Ulvsborg Historisk Værksted
Ulvsborgs sommermarkeder – aktør info og tilmelding.
Vi har til sommer et ambitiøst program med markedsåbent i 4 uger 11/7-5/8. Lukket
om søndagen.
Ulvsborg er en rekonstruktion af en herremandsgård fra 1100 tallet. Den ligger på
Lammefjorden og området byder på: 24 Ha med skov og 2 store åbne og 2 mindre
pladser, en sø og en kanal, Salshuset, Motten, 100 meter Buebane, bad og toiletter.
Der er bageri, røgeri, urtehave og bigård. Der er en ege så børnene plaske rundt i
søen. I alt et ret skønt naturområde. Man kan overnatte i Salshusets alkover. Der er
også plads til aktører fra vikingetid og senmiddelalder. Vi forsøger at tydeliggøre
forskellene imellem de forskellige ”tider” i formidlingen.
Som gennemgående aktivitet bygges der et ”håndværkshus”. Bygningen af huset sker
af aktører og er en aktivitet for publikum. De ansatte på Ulvsborg leverer hver dag
små optrin og står for væbnerskole og buebane, vævestue, træning af ridderens hest
mv. Man kan se hvem der deltager og detaljerne i programmet på www.ulvsborg.dk
Vi vil rigtigt gerne se danske aktørgrupper og familier holde ferie på Ulvsborg og
give rammen 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:
Morgenmad er gratis og fælles. I forbindelse med morgenmaden afholdes der
morgenmøde for koordinering og fastlæggelse af dagens program.
Mad til frokost/aftensmad udleveres i kurve hver formiddag. Deltagere på egen kost
kan købe madkurve til aktørpriser. Madboden vil også være en formidling i sig selv.
• Programsatte optrædende får kontrakt med honorar efter aftale (typisk
kørselsgodtgørelse), samt mad til egentilberedning
• Aktører der deltager i aktiviteter (f.eks. bygge håndværkerhus eller optrin): gratis
udleveret mad til egen tilberedning
• Deltagende aktører på ferie: på egen kost (kan købes i madboden)
• Salgsboder: betaler tiende af omsætning over kr. 30.000,- per uge og er på egen
kost.
Der er en cafe med sandwich, pandekager og andre lækkerier.
De er kløvet brænde til madlavning. Brænde til lejrbål hentes i skoven. Hvis man
ikke bruger bålfad, skal der etableres et bålplads.
Der er badefacilitet og toiletter, samt opladerstation til mobil og en kølecontainer.
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Aktørparkering og plastiklejr med vandpost. (ikke strøm). Der må ikke parkeres
imellem teltene, hverken i plasticlejren eller i middelalderen. Der må ikke tændes bål
eller grilles i plasticlejren.
Der er adgang med bil til pladsen kl. 17:30-9:30 for af- og pålæsning.
El-kedel i salshuset til aktører der har brug for kogende vand (babymælk, skoldning
af sutter, o.lign)
Billige is til aktørbørn i butikken.
Fælles hygge hver fredag kl. 21:00 i salshuset. Vi stiller et anker øl og mjød frem. I
står selv for underholdningen.
Vaskemaskinen i klubhuset kan bruges i nødstilfælde.
Der anvises pladser til boderne indenfor borggården – lejrpladserne ligger udenom.
I åbningstiden forventer vi at:
Aktører skal have tøj og udstyr som passer til den historiske periode de formidler.
Publikum skal have en oplevelse af autenticitet. Derfor skal iøjefaldende moderne
ting være gemt væk i hele åbningstiden. F.eks.: al plastic, termokander, moderne
tekstiler, ure, barne- og klapvogne, dåser, sutteflasker, mobiltelefoner og anden
elektronik. Dette gælder også for boderne.
Der vil altid være kompromisser, men du skal vide hvad der er autentisk og hvad der
ikke er, i din lejr og udrustning.
Publikum må ikke opleve at Jeres lejr er lukket og forladt.
Rygning kun på rygepladsen ved butikken.
Der henstilles til at briller undgås. Kan de ikke erstattes med kontaktlinser så forsøg
at være lidt diskret.
Intet bål uden vagt.
Der henstilles til at der bruges autentisk fodtøj eller bare fødder. Bruges moderne
fodtøj, skal være diskret uden farver og dikkedarer.
Ved tilmelding oplyses:
Navn på gruppen
Kontaktperson med e-mail og mobiltelefon nr.
Antal deltagere
Dato for ankomst og afgang
Størrelse på lejr i middelalderområdet
Antal pladser i plasticlejren

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