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Ulvsborg Historisk Værksted
Toftholmvej 66 -  4550 Asnæs-Lammefjord Tlf. +45 59628010 -  
E-mail ulvsborg.hv@mail.dk -  Web www.ulvsborg.dk

Præsentation:
Ulvsborg Historisk Værksted prøver at formidle brydningstiden i Danmark mellem vikingetid og 
middelalder, der omfatter tidsperioden 1050-1250 e. Kr. I kongerækken betyder det regeringstiden 
fra Sven Estridsen (død 1074) til Erik Plovpenning (død 1250). I Europa er dette en ’’riddertid” og 

^  en ’’korstogstid”.
På ca. 24 ha opstår i disse år et rekonstrueret miljø omkring en befæstet stormandsgård fra 
11 OOtallet med tilhørende bygninger og anlæg, der rekonstrueres på baggrund af udgravninger og 
historiske kildestudier, og som skal formidle livet på landet i en tid, der er præget af store kulturelle 
og samfundsmæssige omvæltninger.
Ulvsborg Historisk Værksted ønsker at formidle stormændenes indflydelse på konger, kirken og 
kulturen i Danmark gennem rollespilsagtig levendegørelse af arkæologisk og historisk 
kildemateriale.

Åbningstider:
Sommersæson (april til oktober):
Publikumsåbent for børnefamilier hver søndag og i helligdagene fra kl. 11-16 
Sommerfestival med riddertumering, altid den 3. weekend i julimåneden.

Vintersæson (november til marts): søndag mellem jul og nytår: ”Jul på Ulvsborg”, 
Vinterferieaktiviteter for børn i uge 7.

Entré/priser:
Publikumsentré (søndagsåbent): 50.-
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Undervisning:
Undervisningstilbud til institutioner i skolernes hverdage, samt mulighed for ferieaktiviteter i 
sommerferien, efterårsferien (uge 42), og vinterferien (uge 7).

Emneord:
sen vikingetid -  tidlig middelalder -  højmiddelalder -  riddertid -  korstogstid -  brydningstid -  stormand -  kongens 
mand -  hirdmand -  tronfejder -  bueskydning -  fægtning -  Sven, Knud og Valdemar -  korstog -  vendere -  runer -  
skrift -  Saxo -  Roskilde krønike -  saga — sagn -  landskabslove -  Jyske lov -  trosskifte -  landsbykirke -  kloster -  
landbrug -  have -  lægeplanter -  Hildegard von Bingen -  Henrik Harpestreng -  husdyr -  håndværk -  byggeri -  hus -  
hjem -  madlavning -  børn -  lege -  rekonstruktion -  eksperimental arkæologi -  levendegørelse -  rollespil

Endags-tur(3 timer):
"Fra viking til ridder -  dagligliv på en stormandsgård i 1 lOOtallet”

Vi befinder os i 1 lOOtallets Danmark, mellem vikingetid og middelalder. Overalt i samfundet ses 
store forandringer. På Ulvsborgen møder børnene en stormand, der prøver at tilpasse sig og sin gård 
de ”nye” tider.

Stormand og husmor fører de nye gårdfolk ind i gårdens daglige arbejde, håndværk og husholdning. 
Tiden er præget af tronfejder, korstog og vendertogter. En del af arbejdet består derfor i at sikre 
gården mod overfald.
Det bliver oplevelser for krop og sanser.
Aktiviteterne er kønsbestemte, og kan rumme elementer i ’’angreb og forsvar”, ’’skov og have”, 
’’buejagt”, ’’håndværk” og ’’husholdning”. Opgaverne varierer alt efter årstid, vind og vejr.
Børnene smager den mad, de selv har fremstillet ved amen, men husk alligevel at medbringe 
madpakke. Specielle skoler er velkomne.

Priser for Endags-tur:
1 instruktør -  indtil 12 børn -  1.050 kr.
2 instruktører -  indtil 26 bøm -  1.800 kr.
3 instruktører -  indtil 36 bøm -  2.550 kr.
4 instruktører -  indtil 50 bøm -  3.300 kr.
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Lejrskole (lille lejrskole 1 overnatning; stor lejrskole 4 overnatninger): 
’’Tidsrejse til en befæstet stormandsgård i llOOtallets Danmark”

Når deltagerne ankommer klædes de i tidstypiske dragter, og træder, sammen med stormanden og 
husmoren ca. 860 år tilbage i tiden og ind i Danmarks tidlige middelalder.
Lejrskolen afvikles som en slags rollespil, styret a f ’’borgherren”.
Klassen flytter ind i stormandsgårdens ’’Salshus”, træder ind i rollen som gårdens folk, og agerer 
stormandens livegne, landarbejdere eller ’’huskarle”.
Det er tronfejdemes tid. Det er svært at kende ven fra fjende. Borgherren er trofast rådgiver af den 
gode Kong Sven, Erik Emune's søn . Han er i gang med at befæste gården, og forsvarståmet er 
næsten færdigt.

Stormanden bor sammen med sine gårdfolk i ’’Salshuset”, der er bygget ’’helt moderne”, på 
syldstokke, med udskud og et ’’højenloft”, hvor han har sit ’’kammer”. Fruen har også et kammer. 
Her kan hun, sammen med gårdens piger, spinde og væve alt det stof, som skal bruges til dragter, 
sengebetræk og andre formål. Her lærer børnene at skrive latin og læse runer.

En stor del af dagligdagen går dog med at passe hus og have, arbejde i skoven og sørge for mad.

Fokus kan variere efter årstid, vind, vejr 
og aftale:

• Husholdning
• Arbejde i mark, skov og have
• Gårdens dyr
• Håndværk
• Jagt og krigstræning
• Heraldik og maling
• Skrivekunst, runer, sagn og saga

Middelaldermad: Davre (morgenmad) og 
middag.
Aftensmad medbringer og står man selv for. 
NB: Primitive køkken og toiletforhold.

Priser for lejrskoler:
Lille-lejrskole med 1 overnatning 
(2 dage fra kl. 9-15):
500 kr./ elev, minimum 10.000 kr./ 
2 instruktører

Stor lejrskole med 4 overnatninger 
(4 dage fra kl. 9-15):
1.000 kr. / elev, minimum 20.000 kr./ 
2 instruktører



Procedure ved bestilling af undervisningstilbud:
Alle undervisningstilbud kun med forudgående tilmelding.

Kontakt Ulvsborg Historisk Værksted via www.ulvsborg.dk eller direkte under e-mail 
ulvsborg.hv@mail.dk eller telefon 59628010.
Det er vigtigt, at læreren efterlader institutionens fulde adresse (inkl. tlf. og e-mail), ved offentlige 
institutioner EAN-nummer, kontaktperson, dato-ønsker, samt hvilket tilbud der ønskes 
(dagsekskursion, lille eller stor lejrskole, andet).

Lærerordninger:
Daglig leder og ’’borgherre” er uddannet arkæolog med speciale i vikingetid/ tidlig middelalder og 
eksperimental arkæologi. De øvrige undervisere og udøvende formidlere haren baggrund som 
folkeskolelærere eller er håndværks-/ håndarbejdsuddannede.

Andet:
• Undervisningen kan kombinere forskellige skolefag som dansk, historie, sløjd, billedkunst, 

håndarbejde, hjemkundskab, natur & teknik, idræt osv.
• Ulvsborg Historisk Værksted formidler brydningstiden mellem vikingetid og middelalder. 

Formidlingen kan derfor tilrettelægges med fokus på ”de gamle dage” eller ”de moderne tider”, og 
give dermed børnene en forståelse for ”tid og forandring”.

Medbragt mad:
Det anbefales at børnene har madpakke og drikkedunk med sig.

Parkeringsmuligheder:
Der er P-pladser for personbiler. Da undergrunden er sand og græs, bør en buschauffør tage en forudgående 
vurdering, om bussen skal holde på P-pladsen eller ved indkørselen.

Tog/busforbindelser:
VT -  toge kører fra Holbæk/ Nykøbing Sj. til Asnæs station. Herfra er der 3,5 km gang (skiltet fra Asnæs 
station). De sidste 1,5 km går man parallelt med Nordre Kanalen, der byder på smukke naturoplevelser.
Vi arbejder i øjeblikket på muligheden for hestevognskørsel fra Asnæs station mod lille ekstra betaling til 
kusken og hestene.

Handicapforanstaltninger:
Ingen. Stormandsgården og de store stier på området er rimelige at færdes på. Vi har haft besøg af børn med 
gangbesvær.
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Madplan og indkøb til Lejrskole
Første dag
Frokost

Aftensmad:

• Grød med æbler, nødder 
mælk og honnning.

• Flade brød med 
kæmemælksost og honning

• Drikkelse: mælk/urteté

Kyllingesuppe med spelt, 
gulerødder, løg og kål

Gasflaske
Tændstikker
Opvaskebørste / skrubbe i træ

5 liter Solbærsaft 
8 liter sødmælk
2 liter kærnemælk
3 poser nødder
4 poser æbler
5 pakker rosiner 
2 pk. Hirsegryn
2 pk boghvedegryn 
2 kg knækket hvede 
2 kg knækket byggryn 
2 kg fiildkomshvedemel 
2 kg rugmel 
2 kg grahamsmel 
10 kg hvedemel

6 salmonellafri kyllinger
6 sommerkål eller spidskål

Anden dag.
Morgenmad

Yoghurt, 5 yoghurt
Æbler, nødder, rosiner 2 p. havregryn
Havregryn, mælk, 8 liter sødmælk

Frokost
Oksekød med nældekål og kogt 3,5 kg oksekød ( benene regnes
boghvede.
Pandekager med honning 
saftevand

fra)

Aftensmad. 70 stk magert stegeflæsk
Kotletter og brød med kogte 3 kg ærter
ærter.
Grød med mælk, nødder og 
honning og æbler 
Urteté / vand

4 store mørke brød

Tredje dag:
Morgenmad

Youghourt 5 yoghurt
Æbler, nødder, rosiner 
Havregryn, mælk,

Måske mere havregryn

Frokost:
Madpandekager
Med kød, kål og løg og svesker
Saftevand / vand

1,5 kg nakkekam
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