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Velkommen til Ulvsborg 2018 
Ulvsborg Historisk Værksted er etableret 
af frivillige og drevet af en privat fond. Der 
er fokus på levende, aktørbåret formidling 
af sen vikingetid og højmiddelalder.  
 

Der er publikumsåbent i 5 uger til 
sommer, hvor der formidles historie og 
hvor vi dyrker vores middelalder-ego.  
 
Fredag og lørdag er skiftedag – lukket for 
publikum. 
Hver uge har et grundtema – så aktører 
med samme interesse kan finde sammen 

 Middelaldergourmet uge 28 

 Riddertid uge 29 - udsolgt 

 Senmiddelalder uge 30 

 Buefestival uge 31 

 Vikingetid uge 32 
 

 
Man kan godt komme på tværs af 
temaugerne. F.eks. kommer der også 
vikinger i uge 29. 

 

 
Ulvsborg er en rekonstruktion af en 
herremandsgård fra 1100 tallet. Den 
ligger på Lammefjorden ved Asnæs og 
området byder på: 24 Ha med skov og 
eng, en sø og en kanal, et Salshus, et 
tårn, en 100 meter Buebane og 200 m 
turneringsbane, bad og toiletter.  
 

Salshuset by night. 
 
Der er bageri, røgeri, urtehave og bigård. 
Her er desuden en offerplads indviet til 
Tyr. I alt et ret skønt naturområde.  
 
Her er plads til aktører og boder fra 
vikingetid til senmiddelalder. Vi forsøger 
at tydeliggøre forskellene imellem de 
forskellige ”tider” i formidlingen. 

 

For yderligere information: Bob Rødsten, 6071 0161, bob@ulvsborg.dk 
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Som gennemgående aktivitet hele 
sommeren bygges der et 
”håndværkshus”.  
 
Du inviteres til at deltage i bygningen af 
huset eller at give en hånd med til at 
hugge ædetrug til dyrene, pileflette en 
hønsegård, bage brød i stenovnen, 
lerklining, bygge trillebør osv.  
 

Våbengny bringer altid glæde hos 
publikum, så vi vil være glade for din 
formidling.    
 
De ansatte på Ulvsborg leverer hver dag 
små optrin og står for børneaktiviteter 
som væbnerskole og buebane, vævestue 
og snitteværksted.  
 
 
  
 

 
Vi vil rigtigt gerne se håndværkere, 
bodholdere, aktørgrupper og familier 
holde ferie på Ulvsborg og være med til at 
danne ramme for markederne. Vi er helt 
åbne for forslag til hvad der leveres af 
formidling og aktiviteter.  
 

 
Som historisk værksted understøtter vi 
workshops og vil gerne opmuntre 
aktørerne til at eksperimentere med 
historiske emner. 
 

 
Vi tilbyder fælles morgenmad, brænde, 
badevogn mv. Se detaljerne på 
www.ulvsborg.dk /aktørinfo 
 

 

For yderligere information: Bob Rødsten, 6071 0161, bob@ulvsborg.dk 


