


Fotevikens Vikingaklubb

Blåtand!

Ett levande Vikinga museum
Välkommen till Fotevikens museum, ett arkeologisk friluftsmuseum 
som speglar livet under vikingatiden. Platsen här har varit viktig 
ända sedan Harald Blåtand enade de danska rikena där då även 
Skåne ingick. Foteviken var en viktig handelsplats med ett eget 
VI område som gjort platsen även till en helig plats att besöka. 
Fotevikens museums miljöer består av en uppbyggd stad från sen 
vikingatid omgärdad av en hästskoformad ringvall med anslutning 
till havet. 

Vandra mellan husen, upplev den spännande atmosfären och 
njut av historiens rungande vingslag!

Skaffa Årskortet Museets Vänner!
Fritt inträde till museet ett helt år, inkluderat även alla dagar 
under Vikingamarknaden. 
Vi har två sorters kort. En per-
sonlig som ger bara dig själv 
inträde och ett familjekort som 
ger gratis inträde för dig och din 
familj, upp till två vuxna och fyra 
barn. 
Kortet är giltigt i ett år från 
inköpsdatum, så du får alltid med 
en Vikingamarknad!
Har du några frågor tala med per-
sonalen i entrébutiken eller skriv till 
museum@foteviken.se.

Slaget vid Foteviken år 1134
Den 4 juni 1134 försvarades Skåne av Erik Emune i Slaget  vid 
Foteviken. Angriparna var Eriks farbror kung Niels och dennes 
son prins Magnus. De korsade Eyrasundet med sin stora flotta 
och landade vid Foteviken. Fienden möttes av Erik och hans 
hird. Med hjälp av ärkebiskop Ascer av Lund med hird och 
ca 400 inhyrda tyska ryttare drevs de på flykt.

Foteviksstenen på museet
Eftersom Erik Emune av någon anledning 
inte reste en sten efter slaget var vi tvungna 
att korrigera denna försumlig het, så sent 
omsider  ristades denna sten som restes 
1997.

Bli en Viking!
Bli en av Harald Blåtands män - Gå med i vikingaklubben Blåtand.

Lämplig ålder är från 6 till 13 år men även vuxna med barnasinnet 
kvar kan delta. Som medlem gäller det att med en skarp blick se 
och lära.

Först skall du prova de övningarna som vikingabarn började med, 
det vill säga snabbhet, smidighet, styrka, list och balans. Detta 
gjorde att när de sedan skulle uti livet som vikingar lättare kunde 
hantera allt som är viktigt, skepp, verktyg och vapen.

Nästa uppgift blir att besöka alla staden gårdar och hus så att 
du lär dig hur livet i staden och de olika aktiviteterna som görs där.

När detta är genomfört är du viking. Välkommen bland oss alla 
andra vikingar. 



6a
6e

7b

37b

7a 7d

12a

39a

39b

39c

39d

39e

13

14

17

37

37

38

19

12b

9b
10b

20
21

11

15

22 23

24 25 26 28

31 32 33 36

3534

27 29

18

8b8a 8c 8d

7c

6b

6c

6d

4

5b

5a

5c

1

SMEDJESTRÄDET

2

16

9a

10

20

30

3

0 10 20 30 40 50m

6c6b

12b

8a 8b

KÖPMANSSTRÄDET

SMEDJESTRÄDET

LAGMANSSTRÄDET

S
T
R
A
N
D

S
T
R
Ä
D

E
T

A
D

E
LG

A
TA

N

LA
N

D
E
V
E
JE

N

M A R K N A D S P L A T S

T
IN

G
S
S
T
R
Ä
D

E
T

6c6b

12b

8a 8b

Här kan alla invånare i staden låna eller köpa kärl, kistor, vertyg och olika 
träföremål, man kan även få reparerat eller nyproducerat ting i snickarboden. 
I Pottemakareboden (7c) finner ni keramikern, här ringlas och drejas lerkärl 
inför bränning i ugnen. 
Det puttrar ofta en gryta med te eller soppa över glöden.

På Garvaregården hanterar man allt kring jakt och fiske, man får se hantverk 
av läder, ben och horn. Man kan bl.a. få se produktion av bälten, knivslidor, 
pungar och väskor mm. Det är också här man röker stadens fångade fisk. 

7. Köpmansgården6. Garvaregården

Det är här lagmannen bor och huserar, hos honom arbetar också silver smeden. 
Han slår mynt och gjuter smyckes- och bruksföremål. I Lagmansboden kan 
du se när det jobbas med bärnsten.

8. Bagaregården

9. Vävaregården

På Vävaregården hanterar man 
allt kring textilier. Man kan få 
se när man spinner, kardar och 
väver men även när man syr och 
flätar alla typer av kläder och 
bruksföremål som staden behöver.

Här mals korn till mjöl och det bakas tunnbröd och bröd, ibland även en 
liten kaka. Man kokar gröt och olika grytor i kokhuset. I magasinet ystar 
man smör och ost.

12. Lagmansgården

  Aktivitetsområdet
 1. Bågskyttebanan
 2. Hola stenar
 3. Kastblida
 4. Fotes hög
 5. Aktivtetsplats a, b och c
 11.  Torvet med Tingsplats
 38.  Barnens aktivitetsområde

 Byggnader:
 6. Garvaregården
  a. boningshuset
  b. fiskarestugan
  c. rökeriet
  d. skjulet
  e. hornsnideri
 7. Köpmansgården
  a. boningshuset
  b. högloftet
  c. pottemakareboden
  d. timmerverkstad
 8. Bagaregården
  a. boningshuset
  b. magasinshuset
  c. bageriet
  d. kokhuset
 9. Vävaregården
  a. boningshuset
  b. vävareboden
 10. Smedjan
  b. pärlverkstaden
 12. Lagmansgården
  a. boningshuset
  b. boden
 13. Svinahuset
 14. Tinghöll
 15.  Pilegården
 16.  Försvarstornet
 17.  Gropahuset
 19.  Tockahuset
 21.  Tullboden

 Byalagets tomter:
 18. Vanfedet
 20.  Nyfedet
 22.  Långhusfedet
 23.  Konefedet
 24.  Timmermansfedet
 25.  Maglefedet
 26.  Rödskäggsfedet
 27.  Hyntingefedet
 28.  Tölpafedet
 29.  Pottefedet
 30.  Lillfedet
 31.  Pilefedet
 32.  Tvärfedet
 33.  Gråfedet
 34.  Skrivarefedet
 35.  Mjödfedet
 36.  Spiggafedet
 
 37.  Experimentell arkeologi och 

”prova på” område
  b. Biodling

 39.  Fotevikens Museibyggnad 
a. Entré, Restaurang &   
Butik 
b. Utställningshall 
c. Offentliga toaletter 
d. Kontor 
e. Område för skolor

Fotevikens Vikingamuseum

Toaletter
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Här kan du få se en av 
stadens smeder arbeta 
med järnsmide. Det är 
också på denna gård 
man kan få se hur man 
tillverkar glaspärlor.

10. Smedjan



På den här gården flätas det 
korgar, binds vass och halm 
till bunkar och fat, här kokas 
varm vatten som används när 
det tvättas med hemmalagad lut.
Ibland färgar man också textilier 
och garn i samarbete med Vävar-
egården.

15. Pilegården

Utanför Vikingastadens portar hittar ni vår lekyta med vikinga skepp, 
balansgång, styltor och lekhus. Här kan du delta i dagliga aktiviteter 
med spel, tävlingar och mycket mer.

Torvet är samlings-
platsen där Lag-
mannen dömmer 
brottslingar och 
verkställer straffen. 
Alla gårdar har sin 
givna plats på tor-
vet för att  bedriva 
handel.

38. Lekyta

11. Torvet med 
tingsplats

Tullboden, här håller 
munken till, det är han 
som ser till  att alla 
betalar sin skatt och 
att tillresta handelsmän 
inte försöker luras. Han 
kontrollerar att alla 
använder de rätta måtten 
och vikterna. Fusk straf-
fas med att man får sitta 
i stocken.

14. Tinghöll

Till Lagmansgården hör den stora Gilleshallen, Tinghöll. Här kan 
du möta vikingar som sitter och spelar spel sjunger och kvädar. 
Dessa vikingar kan ofta berätta sagor och sägner om forna tider. 

Tornet är stadens högsta 
byggnad, här förvarar 
man stadens vapen som 
behövs när staden skall 
försvaras. Här förvaras 
också stadens skattkista.

21. Tullboden

16. Försvarstornet



Bra att veta
Stadens hantverkare träffar du säkrast mellan kl. 11 - 15.

Vi har även ett fullt hantverks-schema under sommarhalvåret 
där du kan få lära dig tekniker, processer och traditioner i olika 
hantverk.

De olika hantverksaktiviterna kan du se på: 
http://www.fotevikensmuseum.se/d/museum/hantverksprogram

Förutom personal och byalagsmedlemmar kommer varje sommar 
ett antal studenter till  museet där de praktiserar, de håller till på 
de olika gård arna och utföra diverse sysslor och spela upp olika 
scenarier för besökarnas nöje. Vi får också ofta besök av vikingar 
från fjärran länder som bor över i något av husen en vecka eller 
två. Dessutom kommer  varje år del personer som är nyfikna på 
vikingatiden och är villiga att arbeta ett antal veckor på sommaren 
som volontärer. 

Då både får och höns går fritt inne 
i staden är det viktigt att ni som 
besökare visar hänsyn och inte låter 
barn och hundar jaga dem!

Fotevikens Café & Restaurang
I entrébyggnaden 
hittar du vår char-
miga och rust ika 
restaurang. Här kan 
du äta enklare rätter 
och riktigt god fika 
såklart. I möjlig aste 
mån använder  v i 
grönsaker, kryddor 
och bär som växer här 
på plats och likaså har vi vår egen honung. Vi har även vikingatids-
inspirerad mat så att dina smaklökar kan kittlas med lite historia. 
Restaurangen har fullständiga rättigheter. 
 Här finns också vår lilla unika butik som säljer hantverk, 
närproducerat och mycket annat. Allt med en koppling till vår 
verksamhet. Du hittar garanterat något speciellt, som blir en bra 
gåva att ta med hem till dig själv eller nära och kära. 

Museivägen 27, 236 91 Höllviken.
Tel: 040-330 800 
museum@foteviken.se
www.foteviken.se 


