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TID OG STED

Lørdag
10.00-13.00: Åbent i Bykonto-

ret/Skælskør Købmands-
gård, Algade 11

10.00-14.00: Skælskør Hallen: 
Eggeslevmagle S.G.&I.F. 
har petanquesportens dag.

11.00-14.00: Restaurant Sol-
sikken: Jazz Friends Mhz 
special Edition spiller tra-
ditionel jazz.

15.00: Galleri »kunstnerne 
På Bruuns Hjørne«: Anya 
Hinkle Trio Feat. Billy Car-
dine & Mary Lucey

Udstillinger:
Magasinet i Strandgade:  Ud-

stilling af værker af Søren 
Ankarfeldt. Åbent fredag, 
lørdag og søndag kl. 14-17.

Kosmorama
Lørdag og søndag
16.00 og 19.30: Fantastiske 

Skabninger: Dumbledores 
Hemmeligheder.

Mandag
19.00: Jeg er Zlatan

Leila Buchardt Joensson og Jørgen Poulsen er arrangørerne bag Middelalderdage & Marked i Skælskør. 
 Foto: Didde Fyhr

Skomageren er en af de håndværkere, der vil være at finde på markedet til juli. 

Af Didde Fyhr

SKÆLSKØR: Trædrejere, kæ-
dedans, middelalderøl, sko-
magere og fællesskab. Når 
Middelalderdage & Marked i 
Skælskør blænder op for før-
ste gang, bliver der noget at 
opleve for alle aldre.

- Man skal have en oplevel-
se. Man skal lære Skælskørs 
historie at kende. Man skal 
lære om middelalderen gen-
nem håndværkets historie. 
Det er ikke rollespil. Vi leger 
ikke bare. Det er simpelthen 
formidling via håndværk og 
det autentiske håndværk. 
forklarer Leila Buchardt Jo-
ensson begejstret, der sup-
pleres af Jørgen Poulsen:

- En af pointerne er, at det 
er et mindre marked, end 
man ellers ser rundt om. Det 
her, det bliver mindre, det 
bliver kvalitet på færre ting. 
Lidt, men godt-princippet.

Det har taget dem tre år 
at stable markedet på bene-
ne. Og det er med hjælp fra 
fondsmidler fra Slagelse 
Kommune, LAG kvik-mid-
ler, Trelleborg Fonden, Sla-
gelse og Skælskør turistfor-

ening, at de kan se frem til at 
skyde projektet ud over ram-
pen om knap to måneder.

- Man skal glæde sig til mu-
sikken, historien, kædedans 
og fællesskaber. Alt det, der 
opstår, når man træder ind i 
et miljø med telte, håndvær-
kere og udklædning fra mid-
delalderen, siger Leila.

- Vi har fået en flok rigtig 
gode formidlere, så kom ned 
og få en god oplevelse! Det 
bliver simpelthen bare så 
sjovt. Det kommer ikke til at 
være dyrt, for det skal være 
sådan, at en familie på fire 
kan komme, uden at det slår 
bunden ud af deres budget.

For både børn og voksne
Både på fredagens og lørda-
gens program er der noget 
for alle sjæle. Børnene kan 
se frem til at prøve kræfter 

med gamle håndværk, når 
de kan lave fliser, knuse ma-
lepuler, lave rosenkranse og 
prøve pilefletning.

- Der er også noget for både 
unge og gamle, når Mikkel 
Langbue kommer og fortæl-
ler hamrende gale historier. 
Og han er bare sjov.

Programmet byder også 
på middelalderkoncert i 
Sct. Nicolais Kirke, hatte-
modeshow, koncerter med 
den himmelske harpe og 
trommende fløjtespiller. 
For de besøgende bliver det 
også muligt at prøve gamle 
middelalderlege og se de-
monstrationer af middelal-
derens håndværk.

Børnene kan forud for den 
15. og 16. juli varme op med 
middelalder aktiviteter, 
hvis de går i skole i Slagelse 
Kommune. For udover at 

have stablet et todages mar-
ked på benene, er der sam-
tidig blevet udviklet under-
visningsmateriale til sko-
lerne i Slagelse Kommune. 
Materialet, der indeholder 
fem aktiviteter, får skolerne 
cirka en måned før marke-
det. Det er noget, som Leila 
håber, bliver taget i brug på 
skolerne.

- Aktiviteterne har alle 
noget at gøre med det, der 
kommer til at ske på mar-
kedet. De er udviklet ud fra 
de fælles mål, så materialet 
er lige til at tage i brug. På 
den måde kan Skælskørs hi-
storie formidles i fagene hi-
storie, billedkunst og hånd-
værk og design.

Middelalderbanket
Lørdag aften afsluttes Mid-
delalderdage & Marked i 

Skælskør med en middelal-
derbanket på Borreby Her-
reborg, hvor der kun bliver 
sat 90 billetter til salg. Her 
opfordrer både Leila og Jør-
gen folk til at skynde sig at 
købe billetter for at få den 
fulde oplevelse.

- Det bliver en rigtig mid-
delalderbanket hos den 
rige godsejer. Altså det er 
kulissen, der er med til at 
gøre det, for den er også fra 
1600-tallet. Så smukt. Det 
bliver med tre retter og øl på 
den helt rigtige middelalder-
måde.

- Vi glæder os så meget 
til at se alle de besøgende 
både på markedsdagene og 
til banketten om lørdagen, 
slutter Leila.

Kom til byens første Middelaldermarked
MARKED: 15.-16. 
juli afholdes Mid-
delalderdage & 
Marked ved Noret i 
Skælskør. Arrangø-
rerne bag er Leila 
Buchardt Joensson 
og Jørgen Poulsen, 
der har en stor pas-
sion for Skælskørs 
historiske fortid 
 

Af Per Vagnsø

SKÆLSKØR: 30. juni stævner 
Visens Skib ud på sit sidste 
togt landet rundt, og 16. juli 
er det Skælskør Havn, der 
får besøg af det musikalske 
fartøj, hvis besætning giver 
gratis koncert på havnen fra 
klokken 20.

Visens Skib havde pre-
miere i 2000. Drømmen var 
opstået, fordi to viseamatø-
rer på deres tursejler-ferier 
oplevede den store, fælles 
begejstring, når nogen hev 
en guitar frem. Den leven-
de musik og ikke mindst de 
danske sange og viser, som 
folk kunne forstå og oftest 
kendte og kunne synge med 
på, samlede altid flokke af 
såvel lokale som sommergæ-
ster. 

-  Egentlig skulle det coro-
naforsinkede jubilæums-
togt i 2021 have været vores 
sidste turné med Visens 
Skib, men vi kunne alligevel 
ikke nære os for at sejle ud en 
sidste gang i 2022, hvor som-
merens glæder forhåbentlig 
kan nydes uden corona-re-
striktionernes snærende 
bånd og bind, lyder det i en 
pressemeddelelse fra kap-
tajn Niels Skouby og Co. 

Tilhørerne opfordres til 
at medbringe godt humør, 
sangglæde og stole samt 
tæpper og paraplyer, hvis 
kulde eller regn truer.

Visens Skib på sidste togt anløber Skælskør

16. juli kommer det sejlende vise-
folk atter til Skælskør. PR-foto


