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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: Vikingernes husdyr 

tilmelding senest den 8. februar 2011

De fleste mennesker, der boede i Danmark under det, 
vi i dag kalder vikingetiden, var bønder. De passede 
deres marker og husdyr som en hovedopgave og en be
tingelse for et godt liv på deres gårde. Deres husdyr 
kender vi for eksempel fra knoglefund i forbindelse 
med arkæologiske udgravninger af brandtomter eller 
begravelsespladser, hvor vikingerne har fået ofrede dyr 
med sig på den sidste rejse til dødsriget. 

Generelt ved vi, at dyrene var betydelig mindre end de 
forædlede husdyr, vi har i dag. Islandske heste og vores 
dexterkøer giver et meget godt billede på størrelsen af 
vikingetidens heste og køer. De blev brugt som både 

De mange forskellige tilbud, som I kan læse om i den
ne folder, 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, vikingetogter, featureuger og projektopgaver. 

Er I en klasse næsten ‘udlærte vikinger’, kunne vi må
ske 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 vikinge
landsbyen.dk/foerbesoeget.asp. På hjemmesiden kan 
I desuden finde baggrundsstof og opskrifter. Her an
noncerer vi arrangementer og nye tilbud. Og her finder 
I citater fra fagformål og vejledninger til inspiration.

arbejdskraft, mad og råstof. Får, geder, grise, høns, gæs 
og ænder hørte også med til besætningen. Æg, mælk, 
kød, skind, knogler og fjer – alt kunne bruges og blev 
brugt. Flere typer af hunde kendes og kattene har som 
nu bekæmpet mus og rotter.

I både mytologi og sagastof optræder dyrene i rigt mål. 
Det vil de også gøre i vores fortællinger i Salshuset, 
efter at dagens arbejde er fra hånden.

Vi arbejder på, at vores besætning i Vikingelandsbyen, 
ud over får og køer, bliver suppleret med grise, geder, 
høns og, ved særlige lejligheder, islandske heste.

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 
34.000 vikingebørn. 

Viking for en dag

34 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

Marius med spælsaulam Stalden, som den så ud efteråret 2010

Det daglige brød



Velkommen Årets aktiViteter
Velkommen til Vikingelandsbyens 19. sæson. Denne 
folder indeholder en lille beretning om det forgangne år 
og planer og aktiviteter for 2011. Aldersopdelte tilbud 
til skoler og daginstitutioner beskrives her på opslaget, 
og på bagsiden har vi nogle af de arrangementer, vi kan 
tilbyde voksengrupper. Desuden indeholder brochuren 
tilmeldingsvejledning og prisliste. 

VIkIngelandsbyen 

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. Vores nye 
stald skal indvies i år.. 

Vi driver en to hektar stor stævningsskov og har en re
konstruktionsafdeling med tilhørende værksted og sy
stue. Fra Vikingelandsbyen er der kun ti minutters gang 
ad ‘vikingevejen’ til Kroppedal Museum. 

Vi holder åbent hus to gange om året og derudover sæl
ger vi mange forskellige ydelser (se bagsiden).

sIden sIdst 

Børn som voksne har knoklet, som små ‘trælle’, hele 
året. Vi holdt rejsegilde og lovede hinanden, at stalden 

tilmelding senest den 8. februar 2011

Slutspurt! Stalden skal indvies på vores 19årsdag den 
første lørdag i september. Det bliver ledende for vores 
aktiviteter i år. Flette vægge, lerkline, kalke, male,  lave 
båse og indhegning til dyrene, lægge mønning med kra
getræer på stråtaget. Dørene hugges færdig og indsæt
tes. Der er nok at se til, for vi skal jo også passe vores 
andre gøremål på gården. Der skal såes og høstes. Fåre
ne skal klippes og vædderlammene slagtes. Stævnings
skoven skal passes og håndværkerhusene skal befolkes 
med flittige hænder.

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 fodre dyrene. Vi skal smede, 
sanke brænde, arbejde i skoven og vedligeholde vores 
hegn. I Salshuset kan vi spille mølle, øve musik eller 
fortælle historier. Ja, vi får måske også tid til en dyst.  
 For alle 

Mad (1 dag) 

Vikingernes ’gamle, nordiske køkken’ har fulgt årsti
derne – foråret har været præget af de spirende planter, 
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

skal være færdig til vores 19årsdag i 2011. Over 1.000 
lindebastsnore blev lavet og brugt til binding af rør på 
taget. De rør, børnene skar i ådalen sidste vinter, lig
ger derfor nu godt bundet fast på staldtaget, med snore  
produceret af barken fra lindetræer, de selv har fældet. 
En enestående proces er gennemført. Staldens vægge 
er næsten flettet og et enkelt fag er lerklinet. Grubehu
sene er renoveret og kan nu holde nogle år endnu. 

‘Ved alfarvej – en valfart med syvmileskridt’ var titlen 
på årets arrangement i Danmarkshistorien i Vestskoven. 
Omkring 300 mennesker gik for første gang ad den kom
mende vikingevej over Store Vejleådalen. En trampesti, 
stor ineresse og mange tanker om vikingernes færden 
til lands blev resultatet af dagen. Danmarkshistorien i 
Vestskoven har doneret 100.000 kroner til formidling af 
projektet. Museet Kroppedal og Vikingelandsbyen si
ger tak for støtten til et vigtigt fællesprojekt i Ådalen.

Med Kulturforvaltningens støtte kunne vi for syvende 
gang afholde Mimersdage, hvor vi fordybede os i ler – til 
vægge, krukker, ildbukke og sikar. 

Midvinter (Jól) fejrede vi for femte gang og denne gang 
også med et ekstra arrangement specielt for børn, for
ældre og bedsteforældre. Vi kom ridende på hest og 
kæpheste til årets børnefestuge, hvor vi i Hippodromen 
arrangerede tøtltræning!

På vores 18årsdag gentog vi, på mange opfordringer, 
emnet Dragt og mode i vikingetiden. Som eksempel 
på en af vores ledetråde, fordybelse, gennemførte vi en 
times catwalk for vores mange gæster. 20 dragter blev 
grundigt præsenteret.

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 kun
ne bruges i for eksempel husholdning eller byggeri. Vi 
fremstiller rekonstruerede genstande og brænder dem, 
som vikingerne gjorde det, og I skal hjælpe med at fær
digkline vores stald og fadebur. Få historien om ‘en ko
los på lerfødder’. Kom en dag i forsommeren og en 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 rebslagerens arbejde. I Vikingelands
byen er I med i hele processen og får jeres viden om 
tovværket ind gennem fingerspidserne. Af lindetræet 
laver vi skjolde og af basten fiskenet, tovværk og snor. 
Kom en dag i uge 25/26 og en dag i uge 33/34. 
 Fra 5. klasse 

Risbyleikr (1 dag i uge 41) 

Når I ser olympiske lege, tænker I sikkert ikke på, at 
man allerede i vikingetiden dyrkede mange af de sam
me discipliner. Sæt jeres parallel eller venskabsklasse 
stævne i Vikingelandsbyen og mød dem i en dyst på alt 
fra skjaldekvad til øksehugning.  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 en dag i oktober og en dag i januar. 
 Fra 6. klasse 

Vinteruger 2012 (1 dag i uge 2 eller 3) 

Vinteren var en hård tid for vikingerne, men det var 
også tiden, hvor man ofrede og festede 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 

Vikingevejen over ådalen til kroppedal 

Mærk historiens vingesus. Tag med på en tur gennem 
Vikingelandsbyen og over ådalen til Kroppedal Muse
um, for at se udstillingen om egnens store, gamle fyr
ste. På hjemturen yder I et bidrag til det store vejbyg
geri over ådalen, inden vi går tilbage til kødgryden.  
 Fra 5. 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 er skovarbejdernes samlingssted. 

Milebrænding (2 dage, 1 overnatning) 

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 37 år gammel eg. Stammen skal hugges 
til stortømmer og noget skal kløves til kragetræer som I 
skal nagle sammen og lægge op på stråtagets mønning. 
Kronen skal vi bruge til båseskillerum, nagler, kroge og 
andet nødvendigt staldudstyr. Det er hårdt, spænden
de og krævende arbejde med kiler, økser og knive. 
 Fra 6. klasse

1. Årets plakat fra Danmarkshistorien i Vestskoven · 2. Ad trampestien til Kroppedal · 3. Dragt og mode · 4. Vikingecatwalk · 5. Knud og Viggo fletter væg · 6. Rejsegilde · 7. Sværdkamp · 8. Lindebastsnor · 9. Kulmilen er klar til optænding · 10. Skeboret i brug · 11. Staldtømmer fældes
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