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Eric Zehmke, projektleder og instruktør

Uddannet arkæolog med speciale i håndværk i vikingetid 
og tidlig middelalder og oldnordisk som bifag.
EZ arbejder med eksperimental arkæologi og museums
pædagogik og har i mange år haft tilknytning til 
Museumsdorf Diippel (middelalderlandsbyen) i Berlin og 
Historisk Arkæologisk Forsøgscenter i Lejre.
EZ har været leder af det historiske værksted på Museet 
ved Trelleborg indtil stillingen i Januar 1997 af 
økonomiske årsager blev sparet væk. Han var ansvarlig 
for museumsformidling, undervisning, turisme, vikinge- 
arrangementer og opbygning af arbejdende værksteder.
EZ er faglig rådgiver for et langtidsledigprojekt med 
undervisningsforløb i Tyskland: „Ukranenland - 
Historiske Værksteder". Med støtte fraTorgelow 
kommune og EU bygger 20 arbejdsløse efter EZ's 
projektbeskrivelse og vejledning en vendisk handels- og 
håndværkerplads samt en vendersnekke fra det 9./10. 
århundrede.
I samarbejde med Archåologisches Freilichtmuseum 
Gross Raden og Ukranenland gennemførte EZ 1993 - 
1995 med international deltagelse et arkæologisk 
eksperiment med flodsejlads i vikingetiden. Projektet

PROje KCeC: Uvecn eR vi ?

omfattede sejlads med vikingeskib fra vikingeborgen 
Trelleborg ved Slagelse over Østersøen, og sejlads på 
tyske floder, hvilket vakte opsigt i tyske fagkredse og hos 
turister og aviser, især, fordi eksperimenterne 
gennemførtes iklædt vikingetøj. Her fik arkæologen sit 
vikingenavn „Eric den Røde".



Bodil Zehmke, instruktør på Ulvsborg - 
Historisk Værksted (evt. kombinationsstilling)

Uddannet folkeskolelærer, arbejdede i Høje Taastrup 
Kommune i 17 år.
1 januar 1994 søgte hun Høje Taastrup kommune 
økonomisk støtte for at starte en „Billedskole for børn“ 
Der bevilgedes 150.000 kr fra Folkeoplysningens 5%- 
pulje, og oprettedes en kombinationsstilling, så BZ 
kunne undervise Vi tid på Selsmoseskolen og bruge 
resten af tiden til at lede og administrere samt undervise 
på „Høje-Taastrup Billedskole. “
Feb. 94 flyttede familien til Odsherred, og i sommeren 
95 sagde BZ sin stilling på Billedskolen op.
Hun gik på barsel og ansattes efter endt orlov på 
Bobjergskolen i Asnæs.
BZ har siden 1988 arbejdet med forsøg med fremstilling 
og brænding af Oldtids- og Østersøkeramik.
3 gange har hun medvirket med keramiske forsøg i den 
eksperimentalarkæologiske uge på Freilichtmuseum 
Gross Raden.
BZ har med sin familie 5 somre fungeret som 
fortidsfamilie på Historisk Arkæologisk Forsøgscenter i 
Lejre.

Ud over arbejdet med keramik har hun desuden stor 
erfaring med forhistorisk madlavning og tekstilarbejde, 
og undervisning af børn deri.
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Middelalderforeningen Ulvsborgens Venner
Projekt Ulvsborg lå parat i jan. 1997.
Siden da har vi afholdt en del arrangementer til 
projektets synliggørelse, hvilke har vakt stor interesse i 
lokalbefolkningen.
Den 3. juni i 1998 blev derfor middelalderforeningen 
Ulvsborgens Venner stiftet som Ulvsborg-projektets 
juridiske form.

Foreningens formål er:
• at fremme interessen for oprettelse af Ulvsborg 

Historisk Værksted til formidling af tidlig 
middelalder, 1050 - 1250 e.Kr., for skoler, 
institutioner og kulturhistorisk interesserede.

• at udbrede interessen for opbygning af en tidlig 
befæstet stormandsgård med motte og forsvarståm 
som et levende miljø omkring et historisk værksted og 
Aktiv Ferie, og som samlingspunkt for børn og 
voksne.

• at udbrede forståelsen for den tidlige middelalder og 
dens betydning for Danmarkshistorien, og sætte fokus 
på de første riddere i Norden og livet omkring dem ud 
fra historisk-arkæologiske og eksperimental
arkæologiske forskningsresultater.

• at skabe et kontaktnet til danske og internationale 
foreninger og institutioner med lign. formål.

Ulvsborgens Venner er siden stiftelsen i juni 1998 vokset 
fra oprindeligt 19 til 174 medlemmer.
Foreningen har arrangeret to store opsigtsvækkende 
middelalderarrangementer, en riddertumering i Holbæk 
og Erik Emunes feltlejr fra 1134 ved Vindekilde Strand i 
Dragsholm.
Foreningen har desuden lavet en udstilling på Dragsholm 
Slot og, i samarbejde med AOF, afholdt et dramakursus 
med sværdfægtning. Formandens foreslag til en turisme
konkurrence i Holbæk-regionen om at arrangere 
Holbæks 800års-jubilæum i middelalderåret 1999, har 
vundet en pæn anden plads. Dommerkommitéen valgte 
desuden at præmiere det samlede Ulvsborg-projekt. 
Ulvsborgens Venner har med taknemmelighed modtaget 
støtte fra forskellige sponsorer, der bakker den brede 
befolknings interesse for foreningens arbejde op.



ULVSBORG -  b iSC O R iSK  V Æ R K S C eO

Vores idé er, at projekt „Ulvsborg - Historisk Værksted” 
skal være et sted, hvor den besøgende får indblik i et af 
Danmarkshistoriens mest spændende afsnit, perioden fra 
1050 til 1250, tiden, hvor mange elementer af vor egen 
tid har deres rødder.
Stedet er en befæstet stormandsgård med forsvarstårn, 
også kaldet „barfred”, på en kunstig jordbanke. 
Anlægget er kendt i tidlig middelalder som „Motte”. 
Denne tidlige borgtype findes i Vesteuropa allerede i 
vikingetiden. Herhjemme når den forholdsvis sent frem, 
sandsynligvis under indtryk fra de danske konger og 
stormænds kontakter med normannerne, angelsakserne 
og frankerne.
De første motter i Danmark kan spores i begyndelsen af

Principskitse af en borg af motte & bailey typen, som den især påtræffes 
i England og Nonnandiet (efter R. A. Olsen)
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ReKOPscRUKCiop AF e p  
B eF /E seec scoRtPAPOsqÅRO

Ud Ira arkæologiske fund i Danmark, historiske tekster 
og illustrationer rekonstrueres en „principmoder af en 
befæstet stormandsgård med motte. Følgende bygnings- 
og værkstedselementer indgår i anlægget:

• ydre voldgrav og vold til sikring af borgens samlede 
areal

• motte med barfred (trætårn), palisade og indre vold
grav

• „salshus“ med hal (gildesal), stormandens privat-

U lV SB O R G

• stald med båse, redskabs- og lbrrådsrum samt gæste
rum

• mad hytte med køkken og bageovn
• pottemageri med værksted og bolig
• tømrerhus med træværksted, tømmerplads brænde

skur og tømrerens bolig
• smedje med smedens værksted og bolig



Det omgivende miljø viser et udsnit af borgens landbrug
med:
• marker med tidstypiske markfrugter og kornarter, 

dyrket i vangesystem.
• markindhegning med pileflet.
• dyrfolde til gamle husdyrracer.
• køkkenhave med planter fra tidlig middelalder.
• træbestand med tids- og egnstypisk bevoksning og 

fokus på skovbrug i tidlig middelalder, f.eks. bøg, eg, 
ask, lind, hassel, hyld og pil: anskueliggør tømmer, 
frugt, garvestof, farvestof, tov- og fletmateriale.

• staklade.
• kulsvierens miler og pottemagerens keramikovne.
• skydebane til bueskydning og tidlig middelalderlige

BORqeos bveROAQ soen 
A K C iv ltecsc ilB u o .

Borgens hverdag formidles i de fem rekonstruerede
bygninger og det omgivende miljø. Undervisning og
demonstration indeholder flere aspekter:

• Angreb og Forsvar. Mottens funktion og tidlig 
middelalderlige våben og skyts.

• Husflid og Håndværk. Dragter, redskaber, møbler og 
køkkengrej.

• Madlavning i tidlig middelalder. Konservering af mad 
med røg og salt.

• Husdyr på borgen. Ridning, malkning og fåreklipning.
• Jordbrug. Hjularden, vangesystem og dyrkede planter i 

tidlig middelalder.
• Handel og transport over land. På vogn og hesteryg. 

Sølvvægt og pengeværdi.
• Idræt, leg og underholdning i tidlig middelalder.
• Musik og skjaldekvad. Musikinstrumenter, sange, 

sagn og sagafortælling.
• Skrive- og tegnestue. Rune og minuskel, latin og 

olddansk. Tidlig billedkunst.

------------------------------------------------------------------------------------------- ?
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BRuqeRe a f  u Lvsborq -
F)iSCORiSK VARKSCeD

G en n em  leg  o g  a k tiv  de ltagelse  p å  e t h isto risk  væ rk sted  
o p n å r  børn  o g  vo k sn e  en bed re  h isto r ie fo rs tå e lse  og  
tilfred sstille r  sa m tid ig  deres n a tu rlig e  n ysgerrigh ed .

I forårs- og efterårssemestrene fungerer Ulvsborg som 
„h istorisk  v æ rk s te d“ eller skoletjeneste, som betjener 
oplandskommunerne.

1. Målgrupper: U n dervisn in g
• Skoler og børnehaver.
• Fritidsordninger og ungdomsklubber.
• Lejrskoler og feriekolonier.
• Spejdere og andre børneorganisationer.
• Lærerseminarier.
• Produktionsskoler.
• Daghøjskoler med historisk linie.
• Efter- og Højskoler.
• Arkæologi- og historiestuderende.
• Beskæftigelsestilbud for unge i arbejde og for 

langtidsledige.

Der tilbydes rundvisninger, dagsekskursioner, hytte
ferie, lejrskoler og kurser.

„Aktiv ferie“
Et tilbud for danske og udlandske turister: t

2.Målgrupper: Turism e.
• Turister, der holder ferie i Nordvestsjælland.
• Sommerhusgæster og campister i Odsherred.
• Vandrere på Isefjordstien og cykelturister.
• Rejsegrupper.
• Søndags- og familieudflugtsgæster fra egnen.
• Familier fra hovedstadsområde og det øvrige Sjælland.

Tilbud specielt for turisterne i sommerferieperioden 
medio Juni - ultimo August:

a) „prøv selv- aktiviteter44
bueskydning, ridning, affyring af kastemaskiner osv.

b) „en dag på stormandsgården44 
enkeltdags-undervisning i et håndværk.

c) „Middelalderfamilie for en uge44 
Tilbud især til børnefamilier:
en uge i tidlig middelalder med vejledning.



d) „Middelalder- herberge44
for forbirej sende danske og udlandske turister:

Enkel overnatning i historisk miljø (max. 16 personer 
per nat).
Tilbudet indeholder aftens- og morgenmad efter 
opskrifter fra tidlig middelalder, sovebænk (bås) i 
salshusets herberge og historiefortælling om aften.

e) „Fredagsarrangementer44:

Arrangementer med inviterede vikinge- eller 
middelaldergrupper (Kamp, musik, drama, gøgl eller 
sagafortælling)
Fredagsarrangementer er samtidig afslutningsfest for 
middelalderfamilier.

f) „Åbent hus44 om søndagen
(gælder fra 1.5. - 31.10. og weekenden efter Jul):

Åbning for dagsturister begrænses til weekender af 
hensyn til middelalderfamilieme.
Middelalder- herbergets gæster dog undtaget.

e p  onocce 1 oospeRReO?

9

Borgens beliggenhed
- Udvalgskriterier:

• 1 kuperet terræn.
• Gerne op til skov, sø eller strand.
• Landejendom med bolig (administration) og 

økonomibygninger (til dyrhold, værksteder, depot og 
kursuslokaler.
Jordtilliggende omkring 10 tdl. (se bilag)

Hvorfor Odsherred?

1. H is to r isk  baggru n d.
• Odsherred er rig på spor fra tidlig middelalder:

Blandt de mest kendte eksempler hører Dragsholm 
Slot, Borren og Næsholm ved Højby samt Højby 
kirke.
Ved Isøre holdte man ting og konger blev valgt.
Byer og skove gemmer voldsteder, ruiner og rester fra 
tidlig middelalder. Ved Gislinge fandt man for nylig 
en klinkbygget båd fra tidlig middelalder.
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2. Turism e.
• Odsherred er rig på efterladenskaber fra tidlig 

middelalder, der både ville fascinere danskere og 
tiltrække udenlandske gæster.

• Odsherred er i forvejen om sommeren mål for mange 
sommerhusejere og gæster samt turister. Hver sommer 
registreres i Odsherred en befolknings-tilvækst fra 
30.000 til 150.000 personer: en stor kundekreds med 
stigende tendenser.

• Odsherred har kun få tilbud til børnefamilier, der 
ønsker en „aktiv ferie“. Især tyske turister savner 
ifølge en analyse, foretaget af Turist Marketing 
Vestsjælland, aktivitetstilbud, gerne med historisk 
islæt. Forsøgscentret i Lejre og Trelleborg ligger for 
langt væk. Desuden mangler vejledning på tysk.

• Odsherred tilbyder et attraktivt og tildeles uspoleret 
landskab. Netop de rekreative omgivelser ved skov og 
strand skaber en harmoni mellem grøn turisme og 
historieformidling.

• Natur og miljø i Odsherred danner en naturlig 
„tidssluse“ for dem, der søger tilbage til sine rødder.

• Ulvsborg bibringer Odsherreds kulturliv et nyt 
pift med kulturnætter, middelalder-koncerter, 
borg- og inystcriespil og en gang rigtig middel- 
alderspektakulum for hele familien.

3. U ndervisn ing.
• Vestsjællands Amt mangler en skoletjeneste. 

Børneinstitutionernes behov i Odsherred bliver dækket 
af forsøgscentret i Lejre, Roskilde skibshallen eller 
Nationalmuseet i København.

• Store rejseudgifter og lange kørselsveje er hidtil følge 
af manglen på et historisk værksted i Odsherred 
(Nyvang ved Holbæk dækker kun den nyere tids 
historie).

• 1 Odsherred kan et besøg på Ulvsborgen blive direkte 
forbundet med en tur til de originale skuepladser og til 
museer, der viser fund fra tidlig middelalder.

• Via egnens egne eksempler, læres Danmarkshistorie 
nemmere.

Da de fire sydlige kommuner i Odsherred i 1970 
blev slået sammen til en større kommune, valgte 
man at kalde den Dragsholm Kommune. Kom
munens våben blev cn stiliseret udgave af borgen 
på Draget, en bispestav gennem borgtårnet viser 
tilbage til Dragsholms bygherre, Roskildebispen. 
Det mørke felt er landlangen, draget, mellem 
Nekselø Bugt og Lammefjord.



Hvorfor ep BeFÆscec 
scoRCPAPOsqÅRO meo cnocce 
FRA clollq (PiDOelAlOeR?
• 1999 er blevet erklæret „Middelalder- år“
• Rekonstruktion af en tidlig middelalder stormands

gård med motte er et kulturhistorisk bidrag med 
europæisk rækkevide.

• Motter liører i fagkredse til de første udviklingstrin til 
senere borgbyggeri. Rekonstruktionsforsøg og 
undersøgelser er stadig meget eftertragtede indenfor 
middelalderarkæologi.

• Der er hidtil kun i Irland foretaget et lignende 
rekonstruktionsforsøg. Typisk nordiske elementer i 
befæstede stormandsgårde fra tidlig middelalder vil 
man i Nord- og Mellemeuropa kun kunne opleve på 
Ulvsborg i Odsherred.

• Historisk set, er en „Motte" (latinsk: mota) typisk 
knyttet til stormandsgårde i Vesteuropas tidlig 
middelalder. I slutningen af vikingetiden og den tidlige 
middelalder begynder landets store at „importere" 
europæisk kultur.

1 1

Fæstningsanlæg i forbindelse med stormandsgårde 
viser, hvor ustabile magtforholdene i det dengang 
forholdsvis unge kongerig Danmark var.
Stormænd og landbrugets enorme udvikling var 
vigtige faktorer i tidlig middelalders Danmarks
historie.
På en stormandsgård kan vigtige historiske og 
håndværksmæssige aspekter præsenteres i et tæt 
samlet historisk miljø, i modsætning til f.eks. en 
kongeborg, et kloster eller en by.
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uLVSBORq '  T>iSCORiSK VÆRKSCeO 

Tidsplan
A) Etableringsfase forår 1997 - forår 1998

1. In d led e n d e  fa se .
• Forhåndstilkendegivelse om dispensation og tilladelse 

til projektets samlede udformning og drift indhentes 
til søgning af fondsmidler og køb af ejendom.

• Støtteordninger undersøges, sponsor- og fondsøgning 
foretages.

• Betinget købsaftale om ejendom indgås med hjælp af 
kommuner, der skal give endegyldig dispensation 
inden køb afsluttes.

• Køb af landejendom med omkring 10 tdl til ca. 1 mio. 
kroner.

2. O pbygn in gsfase .
• Byggeri af stormandsgården med motten: Husbyggeri 

og anlægsarbejde.
• Etablering af samling af værktøj, køkkengrej, 

klædedragter, husenes indretning og dyrehold (I 
startfasen kun høns, får, geder og heste).

• Etablering af kontor/ administration, evt. bolig.
• Fremstilling af informations- og PR- materiale.

3. Udadrettede aktiviteter i byggefasen.
• Undervisningstilbud til skoler og gymnasier i 

oplandskommuner:
Projektleder, arkæolog Eric Zelnnke besøger 
skolerne. Eleverne bibringes indblik i den historiske 
periode 1050 - 1250 og præsenteres for idéen og 
modellen af vores befæstede stormandsgård med 
motte. Besøget kombineres
evt. med dagsekskursion til byggepladsen. Her kan 
klassen deltage i byggeriet (hugge trænagler, 
tagspåner og brænde eller grave voldgrav m.v.). 
Bagefter nydes en gang middelaldersuppe og leges 
middelalderlege (slå munk, bue og pil).

• Opbygning af et netværk med samarbejdspartnere 
indenfor middelalder- og eksperimental- arkæologi, 
historieformidling, kulturturisme og naturvejledning 
(Projekt Agerland, Odsherreds Naturskole, 
Odsherreds teaterscene, Borg- og Mysteriespil m.v ).

B) Driftsfasen.

Driftsfasen påbegyndes sommeren 1998 eller ved 
begyndelsen af middelalderåret 1999.



ØKOTKKYli 1 eC A B leR lp q S F A S eO .

A. Udgifter i etableringsfasen.

• Køb af ejendom: ca. 1.000.000 kr.
- kommunal garanti/ kaution
- eget indskud (udbetaling)
- fondsmidler til køb af ejendom

• Anlægsarbejde med maskinkraft: ? 
(voldgrav, borg-banke/ motte,
etablering af åløb).

- hjælp fra Teknisk Forvaltning
- privatfirma
- frivillig arbejdskraft

• P-plads: ?

• Etablering af middelalderlig træbestand: ca.6.000 kr.
(Eg, lind, ask, hyld, hassel, vildæble, osv. )

• Byggemateriale: 620.000 kr.
(træ, tækkerør, pil)

Byggeværktøj: 12 .500 kr.
(fæld- og skarøkser, bredbiler, vridebor, 
båndknive, save, kiler osv.)
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• Materialesamling: 86.000 kr.
til Historisk Værksted.

• Moderne værktøj: 3.500 kr.
(slibemaskine, skruetvinger, høvle osv.)

• Etablering af toiletfasciliteter: 200.000 kr.?
(2 toiletter, 3 brusere, lang vask, 
varmvandsbeholder, evt. kloakering)

• Hvidevarer: 30.000 kr.
(Kummefryser, køleskab, opvaske
maskine, vaskemaskine og tørreskab)

• Kommunikation: ?
(telefon/ fax., PC, frimærker, kontorartikler,
PR/ annoncer og tryksager, evt. kopimaskine)
- egen PC stilles evt. til rådighed
- evt. brug af kommunens AV- værksted

• Lønninger: 663.000 kr. ?

I alt: 2.621.000 kr.?
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B. Udspecificering af økonomisk overslag.

• Køb af aktuel ejendom (se bilag)

• Byggematerialer til befæstet stormandsgård med motte

1 salshus (110m2): 250.000 kr.
3 små huse (å 24m2):: 150.000 kr.
1 madhytte (30m2): 30.000 kr.
1 stald (48m2): 70.000 kr.
1 trætårn (16m2 grundareal, 6m højde): 70.000 kr.
1 palisade (150m længde): 30.000 kr.
1 træbro: (6m længde, 2,5m bredde) 20.000 kr.
I alt: 620.000 .-

• Byggeværktøj til tømrerarbejde

4 fældøkser: 2.000kr.
2 små skarøkser: 1.950 kr.
2 store skarøkser: 3.150 kr.
2 bredbiler: 2.400 kr.
1 sæt vridebor: 1.500 kr.
2 save: 500 kr.
4 båndknive 600 kr.
8 kiler: 400 kr.
I alt: 12.500

• Materialesamling til Historisk Værksted/ Løsøre

Dragter og lædersko (klassesæt): 30.000 kr.
Fåreskind (til sengepladser): 15.000 kr.
Drejekvæm: 6.000 kr.
Knive og andet isenkram: 5.000 kr.
til middelalderkøkken
2 store jemgryder: 3.000 kr.
12 Oseberg- jernlamper: 3.000 kr.
Økser (klassesæt: 10 stk.) 2.000 kr.
Spader (klassesæt: 25 stk) 5.000 kr.
Lertøj, potter, krus, tallerkene: 5.000 kr.
2 egetræsspande + åg, dejtrug: 2.500 kr.
Væv, karter, brikker, tene, gam mv.: 3.500 kr.
1 firkantet ambolt, 1 sæt smedeværk-: 3.500 kr 
tøj (hamre, tænger, torn mv.), avlsten,
2 blæsebælge
Møbler (kister, skamler, sengedele,: 2.500 kr.
bukke, snittebænke, bordplanker)
I alt: 86.000.-



Lønninger (årsløn)

Ansættelser i etableringsfasen:

fra start: EZ, arkæolog, projektleder,
ansvarlig for langtids
ledige, instruktør: 288.000 ler.

fra byggestart: PT, tømrer, sjakbajs for
langtidsledige på byggeriet: 250.000 kr.?

fra Jan '98: BZ, lærer, ansvarlig for op
bygning af materialesamling, 
instruktør (komb.still.): 125.000 kr.

I alt: 663.000 kr.?

• Honorarlønnet:

lfa byggestart: UA, arkitekt og stuntman,
fægtemester, foredragsholder, 
konsulent og instruktør: ?0.000 kr. ?

• Kontanthjælpsmodtagere/ Jobtræningspladser/
Unge i arbejde og lign. Behov:
8-10 mænd til byggearbejde (færre i vinterperioden)
2- 3 kvinder til syning af dragter + husflid (fra Jan '98)
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C. Hvor finder vi pengene?
H vo rd a n  re jses p e n g e  til a t d æ k k e  k øb  a f  e jen dom  sa m t
op b yg n in g  a f  s te d e t „ U lvsborg  - H is to r isk  V æ rksted“ ?

1. Fondsmidler og tilskud søges til:
• erhverv af ejendom
• anlægsarbejde
• byggematerialer og værktøj
• opbygning af materialesamling

2. Sponsering/ Adoption:
• Større virksomheder og pengeinstitutter opfordres til at 

sponsere/ adoptere de enkelte historiske bygninger og 
kastemaskiner.

3. Offentlig hjælp:
• Har kommunen et alternativt areal, som kunne bruges 

(se udvalgskriterier, side 7)?
• Zonetilladelser og dispensationer til opførelse og drift 

af et historisk værksted med overnatningsmulighed.
• Maskiner til anlægsarbejde lånes af Teknisk forvalt

ning.
• Oprettelse af 1 ‘A faste stillinger (projektleder + lærer).
• Oprettelse af 1 tømrerstilling i byggefasen.
• Langtidsledige stilles til rådighed.
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øKOOomi i OTtiFCSFAsep.
Indtægtsmuligheder i L Driftsår 98- 99

A) Turisme medio Juni - ultimo August

ind._____ udg.
1. „Aktiv ferie44 9 uger
4 hytter udlejes max. 4 personer 
pris incl. mad og instruktør:
4.500 kr. pr. Uge: 162.000.-
Mad: 54.000.-

2. „Middelalder-herberge44 9 uger
éngangso vematninger for for birejsende 
turister, pris incl. aftens- + morgenmad 
og historiefortælling: 
voksne: 150 kr.
børn (3-14 år): 50 kr.
Ved 8 voks. + 8 bøm dagl.: 100.800.-
Mad: 31.500.-

2 ekstra ansatte i turistsæson
(10 uger): ca. 80.000.-

Ialt 262.800.- 155.500.-
Overskud kr.: 107. 300.-

ind.______udg.
Overført: 262.000.- 155.500-

3. „9 Fredagsarrangementer44
gøgl, teater, kamp, musik min.: 
entrépris (reguleres efter arrangementets 
art) + salg af middelaldermad:
Skal økonomisk hvile i sig selv: 0.- 0.-
(Eks.: Ved arrangement til 6.000 kr 
betaler 150 besøgende min. 40 kr.)

4. „Åbent hus“ om søndagen 
gælder fra 1.5. - 31.10. 
samt weekenden efter Jul.

Entré: voksne 10 kr.
børn 5 kr.

1 1. Driftsår skønnes forsigtigt: 10.000.-

1 alt:________
Overskud kr.:

977. 800.- 155.500.-, 
117.300.-



B) Undervisning

1. „Kurser4*.
Min. 4 kurser i vinterhalvåret.
(f.eks. gamle håndværk, kamp
teknik, skrift og illumination mv.)
Indtægt efter instruktør
og materiale: 24 000 kr.

2. „Lejrskoler44
(for- og eftersommer).

Varighed 5 dage, 900 kr. pr. elev pr. uge, 
incl. mad, materialer og instruktører:

a. op til 30 elever, (3 instruktøren12.000 kr.)
b. op til 24 elever, (2 instruktøren!?.000 kr.)
c. op til 14 elever, (1 instruktøn 4.000 kr.)

(iher 250 kr. pr. dag, dog min. 12.500 kr.)

10 lejrskoler årl. indtægt: ca. 50.000 kr.

3. „Hytteture44
Varighed 2 dage/1 overnatning,
250 kr. pr. elev, incl. mad, 
materialer og instruktører:

17

a. op til 30 elever (3 instruktøren4.800 kr.)
b. op til 24 elever (2 instruktøren3.200 kr.)
c. op til 14 elever (1 instruktøn1.600 kr.)
6 hytteture årl. indtægt: ca. 6.000 kr.

4. „Dagsekskursioner44 
(for- og eftersommer).

Varighed 3-4 timer, 70 kr. pr. elev, 
incl. middelalderrnåltid og instruktører:

a. max. 28 elever/ 2 instruktører, dog min. 1.400 kr.
b. max. 12 elever/1 instruktør, dog min. 700 kr.

1 1. Driftsår skømies forsigtigt:
25 besøg å 1.400 kr.: 35.000 kr.

5. „Gæstelærere44
Underviser på skoler, gymnasier og 
børneinstitutioner i historietimer og 
feature-uger (Vik.tid/ Mid. alder):
250 kr./1:
Skøn: 20 skolebesøg å 2 timer: 10.000 kr.

Ialt: ca. 125.000 kr.

Samlede indtægter ( A + B): 242.300 kr.



18

C) Andet

1. „Filmoptagelser44.

„Kulisser ,̂ statister, stuntman 
og konsulenthjælp udlejes.

Indtægter: ?

2. „Firmaudflugter og private fester44.

„Aktiv fest“ med middelaldertaffel 
og underholdning.

Indtægter: ?

Regnskabsmodel for driftsår 98- 99.

• Kommunen (eller flere kommuner i fællesskab) 
kautionerer køb af ejendom indtil fondsmidler opnås 
eller stiller egen grund til rådighed.

• Kommunen (eller flere kommuner i fællesskab) på
tager sig lønudgifter til 114-2 mand.

• AF eller Jobcentret påtager sig lønudgifter til 14 mand.
• Alle kommunale institutioner kan gratis benytte sig af 

Ulvsborg- Historisk Værksteds „Dagsekskursioner“. 
Ved middelaldermåltid dog 10 kr. pr. deltager.

Indtægterne 242.300 .- kan da gå til daglig drift:

Årlige udg. (skøn):

El, varme, vand 40.000.-
Vedligeholdelse og rep. 40.000.-
KontorogPR 46.300.-
I a l t : _______________________ 126.300.-
Overskud derefter: 116.000.-

Pengene i overskud er „ca.-beløb“, der skal opfange 
uforudsete udgifter som f.eks. mindre belægnings
procent, honorarløn, forsikring osv.



Levepoe biscoRiefORcnlOLIpq 
p å  ec biscoRisK vÆRKsceO.
Historieformidling, om den benytter sig af skriftlige, 
arkæologiske, eksperimentel- arkæologiske eller endda 
naturviden-skablige metoder, vil altid være flydende og 
kan kun tilnærme sig en tid, et miljø, en kultur eller et 
samfund, men aldrig nå så langt, at man med absolut 
sikkerhed vil kunne sige, „sådan veir det“ eller „sådan 
levede de.
På Ulvsborgens historiske værksted vil vi gerne give et 
bud på, hvordan det måske kunne have set ud på en 
befæstet stormands gård, med den viden, vi har idag.
1 et levende miljø på et historisk værksted føler vi os for 
en brøkdel af et sekund taget ved hånden af vores 
forfædre i dansen gennem tiderne. For mange er det en 
spændende måde at tilnærme sig sin egen fortid.

Rigets styre symboliseres af 
konge, kirke og adelsmand.
Til venstre for kongen ses to 
stonnænd, der bærer rigets 
sværd.

s c o R o v E p o e p e
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Stormændene dannede Danerrigets rygrad. På tinget som 
f.eks. ved Isøre valgte de kongerne. De forestod religiøse 
handlinger og værnede deres landsdele. Efterhånden 
ændrede magtbalancen sig til fordel for kongen og 
kirken, og stormændene måtte nydefinere deres position 
overfor hinanden og i forhold til konge og kirke.
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Livec p å  ep B e p /E s c e c
s c o p . ( P A P t ) s q Å ^ O .

Vekslende politiske magtforhold, tronstridigheder og 
borgerkrigslignende tilstande i landet gjorde det i den 
første halvdel af 1100 tallet nødvendig for en stormand, 
at beskytte sig selv og byde sine folk tilflugt, ikke kun 
mod venderne, der plyndrede langs kysterne, men især 
mod andre stormænd, konger og modkonger.

Ud over forpligtelserne overfor kongen eller bispen, alt 
efter hvis ombudsmand man var, var der jord, der skulle 
dyrkes, måske allerede med hjularden og i vangesystem. 
Mange håndværk måtte gårdens folk selv klare, 
smedning, kulsvieri, tømmerhugning, snedkeri,
skomageri. Tekstilforarbejdning, pottemageri og
madlavning var vel kvindesysler på gården, men i de 
nærliggende byer blev disse håndværk udført af mænd. 
Da tiderne var urolige, måtte man være forberedt på det 
værste. Idræt, øvelser og kamplege var derfor ikke kun 
fornøjelige, men nødvendige for at overleve.
Dannelsen var vigtig for stormanden både fordi det 
forventedes af en stormand, men også fordi det betød 
ofte bedre indblik i tidens politik og handlinger. Måske 
var stormanden i kongens hird eller han var 
handelsmand. Der skulle føres regnskab på gården.



Stormanden havde i samfundet en vis status, der skulle 
vises og fremføres med statussymboler, gaveskænk- 
ninger og gæstfrihed.
Det var ikke ligegyldigt, hvordan man opførte sig i 
offentligheden, og næsten på samme måde som kongen, 
var stormanden til enhver tid en offentlig person, ikke 
mindst, når der blev holdt ting eller rettergang.
Også i disse farefulde tider fandt man på stormands- 
gården ind imellem en lille stund til fredfyldt fritid og 
tidsfordriv. Det mest spændende var jagten med falk 
eller høg, men det kunne også være brætspil. Ved siden 
af det allerede i vikingetiden foretrukne Hnefatavl- 
og møllespil, fandt i begyndelsen af 1200 tallet skak 
lrem til Norden, især blandt rigets store. Musik og 
skjaldekvad hørte ligeledes til et gilde på stormands- 
gården og når der kom gæster til gårdens herberge, skulle 
der holdes fest.
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BORRep

Med Borten ved Højby har Odsherred et af landets 
fineste og ældste eksempler på en befæstet stormands- 
gård med motte. Formodentlig opført i begyndelsen af 
1100 tallet, blev Borren opgivet omkring 1200. Idag er 
kun svage rester af en kampestensmur og af et stentåm 
synlige for den besøgende. Udgravninger, gennem årene 
foretaget af Nationalmuseets eksperter for middel
alderlige borge, afslørede flere detaljer som voldgrave, 
port, porthus og meget andet.

Voldsted BORREN ved Højby, situationsplan 1990 m. søgegrøfter



Dragsholms sydfløj. Den højre halvdel udgør den ældste bevarede del af 
bygningen. De oprindelige romanske vinduer er på denne tegning 
trukket tydeligt op. Bag de romanske vinduer har gemt sig en 
imponerende højen loftssal, meget lig et kirkerum, men det var en 
festsal. Som nybygget var det måske Danmarks flotteste sal. 
Opmålingstegning, Nationalmuseet.

O R A q s b o lm
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Anderledes forholder det sig med Danmarks ældste, 
stadig beboede privatborg, Dragsholm slot. De første 
skriftlige belæg stammer fra 1313, da Roskildebispen 
opholdt sig på „Draugh“. Det øvede øje vil dog hurtigt 
opdage tre grupper af tilmurede romansk buede vinduer i 
ydermurene af Dragsholms ældste dele.
Samme type vinduer findes i Roskilde domkirkes 
apsisomgang, og af dem vides, med stor sikkerhed, at de 
blev bygget af Roskildebispen Peder Sunesøn (1191 - 
1214). De tilmurede vinduer på Dragsholm stammer fra 
en vinkelbygnings hovedfløj på 22,5 m længde og måske 
10,5 m bredde. Her befandt sig åbenbart en store sal, et 
såkaldt „palatium“. En lignende repræsentationsbygning 
fra 1100 tallets første halvdel, bygget i træ, har man 
fundet i Hejninge ved Slagelse.
Meget peger på, at Dragsholm oprindelig blev bygget 
som befæstet stormandsgård. Der har sikkert ligget en 
del småbygninger af træ på borgbanken, men om der 
indgik et forsvarståm, altså en „Motte“ i Dragsholms 
oprindelige anlæg, vides ikke.

Rekonstruktion af tysk Motte Husterknupp frra 1100 årene.
Tegning efter P. Wieland.



e p C e R S K R lp C :
Komecer) VARsleR oye cloeR.
Da slaget ved Hastings i 1066 var slået og kometen viste 
sig og varslede en ny tids komme, var der ingen i 
Danmark, der vidste, at det vi idag kalder „vikingetid11 
skulle være forbi og at „middelalderen" var begyndt.

X*fri: "'i

Alligevel er det ikke helt forkert, når historikerne idag 
peger på tegn i de arkæologiske og historiske kilder, der 
viser, at tiderne skiftede i Danmark i slutningen af 1000 
tallet. Forandringerne kan spores i mange henseender.



Den danske konge Sven 
Estridsen (1047 - 1076) blev 
kaldt den sidste „vikinge- 
konge“, men allerede i hans 
regeringstid oplevede Dan
mark en kulturel og politisk 
forandring, der ligestillede 
danemes rig med de øvrige 
europæiske kongeriger. 
Kirker og klostre fandt deres 
vej til Norden og sammen 
med dem den latinske skrift
kultur, nye landbrugsredska
ber og dyrknings-metoder.

For at styrke det politiske sammenhold arrangerede 
kongerne ægteskaber eller sendte deres sønner og døtre 
til opdragelse og uddannelse i udlandet. Her mødte disse 
unge mennesker århundredegammel lærdom fra den 
antike og arabiske verden, moderne teknologi, arkitektur, 
literatur, filosofi, musik, kunst og megen anden 
„civilisation".
I modsætning til sine forfædre, der drog ud, for at skabe 
et Nordsøimperium, og nærmest bosatte sig i England 
eller Normandiet, begyndte Sven Estridsen at omgive sig 
med lærde.
Den tyske Magister Adam af Bremen fra den
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Hamburg- Bremerske kirke, roser den danske konges 
dannelse og viden. I sin beskrivelse af Nordens geografi 
og forholdene i de nordiske lande citerer Adam af 
Bremen ofte Danerkongen som sin mest pålidelige kilde. 
Efterhånden, som kristendommen vandt over den gamle 
hedenske asatro i Danmark, erkendte kongen og 
stormændene i landet, hvilken magtfaktor paven og den 
romerske kirke spillede i Europa. Den danske kirkes 
selvstændighed blev derfor udbygget.
Overalt i landet byggedes kirker i træ og sten, jord og 
gods skænkedes til kirker og klostre. Ærkebispesædet i 
Lund blev oprettet. r

Kirken, som den nye tredje 
magt i landet, virkede som en 
politisk trussel på stor- 
bøndeme, da kongen ikke 
længere alene var afhængig af 
deres beslutninger på tinget.
Vejen til det senmiddel
alderlige enevælde var 
bestemt ikke gnidningsfri.
Kirkens magt kunne dog blive 
et tveægget sværd for kongen, 
når bisperne af politiske 
grunde holdt med mod
standeren, som måske kunne
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være en anden tronarving indenfor kongeslægten eller en 
stormand, som havde sønner med et magtfuldt kirkeligt 
embed.
Den sjællandske Hvideslægt vandt på denne måde stor 
politisk indflydelse. Den måske mest kendte skikkelse 
ud af denne slægt, var Roskildebispen Absalon. Han 
repræsenterede i en og samme person stormands
slægtens kriger og kirkens ivrigste Kristi forkynder. 
Erobringen af Rygen og Arkona var en del af et bredt 
anlagt korstog mod de hedenske vendere.

For Danmarks vedkommende betød det også et sidste led 
i sikringen af de danske farvande, handelsruter og 
kyststrækninger over for venderne, der nu hærgede i 
Østersøen, som danerne før i tiden havde gjort, da de 
„gik i viking“.

Danernes deltagelse i korstogene viser en hurtig 
udvikling fra den hedenske vikingekonge, der hærgede i 
det kristne Europa til korsridderen, der i alliance med 
andre kristne forsvarede den sande tro. Og mens man 
hjemme på gårdene i enkelte huse stadig sikrede sig en 
god høst eller god fangst på havet ved at tilkalde de 
gamle guder helt op i 1100- og 1200 tallet, tog f. eks. 
Kong Erik Ejegod (1095 - 1103) på pilgrimsrejse sydpå. 
Da Valdemar Sejr (1202 - 1241) som ung blev slået til 
ridder, havde europæisk kultur, høviske idealer og 
ridderlighed for alvor nået Danmark. Nye 
kulturstrømninger blev ikke længere standset eller 
forsinket ved Dannevirke. Med sagaerne frembragte 
vikingernes sønner endda fuldendte nyskabelser, 
baserende på egne traditioner.
Tiden for en egen historieskrivning var ligeledes 
kommet. Den var stadig meget subjektiv og præget af 
skriverens politiske og religiøse holdninger og ofte 
skrevet med det bestemte formål at ære og lovprise en 
ordregiver. De fleste kender Saxo, som omkring 1200 
skrev sin Danmarkshistorie „Gesta Danorum“



Saxo skrev, som de fleste på denne tid på latin, men 
allerede i anden halvdel af 1100 tallet findes de første 
oldnordiske tekster. Desuden findes en række eksempler 
på, at man stadig tog runer i brug til mindre beskeder, 
der havde plads på en pind, en sten eller en 
birkebarksrulle.
De håndskrevne teksters indhold understregedes i 
middelalderen oftes med illustrationer. Biblens historier, 
helgenlevneder, allegorier og lovtekster billedeliggj ordes 
i klostrenes skrive- og tegnestuer.
Illustrationer var ikke kun begrænset til bøger. I 1100 
tallet findes de første kalkmalerier i landet. Sagn og 
historie vævedes og broderedes desuden på vægtæpper 
eller skares I Nordens foretrukne byggemateriale, træ. 
Hvis man skal tolke ud fra billedefremstillinger, 
udsmykninger og farveglæde, var den nordiske 
middelalder alt andet end mørk.
Den identitetssøgen, der kan spores i de skriftlige kilder 
gik i Danmarks tidlige middelalder hånd i hånd med en 
styrket selvbevidsthed og optimisme, der også afspejles i 
en befolknings-tilvækst og mange bydannelser.
Kometen var måske blot et himmelslegeme, men tiderne 
havde skiftet:
Vikinger var blevet riddere, og daner blev danskere.
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„...Da Erik med en stor Skare Sjællændere havde indesluttet denne Borg 
og belejrede den, men saa’, at hans Bestræbelser strandede paa Murens 
Fasthed, tyede han til nogle Tyskere, der boede i Roskilde, og lærte af 
dem at betjene sig af Blider, idet han saatedes øgede sine egne Kræfter 
ved at tage fremmedes Snildhed til Hjælp, thi Danskerne var endnu 
temmelig ukyndige i Krigsvæsen og forstod sig ikke synderlig paa at 
bruge den Slags Indretninger. Den første Sten blev udslynget af Bliden 
med alt for ringe Kraft og vakte kun de belejredes Latter, da den faldt 
før end den naaede Muren; de troede nemlig, at Bliden den Gang var 
kommen til kort, vilde den ogsaa gjøre det for Fremtiden, Den anden 
Sten blev udslynget med større Kraft og faldt oven paa Taget af et 
mærkeligt Hus, der var, og saa tung var den og saa stærkt Stødet, at den 
gik lige igjennem Huset ned til Grunden og knuste det med at vældigt 
Brag. Dette Hus var opført paa en Grundvold, som kun bestod af Træ, 
og paa hvilken det kunne drejes til alle Sider som én Tap, blot man rørte 
ganske let ved det. Da Harald saa’ det, maatte han efter det Udfald, det 
andet Kast havde faaet, opgive det Haab, han havde fattet....“

(Saxo beskrivelse af Erik Einunes angreb på Harald Kesjas borg ved Roskilde i 1131)



Her viser kometen 
sig på himlen
Fra påskedagene frem til den 
12. april får vi de bedste aftener til 
at se kometen. Her er Hale-Bopps 
positioner ved 19-20-tiden fra den 
12. marts til den 21. maj.
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