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Også vikingen Ragna von Winterfeld gæstede det historiske værksted i Lyksborg, hvor han slog sin lejr op. (Fotos: Sacha Münster)  

Optimisme. Der sti-
ger atter røg op fra
bålet i Lyksborg Hi-
storiske Værksted, og
optimismen er stor
efter branden i april.

LYKSBORG. I april i år
brændte langhuset i Lyks-
borg Historiske Værksted
ned til grunden efter en på-
sat brand. Humøret blandt
den gruppe af frivillige, der
står for jernalderbyen, var
på nulpunktet.

Nu er optimismen tilba-
ge, og i lørdags var der for
første gang åbent hus efter
den traumatiske oplevelse.

- Der har desværre ikke
været så mange, som vi
havde håbet på, men vi har
alligevel haft en rigtig hyg-
gelig eftermiddag. Vi holdt
åbent hus for at markere, at
vi nu igen er på banen efter
branden, siger Kirsten Fut-
trup, der foruden at være
lærer på Lyksborg Skole
også er ansvarlig for Lyks-
borg Historiske Værksted.

Man fornemmede da også

straks hyggen og en fred-
fyldt stemning på pladsen.

Sundt for børnene
Ved bålet steg der en vel-
duftende røg op, og kyllin-
gen var ved at være klar.

På bænkene blev der
hyggesnakket samtidig

med, at der koncentreret
blev flettet kurve af pil, og
børnene havde travlt med
at spinde uld og væve.

- Det er sundt for børne-
ne at være her i jernalder-
byen. Det sætter ligesom
deres egen dagligdag i reli-
ef, så der ligger også et so-

cialt aspekt i at være her,
siger Kirsten Futtrup, der
har været med til at starte
det hele for 11-12 år siden.

- Vi plejer at sige, at vi
går ikke på wc og vasker op
som i jernalderen, men 
ellers er der et historisk 
belæg for alt det, vi går og

laver, fortsætter hun.
De oplevede de besøgen-

de under åbent hus-arran-
gementet da også. Det var
muligt at lave jernalder-
mad, brænde ler, skyde
med bue og pil, støbe ham-
re og arbejde med pil, træ
og læder.

Som noget nyt var der
også en væv i grubehuset,
som stod klar til brug.

- Jeg har brugt 30 timer
på at sætte væven op, siger
Kirsten Futtrup.

Det illustrerer meget
godt, hvor megen tid Kir-
sten Futtrup i det hele ta-
get bruger på Lyksborg Hi-
storiske Værksted.

- Jeg tør ikke sætte timer
på, siger hun.

Jernalderbyen kan i prin-
cippet besøges året rundt,
men den bedste periode er
fra påsken til efteråret, og
netop sidst i marts næste
år, håber Kirsten Futtrup
at kunne invitere til den
helt store åbningsfest. Til
september begynder op-
bygningen af det ned-
brændte langhus nemlig,
og det skal være så auten-

tisk som overhovedet mu-
ligt. Blandt andet skal der
bruges kerneegetræ, og i
det hele taget bliver der
lagt stor vægt på detaljer-
ne.

- Men sidst i marts næste
år ser jeg frem til en stor
åbningsfest, siger Kirsten
Futtrup. Henrik Dürr 

Atter røg i jernalderbyen   

En rigtig viking skal også kunne gå på jagt. Det kræver, at man kan håndtere buen.
Sidstnævnte kunne Ragna von Winterfeld være behjælpelig med at lære.

Kirsten Futtrup væver et nyt tæppe til langhuset. Bygningen brændte som bekendt ned,
og den skal genopføres i september.

Vikingepigerne Johanna-Marie Bethke og Lilli Anthoniak, begge seks år, inspicerer skin-
dene i vikingelejren.

11-årige Andre Jessen ma-
ler korn med en sten. Melet
skal bruges til at bage brød.


