Nationalpark Skjoldungernes Land og Lejre Kommune Nationalpark Skjoldungernes Land og Lejre Kommune 
inviterer til indvielse af værketinviterer til indvielse af værket

SUVERÆNSUVERÆN
benandsebast ianbenandsebast ian

Grundlovsdag
SØNDAG DEN 5. JUNI

12.00   Åbningstaler:  Ida Dyhr 
   Lejre Kommune 
    

   John Munro
   Ledreborg Gods    
   

   Anne Stausholm 
   Nationalpark Skjoldungernes Land

12.30 Introduktion:  benandsebastian

12.40  Performance: benandsebastian 
   i samarbejde med det islandske kor 
   STAKA

13.00 Godt til ganen / picnic

Praktisk:Praktisk:
  
Arrangementet er stående, men ønsker du Arrangementet er stående, men ønsker du 
mulighed for et hvil, opfordrer vi til at medbringe mulighed for et hvil, opfordrer vi til at medbringe 
tæpper eller foldestole til eget brug.tæpper eller foldestole til eget brug.
  
Herthadalen ligger i den privatejede Ledreborg Herthadalen ligger i den privatejede Ledreborg 
Skov – følg skiltning for Skjoldungestien/Skov – følg skiltning for Skjoldungestien/
Istidsruten gennem skovenIstidsruten gennem skoven
  
Kommer du i bil er det letteste at parkere ved Kommer du i bil er det letteste at parkere ved 
Sagnlandet Lejre og gå derfra igennem skoven Sagnlandet Lejre og gå derfra igennem skoven 
(ca. 10 minutters gang).(ca. 10 minutters gang).
  
Du kan også tage toget til Lejre Station. Herfra Du kan også tage toget til Lejre Station. Herfra 
kan du gå eller cykle. Der er små 4 kilometer. Bus kan du gå eller cykle. Der er små 4 kilometer. Bus 
233 afgår kl. 11:10 fra Lejre Station til Sagnlandet 233 afgår kl. 11:10 fra Lejre Station til Sagnlandet 
Lejre.Lejre.

Se buskøreplan herSe buskøreplan her                      google mapsgoogle maps

Med venlig hilsen Med venlig hilsen 

Dorte Philipsen   Anne Stausholm Dorte Philipsen   Anne Stausholm 
Lejre Kommunes Billedkunstråd  Nationalpark Skjoldungernes Lands kunstgruppe og bestyrelseLejre Kommunes Billedkunstråd  Nationalpark Skjoldungernes Lands kunstgruppe og bestyrelse

16 åbne museumsmontrer 
omslutter 16 levende træer 
i Herthadalen, et dødishul i 
landskabet hvor det første 
Grundlovsmøde blev afholdt i 1854. 
Her samledes tusindvis til politiske 
taler og debatter i de følgende 
årtier. 

Hvert indrammet træ har en titel 
skrevet på et af Rigsfælleskabets 
fire centrale sprog: dansk, færøsk, 
grønlandsk og tysk. Montrerne er i 
deres bundplader indgraveret med 
paragraffer fra Grundloven, som 
er blevet ændret, så ordet ’Kongen’ 
erstattes med ordet ’Naturen’.
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HERTHADALENHERTHADALEN

SAGNLANDETSAGNLANDET
bus 233bus 233
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mod københavn

mod københavn

Grosserer L. F. Foghts Fond

https://productiondotstorage.blob.core.windows.net/dot-imagesanddocuments/buslines/233-0233-121221..pdf
https://goo.gl/maps/RSnjq32XfuJcfw6TA

