7.-8. oktober 2017

Program
10.00

Markedet åbner v./Flemming Larsen

10.15 & 13.00

Musikgruppen ’Krauka’
underholder med vikingetidens klange

10.15 - 16.00

Vikingelege ved Gerlev Legepark

10.30 & 14.30

Krigertræning for børn v./Kathrine Brandstrup

11.00 - 14.00

Spis og drik som en viking

11.00 & 14.00

Hesteshow v./Islænder-Ekspressen (lørdag)

11.30 - 12.00

Deltag i vikingeblot, hvor vi ofrer til de nordiske guder

12.00 & 15.00

Frederikssund-vikingerne laver sværdkampe og slagsmål

13.00 - 14.00

Foredrag
’Tissø-vikingerne og kulten’ (lørdag)
’Tissø-vikingernes handel og håndværk’ (søndag)
- begge dage v./Josefine Franck Bican, Nationalmuseet

16.00

Vikingemarkedet lukker

Tissø Vikingemarkeds frivillige vil bære orange T-shirts eller vikingedragter.
Bemærk: Kun vikingeskibet ’Frigg’ har tilladelse til at lægge til kaj i vikingemarkedets åbningstid.
Der kan ske ændringer i programmet.

Aktiviteter på markedspladsen
Runebrænding - brænd selv

Rid en vikingehest (lørdag)

Pilefletning - prøv det

Mal mel på kværn - prøv det

Bagning af pandekager

Mød geder og får

Kampleg

Bueskydning

Spind en uldtråd på håndten

Snobrøds-bagning

Snitteværksted

Se en drejebænk i brug

Vikingeskibet ’Frigg’

Smykkefremstilling og -salg

Møntslagning

Smag på ravnesuppe
og vikinge-specialiteter

Tissø-ringen

Café med bagværk

- kæmp mod en rigtig viking

- bag dit eget snobrød

se et rigtigt vikingeskib i søen

- og hyg dig med øl og mjød

- prøv vikingernes yndlingsvåben

- prøv en snittebænk

- lav dit eget læderarmbånd
og få lavet en vikingefrisure

- se rekonstruktionen af ringen
på udstillingen på vikingecentret

- slå din egen vikingemønt

Sponsor: Føtex, Kalundborg

Begge dage deltager gæstevikinger fra hele landet med deres boder, aktiviteter og håndværk

7. og 8. oktober 2017
kl. 10.00 - 16.00
Tissø-ringen - verdens største
guldfund fra vikingetiden
Tissø-ringen er et pragtstykke. En halsring på to kilo af det pureste
guld. Ringen er verdens største guldfund fra vikingetiden. Den blev
fundet i 1977 under markarbejde vest for Tissø og kan ses på
Nationalmuseet - og en rekonstruktion er udstillet på Fugledegård
Vikingecenter. Rekonstruktionen er af forgyldt finsølv.
Originalen er af guld og fra 900-tallet. Otte guldtråde er flettet
sammen parvis, og ringen er lavet af disse fire tykke guldtråde.
Den har en indre diameter på 30 cm og en ydre på 35. I udrettet tilstand er ringen næsten en meter lang.
Den vejer 1,83 kilo.
Det synes indlysende, at der er tale om en halsring. Den har formentlig kun været båret ved ganske særlige lejligheder af magtfulde mænd eller kvinder, der herskede over pladsen ved Tissø eller var måske
tænkt til en gudestatue, der stod i en kultbygning på pladsen.
Du kan på Tissø Vikingemarked se rekonstruktionen og deltage i rundvisning i udstillingen
på Fugledegård Vikingecenter, hvor der fortælles den fascinerende historie om ringen.

Tissøkongen
I vikingetiden
boede en lokal
konge ved Tissø.
Markeringer på
engen viser,
hvor kongsgården lå, og på Fugledegård Vikingecenter fortæller udstillingen »Kongsgård og kultsted - vikingerne ved Tissø« gennem film, lyd og
billeder om stedets vigtige betydning.

Ved du at Tissø Vikingemarked
kun er én af mange aktiviteter i og
omkring Fuglegård Vikingecenter?

www.vikingemarked.dk
www.naturparkaamosen.dk
Du kan blive
støttemedlem af
Tissø Vikingemarked og få
nyhedsbrev og fri adgang
til nogle foredrag.

Vi ses igen til vikingemarked 6.-7. oktober 2018

