


Følgebrev:
"Projekt Ulvsborg -  Historisk Værksted” har siden 1997 arbejdet for at realisere af drømmen opførelsen 
af en befæstet stormandsgård fra 1050-1250.
Ulvsborgen skal formidle overgangsperioden ffa vikingetid til middelalder.

Den tidlige middelalder - også kaldet Valdemartiden, er en vigtig periode i Danmarkshistorien, der for 
tiden ikke formidles af noget historisk værksted i Danmark.
Fra denne tid stammer Saxo, Absalon og Hvideslægten, her skabtes riget og Danmarks første Grundlov. 
Stedet skal fungere som historisk værksted og formidlingscenter for bøme- og uddannelsesinstitutioner, 
som eksperimental-arkæologisk center, og som aktiv-feriested for børnefamilier.

Siden 1999 har vi arbejdet på at få byggetilladelse på en strandgrund på Starreklinte, som vores forening 
købte til formålet.
Der var protester mod projektets kystnære beliggenhed fra naboer og den lokale naturfredningsforening. 
Sagen endte med amtets forsøg på at indarbejde projektet i et regionplanstillæg, men den faldt politisk på 
et amtsrådsmøde den 24. november 2003, hvor vi fik endeligt afslag.
Vi er nu ved at sælge vor grund på Starreklint, og regner med at det kan gøres uden tab.

Siden har Dragsholm Kommunalbestyrelse og Vestsjællands Amts politikere givet udtryk for at de vil 
støtte projektet i at finde et andet sted, fordi de ser projektet som et meget spændende tiltag.
Det er nu lykkedes at finde en ideel beliggenhed for projektet i Dragsholm Kommune.
Borgmester Finn Madsen er gået aktivt ind i realiseringen af projektet. Han har før lavet projekter 
sammen med ejeren af landbrugsejendommen Toftholm.
Ejendommens ejer Anton Bech har et ønske om, at denne rekreative ejendom skal blive til glæde for 
mange mennesker, og han ser nu en mulighed for at realisere denne ide. Derfor har han sat en favorabel 
pris og stillet salget af ejendommen i bero, mens vi prøver at finde de økonomiske midler.

Ejendommen er væsentligt større end vor gamle grund, og dermed også dyrere at anskaffe og forrente. 
Stedet er en landbrugsejendom på 25 hektar med en beboelsesejendom.
Den henligger som plantage med indhegninger, sletter, plantageområder og idylliske små søer.
Ideel til formålet -  også fordi vi ikke her vil få de problemer med byggetilladelse, som vi havde på 
Starreklinte -  her kan vi bare gå i gang!
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Projekt Ulvsborg - Historisk Værksted
Et middelalderprojekt i Odsherred - enestående i hele Europa.

• Vi levendegør Valdemarstiden 1050 -  1250 -  brydningstiden mellem vikingetid
• og middelalder.
• Vi vil formidle Vestsjællands Hvideslægt og Hvidernes liv som stormænd og politikere.
• Vi vil bygge en dansk privatborg fra 1100-tallet og fortælle om vikingen der blev til 

Nordens ridder.
• Vi vil bygge et 1100-tals landmiljø.

Tidens kendte personer:
Skjalm Hvides slægt, Absalon, Knud den Hellige, Knud Lavard, Svend, Knud og Valdemar, 
Valdemar II Sejr, Roobin Hood og Richard Løvehjerte, Kejser Frederik 1. Barbarossa,
Ridder Am fra Jan Guillous roman, Cistercienserordenen.

Vigtige begivenheder:
Slaget ved Foteviken, Slaget på Grathe hede, Sjællanske love. Jyske lov, Korstogene, 
Vendertogteme og Absalons erobring af Arkona, Dannebrog falder ned fra himlen.
Hjulploven og vindmøllen kommer til Danmark, Hanse- og Østersøhandel.

Vi rekonstruerer og bygger en befæstet stormandsgård 
med tilliggende jorder og gårdsæder.

• Vi tilbyder oplevelser tæt på kroppen
• Aktiv familieferie på en ” bondegård i middelalderen”
• Overnatning for vandreturister på et middelalderherberge.
• Tematiske særarrangementer
• Aktiverende historieformidling som fritidstilbud
• Undervisning for børn og unge.

Motiv fra Museumsdorf Dilppel Berlin -  en Vendisk landsby fra 1200.



Hvorfor støtte Ulvsborg Projektet ?
• Et fagligt velfunderet projekt ledet af arkæolog cand. phil. Eric Zehmke, der allerede har 

koncept og plantegninger af to succesfulde historiske-værksteder i Tyskland bag sig.

• Et projekt med lokal og politisk opbakning i Dragsholm Kommune.

• Et projekt museumsinspektør Niels Engberg fra Nationalmuseets Danske Afdeling 
betegner som: ”et prisværdigt projekt, der adskiller sig fra andre middelaldercentre.”

Hvem har brag for Ulvsborg Historisk Værksted ?
Normalt formidles historie på historiske værksteder gennem levendegjort håndværk og små 
historie-rollespil sammen med bøm og unge.
I stigende grad opleves dog interesse for historieformidling hos voksne, der har behov for 
kulturelle og rekreative fritidsoplevelser der samtidig stimulerer fantasien. Iblandt turister søges 
i stigende grad grøn kulturturisme og oplevelsesferier for hele familien.

Oplevelsesferien på Lejre forsøgscenter kaldes ’’jemalderfamilien”. Her tilbringer to eller tre 
generationer en ferie i fællesskab og prøver at komme forståelsen for livet i jernalderen nærmere 
ved oplevelser på egen krop.
Behovet og interessen for denne ferieform er dog langt større end hvad Lejre forsøgscenter kan 
dække.



Har vi ikke allerede et bredt spekter af historiske værksteder ?
I de seneste år er især interessen for middelalderen steget. De yngste skud på stammen er 
middelaldercentre ved Nykøbing Falster og på Bomholm.
I Odense og Horsens afholdes store internationale middelaldermarkeder, og skolerne bruger i 
stigende grad middelalderen i emneuger og temaundervisning.
Gennemgående træk hos de formidlende middelaldersteder er en overvejende formidling af 
1300 tallet - den senere middelalder.

I kontrast dertil formidles på langt de fleste historiske værksteder vikingetiden med fokus på 900 
tallet, der i Danmark er særlig kendt for Jellingestenen og Kong Harald Blåtands ringborge.

Men hvad skete der i de mellemliggende 3-400 år?

Ulvsborg - the missing link - nøglen til forståelse!
Overgangsperioden mellem vikingetid og middelalder derimod, perioden 1050 -  1250 e. Kr., 
formidles ikke et éneste sted i Danmark, til trods for, at vi netop i denne del af Danmarks 
historien finder nøglen til forståelsen for nutidens samfund og dets grundværdier.

Centralt i formidling af Ulvsborg Historisk Værksted vil derfor stå byggeri af en stormandsgård 
fra senvikingetid / tidlig middelalder, hvor gamle og nye byggetraditioner og håndværk vil indgå 
i formidling.
Desuden arbejdes med dagligdagen og livet på landet omkring en stormand og en befæstet 
stormandsgård med palisade og forsvarståm, marker og dyrehold. En vigtig del af formidlingen 
vil være de kulturelle omvæltninger: trosskifte, skrift og anden nytænkning påvirket sydfra.

Hvad er forskellen på Ulvsborgen og andre formidlingscentre ?
Få centre formår at skabe et helhedsbillede. Ofte fokuseres meget punktuelt på formidling af 
enkeltemner:

• Enkelte håndværk
• Livet på et torv
• Et vikingemarked marked eller en ridderturnering

Ulvsborgen vil tilbyde en ægte helhedsoplevelse.
• Et liv på landet med ægte samspil mellem stormanden, hans hird, gårdsæder, over 

håndværkere helt ned til skovhuggeren, fiskeren og trællene.
• Mødet mellem ny og gammel tro, sæd og skik.



Hvordan gør vi det ?
Vi vil levendegøre det historiske landmiljøs respektive enheder i samspil med hinanden.
Det kan virke ambitiøst -  men planen er at man i fremtiden året rundt kan opleve og deltage i 
årets cyklus, som den gennemleves af Ulvsborgens folk, - høj og lav, på dens jorder.
Der formidles overfor og i samspil med feriefamilier og børn ffa institutionerne som i processen 
får tildelt roller og bliver medaktører.
Årets gang sættes i relation til alle områder af arbejdslivet - f.eks. årets gang for bonden eller 
kurvemagerfamilien. Årets og livets riter inddrages, og det sociale samvær ses i lyset aflyst og 
nødvendighed

Hvordan skabes liv ?
Medlemmerne i Foreningen Ulvsborgens Venner har i gennem mange års arbejde udviklet sig til 
at kunne gribe denne opgave.
Det er svært for en kulturel institution at kompensere for, hvad den får af gratis ydelser og 
personligt engagement af støttemedlemmer.
Foreningen Ulvsborgens Venner er gennem en blanding af leg og hårdt praktisk arbejde blevet til 
en slags familie.
Det vil vi bestræbe os på at den forbliver at være.
Med rettigheder og pligter i forhold til stedet, vil medlemmerne også i fremtiden være en vigtig 
del af det potentiale, der skal til for at skabe et levende historisk miljø.



Hvordan bygges et historisk miljø hurtigt op ?
• De store bygninger som f.eks. Stormandsgården skal i samarbejde med kommunen og AF 

bygges som led i et socialfonds-projekt.
• Der foreligger en plan om at en del bygninger skal bygges af Jyderup Statsfængsels 

produktionsskolelignende hold i forbindelse med et resocialiseringsprojekt.
Men der er jo mange bygninger.....

• Vi ved af erfaring at det er lettere at få fonds- og sponsormidler til byggematerialer end 
til håndværkerlønninger

• Vi ved alle historiske formidlingscentre bygger på frivillig arbejdskraft.
• Vi ved at selv om byggeriet skal være en del a f formidlingen, er det vigtigt, at der hurtigt 

er en del færdige bygninger, der kan bruges til udlejning og undervisning.
• Vi ved at interessegrupperne i middelalderforeningen ser frem til at ”komme i hus”.

Hvordan holder man fast på den frivillige ressource, og hvordan belønner man folk 
for et stort frivilligt engagement?

Interessegrupper, lav og selvbyggere.
De mindre huse kan bygges af selvbyggere fra foreningens interessegrupper. Smede-lavet 
bygger smedjen. Pottemager-lavet bygger pottemageriet.....
Denne ydelse medfører rettigheder for byggegruppeme og pligter for institutionen.
Retten: til at benytte bygningen i et vist antal uger i sommerferien og i årets løb.
Pligten: til at vedligeholde og skabe et miljø omkring huset efter faglig rådgivning, samt til aktiv 
formidling overfor gæsterne når man opholder sig i huset.

Levende formidling og bæredygtig økonomi.
Herved kan en lille gruppe af fastansatte, suppeleret med sæsonansatte, formidle i et etableret 
og levende middelaldermiljø til tilfredshed og glæde for fortidsfamilier og andre gæster.
Dette fordi en del af det historiske miljø altid vil være befolket af frivillige formidlere, hvis 
opgave det er at ’’lukke gæster ind i historien”.



Ejendommen Toftholmvej 66, Asnæs i Odsherred

en ideel grund og et perfekt alternativ til Starreklinte.

Middelalderforeningen Ulvsborgens Venner optog i 1999 et lån til køb af ejendommen 
Troldebanken 4 i Starreklinte. Den skulle bruges til formidling, undervisning og rekreative 
formål.
Initiativtagerne til Projekt Ulvsborg Historisk Værksted havde opstillet en række kriterier for 
udvælgelse af en ideel grund, set ud fra faglige, pædagogiske og turismemæssige synspunkter.

Nu da sagen om regionplantillæg vedr. et historisk værksted i Starreklinte er blevet afvist af 
halvdelen af det samlede Vestsjællands Amtsråd pgr. af kystnærhedslovens og internationale 
beskyttelsesbestemmelser, og sagen derfor er bortfaldet, er middelalderforeningen gået på 
udkik efter et alternativ.
For at undgå samme problematik som i Starreklinte, har middelalderforeningen opstillet 
yderligere krav til det nye steds beliggenhed:

• Udenfor 3 km. kystnærhedsområde.
• Ikke grænsende op til internationale beskyttelsesområder.
• Uden restriktioner i forhold til naturbeskyttelsesloven.

Disse krav betyder imidlertid at det bliver sværere at formidle grundlæggende elementer som 
er vigtige når der arbejdes med Odsherred i tidlig middelalder.

Problemerne opstår især ved:
• Formidling af Ods- og Skippinge Herreds middelalderlige kystkultur -  intet sejlbart 

vand!
• Natumær formidling af samspillet mellem mennesket og naturen på grund af 

beskyttelsesinteresser - ingen adgang til naturen!
• Illusion af et ’’tidløst rum” - uden naturlige omgivelser, bliver det svært for gæsterne 

at ’’drømme sig tilbage” til svundne tider!

Da Dragsholm Kommunalbestyrelse bakker ideen om et historisk værksted op, og 
kommunens økonomiudvalg den 8. december 2003 har besluttet at være 
middelalderforeningen behjælpelig med at finde en alternativ placering, har



middelalderforeningen i de sidste måneder undersøgt om, om der findes en 
landbrugsejendom, der ved sin beplantning fremstår afskærmende fra sine omgivelser, og 
"naturlig” i forhold til ”et tidløst rum”.

Kort før jul 2003 lykkedes det, og siden har man i tæt kontakt med ejeren Anton Bech og 
Dragsholm Kommunes borgmester Finn Madsen drøftet mulighederne for et køb af 
ejendommen Toftholmvej 66.

Ejendommen har mange fordele:

Infrastruktur: Ejendommen ligger i en radius af kun 3 km. fra stationsbyerne Asnæs,
Grevinge og Fårevejle Stationsby.
Byerne huser 3 af Dragsholms 4 folkeskoler, Asnæs Gymnasium og 2 
efterskoler.
Ejendommen ligger således i cykel- og gå-afstand fra Dragsholms centrale 
byer, hvilket gør stedet attraktivt for bøme- og fritidsinstitutioner, ældre og 
feriegæster.
Der er ligeledes busforbindelse fra Asnæs og Fårevejle Station.
Ejendommen ligger tæt ved en regional vandre- og cykelsti:
Lammefjordstien, der har forbindelse til Isefjord- og Jyderup-stieme, der i 
øjeblikket forsynes med sheltere og primitive ovematningssteder for cykel- 
og vandreturister.

Beliggenhed: Ejendommen ligger på den inddæmmede Lammefjord, tæt ved den
oprindelige strandkant, der nu markeres ved Nordre Kanal.
Hvis der kan opnås dispensation, kan Odsherreds middelalderlige kystkultur 
og Lammefjordens inddæmning i 1873 formidles med roture i en lille båd fra 
sen vikingetid, hvis rester man har fundet på Lammefjorden ved Gislinge.

Natur: Ejendommen rummer både marker, græsningsarealer og plantager med gran,
lærk, el og eg.
På ejendommen er desuden indhegnede arealer som har været anvendt til 
vildsvin og krondyr. Disse forhold vil passe glimrende til formidling af en 
1100-tals stormandsgård med tilhørende landbrug.
Ejendommens beplantning og stisystem fremstår meget varieret, og vil 
således indbyde til opdagelser og oplevelser af forskellige formidlings 
miljøer.
Ejendommens eksisterende stisystem byder på fast og plan undergrund, 
hvilket gør stierne egnede til hestevognskørsel og færdsel for folk med 
gangbesvær.



Bestyrerbolig: Ejendommen rummer en mindre beboelse med stuehus og garage, der vil 
kunne anvendes som bestyrerbolig til opsyn med dyrehold og overnattende 
gæster i det historiske miljø.
En del af huset vil kunne rumme kontor og depot i en overgangsperiode.

Arealet: Ejendommens 24,5 hektar store areal er tilstrækkelig til at formidlingen af
enkelte miljøer kan spredes, så de ikke forstyrrer fordybelsen.
Ejendommen vil også i fremtiden byde på udviklings- og udvidelses 
muligheder, sammenlignet med forholdene i Starreklinte, hvor formidlingen 
aflivet på og omkring en 1100-tals stormandsgård blev indskrænket på 
grund af de naturgivne forhold og af naturbeskyttelses-hensyn.

Planudkast for det historiske miljø.
Ejendommen Tofitholmvej 66 ved Asnæs i Odsherred byder på en lang række 
formidlingsmæssige muligheder. Anlægget kan spredes i landskabet, bygges op i tempi og 
formidlingen kan derved gøres meget varieret og spændende.

Gårdmiljø: Befæstet stormandsgård med voldgrav, forsvarståm og palisade.
Kapel, ildhus, badstue, stald, lade og brønd.
Udenfor voldgraven ligger værksteder: væverhus, smedje, tømrer

Eksempel fra Bornholms Middelaldercenter



Gårdsæder: To mindre gårde med stuehus, stald, vognlade og skure.
I tilknytning til gårdene findes køkkenhaver og nogle mindre forsøgsmarker.

Kulsvierhytte: Med tilhørende kulmile og tjæreudvindingsgruber.

Skovhuggerhus: Med lade til tømmer og brændeskur.

Pottemageri: Med hus, lergrav og keramikovne.

Fiskerhus: Med hus til skur til fiskergrej og redningsveste og 3 små robåde fra
vikingetid.

Gudehov: Med indhegning og gudehus. I nærheden en runesten.

Forsøgsmarker: 1000/1100-tals dyrkningsformer med ard og hjulplov.
Afgrøder fra sen vikingetid/tidlig middelalder.

Haver: Køkkenhaver, kål- og abildgårde.
Stormandens rosengård.
Klostrets nye planteverden ”på mark og i haven”.

Dyr: Gamle husdyrraser:
Spelsau-far, malkegeder, vestnorsk fjeldkvæg, heste, uldsvin, gæs, ænder, 
islandske høns.

Eksempel fra Bornholms Middelaldercenter
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