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20./21. 6. 1998: Strandparken bliver 100 år.
Ulvsborg Historisk Værksted arrangerer en rigtig
riddertumering i Holbæk: den 20 /21 Juni 1998 i
forbindelse med Holbæk Strandparkens lOOårs
jubilæum.
Til arrangementet er inviteret Europas førende
riddergruppe „Tjoster“, der viser kampe til hests, med
splintrende lanser og hvirvlende sværd.
Glem Hollyw ood og Ivenhoe, kom til Holbæk og
oplev ægte riddere fra 1298!
I 1298 blev Kong Erik Menveds søster Margrete af
Danmark gift med Kong Birger af Sverige. 1 denne
anledning holdes fester og turneringer landet over.
Der ventes mange udenlandske gæster og en lokal
stormand håber på, at finde en ædel ridder til sin
giftemodne datter. Se ridderne slås om den smukke
piges hånd i flere forskellige discipliner.
På en ridderskole viser „tjosteme", hvordan man
bliver ridder.
Der bliver også bueskydning og meget andet
spændende for den, der har lyst til at prøve. Alle er
velkomne.
Program for Holbæks middelalderfest, d. 20./21.6.
Lørdag, fra kJ. 10.00 - 12.00 optog gennem byen.
fra kl. 12.00 - 20.00 middelalderligt lejrliv.
fra kl. 12.00 - 16.00 ridderskole og lege.
fra kl. 16.00 - 17.30 riddertumering.
fra kl. 19.00 - 20.00 riddere til højbords.
Søndag, fra kl. 10.00 - 19.00 middelalderligt lejrliv.
fra kl. 11.00 - 12.00 riddere til højbords,
fra kl. 12.00 - 14.00 ridderskole og lege.
fra kl. 14.00 - 15.00 voksenlege og musik,
fra kl 15.00 - 16.30 ridderturnering,
fra kl 18.00 - 19.00 riddere til højbords.
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8.- 16. 8. 1998: bidrag til Lammefjordsfesten.
Ulvsborg Historisk Værksted arrangerer en
enestående oplevelse og et anderledes historisk
værksted for skoler og andre institutioner ved
Sanddobberne fra den 8 -16. August 1998, som
bidrag til Lammefjordsfesten.
„Venderne kommer!" - Borgen mellem Lammefjord
og Nekseløbugt, og hvorfor hed den „Draugh"?
Venderne fra det historiske værksted „Ukranenland"
i den tyske delstat Mecklenburg- Vorpommem
kommer sejlende hele vejen fra øen Rygen på en tro
kopi af en 1100 tallets vendersnekke.
Med ombord er nogle tyske riddere, der. sammen
med Skjalm Hvide s sønner, vil hjælpe den danske
ridder Erik Emune at hævne mordet på den danske
hertug Knud Lavard, der også var vendemes fyrste.
Hævntogten er under opsejling og alle gode
Sjællændere er opfordret til at tilslutte sig oprøreren
og øve sig i håndværk, roning og i kamp.

Kurset varer ca. 3 timer og indeholder sejlads („ro
selv- tur") på en ægte vendersnekke (er børnene for
små,skal lærerne nok fa hjælp af vendiske rokarle),
håndværk, madlavning, bueskydning og forskellige
lege. Klassen deles i mindre grupper. 1 spisfrikvarteret
er der kampopvisninger og anden underholdning.
Klassen kan undervises på dansk, tysk eller engelsk.
Alle aldersgrupper er velkomne og undervisningen
tilpasses efter aldersgruppe og behov.
Bestil allerede nu en hel speciel og oplevelsesrig
dagsekskursion til din klasse!
Pris: 800.- kr. Tilmelding sker efter mølleprincippet:
den, der kommer først... Se adressen på forsiden.
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Et enestående middelalderprojekt i Odsherred
Vi vil bygge en dansk privatborg fra 1100-tallet og
fortælle om vikingen, der blev til Nordens ridder.

Projekt Ulvsborg er enestående i hele Europa:
Vi viser Valdemarstiden: 1050 - 1250.
Vi rekonstruerer og bygger med datidens midler.
Vi tilbyder spændende oplevelser tæt på kroppen:
Undervisning for børn og unge.
Familieferie i „et sommerhus i middelalderen".
Overnatning på et middelalderherberge.
Aktiverende historieformidling som fritidstilbud.
Kontakt Ulvsborgprojektets initiativtagere:
Arkæolog Eric Zehmke og lærer Bodil Zehmke
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Bag Ulvsborgprojektet står en lille kreds mennesker,
deiÉønsker at formidle livet i en af Danmarks mest
spændende middelalderhislorie, Valdemarstiden.
1050 - 1250 efter Kristi fødsel.
Tiden er kendt for sine mange omvæltninger, nye
kulturstrømninger og samfundets nye strukturer.
1 historiebøgerne læser vi om riddere og korstog, om
handelsfolk, håndværkerlag, kirke- og klosterbyggeri.
Byer opstod og vores ældste love blev skrevet ned.
1241: Da faldt kronen fra de danskes hoved.
Da den sidste vikingekonge, Sven Estridssen, i 1074
dør, er Danmark på vej ind i en tid med megen uro og
borgerkrigslignende tilstande i landet. Landeværnet er
svækket og venderne fra den sydlige Østersøkyst
hærger de danske kyster. Mange stormænd føler
derfor et behov for at beskytte deres egne gårde
Med Valdemar den Store og Absalon, Danmarks
ærkebisp og bisp i Roskilde, vender billedet. Riget
samles igen og landets opbygning begynder for alvor.
Danmark bliver et rigt og stort Østersøimperium.
Historieskriveri, sagaskrivning og poetisk hofmusik
kommer til Norden.
Med Valdemar II. Sejr opnår Danmark sit politiske,
kulturelle og økonomiske højdepunkt. I 1241 når han
lige at skrive under på vores ældste lovtekster, „Jyske
lov", der skal ordne riget fremover, men en kongelige
arveret bliver ikke nærmere beskrevet og da kongen
dør, er Danmark derfor på vej mod undergang.

For at anskueliggøre livet i 1100 tallets brydningstid,
har Ulvsborggruppen fremlagt planidéen om at bygge
en principmodel i målestok 1:1 afen sådan „befæstet
stormandsgård fra Valdemarstiden" for Odsherreds
kommuner, Svinninge og Bjergsted Kommune.
Dragsholm og Borren.
Denne tidlige „privatborg"- byggeri fra 1100 tallet ses
især på Sjælland. To af de bedre kendte eksempler i
Odsherred er Dragsholm slot og Borren ved Højby.
Selv om sporene af disse anlæg er meget svage og der
kun er foretaget mindre undersøgelser, tyder alt på et
spændende liv på disse befæstede gårde.
Nordens riddere.
1050 - 1250 er desuden kendt som „ridderens
blomstringstid" og som „korstogstid". På Ulvsborgen
skal børnene have mulighed for at møde „Nordens
riddere", som vi henter frem fra kalkmalerier, granit
sten og vævelæpper.
At blive ridder, var en lang uddannelse og megen slid
Man begyndte allerede som syvårig, lærte udskæring
af mad, opvartning, tålmodighed, god opførelse,
skrivning, musik, poesi og sidst og ikke mindst:
ridderens dyder, forskellige håndværk og krigskunst.
Ridderens dyder består af mod og tapperhed,
beskyttelse af de svage, fattige og kvinder, mådehold,
tro og hengivenhed til sin lensherre.
Korsridderne kæmpede desuden mod de vantro og til
forsvar af den rette tro.
Da vikingen blev til ridderen, var Danmark trådt ind i
middelalderen.
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Undervisning gennem aktivering ug leg.
Ulvsborg Historisk Værksted skal være et sted, hvor
unge og børn, gennem oplevelser og aktiv deltagelse,
lærer at forstå historiske sammenhænge i tid og rum.
Vi vil formidle håndværk, landbrug, kunst, musik og
ridderskole på en „rigtig" middelalderborg med
forsvarstårn og voldanlæg, med stormandsbolig og
gildesal, stald, værksteder og ildhus (køkken).
Ulvsborg Historisk Værksted bliver forhåbentlig et
værested for mange, der tør, at lade deres drømme og
fantasi blive til virkelighed.
Som undervisningstilbud forestiller vi os f.eks.
dagsekskursioner, lejrskoler, temauger, projektdage
og dramaundervisning.
Aktiv fritid for ungdomsskoler og fritidsklubber.
Indtil videre har vi ingen borg, men vi er parate til at
tilbyde ungdomsskoler og fritidsklubber et
samarbejde omkring nogle spændende projekter
Projektgruppen søger nemlig både store og små
drenge og piger, som har lyst til at danne en
middelalder-gruppe „Ulvborgens hirdinænd", til støtte
for etablering a f Ulvsborgen.
For at starte, vil vi gerne besøge Jer og fortælle om
Danmarks middelalder i tiden fra 1050 til 1250.
Dernæst vil vi se at fa lavet nogle dragter og udstyr
og øve os i forskellige færdigheder.
Ind imellem vil vi køre rundt i Nordvestsjælland og
kigge på borgruiner og kalkmalerier.
Første mål bliver deltagelsen i middelalderfester og
ridderturneringer, hvor vi møder fuldt udrustede
riddere med deres smukke heste.
Tilmelding og nærmere aftale ønskes snarest.

