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Den Genskabte Borg
Besøgende på Trelleborg skal 
mødes af en rekonstruktion af 
et stykke af den vikingeborg, 
der var på Trelleborg under 
Harald Blåtands tid.
 

De skal mærke duften, høre 
lyden og med digitale hjælpe-
midler se, hvordan ringborgen 
for 1000 år siden blev brugt som 
et mægtigt forsvarsværk.

Ny formidling af fælles fortid
Rekonstruktionen indgår i det 
oplevelses- og videnscenter, 
som Nationalmuseet og Slag- 
else Kommune samarbejder 
om at etablere på vikinge- 
borgen, hvor fokus fortsat er 
levende formidling af vores 
fælles fortid.

Fysisk og digital formidling
I det internationale oplevelses- 
og videnscenter vil vikinge- 
borgens fascinerende historie 
blive formidlet med en nytæn-
kende kombination af fysiske 
oplevelser, digitale tiltag og 
vidensbaseret formidling. 

Livet på vikingeborgen
Trelleborg skal fortælle om 
vikingekrigerens liv på borgen, 
træning og våbenbrug. Fortæl-
lingen bliver del af historien om 
Danmark - samlingen af riget 
og truslen fra den tysk-romer-
ske kejser Otto om at invadere 
Harald Blåtands land.  

Ringborg, palisade, voldgrav, 
bro og langhuse
Der bliver bygget en kvart 
ringborg med palisade, voldgrav 
og bro, og der bliver også 
rekonstrueret to langhuse, der 
til sammen giver de besøgende 
et indgående indblik i, hvordan 
livet, som kriger og vikingetids-
menneske blev levet på  Harald 
Blåtands tid. 

Første del af oplevelses- og 
videncenteret forventes at stå 
klar i 2022.

DANMARKS STØRSTE REKONSTRUKTIONSPROJEKT
Trelleborg går nogle spændende år i møde. Vi glæder os til at dele fremtiden med jer. Her har I en  
forsmag på, hvad der i den kommende tid skal ske på Trelleborg med genskabelsen af et udsnit af det  
oprindelige Trelleborg - Den Genskabte Borg

Af Anne-Christine Larsen, museumschef, Trelleborg, Nationalmuseet

 
HVAD SKER DER PÅ  
TRELLEBORG? HVAD ER 
PLANERNE MED DE NYE 
FORMIDLENDE BYGGE-
PROJEKTER?

TRELLEBORGAVISEN #8 
HANDLER OM DE NYE 
AKTIVITETER OG REKON-
STRUKTIONSPROCESSEN  
I FORBINDELSE MED GEN- 
OPFØRELSEN AF HARALD  
BLÅTANDS 1000 ÅR GAMLE 
VIKINGEBORG.

HVAD ER EN PALISADE? 
HVAD BLEV EN FÆSTNING 
BRUGT TIL? DETTE OG  
MANGE ANDRE SPØRGS- 
MÅL BLIVER BESVARET  
INDE I AVISEN.

VELKOMMEN TIL VIKINGE-
TIDEN OG GOD LÆSELYST!

TRELLEBORG  / TRELLEBORG ALLÉ 4 / 4200 SLAGELSE  
4120 6399 / VIKINGEBORGEN-TRELLEBORG.DK



Vikingefestival
Oplev Slaget om Trelleborg
Prøv-selv-aktiviteter for både børn og voksne
13.  – 21.07.2019 / Alle dage 10 – 17

Træn, smag og kæmp som en viking.
Over 1000 vikinger fra Danmark og  
udlandet omdanner Trelleborg til en  
levende vikingeborg

Voksne 130 DKK
Børn 30 DKK

vikingeborgen-trelleborg.dk
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Oplev vikingefestivalen og mød 
over 1000 vikinger på Harald 
Blåtands gamle ringborg Trelle-
borg, der ligger smukt ved Tude 
Å lidt vest for Slagelse. 

Over 10.000 gæster besøger 
årligt Danmarks største vikinge- 
markedsplads med cirka 60 
vikingeboder. Her kan du opleve 
det smukke håndværk, se sme-
dens fantastiske håndelag og 
følge træarbejdet i huggehuset.

Museet tilbyder et rigt program 
for alle aldre. Oplev rovfugle-
ne på jagt, krigere der træner, 
håndværkere der arbejder, gratis 
rundvisning, fortælleteater og 
havevandring i Frejs urtegård.

Aktiviteter for born / 
Krigertræning 
Hver dag fra kl. 10-16 vil der i 
vikingelandsbyen Slagløse være 
aktiviteter for børn og voksne. 
Skyd med vikingebuer, bag dine 
egne fladbrød over bålet, støb 
et vikingesmykke, og træn som 
vikingekriger.

Det store slag om Trelleborg
Se vikingerne kæmpe det store 
vikingeslag foran Trelleborgs 
volde torsdag og fredag kl. 13.00, 
lørdag og søndag kl. 15.00. De 
200 tungt bevæbnede vikinge- 
krigere tørner sammen for at 
sende hinanden til Valhal. Se 
Harald Blåtands vikingekrigere 
kæmpe mod Haralds egen søn; 
Svend Tveskægs oprørshær. 

Bemærk, at der i forbindelse 
med vikingefestivalen opkræves 
entré. 

Du kan købe aktivitetsmønter  
á 20 kroner i museets indgang.

Læs mere på:
vikingebogen-trelleborg.dk

Trelleborg er en væsentlig 
del af fortællingen om  
skabelsen af Danmark 
som nation, og derfor  
en hjørnesten i National- 
museets samlede formid- 
lingsindsats. Trelleborgs 
årlige vikingefestival  
tiltrækker over  

10.000 
besøgende hver sommer, 
og med   

 
får vi nu endnu bedre 
muligheder for at skabe 
levende formidling for 
både danskere og turister. 

Rane Willerslev, 
direktør for  
Nationalmuseet

Den  
Genskabte 
Borg

KOM OG  
OPLEV DET 
STORE SLAG 
PÅ VIKINGE- 
FESTIVALEN

2 FONDS-
DONATIONER
TIL DET NYE TRELLEBORG 
Så er vi igang! 
Trelleborg har modtaget to 
donationer inden for kort tid. 
Fondsmidlerne skal bruges 
til den del i det ambitiøse 
Ny Trelleborg-projekt, der 
hedder Den Genskabte Borg 
- der skal løfte formidlingen 
og forståelsen af den mæg- 
tige ringborg.

Projektet møder stor inter- 
esse og Augustinus Fonden 
og Trelleborg Fonden har 
begge doneret fondsmidler 
hertil.

Augustinus Fonden beslut-
tede tidligere på året at 
donere 15 millioner kroner 
til at genskabe et udsnit af 
Trelleborg, der skal vise de 
besøgende, hvordan den 
berømte ringborg efter alt at 
dømme så ud under Harald 
Blåtands tid.

Trelleborg Fonden donerede 
500.000 kr. Donationen er 
den største i Trelleborg Fon-

dens historie og skal bruges 
til at etablere voldgrav og 
bro ved Den Genskabte Borg. 

Fondsstøtten er et stort 
skulderklap, men der er et 
stykke vej endnu. Ny Trelle-
borg Oplevelses- & Viden-
center mangler cirka 45 mio. 
kr. til at kunne realisere hele 
projektet. 

Den Genskabte Borg vil 
blive bygget nord for den 
nuværende vikingelandsby. 



De første fæstninger opstod 
netop, fordi man ville gøre sine 
byer stærke - sikre dem mod 
angreb fra fjender, der ville 
stjæle korn og andre værdier.

Det gjorde man ved at bygge 
store mure, jordvolde, palisa-
der og voldgrave, så det var så 
svært som muligt at trænge ind, 
men også så ens egne soldater 
stod i den bedst tænkelige posi-
tion, når de skulle forsvare sig.

Hver dag en ny marchlejr
Fæstninger kan også bruges 
til at sikre sine styrker, hvis de 
befinder sig i fjendeland. For 
eksempel romernes hære, de 
såkaldte legioner, var berømte 
for at bygge en minifæstning 
hver aften, hvis de befandt sig 
på fjendtligt territorium. 

Denne såkaldte marchlejr be-
stod af en lille voldgrav med en 
vold bagved, og på toppen var 
nedhamret tilspidsede pinde. 

Herinde kunne de tilbringe 
natten i nogenlunde sikker-
hed. Også i dag gør man brug 
af en lignende taktik. Tænk 
bare på de store befæstede 
lejre i Afghanistan og Irak, der 
yder sikkerhed til tusindvis af 
soldater.

Ældre forsvarsværker
Trelleborg er blot en af  
Danmarks mange gamle 
fæstninger. Spredt omkring i 
landskabet er der masser af 
borge, volde og andre forsvars- 
værker – nogle endnu ældre 
end vikingetiden!

Når man byggede en fæstning 
dengang, var målet næsten 
altid at skabe en lodret for- 
hindring, som var svær at ind-
tage. På den måde var fjendens 
krigere nødt til at klatre eller 
eventuelt finde en port, de kun-
ne slå i stykker eller brænde af.
På Trelleborg bestod fæstning- 
en i sin tid af følgende:

• En forborg – en lille vold 
med voldgrav

• Ringborg med voldgrav 

Dette var det primære fæst-
ningsværk

Pæle i voldgraven
Voldgraven var 17 meter bred 
og fire meter dyb med pæle 
i bunden, som var svære at 
passere. Hvis fjenden kom op 
igen på den anden side, kunne 
de stå og kigge op på en seks til 
otte meter høj lodret palisade 
bygget af massivt egetømmer. 
Bagved lå en 17 meter bred 
jordvold med 25.000 m3 sten, 
tørv og jord.

Voldgraven  
var 17 meter bred 

og 4 meter dyb med 
pæle i bunden, 
som var svære 

at passere.

HVORFOR 
BYGGE EN 
FÆSTNING?

ET GAMMELT ORD  
FOR FÆSTNING  
ER FORTIFIKATION, 
DER KOMMER AF  
DET LATINSKE ORD
FORTIFICARE  
– AT GØRE STÆRK

Af Jacob Nyborg Andreassen, museumsinspektør, Trelleborg, Nationalmuseet
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DET SKER PÅ TRELLEBORG

NY 
MUSEUMS-
BUTIK OG 
LEGEPLADS

NYE P-
FORHOLD.
PLADS TIL 
250 BILER!

Kom forbi og besøg den ny- 
renoverede museumsbutik og 
cafèen på Trelleborg

I museets butik findes den helt 
rigtige gave eller et minde fra 
en dejlig dag. Butikken er blevet 
nyrenoveret og med de flotte 
nye vikingevarer kan det blive 
rigtig svært at vælge, hvad der 
skal med hjem. 
 
Cafe Trelleborg byder på duft- 
ende kaffe, lækker kage eller 
en lille lun ret. 

Caféen har åbent i ferieperioder 
og weekender. 

Museet byder i år velkommen  
til publikum med en ny parke- 
ringsplads der står klar som-
meren 2019. Den giver en venlig 
velkomst til Trelleborgog ska-
ber rum til fremtidens besøg. 

Nyrenoveret legeplads
Trelleborg byder også velkom-
men til en ny og spændende 
legeplads med læbælte. Lege-
pladsen sætter leg, læring og 
fysisk aktivitet i højsædet. 
Med legepladsen ønsker muse-
et, at både børn og forældre får 
en chance for at få pulsen op og 
lege sig til læring om vikingeti-
den på Trelleborg.

Mød vikingerne og se dem arbejde med forskellige hånd-
værk og hverdagsaktiviteter i vikingelandsbyen Slagløse. 

Fra kl. 10 til 16 den 6/7, 3/8, 17/8, 7/9, 21/9, 5/10, 19/10

LAUGSDAGE

Hvert år tilbyderTrelleborg helt 
nye undervisningsforløb til sko-
ler og andre uddannelses-
institutioner.

I år bliver undervisningstemaet 
Arkæologi på Trelleborg. 
 
Det er et forløb, der bringer  
eleverne helt tæt på arkæolo-
gens arbejde, og de kommer 
helt tæt på de autentiske  
genstande i udstillingen.  

På den nyrenoverede legeplads 
vil der være vikingelege, Leg og 
læring - et tilbud til de mindste. 

Skal din skole på besøg på mu-
seet, er det igen i år muligt at 
tage Kulturbussen. Den sørger 
gratis for transporten, hvis du 
har booket et forløb.

NYE TILBUD TIL SKOLER OG 
INSTITUTIONER

(Til 10 personer)
2-3 kg gedekød med ben
2-3 løg
½ knoldselleri
2 håndfulde gulerødder
4 håndfulde svampe eller cham-
pignon
2 kopper korn eller perlebyg
1 pøl/flaske god øl
2 kopper fløde
En lille håndfuld mynte
En lille håndfuld timian
Smør og salt

Hak løg og svits dem. Kom kødet i 
og lad det brune på alle sider.
Tilsæt øl, korn, selleri i tern og 
krydderier. Måske skal det have en 
sjat vand.

Lad det simre i et par timer. 
Tilsæt gulerødder i skiver til sidst. 
Skær evt. kødet i tern, men knæk 
endelig ikke knoglerne! Kom kødet 
tilbage i gryden.
Tilsæt de gode svampe eller cham-
pignon og lad dem simre med et 
stykke tid.
Smag til med salt og så er der mad. 

Dem, der spiser knoglemarven, kan 
det gå ilde!

Velbekomme!

BLIV 
FRIVILLIG 
PÅ TRELLE-
BORG
Trelleborg har mange frivillige, 
der deltager i vikingelivet og 
løser forskellige opgaver på 
museet. 

Samarbejdet med Trelleborgs 
Venner og foreningens be- 
styrelse er derfor en vigtig del 
af museets virke især til store 
arrangementer og events. 

I år har museet holdt åben for 
frivillige en gang om måneden, 
og 40-50 vikinger har mødtes 
omkring håndværk, hygge og 
fællesskab. 

Vi har altid plads til flere!  
Hvis du ønsker at høre mere 
om det at blive frivillig kontakt 
Trelleborg på telefonnummer:  
4120 6399

Trelleborg byder velkommen 
til en spændende sæson med 
mange forskellige  oplevelser. 

Som noget nyt byder Trelleborg 
på arrangementerne Brunch & 
Borgture.

Sankthansaften byder på en 
vifte af forskellige oplevelser 
med vikingeaktiviteter, sang og 
midsommernatsbål. 

Publikum bliver præsenteret for 
de fineste håndværk, når Trelle-
borg i august kan friste 

med det årlige smedetræf,  
hvor Danmarks bedste vikinge- 
smede samles og viser deres 
håndværk eller oplev Have- 
selskabets Plantemarked. 

Til efteråret lyser Trelleborg op  
i en mørk tid og holder lysfest i 
Langhuset til oktober.

Se mere på:
vikingeborgen-
trelleborg.dk 

Brunch, foredrag,  
vikingefestival og lysfest  
i Langhuset ...

Thors livret

23/6 Sankthansaften 
Hugtest af vikingeskjold, vikingeaktiviteter, hyggelig aften i 
vikingelandsbyen, sang og midsommerbål. Båltale v/ borg-
mester John Dyrby Paulsen. Aftenåben kl. 18 til ca.23.

29/6 - 11/8 Sommerferie 
Se program på www.vikingeborgen-trelleborg.dk

13/7 - 21/7 Vikingefestival
Se program på www.vikingeborgen-trelleborg.dk 
Entré kr. 130/30 

AUGUST Omvisninger UK/DK 
Omvisninger på engelsk og dansk hele august

24/8 Plantemarked
KL. 10-14 plantemarked i samarbejde med Haveselskabet 

27/9 SANKT MICHAELS NAT 
Sankt Michaels Nat i Slagelse Centrum/Vikingerne på rejse 

Nat på vikingeborgen med aftenåben kl. 18-21.30

12-19/10 EFTERÅRSFERIE  
Aktiviteter kl.11-15. Vikingerne på rejse.
Museet er åben indtil kl. 16. 

19/10 LYSFEST I LANGHUSET  
Kl. 18-21.30 Trelleborg lyser op i en mørk tid.

28-29/10 SMEDETRÆF 
Mød landets bedste vikingesmede kl. 10-20.30.  
Publikumsaktiviteter fra kl. 11-15

Der er gratis adgang på museet ud over til sær- 
arrangementer. 
Til prøv-selv-aktiviteter købes ”aktivitetsmønter”.  
 
Se mere på vikingeborgen-trelleborg.dk 


