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Efteråret	  	  2014	  
	  

Efteråret	  har	  gjort	  sit	  indtog,	  så	  nu	  er	  det	  på	  tide	  at	  informere	  jer	  om	  
Venneforeningens	  seneste	  og	  kommende	  arrangementer	  og	  aktiviteter.	  	  

Siden sidst   

Vikingelandsbyen	  fejrede	  sin	  22.	  årsdag	  lørdag	  den	  6.	  september.	  Vi	  var	  i	  skarp	  
konkurrence	  med	  Vestegnes	  Kulturuge,	  der	  også	  havde	  aktiviteter	  og	  events	  på	  
programmet	  samme	  dag.	  Men	  vi	  havde	  ikke	  behøvet	  være	  nervøse	  for	  det.	  Der	  
kom	  mange	  besøgende	  i	  Vikingelandsbyen.	  Nogle	  af	  gæsterne	  har	  det	  sågar	  som	  
en	  årlig	  tradition,	  at	  de	  skal	  ud	  til	  Årsdagen,	  og	  mange	  af	  gæsterne	  blev	  i	  flere	  
timer	  for	  at	  følge	  de	  forskellige	  aktiviteter.	  
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Årets	  tema	  var	  ”Risby-‐tapetet”,	  det	  gamle	  og	  det	  nye.	  Hanne	  fortalte	  om	  det	  
gamle	  tapet	  og	  dets	  historier,	  som	  blev	  broderet	  til	  Salshusindvielsen.	  Maria	  og	  
Louise	  fortalte	  om	  det	  nye	  tapet,	  og	  tegningerne	  var	  hængt	  op	  til	  skue.	  Brodere-‐
holdet	  er	  sat,	  10	  kvinder	  har	  meldt	  sig	  til	  at	  brodere.	  Der	  var	  stor	  interesse	  for	  
begge	  broderier	  og	  som	  et	  ekstra	  ”krydderi”	  kom	  Nils	  Engberg	  fra	  National-‐
museet	  ud	  og	  holdt	  et	  oplæg	  om	  Bayeux-‐tapetet.	  
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Den	  traditionelle	  afslutning	  på	  dagen	  med	  smagsprøver	  af	  vikingemad	  var	  også	  
en	  succes.	  Køen	  var	  alenlang	  i	  år,	  og	  maden	  fik	  megen	  ros	  af	  gæsterne.	  Mange	  
var	  interesseret	  i,	  hvordan	  man	  laver	  sådanne	  retter.	  

	  

Inspirationstur	  

Kroppedal	  7/10-‐2014	  

Vi	  har	  lige	  netop	  for	  et	  par	  dage	  siden	  haft	  en	  tematur	  til	  Kroppedal	  Museum.	  Vi	  
var	  en	  halv	  snes	  fra	  Vikingelandsbyens	  Venner,	  der	  var	  mødt	  op	  i	  silende	  regn	  på	  
Kroppedal	  Museum	  til	  en	  rundvisning	  på	  udstillingen	  ”Finder	  I	  noget?”	  ved	  
museumsinspektør	  Linda	  Boye.	  Udstillingen	  handler	  om,	  hvad	  der	  er	  fundet	  i	  
2014	  og	  løber	  til	  	  4.	  Januar	  2015.	  
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Linda	  er	  en	  fantastisk	  god	  formidler,	  og	  vi	  fik	  historien	  om	  den	  næsten	  2	  meter	  
høje	  viking	  der	  blev	  gravet	  ud	  på	  Snubbekorsgård.	  Han	  er	  placeret	  i	  den	  flotte	  
egekiste	  som	  vi	  lavede	  i	  Risby.	  	  

Midt	  i	  udstillingen	  står	  en	  del	  af	  en	  palisade,	  som	  er	  en	  rekonstruktion	  af	  del	  af	  
den	  1	  km	  lange	  række	  af	  stolpehuller,	  der	  dukkede	  op	  lige	  syd	  for	  Ballerup	  i	  
forbindelse	  med	  undersøgelserne	  til	  den	  nye	  motorvej	  til	  Frederikssund.	  

	  

	  

Der	  var	  mange	  spørgsmål	  om	  genstandene	  og	  udgravninger	  og	  vi	  fik	  gode	  og	  
uddybende	  forklaringer.	  Tusind	  tak	  til	  Linda	  Boye	  
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Skokursus  

Om	  kort	  tid,	  fra	  den	  1.	  til	  4.	  november	  holder	  Vikingelandsbyens	  deres	  årlige	  
”Mimersdage”,	  hvor	  vi	  denne	  gang	  skal	  fordybe	  os	  i	  skind:	  syning	  af	  vikingesko,	  punge	  og	  
tasker.	  Kurset	  er	  fuldt	  booket,	  der	  er	  tilmeldt	  20	  deltagere.	  Det	  er	  vi	  i	  bestyrelsen	  og	  
Vikingelandsbyen	  rigtig	  glade	  for.	  Skokurset	  har	  været	  et	  ønske,	  fremført	  på	  General-‐
forsamlingen,	  så	  det	  er	  virkelig	  dejligt	  at	  se,	  at	  så	  mange	  gerne	  vil	  deltage	  i	  kurset.	  Vi	  skal	  
sy	  Hedeby	  sko	  og	  York	  sko	  med	  Jes	  som	  kyndig	  underviser	  og	  vejleder.	  	  

Det	  var	  ikke	  helt	  nemt	  at	  få	  skokurset	  	  ”i	  hus”,	  fordi	  deadline	  for	  betaling	  (sammen	  med	  
tilmelding)	  ikke	  blev	  overholdt	  af	  alle,	  der	  ønskede	  at	  være	  med.	  Det	  betød,	  at	  vi	  faktisk	  
stod	  den	  1.	  oktober	  i	  den	  situation,	  at	  kun	  9	  medlemmer	  havde	  betalt	  deltagergebyret.	  
Der	  var	  et	  minimumsantal	  for	  gennemførelse	  af	  kurset	  på	  12	  deltagere.	  	  Vi	  har	  haft	  en	  
hel	  del	  arbejde	  med	  at	  rykke	  og	  kontrollere	  indbetalinger	  efterfølgende,	  da	  20	  havde	  
tilmeldt	  sig,	  men	  altså	  glemt	  at	  betale	  både	  ved	  tilmeldingen	  og	  ved	  deadline.	  	  

Der	  er	  altid	  gode	  grunde	  til,	  at	  vi	  har	  deadlines	  på	  VF’s	  og	  VL’s	  arrangementer,	  så	  derfor	  
vil	  vi	  gerne	  sige	  til	  jer	  alle	  her,	  at	  det	  er	  særdeles	  vigtigt,	  at	  I	  overholder	  de	  deadlines	  vi	  
sætter,	  hvis	  vi	  skal	  kunne	  sikre	  et	  godt	  arrangement	  for	  jer.	   

 

Nyheder fra 

Vikingelandsbyen 

Børnesæsonen slutter i uge 41, men VL holder åbent hus i efterårsferien (uge 
42) i ugens 3 første dage, for dem der har lyst. I er meget velkomne.	  
Derefter tager VL hul på vintersæsonen med alle dens opgaver. Der er en 
masse småopgaver der ligger og venter, men også en del større.  

Af større opgaver skal VL i gang med byggeriet af den kommende systue.  
Den endelige byggetilladelse er lige på trapperne, og så er vi klar til at gå i 
gang. Denne opgave kommer til at fylde meget denne vinter. Men vi håber 
selvfølgelig også at få tid til at bygge lidt på Laden.	  
Der	  er	  allerede	  hugget	  så	  meget	  tømmer	  ud	  nu,	  at	  vi	  har	  kunnet	  rejse	  et	  fag	  og	  	  
begynde	  at	  samle	  yderligere	  et.	  	  	  

Vi	  vil	  da	  også	  lige	  nævne,	  at	  VL	  stadig	  arbejder	  med	  projektet	  ”Vikingevej	  og	  bro”	  
i	  samarbejde	  med	  Kroppedal	  Museum.	  Om	  kort	  tid	  er	  den	  animationsfilm	  klar	  
(november,	  hvis	  alt	  går	  som	  planlagt),	  som	  skal	  illustrere	  projektet.	  	  

	  

Risbytapetet	  	   	  

Startskuddet	  på	  det	  nye	  Risby-‐tapet	  har	  lydt.	  De	  10	  kvinder,	  der	  har	  meldt	  sig	  til	  
at	  brodere,	  har	  holdt	  deres	  første	  symøde	  og	  fordelt	  de	  10	  hørstykker	  og	  
historierne	  fra	  Vikingelandsbyens	  sidste	  ti	  år,	  som	  nu	  skal	  broderes.	  Nu	  er	  alle	  så	  
småt	  startet	  på	  at	  brodere,	  men	  det	  vil	  tage	  lang	  tid,	  før	  det	  færdige	  tapet	  kan	  
præsenteres.	  Ud	  over	  at	  der	  bliver	  en	  del	  hjemmesyning,	  skal	  holdet	  også	  mødes	  
jævnligt	  for	  at	  koordinere	  processen	  og	  udveksle	  erfaringer	  m.m.	  Det	  bliver	  	  
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spændende	  at	  følge	  med	  i	  arbejdet	  og	  se	  de	  smukke	  billeder	  langsomt	  tage	  form	  
og	  fortælle	  om	  livet	  i	  Vikingelandsbyen.	  

  

Medbyggeraftener 

Vi	  startede	  op	  igen	  med	  medbyggeraftenerne	  i	  august.	  Klaus	  og	  Jakob	  skiftes	  
fortsat	  til	  at	  være	  tilstede,	  og	  Maria	  kommer	  også,	  når	  det	  er	  muligt.	  Vi	  
fortsætter	  med	  at	  tilhugge	  planker	  til	  stalden,	  men	  der	  er	  også	  mindre	  opgaver,	  
for	  jer,	  der	  gerne	  vil	  have	  andre	  opgaver	  end	  staldbyggeriet.	  	  

Der	  er	  stadig	  gang	  i	  syværkstedet	  om	  tirsdagen	  også.	  Her	  syr	  vi	  tøj	  i	  hånden	  til	  
Vikingelandsbyens	  formidling,	  vi	  reparerer	  det	  ”gamle”	  tøj	  og	  syr	  også	  små	  kyser	  
m.m.	  Så	  her	  er	  der	  også	  mulighed	  for	  både	  små	  og	  store	  syprojekter,	  alt	  efter	  
hvad	  I	  kunne	  tænke	  jer	  at	  komme	  og	  sy.	  

Årets	  sidste	  medbyggeraften	  er	  tirsdag	  den	  25.	  november,	  hvor	  vi	  sammen	  vil	  
afslutte	  en	  god	  sæson. 

Kalender  

Oktober:	  	  Der	  er	  medbyggeraftener	  tirsdag	  den	  21.	  og	  28.	  

November:	  	  1.	  til	  4.	  november:	  Mimersdage	  i	  Vikingelandsbyen.	  	  

Der	  er	  medbyggeraftener	  tirsdag	  den	  4.,	  11.,	  18.	  og	  25.	  Tirsdag	  den	  25.	  
november	  er	  årets	  sidste	  medbyggeraften.	  

December:	  Torsdag	  den	  4.	  december	  holder	  Vikingelandsbyen	  sit	  Jòl-‐arrange-‐
ment.	  Det	  er	  et	  betalingsarrangement	  og	  billetter	  købet	  via	  Musikteatret	  i	  
Albertslund.	  

Vintersolhvervsfesten	  i	  år	  bliver	  arrangeret	  af	  et	  ”festudvalg”,	  som	  meldte	  sig	  til	  
opgaven	  på	  vores	  generalforsamling	  i	  marts.	  I	  vil	  få	  en	  invitation	  fra	  udvalget,	  
men	  sæt	  kryds	  i	  kalenderen	  allerede	  :	  Lørdag	  den	  20.	  december	  

Hjemmeside	  og	  Facebook	  

I	  har	  stadig	  mulighed	  for	  at	  holde	  jer	  orienteret	  om	  årets	  gang	  og	  begivenheder	  
både	  på	  Vikingelandsbyens	  hjemmeside,	  http://vikingelandsbyen.dk	  	  klik	  på	  
Venneforeningen,	  eller	  på	  Venneforeningens	  Facebook-‐side	  ”Vikingelandsbyens	  
Venner”	  	  https://www.facebook.com.	  	  

 


