Vikingetiden bliver
levende ved Tissø
Der varmes op til Tissø Vikingemarked..
Dronningebesøget i sommer er med til at skærpe interessen.
Der er kort tid, til det går løs: Tissø Vikingemarked 2017.
Frem til da bruges tiden til at gøre årets marked til et trækplaster for et publikum fra hele Sjælland.
Markedet finder sted i weekenden den 7.-8. oktober.
Sædvanen tro har vikinger fra nær og fjern meldt deres ankomst til Tissø. Stedet var i århundreder
tilholdssted for vikinger med bosted, kongsgård og kultsted og regnes for et center af stor
betydning.
Tissø Vikingemarked er en begivenhed af de store på Sjælland. Tusindvis af mennesker gæster
hvert år markedet, der er fyldt med tilbud til børn og voksne.
Vikingetiden bliver her levende via alskens aktivitet, og dronning Margrethes besøg i sommer på
stedet er givetvis med til at skærpe interessen for at opleve stedet, mens der er vikingemarked.
Flot skue
Vikingemarkedet bliver et spektakulært skue med mange boder, tilrejsende vikinger, drabelige
vikingeslag, krigertræning, vikingemad, runbrænding og musik. En ret unik oplevelse med
stemning over de to dage, markedet varer.
En række af aktiviteterne kan gæsterne selv blive en del af.
Markedet finder sted ved Formidlingscenter Fugledegård i St. Fuglede. Lige ved Tissø. På stedet,
hvor de rigtige vikinger levede i århundreder. Et sted, der årligt fravristes nyt om vikingetiden via
de talrige fund, der hele tiden gøres på stedet.
I tusindvis ventes
Det righoldige program for vikingemarkedet gøres klasr. Planlægningen har været i gang længe, og
alle dem, der kommer til at befolke vikingetelte og boder, har meldt deres ankomst.
Der ventes flere tusinde gæster de to dage i den første weekend i oktober. Tekst: Claus Sørensen

Verdens største guldfund fra vikingetiden, Tissøringen, er fundet
ved Fugledegård. Her ses dronning Margrethe i udstillingen af
rekonstruktionen af ringen på Fugledegård sammen med Tissø
Vikingemarkeds formand, Flemming Engtoft Larsen. Foto: Claus
Sørensen

Der bydes på drabelige vikingekampe igen i år på
Tissø Vikingemarked. Foto: Claus Sørensen

Både små og store vikinger indtager området. Foto: Claus
Sørensen

