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Nyhedsbrev, forår 2019 
	
 

Med dette Nyhedsbrev har Vikingelandsbyens Venneforening taget hul på sin 24. sæson. Vi har passeret 
påsken og det kan for alvor mærkes, at det er lyst meget længe. Det giver os gode muligheder for at udnytte 
tiden på medbyggeraftenerne fuldt ud og vi kommer rigtig langt med vores opgaver. 

 

Kommende aktivi teter:  

Husk:  

• Ingen medbyggeraften 18. Juni (Albertslund Børnefestuge)  

• 2. Juni, på Kroppedal Danmarkshistorien i Vestskoven 
• 15. Juni, (22. Juni reservedag) høslet. Tag børn/børnebørn med 

 

Danmarkshistorien i  Vestskoven. 

I år er det 375 år siden Ole Rømer blev født og det fejres med et stort arrangerement søndag d. 2. Juni på 
Kroppedal.  

Vikingelandsbyens ansatte og Venneforeningen deltager selvfølgelig også, selv om det ikke foregår i 
Vikingelandsbyen i år. Vi skal sammen stå for madlavningen og serveringen af smagsprøver for publikum. 
Resten af programmet er under udarbejdelse og forventes færdig til maj.  

I får en invitation ud i god tid og I er meget velkomne til formødet i Vikingelandsbyen som sædvanligt tirsdag 
kl. 19 knap 2 uger før. Her planlægger vi detaljer for vores bidrag til dagen og hvem der gør hvad.  



Høslet:  

Vi holder høslet for alle medlemmer inkl. børn/børnebørn d. 15.  Juni og med d. 22. Juni som reservedato. 
Det er vejret eller måske vejrguderne, der afgør hvornår vi svinger leerne. Når tiden nærmer sig får I besked, 
men belav jer på, at det kan være med kort varsel. Der er leer til alle størrelser, børn som voksne og de kan 
indstilles tilpasset den enkelte, så man får en god arbejdsstilling. Der er grundig vejledning til nybegyndere. 

 

Pilemarken: 

Vi var så heldige, at Flemming Palme så sit snit til at tilplante pilemarken i en pause i al den enorme mængde 
regn der kom i marts. Ellers havde vi ikke nået at plante pilen ud på det bedste tidspunkt for pilen. 

Pilemarken er jo Venneforeningens gave til Vikingelandsbyen i anledning af 25 årsdagen for et par år siden. 
Der er plantet 2 forskellige slags pil.  I år skal vi passe pilemarken og luge og måske allerede til næste år kan vi 
høste pil til mindre arbejder. Senere vil vi tage stiklinger af pilen, så vi kan udvide pilemarken. 

 

 

Medbyggeraftener: 

Sæsonen er nu godt i gang og der er stor aktivitet ved Broen og i Systuen.  

I denne sæson er alt byggearbejde prioriteret på Broen, så den kan blive klar til tiden. Laden må derfor vente 
tålmodigt på de sidste detaljer. 

 

Systuen: 

Der er gang i mange projekter i systuen.  

Vi har farvet garn, så der er kraftigt garn til 
børnene i landsbyen. De slynger fine snore og 
fletter bånd med garnet. Vi har også farvet 
finere garn, som vi medbyggere skal anvende 
til brik- og båndvævning. De bånd vi skal 
fremstille er til brug for besætning på dragter 
og bælter. Vi bruger også garnet til opsætning 
til brikvævning på Oseberg væven, så 
børnene har mulighed for at prøve at 
brikvæve og publikum, når vi har åbent hus. 

Hele vinteren igennem er der syet rigtig 
mange særke, så der er nok til børnene. De 
har et fint snit og kan passe til flere størrelser.  

 

Af en eller anden mærkværdig grund, så bliver der ved med at være tøj, der skal repareres. Og selv om vi har 
været helt i bund med opgaven, så sniger tøjet sig lige så stille ind i reparationsbunken igen.  



Opstadvæven har fået opsat hør-trend til et 
vægtæppe til Salshuset. Det bliver vævet med 
vores egen uld, kæmmet, spundet og farvet i 
Vikingelandsbyen. 

I øjeblikket er der 3 tyrkiske kvinder i praktik i 
systuen i forbindelse med Thread projektet. 
Kvinderne arbejder med de samme opgaver som 
os. Minna er nu ansat til at lede praktikken og 
samtidig laver Minna mønstre til 1:1 
rekonstruktion af forskellige dragtfund. Dragter, 
som vi senere skal sy. Det bliver en spændende 
opgave for os medbyggere i systuen. 

Siden januar 2018 har vi haft åbent i  
syværkstedet hver t irsdag og torsdag kl.  
10 – 14 og det fortsætter vi med i medbygger 
sæsonen efter ønske fra deltagerne. Der 
kommer flere, som ikke har mulighed for at 
deltage tirsdag aften. Alle er velkommen om 
dagen, tirsdag/torsdag og tirsdag aften, bare duk 
op. Det kræver ingen forudsætninger 

 

	
Broen:  

Byggeriet af vikingevejen og broen følger tidsplanen.  

I maj og juni kommer der skolebørn og sætter de 
sidste jordstolper. Det er afgørende for, at vi kan få 
bygget den resterende del af broen færdig.  

Til september skal vi indvie vikingevejen og broen. 
Til den tid, vil den være så færdig, at vi godt kan være 
bekendt at invitere en masse gæster til en officiel 
indvielse. Desværre har Dronningen meldt afbud til 
vores invitation. Vi vil i stedet forsøge at finde en 
anden kendt og relevant person, der har lyst til at 
møde op, og kaste glans over byggeriet. Den præcise 
dato er heller ikke fastlagt, men vi forventer at kunne 
melde det ud i løbet af maj måned. 

  



Der eksperimenteres med forskellige typer belægning 
på vejen mod broen fra landsbyen, som ungerne selv 
laver under kyndig vejledning. Og mod Kroppedal er 
der etableret en hulvej (som måske nok er blevet lidt 
rigeligt hul). 
 

 

 

 

Så kom og vær med. Vi kan sagtens bruge f lere hænder. Især hvis du skulle have en 
hjælpende hånd i overskud. 
Tag gerne en madpakke med. Vi plejer at samles senere på aftenen og hyggespiser klemmerne sammen. 

 

Nyt fra Vikingelandsbyen:  

I Vikingelandsbyen tager vi efter påsken fat på den 27. formidlingssæson. Igen i år har vi ansat Lars Erik 
Pedersen frem til uge 42, til at hjælpe Maria med undervisningen. Marias faste makker Jakob, hjælper Kristian 
med undervisningen i Vikingebro. 

I løbet af vinteren har vi som sædvanligt arbejdet med en masse opgaver. I Systuen har Maria arbejdet med 
klargøring af nye dragter til formidlingen, samtidig med at hun gennemfører projekt Thread, med bl.a. Saxo-
instituttet. Et projekt hvor man tilbyder kvinder med anden etnisk oprindelse end dansk, at deltage i 
arbejdsopgaver. 

Jakob har en stor del af tiden deltaget i undervisningen i Vikingebro sammen med Kristian. Derudover har 
Jakob foretaget en masse reparationer og vedligeholdelsesopaver. Og ud over det har han bl.a. fået færdiggjort 
Laden så meget, at vi nu kun mangler låger i vognporten og dør i gavlen.  

Ind i mellem daglige opgaver har Maria og Jakob fået øvet lidt musik, så de gradvist hele tiden bliver bedre og 
bedre.  



Siden sidst :   

Mimersdagene 

I slutningen af november afholdt vi Mimersdage med temaerne smedning og vintermad.  

Der blev smedet på livet 
løs, både udstyr til 
madlavning over bål og 
et stor antal nagler til 
broen. Det er 
beundringsværdigt, at 
smedeholdet holdt ud 
alle 4 dage i det kolde 
vejr.   

 

 

 

 

 

Med temaet vintermad fokuserede 
madholdet på hvordan vikingerne har 
klaret sig gennem vinteren.  

 

Vi arbejdede mest indendørs og vi røgede (udendørs i 
hjemmebygget telt), fermenterede, syltede, bagte og med 
fokus på vintergrønsager, bønner, tørrede svampe og 
nødder fremstillede vi de dejligste retter. 

Sidste Mimersdag var også sidste medbyggeraften i 
sæsonen og vi sluttede derfor af med en god middag for 
alle medbyggere, hvor vi nød vores dejlige mad.  



 

Generalforsamling:  

Generalforsamlingen den 5. marts forløb fint og der var godt fremmøde. Medlemmerne deltog aktivt i  
debatten og igen i år der mange gode forslag til aktiviteter og inspirationsture.  

Et enkelt medlem er skiftet ud i bestyrelsen. Alle posterne er nu fordelt og bestyrelsen er allerede godt i gang 
med de mange opgaver og står klar til bestyrelsesarbejdet og planlægningen af årets aktiviteter. 
 
I kan læse det hele i referatet af GF .   ß klik  
 

  

Hjemmesider,  Facebook og Instagram:  

Vi lægger informationer på Vikingelandsbyens hjemmeside under Venneforeningen.  ß klik 

Vi findes også på Facebook og Instagram.  ß klik 

 

Læg mærke til Vikingebros egen Facebook og Instagram: Facebook og Instagram.  ß klik 

 

Årskalender for medlemmer af Vikingelandsbyens Venner  ß klik 

 


