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Efterårets aktiviteter handler om VIKINGER PÅ REJSE  
– deres rejseproviant, opbevaring og rationer
 
Prøv efterårsferiens aktiviteter fra kl. 11-15 
Gratis omvisning, mærk bålets varme, bag dit eget fladbrød, 
mal dit eget skjold med vikingernes farver, støb kopier af fund 
på Trelleborg i tin, slå Harald Blåtands mønt, bueskydning, 
smag på vikingernes rejseproviant mm. 
Dagligt vises der, hvordan man tilbereder maden og der er 
mulighed for forskellige smagsprøver.
 
Kl. 11-12 RUNDVISNING Smagsprøver, sagn, sagaer, myter  
og fortællinger rundt om bålet i Langhuset. 
 
Kl.13-14.30 KRIGERTRÆNING hver dag med våben- 
demonstration, med afsæt i museets autentiske genstande. 
 
Kl.14.30-15 DRABELIGE OG UNDERHOLDENDE fortællinger 
med museets fortælleteater og dukker.

Konservering af mad til de lange togter 

I vikingetiden var hver husstand 
været næsten selvforsynende. 
Det krævede, at mange fødevarer 
skulle konserveres for at kunne 
holde sig både til vinterperioden, 
men også når vikingerne drog på 
lange rejser.

Tørring / En af de ældste konser-
veringsmetoder 
De fleste madvarer kan tørres, 
men det kræver at de også efter 
tørringen opbevares tørt. En 
fordel ved tørring er, at de fleste 
madvarer vejer og fylder mindre. Røgning / I dag mest brugt som 

en smagstilsætning
Røgning har været afgørende for 
konservering af kød og dermed 
længere holdbarhed. Pølser, 
skinker og flæskesider har været 
hængt op over ildstedet i røgen. 
På den måde har de også været i 
sikkerhed for rotter og mus.

Saltning / Egner sig godt til fisk 
og kød
Saltet fisk og kød har været kendt 
gennem tiderne og om vikinger-
ne har haft adgang til så store 
mængder salt, som der kræves 
er usikkert. Ved saltning lægges 

kødet i salt, der efter et stykke tid 
bliver til en lage. Kødet tages op, 
udvandes og koges, når det skal 
bruges.

Mælkesyregæring 
Mest kendt er nok saurkraut, men 
også mange andre grøntsager er 
velegnet til denne koncerverings-
form. Grøntsagerne findeles og 
holdes fri for ilt for eksempel 
under væske og syrner på denne 
måde.

Syltning
Metoden kendes i dag og er brugt 
for eksempel ved eddikesyltning 
af agurker, hvor grøntsagerne 
koges i eddike.

Nedsmeltning i fedt / En let 
konserveringsform
Det kogte eller stegte kød over-
hældes med fedt så kødet dækkes 
helt.

Roekuler og jordkældre
Grøntsager opbevares nedgravet 
eller i kolde kældre i gennem vin-
teren. Derudover kan visse grønt-
sager tåle at stå ude om vinteren 
og altså høstes efter behov.

En ret som vikinger kunne have 
tilberedt af konserveret mad 
kunne være:

Saltflæsk 
med grønkål
Kog et stykke saltet flæsk i cirka 
en time. Brug cirka en liter vand 
per 125g salt. Hold kødet under 
vand med en tallerken. Stil det kø-
ligt i 2-3 dage. Tag kødet op vask 
det og kog det igen i rent vand. 
Afkøl det og skær det i skiver.

I den salte suppe koger du skyl-
lede grønkålsblade i cirka 10-15 
minutter. Afdryp grønkålsbladene 
og tilsæt eventuelt lidt fløde.

Serveres med brød og sennep. 
Ummm … 

VELBEKOMME!

EFTERÅRSFERIE 15-21/10 LAUGSDAGE

Vandet  
var vikingernes  
motorvej
 
Vikingeskibet var sin tids aller-
hurtigste transportmiddel. Var 
man på vandet, gik det stærkt. 
På land var landskabet tem-
meligt ufremkommeligt, og at 
bevæge sig i vogn, til hest eller 
til fods var besværligt og tog 
tid. Men med skibene kunne 
vikingerne få fart over feltet, 
både over åbent hav og ind 
gennem landskabets floder, 
åløb og fjorde. 

Alt dette kan du læse mere om i 
denne syvende udgave af Trelle-
borgAvisen.

Udviklingsplaner justeres
Nationalmuseet og Slagelse 
Kommune har gennem to år 
været i dialog med fonde for at 
finde finansiering til et nyt op- 
levelsescenter på Trelleborg. 

Tilbagemeldingerne er positive, 
men giver også anledning til at 
justere strategien, så formid- 
lingen kommer endnu mere 
frem på Trelleborg.  
 
Inddragelse af ringborgen står 
højere på ønskesedlen end en ny 
museumsbygning. Derfor tilpas-
ses strategien, så formidlingen 
og inddragelse af udearealerne 

sker med udgangspunkt i en 
udbygning af det eksisterende 
museum, og et helt nyt formid-
lingskoncept, der binder ude- og 
indearealer sammen i en fælles 
fortælling om vikingetiden.

Arbejdet med at indramme 
Trelleborg i moderne formidling 
fortsætter til gavn og glæde for 
alle med interesse i Trelleborg. 

Så snart der er nyt kan  
interesserede følge med på  
www.nytrelleborg.dk

MØD VIKINGERNE  
og se dem arbejde med 
forskellige håndværk 
den 7/10 og 31/10
 
Der er gratis adgang på  
museet.  
 
Til prøv-selv-aktiviteterne  
i efterårsferien købes  
”aktivitetsmønter”  
á 20 kroner.

 
Se mere på 
www.vikingeborgen- 
trelleborg.dk

TRELLEBORG 
AVISEN #7

EFTERÅR
2017

Der var kort vej fra liv til død i 
vikingetidens sørejser. De der 
overlevede de farefulde rejser 
over havet er udødeliggjort i 
fortællingerne, sagaerne og 
siden hen i historiebøgerne. 
Erik den Røde var manden, der 
sejlede fra Island og opdagede 
Grønland sidst i 900-tallet. En 
farefuld rejse, hvor kun halv-
delen af besætningen nåede 
frem med livet i behold.

Stolte skibe og seje søfarere

Vikingernes skibe er kendt 
vidt og bredt som ualmindeligt 
sødygtige. Alligevel foretrak de 
brave søfarere at sejle så tæt 
ved kysten, at de altid havde 
land i sigte. Mest fordi det på 
den måde var lettere at se, hvor 
man befandt sig; men også 
klogt hvis det trak op til storm, 
og skibet hurtigt skulle i læ.

Når de modige vikinger allige- 
vel var tvunget til at krydse 
åbent hav og sejlede ind i dår-
ligt vejr, måtte de overgive sig 
til stormens luner. Først rebede 
de sejlet og gjorde sejlarealet 
mindre, så mast og sejldug ikke 
blev flænset af den kraftige 
vind. Hvis det blæste endnu 
mere op, var der kun ét at gøre, 
nemlig at “sigla unna” – altså 
sejle under eller med.

Vikingerne vendte simpelthen 
agterskibet mod vinden, så 
man sejlede med stormen. Det 
betød, at man måtte opgive sin 
kurs og lade sig drive den vej, 
vinden blæste, hvorhen vidste 
man ikke…

Guld og det gode liv i  
horisonten

Vel vidende, at sejlads var død-
sens farligt, sejlede vikingerne 
ud alligevel. De havde mas-
ser af gode grunde til at tage 
afsted. 

Fattigdom, for eksempel. De, 
der rejste ud med Erik den 
Røde dengang i 900-årene var 
desperate familier, der flygtede 
fra et ringe liv på Islands ud-
pinte marker  - i håb om et nyt 
og bedre liv på Grønland. 

Men der var i øvrigt også penge 
i det! Der var skønne luksusva-
rer at få fat i på Grønland, vær-
difulde sager som hvalrostand 
og pelsværk. Den slags kunne 
sælges dyrt på de europæiske 
handelspladser sydpå, hvor 
folk havde guld på lommen.

Lykken er land i sigte 

De der nåede frem til venlig- 
sindede kyster med livet i be-
hold fik gode handelsvarer og 
en plads i historien i sagaerne. 
Da Erik den Røde ankom til 
Grønland mødte han frodige og 
blomsterende fjorde, og derfor 
navngav han det nye land, 
Grønland. Der var god reklame 
i det navn og mange fulgte ham 
derop. I Brattalid lagde han sin 
store høvdingegård, og derfra 
rejste hans søn Leif den Lykke-
lige senere ud - imod det fjerne 
vinland, Amerika...

Læs mere om L’Ance aux Mea-
dows på side 2 og om vikin-
gernes farefulde rejser i Erik 
den Rødes Saga af C.C Rafn og 
Finnur Magnusson. 

Af Jacob Nyborg Andreassen, museumsinspektør, Trelleborg / Nationalmuseet

Trelleborg / Trelleborg Allé 4 
4200 Slagelse / 5854 9506 
vikingeborgen-trelleborg.dk

død og
åbent hav

Skumsprøjt,



Der er kun få arkæologiske 
fund af tøj fra vikingetiden, og 
de er typisk fra rige vikingers 
grave. Det er ofte bittesmå 
stofstykker, bevaret ved et til-
fælde. Viden om vikingernes tøj 
kan suppleres af få skriftlige 
kilder, samt afbildninger af tøj 
på små figurer og vægtæpper.

Selekjole og særk
Ligesom mænd og kvinder i 
dag klædte vikingerne sig også 
efter køn, alder og økonomi. 
Mændene foretrak bukser og 
kofte, og kunne over deres 
skulder bære en kappe, som 
blev lukket med et spænde. 
Kvinderne iklædte sig selekjole 
og særk.

Tøj i stærke farver
Den almindelige vikings tøj var 
lavet af lokale materialer som 
uld og hør, vævet af kvinderne 
selv. Rige grave viser, at dele 
af deres tøj var importeret og 
farvet i stærke farver. 

Derudover pyntede de sig 
med flotte smykker; arm –og 
halsringe, dekorerede bælte-
spænder og smukt forarbejde-
de våben.

Uld til alt slags vejr
Når vikingerne drog på togt og 
lange sørejser i deres åbne ski-
be, har der været brugt tøj, der 
kunne tåle både vind og vand. 
Vikingen har typisk klædt sig på 
i flere lag tøj, der kunne tages 
af og på efter behov. Inderst har 
uld holdt kroppen varm, selvom 
det blev fugtigt af sved eller 
vand. Yderst har de haft et vind 
og vandtæt lag. 

Regntøj lavet af skind
Der er fundet et senere sæt 
regntøj lavet af skind på Fær-
øerne. Regntøjet var lavet af 
skind behandlet med bivoks for 
at gøre det blødt og fiskeolie 
for at gøre det vandtæt. Man 
kan forestille sig at vikingerne 
kendte til den form for behand-
ling af beklædning.

VIKINGERNES  
TØJ TIL TOGTER  
PÅ HAVET

Med mere end 10.000 besø-
gende satte Vikingefestivalen 
på Trelleborg igen i år besøgs-
rekord.

I 10 dage var Harald Båtands 
berømte forsvarsborg spil- 
levende. Mere end 1000 vikinge- 
entusiaster slog telte op og 
boede på Trelleborg. Tusindvis 
af gæster besøgte vikingerne. 
De prøvede vikingernes våben 
og kampteknik, støbte smykker, 
ristede runer og bagte velduf-
tende fladbrød over ilden. 

Mange så på vikingernes flotte 
håndværk og det store slag om 
Trelleborg, der udspillede sig 
for deres øjne. Harald Blå-
tands krigere tørnede sammen 
mod Svend Tveskægs hær. De 
blodtørstige mænd gik løs på 
hinanden med frygtindgydende 
våben.

VIKINGERNE VAR 
VERDENSBORGERE

Har du nogensinde tænkt over, 
hvorfor det hedder ”at sejle” 
og ”sejlskib”? Det kommer 
selvfølgelig af sejlet, det stykke 
skind, flettede siv eller stof, 
som mennesket i årtusinder har 
spændt ud i luften for at få fart 
over transporten til havs.

Nye kontinenter i sigte
Sejlet var en af vikingernes 
afgørende teknologier, fordi det 
blev muligt for dem at rejse i 
store dele af verden med deres 
nye, sødygtige skibstyper med 
både sideror, mast, sejl, rig og 
vertikal køl.  I århundrederne 
før vikingetiden havde skibene 
gennemgået en udvikling fra 
roskib til sejlskib, og med de 
nye skibe kunne vikingerne 
rejse til nye kontinenter og om-
råder langt fra hjemlandet.

Storslåede plyndringstogter
Vikingerne kunne nu tage på 
storslåede plyndringstogter, 
rejse til Europas store handels-
byer eller drage ud for at finde 
nyt land og bosætte sig. Faktisk 
nåede de så langt mod øst som 
til Rusland og ud til det gamle 
byzantinske rige. Mod vest 
nåede de til Island og Grønland, 
men også til Nordamerika 
– til L’Anse aux Meadows på 
Newfoundland.

Nye arkæologiske spor
På Færøerne og Island viser de 
arkæologiske spor, at vikin-
gerne var øernes allerførste 
beboere. Øerne var dermed 
såkaldt ”jomfrujord”. I jagten på 
nyt land tog vikingerne al deres 
viden med sig; både deres er-
faringer med husdyr, agerbrug 
og fiskeri og deres ekspertise 
i husbyggeri. Derfor kan man 
finde vikingernes huse rigtig 
mange steder i Nordatlanten.

Vikingerne kom til Amerika  
før Columbus
De arkæologiske udgravninger 
for eksempel på L’Anse aux Me-
adows langt ude vestpå i havet,  
er fundet en stor vikingegård 
med otte bygninger fra cirka år 
1000 e.Kr. Fundet af L’Anse aux 
Meadows viser, at vikingerne 
var netop dér, og at vikingerne 
kom til Nordamerika længe før 
Columbus.

Ud af de otte huse var et af 
langhusene beboelseshus, et 
andet var smedje, og et tredje 
var tømrerværksted. Derude 
fandt arkæologerne også en 
masse værktøj, smykker og 
husgeråd – for eksempel jern- 
nagler, skår af fedtstenskar, 
træaffald, vægte fra en ten og 
hvæssesten. Alt sammen ting 
man kender fra  vikingernes 
hjemlande.

Men det største bevis for, at 
L’Anse aux Meadows har været 
beboet af netop vikinger, var 
en flot dragtnål i bronze. Og så 
fandt man i øvrigt tre valnødder, 
der ikke gror højt mod nord, 
hvilket viser, at vikingerne godt 
nok boede nordpå, men at de 
havde købt varer ind fra syden.

Af Anne-Christine Larsen, overinspektør, Trelleborg / Nationalmuseet

– rejste tilbage til vikingetiden

Leder af Trelleborg Anne 
Christine Larsen takker årets 
vikinger og gæster for en vellyk-
ket festival. Hun modtog en ny 
gæst i år; Nationalmuseets nye 
direktør Rane Willerslev.

”Han ønskede på tætteste hold 
og egen krop at opleve den 
formidling, der tilbydes publi-
kum på Trelleborg, og han var 
begejstret” siger Anne-Christine 
Larsen.

Her under ses National-
museets nye direktør Rane 
Willerslev, iført vikingetøj 
inden det drabelige slag 
med 200 vikingekrigere.

10.000 

Iført vikingetøj 
blev Rane Willer-
slev kastet ind i 
det drabelige slag 
sammen med 200 
vikingekrigere

NATIONALMUSEETS DIREKTØR  
KASTEDE SIG IND I KAMPEN

Af Anne Knabe Sørensen, museumsinspektør, Trelleborg / Nationalmuseet
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L’Ance aux 
Meadows

Vikingerne nåede så 
langt mod øst som til 
Rusland og ud til det 
gamle byzantinske rige. 
Mod vest nåede de til 
Island og Grønland  
– men også til Nord- 
amerika – til L’Anse  
aux Meadows på New-
foundland
 


