Historien om Borre Vikinglag
Borre Vikinglag har for lengst etablert seg som et livskraftig kulturformidlende lag i Vestfold. Onsdag 5. september
var høvding Onni Ratikainen, for anledningen i full vikingmundur og medbrakt, selvlaget høvdingsete, invitert til
Bruserød for å gi oss et innblikk i lagets historie fra laget ble stiftet i 1994 som det første vikinglaget her til lands. (
i dag er antall lag kommet opp i ca. 50, spredt over det ganske land)
Laget har i dag o.200 medlemmer og kan neste år se tilbake på 25 års virksomhet. Formålet er å spre kunnskap om
Borre og Vestfolds historie i vikingtiden, med vekt på matskikker, klesdrakter, håndverk og båter. Rollen som
formidler er derfor viktig for laget. Her er nær sagt alle samfunnslag representert; en genuin interesse for
vikingtiden er dét som forener. Som viking bør du helst være mer enn gjennomsnittlig nevekyndig: her lager man
klær og utstyr selv og må da nøye påse at dette blir en tro kopi
av vikingtidens. Verktøyet som benyttes, må være nøyaktig lik
det som våre forfedre selv brukte.

Kaupangen.
Et viktig ledd i formidling av vikinghistorie er vikingmarkedet
som arrangeres annet hvert år på stranden ved Borreparken .
Her reises telt, her demonstreres brødbaking,, barn får øve seg
med bueskyting, hverdags-og festdrakter vises frem, og ikke
minst demonstreres jernutvinning. Problemet her var at
myrmalmen er for bløt til å egne seg for framstilling av våpen.
Avdøde Johnny Hansen, fremragende våpensmed, eliminerte
den vanskeligheten ved å forbedre prosessen betydelig slik at
stålet fikk høy kvalitet.
Til de mer spektakulære opptrinn hører naturligvis kamp med
sverd og øks;» vikinger» fra England hentes inn og gir en
anskuelig undervisning i den tids kampteknikker, og tilskuerne
får en påminnelse om at våre bolde forfedre ikke bare var
fredelige handelsmenn.
Vikingmarkedet, kaupangen, har vært en suksess for laget. Til
det første markedet i 1994 kunne man notere 13500 betalende,
senere har antallet variert noe, og markedet har også gått med
underskudd.

Gaia.
Daværende ordfører, Jon Brække, lanserte ideen om å lage en vikingbåt. Høvding Olav Tømmerstigen satte i gang og
bygget en kopi av den største færingen som ble funnet i Gokstadskipet, og i 1996 ble færingen sjøsatt og døpt
«Frøya.»
I 2004 var Gaia , et skip etter modell fra Gokstadskipet, klar for en ferd til Irland. Fylkesordfører Anne Rygh Pedersen
var med på ferden, og i Dublin vakte skipet og vikingene stor oppmerksomhet og ble gitt plass på TV og i
riksdekkende aviser.

Kurser, utenlandsreiser.
Medlemmene av vikinglaget trenger naturligvis faglig påfyll, og derfor blir det stadig arrangert kurs og seminarer.
Årlig tar medlemmer turen utenlands for å besøke vikingmarkeder og hente inspirasjon derfra. Formidling er stadig
viktig, og tidlig arrangerte laget hva de kalte Hverdagsliv i vikingtid, forløperen til den kulturelle skolesekken. Her
prøver man å visualisere vikingtid for barn: brødbaking, slindring (flettingsteknikk), bueskyting og andre aktiviteter.
Leder Cathrine Holt takket Onni med mjød i vakker- om enn ikke tidsriktig-innpakning, og så kunne kaffe og kaker
inntas i den blå stuen.
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