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Nyhedsbrev, sommer 2017 
 

Kære medlem, nu er den sidste medbygger aften inden sommerferien afholdt i sol og blæst og med aktiviteter 
i både tekstilhuset, laden og ved brobyggeriet. Men fortvivl ikke, i år vil der være ekstraordinær mulighed for at 
arbejde i Vikingelandsbyen hen over sommeren, nemlig i alle uger undtagen uge 29. 

 

Kommende aktivi teter:  

Byggeuger: 

• I uge 26, 30 og 31 kan man bygge med på Laden 
Vi håber i disse uger at kunne blive færdige med spærene til laden, og begynde at tilhugge plankerne 
der efterfølgende skal op. 

• I uge 26, 27, 28, 30 og 31 kan man bygge med på Vikingebroen. 
I disse uger skal der hugges tømmer til brofaget, og laves nagler til samlingerne i broen. 

• I ugerne 26, 27, 28, 30 og 31 vil der være mulighed for at spinde, væve og sy. Opgaver skal 
aftales med Maria i løbet af uge 26 - 28. 

 
Alle hverdage fra kl.  8.30 t i l  15.00. Kom med dit gode humør og en madpakke. Vi håber at se mange 
af jer til nogle hyggelige uger. 
 

Medbygger: 
Første medbygger efter sommerferien er t irsdag d. 8. August, her vil der også være fællesmøde til 
forberedelse af årsdagen kl. 19:00. 

  



Inspirationstur 2017: 
Årets inspirationstur går t i l  Borgring ved Køge. Skipper Bo har fået arrangeret en speciel rundtur for 
os med den arkæolog Nanna Holm Gade, som i sin tid foreslog, at der skulle graves på netop dette sted. 
Vi mødes lørdag d. 19. August kl.  10:00 ved Borgringen og går samlet ind.  
I må påregne en lille egenbetaling og transport og evt. samkørsel skal I selv arrangere. Detaljer udsendes i 
løbet af sommerferien. 
Som optakt til turen holder Skipper Bo et oplæg om Borgringen tirsdag d. 15. August kl.  19:00 i 
Vikingelandsbyens Multihus. 

 

Vikingelandsbyens årsdag 	
er i år helt speciel, idet det er 25 årsdagen. Åbent Hus vil blive udvidet med en time kl. 13 – 17 og for 
medlemmer af Vikingelandsbyens Venner vil der være mulighed for at overnatte i telt og Salshuset fra fredag 
til lørdag. 	
Glæd jer og reserver allerede nu lørdag d. 2. September t i l  at  fejre Vikingelandsbyens 25 års dag.  

Program for lørdag d. 2. september 2017. 

Kl. 10.00: Vi mødes i Vikingelandsbyen til fælles morgenmad, inden vi går i gang med forberedelserne til 
dagen. Der skal primært hakkes grønsager osv. til publikums måltidet sidst i arrangementet. 

Kl. 13.00: Velkomst ved Klaus Mynzberg og Lars Toft Simonsen, Kulturudvalgsformand i Albertslund 
kommune 

Vikingelandsbyen summer af liv med div. aktiviteter: 

-Madlavning 

-Smedning 

-Arbejde i tekstil grubehuset 

-Tømmerhugning på Laden 

-Tømmerhugning på Vikingevejen 

-Rundvisning og arbejde på Vikingevejen 

-Præsentation af Risby tapetet, del 2. 

-Flere aktiviteter kan komme til, hvis vi har hænder til det. 

Kl. 17.00: Afslutning af dagen 

  

Nyt fra Vikingelandsbyen: 

Det har været et travlt og hektisk forår i Vikingelandsbyen. Den primære grund til dette har været opstarten af 
projekt Vikingebro, som har betydet, at alle har løbet ekstra hurtigt for at nå opgaverne. Vi vidste godt på 
forhånd, at der ville blive travlt, så derfor blev Lars Erik Pedersen ansat som ekstra formidler fra april til 
oktober. Det har givet Maria og  Jakob mulighed for at nå nogle af de opgaver, de har ved siden af 
formidlingen. Til efteråret skulle der gerne falde en smule mere ro på dagligdagen. 



Formidlingen 

Første halvdel af formidlingssæsonen i Vikingelandsbyen er gået godt. Alle dage har været fuldt booket, som 
de plejer at være. I skolesommerferien har vi ligeledes som vi plejer, sommeraktiviteter for Albertslund og 
Høje Taastrup børn. Til efteråret er alle dage allerede booket, så vi ved hvad vi skal lave frem til efterårsferien. 

Vikingebro 

I Vikingebro har vi dette forår udbudt 3 undervisningsforløb for skoleklasser. Disse vil efter sommerferien 
blive suppleret med yderligere syv forløb, så vi i alt tilbyder 10 undervisningsforløb de kommende tre år. Til at 
varetage disse er Kristian Blicher Jepsen ansat som naturvejleder i tre år. 

Til foråret 2018 vil vi præsentere en ny digital formidling som sætter fokus på kultur og natur i 
StoreVejleådalen.  

 

Siden sidst :  

Medbyggeraftener: 

Der har været rigtig god aktivitet på medbyggeraftenerne. Der er kommet flere nye aktive medlemmer og de 
er kommet meget hurtigt ind i de opgaver, vi i Venneforeningen bidrager med. Og som et ekstra plus, så er 
vores nye medlemmer også faldet godt til i det sociale liv, der er i Vikingelandsbyen og Venneforeningen. 
Nedenfor får du flere deltaljer. 

 

Laden: 
Laden har allerede nu fået lagt en del spær og er for alvor ved at tage form. Når spærene er lagt, lægges der 
planker på og tørv lige som på grubehusene. Prøv at tage et kig på bulplankerne – de er så flot tilhugget, at der 
på store flader ikke er nogen mellemrum mellem plankerne. Vi håber at kunne blive helt færdige med 
spærene og begynde på plankerne inden vinteren. 

 

Teksti l :  
Risby tapet gruppen er nu så lagt at stykkerne er broderet næsten færdig. De er nu ved at blive sammensyet to 
og to og vi skal brodere de sidste motiver, der går hen over sammensyningerne. Bagefter sker den sidste 
sammensyning af alle stykkerne og de sidste broderier. Til allersidst sys der en bagbeklædning på.  
Det bliver så smukt et tapet og vi glæder os til at se det færdigt. 

Der er færdiggjort flere dragter til både Vikingelandsbyens personale og de besøgende børn og voksne. 

Vi bidrager også til opgaverne med brobyggernes tøj.  

Der er ekstraordinært mange tekstil-opgaver nu og i de kommende år. Vi har derfor brug for mange 
flere, der kan bidrage. Det kræver ingen forudsætninger andet end lysten til at have med tekstil eller 
frembringelse af tekstil at gøre. Resten lærer du på vores tirsdags medbyggeraftener og du møder bare op, så 
skal vi nok hjælpe dig til rette. 

 



Projekt Vikingebro:  
Der er fuld sving i brobyggeriet og der er også godt gang i bro huggepladsen på medbyggeraftenerne.  
Tirsdag d. 13. Juni var vi mange fra Venneforeningen, der var med til at løfte de store tværdragere (450 - 500 
kg pr stk.) på plads. Der skulle 12 personer til at løfte og bære dem på plads foran stolperne og med kranens 
lange reb og taljen kunne 5 personer løfte tværdrageren op og ind på plads oven på stolperne. Men selvfølgelig 
var vi rigtig mange, der hjalp til med at trække i rebet på en gang og det var forbavsende lidt, der skulle til for 
at få drageren op. Det var en meget spændende og sjov opgave for os. 

Næste gang brobyggerne har brug for ekstra hjælp, så får vi en invitation igen.  

Onsdag d. 21. Juni fra kl. 14.30 blev Vikingebroen officielt fejret med taler af Lars Buus Graeser, 
museumschef på Kroppedal, projektchef fra Nordea-fonden Niels Olsen og borgmester Steen Christiansen, 
Albertslund og  borgmester Michael Ziegler, Høje Taastrup. Der blev nedsat en stolpe af Borgmestrene og det 
skete med maner:  Jørgen havde medbragt offergaver og til stor jubel blandt publikum kvitterede stolpen med 
et stort muddersprøjt, da den faldt på plads i stolpehullet. Der var ca. 150 besøgende og flot deltagelse i de 
forskellige aktiviteter der var. 

 

 

Børnemedbygger: 
Der har været afholdt et par børnemedbyggere i forårssæsonen. Børnene er hurtige til at finde sammen, 
deltage i aktiviteter og lege godt og hygge sammen omkring bålet.  

 

 



Oseberggryden: 
Den ny "Oseberggryde" til Vikingelandsbyen er ved at være færdig. Gryden er lavet ud fra en af gryderne fra 
Osebergfundet, hvor vi har tilstræbt os at få de samme designmæssige detaljer med.  

Kun hanken mangler at blive sat på, hvorefter den sortbrændes som giver den en vis rustbeskyttelse. Gryden 
forventes være klar til årsdagen den 2. September. 
 
Original Oseberggryde og vores flotte kopi.                                                                
 
 

 
 
 

 

 

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  

  

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

Vi ses J   

 

 


