
Ja – så står vi på Albertslundsiden af St. Vejleådalen, i Vikingelandsbyen. I 
lørdags markerede de tre ansatte og alle de mange frivillige samt en masse 
gæster Vikingelandsbyens 19 års fødselsdag, og Albertslund Kommunes Kul-
turudvalgsformand Lars Toft Simonsen klippede snoren over til den fantasti-
ske nye staldbygning, del 1, som står lige der. En bygning, der som alt andet 
her er lavet autentisk, med forskellige gavle, vægge, stråtækning osv. – lear-
ning by doing, impressionisme og konstruktionisme, som det så fint hedder, i 
en højere enhed.  

Tekst: H. C. Andersen, 1829 
Melodi: Gebauer, 1846 

Hist, hvor vejen slår en bugt, 
ligger der et hus så smukt, 
væggene lidt skæve stå, 
ruderne er ganske små, 
døren synker halvt i knæ, 

I dag er det ikke det smukke hus, men derimod vejen ved huset, der er i cen-
trum. På Vikingelandsbyens hjemmeside står der: 

”I de kommende år rekonstrueres en vikingevej over Store Vejleådalen. Pro-
jektet er tænkt som et studie i vikingernes byggeteknik og entreprenørarbej-
de. Fra oldtiden har et system af veje forbundet de enkelte gårde og landsby-
er, hvor mennesker, dyr, varer og arbejdskraft har kunnet bevæge sig sikkert 
fra sted til sted. Vejen kommer til at bestå af stenbrolægning, ris- og grenvej, 
svellevej, hulvej og egentlige brofag”. 

Det er faktisk sådan, så Vikingelandsbyen jo er en stor levende historie-
rekonstruktion. Og derfor snakker man i byen om rekonstruktion med en pro-
fessionel og meget respektfuld holdning. Faktisk er i herude organiseret med 
en konkret ”Rekonstruktionsafdeling”. Og Rekonstruktionsafdelingens har 7 
ledetråde, som i dagligt agerer efter og bruger som fundament for jeres ar-
bejde. Den 7. ledetråd/målsætning hedder at man: ”På baggrund af den nye-
ste viden indenfor sprogforskning skal kunne navngive den rekonstruerede 
genstand med et olddansk ord”. Og så er spørgsmålet jo så – hvad bliver det 
ord så for vikingevejen? 

Den ældste kendte forekomst af ordet 'viking' er i det angelsaksiske digt Wid-
sith fra det tidlige 700-tal. Ordet kendes fra oldnordisk (vikingr), oldengelsk 
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(wicing) og oldfrisisk (wiking) og kommer formentlig fra en fællesgermansk 
stamme. Og ordet ”vej” kommer sådan set etymologisk set også fra fælles-
germansk "weya"- ('vej', 'side'), men har en fortid, hvor man – kan der udle-
des i forskningen – har udtalt ordet med en hård konsonant til sidst, nemlig 
”wegh”. Og det ses i begge former i dag i det tyske ”Weg” og det engelske 
”way”. Så principielt er det faktisk rimelig korrekt at sige ”Vikingevej” – i hvert 
fald, når vejen er færdig. Og det kan i jo bare gøre. Der kan dog findes alter-
nativer mens der arbejdes på vejen: 

Med udgangspunkt i det Jørgen selv under tiden kalder vejen, nemlig en 
trampesti, så kan vi jo bruge ordet ”trampe”. Iflg. Den store danske ordbog er 
”trampesti” dog kun kendt fra 1991, så endelsen ”sti” skal måske skiftes ud. 

Trampe kommer fra middelnedertysk trampen, af lydefterlignende oprindelse, 
et onomatopoietikon, som kendes i mange lande – bare tænk på det italien-
ske ”trampolino”. Så ”trampe” er en rigtig god glose i arbejdsperioden.  

Når man har ’lum’ i danske stednavne, fx Børglum, Humlum m.fl., så er det 
andet led fra olddansk lan, oldnordisk lan, lon "husrække", beslægtet med 
dansk dialekt lane "åben plads mellem huse", "bar plet i ager". Men den åbne 
plads mellem huse eller den bare plet, skal antagelig forstås i betydningen 
"vej"; jf. engelsk lane "smal vej". Ref. ”Penny Lane”. Så – et arbejdsnavn 
kunne være ”trampelan”. Måske en overvejelse værd, når nu så mange bar-
nefødder vil trampe vejen igennem sammen mere bedagede fødder – ”Jeg 
har hjemme i trampelan, trampelan, trampelan” – man kan gå syngende fra 
den ene kommune til den anden. 5. klasse fra Herstedlund har holdt ud og er 
med her. Og mange andre vil følge trop. For der SKAL trampes de næste par 
år i rekonstruktionens navn.  

Jeg vil slutte med et kendt trampe-eksempel: Merete nævnte Frode Frede-
god. Frode Fredegod var Frode den 3. Under Frode den 5. – et par generati-
oner senere – kom en sagnviking ind i Saxos beskrivelser, nemlig Stærkod-
der (Starkaðr) – Starkad – den stærke. Og da han blev gammel – og han le-
vede naturligvis tre gange så længe som alle andre – blev han på et tidspunkt 
tilbudt en vogn. Og til det tilbud svarede den gamle kæmpe harmdirrende:  

”Tåbe, tomme ord du taler! Uden løn bør hjælp man yde. Vandre på min fod 
jeg vil”.  

http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Oldfrisisk&action=edit&redlink=1
http://da.wikipedia.org/wiki/Germanske_sprog
http://da.wikipedia.org/wiki/Oldnordisk

