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Nyhedsbrev, høsten 2019 
 

Kære medlemmer 

Nu er sæsonen i fuld gang og vi har en masse aktiviteter i dette efterår. Det største for os bliver at være med til 
at fejre indvielsen af Vikingebro. Den står allerede nu så fint, kun en kender kan se, hvad der mangler.  

 

Kommende aktivi teter.  

 

Høslæt og Vikingelandsbyens årsdag lørdag d. 7. september kl.  10 – 14. 

Vi slår vi hø på engområdet langs Vikingevejen, så der er ryddet og fint til indvielsen af Broen. 
Høet tørres og gemmes til vinterfoder til dyrene. Børn fra 10 år er meget velkomne.  

Samtidig er husene åbne i Vikingelandsbyen og der vil være lidt gode smagsprøver. Invitation 
med nærmere detaljer er sendt ud til jer. 

 

Indvielse af Vikingebro og vej  fredag d. 13. September kl.  12 – 15 

Det bliver en festlig dag, der er masser af aktiviteter ved bro området og kl. 14 sker selve 
indvielsen. Invitation er sendt ud til jer. Der er brug for hjælp på dagen, se under Nyt fra 
Vikingelandsbyen. 

 

Vikingernes skov torsdag d. 3. Oktober kl.  17 – 19. 

Vikingelandsbyens naturvejleder Kristian vil tage os med på en guidet tur: Hvorfor betød skoven 
så meget for vikingerne? Vi drager ind i vikingernes skov, og hører både om skovens sagn og om 
vikingernes skovdrift. 
Vi sender invitation med vejledning om tilmelding ud til jer.  

  



Inspirationstur 26.-27. oktober. 

Dette års tur kommer til at gå til Jylland, nærmere bestemt Kongernes Jelling, Jernalderen ved 
Vingsted, genbesøg i Ravning Enge hvor engang hvor Harald Blåtands 760 m lange bro lå, 
overnatning i Grindsted og til sidst en god dag i Bork Vikingehavn. Der vil være en mindre 
egenbetaling for turen. Vi sender invitation ud til jer med vejledning om tilmelding i god tid.   

 

Mimersdage 2. – 4. november. 

Vores årligt tilbagevendende tradition er jo Mimersdagene, hvor vi fordyber os i et emne og 
udforsker og dygtiggør os i håndværk. I år vil vi fremstille små skamler med flettet sæde. I løbet 
af efteråret vil I få tilsendt invitation med vejledning om tilmelding. 

 

Nyt fra Vikingelandsbyen: 

Landsbyen:   
I Vikingelandsbyen er Lars, Maria og Flemming igen i fuld sving med skoleklasserne. De fortsætter frem til 
efterårsferien. De har to praktikanter med på holdet. De hedder begge to Louise, og kommer henholdsvis fra 
Tekstilformidler uddannelsen og Jobcenteret Albertslund. 
 
Broen:  
I projekt Vikingebro arbejder vi fokuseret mod indvielsen d. 13. september. Heldigvis er byggeriet gået så godt 
de sidste måneder, at den samlede Vikingevej og bro står næsten helt færdig til dagen. Vi glæder os 
usandsynligt meget til at indvie den og på trods af tidspunktet på dagen, hvor mange af jer sikkert er på 
arbejde, håber vi dog at mange af jer vil prioritere at komme. Programmet har I nok læst på diverse opslag.  
 
Hvis nogle af jer har lyst  t i l  at  hjælpe med på dagen, må i  meget gerne kontakte mig, Klaus 
på mail :  kle@albertslund eller t l f :  20 65 20 39, så f inder vi  ud af noget.  
 
 
De kommende medbyggeraftener skal vi nagle køreplanker fast og lægge brosten på vejen. Og i Systuen plejer 
der som sædvanligt også at være masser af interessante opgaver. 

 

Årsdagen: 
Som nogle af jer nok har set, så bliver årsdagen i år afviklet lidt anderledes end vi plejer. Det skyldes, at vi 
den efterfølgende fredag har indvielsen af Vikingevejen og broen, så vi bruger årsdagen som en 
kombineret formidlings og arbejdsdag. Tidspunktet er ændret til det tidsrum, hvor vi plejer at afvikle høslet. 
Dermed håber jeg, at nogle fra høslets gruppen vil komme og hjælpe med til at få skåret mest muligt hø ned 
på engen langs med vikingevejen og græsarealet vil at fremstå nyslået til d. 13. sep.  

I Vikingelandsbyen vil Maria og de af jer, der har lyst til at komme og hjælpe med maden, lave denne og 
servere vikingemad kl. 13.30. Til næste år vender vi tilbage til den traditionelle afvikling af dagen. 
  



Siden sidst :  

Danmarks Historien i  Vestskoven  

Blev i år holdt på Kroppedal museum søndag d. 2. Juni.  Årets 
tema var ”Rømer 375 år” 

I anledning af at Ole Rømer blev født for 375 år siden var 
dagen dedikeret til ham og hans betydning for astronomien i 
dag. Mange mennesker var mødt op og de deltog i både 
rundvisning på Kroppedal og på hans observatorium, der 
ligger tæt på. Ind imellem de forskellige aktiviteter spillede 
gruppen Götterfunken renæssance musik, det er en rigtig god 
gruppe med et varieret repertoire og de havde mange 
tilhørere. Mange benyttede sig også af at se 
Vikingeudstillingen, der i dagens anledning havde gratis 
adgang. 

Som vi har 
tradition 
for, så 
sluttede 
Vikingelandsbyen af med at byde på mad. Maria havde 
fundet spændende renæssance opskrifter frem og de 
propfyldte fade fik hurtigt ben at gå på.  

 

 

 

Men kort før arrangementet startede fik Klaus sig en stor 
overraskelse.  

Maria og Minna havde udtænkt en fin renæssancedragt til 
Klaus og med hjælp fra Klaus’ kone kom de sidste detaljer 
på plads på selve dagen.  

Sådan kan en rigtig viking også se ud!  

 

 

 

 

 

 

 



Opdatering på vores bedrifter på medbyggeraftener:  

 

Sidste t irsdag aften inden sommerferien  

havde vi en god afslutning med kolde drikke og lidt 
godt fra grillen. Selv om Jakob havde sørget for 
rigeligt, så giver broarbejdet særdeles god appetit og 
der var ingen, der skulle nødes for, at der kunne blive 
spist op. 

 

 

Stalden og Laden:  

Taget på laden fik jo græs på og selv om det på vest-siden var temmelig vissent allerede i juni på grund af det 
varme og solrige vejr, så står det nu fint igen.  

Alle mand har arbejdet på broen i hele 2019, men nu lysner det og i efterårssæsonen skal laden have port og 
dør. 

 

Teksti l :  

Vi følger godt med i systuen. Der er produceret flere særke til børnene og til personalet er et par fine 
Thorsberg bukser og en varm frakke snart færdig.  

Oseberg væven er blevet beklædt med trend til et flot brikvævet bånd, alle er velkommen til at prøve at væve 
på det. Garnet der er anvendt til brikvæven, er det garn vi plantefarvede i forårssæsonen. Se vores fine garn på 
Instagram – vikingelandsbyens_venner. 

Det går fint fremad med vægtæppet, som vi har på opstadvæven og der er nu også flere, der væver på det. 

 



Projekt Vikingebro: 

 

Alt er næsten færdigt, broen med tilhørende ramper og vejen med 
vejstykker der henholdsvis er træbelagt og belagt med sten og det 
sidste stykke, der vender mod Kroppedal og hulvejen, er ved at blive 
belagt med grene. 

De sidste mange tirsdag 
aftener har stået i 
naglernes tegn.  

 
Alle køreplanker skal nagles 
fast og det er hårdt arbejde. Sidste tirsdag nåede holdet  
 10 meter.  

 

 

 

 

 

 

Grubehusene: 

De små grube huse har kendt bedre dage og træværket 
har det ikke så godt. Snart skal der bygges nye grubehuse 
til erstatning for de gamle. Husene vil få en ny placering og 
størrelse. Der er behov for mere plads i smedjen og 
vævehuset. 

I Roskilde, blev der for et par år siden gjort et fund af et 
grubehus og de nye huse vil blive inspireret af det. 

De første opgaver der tages hul på er at hugge tømmer til 
husene. 

  



Dag t i l  dag info:  

Du kan finde informationer her: 

Venneforeningen - vikingelandsbyen.dk/venneforeningen1315.asp  

Årskalender vikingelandsbyen.dk/kalender2019.asp 

Facebook - Vikingelandsbyens Venner .  

Instagram - vikingelandsbyens_venner 

 

 

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

Vi ses J   


