
Kurs under Borrekaupangen 2018 
Courses held at the Borrekaupang 2018.  
(Kaupang was a Norse term for market-place) 
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Brikkevev/Tablet weaving 

 
Lærer Antall deltakere Materialkostnad Verktøy 

Natalie Rørbu Nilsen 
Oseberg Tekstilgruppe 
og Borrefylkingen 

7 
Alder fra 12 år 

Age from 12 years 

Garn: 1kr pr. gram. 

Brikker: 15 kr pr. stk 
 

Yarn: 1 kr pr gram. 

Tablets: 15 kr each 

 

Skyttel 

Brikker  

Belte med feste 
 
A shuttle 
Tablets 
Belt 

Beskrivelse av kurset: 

Vi lager enkle bånd etter funn fra vikingtiden. 

De fleste av dem har rundt 10 brikker.  

Antall brikker deltagerne trenger kommer an på hvilke bånd de ønsker å veve.  

Mulig jeg tar med mønster til noen på 20 brikker i tilfelle noen deltagere er 

nybegynner+.  

 

Mengden garn de trenger kommer an på antall brikker, hvor lang renning som 

settes opp og om det er 2 eller 4 tråder per brikke. 
 

 
Description: 
We will make simple belt in Viking style. 
Most patterns need about 10 tablets – it all depends on the pattern you want to 
make. 
If you are beginner+, you may want to try patterns in need of 20 tablets.  
Patterns will be provided. 
 
The amount of yarn also depends on pattern, number of tablets etc. 
 
Language: Norwegian 
 

Tilbake til innhold 

 
  



Keramikkurs/Ceramic course 

 
Lærer Antall deltakere Materialkostnad Verktøy 
Michael Artmann 
fra Danmark 

10 – 12 
Alder fra 15 år 

Age from 15 years 

Ingen 
None 

Ta med skrivesaker og 
eventuelle redskaper 
til leire 

Beskrivelse av kurset: 
Mål: Å kunne lage små gjenstander av leire som så bålbrennes. 
 
Kurset vil foregå utendørs og kursholder snakker dansk. 

 
Tools needed: Pen and paper. 
 
Goal: To make small items of clay and burn them in a fire. 
 
Language: Danish 
 

Tilbake til innhold 

 

  



Kistemaking/Chest making 

 
Lærer Antall deltakere Materialkostnad Verktøy 
Jacob Børsting 
fra Danmark 
Han er av yrke snekker, 
tilknyttet Ribe 
Vikingcenter 

6-7 
Deltagere under 15 år 
må ha med en voksen. 
Participants under 15 

years of age must 
attend with an adult. 

560 kroner til Borre vikinglag 
for høvlet trevirke. 
 
450 kroner til lærer for 
håndsmidde hengsler, spiker, 
plugger, lær, olje osv. 

To skrutvinger, blyant, 
målebånd, tommestokk, sag, 
huggjern og hammer. 
Eventuelt høvel. 

Beskrivelse av kurset: 
Det skal bygges en liten kiste i vikingtidsmodell i størrelse:  
BxLxH - 200x500x300 mm. 
 
Kurset vil foregå utendørs og kursholder snakker dansk. 
 

 
Tools needed: A pencil, two screw clamps, a measuring tape, a folding rule, a saw, 
a chisel an a hammer. Optionally a hand plane. 
 
We will make a small Viking style chest: 200x500x300 mm (WxLxH) 
 
Language: Danish 
 

Tilbake til innhold 

 
  



Skokurs/Shoe making 

 
Lærer Antall deltakere Materialkostnad Verktøy 
Alban Debber 
fra England 
Han har studert originale 
vikingtidssko og har stor 
kunnskap om lærarbeid. 

8 
Alder fra 16 år 

Age from 16 yrs 

Ca. 600 kroner Ta med skrivesaker, 
en buet syl med flat 
tupp (kan kjøpes for 
100 kr.), en syl med 
spiss tupp, en skarp 
kniv, en planke til å 
kutte på, saks, tang, 
bivoks, noe mykt tre 
eller kork til å ha 
under læret når det 
skal lages hul, en 
hammer. 

Beskrivelse av kurset: 
Deltakerne vil lære å lage et par autentiske vikingsko. De vil også lære om funn, 
få lærkunnskap og høre en og annen morsom historie. 
Du vil ikke bare få deg et selvlaget skopar, men også mønster og kunnskap så du 
kan lage sko til andre. 
 
Kurset holdes på engelsk. 
 

 
Tools needed: Pen and paper and…  
a curved awl with a bladed tip (I will bring extras of these for sale, costing 100 NOK), 
a round point awl, 
a SHARP knife, 
a board to cut on, 
scissors, 
pliers, 
beeswax, 
some soft wood or cork for underneath the leather when pricking holes, 
a hammer 

 
Students will learn how to make themselves a pair of authentic Viking shoes. 
They will also learn more about original shoe finds, some leatherworking skills 
and maybe even a few funny stories. By the end of the course, everyone will have 
their own pair of shoes, plus the patterns and knowledge to make more shoes for 
other people in the future. 
 
Alban speaks English. 
 

Tilbake til innhold 

 
 
 
  



 
 

Sølvsmedkurs/Silversmithing 

 
Lærer Antall deltakere Materialkostnad Verktøy 
Linda Zwamp 
fra Sverige. 
Hun er utdannet sølvsmed. 
Professional silversmith 

10 
Alder/age ca.:  

15 år/years 

Ca. 10 kroner pr. gram sølv Ta med skrivesaker, 
ellers har Linda alt 
som trengs. 

Beskrivelse av kurset: 
Du vil lage et eget smykke, lære å lodde på ulike måter, lære om verktøy, hvordan 
de brukes og hva som fantes i vikingtiden.   
 
Linda vil ta med bøker om vikingtidens smykker og motiv, men deltagerne kan 
gjerne ta med et motiv selv. 
 
Kurset vil bli holdt på svensk. 
 

 
Tools needed: Pen and paper 
 
You will create your own jewellery and learn how to solder in different ways. 
You will also learn about the different tools used by a silversmith. I will tell you 
how to use them, and what tools existed in the Viking Age.  
 
Linda will bring books on Viking jewellery and design, but participants may wish 
to bring their own design. 
 
Language: Swedish. 
 

Tilbake til innhold 

 
 
  



Eskesveiping/Bentwood boxes (Shaker oval boxes) 

 
Lærer Antall deltakere Materialkostnad Verktøy 
Hannes Hisch 
fra Tyskland  
(bor i Sverige) 

12 - 14 
Alder fra 14 år.  

Må være vant til verktøy 
You MUST be over 14 
years old and familiar 

with tools. 

Ca. 400 kroner, avhengig av 
materialene som velges. 

Ta med skrivesaker, 
fil eller rasp, sag, 
sandpapir, syl og 
skarp tollekniv. 

Beskrivelse av kurset: 
Deltagerne skal lage hver sin sveipeske. Kursleder høvler til materialene til siden 
på sveipen, og bøyer dem til. Deltakerne sager ut og klargjør bunn og lokk 
(Hannes tar med forskjellige tresorter) og lærer å «sy sammen» endene på 
sveipen med tæger, pluss dekorere boksen med Hedebymønster.  
 
Målet er at alle på kurset skal dra hjem med et ferdig produkt. 
 
Kurset vil foregå på svensk/tysk og litt engelsk. 

 
Tools needed: Pen and paper, file and or grate, saw, sandpaper, awl, sharp sheath 
knife 
 
Learn how to make your own «Shaker box».  The teacher will prepare the “walls” 
of the box and bend them to the correct form. The pupils make the lid and 
bottom of the box (Hannes will provide different types of wood) 
You will learn how to “sew together” the box and decorate it in Hedeby-pattern. 
 
The course aim is that everyone should take home a finished product. 
 
Hannes speaks Swedish, German and some English. 
 

Tilbake til innhold 

 

  



 

Kurs i buelaging/Bow making course 

 
Lærer Antall deltakere Materialkostnad/material cost 
Bjørnar Hasle 
Lang erfaring med 
produksjon av historiske 
piler og buer 

8 
Alder fra 16 år 

Age from 16 yrs 
 

Emne: 250 NOK 
Streng og div. 50 NOK 

Totalt 300 NOK 

Verktøy 
 Rasp og fil.  

o Bacho har bra og prisgunstige produkter.  
o Eventuelt hovrasp 

 Sikling 
 Liten høvel/sponhøvel. 

 Tynn rasp til nokkhakk. (kan lånes) 
 Motorsagfil i to størrelser. 
 Litt sandpapir 80-180-320 
 Liten skrustikke med hurtigkobling 
 Blyant og snor på minst 2,5meter. 

 
Alt dette fås på Clas Ohlson, Biltema og Jula 

Kursholder tar med spesialverktøy og det er mulig å låne litt av hvert. 
 

Tools  
 Rasp and file.  
 Card scraper 

 A small hand plane 

 A thin rasp for the nock. (May be borrowed) 
 Chainsaw sharpener – two sizes. 
 Som sandpaper 80-180-320 
 A small vise  
 A pencil and a string over 2,5 meters. 

 
Some special tools may be borrowed. 
 
Language: Norwegian/english. 
 

Tilbake til innhold 

tel:80-180-320
tel:80-180-320

