
 

Vikingelandsbyens Venner 

 

 

 

 

Nyhedsbrev, efterår 2017 
 

Kære medlem 

Nu er det for alvor ved at være efterår og vi indstiller os så småt på vinteraktiviteterne, hvor vi er i og ved 
værkstederne, så vi kan have belysning. Det har indtil nu være en forrygende sæson og den er heldigvis ikke 
slut endnu.  

 

Kommende aktivi teter:  

Efterårsferien: 
I uge 42 er der Åbent Hus mandag, tirsdag og onsdag alle dage kl. 9:30 – 13:00.  Alle er velkommen til at 
deltage i aktiviteterne og få en smagsprøve på vikingemad. 
 

Medbygger: 
Der er ingen medbyggeraften tirsdag i uge 42.  

Årets sidste medbygger er tirsdag d. 28. november. 

 

Mimersdage 2017: 
Mimersdagene holdes 25. - 28. november. Årets emne på Mimersdagene er løbbinding.  

Løbbinding er en meget gammel kurve teknik. Ældste danske fund er ca. 6.000 år gammelt. Vikingelandsbyen 
har hårdt brug for kurve til alskens formål og du lærer en teknik, som du selv kan anvende i din egen hverdag, 
så hold udkig i din indbakke, når der sendes invitation ud og tilmeld dig.   

 

  



Nyt fra Vikingelandsbyen: 

 
Formidlingen: 
I formidlingen i Vikingelandsbyen har der i år været masser af besøg fra skoleklasser. Maria og Jakob har i år 
fået hjælp fra Lars Pedersen, som har været ansat 3 dage om ugen henover formidlingssæsonen. Nogle kender 
måske Lars fra kampgruppen Ulf Hednir.  

Efter efterårsferien er formidlingen slut, og vi kan hellige os nogle af de andre opgaver vi har i 
Vikingelandsbyen, så som byggeri, reparation af tøj og administrative opgaver. 

 

 
Vikingelandsbyens 25 årsdag: 
Vores årsdag i september gik fremragende. En stor tak til alle jer, der valgte at møde op og være med til at vise 
Landsbyen frem på flotteste vis.  

 
 

 
 
 
Da mange af jer deltog, vil jeg ikke gå i detaljer med, hvad vi lavede på dagen, men blot sige, at jeg glæder mig 
til de næste 25 år. Jeg bør kunne nå det inden pensionen.  

Mange mål er nået gennem årene, men endnu flere venter på at blive udfordret, og med den stemning og 
opbakning der er blandt venneforeningens medlemmer, ser jeg ingen grund til ikke at kaste os ud i dem. Jeg 
håber i har det på samme måde, for kun sammen er vi rigtig stærke.  

 

 

  



Projekt Vikingebro:  
 
I Vikingebro er der travlt med flere forskellige opgave. Vores tre håndværkere arbejder godt og stabilt med 
tilhugningen af brotømmeret og har ved siden af dette deltaget i de undervisningsforløb, vi har gennemført 
med skoleklasserne. Vi har d.d. sat 19 brofag. I august havde vi hjælp af tre tømrerlærlinge fra teknisk skole og 
forventer, at forsætte det samarbejde efter efterårsferien. 

Ud over brobygger forløbene har vi 7 andre undervisningsforløb som vi udbyder på Vikingebros hjemmeside. 
Det er primært vores naturvejleder Kristian, der står for dem.  

Til foråret vil vi præsentere den digitale formidling, som der arbejdes på i disse måneder. Det bliver en kultur 
og natur præget applikation, som gæster i projektet kan downloade. Mere information følger. 

 

Kommer du forbi huggepladsen, kan du følge med i hvor meget, der er lavet på broen og hvor meget der er 
igen.  

En tavle viser 
fremskridtet i 
konstruktionen af 
broen.  

En streg er tømmer, 
der er hugget og klar.  

Et kryds angiver at 
tømmeret er anvendt 
på broen. 

 

 

 

Der har været ”højvande” i ådalen, 
så broen kommer rigtig til sin ret 

 

 

  



Siden sidst :  

Medbyggeraftener: 
Der har været god aktivitet på medbygger aftenerne og vi er nået langt med Vikingelandsbyens projekter. Det 
er så dejligt at opleve den entusiasme og vedholdenhed alle møder op med og vi nyder det gode fællesskab og 
den gode stemning. Selv om du måske kun har mulighed for at komme enkelte aftener i løbet af hele 
sæsonen, så kom forbi og få nogle gode timer. 

Laden: 
Som flere allerede har set og 
kommenteret, så er vi i år 
kommet et godt stykke med 
spærrerne på Laden. Alle spær er 
næsten monteret og vi er i gang 
med at pyntehugge plankerne der 
skal lægges direkte oven på 
spærrerne.  

Netop med plankerne gør vi et 
kompromis, da vi skærer dem på 
savværket og pyntehugger dem 
bagefter. Det vil tage for lang tid at 
kløve stammer og tilhugge dem 
bagefter og det er en proces, vi kender fra andre opgaver. Dermed kan vi sagtens forsvare dette valg og 
formidle det for publikum. Et optimistisk bud er, at vi lægger taget til næste år. 

	

Teksti l :  
Risby tapetet, der fortæller om år 11 – 20 af Vikingelandsbyens historie, blev færdigt og monteret hen over 
sommeren.  

På Vikingelandsbyens 25 års 
dag blev tapetet præsenteret og 
senere på dagen flyttede det 
ind på sin plads i Salshuset 
over for det "gamle" tapet.  

Vi, tegneren, planlæggeren, 
brodøserne og brodøren, er 
meget stolte af vores arbejde 
og at dømme efter publikums 
reaktioner, så har vi al grund 
til at være det. En flot 
afslutning på 3 års arbejde. 

Se også i Albertslund Posten, hvor der er en meget fin billedreportage fra bl.a. afsløringen af Risby tapetet 

http://albertslund.lokalavisen.dk/se-billederne-25-aar-med-det-stof-albertslund-er-gjort-af-
/20170904/artikler/709049963  



Systuen er blevet omorganiseret med gode arbejdsborde og bedre plads til og overblik over vores redskaber og 
tekstiler, så nu er der klar til vinteraktiviteterne. Der er meget nyt tøj, der skal sys, både til børn og voksne. 
Nogle er i gang med at lære at spinde og inden årets udgang kommer der også gang i opstadvæven, så vi kan 
øve inden vi skal i gang med at lave vores eget stof helt fra grunden. Fårene er netop blevet klippet til samme 
formål. 

 

Børnemedbygger: 
I forbindelse med Vikingelandsbyens 25 års dag var vi en del både børn og voksne, der sent fredag 
eftermiddag mødte op og sammen med Maria, forberedte en god middag, der blev tilberedt over bålet. 
Børnene deltog flittigt i madlavningen, men der blev selvfølgelig også tid til at lege og udforske og nyde at være 
i det fri. Nogle af familierne med børn overnattede i Salshuset fra fredag til lørdag og børnene var helt friske og 
klar til at holde fødselsdag om lørdagen. De var i fuld aktivitet dagen igennem, men godt trætte lørdag aften. 

 

Oseberggryden: 
Siden sidste nyhedsbrev fik Oseberggryden sat sin hank på, og dens overflade sortbrændt. Der manglede så 
bare at tætne gryden førend den kunne bruges til at lave suppe i. Det er lykkedes ganske godt at lave en 
efterligning af originalen. 

Tætningen af gryden blev valgt som en ekstra 
aktivitet til årsdagen. Dog ville skæbnen at 
der gik hul på den gamle gryde. inden 
årsdagen.  

 

Ole måtte komme til undsætning og lappe den 
gamle gryde, så den kunne holde til de sidste par 
dage. 

 

På årsdagen blev der kogt en tynd havregrød, der 
løber ud i sprækker og brænder fast. 

Gryden blev tæt, men vi fik vasket den lidt for 
grundigt bagefter, så da den blev brugt ugen efter 
dryppede den lidt. Jacob og Maria kunne løse det 
med at smide lidt korn i suppen. 

 

 



Inspirat ionstur t i l  Borgring: 

Oplæg t i l  inspirationstur 15. august ved Bo Jørgen Nielsen 
Bo redegjorde i korte træk for Trelleborgenes historie ved en gennemgang af de hidtil fundne borge, deres 
opbygning og indretning og undersøgelserne af disse samt fundet af vikingeborgen Borgring. Han løftede også 
sløret for egen forskning omkring vikingehavne af hesteskofacon, en helt ny fundtype som viser sig at være 
temmelig udbredt. Moesgård Museum er interesseret i at undersøge en af disse havne. 

Inspirationstur t i l  vikingeborgen Borgring 19. august 
Det lykkedes ekstraordinært at få arkæologen Nanna Holm Gade til at vise os rundt på de igangværende 
udgravninger på en lørdag. Nanna var sammen med professor Søren Sindbæk initiativtager til at genoptage 
undersøgelserne af pladsen Borgring, der havde ligget stille siden Nationalmuseets udgravninger i 1971. 

 

Vi mødtes foran indgangen og fik ordnet 
formaliteterne med betaling.  

	

Nanna begyndte i udstillingscontaineren 
hvor blandt andet indholdet af 
værktøjskassen, som blev fundet i en af 
portene, var udstillet.  

 

 

 

 

Derfra gik vi op på platformen hvorfra der 
er en glimrende udsigt over borgen og 
omgivelserne ca. 700 borte. 

 

 

 

 

 



 

Nanna fortalte levende og engageret om udgravningerne og de foreløbige resultater i den stærkt udvidede 
version af rundvisningen 

	

Her viser Nanna hvor en del af det gotlandske dåsespænde blev fundet i nordporten.  

Spændet og den dåse det formodes 
at have siddet på 

 

 

 

 

 

 

  

Planken fundet syd for sydporten. 
Dendrodateret til efter 966. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kommende projekter:  

Til Vikingelandsbyens 25 års dag forærede Venneforeningen pil til Vikingelandsbyen, så vi selv fremover kan 
dyrke vores egen pil.  

Til foråret, når frosten er gået af jorden, skal pilestiklingerne plantes og så må vi passe og pleje dem, så de 
kommer i god vækst og kan give masser af pil, både til formidlingen med børnene og til pilefletopgaver for 
Venneforeningen. 

 

 

 

Dag t i l  dag info:  

Vi lægger informationer på Vikingelandsbyens hjemmeside under Venneforeningen og vi har en webmaster, 
der lægger informationer til Jer på Facebook.  
Læg mærke til Vej og Broprojektets hjemmeside vikingebro.dk og Facebook Vikingebro. 

Klik her for Årskalender for medlemmer af Vikingelandsbyens Venner  

Kalender for 2018 kommer til november. 

  

Kom og vær med, vi  kan alt id bruge f lere hænder t i l  de mange projekter.  

Vi ses J   

 

 


