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( T j j  å Ulvsborg kan du selv prøve hvor hårdt og 
J l l  alligevel rart det er at lave mad over åben 

ild, og være i nær kontakt med naturen og 
den måde man klarede sig på, længe før man 
opfandt MP3 og mobiltelefonen.

Tjek livet på en 
befæstet stormandsgård 
under onbvfirninsr.



Ulvsborg er det eneste historiske værksted i 
Danmark, der form idler brydningstiden mel
lem vikingetid og middelalder -  1050 -1250. 

w Ulvsborg står for kulturform idling og skole
tjeneste i et rekonstrueret stormandsmiljø 
fra 1100-tallet, den begyndende riddertid i 
Danmark.

Ved hjælp af historiske og arkæologiske 
kilder opstår i de kommende år en befæstet 
stormandsgård med middelalderligt landbrug, 
gamle husdyrracer og plantesorter. Der ud 
over, formidles Danmarks ældste skriftku l
tur, symboler og værdigrundlag i et levende 
miljø, med stormanden, hans familie, riddere, 
håndværkere og trælle, i en tid med trosskifte 
og korstog.

Konceptet bag Ulvsborg er nyt og enestående i sin levende 
form idling af en afgørende del af vores kulturhistorie -  en 
brydningstid, der har medført mindst lige så mange og 
afgørende forandringer i Danmark, som renæssancen eller 
den industrielle revolution i nyere tid.
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Hovedtemaet på lejrskoler 
og hytteture er livet på 
Ulvsborgen - en befæstet 
stormandsgård under op
førelse.

Fokuspunkter kan aftales efter 
ønske. For eksempel:
• Angreb og belejring.
• Bonde, husmor, håndværker.
• Børn i middelalderen.
• Fra sagatid til ridderromantik.
• Livet på en middelalderlig 

byggeplads.
• Håndværk.
• Forsyninger fra mark og have.
• Naturens spisekammer -  vilde 

planter, jagt og fiskeri.
• Mad i middelalderen
• 1100-tallets våben og kamp

former.
• Heraldik.
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Ulvsborg Historisk Værksted
Arkæolog Eric Zehmke, daglig leder
Toftholm vej 66
4550 Asnæs
Tlf.: 59 62 80 10
E-mail: ulvsborg.hv@mail.dk
Web: www.ulvsborg.dk
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