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Fortidens håndværk i nutidens hænder

Brikvævning
lørdag den 23. april kl. 9 - 16.15
søndag den 24. april kl. 9 - 16.15

Brikvævnings Begynderkursus

program 2022

Lærer: Rasmus Twisttmann Jørgensen
16 lektioner
Pris: Kr. 610 / (562) + materialer

Kurset er tilrettelagt for begyndere og for dig, der prøvet dig frem med brikvævning. Kendskab til brikvævning er ikke en forudsætning.
Vi begynder fra bunden med væveteknik og opsætning til en brikvævning, samt introduktion til, hvordan du læser en vævebeskrivelse.
Vi lærer undervejs mere om at læse vævebeskrivelser, og kigger på historiske eksempler på
brikvævning.
På kurset laver du prøvebånd, der øver de færdigheder der skal til for senere at kunne væve
mønstrede bånd til f.eks. besætningskanter eller bælter.
Vi vil anvende de mønsterteknikker, der er brugt i jernalderens og vikingetidens brikvævningsbånd.
Kursusholderen medbringer det nødvendige udstyr. Der vil være mulighed for at købe brikker, skytter og andet værktøj, i fald du bliver bidt af håndværket.

Medbring: Ternet papir og skriveredskaber, gerne tuschpenne i forskellige farver. Hvis du
har eget væveudstyr (brikker, væv, etc.) er du velkommen til at tage det med. ellers et bælte
og eventuelt 1 eller 2 små skruetvinger.

Glasperler
lørdag den 7. maj, kl. 9 - 17.05
søndag den 8. maj, kl. 9 - 16.15

Lærer: Tinna Riis Nielsen
17 lektioner
Pris: Kr. 735 / (684) + materialer ca. Kr. 100

Vi begynder kurset med at bygge vores ovne, så de er klar til at lave den første perle allerede
omkring frokost.
Vi vil fokusere på processen i at lave en perle, samt de grundlæggende teknikker bag glasperlefremstilling.
Vi laver perler af mosaikglas fra Italien, det tætteste vi kommer på vikingernes glas.
For dem der har lyst, vil der være mulighed for at forsøge sig med at lave perler efter fund.
BEMÆRK: Vi bruger trækul
og blæsebælge på kurset.
Tøj af kunststof frarådes.
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Bødkerarbejde
fredag den 24. juni kl. 17 - 21.15
lørdag den 25. juni kl. 09 - 17.15
søndag den 26. juni kl. 09 - 16.15
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-fra stav til bøtte
Lærer: Kim Hildebrandt
22 lektioner
Pris: Kr. 920 / (854) + materialer

Lær at lave en spand af træ med de gamle traditionelle metoder.
På kurset bliver der arbejdet med håndværket med gamle teknikker
uden brug af maskiner.
Arbejdet omfatter alle trin af faget, lige fra kløvning af stave til pålægning af de færdige pile– eller metalbånd.
Hvis du har noget bødkerværktøj, må du gerne medbringe det,
f.eks. økse, kniv, snittebænk, båndkniv, etc.
Læreren medbringer også en del værktøj.

Bronzestøbning
lørdag den 13. august kl. 10 - 17.20
søndag den 14 august kl. 09- 16.25

Lærer: Ken Ravn
16 lektioner
Pris: Kr. 780 / (732) + materialer ca. Kr. 150

Her har du chancen for at prøve bronzestøbning efter gamle metoder. Vi arbejder med cire
perdue (tabt voks) teknikken, og ikke støbning med støbesand!
Vi vil på dette kursus over kun en weekend koncentrere os omkring modelarbejde
(overvejende i voks), formopbygning (blanding af hestegødning, ler og andet) og støbe demonstrationer.
Vi håber, at vi kan få tekstil-cavitet metoden med i undervisning som demo. Men, der bliver ikke tid til at du selv kan arbejde med denne noget mere komplicerede metode.
Søndag skal vi brænde de forme, som ikke er for store. Vi bygger et støbeanlæg op. Der
bliver undervisning i legerings støbning, form-brænding, sikkerhed ved arbejde med 1200
grader varmt metal og så støbes der!
Du kommer til at støbe selv, og mon ikke der bliver lidt tid til efterarbejde af rå-emner.
Undervejs vil jeg fortælle om støbetekniske problemer.
Efter dette kursus vil du se med helt andre øjne på originale genstande udstillet på museerne.
Du får mulighed for at støbe eet emne. Det du støber må max veje 75 g.
Vi anbefaler, at deltagerne har fået en stivkrampe vaccination, der ikke er ældre end ti år
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Plantefarvning
lørdag den 27. august kl. 9 - 16.15
søndag den 28. august kl. 9 - 16.15

Lærer: Fria Gemynte
16 lektioner
Pris: Kr. 1480/ (1432) inkl. materialer

Fortryllende plantefarver fra fortiden
Længes du efter mere ro og fordybelse?
Vil du skabe unikke og naturlige garner?
Har du lyst til at lære et gammelt håndværk?
Vil du vide mere om planter og hvilke farvestoffer de indeholder?
Strikker, hækler eller væver du, og vil du gerne selv farve dit garn med planter som vores
forfædre gjorde det?

På kurset i plantefarvning vil du lære om fortidens naturlige farver. Du vil være med til at
farve med planter på lækkert, lokalt og bæredygtigt produceret uldgarn. Vi vil rejse tilbage
i tiden og du vil få indblik i et gammelt håndværk, lære nye mennesker at kende og blive
fyldt med inspiration. Alle deltagere får farveprøver med sig hjem. Undervisningen varetages af tekstilformidler Fria Gemynthe som har mange års erfaring indenfor arbejdet
med arkæologiske og historiske tekstiler. Hun har arbejdet og undervist i Sagnlandet Lejre, Nationalmuseet og Københavns Universitet.
Kom med og lad dig inspirere!

Birkebark—Näver
lørdag den 3. september kl. 9 - 17.15
søndag den 4. september kl. 9 - 17.15

Lærer: Søren Hjuler
18 lektioner
Pris: Kr. 640 / (586) + materialer

Birkebark / Näver kursus
Birkebark har sit eget navn - Näver- og har i århundreder været brugt på hele den nordlige halvkugle.

I stenalderen blev näver æsker/dåser bl.a. brugt til opbevaring af madvare. Egtved-pigen
havde to näver æsker med i graven.
Der vil på kurset være mulighed for at lave en “tampet” näver dåse med bund og eventuelt
trælåg.
Hvis tiden er til det, er der mulighed for at lave
simple skeder til kniv / saks m.m.
Medbring, hvis du har .. :
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Mjødbrygning
søndag den 4. september, kl. 12 - ca. 18
Deltagerantal: maks. 10

Lærer: Pippi Groving
4 lektioner + 2 bryglektioner uden tilskud
Pris: Kr. 415 / (403) inkl. materialer

Fra kl. 12.00 til ca. kl. 18.00 kan du komme på årets mjødkursus.
Velkommen til et spændende kursus hvor vi snakker om hvad mjød er, hvordan vi laver
mjød og hvilke urter vi bruger i mjød.
Kurset kommer til at dække hvad der sker i løbet af de forskellige bryggeprocesser så vi
forstår baggrunden for, hvorfor vi behandler mjøden på den angivne måde, samt hvilke
kemiske og biologiske egenskaber den færdige mjød har.
Kurset kommer også ind på de smagsgivende urter og hvilken smagsmæssig og medicinsk
betydning de kan have.
Som en del af prisen får hver deltager udleveret honning, gær, urter til smag og en 5 liters
gæringsbeholder. Vi sætter mjøden i gang med det samme. Det hjemmelavede bryg tages
med hjem, med instruktioner om hvordan det færdiggøres.
Hvis du har mod på fællesspisning om aftenen, medens det køler det sidste, inden gæren
kan tilsættes, finder vi ud af det i løbet af eftermiddagen! Du kan også ved tilmeldingen i
kommentarfeltet skrive at du er frisk på fælles hygge og mad!

Du skal medbringe nysgerrighed og tålmodighed.
Der vil være mulighed for at købe kaffe og kage i løbet af dagen.

Smedning

lørdag den 10. september kl. 9 - 16.15
søndag den 11. september kl. 9 - 16.15

Lærer: Kim Lorenzen
16 lektioner
Pris: Kr. 870 / (822) + materialer

Prøv kræfter med smedning!
Kurset henvender sig til dig, der vil prøve at smede på traditionel vis med hammer, ambolt
og esse. Vi prøver forskellige smedeteknikker i små opgaver som f.eks. stegegaffel, bæltespænde eller knivklinge.
Hærdning og anløbning bliver vist.
Husk praktisk arbejdstøj, dvs. ikke kunststof, da der arbejdes med ild!
Materialer betales efter forbrug.

Alder: Mindst 16 år.
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Brikvævning fortsætterhold
lørdag den 1. oktober kl. 9 - 16.15
søndag den 2. oktober kl. 9 - 16.15

Lærer: Rasmus Twisttmann Jørgensen
16 lektioner
Pris: Kr. 610 / (562) + materialer

Kurset er for (let) øvede, dvs. for dig, der har erfaring med at sætte en trend op.
Du kan dreje brikker og holde bredde, og har nu lyst til at prøve noget mere udfordrende.
Vi går videre med spændende væveteknikker og lader os udfordre med lidt mere avancerede bånd.
Vi vil udforske mønsterteknikker, der blev brugt i jernalderen og vikingetiden.
For eksempel floteringsteknik, reliefvævning og brokade.
Du får mulighed for at lavet et eller flere prøvebånd, som giver kompetencer til at arbejde
videre derhjemme.
Medbring: Ternet papir og skriveredskaber, eventuelt farvetuscher.
Har du eget væveudstyr er det en fordel, at du medbringer dette.

Nålebinding
lørdag den 8. oktober kl. 10 - 16
søndag den 9. oktober kl. 9 - 16

Lærer: Maria Lind Heel
14 lektioner
Pris: Kr. 620 / (578) + materialer ca. Kr. 140

Nålebinding - nye modeller, gammel teknik
Med en stor nål og uldgarn kan du i nålebinding lave huer, vanter, sokker og andet.
I løbet af weekenden får du lært minimum ét sting og hvordan der startes op, tages ind og
ud, tages ud til tommelfinger og hæl og påsætning af disse, samt afslutning.
Vi arbejder med tommelfingeren som redskab udover nålen.
Der er flere muligheder for sting, alt efter hvilken tykkelse garn, du har lyst til at arbejde
med, fx Oslo, Korgen/Mammen, Brodén og York. Hvis du har andre ønsker, så sig til.
Så skal jeg se, om det kan lade sig gøre.
Jeg medbringer nåle (både til lån og salg), samt alle mine hæfter og ekstra garn til prøver.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig på mail: maria.heel@gmail.com
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lørdag den 29. oktober kl. 9 - 16
søndag den 30. oktober kl. 10 - 16
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Lærer: Kathe Lundgaard Hansen
14 lektioner
Pris: Kr. 560 / (518) + materialer cirka Kr. 140

Sprang fremstilles på en ramme, hvor de opspændte trendtråde snos med hinanden i forskellige mønstre. Sprang er anvendt siden ældre bronzealder, bl.a. fundet i en grav fra
Skrydstrup, hvor den gravlagte kvindes hue var fremstillet i
sprang.
Fra Jernalderen er sprang fundet i Bredmose i Himmerland og
Haraldskær i Vejle Ådal. Sprang forbindes først og fremmest med
hovedbeklædning til kvinder, men også tasker og sågar handsker
er lavet i denne teknik.
Vi laver prøver og ser hvad der kan anvendes i dag.

Dragtsyning
lørdag den 5. november kl. 10 - 16
søndag den 6. november kl. 9 - 16

Lærer: Ida Demant
14 lektioner
Pris: Kr. 665 / (623) + materialer

Vi starter lørdagen med gennemgang af forskellige dragtfund fra jernalderen.
Hovedvægten vil ligge på perioden ca. 500 BC – 600 AD, men med tråde op til Vikingetiden. Jeg fortæller om farverne, uldkvaliteten, vævemønstrene, måden de har været båret
på, m. m. . Vær forberedt på at vi kommer godt rundt i den viden, der er på området, så
cirka ved kaffetid er vi klar til at øve stingtyper.
Herefter går vi over til det mere praktiske, nemlig: Hvordan fremstiller vi kopier af disse
dragter i dag? Du får hjælp til at udarbejde mønstre, der passer
til dig selv og den periode af jernalderen, du vil være en del af.
Er du interesseret i at lave dele til en vikingedragt hjælper jeg
også gerne med det.
Skal du sy dragter til andre end dig selv, så husk at tage grundige mål af personen. (Højde, skridtlængde, hoftevidde, livvidde,
brystvidde, skulderbredde mv.).
Undervejs vil der også blive vist, hvordan du selv nemt væver
kantebånd til påsyning.

Medbring: Nål, tråd, saks og evt. mønsterpapir samt papir og
blyant til notater.
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Bayeux Broderi
lørdag den 12. november kl. 9 - 16.15
søndag den 13. november kl. 9 - 16.15

Lærer: Inge Svensmark
16 lektioner
Pris: Kr. 590 / (542) + materialer

Vi vil øve os på de sting, der blev brugt ved Ladby Tapetet og
Bayeux tapetet. Vi syr nogle prøveklude under kyndig vejledning af Inge Svensmark.
Her er den oplagte mulighed for at lære denne form for broderi,
så du kan lave et bogmærke til en julegave, udsmykke din klædning, eller, hvem ved, lave et nyt tapet til derhjemme.

Sy dine egne Vikingesko

Lærer: Simon Hartvig Twisttmann
lørdag den 19. og søndag den 20. november kl. 9 - 17.15
32 lektioner
lørdag den 26. og søndag den 27. november kl. 9 - 17.15
Pris: Kr. 1350 / (1254) + materialer
Skokursus for begyndere. Belært af erfaringerne laver vi kurset over to weekender.
Du lærer de grundlæggende metoder til at arbejde i læder. På kurset er målet at lave enten
et par sko eller støvler. Vi laver et mønster fra bunden, så det passer til din fod. Jeg viser
forskellige sko fra forskellige perioder fra bronzealder til middelalder. De sko, du laver, er
fra vikingetid.
Bliver der tid til det, gennemgår vi forskellige
metoder til at lave forstærkningskanter, hælkapper, pyntesting og pyntekanter, så du kan gå hjem
og eksperimentere selv.
Du behøver ikke at have nogen erfaring i at arbejde med læder, vi gennemgår det step for step.
Jeg medbringer alle materialer til sko.

Andre kurser

Der dukker stadig nye kurser op på hjemmesiden www.aktivhistorie.dk og der vil
også komme noget om kurserne og påmindelser på vores facebook side,
www.facebook.com/aktivhistorie, hvor du kan holde dig opdateret ved at sende
os et like.
Kig jævnligt ind, måske har vi netop lavet det kursus, du savner!
Og er kurset der ikke, så send en mail til kontakt@aktivhistorie.dk, med dine ønsker—så
prøver vi om vi kan sætte dit drømmekursus op!
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Praktiske oplysninger
Påklædning:

Praktisk tøj (ikke kunststoffer ved de kurser, hvor der arbejdes ved bål
eller med ild.).

Mad:

Madpakke medbringes. Kaffe, te samt kage til eftermiddagskaffen kan
købes.

Overnatning: Mulighed for primitiv overnatning efter aftale, pris kr. 50 per nat.
Kursuspris:

Er beregnet ud fra minimum 8 deltagere. Ved lavere deltagerantal kan
deltagerbetalingen forhøjes, om kurset alligevel ønskes gennemført.
Dette kræver accept fra samtlige tilmeldte. I modsat fald aflyses kurset.
Priserne er opgivet som xxx / (yyy). Den lavere pris i parentesen gælder,
hvis du er berettiget til tilskud fra Odenes Kommune, se herunder.

Tilskud:

Odense Kommune giver til pensionister, efterlønsmodtagere samt studerende med gyldigt studiekort, bosiddende i Odense Kommune, et
tilskud på 3 kr. pr. time.

Deltagerliste: Ca. 14 dage før kursusstart får deltageren tilsendt en liste med deltagernes
navne, adresser og telefonnumre. Hvis du IKKE ønsker din adresse eller
dit telefonnummer oplyst her, bedes du meddele dette.
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AKTIV HISTORIE
•
•
•
•
•
•
•

er en aftenskole med rod i folkeoplysningen
tilbyder kurser i et historisk miljø, hvor vi er aktive sammen.
stimulerer glæden ved og evnen til at skabe med hænderne
formidler glæden ved godt håndværk
tilbyder kurser for hele familien
håndværk med historisk fundament og tilsat din kreativitet
modtager gerne dine ideer

——————————————————-—————–————————

Tilmeldingsblanket
Fag:_______________________

Fag: _________________________

Navn: ______________________

Adresse:_______________________

Postnr. og By:_________________

Tlf:___________________________

Email Adressen:_______________________________________________
Jeg er tilskudsberettiget i Odense kommune:
 Pensionist  Efterlønsmodtager  Studerende
Jeg giver tilsagn til at:
 Aktiv Historie må kontakte mig per post og mail om kursustilbud

Jeg er: 

Udenbys deltager

Bopælskommune ved tilmelding: ________________________________
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Alle kurser
Foregår i:

Jernalderlandsbyen Odins Odense, Store Klaus 40, 5270 Odense N

Tilmelding:

Senest 14 dage før kursus starter, med mindre en tidligere frist er
nævnt ved kurset.

Publikum:

På kurser, der afholdes udendørs i Jernalderlandsbyen Odins Odenses
åbningsperiode, vil der givet være stor interesse fra publikum. Har du
lyst, kan du låne en jernalderdragt—eller du kan have din egen jernalder- eller vikingedragt med.
Det er selvfølgeligt frivilligt, om du vil gøre brug af tilbuddet!

Betaling:

Samtidig med tilmelding, dog senest ved kursets tilmeldingsfrist, til:
reg. nr. 0978, konto nr. 9270475806.

Framelding:

Framelding og tilbagebetaling kan ske indtil tilmeldingsfristen for holdet mod et gebyr på kr. 50 se for frist under det enkelte kursus; hvis
ikke andet er nævnt, er det 14 dage før holdstart.
Derefter er tilmeldingen bindende.
Ved framelding senere end tilmeldingsfristen skal det fulde deltagergebyr betales, indbetalt kursusgebyr refunderes ikke.

Aflysning:

Hvis kurset aflyses grundet manglende antal deltagere, refunderes det
indbetalte kursusgebyr fuldt ud.

Køb via hjemmesiden:
Køb af kurser og lignende via hjemmesiden er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jf. forbrugeraftalelovens § 18 stk. 2)

Du kan tilmelde dig






Ved at indsende formularen til:
Aktiv Historie, Mågebakken 125, 5250 Odense SV
På www.aktivhistorie.dk
På tlf. 66 17 64 68 til Helge Halvas Jensen
Ved at sende en mail med dine oplysninger til:
kontakt@aktivhistorie.dk

Hold øje med www.aktivhistorie.dk
- eller send os et ”like” på

www.facebook.com/aktivhistorie

Så er du altid opdateret, hvis der er ændringer i programmet, eller hvis der udbydes nye
kurser i løbet af sæsonen!!!
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SYSSEL

Den 2. torsdag i måneden (juli undtaget) kl. 19.00 – cirka 21.30
Plan: 9-3, 14-4, 12-5, 9-6, 11-8, 8-9, 13-10, 10-11, 8-12 (julesyssel)
Pris: Gratis for medlemmer af Aktiv Historie
SYSSEL mødes én gang om måneden i Odins Odense (Jernalderlandsbyen) for at
sysle, udveksle erfaringer og for at få inspiration – og hjælp – af andre med interesse for de gamle håndværk. Møderne fungerer som kreativt værksted og som en
uformel opfølgning på kurser afholdt af Aktiv Historie.
Vi hygger os sammen og arbejder med de sysler, som vi hver især har i gang.

AKTIV HISTORIE
Bliv medlem og vær med til at præge foreningen og kursusudbuddet.
Kontingent pr. år er kr. 50 som kan indbetales til
reg: 0978, konto 9270475806
Indmeldelse sendes til:
Aktiv Historie
Mågebakken 125. 5250 Odense SV.
Tlf. 66 17 64 68
email: kontakt@aktivhistorie.dk
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