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Tur til vikingetiden
Kom med Museum Lolland-Falster på landskabstur til Fribrødre
fundstedet d. 30. juni
Turen går over private marker til det enestående fundsted syd for Stubbekøbing, hvor der i
1980'erne blev udgravet skibsdele, der stammer fra et opsamlingssted for en større flåde,
der var en vigtig brik i magtkampene i Østersøen i den tidlige middelalder. Det fredede
fundsted ligger ved Fribrødre Ås udløb i den nu inddæmmede fjord syd for Stubbekøbing.
”Fribrødre er en fordanskning af et slavisk stednavn for ”Ved Vadestedet”, nemlig ”Pry
Brode”, der igennem århundrederne er blevet til Fribrødre. Det har skabt grundlaget for
sagnet om to dødsdømte brødre, der fik deres frihed tilbage mod at slå en Lindorm ihjel.
Lindormens dødsslag med halen skulle så have formet den bugtede å og deraf navnet,”
fortæller Anna-Elisabeth Jensen arkæolog og souschef ved Museum Lolland-Falster samt
en af aftenens guider.
Kampene om Østersøen var i 1000- og 1100-tallet baseret på oversøiske angreb af
flådebårne tropper i snekker, hurtige, slanke og lette fartøjer, der kunne komme ind på
selv de fladeste kyster. Det rejste derfor en lang række spørgsmål, da der netop i
nærheden af Fribrødre Å i 1980’erne blev udgravet massive lag med dele fra skibe fra
overgangen mellem vikingetiden og middelalderen, der var bygget i slavisk skibstradition.
”Hvilken funktion har stedet haft, og var det dansk eller slavisk? Var Fribrødre Å-lokaliteten
en slavisk eller dansk reparationsplads, et slavisk brohoved på dansk grund eller en dansk
eller slavisk flådesamlingsplads, der har repareret erobrede skibe? Og kan stedet knyttes
til bestemte begivenheder? Det vil vi forsøge at svare på undervejs,” siger Anna-Elisabeth
Jensen afsluttende.
Turguiderne denne aften er arkæolog Anna-Elisabeth Jensen og arkæolog Bjørnar Måge
fra Museum Lolland-Falster.
Har man lyst til at dykke dybere ned i stedets spændende historie, skal man købe billet til
turen på museets hjemmeside.
Billedtekst: Museum Lolland-Falster
For yderligere oplysninger og interview kontakt: Anna-Elisabeth Jensen,
aej@museumlollandfalster.dk / 5121 2743
Hvornår: 30. juni 2022 kl. 19-20.30
Hvor: vejkanten lige nord for Østerbro 19, Maglebrænde, 4850 Stubbekøbing
Pris: voksne 95 kr., børn u/18 år 30 kr.
Praktisk info: Turen egner sig ikke til dårligt gående. Husk praktisk fodtøj og påklædning
efter vejret.

