Udpluk af anmeldelser
Albertslund Posten, 14. september 2005
af Jørgen Brieghel
””Salshuset – fra drøm til virkelighed” er en flot bog på 160 sider i stift bind og smukt sat op. Blevet til med støtte fra fonde
og organisationer, som helt fra starten af det umulige forløb med at opføre en kopi af et salshus fra vikingetiden har troet på
Jørgen Poulsen og de andre vikingers vanvittige ide.”
”Bogen er på mange måder en slags praktisk håndbog i kunsten at bygge et vikingehus af helt umulige dimensioner – hvis
nogen skulle have lyst til at gøre kunsten efter.”
Historiske Værksteders Nyhedsbrev, november 2005
af Hans Ole Hansen
”Vikingelandsbyen – et historisk værksted ved Albertslund – dokumenterer nu sit arbejde med rekonstruktionen af en
fornem træbygning, et salshus fra vikingetiden, i en dejlig, gennemillustreret bog på godt 150 sider i solid indbinding.
“Salshuset – fra drøm til virkelighed” kan stå som et forbillede for den dokumentationsindsats, der for mangt et historisk
værksted ligger forude og venter, nu vi er blevet veteraner i både hus- og historiebygning.”
”Her kommer så fortællingen om “Salshuset”. Heldigvis ikke blot som en længere teknisk-faglig gennemgang, men som en
fortælling om nutidsmenneskets søgen sig vej i sin drøm om tolkningen og genoplivelsen af fjerne fortiders spor.”
Folkeskolen.dk, 14. marts 2006
af Karsten Møller
”Det er lykkedes for Jørgen Poulsen og en hærskare af frivillige at udleve drømmen om at skabe et hus fra vikingetiden.
Salshuset i Vikingelandsbyen i Albertslund er beviset. Og ikke mindst er det lykkedes med denne bog at skabe et flot stykke
boghåndværk, der fortæller om tilblivelsen af huset og de pædagogiske principper, der har ligget bag.”
”Bogen og de mere end 100 frivillige har formået at skrue et projekt sammen, således at ide, handling og pædagogik
fremstår i en højere enhed – uden at forfalde til tør pædagogisk teori.”
Danske Kommuner, nr. 4, 2006
af Tom Ekeroth
”I historien om huset og den lille landsby går pædagogik, leg og historie op i en højere enhed. Jørgen Poulsen er ikke bare
en god håndværker og pædagog. Han er også en medrivende fortæller, der blander beskrivelse af arbejdet med børnene, det
udfordrende slid med huset og historiske refleksioner.”
Sløjd, nr. 3, 2006
af Peter Bjørn From
”Salshuset er en bog, som det har været svært at lægge fra mig.
Kan du tænke dig, kære læser, noget bedre end en bog, der med begejstring fortæller om en gruppe mennesker med vidt
forskellig baggrund, som gør en fælles drøm til en virkelighed, som overskygger drømmen.”
”Bogen fortæller spændende og med begejstring om, hvordan en sløjdlærer sammen med folk fra andre faggrupper bygger
en vikingegård med alt det spændende håndværk, som dette indbefatter.
Desuden er bogen rigt illustreret med fotos, tegninger og kort, som fuldender billedet af et spændende forløb og et
usædvanlig flot resultat.
Læs den selv og få den fulde fornøjelse.”
EMU – Elektronisk Mødested for Undervisningsverdenen, maj 2006
af Bent Rasmussen
”Der er grundige beretninger om ”Salshuset”s tilblivelse, om egetræets historie, om vikingernes værktøjer, om indboet og
livet i ”Salshuset”.”
”Det er bare en flot og smuk bog, der må kunne bruges til inspiration for mange andre kommuner.”
Skalk, nr. 3, juni 2006
”Fascinerende og smukt illustreret skildring af et ambitiøst rekonstruktionsprojekt.”

