
Skælskør - en middelalderby

Undervisningsmateriale med Fælles mål for billedkunst, håndværk og Undervisningsmateriale med Fælles mål for billedkunst, håndværk og 
design og historie fagenedesign og historie fagene



Middelalderens kunst & håndværk

Undervisningsmaterialet er udarbejdet i forbindelse med arrangementet Middelalder-
dage & marked i Skælskør 2022 og har fokus på lokale fund i Skælskør og omegn fra 
middelalderen. Formålet er at inspirere skoler og skolefritidsordninger til at arbejde 

med lokalhistorien i billedkunst, historie og håndværk og design fagene fra indskoling 
til mellemtrinnet samt valghold i udskolingen. De fem undervisningsaktiviteter dækker 

udvalgte fælles faglige mål og kan differentieres på de forskellige årgange. 
De faglige mål for fagene er anført efter hver aktivitet.

Kom til Middelalderdage & marked d. 15.- 16. juli og besøg middelalderens håndværke-
re i deres værksteder. I dette undervisningsmateriale kan du øve dig og blive klogere på 
Skælskør by, våbenskjold og byvåben, munkene i karmeliterklostret, det flotte kors som 

arkæologerne fandt i en grav på klostrets kirkegård, hvad man skrev på før papiret, hvor-
dan gulvfliser i kirker og klostre blev lavet, og hvad folk i middelalderen havde i deres 

bæltepunge!

Projektet er støttet af Slagelse Kommune, LAG Landudvikling Slagelse, Trelleborg Fon-
den, Spar Nord Fonden, Skælskør Turistforening/Slagelse Turistforening. 

Sponsor: Super Brugsen Skælskør

Følg Middelalderdage & marked i Skælskør  på Facebook
https://www.facebook.com/karmelitermunk

og www.kultunaut.dk
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Skælskør har en spændende hi-
storie lang tid før, det vi første 
gang læser om byen. Helt tilbage 
til stenalderen ved vi, at menne-
sker har levet her og levet godt. 
Også den gang var muslinger 
en yndet spise sammen med de 
fisk, man fik til at gå i ruserne, 
eller man fangede med kroge 
eller lyster. Vandstanden i Skæl-
skør var lavere dengang, og der 
er fundet bopladser i bæltet ved 
Tudse Hage. Marinearkæologer 
har fundet og bjerget mange 
fine fund, som du bl.a. kan læse 
om i rapporten ’Tudse Hage – 
Storvildt jægeren ved fjorden’ 
(Lotz). 
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Skælskør - kongernes by!
(mest for undervisere)

Skelfiskør nævnes i Kong Valdemars jordebog, der stammer 
fra 1200-1300-tallet (Mikkelsen 2013). Byen var Valdemar 
Sejrs familieejendom. En by der gennem historien ofte er be-
søgt af konger. Som hovedoverfartssted til Fyn, var kongebyen 
en anset købstad. Man kan tænke sig til det pulserende byliv, 
der er fulgt med i form af håndværkere og handelsfolk. 
Tydelige spor fra middelalder og renæssance går gennem byen 
fra Skt. Nicolais Kirke, Latinskolen, Vestergade, Peder Reedtz 
Gård (Skælskør Bymuseum), Karmeliterklostret (Algade) til 
Borreby Herreborg. 

Skælskør Bymuseum har en 
folder, der fortæller om nog-
le af fundene. 
Senere i Vikingetiden ken-
der vi en meget fin og vær-
difuld sølvskat gravet ned på 
Omø, kendt som Omøskat-
ten. Der fandt man endvide-
re en bue af taks, det bedste 
træ vi kender til buer. 

Kong Valdemars jordebog
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I Smedegade, Slagelse by, er 
der fundet en stor møntskat 
fra 1300-tallet (Nationalmu-
seet). Skatten omfattede 186 
guldmønter, 269 sølvmøn-
ter, fire sølvbarrer og en lang 
række smykker fx syv meget 
fine fingerringe (Mikkelsen 
36:2013). I fundet var des-
uden våbenhægter, der blev 
påsyet dragter. Hægterne 
kunne være et miniature-vå-
benskjold fx to løver der hol-
der et våbenskjold mellem 
sig. Flere af hægterne har mu-
ligvis tilhørt rige slægter på 
Sjælland (Mikkelsen 2013). 
Se aktivitet 1. 

Som overfartssted og købstad 
med handel og håndværk var 
håndværkerne samlet i gilder 
og lav. De havde hver især et 
sæt vedtægter, kaldet skrå-
er. Man kender den præci-
se ordlyd for fire vedtægter; 
skomagermestrene (1471), 
skomagersvendene (c.1450), 
smedene (1469) og bagerne 
(1471) (Mikkelsen 37:2013). 

I Skælskør har vi Borreby Her-
reborg, hvis ældste våbenskjold 
fører tilbage til Friis slægten. 
Antvorskov kloster og ruin i 
Slagelse rummer ligeledes en 
stor fortælling om Johanitter-
ordenen og kongeresidens. 

I omegnen findes middelalderens kirker herunder Ørslev 
Kirke med den berømte ’Dansefrise’.  Kædedanse var    
populære i middelalderen. Dans med på Middelalderdage & 
marked i Skælskør 2022, hvor musikerne byder op til dans.

Her er skomageren, Karl-Heinz. 
Ham kan du møde på Middelalder-
dage & marked i Skælskør 2022.



Det tidligere rådhus fra 
1896, ligger på byens æld-
ste torv ”Gammeltorv” og 
har fundet inspiration i det 
middelalderlige fx nygotiske 
spidsbuede vinduer. Foran 
rådhuset er gildernes sym-
boler. 
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Her er trædrejeren, Jørgen, og middelaldermaleren, Leila. 
Dem kan du møde i deres værksteder på Middelalderdage 
& marked i Skælskør 2022



I Slagelse var Johanitterordenen på 
Antvorskov Kloster*. Johanitterne 
aflagde munkeed og hjalp de syge     
(hospital). 
Middelalderens riddere (hirdmænd) 
havde til opgave at kæmpe for konge 
og retfærdighed. Ud over sværd og 
rustning havde ridderen et skjold. På 
skjoldet var malet hans eget person-
lige mærke. I løbet af middelalderen 
blev det almindeligt, at de rige famili-
er brugte et nedarvet mærke til at for-
tælle deres historie. Store byer kunne 
også have sit eget byvåben, som en 
måde at vise, hvem de var. 
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Materialer: Alt efter hvad du tegner/
maler på. Du kan lave dit personlige vå-
benskjold på papir, træ eller stof. Primær-
farver; gul, blå og rød + sort, hvid og evt. 
sølv/guld. (Gul+blå=grøn. Blå+rød=lilla. 
Gul+rød=orange. Grøn+ orange=brun).

*Antvorskov Kloster blev grundlagt af Kong Valdemar den Store. Kong Frederik II omdøber senere anlægget til Antvorskov Slot, hvor 
kongen dør i 1588. Fra Frederik IVs tid, 1717, bliver ejendommen ryttergods indtil 1774, hvor ryttergods-ordningen var nedlagt og 
slottet med tilliggende bortsælges ved auktion.

Skælskørs byvåben har skiftet udseende et par gange over årene. Men der er næ-
sten altid en musling ved en bro mellem to kirkelige bygninger. Måske Karme-
literklostret, der engang lå i Algade (se aktivitet 3) og Skt. Nicolai Kirke, som er 
beskyttet af de søfarendes helgen. Navnet Skælskør kommer fra det gamle navn 
Skelfiskør, der betyder ’muslingestrandbredden’ (skelfisk=skaldyr + ør=strand-
bred). Byen fik navnet, fordi der var mange muslinger på strandbredden. Det 
har folket spist helt tilbage i stenalderen.

1. Lav dit eget våbenskjold

Elever fra Antvorskov skole 
arbejder med våbenskjold



På internettet kan du finde fle-
re forskellige våbenskjolde til 
inspiration, når du skal lave 
dit eget. Symboler og farver 
var vigtige i et våbenskjold og 
havde forskellige betydninger. 
Hvad synes du passer bedst til 
dig? En løve, drage, ørn, lilje, 
rose, due, geviret fra en hjort? 
Blå kunne betyde troskab, den 
grønne farve, håb, og den hvi-
de, uskyld. Der var gerne 2-3 
farver i ét skjold. 
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Farverne var rød, brun, grøn, 
orange, blå, lilla, gul, hvid, 
sort, sølv og guld. Kan du 
huske, hvordan man blander 
farver?

Her er det danske våben-
skjold. Hvad betyder symbo-
lerne her mon? 

Nedenfor Borreby Herre-
borg (Castenschiold) og det 
ældste familiemærke (Friis 
slægten) har tre sorte egern.  

Farver og symboler i middelalderen

Skælskør segl og byvåben gennem tiden

             Castenschiold                             Friis mærke



Skabelon (print evt. A3)
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Fælles mål for Billedkunst efter 3. kl.: 

Kompetencemål: Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder. 
Færdigheds- og vidensområder og -mål: Tegning og grafik: Fase 1 & 2. Maleri & colla-
ge: Fase 1.

Kompetencemål: Eleven kan samtale om egne og andres billeder. 
Færdigheds- og vidensområder og -mål: Billegenrer og Billedfunktion: Fase 1-3. 

Fælles mål for Historie efter 4. kl.

Kompetencemål: Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden
Færdigheds- og vidensområder og -mål: Historiske spor: Fase 1

Kompetencemål: Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger 
historie
Færdigheds- og vidensområder og -mål: Historisk bevidsthed: Fase 1
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Peter Pottemager på Stenstuegade i Slagelse (Kristian-
sen 2001) var god til at lave fliser i 1600-tallet. På bil-
ledet er det en munk, der laver munkesten (mursten) 
af ler, som brændes og kan bruges til at bygge kirker 
og huse. Gulvet var lavet af fliser. Du kan lave din egen 
middelalder gulvflise af flere materialer, og tegne di-
rekte i leret med en spids genstand. 
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2. Lav din egen middelalder gulvflise

Det er godt at lave en tegning af motivet først, så du ved, 
hvad du skal tegne i leret. Eller du kan lave et stempel i 
træ eller 3D print, som kan bruges flere gange. Herefter 
brændes din flise i en ovn. Har du ikke mulighed for at 
få din flise brændt, kan du lave den i andet materiale.

Materialer: Ler, Fimoler eller Trylledej (2 
kopper mel • 1 kop fint salt • 1 kop varm 
vand • 1 spsk. madolie). Du kan finde in-
spiration i skabelonen og billederne herun-
der. Lav evt. jeres eget stempel (håndværk 
& design) som 3D print. 
Flisestørrelse: c. 20 x 20 cm

Romanske gulvfliser

På flere romanske fliser har man brugt 
det samme træstempel til ornamentik-
ken (fx arabiske mønstre). Flisetyperne 
er fra 1200-tallet. Romanske fliser med 
bladslyngende reliefmotiver, glaseret 
i gule, røde og mørkegrønne farver er 
tidstypiske i 1200-tallets sjællandske 
kirker og klostre.



Kirkens middelalderfliser fandtes i et utal af farver. Farverne; rød, grøn og gulbrun 
var de mest anvendte. Fliserne blev brugt i kirkegulvet, hvor de indgik sammen med 
de ornamenterede gulvfliser. 

Nedenfor er fliser af fransk-engelsk art. Under den klare glasur fremstår figurerne 
med indlagt hvid pibeler i fordybede relieffer. Figurerne forestiller løver, liljer og 
planter med fire blade. Anvendt i Sct. Bendts kirke i 1300-tallet. Skabelonen (s.12)
viser en liljeflise, som de kendes fra Sct. Mikkels Kirke i Slagelse.
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Gotiske gulvfliser



Skabelon (ikke målfast)

Liljeflise som dem, der kendes fra Sct. Mikkels Kirke, Slagelse. Tegning: O.K. 1996 (Kristiansen 2001)
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Fælles mål for Billedkunst efter 3.kl. 

Kompetencemål: Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder 
Færdigheds- og vidensområder og -mål: Skulptur & arkitektur: Fase 1

Kompetencemål: Eleven kan samtale om egne og andres billeder
Færdigheds- og vidensområder og -mål: Billedgenrer: Fase 1-3. Billedfunktion: Fase 
1-2

Efter 6. kl. 

Kompetencemål: Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt 
på tematisering
Færdigheds- og vidensområder og -mål: Skulptur & arkitektur: Fase 2-3

Kompetencemål: Eleven kan analysere og vurdere billeders anvendelse inden for 
forskellige kultur- og fagområder
Færdigheds- og vidensområder og -mål: Billedgenrer: Fase 1-2

Fælles mål for Håndværk & Design

Efter 3./4./5./6. klassetrin

Kompetencemål:Eleven kan forarbejde materialer i forhold til produktets form, 
funktion og udtryk
Færdigheds- og vidensområder og -mål: Materialekombination og udtryk: Fase 3

Kompetencemål:Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen pro-
duktfremstilling
Færdigheds- og vidensområder og -mål: Produktrealisering: Fase 1

Fælles mål for Historie efter 4. kl.

Kompetencemål: Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden
Færdigheds- og vidensområder og -mål: Historiske spor: Fase 1

Kompetencemål: Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger 
historie
Færdigheds- og vidensområder og -mål: Historisk bevidsthed: Fase 1

Efter 6 kl. 

Kompetencemål: Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder.
Færdigheds- og vidensområder og -mål: Kronologi, brud & kontinuitet: Fase 1

13



14

Skælskør krucifikset har oprindelig været fæstnet til noget (hullerne). Måske et alter 
eller et større trækors? Læg mærke til at Kristus på korset ikke ser lidende ud, men 
har ret ryg og ser direkte på den, der kigger på ham.

Om manden i graven var en munk eller en rig mand fra omegnen, ved vi ikke, men 
karmelitermunkene tilhørte en ’tiggerorden’ og var ikke selv rige. I gravene er der 
fundet mange ældre mænd uden tegn på sygdom. Klostret kan have været en form 
for ’alderdomshjem’ for byens gamle. 

3. Skælskør krucifikset (korset)

Skælskør krucifikset (1200-1250) blev fun-
det i en grav under udgravningen af Karme-
literklostret (1418-1532) i 1996, og er det, vi 
kalder for Danefæ. Algade 11 menes at have 
været adgangsvejen til klostret og kloster-
kirken. 
Der var ikke meget tilbage af manden, som 
havde korset med sig i graven. Han var 30-
35 år og har levet godt. Krucifikset lå ved 
hans højre skulder. Som gravgave var kru-
cifikset en meget værdifuld gave. Den er 
støbt i kobber, forgyldt og dekoreret med fin 
emaljeteknik. Den slags kors har man kunne 
lave i Frankrig, i en by som hedder Limoges 
i 1200-tallet. Farverne på korset er: guld, blå, 
brunrød og hvid. Korset opbevares på Borg-
centret i Vordingborg og måler 22 x 12 cm.
Du kan se korset på Skælskør Bymuseum d. 
13. juli, hvor der er keramikfestival i byen.

Opgave: Hvad betyder korset for dig? Lav et bud på dit eget kors. Du kan lave 
dit kors med inspiration fra Skælskør korset. Farvelæg skabelonen, eller brug 
den som skabelon til træskæring eller linoleumssnit, T-shirt design, 3D print, 
lerfigur mv. Overvej hvilke farver du vil anvende. Tænk på hvad farverne har 
betydet i middelalderen (som i aktivitet 1). Guld betød visdom og kan erstat-
tes med den gule farve.  



Skabelon (ikke målfast)

Skælskør krucifiks. Tegning: L.B. Joensson 2022
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Fælles mål for Billedkunst efter 3 kl. 

Kompetencemål: Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder 
Færdigheds- og vidensområder og -mål: Tegning og grafik: Fase 1 & 3. Maleri & collage: 
Fase 1. Skulptur & arkitektur: Fase 1-2

Kompetencemål: Eleven kan samtale om egne og andres billeder. 
Færdigheds- og vidensområder og -mål: Billegenrer og Billedfunktion: Fase 1-3. 

Efter 6 kl. 

Kompetencemål: Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt 
på tematisering
Færdigheds- og vidensområder og -mål: Tegning og grafik: Fase 1 &3. Maleri & collage: 
Fase 2-3. Skulptur & arkitektur: Fase 3

Kompetencemål: Eleven kan analysere og vurdere billeders anvendelse inden for 
forskellige kultur- og fagområder
Færdigheds- og vidensområder og -mål: Billegenrer: Fase 1-3. 

Fælles mål for Håndværk & Design efter 3./4./5./6. klassetrin

Kompetencemål: Eleven kan anvende værktøjer, redskaber og maskiner forsvarligt til 
forarbejdning af materialer
Færdigheds- og vidensområder og -mål: Maskiner: Fase 2 (3D print)

Kompetencemål: Eleven kan forarbejde materialer i forhold til produktets form, funkti-
on og udtryk
Færdigheds- og vidensområder og -mål: Materialekendskab: Fase 1-3. Materialeforar-
bejdning: Fase 1-3. Materialekombination og udtryk: Fase 3

Kompetencemål: Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen pro-
duktfremstilling
Færdigheds- og vidensområder og -mål: Produktrealisering: Fase 1-2

Fælles mål for Historie efter 4. kl.

Kompetencemål: Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden
Færdigheds- og vidensområder og -mål: Historiske spor: Fase 1

Kompetencemål:Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger 
historie
Færdigheds- og vidensområder og -mål: Historisk bevidsthed: Fase 1

Efter 6 kl. 

Kompetencemål: Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder.
Færdigheds- og vidensområder og -mål: Kronologi, brud & kontinuitet: Fase 1
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I middelalderen gik folk med en lille taske 
eller pung. Nogle punge blev brugt til urter, 
som munke og nonner bar. Andre blev kaldt 
for almissepunge (barmhjertighedsgave) og 
blev brugt til mønter, som kunne gives til 
fattige og pilgrimme. De kunne også bruges 
til personlige ting som rosenkranse, bønne-
bøger, vokstavler og relikvier (fx knogler fra 
en død person). Pungen var en del af den 
daglige dragt fra midt 1200-tallet til slut 
1300-tallet. 
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4. Sy din egen bæltepung

Opgave: Se skabelon. Læg læderet dobbelt og sy sam-
men langs den stiplede linje på maskine. Klip huller 
langs kanten i toppen og træk en snor igennem. I kan 
også fore pungen med tyndt stof og pynte den med en 
kvast eller perle i bunden.

De fandtes i mange forskellige udformninger og kan ses på malerier og altertavler fra den 
tid. Boeslunde (v. Skælskør) altertavle fra 1425 (Nationalmuseet) viser en rund almisse-
pung. Pungen bæres i bæltet eller i en håndtaskeholder. Boeslunde altertavle er lavet på 
samme tidspunkt som karmeliterklostret lå i Skælskør. Mon folk har gået med den sam-
me slags pung?

Denne pung er broderet med et 
nyere motiv (Deiniol Williams) 
af en gammel engelsk gulvflise 
(se sjællandske motiver i akti-
vitet 2). Brodøsen hedder El-
se-Marie. Hende kan du møde 
på Middelalderdage & marked 
i Skælskør 2022.



Skabelon (ikke målfast)
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Fælles mål for Håndværk & Design efter 3./4./5./6. klassetrin

Kompetencemål: Eleven kan anvende værktøjer, redskaber og maskiner forsvarligt til 
forarbejdning af materialer
Færdigheds- og vidensområder og -mål: Teknikker: Fase 1-2. Arbejdsformer: Fase1-2

Kompetencemål: Eleven kan forarbejde materialer i forhold til produktets form, 
funktion og udtryk
Færdigheds- og vidensområder og -mål: Materialekendskab: Fase 1-3. Materialefor-
arbejdning: Fase 1-3. Materialekombination og udtryk: Fase 3

Kompetencemål: Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen
produktfremstilling
Færdigheds- og vidensområder og -mål: Produktrealisering: Fase 1-2

Fælles mål for Historie efter 4. kl.

Kompetencemål: Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden
Færdigheds- og vidensområder og -mål: Historiske spor: Fase 1
Kompetencemål: Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og 
bruger historie
Færdigheds- og vidensområder og -mål: Historisk bevidsthed: Fase 1

Efter 6 kl. 

Kompetencemål:Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder.
Færdigheds- og vidensområder og -mål: Kronologi, brud & kontinuitet: Fase 1
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Arkæologerne har fundet skrivetavler i forbindelse med mange udgravninger. Du kan 
søge på internettet og finde en model, der passer dig. Se fx billedet af rekonstruktionerne 
ovenfor. Til at skrive med, har man brugt en såkaldt stylos eller griffel. Du kan snitte en 
hård pind med en spids og en flad ende, eller få smeden til at smede en for dig. Du er nu 
klar til at ”grifle” din besked på vokstavlen. Grifler du forkert kan du blot ”viske ud” ved 
at bruge den flade ende af griflen.
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Materialer: Stemmejern, træ (fx ask og eg), bivoks 
(smeltet). Mål på de tre skrivetavler:
2 af ask, den tredje med 2 fløje er af eg. Målene i cm.
Højde :        30 -  10 - 13
Bredde:       11 -    6 -   9
Tykkelse:       1 -   1 -   1

Her er Ildsmeden på arbejde. 
Ham kan du møde på Middelalderdage & marked i 
Skælskør 2022. 

5. Lav din egen vokstavle
I vikingetiden ristede man runer på sten, 
træ og birkebark. I middelalderen kom 
skrivekunsten med munkene til Danmark.  
I første omgang brugte man pergament, 
skrivefjer og blæk. Det dyre pergament 
kunne laves af fx kalveskind. I det daglige 
var det billigere at lave en ”skrivetavle”. Et 
stykke træ, der udhules med få millime-
termed et stemmejern. Nogle har haft flere 
sider og var bundet sammen som en bog 
med en tynd snor. Udhulingen fyldes med 
smeltet bivoks. 



Skabelon (1 fløj ud af 2 - ikke målfast)
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Fælles mål for Håndværk & Design efter 3./4./5./6. klassetrin

Kompetencemål: Eleven kan anvende værktøjer, redskaber og maskiner forsvarligt til 
forarbejdning af materialer
Færdigheds- og vidensområder og -mål: Teknikker: Fase 1-2. Arbejdsformer: Fase1& 3
Kompetencemål: Eleven kan forarbejde materialer i forhold til produktets form, funkti-
on og udtryk
Færdigheds- og vidensområder og -mål: Materialekendskab: Fase 1-3. Materialeforar-
bejdning: Fase 1-3. Materialekombination og udtryk: Fase 1-3

Kompetencemål: Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen pro-
duktfremstilling
Færdigheds- og vidensområder og -mål: Produktrealisering: Fase 1

Fælles mål for Historie efter 4. kl.

Kompetencemål: Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden
Færdigheds- og vidensområder og -mål: Historiske spor: Fase 1
Kompetencemål: Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger 
historie
Færdigheds- og vidensområder og -mål: Historisk bevidsthed: Fase 1

Efter 6 kl. 

Kompetencemål: Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder.
Færdigheds- og vidensområder og -mål: Kronologi, brud & kontinuitet: Fase 1
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Materialet er udviklet af Leila Joensson med bidrag af Else-Marie Pedersen 
og Jørgen Poulsen. 

Tekst til historien: Joensson, Poulsen, Mikkelsen
Tekst til aktivitet1: Joensson, Nationalmuseet 2013. Tekst til aktivitet 2: 
Joensson, Sct. Bendts Kirke Museum i Ringsted. Tekst til aktivitet 3: Joens-
son, Dahlerup & Lynnerup 2003. Tekst til aktivitet 4: Else Marie Pedersen  
og Nationalmuseet 2013. Tekst til aktivitet 5:Jørgen Poulsen 

Forside: Skælskør Krucifikset.Foto: Jørgen Poulsen; Borgcentret, Vording-
borg
Side 6: Elever på Antvorskov skole arbejder med våbenskjold i billedkunst. 
Foto: Leila Joensson
Side 7: Våbenskjold & byvåben hentet fra internettet/frit tilgængelig
Side 10-12: Gulvfliser og grafik af munke. Fotos: Leila Joensson; Sct. Bendts 
Kirke Museum
Side 15: Skælskør Krucifikset (som forside)
Side 17-18: Foto: Leila Joensson/Pung 1. inspireret af Boeslunde Altertavle, 
pung 1+2. og skabelon Else Marie Pedersen
Side 20: Fotos: Jørgen Poulsen
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Her kan du læse mere:

Dahlerup, H. K. & Lynnerup, N. 2003. Skælskør Karmeliterkloster og dets kirkegård: 
senmiddelalderlig gravskik samt et limogeskrucifiks. Nordiske Fortidsminder. Serie 
C. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, København

Engholm, G. m.fl. 2013. Fortid for begyndere: Riddere. Nationalmuseet 

Fælles mål for fagene 2019 (Historie) 2020 (Billedkunst og Håndværk & design),Un-
dervisningsministeriet

Kristiansen, O. 2001. ’ Peter Pottemager i Slagelse, kakler og matricer fra pottema-
gerens affaldsdynge’ i Middelalderens Pottemagerovne i Danmark, hikuin 28. Moes-
gård: Forlaget Hikuin

Lotz, Per. ’Tudse Hage – Storvildt jægeren ved fjorden’. Opr. Materiale fra 1960 og 
frem samt rapport er hos Museum Vestsjælland. Folder om Per Lotz’ fund er på 
Skælskør Bymuseum

Mikkelsen, J. 2013. ’Middelalderbyen ca. 1000-1530’ i Slagelse bys historie (red.) G. S. 
Hansen, Stella B. Mikkelsen, Børge R. Larsen. Slagelse Arkiverne og Slagelse:Slagelse 
Kommune

Poulsen, R. H. 2015. ’Omøskatten’ i Fund og Fortid nr. 4 

Roesdahl, Else. 1992. Viking & Hvidekrist: Norden og Europa 800-1200 (red.) L. 
Arnadóttir m.fl. Grand Palais Paris: Europaudstilling, 22. 1992-1993 Nationalmuseet. 
Nordisk Ministerråd i samarbejde med Europarådet

Roesdahl, Else (red.). 2004. Dagligliv i Danmarks middelalder: En arkæologisk kul-
turhistorie. Århus: Århus Universitetsforlag 

Sct. Bendts Kirke Museum (tekst om gulvfliser)

Slagelse bibliotekerne hjælper gerne med at finde spændende bøger om livet i 
middelalderen, hvis du brænder for at vide mere!
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