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Lørdag d. 20. maj kl. 17.00 

Udstillingen handler om vikingernes handelsverden og 

forbindelserne over Østersøen. Hedeby var 

vikingetidens største handelsmetropol, der forbandt de 

nordiske lande med de store riger i syd og øst. Her blev 

der handlet pels fra Rusland, glas fra Italien, krydderier 

fra Mellemøsten, slaver, sølv, guld, fisk og meget andet. 

En summende metropol af skibe, mennesker, varer og 

alverdens sprog og religioner. 

 

Udstillingen trækker samtidig tråde til vikingernes byer 
og bo-stæder rundt om i Danmark; f.eks. Vikingeborgen 
ved Køge og starten på det danske rige og en ny tro. 
Men udstillingen trækker også tråde op i tiden med de 
magtfulde købmænd i hansestæderne, som et par 
hundrede år senere blev én af det danske riges mod-
parter i kampen om herredømmet i Østersøen og én af 
baggrundene bag den store borg i Vordingborg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jagten på vikingerne 

Det er ingen tilfældighed, at de fineste genstande fra 

verdens vigtigste vikingefundplads nu har fundet vej til 

Vordingborg.                                                                                   

Museet iværksatte i 2016 "Jagten på Vikingerne" i 

samarbejde med detektorfolk på Sydsjælland og Møn. 

Fundene strømmer ind. De fortæller om vikinger, om 

den store handel, der dengang foregik hen over 

Østersøen, og om nær kontakt til Hedeby.                          

Thomas Tram Petersen, leder af Danmarks Borgcenter 

har tilbudt at vise rundt i udstillingen og fortælle de 

mange spændende historier fra tiden for over 1.000 år 

siden i Danmark. 

 

Arrangementet er ekstraordinært og kun for 
medlemmer. Der skal fremvises Årskort og betales et 
mindre gebyr på kr. 65,00 for arrangementet. 
Tilmelding til John Holmer: john@holmer-as.dk senest 
tirsdag d. 16. maj. 

Kommende arrangementer: Forårsturen 2017 er aflyst p. gr. af helligdage og øvrige arrangementsforløb.                        
Torsdag d. 11. maj:  Psykiatrisk Museum Oringe: Fernisering kl. 16.00 på udstilling: Patientkunst på Oringe.                      

Onsdag d. 17. maj:  Middelalderhaven, Kirkepladsen 1, Stege: Salg af historiske planter Kl. 16.00.                                                                                                                                                                              

Lørdag d. 20. maj:  Rundvisning i den nye Vikingeudstilling på Borgcentret Kl. 17.00.                                                                          

Torsdag d. 25. maj: Rundvisning på Radarstationen i Stensved Kl. 19-20.30.                                                                                

Fredag d. 2. juni:            Kulturnatten i Vordingborg. Mange aktiviteter omkring Borgcentret.                                                                                                                                                                

Torsdag d. 8. juni:  Reception for en 70-årige fødselar.                                                                                                            

Onsdag d. 14. juni:  Tur med færgen Møn. Max 36 passagerer.                                                                                                        

Torsdag d. 15. juni:  Tur med færgen Møn. Max 36 passagerer.                                                                                                    

Onsdag d. 16. august:    Rundvisning på Borgring, Køge. Datoen kan rykke p.gr. af TV-optagelser.                                                                                                                                                                           

Torsdag d. 24. august:  Grillaften på Museumsgården, Møn                                                                                                               

Søndag d. 10. sept.: Sensommerturen: Heldagstur til Sagnlandet Lejre.                                                                                                                                                                               

Rundvisning på Vikingeudstillingen 
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