
Utstyrskrav for Borrefylkingen 2017

Utstyret til Borrefylkingens medlemmer skal være basert på det som er sannsynlig at norske 
vikinger fra området rundt Viken ville gått med i perioden 850-1050. 
Det forventes at medlemmer kan vise til kildegrunnlaget for sitt utstyr, og at kildegrunnlaget 
også deles med andre medlemmer. Det at andre reenactere bruker noe, eller at en 
handelsmann sier noe er saklig er ikke en kilde!
Husk også at reenactment dreier seg om å vise det typiske. Dette betyr at en i så stor grad som 
mulig bør unngå å benytte utstyr som det ikke kan sannsynliggjøres at ble brukt i vårt område 
i vikingtiden. 
Hvis du er i tvil om du kan bruke et bestemt klesplagg eller utrustning bør du ikke bruke det 
før du har et sikkert kildegrunnlag. Spør autentisitetsansvarlig om hjelp ved behov, men husk 
at det er du selv som har ansvaret for å skaffe kilder på ditt eget utstyr. 

Alle medlemmer skal ha et helhetlig bra utstyr. Dette betyr at alt utstyret man går med skal 
være passende å bruke for den sosiale klassen man representerer. Dette går på alt fra farger, 
våpen, smykker og annet utstyr. Dette betyr at en godt gjennomført utrustning og drakt 
for en trell er mye bedre enn en dårlig gjennomført utrustning og drakt for en 
aristokrat. 
Husk også at det å representere overklassen er dyrt også i dag, og en bør forsøke å unngå dette 
hvis man ikke har et ønske om å bruke mye penger på sin drakt og utrustning. 

Moderne materialer og fremstillingsmetoder bør unngås, det er imidlertid noen unntak:
• Stoff kan være vevd med moderne vev (Men bør være vevd med riktig teknikk)
• Stoff kan være farget med moderne farger, men dette skal være farger som i perioden 

kunne fremstilles med plantefarger, og det må sannsynliggjøres at planten ble benyttet 
til farging.

• Bjørkefiner er tillatt til skjold, men overflaten skal dekkes med lin eller råhud og 
males. Fargene som skal benyttes er for gulfargen er S 0570-Y20R 1501 og for 
svartfargen S8500-N. Det er viktig at malingen er matt og oljebasert. (Dette gjelder for 
moderne maling, ved bruk av historisk maling bør man ligge så tett opptil disse 
fargene som mulig)
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Nybegynner

En nybegynner er en person som ønsker å bli medlem av Borrefylkingen og som er  i 
gang med sin 6 måneders prøveperiode. En nybegynner er ikke medlem av 
Borrefylkingen, og betaler derfor ikke medlemsavgift eller har stemmerett.
En nybegynner kan delta på markeder, men har ikke mulighet til å sloss utenom rene 
treningsarrangementer så lenge dette ikke er godkjent av styret.

For å delta på arrangementer som nybegynner i Borrefylkingen må man som mininum 
ha det følgende utstyret:

Godkjente kamphansker
1 Nærstridsvåpen: Øks eller Sverd
1 Rundskjold Kan normalt sett kjøpes ferdig fra Borrefylkingen. (Skal være 
malt halvt sort, halvt gult)

1 Kjortel – av ull
1 Sett historisk bentøy (Brok og hoser, bukser) – av ull, brok kan være i lin
1 Hette – av ull
1 Belte – av lær, max 2cm bredt. 

Anbefalt utstyr:

1 par Vikingsko – av lær
1 serk* - av ull eller lin
1 Hel overkjole* – av ull
*Gjelder kun kvinner

Medlem

Et medlem har stemmerett på årsmøte og plikter å betale medlemsavgift. Man 
kan fritt delta på alle arrangementer i Norge så lenge man oppfyller 
arrangementets utstyrskrav.
Det forventes at alle medlemmer i tillegg til utstyret i oversikten under har det 
nødvendige leirutstyret. (Se egen liste)
For å bli tatt opp som et stridende medlem i Borrefylkingen må man som 
minimum ha det følgende utstyret:
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Godkjente kamphansker
Nærstridsvåpen: Øks eller Sverd*
Rundskjold (Halvt sort, halvt gult. Stripe på midten)

1 Kjortel – av ull
1 Sett historisk bentøy (Brok og hoser, bukser) – av ull, brok kan være i lin
1 Hette – av ull
1 Belte – av lær, max 2cm bredt. 
1 Par vikingsko  – av lær
1 sett historisk fyrtøy (Ildstål og flint)

* Sverd var dyrt, og derfor forbeholdt rike personer. Hvis man går med sverd 
må man derfor representere en rik person.

Anbefalt utstyr:

Pålevåpen: 1 håndsspyd eller 2 håndsspyd
1 Serk* - av ull eller lin
1 Hel overkjole* – av ull
* Gjelder kun kvinner

Ikke-stridende medlemmer har de samme kravene som stridende, med unntak av krav 
til våpenutrustning og at kvinner må ha kjole og serk.

1 Kjortel* – av ull
1 Sett historisk bentøy* (Brok og hoser, bukser) – av ull, brok kan være i lin
1 Hette – av ull
1 Belte – av lær, max 2cm bredt. 
1 Par vikingsko – av lær
1 Serk** - av ull eller lin
1 Hel overkjole** – av ull
1 sett historisk fyrtøy (Ildstål og flint)
* Gjelder kun menn
** Gjelder kun kvinner
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Leirutstyr: 

Krav:
1 Drikkebeger – av tre eller keramikk (ikke glassert)
2 Skåler/boller – av tre eller keramikk (ikke glassert)
Skje – av tre eller bein 
Skarp Kniv – med knivblad av vikingtidstype

Anbefalt utstyr:
Lin eller ullposer/vesker
Ulltepper eller sau/reinsdyrskinn
 1 Utstyrskiste (med eventuelle beslag/lås) – av tre
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