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J  Svsborg-Projektet skabtes primo 1.997,

Dengang var det vor drøm at kunne starte byggeriet i 

middelalderåret 1999.
I de 3 år der er gået har vi, sammen med en meget 
entusiastisk forening, arbejdet intenst på at nærme os
m ålet

Basale delmål har v æ r e t
•  At skabe opmærksomhed omkring UI vs bor g- 

Projektet
« A t skabe interesse for den tidlige middelalder.
« At få amt og kommuner til at erkende , hvilke 

muligheder projektet vi! kunne skabe indenfor 
undervisning og kulturturisme i Vestsjælland.

•  At skabe internationale kontakter, der kan danne 
basis for EU-projekter.

Andre delmål har været økonomiske:
« At anskaffe et egnet stykke jord til projektet, og i 

foreningsregi at skabe økonomi til denne.
•  At skabe interesse blandt fonde.
9  At få amt og kommuner til at vise deres interesse 

økonomisk.

V i  synes det er lykkedes.

Derfor må det nu være tid, for en revideret udgave af 
projektbeskrivelsen fra 1997.

’’Projekt Ulvsborg - Historisk Værksted” II / 2000

Består af A: Projekt-del.
B: Plan og budget-del

M ed Venlig hilsen 

B odil og Eric Zehm ke

30.1.2000
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d a  o m  a r k  s  c lD L iG e  c n iP O e L A L P e R

Den tidlige middelalder, 1050 - 1250 e.Kr., hører til ét af 
Danmarkshistoriens mest spændende afsnit.
Tiden er kendt for sine mange omvæltninger, nye kultur- 
strømninger og samfundets nye strukturer.
I historiebøgerne læser vi om riddere og korstog, om 
handelsfolk, håndværkerlaug, kirke- og klosterbyggeri. 
Byer opstod og vores ældste love og krøniker blev 
skrevet ned.

Da den sidste „vikingekonge  ̂Sven Estridsen dør i 1074, 
er Danmark på vej ind i en brydningstid med megen uro 
og borgerkrigslignende tilstande i landet. Især i første 
halvdel af 1100 tallet er landevæmet svækket pga. tron- 
fejder, og venderne fra den sydlige Østersøkyst hærger 
de danske kyster. Mange stormænd føler derfor et behov 
for at beskytte deres egne gårde. De første „privatborge“ 
opstår.
Med kong Valdemar den Store og Roskildebispen 
Absalon, som senere endda bliver ærkebisp, vender 
billedet.
Riget samles igen og landets opbygning begynder for 
alvor i Valdemarstiden. Danmark bliver et rigt og stort 
Østersøimperium. Historieskriveri, sagaskrivning og 
poetisk hofmusik kommer til Norden.

Under kong Valdemar II. Sejr opnår Danmark sit 
politiske, kulturelle og økonomiske højdepunkt. 1 1241 
når han lige at skrive under på vores første grundlov, 
„Jyske lov“, der skal ordne forholdene i riget fremover. 
En kongelig arveret bliver dog ikke nærmere beskrevet, 
og da kongen dør, „falder kronen fra de danskes hoved“. 
Danmark er på vej mod undergang.

tt kornn#; tvmrfcgcloa.
Slaget ved Bomhøved i Holsten 22. Juli 1227 (håndskrift fra o. 1250)



ULVSBORG - biSCORlSK VÆRKSCeO

Bag Ulvsborg - Historisk Værksted står en middelalder- 
forening, Ulvsborgens Venner, med 230 medlemmer, der 
ønsker at anskueliggøre Danmarks tidlige middelalder, 
en brydningstid, hvor mange kulturelementer af vor egen 
tid har deres rødder:

® Formidling af Sivet på eis befæstet stormandsgård

De første befæstede stormandsgårde i Danmark synes at 
kunne knyttes til rigets store, især til sjællandske 
stormænd. På grund af de forsvarselementer, der præger 
gårdenes ydre, kaldes anlæggene også „privatborge". 
Søborg, Hastrup, Karlstrup ved Køge, Fodbygård ved 
Næstved, Pedersborg ved Sorø, Borren ved Højby og 
Dragsholm er kun nogle af de hidtil kendte privatborge.

• Stormandslivet og „Nordens riddere“

Tæt forbundet med stormandslivet i 1100 tallet er riddere 
og hirdmænd.
1050 - 1250 kaldes „ridderens blomstringstid" eller 
„korstogstiden".
På Ulvsborgen skal „Nordens ridder" hentes ned ffa 
kalkmalerier, granitsten og vævetæpper, og vækkes til 
live.
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Kalkmaleri fra Fjenneslev kirke: Hr. Asser Rig og fru Inge (Akvarel. Komerup)

• Skjalm Hvide og hans slægt i Vestsjælland
Borg-, kirke- og ldosterbyggeri i 1100 tallets Vest 
sjælland forbindes især med Hvideslægten, der blev 
opkaldt efter stamfaderen Skjalm Hvide.
Denne magtfulde stormandsslægt har i høj grad påvirket 
Danmarks politiske, kulturelle og økonomiske udvikling. 
Ulvsborg - Historisk Værksted formidler derfor ligeledes 
stormandens dagligdag i Hvidernes Vestsjælland.
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SPOR AF O A O S K e ODOCCe-BORGe

Motte - en kunstig jordbanke med forsvarstårn
„Ulvsborgen“ formidler danske privatborge som 
principmodel.
Én af de tidligste privatborgtyper kaldes „Motte“ og 
kendes i Vesteuropa allerede i 1000 tallet.
Den befæstede gård består af en slags indhegnet forborg, 
i Vesteuropa kaldt „bailey“, der rummer stormandens 
gård og herskabsbolig, og et forsvarsværk i form af 
motten. Motten betegner en pyramide- eller 
keglestubformet kunstig anlagt jordbanke, hvorpå der 
bygges et forsvarstårn. (se principskitse)

Principskitse af en borg af motte & bailey typen, som den især påtræffes i England og 
Nonnandiet (efter R. A. Olsen)

Borten ved Højby (Rekonstruktionsforsøg efter Nationalmuseets udgravninger)

Sjældne spor efter Danmarks tidligste motter
Motten som forsvarsværk når til Danmark i begyndelsen 
af 1100 tallet. Inspirationen kom sandsynligvis gennem 
de danske stormænds kontakter med Normandiet, 
England, Flandern og Nordtyskland. Tronfejdeme efter 
Knud Lavards død i 1131 herhjemme, har sikkert også 
været et væsentligt motiv.
Spor af motter ses kun sjældent i det danske landskab. 
Motter og tårne som f.eks. ved Karlstrup ved Køge blev 
ofte bygget af forgængelige materialer som jord og 
tømmer. Derfor ligner jordbanken til forveksling en 
gravhøj, og gårdens materielle efterladenskaber gemmer 
sig i jorden. På Borren ved Højby har man dog bygget et 
forsvarståm i sten på en 2,5m høj kunstig lerbanke.
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Sønderjyske klokketårne som forsvarstårne
Udover stentårnsfimdamenter har vi dog i de sønderjyske 
klokketåme endnu en kilde, der hjælper os på spor af 
danske motter.
Disse tårne blev bygget separat fra de romanske kirker. 
Deres kraftige tømmerkonstruktion og klokkestolens 
udformning som platform viser tydeligt klokketåmenes 
forsvarskarakter. Formodentlig fandtes klokketåmenes 
forbillede netop på motter, og mens privatborgbyggeri og 
dermed også stormændenes mottebyggeri forbydes af 
Dronning Margrete I. omkring 1400, vedligeholdes 
klokketåmene, mens motteme rives ned eller forfalder.

Kliplev klokketåm (ved restaurering i 1991) Borgbyggeri (Bayeux-tapetet)



UlVSBORQ: ReKOPSCRUKClOT) AF 
€D BeFÆSCeC SCORmA-ODSGÅ-RP

Ud fra arkæologiske fund i Danmark, historiske tekster
og illustrationer rekonstrueres en „principmodeD af en
befæstet stormandsgård med motte:

• ydre voldgrav og vold til sikring af borgens samlede 
areal

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

• „salshus“ med hal (gildesal), stormandens privat 
bolig og herberge

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

• madhytte med køkken og bageovn
• pottemageri med værksted og bolig
• tømrerhus med træværksted, tømmerplads brænde-
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Ul-VSBORCj

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



cnÅ LQ R U PPeR  f o r  c ILb u o  p å
O l V S B O R G  h i S C O R I S K  V Æ R K S C e D

Gennem leg og aktiv deltagelse p å  et historisk værksted  
opnår børn og voksne en bedre historieforståelse og 
tilfredsstiller sam tidig deres naturlige nysgerrighed .

Undervisning tilbydes især i form 
dagsekskursioner, hytte-ferie, lejrskoler o g  kurser.

Målgruppe 1: U ndervisn ing  
I forårs- og efterårssemestrene fungerer Ulvsborg som 
„historisk værksted“ eiler „skoletjeneste", som betjener 
især kommuner og amt i Hvidemes

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.
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Målgruppe 2t Turisme.
I  f e r i e s æ s o n e n  fungerer Ulvsborg som „grøn turist 
m ål“ og rekreativt „ aktiv fe r ie -m å r  for folk der ønsker 
en spændende og anderledes ferieoplevelse for hele 
familien.

• Turister, der holder ferie i Nordvestsjælland.
• Sommerhusgæster og campister i Odsherred.
• Vandrere på Isefj ordstien og cykelturister.
• Rejsegrupper.
• Søndags- og familieudflugtsgæster fra egnen.
• Familier fra hovedstadsområde og det øvrige 

Sjælland.

Målgruppe 3: F riluftsliv.
Året rundt er Ulvsborgen et værested for 
mennesker som Ulvsborgens Venner, der 
finder i „m iddelalder-livet“ et oplevelses 
rig! nfriluftsliv

® Middelalderforeningen Ulvsborgens Venner.
• Middelalderforeninger i ind- og udlandet.
• Rollespils-foreninger.
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Udfordring for Destination 21: Aktiv ferie

De sidste turismeundersøgelser viser en markant stigende 
interesse for kulturturisme og grøn turisme.
Ulvsborg Historisk Værksted ligger i turismeforsøgs 
område „Destination 21“, og byder på alle forud 
sætninger for en bærbar grøn kulturturisme.
Analyser fra Destination Lolland-F aister A/S viser 
tydeligt, hvilke tendenser turismen viser i Danmark:

• Indlevelse og oplevelse
• Miljø og økologi
• Kultur
• Ægthed/Autensitet

„at rejse er at leve44, skriver H.C. Andersen.
Derfor ønsker den moderne turist på sin rejse at:
• Op-leve (f.x. Sommerland Sjælland el. Ulvsborg)
• Xnd-leve (f.x. Dragsholm Slot el. middelalderen)
• Ud-Ieve (naturen, Starreklinte el. Sanddobberne)
• Over-leve (kontrasten til hverdagen, afslapning 

med spil i feriehuset el. på Ulvsborg)

Ulvsborg Historisk Værksted tilbyder turisterne en 
enestående familie-oplevelse i form af „Aktiv ferie“, der 
ligger helt på linie med tendenserne indenfor turismen og 
med turisternes primære ønsker.

„Aktiv ferie44, fra 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 forbirejsende danske og udlandske turister:
Enkel overnatning i historisk miljø 
(max. 16 pers. pr. nat).
Tilbuddet 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 middel 
aldergrupper (Kamp, musik, drama, gøgl eller saga 
fortælling)
Fredagsarrangementer er samtidig afslutningsfest for 
middelaiderfamilier.

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.



BORqeps l>veRDA<3 
A K C t v I C C C S C H - B U t ) .

soen

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, møbier og 
køkkengrej.

* Madlavning I tidlig middelalder,, Konservering af 
mad med røg og salt.

* Husdyr på borgen. Ridning, malkning, fåreklipning.
* Jordbrug. Hjularden, højryggede agre, vangesystem 

og dyrkede planter i tidlig middelalder.
* Handel-og transport over Sand. På vogn og hesteryg. 

Sølwægt og pengeværdi.
* Sdræt, leg og underholdning i tidlig middelalder.
* Musik og skjaldekvad Musikinstrumenter, sange, 

sagn og sagafortæliing.
* Skrive- og tegnestue. Rune og minuskel, latin og old 

dansk. Tidlig billedkunst.
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u I v s B O K q e t)  f s c A B B e ic L I p c e :
PORCen cIL oosbeRReo
I foråret 1999 har Middelalderforeningen Ulvsborgens 
Venner købt en ejendom ved Starreklinte, som tidligere 
var beskrevet i den nu ophævede lokalplan 50 fra 
Dragsholm kommune. Arealet lå i mange år hen som 
„naturgrund i en stenbundsørken”, dækket med et 30-70 
cm tykt lag af stenknuseaffald. Kun en lille trekant op 
mod Enghave-skoven er holdt fri for stenaffald, og er 
idag tilgroet med tidsler og brændenælder. I den tidligere 
lokalplan skulle dette areal som „stødpude-trekant” 
erstatte skovbyggelinien.

Ejendommens beliggenhed og historiske dimension, 
gør Starreklinte ideel for en placering af Ulvsborgen.

Vestsiællands Amt - Regionalplan 1997 - 200&
I kap. 8 om „arealer til fritidsformål” nævnes bl.a.
Amtsrådets ønsker og retningslinier.
Disse falder helt i tråd med Ulvsborgens formål.
Man kunne passende skrive:

Ulvsborg Historisk Værksted i Starreklinte
• fremmer befolkningens og turisternes muligheder for 

landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske 
oplevelser,

• medvirker til, at turismen i Vestsjælland udvikles på et 
bæredygtigt grundlag til natur og miljø,...

• fremmer en ny turistattraktion og et udflugtsmål, der 
tager udgangspunkt i amtets natur- og kultur 
værdier,...”, (se regionalplan, s.63)

side 10: luftfoto, Søren Holmberg:
Starreklinte-grunden. Transformatorstation viser borgens planlagte beliggenhed, 
(tidl. Stenværk/ lokalplan 5 0-område)

side 11: udsnit af regionalplan-kortet: området ved kommunegrænserne 
mellem Bjergsted, Dragsholm og Svinninge)
Starreklinte-grunden markeret som Fabrik nord for Havnsø Strand-somnierhus- 
område, beliggende i besøgsområde (lodret skraveret).



giver amtet mulighed for at realisere den rekreative 
udvikling og friluftsliv i videst muligt omfang, 
øger muligheder for videreudvikling af cykel- og 
vandreturismen, samt af aktiviteter, der udnytter kyst 
og skov i turisme-delområde 3, Odsherred vest. 
betyder udvikling af en énestående overnatnings- 
turisme. (se regionalplan, s. 157) 
forbedrer offentlighedens adgang til kyst og skov i et 
besøgsområde, hvor oplioldsarealer, mindre parke 
ringspladser, informationstavler, minimuseer, natur 
skoler, mindre ffiluftsgårde o.lign. kan etableres, (se 
regionalplan, s. 158)

Team Odsherred, Holbæk- og Kalundborgegnen

--------------------------------------------------------------------------- ------------- U

Starreklinte ligger tæt ved et „turisme-trafikknudepunkt.
• I nærheden af den nord-syd-gående vej 225, der for 

binder Odden og Rørvig med Jyderup og Slagelse.
® I nærheden af nordvestaksen, der forbinder Ørestaden 

og Holbæk i øst med Kalundborg i vest.
® I nærheden af Havnsø og færgeforbindelsen til Sejerø 

og Nekselø
® I den sydlige del af Odsherred, tæt på kommune 

grænserne mellem Dragsholm, Bjergsted, Svinninge 
og Tomved.

Starreklinte retter op på attraktionsmæssige skævheder i
de nordvestsjællandske turisme-teamområder, ved at
danne en „geografisk snitflade“ til:
• Odsherred: Starreklinte har allerede før Lamme 

fjordens inddæmning dannet „Porten til Odsheued“.
• Holbækegnen: Svinninge og Dragshoims kommunes 

fælles-kommunale campingplads ved Sanddobberne 
får i Ulvsborgen i Starreklinte en vigtig attraktions 
værdi.

• Kalundborgegnen: Bjergsted og Tomved kommune 
får, tæt ved Havnsø og Jyderap, en attraktionsmæssig 
modvægt til Kalundborg, der endda kan opsøges med

' offentlig busrute (77)
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Historisk strategisk sandsynlig placering.

Historisk strategisk er Ulvsborgens placering ved klinten 
,,Starreklinte“ sandsynlig, og dermed ideel.
Fra det på motten knejsende forsvarståm ville 
stormanden af Ulvsborgen i det 12. Årh. netop fra denne 
grund kunne kontrollere hele Sejerøbugten og 
indsejlingen til „Dragskanalen“ mod Lammefjorden.
Al landtransport mod Odsherred kontrolleredes fra 
Starreklinte, i middelalderen: „Porten til Odsherred44. -

Og rigtig nok ligger Dragsholm slot, som jo bærer spor 
fra Absalons tid, kun få kilometer herfra.
Starreklintes strategiske placering giver Ulvsborg 
Historisk Værksted en fantastisk mulighed for at kunne 
formidle livet i og omkring „en befæstet stormandsgård“ 
og dens funktion i en tid rned ufred og tronfejder.

Dragsholm slot, med stormandsborgens romanske vinduer fra slutning af 1100 tallet

MiddeSaiaemis spor i landskaber



Historisk en del af Hvidernes Vestsjælland:
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SKJALM HVIDE 
( t o .  1113)

__________________ I_______________________
EBBE SKJALMSEN ASSER RIG { t  o. 1148} CECIUE
I t  11501 -v -  INGE - v  PEDER TORSTENSEN

_______________ 1__ __________ I____________ —I_____
TOKE EBBESEN SUNE EBBESEN ESBERN SNARE ABSALON 1 1 1201) INGER af Pedersborg

( t  11B6I (o. 1127-12041 Roskildebisp 1158-1191 ~  VOGN
--u- CÆCIUA Æ rkebisp 1177-1201 I

STIG TOKESEN ANDERS SUNESEN PEDER SUNESEN PEDER VOGNSEN SKJALM VOGNSEN
| (o. 1160-1228) I t  12141 ( 1 12041 1 1 1215)

Æ rkebisp 1201-1228 Roskildebisp 1191-1214 Arhusbisp 1191-1204 Arhusbisp 1204-1215

Stamtavle, der viser Starreklintes ejer Peder Vognsen som Skjalm Hvides oldebarn

Starreklinte og den historiske dimension:

• Skjalm Hvide var kongens jarl over hele Sjælland.
• Hvideslægtens jorder ligger spredt over det meste af 

Vestsjælland, fra Sorøegnen til Riis i Fårevejle.
• Esbem Snare byggede Kalundborg, Absalon ejede 

Holbæk gård og Tveje Merløse, deres kusine Ingerd 
ejede Starreklinte.

• Århusbispen, Peder Vognsen, fru Ingerds søn, 
testamenterer i 1203 „Starreklinte med de til 
ejendommen hørende gårdsæder, samt hvad han ejer 
afNekselø“ (Århusbispens jordebog, 1315) til Århus 
Domkirke.

Nordvestsjælland er rig på spor fra tidlig middel 
alder:
• Befæstede stormandsgårde, som Dragsholm Slot, 

Borren og Næsholm ved Højby, Kalundborg.
• Romanske stormandskirker, som Kalundborg, Sæby, 

Tveje Merløse, Hagested, Nørre Jemløse, Hørve 
rundkirke (forsvunden).

• Byer og skove gemmer voldsteder, ruiner og rester fra 
tidlig middelalder. Ved Gislinge fandt man for nylig 
en klinkbygget båd fra tidlig middelalder. Ved Tissø 
fandt man én af Sjællands rigeste stormandsgårde fra 
vikingetid/ tidlig middelalder.

• Ved Isøre holdte man ting og konger blev valgt.

Peder Vognscns 
kranium

i i lMMlIM«



m i o o e L A L o e R F O R e D i i x j e p  u L v s b o r  g e n s  v e o n e R

F,r eu nordvestsjællandsk forening på 230 medlemmer i alle aldre. 
Foreningen arbejder for oprettelsen af Ulvsborg Projektet i Odsherred.

! llvsborgens Venner har i foråret 1090 købt grunden i Starreklinte til formålet.
Foreningen formidler, i al dets mangfoldighed, livet omkring en borgherre i Hvidernes Vestsjælland 1050 -! 250 

På billedet ses de ved et arrangement i „Byen Brønd" et historisk værksted finansieret af Brøndby kommune

Middelalderf«) ren i ugen Mvsborgens Venner. Kolåsvej 1, 4540 Fårevejle. Dragsholm Kommune.
Tlf. 59621830, e-mail: ulvsborg fdget2net.dk
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Plan og Budget

Plan og budgetdelen indeholder beregninger over forbrug 
af tid og af økonomien ved opførelse af den tidligt 
befæstede stormandsgård med motte (1050-1250) : 
Ulvsborgen.

Ulvsborgen er tænkt, som et lille attraktivt 
kulturturismetilbud i tæt kontakt til naturen.
Et sted som efter opbygningsfasen skal være bæredygtigt, 
men ikke et profitforetagende.

Vi har i projektbeskrivelsen, arbejdet med en 
etableringsfase fra projektstart 1997 til officiel åbning 
2003.
I driftsfasen, fra borgen står færdig, prøver vi at beregne, 
hvorvidt projektet er bæredygtigt.

Det samlede projekt koster__________ ca 7.000.000 kr
Grunden 350.000 kr
Borgbyggeriet: ca 1.000.000 kr
Materialesamling ca 650.000 kr
Modtagelsesbygning med bestyrerbolig ca 5.000.000 kr:

Denne projektbeskrivelse indeholder planerne om selve 
borgbyggeriet.
Senere, når og hvis vi får byggetilladelse til et 
modtagelsesbyggeri, vil arkitekt Stig Løcke komme med 
sit bud på et smukt og nænsomt økologisk byggeri.

Bodil og Eric Zehmke
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Indtægtsmuligheder: Turisme

Undervisning 
Andre indtægtsmuligheder 
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Etableringsfase 1997 -  2003

Tidsplan

1. Indledende fase 1997-2000..
• Køb af grund.
• Ansøgning om dispensationer og tilladeiser til 

projektets udformning, opførelse og drift.
• Støtteordninger undersøges, sponsor- og fondsøgning

foretages.
• Projektering og planlægning af de første bygninger.
• Udvikling af Historisk-Værksteds-tilbud for bygge 

fasen.

2 .Byggefase 2000 - 2003.
• Byggeri af’’Stormandsgård med motte”
• Etablering af modtagelsesbyggeri med administration, 

køkken, arbejdslokaler og sanitære installationer -samt
bestyrerbolig.

• Etablering af samling af historisk værktøj, køkken 
grej, klædedragter, samt møblering af husene.

• Køkkenhave.
• Dyrehold (gamle husdyr-racer).
• Etablering af middelalderlig træbestand.



3. Udadrettede aktiviteter i byggefasen.

• Internationale ungdoms-byggelejre under EU og 
Mellemfolkeligt Samvirke.
Samarbejde med kommuner og amt.

• Besøg på skoler og gymnasier: Projektleder, 
arkæolog Eric Zehmke besøger skolerne. Eleverne 
får indblik i den historiske periode 1050 -  1250, og 
præsenteres for projektet og modellen af vores 
befæstede stormandsgård med motte.

• Dagsekskursioner: Besøget kan kombineres med 
dagsekskursion til byggepladsen. Klassen deltager i 
byggeriet (hugger trænagler, tagspåner, bygger 
pallisade eller graver voldgrav).
Bagefter nydes en gang middelaldersuppe og 
leges middelalder-lege.

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

• Fremstilling af informations- og PR- materiale.
Tidsplan for byggefasen

I Byggefasen vil materiale-økonomien hovedsalig komme 
fra fonde, sponsorer og ’’fadder-skaber”
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Mk International

2000
Motte og

P
International

Salshus

2002
Salshus, Stald 
International

International

Ungdomsbyggeiejr

Der vil være egne indtægter fra 
undervisning, så snart byggeriet og 
dermed den aktive historieformidling kan 
igangsættes.

Arbejdskraften hentes mange steder.
• Over fondsmidler
• Kommunale samarbejdsaftaler
• Amtsmidler
• Internationalt EU-samarbejde
• Skoletjeneste
• Gennem beskæftigelsesprojekter
• Jyderup Statsfængsels 

Produktionsskole-hold
• Frivillig arbejdskraft
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Økonomi i etableringsfasen.

A. Udgifter.

Køb af ejendom: 350.000 kr.

• 13 tønder land
• Uden bygninger
• Finansieret af forenings 

medlemmer

Bygge og anlægsarbejde:

• P-plads:
• Borgbyggen
• Moderne Byggeri

300.000 kr
1.000. 000 kr.
5.000. 000 kr.

Middelalderlig
• Eg, lind, ask, hyld, hassel,
• Vildæble, røn mv.

6.000 kr.

Byggeværktøj:

• Middelalderligt værktøj (replik) 15.000 kr.
fæld og skarøkser mv.
(uddybes næste side)

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

Materialesamling til 
Historisk Værksted.

(udybes næste side.)

10.000 kr.

150.000 kr.

• Hvidevarer: 50.000 kr.
(Kummefryserkøleskab, komfur, 
opvaske-maskine, vaskemaskine, tørreskab)

Ialt: 6.881.000 kr.



B0 Udspecificering af økonomisk overslag.

• Byggematerialer til befæstet stenmandsgård med
motte

1 salshus (110m2): 300.000 kr.
3 små huse (å 24m2): 200.000 kr.
1. madhytte (30m2): 45.000 kr.
1 stald (48m2): 100.000 kr.
1 torætåm (16m2 grundareal. 6m højde): 85.000 kr.
1 palisade (150m længde): 40.000 kr.
1 træbro: (6m længde, 2,5m bredde) 25.000 kr.
uforudsete udgifter 205.000 kr

I alt; 1.000.000 kr

• Middelalder-værktøj til tømrerarbejde

4 fældøkser; 2.500 kr.
2 små skarøkser: 2.500 kr.
2 store skarøkser: 4.000 kr.
2 bredbiler: 3.000 kr.
1 sæt vridebor: 1.500 kr.
2 save: 500 kr.
4 båndknive 600 kr.
8 kiler: 400 kr
Ialt; 15.000 kr
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« Materialesamling til Historisk Værksted/ Løsøre

Dragter og lædersko (klassesæt): 50.000 kr.
Fåreskind (til sengepladser): 15.000 kr.
Drej ekvæm: 10.000 kr.
Knive og andet isenkram: 6.000 kr.
til middelalderkøkken
2 store jemgryder: 4.000 kr.
12 Oseberg- jernlamper: 4.000 kr.
Økser (klassesæt: 10 stk.) 2.500 kr.
Spader (klassesæt: 25 stk) 5.500 kr.
Lertøj, potter, krus, tallerkener 10.000 kr.
2 egetræsspande + åg, dejtrug: 3.000 kr.
Væv, karter, brikker, tene, garn mv.: 5.000 kr.
1 firkantet ambolt, 1 sæt smedeværk-: 5.000 kr.
tøj (hamre, tænger, tom mv.), avlsten,
2 blæsebælge 5.000 kr
2 snittebænke 5.000 kr
Møbler (kister, skamler, sengedele,: 25.000 kr.
bukke, bordplanker)
I a lt_________________________ 150.000 kr



Jobøkonomi i etableringsfasen:

Projektleder og stedfortræder: Finansieres via indtægt 
ved historisk formidling og af kommuner og amt, evt. som 
betaling for faste ydelser til de enkelte kommuners børn 
og unge, og som led i beskæftigelsesprojekter. 
Håndværkere finansieres via fondsmidler, eller over 
beskæftigelsesprogrammerne.
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Ansættelser i etableringsfasen: fårsløn)
fra start: arkæolog Eric Zehmke,

projektleder,ansvarlig for 
beskæftigelsesprojekter, 
instruktør. 300.000 kr.

Fra byggestart: tømrer.Preben Ryhdal,
13 åi* lærer på AMU center.
Byggeleder. 288.000 kr

Fra byggestart: lærer Bodil Zehmke,
stedfortræder, instruktør, 
ansvarlig for opbygning 
af materialesamling, 

i a lt:__________________________
288.000
876.000 2T

 e
r

Andre ansættelser:

Beskæftigelsesprojekter under kommunerne: 
Integrations-projekter.
Jobtrænings-pladser.

Jyderup Statsfængsels produktionsskole hold. 
Stående aftale om såvel værkstedsopgaver, som 
arbejdshold på byggepladsen.

Fri uddannelse

Militærnægtere.

Frivillig arbejdskraft

Behov:
8-10 mænd: byggearbejde (færre i vinterperioden) 
2 -4  kvinder: etablering af materialesamling til 

Historisk-Værksted.
(syning og håndværk -  ler, træ, pileflet.)



F i n ansi e rings pi an:

Motte med forsvarståm 85.000 friluftsrådet OK
Salshus med herberge 300.000
Ildhus 45.000 friluftsrådet OK
Stald 100.000
3 små huse 100.000
palisade 150 m. 35.000
træbro 25.000

Materialesamling 150.000

Fonde der søges;
År 2000 fonden 
Velux.
Friluftsrådet 
Becket Fonden 
Novo Nordisk 
Dansk Metal 
Den Grønne Fond 
Culture 2000 (EU)
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Fondsmidler og tilskud søges til:

• byggematerialer og værktøj
• anlægsarbejde
• opbygning af materialesamling
• forskning, projektering, planlægning

Borgbyggeriet finansieres via:

• Fondsmidler
• Sponsering
* Adoption
* lån og tilskud
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Driftsperiode 2003-2004: Indtægter

A) Turisme medio Juni - ultimo August

________________________  ind._____ udg.

,„Aktiv ferie44 9 uger
5 huse udlejes til 4-5 personer 
pris incl. mad og instruktør:
5.500 .pr. Uge: 247.500.-
Herafmad -67.500.-

„Middelalder-herberge44 9 uger
éngangsovematninger for ’Vandreturister 
pris incl. aftens- + morgenmad 
og historiefortælling: 
voksne: 150 kr.
børn (3-14 år): 50 kr.
Ved 8 voks. + 8 børn dagi.: 100.800.-
Mad: -31.500.-

Ialt 348.300 -219.000.-

Overført:
ind. udg.

348.300.- -219.000.-

Indtægter: 468.300
Ekstra lønudgifter i turistsæsonen 
Udgifter til Mad og materiale 
Overskud kr.: 195.300

- 120.000
-153.000.

„9 Fredagsarrangementer
gøgl, teater, kamp, musiks salg af 
middelaldermad:
entrépris (reguleres efter arrangementet) 
Skal økonomisk hvile i sig selv:
(Eks.: Ved arrangement til 6.000 kr. 
betaler 150 besøgende min. 40 kr.
Flere gæster end 150 giver overskud !)

„Åbent hus“ om søndagen 
gælder fra 1.5. - 31.10. 
samt weekenden efter Jul 
Entré: voksne 20 kr. 

børn 10 kr.

90.000 -54.000



B) Undervisning
1. „Kurser*,
Min. 4 kurser i vinterhalvåret, 
(f.eks. gamle håndværk, kamp 
teknik, skrift og illumination mv.) 
Overskud efter instruktør 
og materiale: ca. 24.000 -

2« „Lejrskoler* (for- og eftersommer).
Varighed 5 dage, 900 kr. pr. elev pr. uge, 
incl. mad, materialer og instruktører:

a op til 30 elever, (3 instruktøren 12.000 kr.)
b. op til 24 elever, (2 instruktøren8.000 kr.)
c. op til 14 elever, (1 instruktør^ 4.000 kr.)
Her 250 kr. pr. dag, dog min. 12.500 kr.

10 lejrskoler årh overskud: ca. 100.000 -

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

a. op til 30 elever (3 instruktører=4.800 kr.)
b. b.op til 24 elever (2 instruktørens.200 kr.) 
C. c. op til 14 elever (1 instruktønl .600 kr.)

Her min. 2500 kr.

6 hytteture årh overskud: ca. 10.000 -

4. „Dagsekskursioner* (for- og eftersommer).

2 1

Varighed 3- 4 timer, 70 kr. pr. elev, 
incl. middelaldermåltid 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 skønnes forsigtigt:
25 besøg å 1.400 kr. overskud: ca.35.000-

5. „Gæstelærere*
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-

Indtægter ved undervisning ca.: 395.000 kr.

Lønudgifter ca.: - 216.000 kr
(fratrukket før de angivne del-overskud)

Overskud ca.: 179.000 kr.
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C) Andre indtægts-muligheder

„Filmoptagelsers „Firmaudflugter og private fester46.

„Kulisser44, statister, kostumer 
og konsulenthjælp udlejes.
grundbeløb for leje af borgen..................... pr dag: 5500 kr

Starreklintegrunden og Ulvsborgens Venner er allerede blevet 
brugt af Piet van Deurs til optagelserne af Normannerne.
Der findes ingen andre steder i landet man kan optage film om 
denne periode.

„Aktiv fest“ med middelaldertaffel 
og underholdning.

Kan arrangeres efter ønske mht. underholdning, 
Retter og andre aktiviteter.



Budgetmodel for driftsår 2003-2004:

Er Ulvsborgen bæredygtig?

Indtægter ( A + B+C):

A) Turisme (aktiv ferie / hergberge) 315.300
B) Undervisning (Historisk Værksted) 395.000
C) Andre indtægtsmuligheder min. 50.000

ialt 760.300 kr.

Lønudgifter
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Projektleder Kommune / Amt 300.000
Tømrer. Beskæftigelsesprojektlønning 288.000

• Man kan forestille sig de faste stillinger, som 
kombinerede stillinger: administration / undervisning på 
hist.værksted / sprog- og faglig undervisning på
integrationsproj ekt.

Egenfinansierede lønninger
Stedfortræder
Sæsonansatte (10 uger i turistsæson)
(Aktiv formidling til middelalderfamilieme)

288.000
80.000

Madmor på herberget 
Undervisning Då Historisk Værksted

40.000
216.000

I alt: 624.000

Balance
Overskud A+B+C 
Egenfinansieret løn

760.300 
- 624.000

Overskud 136.300 kr



m i O O e L A L O e R F O R € T ) l T > q e n  u l v s B O R q e p s  v e o o e R

F.r en nordvestsjællandsk forening på 230 medlemmer i alle aldre. 
Foreningen arbejder for oprettelsen af l iv s  borg Projektet i Odsherred,

l livsborgens Venner hari foråret 1999 købt grunden j Starrcklinte til formalet.
Foreningen formidler, i ai dets mangfoldighed, livet omkring en borgherre i Hvidemes Vestsjælland 1050-1250 

På billedet ses de ved el. arrangement i „Byen Brønd" et historisk værksted finansieret af Brondbv kommune

Middelalderforeningen llvstoorgens Venner. Kolasvej 1,4540 Fårevejle, Dragsholm Kommune.
Tlf. 59621830, e-mail; ulvsborg nJgct2net.dk


