Ulvsbong Hiswmsk VænksTed
ULvsboKgpnojekrer en der enes k sred i Danmank, hvon æan
fonsøgen ar Kekonsmuene Liver på Lander, på en sronmandsgånd
i UOO-raLLer - en rid med mange pomidmngeR ...

Erik den Røde overtager forældrenes gård og la
der den om give med en befæstning og et tårn.
Ligesom sin bror og mange andre, støtter Erik den
Røde Kong Sven, sam tidig er der også folk på an
dre gårde, der støtter Valdemar, der nu vil lade sig
hylde som konge, efter at have støttet Kong Sven
i 8 år.
Nogle har hørt, at han agter at gifte sig med Sofie,
Kong Knuds halvsøster, hvis far har dræbt Valde
mars far i 1131.

På Ulvsborg Historisk Værksted er vi i gang med
at bygge en dansk privatborg fra 1100-tallet. Her
vil vi fortæ lle historien om vikingen, der blev til
Nordens ridder.
Ulvsborg er enestående i Danmark. Vi arbejder
sammen med andre historiske værksteder, der
bruger levende form idling i ind- og udland f. eks.
Tyskland og Sverige.
Vi viser perioden fra Sven den 2. Estridsen, over
Sven den 3. Eriksen til Valdemar den 2. og hans
sønner. Perioden rækker fra den sidste vikingekon
ge omkring 1050 til Valdemarerne omkring 1250.
Siden 2005 har de frivillig e form idlere på Ulvsbor
gen fulgt en tidsrække 860 år tilbage i tiden. I året
2013 lever vi f. eks. på Ulvsborg i året 1153.
Ulvsborgens Borgherre Erik den Røde er en fiktiv
bror til Riber-Ulv, der er Kong Sven den 3. Eriksens
bannerfører. Riber-Ulv er g ift med Ingerd, Skjalm
Hvides barnebarn, der ejer jord på Starreklinte.

I form idlingen på Ulvsborg vises dagligdagen i
1100-tallet. Der tages emner op, der afspejler,
hvad der sker i det pågældende år såvel i Danmark.
Ligeledes begivenheder, der rører sig andre steder i
Europa i 1153. Tiden er også kendt som „Korstogs
tid", „Ridderens Blomstringstid" og "Landbrugets
Store Forandringstid". På Ulvsborg beskæftiger vi
os med livet på landet, fra stormandens liv, til bøn
dernes og håndværkernes og ufrie gårdfolks liv.
Vi rekonstruerer og bygger med
datidens materialer. De besø
gende oplever, hvordan en stor
mandsgård med omgivelser og
landbrug blev til i 1100-tallet.

ULvskong - hasener

pnivilhghed

I modsætning til mange andre museer, har Ulvsborg
ikke støtte fra staten og vi får kun meget lidt støtte fra
kommunen. Vi må selv betale ejendommen og alle ud
gifter og har derfor ingen mulighed for at ansætte lønnet
personale. Vi har heller ikke et kommunalt beskæftigel
sesprojekt, som mange lignende museer, derfor udvikler
stedet sig efter antallet og sammensætningen af de fri
villige i støtteforeningen Ulvborgens Venner. Uden dem
havde Ulvsborgen ikke kunnet udvikles.
Arkæolog Eric Zehmke beskrev i 1997 Ulvsborgprojektet,
han har lavet koncept og byggetegninger, og er faglig
leder af projektet. Han ramtes af en blodprop i 2010, og
i 2012 blev Karl Jakob Lamberth ansat som direktør i et
år for private sponsormidler. Lige nu har Ulvsborg ingen
ansat leder.
En lokalplan sikrer at Ulvsborgprojektet kan gennem
føres over tid. Men det kræver økonomiske ressourcer
udefra.
Med de frivillige og de ressourcer vi har, prøver vi al
ligevel at gøre publikums ophold på Ulvsborg så spæn
dende og informativt som muligt.
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Salshus
Salshuset er stormandsgårdens mest moderne byg
ning. Den er opført på syldstokke og uden nedgravede
stolper. Væggene bærer hele vægten. Desuden har
Salshuset en første sal. Her er to rum, stormandens
kammer og fruens kammer. I sidstnævnte viser kvin
der nålebinding og vævning på opstadsvæven.
Gildesalen i stueetagen er husets hjerte. Her befinder
Salshusets ildsted sig, samt køkken og sove-alkover for
stormandsgårdens folk, herunder også hirdmændene.
Salshuset er stormandsgårdens „palas", der skal afspejle
stormandens rolle i samfundets øverste rækker.
Stormanden møder man ofte ved Tårnet, Urtegård el
ler Bagehuset, hvor han holder øje med byggearbej
det de tre steder. Har man lyst til, at få mere vide om
tiden, om Ulvsborgen eller andre ting, er stormanden
den rigtige at spørge. Han er nemlig arkæolog med
speciale i vikingetid og ældre middelalder og det er
ham der grundlagt Ulvsborg.

Kmkeroæren
Lige øst for Salshuset vil stormanden gerne bygge en
kampestenskirke, der er det nyeste indenfor byggeriet
i 1153.

Buekane
Lidt øst for kirketomten ligger buebanen, hvor publi
kum på bestemte tidspunkter kan prøve at skyde med
bue og pil under vejledning af en bueskytte.

Bagehuser
Nye n i r ag på Uivshong
I år prøver vi at forny vores urtegård. Vi tager ud
gangspunkt i Hildegard von Bingen, der netop i året
1153 er i gang med at skrive en bog om planter.
Et andet projekt er færdiggørelse af Bagehuset. Et
tredje er Tårnet, der males og udsmykkes udenpå, og
inde i tårnets 2. sal skal indrettes et rum til storman
den Erik den Røde. Væggene i rummet lerklines, kalkes
og dekoreres med kalkmalerier. Et fjerde projekt som
snart kan påbegyndes er smedjen.
Til fornøjelse og dygtiggørelse af små børn, er vi i gang
med at skabe et område ved sydsiden af søen foran
Salshuset, hvor de små kan boltre sig. Her kan de små
prøve forskellige fysiske udfordringer.

Syd for kirketomten ligger Bagehuset, som snart er
færdigt, og som i fremtiden skal bruges til at bage
brød i. Ikke langt bagehuset befinder sig et overdæk
ket ildsted, hvor på et tidspunkt Ildhuset eller køkke
net placeres.

ØnskemceeT
Vandrer man videre mod syd,
kommer man til en lille skov,
hvor der står et Ønsketræ. Et
egetræ, hvor man kan komme i
kontakt med de højere kræfter.

Søen og STammebåden
pna Lammepjonden
Et kort stykke efter Ønsketræet bliver landskabet mere
åbent. Fortsætter man mod syd, kommer man til søen.
Her fanger fiskeren fisk og krebs. Ved østbredden er der et
anlægssted, hvor vores Stammebåd ligger. Stammebåden
er en kopi af et fund fra Lammefjorden. Tilsvarende stammebåde dateres til sen vikingetid/ældre middelalder. Fun
det fra Lammefjorden passer altså godt til vores tid.

Moue

og

TånneT

Går man fra Bagehuset mod sydøst, kommer man til pa
lisaden og til Tårnet. Tårnet har tre etager plus en kamp
platform, man kan komme op på. Det står på en lille
kunstig forhøjning, en såkaldt „Motte", der igen er om
givet af en voldgrav. Så længe vi stadig bygger, er tårnet
landfast mod nordvest. På et tidspunkt graves voldgraven
færdig og skal krydses via en bro.
Tilgang til tårnets indre sker ad en ydertrappe på nordsi
den, der fører til 1. sal. I stueetagen er hverken dør eller
vinduer. Her opbevares forråd. På 1. sal er indgangen og
vagternes opholdsrum. På 2. sal befinder sig i fremtiden et
stormands-kammer med et lille ildsted, stol, bænk, bord
og en seng. Desuden er der en opgang til taget. Fra taget
er der frit udsyn til alle sider.

Tyn-STøTTe
På søens vestlige bred står en statue af Guden Tyr. En gang
i fremtiden vil vi her bygge et tempel for de Nordiske Gu
der. Man kommer til statuen ved at gå nord om søen.

Dnagen den blev
Umegånben
Nord for tårnet ligger vores Urtegård. Vi er i øjeblikket
i gang med at lave den om således, at også folk med
gangbesvær kan nyde den. Urtegården vil få samme
udformning, som andre haver på den tid.

Manken og

mnnemngsba

Går man fra Urtegården mod syd kommer man først til
vores fremtidige marker. På vore ridderfester 3. week
end i juli, bruger ridderne området til turnering med
heste.

ti

Går man mod nordvest og ikke mod statuen, drejer
vejen ind mod skoven. Følger man denne vej, kommer
man til Dragen. Hvordan Dragen blev forvandlet til træ,
kan man spørge stormanden om, da det var hans bed
stefar, der var skyld i dette.

Tilbage Til swnmandsgånden
og ril indgangen
Kort efter man er kommet forbi Dragen, drejer stien
mod nord, og man fortsætter mod nord, til man igen
kommer til Stormandsgården. Er man kommet forbi
Salshuset, drejer man mod vest ved vandhanen for
at komme til entre og til WC.
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