
                 Vikingedage på Aggersborg 

                  lørdag og søndag den 27-28 aug. 2022   

Aggersund og Omegns Borgerforening har i samarbejde med vikinger på Aggersborg 

lavet følgende program.  

Lørdag den 27 aug. Fra kl. 10.00 til kl. 16.00 

De arbejdende vikingestande starter kl. 10.00 til kl. 16.00. Der vil blive vist meget 

forskelligt vikingehåndværk. Bl.a. udvinding af jern fra myremalm, smedning, 

sølvarbejde, plantefarve, bronzestøbning, stenhugning, pileflet og meget mere. 

I løbe af dagen ( Hvis vejret ellers tillader det) Vil der være en opvisning med en 

falkoner, Som viser rovfuglens kunnen, samt have muligheden for at komme helt tæt 

på fuglen. 

I teltet vil Thy-Mors Detektorforening fremvisning nogle af deres forskellige fund fra 

jernalderen og til nutiden. 

Kom i teltet og hør og læs om vejen til verden arv og planerne for den fremtidige 

formidling på  Aggersborg.  

Det vil være rundvisning og fortælling som starter 11.00. Om Vikinge Borgen ved 

Vesthimmerlands Museum, hvor efter der vil være rundvisning og fortælling om 

Aggersborggaard ved ejer Regitze Johnsen. 

Der vil være telt hvor man kan købe øl, sodavand, kaffe / te og kage og i pølsevognen 

vil Aggersund hot stå klar når man bliver sulten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Vikingedage på Aggersborg 

                  lørdag og søndag den 27-28 aug. 2022   

Aggersund og Omegns Borgerforening har i samarbejde med vikinger på Aggersborg 

lavet følgende program 

Søndag den 28 aug. Fra kl. 10.00 til kl. 15.00 

De arbejdende vikingestande starter kl. 10.00 til kl. 15.00. Der vil blive vist meget 

forskelligt vikingehåndværk. Bl.a. udvinding af jern fra myremalm, smedning, 

sølvarbejde, plantefarve, bronzestøbning, stenhugning, pileflet og meget mere. 

I løbe af dagen ( Hvis vejret ellers tillader det) Vil der være en opvisning med en 

falkoner, Som viser rovfuglens kunnen, samt have muligheden for at komme helt tæt 

på fuglen. 

 I teltet vil Thy-Mors Detektorforening fremvisning nogle af deres forskellige fund fra 

jernalderen og til nutiden. 

Kom i teltet og hør og læs om vejen til verden arv og planerne for den fremtidige 

formidling på  Aggersborg.  

Det vil være rundvisning og fortælling som starter 11.00. Om Vikinge Borgen ved fra 

Vesthimmerlands Museum, hvor efter der vil være rundvisning og fortælling om 

Aggersborggaard.  

Der vil være telt hvor man kan købes øl, sodavand, kaffe / te og kage og i 

pølsevognen vil Aggersund hot stå klar når man bliver sulten. 

 

 


