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Art Varighed Pris Deltagerantal

Oplev Vikingelandsbyen 2½ time 3.000 kr. pr. gruppe (max. 40 delt.)

Viking for en dag 4-6 timer 1.000-1.200 kr. pr. delt. ved min. 20 delt.

Viking for et døgn!  fredag til lørdag 30.000-40.000 kr. pr. gruppe (max. 20 delt.)

Iværksætter - fra drøm til virkelighed 3 timer 5.000 kr. pr. gruppe (max. 40 delt.)

Oplæg, rundvisning og Ådalstur til Kroppedal 2-3 timer 1.500-3.000 kr. pr. gruppe

Dagsforløb for udenbys børnegruppe 4 timer 2.000-2.500 kr. pr. gruppe/klasse

Vikingeidræt 4-6 timer 800-1.200 kr. pr. delt. (max. 120 delt.)

Foredrag hjemme eller ude 2 timer 1.500-3.000 kr. -

Konsulentbistand, filmoptagelse, kursus eller egne ønsker/forslag efter aftale.

Alle priser er vejledende. Alle indtægter går ubeskåret til den fortsatte udbygning af Vikingelandsbyen.

Trafikforhold: To minutter fra motorvej 04 frakørsel 4, gode p-forhold · Faciliteter: Alrum i moderne bygning med plads til 30 personer, 
handicaptoilet, rekonstruktionsværksted, tømmerplads, smedeområde, systue og stævningsskov.

Prisliste

Årets tema: Børn og unge

VikingelandsByen 

Vores vigtigste arbejde er formidlingen af vikingetid 
og undervisningen af Albertslunds børn, derfor er det 
vores jubilæumstema. 

Kroppedal Museum har netop fundet et velbevaret 
skelet af en spinkel 10-årig vikingepige på Snubbe-
korsgravpladsen tæt ved Vikingelandsbyen. Hvordan 
har hun levet og hvad har hun lavet i sit korte liv? Hvor 
meget tid har hun haft til at lege med dukker og andre 
legesager, som vi kender fra vikingetiden? Sikkert er 
det, at hun, fra hun var ganske lille, har deltaget i ar-
bejdet med de daglige gøremål i familiens huse og i 

Vikingelandsbyen er et historisk værksted, drevet af 
Albertslund Kommune, smukt beliggende med udsigt 
over St. Vejleådalen. Vi bliver støttet af mere end 130 
medbyggere organiseret i Vikingelandsbyens Venner. 

I landsbyen findes tre små grubehuse og et unikt stue-
hus, Salshuset, som er farverigt og smukt indrettet med 
håndskårne genstande og broderede tekstiler. 

landsbyen. Hun har kunnet se, hvordan hendes liv som 
voksen efter al sandsynlighed ville forme sig. 

I skal have hende i tankerne, når I arbejder, spiser og 
leger i Vikingelandsbyen. Men I skal også høre histori-
er om andre vikingebørn og deres bedrifter. Og I lærer 
måske selv at fortælle en historie. Ligesom Egil Skal-
lagrimsson, der allerede som treårig fik en belønning 
af naboen for sin fortællekunst – tre søsneglehuse og 
et andeæg!

Læs mere på vores hjemmeside under ’Formidling’.

Lige siden vores start i 1992 har vi mærket en stor inter-
esse for vores forsøg på at genskabe og levendegøre vi-
kingelivet. Vi har fået mange forespørgsler fra folk, som 
ønskede at vide mere og selv prøve noget af alt det, vi 
tilbyder børnene. Det er derfor med glæde, at vi nu kan 
præsentere en række spændende tilbud til voksne.

Vikingeforløb som dem vi tilbyder børnene, vinterar-
rangementer med spisning og musik, rundvisninger og 
ture i landskabet, foredrag og konsulentvirksomhed. Vi 
har tillige erfaring med egentlig kursusvirksomhed, vi 
har lagt ‘kulisser’ og statister til filmoptagelser og vi har 
to gange været værter for Albertslund Børnefestuges 
3-4.000 vikingebørn. 

Viking for en dag

3-4 timers forløb tilrettelæges individuelt. I skal må-
ske lave tovværk, smede jern, spinde uld, fælde træer, 
kværne mel, hugge tømmer, brænde lertøj eller skære 
fløjter, mens stegen syder i jordovnen. 

Efter et festmåltid med sang og lyrespil er det tid til en 
dyst – knattleikr, hnefatafl, glima og skjaldekunst er gam-
le vikingeidrætter, som stiller krav til både hånd og ånd.

Oplev Vikingelandsbyen

Ud fra vores mange års erfaringer med at eftergøre vi-
kingernes teknikker og levevis, inspireret af fremme-
de kulturer, præsenterer vi landsbyen og dens skønne 
omgivelser. I kan se vikingeværktøjet i brug og opleve 
stemningen i Salshuset.

Viking for et døgn! 

Fredag eftermiddag til lørdag formiddag. Efter arbejdet 
samles vi trætte og mætte ved langilden med snittekni-
ve, håndtene og bennåle og arbejder til sang og fortæl-
ling, inden vi går til ro i alkover og på langbænke. Efter 
grøden slutter vi af med et morgenkvad.

Iværksætter – fra drøm til virkelighed

I perioden 1996 til 2002 byggede vi Salshuset. Hvor-
for bygge et vikingehus? Hvad får 100 tilfældige men-
nesker til at kaste sig over en næsten umulig opgave? 
Hvordan holder man gejsten oppe? Hvordan kommer 
alle talenter i spil? Hvorfor er klare delmål nødvendige? 
Hvordan får vi råd – og har vi råd til at lade være? Oplæg 
ud fra bogen Salshuset fra drøm til virkelighed.

tag med os tilBage til Vikingetiden

Vikingelandsbyen · Ledøjevej 35 · 2620 Albertslund · 4364 2029 · vikingelandsbyen@albertslund.dk · www.vikingelandsbyen.dk

Vores nye stald er i brug og skal nu have tilføjet en la-
dedel. Vi driver en to hektar stor stævningsskov og har 
en rekonstruktionsafdeling med tilhørende værksted 
og systue. Fra Vikingelandsbyen er der kun ti minut-
ters gang ad Vikingevejen til Kroppedal Museum. 

Vi holder åbent hus flere gange om året og derudover 
sælger vi mange forskellige ydelser.

ikingelandsbyen
1992-2012



Velkommen til juBilæumssæsonen Årets aktiViteter
Velkommen til Vikingelandsbyens 20. sæson. Denne 
brochure indeholder en lille beretning om det forgangne 
år og planer og aktiviteter for 2012. Aldersopdelte tilbud 
til skoler og daginstitutioner beskrives her på opslaget. 
På bagsiden har vi nogle af de arrangementer, vi kan 
tilbyde voksengrupper. Desuden indeholder brochuren 
tilmeldingsvejledning og prisliste. 

2012 et jubIlæumsår

20 år er gået siden vi startede Vikingelandsbyen som 
et nyt historisk værksted i Albertslund. Det vil vi fejre 
hele året. Vi vil fortælle vores egen historie og mindes 
‘gamle dage’. Det gamle vikingekøkken, musik, sang og 
fortælling vil vi gøre noget ekstra ud af i år. Vi har siden 
1996 været i gang med store rekonstruktionsprojekter, 
som Salshuset og Stalden, der tog seks og fire år at byg-
ge. I 2012 vil vi bygge en vikingevogn, som skal være 
køreklar på selve 20-årsdagen lørdag den 1. september. 
Reservér dagen allerede nu – I er hermed inviteret. Pro-
gram for selve dagen og hele årets arrangementer vil vi 
annoncere på vores hjemmeside.

sIden sIdst

Stor, stor tak til alle jer, der byggede med i 2011. Vi 
klarede den et år lange slutspurt og blev færdige med 
stalden til vores 19. årsdag. Væggene blev lerklinet og 
kalket. Endegavlene blev henholdsvis spåntækket og 
tangtænget. Taget blev tækket færdig og mønningen af 
havrehalm og tang holdes nu fast af kragetræerne. Sky-
dedøre, en halvdør og en bemalet hoveddør blev akku-

tilmelding – senest den 9. februar 2012
De mange forskellige tilbud, som I kan læse om her i 
brochuren, er tænkt som supplement til jeres daglige 
undervisning. I er også altid velkomne til at bruge os i 
forbindelse med museumsbesøg, skovture, koloni, lejr-
skole og projektopgaver. Er I en klasse næsten ’udlærte 
vikinger’, kunne vi måske sammen arbejde for at tage 
på et togt til Harald Hårfagers Avaldsnæs på den norske 
ø Karmøy?

Find tips og madforslag før jeres besøg på vikingelands-
byen.dk/foerbesoeget.asp. På hjemmesiden kan I des-
uden finde baggrundsstof og opskrifter. Her annoncerer 
vi arrangementer og nye tilbud og her finder I relevante 
uddrag fra fagformål og vejledninger til inspiration.

Et almindeligt forløb varer fire timer. De fleste fore-
trækker at komme i tidsrummet 9-13, men vi kan også 
godt lave individuelle aftaler.

dagligdag 
I en vikingelandsby er der altid nok at tage fat på. Vi 
skal lave mad af årstidens råvarer. I vævehuset skal vi 
spinde, væve og farve. Vi skal så, plante, luge og høste i 
haver og marker. Og vi skal passe stalden, fodre dyrene, 
smede og sanke brænde. Vi skal arbejde i skoven eller 
på Vikingevejen og i Salshuset kan vi spille mølle, øve 
musik eller fortælle historier. Vi skulle også gerne nå at 
dyrke vikingeidræt. For alle

mad (1 dag) 
Vikingernes ‘gamle, nordiske køkken’ har fulgt årsti-
derne – foråret har været præget af de spirende planter, 

rat færdig til tiden. Pigstensbelægning, båseskillerum 
og udendørs grisefold gjorde det muligt at byde en ny 
besætning velkommen til Vikingelandsbyen. Gylden-
børste og Særimner endevender jorden, når de ikke lige 
snorksover i stalden, og mange kommer forbi for at hilse 
på dem. Nu om dage er det ikke nemt at komme til at 
se en gris, selvom vi har mange flere i landet end nogen-
sinde før! Heidrun, vores kommende malkeged, er dog 
den store stjerne. Hun er med os på vej- og broarbejdet 
i Ådalen og vil i det hele taget helst være sammen med 
os mennesker – glæd jer!

Mimersdagenes eksperimenter gav som resultat et 10 
meter langt sælskindstov. Startskuddet gik på rekon-
struktion af taljeblokke med det formål at udvikle en 
vikingetidig løfteteknik til brug ved håndtering af tøm-
mer og tunge egekævler.

Efter otte års forberedelse kunne vi i efteråret afsløre 
to informationstavler i Store Vejle Ådalen, der på hen-
holdsvis Kroppedals og Vikingelandsbyens side fortæl-
ler om det nye skelsættende projekt, Vikingevej og -bro. 
Herstedlund skole var med 5. x de allerførste, som byg-
gede på vejen.

En ny medbyggergruppe kom til i 2011 – tømrerlærlinge 
fra Københavns Tekniske Skole i Herlev, som skal lære 
om deres fags tidligste historie. De første tre fældede ege 
i stævningskoven og tilhuggede dem til staldtømmer.

En af vores ældste medbyggere, Viggo, døde og vi holdt 
en mindeaften for ham i Salshuset. Viggos fantastiske 
bidrag med træskæringer og musikinstrumenter vil leve 
videre til glæde for os alle. 

højsommeren af mælkeprodukter og efteråret af slagt-
ning. Vi gør mere ud af madlavningen og lader menuen 
stå på plankelaks eller hjemmelavede pølser. Eller tør I 
prøve kogt flæsk, skidne æg og blodpalt? I kan også lære 
at syde salt. Få en historie om gudernes æde- og drik-
kelyst. Fra 3. klasse

uld (2 dage) 
Vi bruger i dag mange forskellige materialer til vores 
tøj, men uldens egenskaber sætter vi stadig stor pris på. 
For vikingerne var ulden uundværlig og i efteråret kan 
I hjælpe os med at klippe vores spælsaufår. I skal be-
arbejde ulden – vaske, tese, spinde, plantefarve, væve, 
nålebinde, filte og sy. Hør historien om ‘verdens stærke-
ste tråd’.  Fra 3. klasse 

ler (2 dage) 
Alle har prøvet at arbejde med ler, men hvor kommer 
det fra og hvordan skal det behandles, hvis det skal 
kunne bruges i for eksempel husholdning eller byggeri. 
Vi rekonstruerer lertøj og brænder det, som vikingerne 
gjorde det. Få historien om ‘en kolos på lerfødder’. Kom 
1 dag i forsommeren og 1 dag i eftersommeren. 
 Fra 3. klasse 

lindetræ, bast og reb (2 dage) 
Når I bruger snor og reb til mange formål, fornemmer 
I måske ikke rigtigt reblæggerens arbejde. I Vikinge-
landsbyen er I med i hele processen og får jeres viden 
om tovværket ind gennem fingerspidserne. Af lindetræ-
et laver vi sværd og skjolde og af lindebasten tovværk, 
snor og fiskenet. Kan man også lave reb af skind? Kom 1 
dag i uge 25/26 og 1 dag i uge 33/34.  Fra 5. klasse 

risbyleikr (2 dage i uge 40-41) 
Når I ser olympiske lege, tænker I sikkert ikke på, at 
man i vikingetiden dyrkede mange af de samme disci-
pliner. Sæt jeres parallel- eller venskabsklasse stævne i 
Vikingelandsbyen og mød dem i en dyst på alt fra skjal-
dekvad til øksehug. 1. dag træner I idrætsdiscipliner og 
kampkvad og 2. dag udkæmper I den endelige dyst mod 
en værdig og veltrænet modstander. Fra 4. klasse 

slagtning og garvning (2 dage) 
Selv om vi nu til dags spiser meget kød, har de færre-
ste danskere et naturligt forhold til slagtningen. Vikin-
gerne fik også meget mere end mad ud af en slagtning; 
sko, nålehylstre, fløjter, spillebrikker, maling, tællelys, 
buestrenge. Vi skal også på ‘jagt’ og høre jagthistorier. 
Kom 1 dag i oktober og 1 dag i januar.  Fra 6. klasse 

Vinteruger 2013 (1 dag i uge 2 eller 3) 
Vinteren var en hård tid for vikingerne, men det var 
også tiden, hvor man festede og ofrede for et godt år og 
lyse tiders komme, stod på skøjter og fortalte hinanden 
historier. Tør I afgive et løfte med hånden på Gylden-
børste? For alle 

jernudvinding og smedning (2 dage og 1 nat)
Mange siger, at vi ‘snyder’, når vi bruger knive og øk-
ser lavet af jern og ikke af flint! Men vikingerne var 
mestre i at lave jern ud af mosens jernholdige jord, 
myremalm. I vikingegravene på vores egn er der f.eks. 
fundet mange knive og søm. I skal bygge en lerovn til 
jernudvindingen. Lykkes ‘trylleriet’ hjælper vi hinan-
den med at smede en kniv til husfruen. Smedepral og 
historier hører naturligvis med. Fra 6. klasse

stæVnIngsskOVen 
I stævningsskoven har vi to tilbud til de ældste klasser. 
I vores to hektar store stævningsskov har vi fået ene-
stående muligheder for at vise jer hvordan vikingerne 
brugte skoven lige så bevidst, som de brugte agerjor-
den. Thors Eg bliver skovarbejdernes samlingssted. 

milebrænding (2 dage og 1 nat) 
Vikingerne var mestre i jernudvinding og smedning, og 
en trækulsproduktion var dertil helt nødvendig. Vi skal 
lave en mile og mens den under jeres kontrol brænder 
hele dagen og natten med, kan vi lave god mad og for-
tælle om store bedrifter. Forløbet kan næste år følges 
op af jernudvinding, hvor vi bruger af trækullet. 
 Fra 6. klasse 

staldtømmer (2 dage) 
Vi skal fælde en 38 år gammel eg. Stammen skal hug-
ges til stortømmer som skal bruges til et høloft i vores 
nye stald. Kronen skal vi bruge til nagler, kroge og an-
det nødvendigt staldudstyr. Det er hårdt, spændende 
og krævende arbejde med kiler, økser og knive.
 Fra 6. klasse 

VIkIngeVejen – ny aktIVItet
Vil I slutte jer til de mange, der ud i fremtiden kan 
prale af at have været medbyggere på Vikingelands-
byens og Kroppedals store vej- og brobyggeri? Har I 
styrke og udholdenhed til virkelig at tage fat? Gå ind 
på vores hjemmeside og læs om Vikingevejen, så laver 
vi en aftale. Fra 5. klasse 

1. Sverre med sit barnebarn Kaya · 2. De første brobyggere · 3. Jørgen lægger pigsten · 4. Jernudvinding · 5. Den nye møggreb · 6. Maria ved bålet · 7. To brobyggere · 8. Pigerne ælter ler · 9. Fløjtespiller ved indvielse af stalden · 10. Smøret vaskes · 11. En tømrerlærling i fuld sving · 12. Kulturdirektøren afslører den nye informationstavle til Vikingevejen · 13. Odin med nissehue!
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