Jydskevestkysten
L ø r d a g 5 . a u g u s t 2 0 17

12 r i be-br a m m i ng

Verdens førende vikingekongres
bliver holdt i ribe
i den kommende uge indtager historikere, forskere og professorer fra hele verden ribe for at deltage
i den internationale Viking Congress, der for blot anden gang afholdes i Danmark.
Kultur
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ribe: Verdens største og mest
prestigefyldte vikingekongress gæster i den kommende uge Ribe, hvor historikere, forskere og professorer
fra hele verden over tre dage skal holde oplæg på Ribe
Katedralskole og besøge Ribe
Vikingecenter.
Den internationale Viking Congress starter i morgen, søndag, i København,
hvor kongressen officielt åb-

nes kl. 10.15 af dronning Margrethe, hvorefter alle deltagerne tirsdag transporteres
til Ribe, hvor anden del af
den store kongres foregår.
- Det er den fineste og mest
prestigefyldte kongres i verden, hvor pinger fra hele det
internationale vikingemiljø
samles for at diskutere nyheder indenfor området, siger
leder af arkæologienheden
hos Sydvestjyske Museer,
Morten Søvsø, der også sidder med i kongressens organisationskomité.
- Set ud fra et lokalt perspektiv er det jo strålende, at

man har valgt at placere det
her, og det er flot, at vi nu får
alle de dygtigste mennesker
på området hertil, siger Morten Søvsø.

ribe Vikingecenter

Kongressen er den 18., siden
den første fandt sted i Lerwick på Shetlandsøerne i
1950, og den har kun én gang
tidligere været afholdt i Danmark, og det var i 1977, da Århus var vært.
- Det hele startede umiddelbart efter 2. verdenskrig,
og dette medførte i mange år,
at kongressen havde en tung,

nordatlantisk slagside, fordi
flere lande ikke fik lov til at
være med. Nu har man åbnet
mere op, så der også er folk
fra blandt andet Tyskland,
Polen og Frankrig med, siger
Morten Søvsø og forklarer, at
der i 2017 er 155 deltagere fra
hele verden med.
Morten Søvsø skal selv
holde et oplæg 9. august på
kongressen, der åbnes i Ribe af direktør for Sydvestjyske Museer, Flemming Just,
og mens deltagerne er i Ribe
skal de blandt andet opleve
byens gamle gader, udgravninger og besøge Ribe Dom-

FaKta
Samarbejde
Den 18. Viking Congress, der finder sted fra 6.-12.
august, arrangeres i et samarbejde mellem Nationalmuseet,
Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Sydvestjyske
Museer.
I løbet af kongressen skal deltagerne blandt andet også
besøge Vikingeskibsmuseet i Roskilde, Jelling Stenene,
Vikingeborgen Trelleborg og på ekskursion til Hedeby i
Tyskland.

kirke, inden den 18. Viking
Congress afsluttes fredag den
11. august klokken 18 med en

afsluttende middag på Ribe
Vikingecenter og medfølgende rundtur.

Sjældent vikingesmykke på kort visit i Ribe
et af vikingetidens fineste smykke kan fra 9. august og få dage frem opleves på museet ribes Vikinger
ViKinger
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ribe: Fra onsdag den 9. til fredag den 11. august kan gæster
på Museet Ribes Vikinger beundre et af vikingetidens fi-

neste smykker.
Der er tale om en såkaldt
ringnål, som kongen gav bort
til sine mest betroede mænd,
og smykket, hvis ring er cirka otte centimeter i diameter, er fundet på den tyske
vadehavsø Sylt i 1960’erne
og vidner om, at der engang

i 900-tallet har boet en viking
med meget høj status på øen.
Overinspektør Morten
Søvsø fra Sydvestjyske Museer forklarer, at kongens gaver blev lavet af tidens bedste
håndværkere. Ringnålen fra
Sylt er ingen undtagelse, og
den er et eksempel på guld-

smedearbejde af meget høj
kvalitet, hvor en sølvring er
udsmykket med kugler, indlagt mørkere metal og guldfiligran.
Ringnåle blev brugt til at
holde mandens kappe sammen ved højre skulder, så
sværdarmen var fri.

Det er lykkedes Sydvestjyske Museer at låne det fornemme eksempel på vikingetidens guldsmedekunst
i to dage i forbindelse med
den internationale Viking
Congress, der holdes i Ribe i
den kommende uge.

Man skal være hurtig, hvis
man vil opleve det fantastiske
vikingesmykke, der i den
kommende uge gæster Ribe.
det udstilles kun i to dage.
Foto: Martin segschneider

Silden skyllet ned
med vodka og juice
På andendagen af brammings fire dages byfest
var der tidligt fredag eftermiddag godt gang i
det store telt til det traditionsrige sildebord.
FeSt
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bramming: 22-årige Stine Egegaard
var i højt humør tidligt fredag eftermiddagen. Sammen med en
halv snes gode venner fra Gørding
og Bramming var hun godt i gang
med at skåle, sejle op ad åen og
skrue godt op for festen ved det traditionsrige sildebord, som år efter
år er et af de store hit hos de unge
og yngre fra Bramming og omegn.
- Sildebordet skal man bare med
til. Her møder du alle dine gamle venner, og alle dem der er rejst
fra Bramming kommer også. Så vi
kender hinanden og har en fed fest,
konstaterede Stine, da hun skålede
i vodka og juice med sin navnesø-

ster Stine Boysen og Nikolai Rasmussen, som begge kommer fra
Gørding.
Stine Egegaard er nu flyttet fra
Gørding til Bramming. Hun læser
til lærer på seminariet i Esbjerg,
men fredag eftermiddag havde
hun dog fokus på alt andet end lærerstudiet.
- Her handler det om at have en
fed fest. Vi er en flok på ti, som er
sammen, og vi skal bare hygge os.
Og når sildebordet er færdig tager
vi hjem til mig og varmer op til aftenens fest, siger Stine.
Simon Jakobsen, ingeniørstuderende i Odense - med en fortid i Bramming - var med i Stines
"slæng" fredag eftermiddag.
- Jeg har været med til sildebord
siden jeg var 16 år. De første par år
måtte vi ikke købe alkohol, men det

nikolai Rasmussen, stine Boysen og stine egegaard skålede i vodka og juice ved sildebordet fredag eftermiddag i det
store festtelt ved byfesten i Bramming. Foto: Ole Maass.
må vi nu. Så nu tager vi revanche.
Det fedeste ved Bramming er by-

festen. Her er du sikker på at møde alle dine gamle venner. Det kan

kun blive en god dag, lyder det fra
Simon Jakobsen.

