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Fire gåture
i Skjoldungelandet venter
Januar byder på
en ørnetur, en tur
langs trampestier
og en jagttur i Lejres del af Skjoldungelandet.

Ole Malling fanget med kameraet på Tadre Mølle, som han også har lavet flere film om.

Foto: Rita Vestergård

Hvalsø-fotograf bag
film om observatoriet
Ole Malling har produceret en række
aktuelle film om
Brorfelde Observatorium, der netop
har været kulisse i
årets julekalender
på DR1.
HVALSØ/BRORFELDE: Fotograf Ole Malling fra Hvalsø
har produceret en række dokumentarﬁ lm om Brorfelde
Observatorium.
Det er sket i samarbejde
med Brorfeldes Vennekreds
ved formand Hans Jørn
Fogh Olsen. I alt er der fremstillet 20 forskellige ﬁ lm
med en samlet længde på
over ﬁ re timer.
Filmene er lavet i perioden
fra 2009 til 2012. En kreds af
tidligere ansatte på Brorfelde fortæller om Observatoriets spændende historie.
I ﬁ lmene indgår en række
historiske fotos.
Filmene er alle optaget
af Ole Malling, der bor ved
Hvalsø. Blandt andet fortæl-

LEJRE: DN Lejre byder på
ikke mindre end ﬁ re vandreture i det nominerede
Skjoldungeland i januar.
Den første tur er allerede
tirsdag den 1. januar, hvor
Dansk Ornitologforenings
lokale ørne-ansvarlige Bent
Bardtrum er leder af en tur
ud på Bognæs, hvor man
kommer så tæt på ørnene, at
man kan skifte rede og ørne
i medbragte kikkerter.
Her mødes man på parkeringspladsen på Bognæsvej
lige før selve overgangen og
går fra klokken 13 til cirka
16, da der er nogle kilometer
frem og tilbage.
Søndag den 13. januar er
der en landskabstur fra Kisserup Kirke fra klokken 13
og cirka tre timer frem, hvor
Tove Binzer, formand for DN
Lejre, er turleder i den kommende nationalpark.
Søndagen efter er der en
tur i Ledreborg skovene
med landskab og jagt som
tema. Her er naturvejleder
Michael Pedersen leder af
turen, hvor man mødes ved

Amalieporten på Ledreborg
Allé klokken 13. Det kan
også være, at man kan rense
og hjembringe en fasan.
Endelig er der søndag den
27. januar en vintertur fra
klokken 14 på Trampestierne ved Tadre Mølle med
Bent Gottfredsen som turleder. Han er forfatter til en
ny bog om trampestierne,
som Ole Malling har leveret
fotos til. Bogen kan købes af
Tadre Mølles Venner.
Den sidstnævnte tur er
uegnet til klapvogne og
kørestole, da den er meget
ujævn og våd for tiden. Gummistøvler eller andet vandtæt fodtøj er bedst her, men
godt fodtøj er nødvendigt på
alle ture, hvor man ifølge
DN Lejre kan komme frem
med klapvogne og kørestole
på de tre første ture.
riv

Ole Mallings foto af observatør Karl Augustesen, der fortæller om Schmidt kikkerten på observatoriet.
Foto: Ole Malling
les om betjeningen af den
store Schmidt kikkert, om
det internationalt kendte
mekaniske værksted, der
byggede fremragende kikkerter samt om arkitekturen på stedet.
Brorfelde Observatorium
har netop været hoved-ku-

lisse for begivenheder i 25
afsnit af DR´s julekalender,
Julestjerner af Wikke &
Rasmussen, hvor bl.a. Schmidt kikkerten og det mekaniske værksted indgår i
handlingen.
Filmene er produceret af
Malling Fotograﬁ & Film.

Ole Malling har tidligere
lavet ﬁ lm om blandt andet
Tadre Mølle, Sagnlandet,
stendysser og jættestuer her
på egnen.
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Champagnebobler til løb
HVALSØ: Traditionen tro holder Hvalsø Løbeklub igen
Nytårsløb den 31. december. Det er på mandag med
afgang klokken 10 fra parkerings-pladsen på Skovvej
ved Hvalsø.
Arrangørerne håber at se
mange unge og gamle til 5
eller 10 km løb i forhåbentlig ﬂot vejr. Som altid er der
bobler og kransekage til alle

Hvalsø Løbeklub håber på godt vejr den 31. december.

samt vand og frugt. Desuden
er der medaljer til børnene
og lodtrækningspræmier.
For at deltage, skal man
møde op senest 20 minutter
før afgang, så man kan blive
registreret.
Det koster 25 kroner at deltage.

Bent Bardtrum leder turen på Bognæs. Foto: Hans-Jørgen Johansen

