The Tissø Viking Market invites you to
visit this year’s market on the weekend of 1
and 2 October 2016. Experience the true
market feeling when Vikings put up market
stalls, play music and teach children to
become fearless warriors. Try Viking food
and mead. Visit the exhibition on the
religion of the Vikings at the Fugledegård
Visitor Centre and get to see the
reconstructed Tissø Ring up close. The
Tissø Ring was found in 1977 on the fields
of the farm neighbouring Fugledegård. The
ring is made from 1,8 kg of pure gold. In
collaboration with the Danish National
Museum the original ring was
photographed and measured in detail to
enable the reconstruction. The
reconstruction of the ring is made in gilded
sterling silver.
Der Wikingermarkt in Tissö lädt am 1. und
2. Oktober 2016 zu einem erlebnisreichen
Tag ein. Erleben Sie echte Marktstimmung,
wenn Wikinger von Verkaufsständen
Waren anbieten, Besucherkinder durch
Training in furchtlose Krieger verwandeln,
musizieren und Vieles mehr. Geniessen
Sie das urige Wikingeressen und Mjöd.
Im Vermittlungscenter Fugledegaard
können Sie die Ausstellung über die
Religion der Wikinger besuchen, darüber
hinaus können Sie die Rekonstruktion des
Tissöringes aus der Nähe bewundern.
Der Tissöring wurde 1977 auf dem
Nachbarhof von Fugledegaard während
der Feldarbeit entdeckt. Er ist aus reinem
Gold hergestellt und wiegt 1,8 Kg. In
freundlicher Zusammenarbeit mit dem
Nationalmuseum in Kopenhagen wurde
der echte Tissöring fotografiert und
detailliert ausgemessen. Die
Rekonstruktion ist aus vergoldetem
Feinsilber hergestellt.

TISSØ VIKINGEMARKED 2016
Hvornår/When/Wann
1. og 2. oktober 2016. Kl. 10-16.
Pris/Price/Preis
Voksne 60 kr. Børn over sværdhøjde 25 kr.
Gratis parkering. Gratis udstilling.
Hvor/Where/Wo
Formidlingscenter Fugledegård
Bakkendrupvej 28, 4400 St. Fuglede
www.naturparkaamosen.dk

Ønsker du at deltage i Tissø Vikingemarked
2016 som gæste-viking?
Kontakt Finn Poulsen på mail:
finn2@privat.dk

1. og 2. oktober 2016
www.vikingemarked.dk

Årets vikingemarked

Tissøringen vender tilbage

Vikingerne ved Tissø

Glæd dig til årets marked hvor tilrejsende
vikinger fra nær og fjern skaber ægte
markedstemning med boder. De krigeriske
vikinger fra Frederiksund gæster pladsen,
og viser deres sværdkunst. Levende
musik med Virelai skaber stemning. Tag
stien ned til Fugleskjulet og nyd stilheden
ved søbredden. Kopi af vikingeskibet Frigg
ligger for anker i søen.

I 1977 fik Lars Krogshave en sand
overraskelse under markarbejdet, da en
næsten 2 kilo tung guldring kom til syne i
mulden.

I vikingetiden boede en lokal konge ved
Tissø. Markeringer på engen viser, hvor
kongsgården lå. På Formidlingscenter
Fugledegård vises udstillingen “Kongsgård
og Kultsted - Vikingerne ved Tissø”.
Gennem film, lyd og billeder iscenesættes
fortællingen om stedets vigtige betydning
for den nordiske religion.

For børn er der masser at tage sig til. Bliv
trænet som kriger, klap et dyr eller deltag i
vikingelegene sammen med Gerlev
Legepark. Flet et armbånd eller brænd en
rune i træ.
Melder sulten sig, kan der købes
vikingemad og mjød. Slut af med en
lækker bålpandekage.
Når entrébilletten er betalt er der både
gratis parkering og adgang til udstillingen
på Formidlingscenter Fugledegård.

Bestyrelsen i Tissø Vikingemarked har
siden 2011 drømt om, at lade en
rekonstruktion af ringen fremstille, så ringen
kunne vende tilbage til Tissø. Overskud fra
afholdte markeder, ihærdigt indtjente
fondsmidler og private bidrag fra
lokalområdet muliggjorde i 2013, at hyre
dygtige guldsmede til at forestå arbejdet. I
venligt samarbejde med Nationalmuseet
blev den ægte Tissøring fotograferet og
minutiøst opmålt. Hidtil ukendte detaljer om
ringens udseende fremkom ved dette
arbejde. Rekonstruktionen er lavet af
forgyldt finsølv. Otte tråde er snoet sammen
to og to, og danner en intakt ring uden den
skade, der findes på den ægte Tissøring.
Ringen blev præsenteret på Tissø
Vikingemarked 2013.
Igen i 2016 kan du komme helt tæt på
ringen.

Mød de nordiske guder, klæd dig ud som
en viking og test dit mod. Formidling i både
voksen- og børnehøjde.

