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Herolden 
December 2003 Årgang 7 Nummer 4 

I Forbindelse med opløsningen af ”Støtteforeningen for Bornholms Middelalder-

center” overdrager bestyrelsen foreningens aktiver og håber på en ny og bedre 

fremtid med middelalderaktiviteter og oplevelser til alle de aktive medlemmer.  

På Bestyrelsens vegne. Ole Boyer Pedersen 
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Formandens/ Næstformandens indledning 

på den ekstraordinære generalforsamling i 

Bornholms Middelaldercenters støtteforening, 

fredag den 30. oktober 2003 i Stormandens hus. 
 

Indledning: 

 

Allerførst vil jeg gerne sige velkommen til generalforsamlingen og beklage at det 

har været nødvendigt at ulejlige medlemmerne med at bede dem møde op i dag. 

Jeg vil derfor gerne understrege at det er en samlet og enig bestyrelse som står bag 

invitationen til mødet. 

 

Som det fremgår af den motiverede dagsorden for generalforsamlingen, er det jo et 

ret skelsættende forslag bestyrelsen beder generalforsamlingen tage stilling til. 

Før en så skelsættende beslutning træffes, må derfor være ret og rimeligt at give 

medlemmerne en orientering om  foreningens udvikling siden 1995, og hvad der 

har ført til bestyrelsens forslag om en ophævelse af foreningen. 

 

Ifølge de oprindelige vedtægter fra september 1995 var foreningens formål: 

"at arbejde for etableringen af et permanent middelalder aktivitetscenter---------". 
 

På den ordinære generalforsamling den 29. september 1998, blev der fremsat for-

slag 

til ændring af foreningens formålsparagraf, men på grund af procedurefejl i indkal-

delsen til generalforsamlingen, kunne forslagene ikke behandles og efter en lang-

varig debat, blev det vedtaget at vælge en ny bestyrelse og pålægge denne at ind-

kalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor de resterende punkter fra gene-

ralforsamlingen den 29. september 1998 skulle behandles. 

 

På en ekstraordinær generalforsamling den 22. januar 1999, blev ændringsforsla-

gene fra generalforsamlingen den 29. september 1998 trukket tilbage. 

 

På den ordinære generalforsamling den 15. september 1999 godkendtes bestyrel-

sens forslag til nye vedtægter. 

Siden da har foreningens formålsparagraf lydt således: 

Ekstraordinær generalforsamling 

Fortsættes side 20 
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Da jeg i maj måned sagde ja til at være 

med i redaktionen, lagde jeg planer for 

de næste syv numre! Jeg ville fortælle 

jer om alle de syv dødssynder( juhu) og 

om hvad lavene gik og lavede på cen-

tret. 

I markedsudgaven af Herolden fik jeg 

fortalt om alle dødssynderne på engang 

og lavene ledte jeg længe efter indtil 

jeg fandt ud af; at de lavede det jeg så. 

Jeg vil ikke påstå at jeg har været den 

ivrige terrier i bestræbelserne på at 

skaffe nyheder. Jeg er nok mere en 

fortæller, men jeg har dog haft den 

glæde at de fleste af de støttemedlem-

mer som jeg har spurgt, har leveret 

artikler som vi kunne bruge i beskrivel-

sen af hvad vi egentligt går rundt og 

laver her på centret. 

 

Sidste nummer 

Dette nummer bliver det sidste for støt-

teforeningen. Det betyder ikke at He-

rolden går ind, men at den fra næste år, 

bliver;” et tidsskrift med oplysninger 

og informationer om middelalderen, 

samt informationer om centrets aktivi-

teter og gøremål” (som Niller skrev i 

sit oplæg om Vennekredsen.) 

 

Jeg ser frem til at centrets ansatte ser 

det som en del af deres jobbeskrivelse 

at bidrage med korte eller lidt længere 

indlæg omkring deres arbejdsopgaver, 

jeg vil gerne bearbejde og redigere 

jeres stikord. Det er ikke uvæsentligt at 

fodre ’pressen’ når vi skal oplyse vore 

(nye) venner om aktiviteter og gøremål.  

Det er centret jo ellers god til når det 

drejer sig om de lokale medier. 

 Herolden var dog først med nyheden 

om Potte-ovnen, selvom  det flotte bil-

lede af Anne foran ovnen kunne vi ikke 

konkurrere med. 

 

Nu går vi ind i det nye år 2004 

–  

Det nye årtusind har været et skift for 

Centret der nu er en fondsejet virksom-

hed, hvor den helt store tilskudsgiver 

har været Feriefonden til byggerierne 

og de jobs som følger deraf.. 

Det er også lykkes for Centret at få 

midler til Stormandens familiens nye 

klæder. 

Der bliver planlagt og arbejdet og do-

kumenteret når disse tiltag skal føres ud 

i livet. Der er aktivitet året rundt på 

Centret. 

 

Nye numre 

Jeg kan forestille mig at den nye He-

rold bliver både centrets og vennekred-

sens skrift, et tidsskrift, uden rekla-

mer??, hvor centret kan forberede os på 

de planer der er med centrets aktivitet 

og den rolle som vennekredsen kan 

spille. 

Det er centrets håb at støttemedlem-

merne går over i Vennekredsen og fort-

Redaktøren takker 

af. 
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sætter det gode arbejde som aktører og 

lavs medlemmer. 

 

PME ?? 

Som aktør er der muligheder for at del-

tage i Centrets aktiviteter Påske, Mar-

ked og Efterårsferie. 

Har man mulighed for at flekse sig til 

arbejdsfri hverdage kan man på næste 

års program se hvornår TEMADAGE-

NE er placeret. 

Ring og hør nærmere næste år. 

 

Lavene 

Det kunne være spændende at skrive 

Centrets historie, for der har været stor 

aktivitet i mange af lavene siden 1996, 

fortællingerne går om rejser, og marke-

der og fester, idet hele taget opbygnin-

gen af Centret som vi kender det. Der 

er gjort et stort arbejde som har konkre-

tet udtryk i vores samling af dragter, 

rejsekasserne og det udstyr der findes i 

husene. 

 

Men de lav der lever og har det godt er 

Bryggerlavet, men de har jo også noget 

at samles om. Plantegruppen som 

sprudler; her er der både plantefarvere 

(og kendere), vævere, hekse og hør-

dyrkere for ikke at glemme spaderne 

der tager fat når det er nødvendigt. 

Behøver jeg at nævne det Balladegrup-

pen. Der deltog i flere temadage og har 

udgivet to bånd med musik. 

Af de nye tiltag er Børnegøglergruppen 

Ting Tang som Birgitte har skrevet om 

andet sted i bladet. 

Dem kan vi slet ikke får nok af !! 

 

Temadagene ville selvfølgelig ikke 

være det samme uden musik, krudtfolk 

og smede og prosessionerne ikke det 

samme uden vores gode flok af munke 

der gerne stiller op. 

 

Interessen for frivilligt arbejde er ikke 

forsvundet, aktiviteten på tirsdagene 

her i vinter lover godt for genoplivnin-

gen af et skrædder-lav og et køkken-

skriver-lav hvem ved? 

Har du tids og lyst, for det er lysten der 

driver værket, så kontakt 

 

Hans Jørgen fra Bryggerlavet 

 

Solveig fra Plantegruppen 

 

Jette fra Balladegruppen 

 

Helle fra systuen 



6 

Lørdag d. 18 okt., den sidste åbnings-

dag i efterårsferien, mødtes ca. 85 fest-

lige middelalderfolk til en stemnings-

fuldt afslutningsfest. Der var store og 

små gøglere, musikanter, ballademage-

re, håndværkere, kloge koner, krudt-

folk, lejesvende, krofolk, bønder, bode-

holdere og støttemedlemmer. 

Alle, som på en eller anden vis har bi-

draget med at Bornholms Middelalder 

Center fik en rigtig flot sæson.  

Centret var vært denne aften og der lød 

en STOR TAK til alle, fra både Niller 

og Heidi. Vi blev budt velkommen til 

fest bog hvilken fest !! 

Lad mig slå  det fast at et mere stem-

ningsfyldt sted at holde en middelalder-

fest, skal man lede længe efter….. 

At bevæge sig imod toppen og se stor-

mandsgården rejse sig i aftenskumrin-

gen, med dens smukke huse, pyntede 

og oplyste både ude og inde, at høre 

glade stemmer og dejlig musik – det er 

noget ganske særligt!  

Bordene stod tæt, blomster smykkede 

og med lys i alle stager, ild i kaminen, 

dejlig mad og festlig underholdning. 

 

Der var en snakken, syngen, latter og 

grin og en jævn strøm af sultne folk 

over gårdspladsen til køkken-huset, 

som bugnede af salater, brød, tærter, 

stegeben o.m.a. 

Stemningen var høj og der blev hygget 

og snakket, både ude og inde i varmen 

og ude i den friske aftenluft . 

Mange historier og minder og sange 

blev givet videre denne aften. 

Aftenens højdepunkt nåede vi da sho-

vet blev udført af gøglerbrødrene TOT 

og Lasse og alle deres gøglerbørn. Gal 

humor, tossestreger og akrobatiske 

øvelser. En herlig flok unger / også de 

to store unger..) som virkelig har 

”knoklet” for at blive dygtige gøglere. 

OG DET LYKKEDES !! 

Koncentrationen og glæden lyste ud af 

dem og det var bare flot!!! 

Aftenen sluttede med farandol for de 

danseglade og derefter ”sivede” godt-

folk stille ud i mørket med ”et tak for i 

år” og vi ses til foråret” En hyggelig 

aften som satte et festligt punktum på 

en flot sæson. 

Tak for en dejlig aften. Vi ses i 2004. 

 

Venlig hilsen Lisbeth Albertsdatter 

 

Et festligt punktum 

på en flot sæson. 

 
Af Lisbeth Gjessing 
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Vi havde gløgg og småkager med og 

hyggede os på Gården.  

Kisser fortalte om baggrunden for 

”Dansen på Riberhus” og hun viste 

på video hvordan Lærerhøjskolen har 

arbejdet med folkeviser. De har for-

tolket dem med dramatiske optrin. 

 

Hvordan har det så været? 

Vores ”produkter” er noget svævende 

og noget der forsvinder ud i den blå 

luft, når vi gør det. I modsætning til 

byggehold og syerskers mere vedva-

rende  materialer. 

Der er altid en ny sang at synge. For 

1½ år siden kunne jeg et par sange og 

et halvt omkvæd. Nu kan balladema-

gerne synge i en halv time hvis vi 

tager os sammen. 

Hjemme hos os er vi vant til at skulle 

køre til Østerlars om torsdagen, det 

føles helt forkert når vi springer over 

– så er der en hel måned imellem og 

så er det jo at man kan komme til at 

glemme et par vers eller to. Men synge 

det gør vi alligevel. 

 

Hvad har vi så oplevet i de sidste par 

år? Fra de første forsøg med Krågan og 

Lang Linken har hver især  nu sine 

ynglingesange, særlig populær er 7 

kærester og tre møer.  

 

Kan i huske da vi skulle lære Stedeli på 

tre dage; fordi vi skulle deltage i et 

aftenarrangement. Nu har vi til gen-

gæld fuldstændig glemt den. 

Hvad så da vi stod på scenen og øvede 

hyrderåb, til stor fornøjelse for geder 

og køer. Forårets storme var hård ved 

majstangen, mens dansen gik, nu er den 

heldigvis lagt ned. 

Vores Lørdagsdansanter gik fint; en 

gang dansede vi med tre glade turister, 

en anden gang med 23 glade turister. 

Jeg har både i år og sidste år optaget 

bånd hvor Lene eller Kisser synger for, 

således at vi kan finde melodien når vi 

er kommet hjem. 

 

Vi starter op igen som Middelalder 

Centrets  Ballade Venner den 4 Marts 

2004. Derefter hver anden torsdag. Har 

du bare lidt lyst  så mød op !! 

 

Balladelavet har 

holdt afslutning.  



8 

Vi nærmer os julen, derfor bringer vi denne julesang. 
 

Hanne Nilsen, Melsted, synger den på ballademagernes bånd 2003 
 

 

Første juledag Sankte Martin mig gav, 

- en kugle på min hånd, den tager ingen mand. 

 

Anden juledag Sankte Martin mig gav, 

- to fiske i min flod, 

- en kugle på min hånd, den tager ingen mand. 

 

Tredje juledag Sankte Martin mig gav, 

-    tre høns udi min gård, 

- to fiske i min flod osv. 

 

Fjerde juledag Sankte Martin mig gav, 

- fire spanske korn på min lo, 

- tre høns udi min gård, 

 

Femte juledag Sankte Martin mig gav, 

- fem får, 

- fire spanske korn på min lo, osv. 

 

Sjette juledag Sankte Martin mig gav, 

- seks kors, 

- fem får, osv. 

 

Syvende jule dag Sankte Martin mig gav, 

- syv  hors, 

- seks kors, osv. 

En julesang. 
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Ottende juledag Sankte Martin mig gav, 

- otte gangere grå, 

- syv hors osv. 

 

Niende jule dag Sankte Martin mig gav, 

- ni køer, ni kalve i hver ko, 

- otte gangere grå osv. 

 

Tiende juledag Sankte Martin mig gav 

- ti søer, ti grise i hver so, 

       -      ni køer, ni kalve i hver ko osv. 

 

Elvte juledag Sankte Martin mig gav, 

- elleve vrå, elleve rum i hver vrå, 

- elleve vugger i hvert rum, 

- elleve børn i hver vugge, 

- ti søer, ti grise i hver so osv. 

Tolvte juledag Sankte Martin mig gav, 

- tolv kirker, tolv altre i hver kirke, 

- Tolv præster for hvert alter 

- Tolv bælter på hver præst, 

- Tolv punge i hvert bælte, 

- Tolv skilling i hver pung, 

- Elleve vrå, elleve rum i hver vrå, 

- Elleve vugger i hver rum, 

- Elleve børn i hver vugge osv. 
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Løst og fast. 

Når vi skriver e-mails kan det gå lidt hurtigt, men se nu her; 

Ifølge en undersøgelse på ( indsæt selv) Univertisy, bteyeder det ikke noegt i hiv-

klen rkækefløge bgotsavrene såtr i et ord, det esente vgitgie er at det frøtse og sdiste 

bgosatv i odret er på de rtete padlser. Rseten kan vloaypk men du vil satdig vræe i 

snatd til at lsæe det. Det er frodi den mnenesekilge hejrne ikke lesær hevr bgotsav, 

men odret som en hleehd :). 

Sensationelt fund i Den 

Gamle By 

Nissegrav fundet under 

udgravninger. Fundet un-

dersøges snarest - forhå-

bentlig ved hjælp af dend-

rokronologi http://

www.historie-online.dk/nyt/
glby- nisse.htm  

En million stjerneglad tak til gøg-

lerbørn og forældre. 

 

Heidi til gøglerbørnene: 

Vil I gerne komme i jeres ferier?? 

JA! JA! JA! 

Hvor tit kan i komme ? 

Hverdag !! 

Vi ønsker Tot god vind 

Tot er ude og svinge med 

høreflapperne, ude i Europa. 
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Der er her i vintertiden, en livlig 

trafik på trappen mellem systue 

og mødelokaler. 

 

Er det bare syersker? 

Er det rappe skomagere?? 

Er det de’cupage??? 

Nej det er Tirsdags tøserne 

Venner, aktører og frivillige 

vi håber at vi ses til næste år  

2004 til Påske, til Marked 

og i ferierne. 

Ring eller mail til Heidi. 

Øl på nettet 
 
Bryggerlavet var 

først til at kom-

me på centrets 

hjemme side, 

Godt gået  older-

mand og tappere. Pebernødder og internet 

 
Steen arbejder hårdt med cen-

trets officielle hjemmeside, den 

bliver bedre og bedre dag for 

dag. 

Han fortjener en klejne, eller 

to. 
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I fester og ritualer ( hvor der refereres 

der fra Liebgott, Niels-Knud Hellige 

mænd og kvinder  1982) står der føl-

gende, 

  

Martin, biskop. 11 november 

 

Født ca. 320 i Ungarn, biskop i Tours 

år 370, død år 397. 

Allerede mens Martin levede, skrev 

Sulpicius Serverus hans levned. Gregor 

af Tours forfattede i 500- årene en mi-

rakelsamling, og begge disse skrifter 

har dannet grundlag for de legender og 

mirakler, man har kunnet berette om 

skt. Martin i middelalderen. 

 

15 år gammel blev han indrulleret i den 

romerske hær. Da han siden blev offi-

cer og lå for Amiens, mødte han en 

vinterdag en nøgen tigger. Martin drog 

sit sværd og delte sin kappe i to halvde-

le og gav den ene til tiggeren. Næste 

nat så han i drømme Kristus klædt i 

den halve kappe, og Martin blev om-

vendt og lod sig døbe af Hilarius af 

Poitiers. 

 

Efter et klosterophold blev Martin me-

get imod sin vilje valgt til biskop af 

Tours. Her blev han efter sin død skrin-

lagt, og derefter valfartede man  fra 

hele Europa. 

 

Relikvier af den populære helgen blev 

spredt vidt omkring. Den halve kappe 

mente man at besidde i Aachen, og det 

latinske ord for kappe; cappa gav navn 

til det rum, hvori man opbevarede 

klædningsdelen. Det blev kaldt kapel.. 

 

I Danmark er Skt. Martin – eller Mor-

ten – meget hyppigt gengivet i den kir-

kelige kunst, både som træskulptur og 

på kalkmalerierne. Vejby kirke ( ca. 

1350) Vigersted kirke ( 1450) 

Den foretrukne fremstilling er Skt. 

Martin til hest med draget sværd, i færd 

med at dele sin kappe med tiggeren. 

Hvem var Sankt 

Martin? 
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Stormandsgården, der er under stærk 

ombygning i skrivende stund, har i det 

herrens år 2003 måttet nøjes med to rå 

plankedøre. 

Selve huset står nu og lyser med hvid- 

kalkede vægge imellem bindingsvær-

ket. Der bliver arbejdet både ude og 

inde således at helhedsindtrykket af 

stormandsgården bliver et ganske andet 

til næste forår – vi glæder os allerede. 

Der bliver flere huse der kan underbyg-

ge den fortælling om stormandsgården 

som arbejdsplads for mange tjeneste-

folk, håndværkere og bolig for en stor 

familie. Befæstningen fremstår mere 

logisk når palisaderne når helevejen 

rundt og det virkeligt er muligt at for-

svare gården imod ransmænd og fjen-

der. 

 

Tirsdagstøserne (se mere om dem andet 

sted i bladet )  følger hvordan byggeriet 

breder sig, især glæder det os at sten 

husene tager form. Byggemændene har 

måttet sprænge i klippen, flere gange, 

for at få plads til brønd og kloak anlæg. 

 

Boligafdelingen 

I stormandens private afdeling, der 

består af tre rum i to etager, bliver der 

også arbejdet. Anne har bygget en fin 

potte-ovn ( omtalt i  Herolden sept. 

03 og Bornholmstidende i nov. 03) 

op i de hemmelige gemakker, så nu 

ved vi hvor vi kan går hen og varme 

hænderne. Asken kan skubbes ind 

bag Pottekaklerne og luften vil blive 

varmet op i lokalerne bag kaminen. 

Spændende hvordan det vil virke i 

praksis! 

I salen gøres der klar til at lægge fli-

ser, så bliver det hårdt at danse kæde-

dansen herinde!. 

2000 fliser har Torben Lov skåret og 

brændt. Han har kopieret efter fliser, 

fundet ved Smørholm på Sjælland. 

De er dateret omkring 1350. Sådanne 

fliser laves på teglværk i middelalde-

ren, teknikken kom fra Lombardiet, 

Italien og bredte sig med kirkebygge-

ri op igennem Europa. At benytte 

glasur stammer fra Nordfrankrig.  

 

Torrlösa døren 

Da vi var på vej ned på gården fandt 

vi på at kikke ind til Torben smed for 

at se hvor langt han var kommet med 

sin arbejdsopgave. 

Han har arbejdet med beslagene i et 

par måneder. Døren blev gennem 

fotograferet af Niller og Torben der 

undersøgte døren på Historiska muse-

et i Lund. Steen og Torben har deref-

ter digitalt, forstørret detaljer af f.eks. 

”grenene” for  Torben kan løse opga-

ven på bedste måde. 

Da vi besøgte Torben var han færdig 

med rammen af hjerter og næsten 

færdig med livstræet der sidder i  

øverste del af døren.  

Byggemænd og be-

undrende blikke. 
Af Jette Overlund 
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Der skal også smedes 170 søm der hol-

der beslagene på plads.  

 

Lene Halvskov skriver i ”Boligen hos 

en stormandsfamilie” (Juni 2003) 

”..Vi ved ikke meget om hvordan døre-

ne så ud i de verdslige huse i norden i 

middelalderen, Vi har derfor taget ud-

gangs punkt i kirke døre. Der er mange 

at vælge imellem, men ikke så mange 

fra første halvdel af 1300-

tallet….Døren er beslægtet med en 

kirke dør fra Röke, Skåne. Der er også 

tre danske døre ( Fåborg, Fårevejle og 

Vallekilde) der har en slags hjertefor-

mede ornamenter, der er dog ikke be-

læg for at tro at der er direkte forbin-

delse mellem værkstederne som også 

repræsenterer forskellige perioder. 

Placeringen af jern beslagene på døren 

tyder på at de er genbrugt fra en anden 

dør… Vi har valgt at kopiere døren 

som den fremstår i dag…. Måske hav-

de stormanden ikke råd til den helt fine 

dør og fandt en smed der kunne lave 

ham en dør af en kasseret kirkedør? 

Døren fortæller en historie i sig selv 

om smeden der stykkede en dør sam-

men, og giver anledning til en snak 

med de besøgene om håndværk.” 

 

Vi forlader Torben smed så han kan 

banke videre. Når døren er klar til at 

blive malet og sat op, skal Torben 

videre med næste arbejdsopgave; at 

sætte jernbeslag på  en af Nikolajs  

udskårne kister. 

Velsagtens den kiste som skal inde-

holde de inddrevne skatter fra befolk-

ningen 
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sker, så det er næsten lykkedes at blive 

mester i soldaterbrød. 

Det har været sjovt at slippe tiden, 

slukke mobilen og låne en ”formoders” 

identitet. Det er en god vaccine mod 

stress, at tingene tager den tid som de 

nu  engang gør. 

Men allerdejligst har det været at se 

alle gøglerbørnene igennem sommeren 

og efteråret, at se hvordan de blev ry-

stede sammen og hvordan de blev dyg-

tigere og mere selvsikre, Tot og Lasse 

har lært børnene så meget. 

Børnene optræder ikke og de har ikke 

roller. Nej de er gøglerbørn i Lasse von 

Gakhausens trup fra det øjeblik de træ-

der på middelaldercentrets jord til de 

rives tilbage til nutiden sidst på efter-

middagen. 

Det har været en dejlig sommer, selv-

om vi ikke kom så meget på stranden, 

og jeg glæder mig til næste sæson hvor 

jeg igen skal være gøgler-mor 

Af Birgitte Sonne Hansen 

 

I 2003 blev jeg mor til et par gøgler- 

børn, eller snarere assisterende forsy-

ningstrop, fordi børnene lever sig ind 

i deres roller og fornægter ethvert 

kendskab til at have en mor. 

 

For børnene blev det at være gøglere 

sommerens største interesse, og det 

ser ud til at blive en vedvarende inte-

resse, så jeg havde ikke andet valg 

end at springe 700 år tilbage i tiden. 

Alternativet var at jeg skulle aflevere 

dem ved porten til middelaldercente-

ret et par gange om ugen og selv tage 

på stranden. 

Jeg blev forsyningstrop i stedet og 

har bruget fridage på at bage soldater-

brød. Det er noget af en udfordring at 

bage brød over gløder fra åben ild, 

men jeg er blevet godt modtaget og 

hjulpet med opgaven af rare menne-

Gøglermor 
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Vore Polske Venner 

Her en hilsen fra vore polske venner Pavel, Bogumil, Jacek, Marcin og 

Stanislaw som jeg har mailet med et par gange. 

På billederne ser vi hvordan de modtager børnene og hvad de laver af aktiviteter. 
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-- 

For os der kan lide glad musik og skøn 

sang er Tolkien-Ensemblet godt at læg-

ge øre til. 

For os der kan lide en god fortælling 

kan Tolkiens bøger være en god måde 

at spilde tid på. 

For os der kan lide en eventyrlig film, 

eller tre, så vil også denne jul, bringe 

en film i serien The Lord of the Rings.  

 

Hanne Nilsen, Melsted har i sin anmel-

delse af Tolkien-ensemblets  beskrevet 

de  folk der findes dette univers. Første 

del bragte vi i september nummeret af 

Herolden 

 

 

Nu er skaren af mennesker der kender 

til Tolkiens bøger efterhånden meget 

stor men der findes dog stadig dem der 

har den oplevelse til gode. Så måske vil 

det være på sin plads, ganske kort at 

beskrive de forskellige folk der eksiste-

rer i Tolkiens univers. Det vil i sidste 

ende lette forståelsen af Tolkien-

ensemblets musikalske fortolkning af 

Ringenes Herre. 

 

Hovedgrupperne er foruden menne-

sker; mytologiske figurer som f.eks. 

Elverfolk, Hobitter og Enter 

 

Mennesker er dødelige og de lever kun 

kort. I sammenligning med eleverne er 

de i kropstyrke og åndens ædelhed kun 

ringe. Men de er sejlivede og tapre. 

 

Elverfolk er udødelige og uden alder, 

men de kan dog dræbes og endda dø af 

sorg. Elverne er stærke både i ånd og 

legeme, og de bliver ikke svagere med 

alderen, men blot smukkere og klogere. 

 

Hobitter ( Det Halvlange Folk) siges at 

være beslægtet med mennesker, selvom 

de er mindre end dværge. Et fredsom-

meligt og konservativt folk. Hobitter-

nes udskejelser er begrænset til tøj i 

klare farver og seks solide måltider om 

dagen. 

 

Enter er skabt af samme stof som træer, 

og ligner en mellem ting mellem men-

nesker og træer. Hvis Enters vrede er 

vagt, er de frygtelige modstandere. 

Men de rummer også megen venlighed 

og visdom. 

Elvermusik og 
Hobbitglæder 

Af Hanne Nielsen  
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Man kan møde andre folkesalg i Ring-

enes Herre, men disse fire grupper, er 

dem man først og fremmest støder på. 

Tolkien-Ensemblet har formået at vise 

den forskellighed frem i deres fortolk-

ning af Tolkiens digte. 

---- 

For jer der finder glæde ved at beskæf-

tige jer med Tolkiens univers har Han-

ne Nielsen disse oplysninger; 

---- 

Der findes tre Cd’er med Tolkien-

Ensemblet: 

 

 An Evening in Rivendell 

 A Night in Rivendell 

 At Dawn in Rivendell 

 

Det er nogle  meget interessante Cd’er. 

De viser en maget stor medfølelse med 

Tolkiens originale tekster, og at man 

har en fantastisk evne til at varierer 

musikken. Ikke bare i forskellige stilar-

ter, men også i forbindelse med de for-

skellige figurer i fortællingen. Man er 

aldrig i tvivl, hvornår der er tale om 

elvermusik og hvornår hobitternes 

muntre musik starter. 

 

Af gæsteoptrædende på de tre Cd’er 

kan man finde Christopher Lee, Tom 

McEwan, Kurt Ravn, Poul Dissing og 

Ulrik Cold. Disse, og andre plus de 

medvirkende kor, gør at musikken på 

disse Cd’er bliver meget varieret og 
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meget flot. Og det uanset om der er tale 

om det æteriske, eller det meget folke-

lige og fornøjelige. 

 

Så mange var ordene . Jeg håber at jeg 

har kastet lidt lys over sagerne for dem 

der har haft tvivl vedrørende Tolkien –

Ensemblet. De er et bekendtskab ( eller 

to. Redaktøren bryder ind) værd. 

Med et så varierer program som de har, 

er der mange indfaldsvinkler. Og hvis 

det går jer som det er gået mig, så bli-

ver musikken bedre og bedre, for hver 

gang I hører den.  
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"At støtte Fonden Bornholms Middelaldercenter----------". 

 

Om udviklingen siden 1995, kan man roligt sige, at arbejdet med at etablere et per-

manent middelalderaktivitets center, hvor middelalderen anskueliggøres på en 

spændende og aktiviserende måde, er lykkedes. 

De ændringer i formålsparagraffen som fandt sted på generalforsamlingen den 15. 

september 1999, var blot en konstatering af at centret nu var etableret og at  støtte-

foreningen fremover skulle støtte "Fonden Bornholms Middelaldercenter". 

Mange af de oprindelige og "initiativtagende" støttemedlemmer har sammen med 

centrets faste medarbejdere, igennem årene lagt et stort stykke arbejde i at bringe 

det nuværende middelaldercenter op til den standard der ses i dag på Rågelundsgård 

og mange nye er kommet til undervejs. 

 

Efter den ordinære generalforsamling 15. september 1999, konstituerer foreningens 

bestyrelse sig således: 

Formand:        Lene Dahl Nielsen 

Næstformand: Erik Frederiksen 

Kasserer:         Hans Henrik Ipsen 

Sekretær:         Heidi Andersen 

Menige:           Niels Erik Rasmussen 

                        Ane Odgaard 

                        Mikael Møller 

Suppleanter:    Judith Kofod 

                        Liselotte Hansen       

Revisorer:       Erik Egebro 

                        Poul Ellehøj  

Revisorsupl:    Rasmus Johansen  

 

På bestyrelsesmødet den 25. januar 2000 trækker formanden Lene Dahl Nielsen sig 

på grund af alvorlig sygdom. Ane Odgaard påtager sig hvervet som formand, fore-

løbig frem til generalforsamlingen 27. oktober 2000. 

 

Efter den ordinære generalforsamling den 27. oktober 2000, konstituerer forenin-

gens bestyrelse sig således: 

Formand:        Ane Odgaard 

Næstformand: Judith Kofod 

Kasserer:         Hans-Henrik Ipsen 

Sekretær:         Heidi Andersen 

Menige:           Niels Erik Rasmussen 

Ekstraordinær generalforsamling 
Fortsat fra side 3   
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                        Liselotte Hansen 

                        Mikael Møller 

Suppleanter:    Ole Boyer Pedersen 

                         Katrin H. Skuladottir 

Revisorer:        Erik Egebro 

                         Poul Ellehøj 

Revisorsupl:    Rasmus Johansen  

 

 

Efter den ordinære generalforsamling den 5. oktober 2001, konstituerer foreningens 

bestyrelse sig således: 

Formand:        Ane Odgaard 

Næstformand: Judith Kofod 

Kasserer:         Mikael Møller 

Sekretær:         Jørgen Nielsen 

Menige:           Niels Erik Rasmussen 

                        Heidi Andersen 

                        Ole Boyer Pedersen 

Suppleant:       Katrin H Skuladottir 

                        Finn Poulsen 

Revisorer:       Erik Egebro 

                        Poul Ellehøj  

Revisorsupl:    Rasmus Johansen 

 

Af formandens beretning fremgår, "at bestyrelsen ønsker at sætte mere liv i forenin-

gen og er opmærksom på at centret er i en kraftig udvikling og at vi som støttemed-

lemmer må prøve at følge med. 

Der er afsat penge til "oplevelsesture" til relevante steder som kan give inspiration 

og styrke vores sammenhold. 

Medlemmerne opfordres til at fremsætte forslag.". 

 

Efter den ordinære generalforsamling den 11.oktober 2002, konstituerer foreningens 

bestyrelse sig således: 

Formand:         Jørgen Nielsen  

Næstformand: Ole Boyer Pedersen 

Kasserer:         Henrik Krog-Jensen 

Sekretær:         Zenney Peleg 

Menige:           Niels Erik Rasmussen 

                        Solveig Fischer 

                        Heidi Andersen 

                        Finn Poulsen 

Suppleant:       Lone Køie 

                        Zenney Peleg 

Revisorer:       Erik Egebro 



22 

                        Poul Ellehøj 

Revisorsupl:    Rasmus Johansen 

 

Den afgående formand ønskede ikke genvalg, næstformanden ønskede at trække sig 

på grund af sygdom i familien, kassereren er udtrådt før tid, en af suppleanterne 

ønsker ikke genvalg. 

 

I formandens beretning er der intet som tyder på at det har været mulig at sparke 

mere liv og engagement i medlemmerne. 

Der forsøges oprettet forskellige lav, men foreningens indre aktiviteter er meget 

sparsom. 

 

Det har været endog særdeles svært at finde medlemmer som har lyst til at gå aktivt 

ind i den ny bestyrelse. 

Henvendelser til tidligere bestyrelsesmedlemmer om at genindtræde i bestyrelsen 

har ikke givet noget resultat.  

Bortset fra de medlemmer som er afgået i forbindelse med sygdom, er det gennem-

gående svar, at man løber sur i arbejdet fordi man enten ikke føler at udrette noget 

eller fordi man ikke kan/vil afsætte så megen tid som kræves for virkeligt at få tin-

gene til at spire og gro. 

 

Som det fremgår af navnene på de sidste 4 års bestyrelser, har der været en kraftig 

udskiftning i personkredsen fra bestyrelsesmøde til bestyrelsesmøde. 

 

Hvorfor foreslår bestyrelsen at ophæve Støtteforeningen ???. 

 

Det gør vi fordi ideen ikke er tidssvarende og til centrets gavn. 

 

Der er p.t. en medlemsmasse på cirka 180 medlemmer men et ret sparsomt fremmø-

de ved foreningsaftnerne og fællesarrangementer som f.eks. tilbudte kurser. 

Den aktive del af medlemsmassen udgøres af den faste "stok" på cirka 30 personer 

som oftest stiller op ved centrets planlagte daglige arrangementer. 

I forbindelse med middelaldermarkedet er antallet dog væsentligt større. 

  

Omkring 25 medlemsskaber er bosiddende udenfor Bornholm og er her kun i for-

bindelse med ferier. 

Langt de fleste medlemmer har den opfattelse af deres medlemskab, at de derved 

støtter selve centret, som et godt lokalt initiativ og en god ide men ikke selv har no-

gen interesse i at deltage som statister eller deltage aktivt i centrets aktiviteter. 

En hel del medlemsskaber er tegnet udfra en simpel økonomisk beregning, hvor et 

familie-medlemsskab næsten har "tjent sig ind" ved første besøg. 

 

I forbindelse med centrets forventede vækst, ikke mindst på grund af Feriefondens 

bevilling på cirka 7.000.000 kr. og B-7 projektet samt ansættelse af mere personale, 
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har det været nødvendigt at ændre centrets organisationsstruktur således at Poul 

Ellehøj nu er indtrådt som centrets formand og Niels Erik Rasmussen ansat som 

sekretær uden stemmeret. 

 

 

Som centret har gjort i forbindelse med de ændrede økonomiske og organisatoriske 

forhold og udviklingen i det hele taget, bør også støtteforeningens bestyrelse og de 

enkelte medlemmer tage stilling til om foreningens formål og formålsparagraf er 

tidssvarende og i harmoni med centrets udvikling og behov for støtte fra kredsen af 

personer som holder af ideen og ønsker at medvirke aktivt til styrkelse af centrets 

formål, funktion og vækst i årene fremover. 

 

Spørgsmålet er derfor,  om centret får den optimale "støtte" fra støtteforeningen 

som tingene er sat sammen nu, eller om der er en anden og mere effektiv måde at 

støtte centret på. 

 

Det mener bestyrelsen og centret der er. 

 

Som beskrevet i det brev som fulgte med invitationen til dette møde, foreslår Niels 

Erik Rasmussen, at man i stedet stifter, hvad man kunne kalde: 

 

Bornholms Middelaldercenters Vennekreds. 

 

 

   

Resultatet af første ekstraordinære generalforsamling blev, at af 

de 28 stemmeberettigede  medlemmer, stemte  21 for foreningens 

ophævelse, 3 stemte imod og der var 4 blanke stemmer.   

 
Dirigenten konstaterede at bestyrelsens forslag hermed var vedtaget med et overbe-

visende flertal og at den ifølge vedtægternes § 9 krævede anden generalforsamling 

vil blive afholdt torsdag den 4. december 2003 kl. 19,00.    

 

Formålet med anden ekstraordinære generalforsamling er således at få bekræftet 

beslutningen fra første ekstraordinære generalforsamling. 

Rågelundsgård 24. november 2003 

På bestyrelsens vegne, med venlig hilsen. 

Jørgen Nielsen. 

Resultatet på den anden ekstraordinære generalforsamling blev: 
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16 medlemmer stemte for ophævelse af  foreningen, 

1 medlem stem imod,  

I medlem undlod at stemme. 

Foreningen er hermed ophævet. 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

                        

 

 

 

 

Middelalder pin-up pigen 
Gøglerpigen  var med på markedet i 2002 


