
Et arrangement av 
Hafrsfjordvikingene



Sist år (2007) arrangerte Hafrsfjordvikingene en stor og innholdsrik
vikingfestival på øya Rott. I årene før dette har flere av oss vært
ansvarlige for Hafrsfjordspillenes vikingmarkeder, skolearrangementer,
vikingskipene og delere av Vikingoperaen i Møllebukta.

Nå gjentar vi suksessen med et gedigent vikingmarked i Møllebukta.
Hafrsfjord Vikingmarked 2008 vil foregå fra 20. til 22. juni. Her vil
vikinger fra hele Norge, ja hele Europa, møtes til handel, stevne, lek og
kamp. Her vil de besøkende kunne få møte vikingkrigere, bueskyttere,
handelsfolk, håndverkere, musikere, flammeblåsere og mye, mye mer.
Det kommer selvfølgelig også til å seile flere vikingskip inn i Hafrsfjord.
De to første dagene vil være spesielt tilrettelagt for barn, fra lokale
skoler.

Å arrangere vikingmarked har Hafrsfjordvikingene gjort i mange år nå 
og vet hva vi holder på med, med en sunn fokus på 

autentisitet, underholdning og økonomi.



Hva vil skje?

Stavangerregionens eneste vikingmarked har et veldig spennende
program, selv om alt ikke er på plass enda. Vi kommer til å åpne hele
arrangementet med en helt spesiell åpningsseremoni, med påfølgende
stort leirbål og samling rundt bålet.
Deretter blir det en dager med et eget arrangement for barn og unge.
For flere detaljer om dette opplegget se neste side.
Hver kveld satser vi på egne spennende og unike arrangementer for
publikum med musikk og underholdning rundt leirbålet.
Fredag ettermiddag og hele lørdag blir dager for ”vanlig” besøkende,
med en levende landsby full av vikinger, som driver med handel,
forskjellig håndverk, matlagning, bryting, spill, lek og musikk.
Selvfølgelig blir det også denne dagen bueskyting, øksekasting og ikke
minst de populære vikingkampene.
Det hele avsluttes med en realistisk og dramatisk vikinggravferd, der en
død viking sendes til Valhall ved å brennes om bord på skipet sitt.



Skole‐ og barneprosjektet
Som foregående år legger vi også i år stor vekt på å tilfredsstille
nysgjerrigheten og lærelysten til barn og unge. Vårt skoleprosjekt er
etter hvert blitt en tradisjon, som nå kopieres av andre vikingfestivaler
over hele landet. Skolene forventer nesten at elevene som har hatt om
nyere jernalder og vikingtid på skolen skal kunne avslutte skoleåret med
et besøk i vår vikinglandsby. Dessverre har en del av skolene allerede
avsluttet skoleåret sitt når vi setter i gang, men Tunza 2008, FN's
internasjonale barne‐miljøkonferanse, går av stabelen samme helg.
1000 unger og ledere fra hele verden vil da bo i Madlaleiren og vi har
tilbudt disse ungene adgang til redusert pris, dersom vi får inn nok
sponsormidler. Under besøket vil barna få møte ekte vikinger, oppleve
livet i en vikinglandsby og selvfølgelig ta en kikk på de spennende og
alltid like populære vikingkampene. I landsbyen vil elevene blant annet
også selv få skyte med pil og bue, kaste øks og være med på forskjellige
leker og spill. Det er dette som gleder oss mest, det å se barneansiktene
stråle i lykke i det de forlater landsbyen. Det er stort!
Dette kommer til å bli et minne elevene tar med seg resten av livet! 



For å få til alt dette trenger vi støtte! 
I år har vi et budsjett på ”kun” 350 000,‐ Dette er et minimum for et
slikt spektakulært marked. Derfor trenger vi sponsorer som ser verdien i
det vi nå planlegger, både for voksne men spesielt barn og unge.
Det er selvfølgelig forskjellige muligheter å bidra. Alle sponsorer vil
selvfølgelig få sitt logo på våre hjemmesider og de over 5000,‐ vil få sitt
logo på vårt reklamemateriale, som brosjyrer og plakater.

Nå håper vi at dette lille skrivet har motivert dere til å ta del i dette
fantastiske prosjektet. Ønsker dere mer informasjon så stiller vi gjerne
opp og forteller i mer detalj om hva som skal skje disse dagene i juni.

Ta gjerne en kikk på hjemmesidene våre: http://hafrsfjordvikingene.no

Med vennlig hilsen – Atle Skarsten, jarl Hafrsfjordvikingene
E‐post: atle@skarsten.no
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