
Pederstrup er en landsby med flere velbevarede gårde,
huse og et lille gadekær. Her finder man Ballerup Egns-
museum - et frilandsmuseum. I landsbyen kan man også
besøge et økologisk landbrug, Grantoftegård. På de omgiven-
de marker kan man se fritgående køer, får, grise og heste. Be-
søg traktørstedet "Store Peters Hus", hvor der serveres øko-
logisk mad i hyggelige omgivelser. Åben fra maj til september.

Ormehøj er en gravhøj fra oldtiden og er den eneste be-
varede af en gruppe på syv høje i området. Fire af højene er 
udgravet af Nationalmuseet. Fundene viste, at de fleste var 
begravede mænd. Det er sandsynligvis medlemmer fra én og
samme magtfulde slægt, der er begravet i denne gruppe af høje. 

Ledøje er en af egnens store velbevarede landsbyer. Mange
af byens gårde ligger endnu rundt om gadekæret og den lang-
strakte gadeforte. Ledøje kirke er bygget i cirka 1225 som
kirke for en stormandsgård. Kirken er i sin form helt enestå-
ende i Danmark. Den er opført i to indbyrdes forbundne 
etager, hvor den øverste etage har fungeret som herskabets 
privatkapel.

Ledøje Plantage er egnens eneste gamle skov. Den blev
oprettet af Kongen i 1784 som planteskole, så bønderne
kunne hente planter til hegn og frugthaver. Skoven er privat.
Vestskoven, der ligger tæt på, blev først plantet fra slutningen
af 1960´erne.

Porsemosen med engdrag og gamle tørvegrave har et 
rigt plante- og dyreliv. Her findes både fredede orkidéer og
sjældne fuglearter. Under besættelsen var der omfattende
tørveindustri. I dag er store dele af mosen i privat eje uden
offentlig adgang.

Det bedst bevarede hus fra vikingetiden er markeret med lave,
hvide pæle og var på 240 m2.

Appevad var vadestedet, hvor den gamle landevej mellem
København og Roskilde passerede Store Vejleå. Her lå også
den ældste Roskilde Kro frem til 1772.

Vikingelandsbyen er en rekonstrueret bebyggelse med
grubehuse fra vikingetid og tidlig middelalder. Her kan skole-
børn deltage i forskellige historiske aktiviteter.

Ole Rømer (1644 -1710) - verdenskendt astronom der
opdagede og målte lysets hastighed. I 1704 byggede han et
landobservatorium her ved Kroppedal. Han opfandt flere
astronomiske instrumenter, blandt andet et til fastlæggelse 
af jævndøgn. Besøg også "Muséet på Kroppedal", hvor der 
er en udstilling om Ole Rømer.

Oldtidshuse er fundet ved Kroppedal i forbindelse med
en udgravning i 1994.

Cykelturen går fra Ballerup Station til Albertslund Station. Oplev den landlige idyl med dyrkede marker, græssende 

dyr, moser og vandløb. Vestegnens landskab fortæller historier, og man kan opleve, hvordan menneskets virke gennem

årtusinder har forvandlet landskabet til et kulturland med gårde og landsbyer, gravhøje og kirker, hegnede marker og

enge, tørvegrave, gamle vejforløb og Vestskoven.

Foto: Ebbe M. Olesen
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Et bidrag til Sundhedsstyrelsens kampagne
"Rør dig 30 minutter om dagen".

Folderen er udarbejdet af Københavns Amt, 2002. 
Yderligere eksemplarer kan rekvireres på tlf.: 4322 2222 eller 
e-mail: tekniskforvaltning@kbhamt.dk
Websted: www.kbhamt.dk

Grafisk produktion: Hafnia Tryk

På cykeltur
Ballerup - Store Vejleå - Albertslund
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Turen er 16 kilometer og forløber hele
vejen på et fast underlag af asfalt eller
grus. Turen har ikke en særskilt afmærk-
ning, men den følger eksisterende veje 
og cykelstier.

A

Ved Ballerup Station benyttes den nordvestlige
gangtunnel. Her trækkes cyklen igennen. Fra 
den sydlige side af stationen cykler man ad
Pederstrupstien og følger stien langs jernbanen.

Bålplads med bord og bænke.

Herfra cykles ad Tåstrupstien langs jernbanen 
til Albertslund Station.

Udvalgte seværdigheder

Station

Informationstavler om historien 
og landskabet på Vestegnen
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