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Sommer 2015 

Jubilæum 

I skrivende stund har vi allerede passeret datoen for Venneforeningens officielle 

årsdag, nemlig den 14. juni. I den anledning sender vi jer her et kombineret 

Nyhedsbrev og Jubilæumsskrift. Vi vil gerne indlede med  

 Venneforeningens formålsparagraf: 

”Foreningens formål er at fungere som støtteforening for Vikingelandsbyen. 

Foreningen tager del i og medvirker til opbygningen, udviklingen og bevaringen 

af Vikingelandsbyen. Medlemmerne vil som medbyggere således være med til at 

skabe et levende forhistorisk miljø for byens borgere, skovens gæster og andre 

interesserede”. 

Dette formål har vi til fulde har levet op til i de 20 år der er gået. 

Venneforeningens historie begyndte den 14. juni 1995. Foreningen blev stiftet af 

en gruppe entusiastiske mennesker, der sammen med Jørgen ville gøre det, som 

borgerne her i byen kaldte ”et helt umuligt og urealistisk byggeprojekt”, nemlig 

rekonstruktionen af et vikinge Salshus, bygget med vikingetidigt værktøj og 

håndens kraft. 

I løbet af byggeårene begyndte Venneforeningen at vokse. Flere kom til. De ville 

gerne være med til at realisere ”det umulige”. Alle med stor arbejdsiver og troen 

på, at selv det umulige er muligt, når bare man står sammen. Og da Salshuset 

stod færdigt og blev indviet, meldte flere og flere sig ind for at støtte Vikinge-

landsbyen og for at få mulighed for at deltage i nye spændende byggeprojekter. 

Sådan er det gået støt fremad gennem årene og i dag tæller vores forening 125 

medlemmer. 

At Vikingelandsbyen i 1995 åbnede for, at voksne kunne komme og være med i 

aktiviteter og projekter og arbejde med mange forskellige håndværksopgaver, 

uden for den daglige formidling for byens børn og unge, har haft den betydning, 
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at Venneforeningen er blevet en del af Vikingelandsbyens sjæl. Salshuset står 

som et stærkt symbol på, hvad vi kan i fællesskab. Det er noget særligt. 

Gennem årene er det også blevet bemærket i Albertslund Kommune og på 
Vestegnen, af Danmarkshistorien i Vestskoven, at vores støtte og indsats for 
Vikingelandsbyen har haft stor betydning for de oplevelser og forløb, som byens 
borgere og andre gæster har kunnet få. Vi er gentagne gange blevet belønnet 
med økonomisk støtte af dem, øremærket til inspirationsture, der skulle give os 
fælles oplevelser og styrke vores sammenhold og venskabsbånd. Med den støtte 
har det været muligt for os at tage på flere inspirerende og lærerige togter både 
her i landet, men også i vores naboland Sverige. 

Om kort tid skal vi på endnu en inspirationstur i anledning af vores 20 års 
jubilæum. I år går turen til Hedeby, Gottorp og Ribe. 

Vi havde inviteret vores medlemmer til at komme i Vikingelandsbyen og fejre og 
markere jubilæet med en stor fest. Festen holdt vi lørdag den 20. juni, og der var 
mange der kom.  

Lige da festen skulle til at starte fik vi besøg af en repræsentant, Mette, fra 
Albertslund Kommune. Mette holdt en fin tale for os og takkede for vores 
frivillige indsats, som der bliver sat stor pris på i kommune. Hun overrakte en fin 
gave til os: To æbletræer af gammel sort (skovæbler).  

 

Klaus fra Vikingelandsbyen holdt også en tale til Venneforeningen og overrakte 
en gave til os alle: Et kursus i pileflet, som vil finde sted enten i efteråret eller 
vinteren 2015.  

Derefter lavede vi mad i fællesskab, et rigtigt godt festmåltid, og der blev også 
dystet i tovtrækning, glima og knatleikr, så der gik ikke lang tid, før vi alle var 
rystet godt sammen og slog os løs med højt humør. 
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Vi havde også inviteret Morten Musicus til at komme og hjælpe med den 
musikalske stemning. Morten var med hele aftenen, og han fik virkelig alle til at 
rejse sig og være med til både sang og dans. Vi fik også lavet et improviseret og 
meget festligt kvad sammen med ham. Nogle tog hjem da natten faldt på, andre 
trak skindet over hovedet og overnattede. 
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Siden sidst 

Lige inden vores jubilæumsfest fejrede Vikingelandsbyen ”Danmarkshistorien i 

Vestskoven” med åbent hus, helt som vi plejer. Årets tema var ”Hvordan holdt de 

varmen - Mennesket i landskabet” 

Nathalie Højland-Nielsen fra KU holdt et spændende foredrag i Salshuset om 

forsøg med opvarmning og energiforbrug i vikingehuse 
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Museumsinspektør Carsten Hess gav i Multihuset en natur- og kulturhistorisk 

oversigt om tørv fra fremstilling til udnyttelse og senere bagte han pandekager 

på en sagte tørveild på et gammelt støbejerns komfur.  

 

Vores egen Maria demonstrerede vikingernes påklædning, der må kaldes lag på 

lag metoden, så komfort temperaturen kan opnås under alle forhold. 

 

 

Dagen afsluttede traditionen tro med smagsprøver af vikingemad. 
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Inspirationstur 

Der er endnu ledige pladser i bussen så skynd dig at lav din indbetaling / 

tilmelding (300 kr)  

Turen finder sted lørdag den 26. september til søndag den 27. september.  

 

Tilmelding skal ske til Klaus i Vikingelandsbyen, email: 

klaus.mynzberg@albertslund.dk eller pr. telefon 20 65 20 39. Tilmeldingen er 

først gældende, når betalingen er registreret. Du betaler for turen til 

Venneforeningens konto via netbank på reg. Nr. 1551 kontonr. 0016472417. 

Skriv navn og ”tur” på din betaling. 

Vi skal have din tilmelding senest tirsdag den 11. august. 

 

Nyheder fra 

Vikingelandsbyen 

Vikingelandsbyen og Kroppedal Museum har netop fået svar på en 

fondsansøgning i Friluftsrådet. 

Der er bevilget 400.000 kr. til projektet Vikingevej og Bro! 

  

Medbyggeruger 

”Vikingelandsbyen vil gerne invitere alle medlemmer til medbyggeruger i uge 27, 

28 og 29 i Landsbyen. Vi bygger hver dag i tidsrummet 8-15, så i kan bare komme 

når det passer jer. Medbring en madpakke til frokost, så giver Vikingelandsbyen 

en øl eller vand til frokost” 

Der skal arbejdes med flg. opgaver: 

                 -Rejsning af færdighugget tømmer til Laden 

                 -Tilhugning af bulplanker (vægplanker) til Laden 

                 -Maling af Salshuset 

                 -Maling af Stalden 

                 -Reparation af gavlvæg på Salshuset 

                 -Div. syopgaver 

                 -Opfriskning af haver 
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Vi håber at se nogle af jer, til nogle hyggelige medbyggerdage 

Venlig hilsen Jakob og Klaus, Vikingelandsbyen.  

Medbygger aftener starter igen fra tirsdag den 11. august 

 

Kalender  

 Vikingelandsbyens årsdag holdes lørdag den 5. september. 

Program følger 

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.  

 

 

 

http://vikingelandsbyen.dk/
https://www.facebook.com/

