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VELKOMMEN!

Velkommen til Ulvsborgens Venner! 

På Ulvsborgen er der plads til alle, både dem der kan løfte lidt og meget. Det 
er et godt samlingspunkt for alle aldre, hvor vi hjælper hinanden med det 
vi kan. Det er et sted hvor vi mødes, mange forskellige mennesker, og deler 
erfaringer og lærer af hinanden.

Hen over sommeren hjælper vi Ulvsborg Historisk 
Værksted med at levendegøre historien som aktører 
på området. Vi er formidlere på stedet, men også 
foreningens medlemmer, der nyder godt af at vi har 
et sted at samles om vores interesse for historie, 
håndværk og fællesskaber.

Som nyt medlem i foreningen kan det være svært at navigere i de mange 
historiske begivenheder og finde ud af hvilket udstyr der er brug for. Levende 
historieformidling er ikke en billig hobby, så det kan godt betale sig at se dig 
godt omkring, før du vælger din rolle.

Vores erfaring er, at det er meget fornuftigt at starte sin middelalderkarriere 
lidt forsigtigt, også selvom fine dragter og omfattende udstyr er tillokkende.

Det er en god ide af flere grunde. Som lavt placerert i hierakiet har du ikke 
brug for, at anskaffe dig en hel masse udstyr. Du kan klare dig med en enkel 
dragt og spisegrej. Du får let mulighed for, at prøve mange forskellige hånd-
værk og opgaver, før du låser dig i en bestemt retning. Typisk giver det me-
ning, at give det et par år, før du vælger en bestemt rolle. Man kan sagtens 
have flere roller og flere tidsperioder, så længe man har godt styr på, hvad 
der hører til hvor.  

Der er mange muligheder for emner og håndværk at kaste sig over. Det kunne 
f.eks. være: Bueskydning med historiske langbuer, kamptræning med histo-
riske våben og teknikker, træskæring, tekstilarbejde og historiske dragter, 
historiske planter, urter og havearbejde, musik i middelalderen, biavl, byggeri 
og historiske bygningsværker, madlavning i middelalderen, historien om over-
gangen fra vikingetiden til middelalderen - og meget andet.

På hjemmesiden finder du links og inspiration til, hvordan du kommer i gang, 
det er også her du finder oplysninger om klubaftner, arbejdsweekender og 
forskellige arrangementer. 



GOD SKIK OG BRUG PÅ (OG UDEN FOR) ULVSBORG 

Herunder finder du en hel række gode ”regler” som du bør kende, når du 
arbejder på Ulvsborg og når du er en del af fællesskabet:

 ֍ Vi arbejder med noget der gavner Ulvsborg

 ֍ Vi kopierer ikke ukritisk andre frivillige, tv eller film (kend dine kilder)

 ֍ Vi holder ALLE moderne ting skjult i åbningstiden

 ֍ Tal om dit håndværk eller din rolle, ikke om din nutidsperson.

 ֍ Vi er klar når Ulvsborg åbner for publikum - ellers tag kærren eller tag 

      kurven på nakken, når du skal transportere dit grej ind på pladsen

 ֍ Vær ikke bange for at tilhøre de laveste klasser i hierakiet, 

     der har altid været flest trælle og arbejdende folk på gården.   

 HVIS du vil være rig og adelig, så lad det komme til udtryk i ALT dit  

      udstyr

 ֍ Hvis du ved bedre, så gør det bedre!

 ֍ Tal med publikum - OG inddrag dem i dit arbejde, hvis det er muligt

 ֍ Vi taler ALDRIG privat i nærheden af publikum

 ֍ Sluk telefonen og læg den væk!

 ֍ Hvis du vil tage billeder, så skift til nutidstøj

 ֍ Vi værner om det gode fællesskab

 ֍ Når der kommer nye i gruppen, så hjælp dem - du var også ny engang

 ֍ Vi taler ikke negativt om andre, vi løser problemet i stedet for

 ֍ Vi spiser middelaldermad i middelaldertid, det er god formidling

 ֍ Ryg uden for det historiske område

 ֍ Vi drikker ikke alkohol i åbningstiden 

 ֍ Drik altid med måde og omtanke (også selvom der er fest og det er uden  

     for åbningstid)

 ֍ Våben og alkohol sammen, er ALDRIG i orden



FORENINGENS FORMÅL ER:

•at støtte Fonden Ulvsborg Historisk Værksted til aktiv 
formidling af tidlig middelalder, 1050-1250 e Kr, for skoler, 
institutioner og kulturhistorisk interesserede i området. 

•at udbrede interessen for opbygning af en "tidlig befæstet stormands-
gård med motte og forsvarstårn", samt medvirke til at levendegøre 
miljøet omkring "Ulvsborg Historisk Værksted", således at det fremtræ-
der som et kulturhistorisk samlingspunkt for børn og voksne i Nord-
vestsjælland. 

•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 forskningsresultater. 

•at skabe et kontaktnet til danske og internationale foreninger og 
institutioner med lignende formålLæs mere om Ulvsborg Historisk 
Værksted her.

FORENINGENS AKTIVITER

Venneforeningen arbejder med aktiviteter der fremmer formidlingen 
på Ulvsborg Historisk Værksted. Der er brug for hjælp til rigtig mange 
forskellige opgaver, derfor er der plads til alle i Ulvsborgens Venner. 
Der er altid en opgave til enhver, der gerne vil bidrage til fællesska-
bet. Man kan arbejde med praktiske- organisatoriske- eller formid-
lingsopgaver, mulighederne er mange og er op til det enkelte medlems 
evner og interesser.

Venneforeningens bestyrelse arbejder for at sikre at medlemmerne 
får mulighed for at udvide deres historiske viden såvel som hånd-
værksmæssige kundskaber; og skabe rammerne for at medlemmerne 
med foreningen kan deltage i markeder og events både på og udenfor 
Ulvsborg.


