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NOVEMBERFEST 2019

FYRORNA

VIKINGAR OCH KORVGRILLNING
Festrepresentanter
Olivia Ros 4A, oliviaros@hotmail.com - korvgrillningen
Sara Gombri 4B, sara@skrivstil.com – idéer (prylar, aktiviteter, utsmyckning, rekvisita…)
Tina Sundholm 4B, mitt.barnen@gmail.com – dokumentationsansvarig samt ansvarig för google
spreadsheets (prylar, schema, rekvisitainsamling…) och mejlkontakt med föräldrarna!
Två klasser i samverkan 4A +4B
Förberedelser
Första utskicket gjordes den 22/9! Utskicket innehöll tips och idéer om själva utformningen av
”Vikinga-huset” samt en lång lista på saker att skapa, i bästa Vikingastil.
20/10 utskick med google spreadsheets att skriva upp sig på olika saker att skapa.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RNK6DKeU45wCb7BRLyUXiCyiX8OhlrQCHJQ2WV9MOw/edit?usp=sharing
Utskick med preliminärt schema gjordes den 27/10. Positionerna (aktiviteterna) var något oklara,
men vi uppskattade bemanningsbehovet och därför gjordes utskicket i preliminärt skick. Föräldrarna
hade också efterfrågat schema för att kunna planera.
Möte mellan Sara och Tina som resulterar i ett nytt utskick den 3/11 med mer detaljerad information
kring aktiviteter och positioner.
Utskick den 15/11 med uppmaning om att skriva upp sig där pass saknas.
Vid denna tidpunkt har det blivit tydligt att det inte går att få till bemanning (11 pers på samtliga pass
på två årskurser), varför vi beslutade att pendelflätningen utgår. Således 10 pers på samtliga pass.
Sara Gombrii tar dock på sig att stå för pendelflätningen på egen hand, i mån av tid.
Slutligt utskick den 17/11 med info om de få pass som behöver bemannas samt om rekvisitaönskemål.
Bidrag- från varje familj

· Vikingajulpynt (ex. skäggiga vikingar!)

35

· Vikingajulpynt (Fårskinnsrester är perfekta till skäggiga pynt!).

10

· Skäggolja (det finns fullt med DIY-recept på nätet att testa)

8

· Deo (det finns fullt med DIY-recept på nätet att testa)

20

· Tovade tvålar

30

· Fågelmat (till Hugin & Munin)

35

· Bivaxdukar (använd då tyger i de färgval vi nämnt)

36

· Bivaxbrödpåsar (använd då tyger i de färgval vi nämnt)

10
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· Disktrasor (stickade eller virkade i de färgval vi nämnt)

5

· Grytlappar (stickade eller virkade i de färgval vi nämnt, eller pyntade med runor)

25

· Grytunderlägg (trä, metall eller garn)

20

· Skärbrädor

10

· Knäckebröd

91

· Tovade drakar

16

· Tovade äpplen (Iduns) alt. torkade äppelringar (också Iduns)

35

· Tovade korpar

4

· Raggsockor, hosor (ingen viking ville frysa)

1

· Påtdockor

8

· Bokmärken i läder med vikingamönster/runor

30

· Stickade eller nålbundna produkter, t.ex. vantar eller handledsvärmare

11

· Vikingainspirerade pinnar till julskinkan (i trä med ett äpple eller en viking upptill)

10

· Slöjdade köksredskap (slevar, sticknålar o.dy.l.)

18

· Slöjdade svärd (trä & läder)

24

· Slöjdade sköldar (trä & läder)

25

· Memory med figurer från nordisk mytologi

10

· Hnefatafl-spel av läder, trä, sten (med spelinstruktioner)

2

· Läderarmband

20

· Litteratur (om vikingar till Mimers brunn, där dessa kan säljas)

10

· Honung (har någon av er, eller känner ni någon som har, bin?)

5

· Övrigt
· Halsband: OBS! FULLT - behövs inga fler halsband!

65
104

-Handstöpta ljus

40

-Väskor i skinn

20

-Nålbindningsnålar

10

-Tovade bollar

5

- armband

34

- ekoprint brevpapper

10

Näverkorgar för bröd

2

- örhängen

4

- ringar

3

- böcker om vikingapyssel

Bidrag- från föräldraföreningen
Vi fick 25000 kr i bidrag från föräldraföreningen, till korvgrillningen.

10
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Åtgång
Vi fick in de prylar vi begärt. Åtgången var god vad gäller sköldar, svärd, fågelmat, musli, knäckebröd,
handstöpta ljus, honung, bivaxdukar, hårolja, deo etc. Halsband och armband var det lägre
efterfrågan på. Det som blev kvar var halsband, armband, tovade broschar, några förpackningar
knäckebröd, stickade sockor, bokmärken i skinn etc.
Korv-feedback från de som gjorde korvståndet 2019. Kontaktperson för praktiska frågor: Markus
Lagerwall markus.lagerwall@me.com – 070-6257707 (pappa till Love och Hedda, som 2019 gick i 1B
och 4B).
Inköp: Vi köpte in ekologisk korv från Stora Ekeby Gård (https://storaekeby.se/), av gårdens
innehavare Susanne Esseen: 070-3683051 - susanne@storaekeby.se Av Susanne köpte vi enbart korv
med kött. Hon är supertrevlig och hjälpsam! Vi köpte färdig ekologisk korv för 160 kr/kg. Se tabell
nedan för mer info. Vegokorv och alla tillbehör köpte vi från Martin Servera
(https://www.martinservera.se/) där föräldraföreningen numera har konto. Produkt Mängd Vikt per
st. Kommentar Choritzo 500 st 60 g Alla tog slut Lammkorv 500 st 60 g Alla tog slut Grillkorv 500 st 60
g Alla tog slut Wienerkorv 1000 st 60 g 500 blev över, skänktes till Stadsmissionen Vegokorv 300 st 60
g Alla tog slut Surkål 10 kg Vi gjorde den själva, allt tog slut. Smakis 936 st 25 cl, apelsin, päron och
svart vinbär 312 av varje. Ca 90 st överblivna skänktes till Fritidsklubben Senap 1 st 5,75 kg Ketchup 2
st 5,75 kg st Korvbröd 2800 Både vanliga och glutenfria
Wienerkorvarna prioriterades bort av folk eftersom de andra korvarna var så himla populära.
Surkålen som vi gjorde var mycket uppskattad, vi gjorde på 10 kg vitkål, kunde gjort på 15 kg.

Prissättning
Aktiviteter:
Frisörsalongen: 5:- enkel fläta/tofs, 10:- inbakad/utbakad fläta, 20:- vikingafrisyr (många barn som
ville ha flätor! Kul!)
Holmgången: gratis
Priser på korv:
Lammkorv och chorizo 30 kr.
Vego, grill och wiener 20 kr.
Surkål (hemgjord såklart!) 10 kr.
Festis eller motsvarande 10 kr
Prylar:
Priser mellan 15-200 kr. Från de billigaste knäckebröden till slöjdade sköldar, handstickat etc som
såldes lite dyrare. Det visade sig att vi kunde ta 100:- för en stor burk honung utan problem.
Prissättningen var nog god med tanke på att saker blev sålda, men utan att slumpas bort.

Lokal/plats/utformning
Marknadsplatsen klassrum:
Här dukar vi upp för allt som ska säljas! Vi ser också till att hålla toan ren. Borden ställes utmed
fönstren som fortsätter som långbord framme vid tavlan. Bakom bänkarna längst fram sitter vi och
expedierar de som vill köpa. Vi har även bord i fyrkant i mitten, som handelsplats. Alla prylar får dock
inte plats varför samtliga ytor (bänken till vänster med alla lådor, diskbänken och bänken längst bak i
klassrummet) får tjäna som avställningsytor för allehanda ting att sälja.
Pyntas med tyger i beige, grönt etc. Krokiga grenar, fårskinnsfällar.
Hallen smyckas med de två vikingarunorna från förrådet och med fotoplanken som tillverkas av
föräldrar i 4B. Vi använder också en högtalare som spelar vikingamusik från Spotify. Förhöjer
verkligen vikingakänslan!
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Vikingagillet klassrum:
• Frisörsalong – här försöker vi efter bästa förmåga att skapa en salong med vikingatema
(träkam, hårfagernytt med vackra bilder på vikingafrisyrer etc…)
• Pendelflätning – lek som innebär att två personer pendlar garn som sedan formas som en
fläta! Typisk vikingalek.
• Holmgången – gammal hederlig lek där två personer sitter på en stock och försöker knuffa
ned varandra med hjälp av kuddar.
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Korvgrillningen – Särimners grill
Hur ni bygger ihop själva korvkiosken… Någon har för länge sedan gjort en byggsats som egentligen
är väldigt bra, men inte helt självklart hur den ska byggas ihop. Så här gjorde vi 2019, tror inte det går
att sätta ihop på så många andra sätt. Börja med att dela upp de olika reglarna i olika högar, lika
reglar i respektive hög. Alla delar skjuts/trycks ihop, det enda som skruvas är snedsträva på långsida
och kortsida. Alla bilder är tagna från samma plats, förutom närbilderna såklart.
Lägg reglar i framkant och bakkant av kiosken. Så här sitter de ihop i de fyra hörnen.
Mittstolpe ena sidan. Hörnstolpe samma sida.
Takbalkar på plats. Takbalk på upplag.
Överliggare på takbalk på mittstolpen. Överliggare på takbalk på hörnstolpen.
Takbalkar, överliggare och sparrar högst upp. Sparrarnas upplag på överliggaren.
Taksparrar på överliggare. Taksparrar på hörnet.
Sen är det bara att skruva snedsträvor, en längs hela kortsidan och en i ena (så man kan ha en grill i
andra) facket på baksidan.
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Arbetspass
Google Spreadsheets används. Beläggningen ser ut som följer:
Fredag - bygga: kl 15-20 ca 15
Söndag - riva: kl 17-20 ca 14
Lördag/Söndag
Grillen

10-12
6 pers

12-14
6 pers

14-16
6 pers

Lördag/Söndag
Marknadsplatsen
Frisörsalongen
Holmgången

11-13
2 pers
1 pers
1 pers

13-15
2 pers
1 pers
1 pers

15-17
2 pers
1 pers
1 pers

16-18
6 pers

Hustomte (+ pendelflätningen) hela helgen: Sara Gombrii (Agnes 4B)

Summering
En reflektion kring det arbete som festrepresentanterna behöver lägga ner är att det krävs minst två
personer från varje klass. I stort skedde den största delen av planeringen och kontakten mellan Sara
och mig (Tina), båda från klass 4B. Det var lite tunt. I övrigt oerhört god kvalitet på de prylar som
skapats och bakats! Kul att se! Vi fick beröm av en äldre dam: ”Jag har varit här sedan 1968 och detta
är den finaste vikingamarknaden jag någonsin har sett”. Väldigt roligt att höra!

