Lad klassen opleve

Hvolris Jernalderlandsby
En anden tid - et andet tempo

Hvolris Jernalderlandsby
En anden tid - et andet tempo
I 1960`erne fandt og udgravede man de første arkæologiske spor
efter vores forfædre på Hvolris. På området er der i dag oldtidsspor fra sten-, bronze-, jern- og middelalderen. Det meste af
det, der er gravet frem gennem årene er fra romersk jernalder
omkring år 0.
Hvolris Jernalderlandsby består af dette arkæologiske område
og et modtagelseshus med billetsalg, butik, cafe og en udstilling, hvor nogle af gravfundene fra området er udstillet. En
skulpturlund inspireret af oldtiden ligger på bakketoppen overfor, hvor forfædrenes huse blev fundet.
I området er bygget en rekonstrueret jernalderlandsby, der tæller tre beboelseshuse og en smedje, samt nogle små håndværkerhuse. I disse omgivelser byder Hvolris Jernalderlandsby på en
historisk og lærerig oplevelse, hvor ”kulisserne” gør noget særligt
ved alle.
Tempoet drosles helt naturligt ned, og vi inspireres til aktiviteter
og lege, som nok hører en anden tid til, men som også i dag er
dejligt livgivende. Altså en anden tid – et andet tempo!

Skoletjenesten ”En dag i jernalderen”
Hvolris Jernalderlandsbys Skoletjeneste tilbyder alle interesserede folkeskoler i Viborg Kommune gratis undervisning i jernalderlandsbyen. Undervisningsforløbet varer fire timer, normalt
fra kl. 9-13 eller efter aftale.
Der kan som hovedregel kun modtages en klasse pr. gang. Max.
28 elever. Vælges aktiviteten rollespil, kan der dog være op til 60
elever.
For skoler/klasser uden for Viborg kommune tilbyder vi samme
aktiviteter. Ring og hør nærmere om pris.
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Dagens forløb
•
•
•
•
•

Ankomst kl. 9.00 eller efter aftale til modtagelseshuset.
Jernalderdragter iklædes.
Jernalder aktiviteter påbegyndes og undervejs spises
den medbragte madpakke.
Dagen afsluttes med, at klassen samles omkring bålet
med spisning og måske en jernalderhistorie.
Oprydning

Aktiviteter i jernalderlandsbyen
At lave jernaldermad indgår som en fast del af jernalderdagen.
I jernalderen var maden afstemt efter årstiden, hvilket også gør
sig gældende på Hvolris.
Aktiviteter kan alt efter årstiden være: indsamling af urter, koge
grød eller suppe, kærne smør og lave ost, grutte mel og bage
fladbrød. Desuden skal der hentes brænde, som skal kløves og
bålet skal tændes og passes.
Afhængigt af årstiden kan der være andre daglige gøremål, for
at landsbyen skal kunne fungerer.
Der vælges en af følgende aktiviteter:
Rundvisning og gamle lege
Rundvisningen foregår i udstillingen og i det arkæologiske område, hvor der bl.a. er udgravet en spændende kult- og gravplads
og en jernalderboplads. Vi slutter af med gamle lege i landsbyen.
Smedning
Smed en lille ting og lær at slå ild.
Bueskydning
Lav din egen bue og pil og skyd med langbuer.
Træarbejde
Brug og fremstil enkle små ting i træ med håndøkser og knive.
Keramik
Fremstil små jernalderting i ler.
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Uld
Arbejd med de gamle håndarbejdsteknikker fra jernalderen.
Pilefletning
Vi fletter kurve og måske hegn med pil.
Leg og legetøj
Prøv gamle lege og lav dit eget legetøj udført i naturens materialer.
Skind
Vi laver mindre ting i skind, f.eks. armbånd og punge.
Rollespil
Vi skal til årstidsfest på Hvolris. Det fejres at naturen går sin
gang. Jernalderrollerne fordeles på alle og der skal dystes gruppevis i madlavning, håndværk og dramatiske ceremonier. (25-60
deltagere). Lærerne får tilsendt information før dagen og skal
indgå i spillet.

Særligt tilbud for børnehaveklasser, 1. eller 2. klassen
De små elever grutter korn, bager små fladbrød og koger suppe
over bål. Ind imellem madlavningen leger vi gamle lege og laver
legetøj.

Vinter tilbud: ”Arkæologi-dag”
Tilbud for 4. klasse og opefter
Vi starter med en rundvisning i det arkæologiske område.
Efter rundvisning foregår dagen indendørs i modtagelseshuset.
Med udgangspunkt i den faste udstilling arbejder vi enten med:
Modelbyggeri af jernalderhuse, keramik eller jernaldertekstil.
Forberedelse
Husk, at I skal være udenfor eller i jernalderhuset. Husk derfor
fornuftigt udetøj, sko og en madpakke.
Faciliteter
Der er gode parkeringsforhold for busser og personbiler ved
hovedbygningen. Kørestolsbrugere kan blive kørt helt op til jernalderhusene efter aftale. Der er mulighed for at købe drikkevarer,
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is, slik, souvenir og rekonstruktioner i vores butik.

”Et døgn i jernalderen”
I forbindelse med skoletjenesten er der mulighed for at udvide
besøget til et døgn, hvor eleverne kan tilberede deres egen aftensmad bestående f.eks. af grubesteg, stegte kyllinger eller frisk
fangede ørreder, som eleverne evt. selv renser. Samtidig får de en
uforglemmelig overnatning i vores jernalderhuse.
Udvides opholdet med aftensmad, overnatning og morgenmad
koster det 95 kr. pr. deltager.

Lejrskoleophold
”Wauw for en lejrskole vi har været på. Det var en helt fantastisk
oplevelse at være sammen på denne måde. Allerede den første
dag stod samtlige børn ved grove borde og rensede frisk fangede
ørreder, som bagefter blev hængt op over bålet og stegt. Uhm,
hvor det smagte. Her blev mange grænser flyttet og nogle børn
’omvendt’ til fisk.
Huggepladsen var et tilløbsstykke. Der skal bruges meget brænde,
når næsten 70 mennesker skal have mad over bål. Aftensmaden
begyndte vi på først på eftermiddagen. At bage fladbrød i større
mængder er en tidskrævende opgave, men nøj, hvor kan man få
snakket og tænkt, mens man sidder der.
Det uldne tøj kan man næsten blive helt afhængig af. Det er både
varmt og praktisk. Pilefletning, snitning, rollespil, brændehugning,
leg, ’kamp’, madlavning, bueskydning, smedning, at tænde bål, at
synge godnat, at….. Masser af godt samvær og tid til det hele. EN
RIGTIG LEJRSKOLE.”
(Beretning fra en deltager fra Hobro Friskole, der var på lejrskoleophold i Hvolris Jernalderlandsby )
Oplev i flere dage hvordan mennesker for 2000 år siden arbejdede for føden i et naturafhængigt fællesskab. Ved lejrskoleophold er det en god ide´ at lærere og formidler holder et møde og
planlægger forløbet.
Ring og hør nærmere om mulighederne og pris.
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Kontakt
Ring eller mail til Hvolris Jernalderlandsby, vi har ingen fast ugedag for skoletjenesten, men vær i god tid da skoletilbuddene har
en tendens til hurtig at blive besat.
Hvolris Jernalderlandsby
Herredsvejen 135, Vester Bjerregrav
9632 Møldrup
Tlf. 87 87 32 45
Mail: hvolris@viborg.dk
www.jernalderlandsby.dk
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Gå ind på vores hjemmeside www.jernalderlandsby.dk og læs
mere om Hvolris Jernalderlandsby.
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