
1 

Herolden 
September 2013  Årgang 17 Nummer 3  

Se middelalderen lige i øjnene 
Foto: Sukey Brown 



2 

Udgivet af: 

Bornholms Middelaldercenters 

Vennekreds 

Stangevej 1. 

3760 Gudhjem. 

Tlf. 56 49 83 19 

 

Web-adr.: www.bmc-vennekreds.dk 

 

Redaktion: 

Sukey Brown 56 97 61 33 

Lone Schræddergaard 56 49 44 94 

Ole Boyer Pedersen 56 49 81 41 

Bjørn Ørding-Thomsen 56 47 01 12 

 

Ansvarshavende: 

Niels Erik Rasmusen 56 49 83 19 

 

Indlæg til Herolden: 

herolden@bornholmsmiddelaldercenter.dk 

 

Herolden udkommer 4 gange om året. 

Ca. den 1/3, 1/6, 1/9 og 1/12 

Deadline er den 15. i måneden før ud-

givelsen. 

Oplag ca. 150 

Indhold 
 

 3 Nyt fra Centret 

 7 Middelaldertræf 

 10 Middelalder i Stralsund 

 11 Hvor ligger Paradis 

 14 Boganmeldelse - Imprimatur 

 16 Nyt fra Vennekredsen 

 18 Billeder fra træf-ugen 

   

 

Hvor der ikke er anført navn på fotografen, 

er billederne taget af redaktionen. 

 

Årsmøde 2013 
Søndag den 3. november, kl. 14-17 på Centret  

Læs mere på side 17, Nyt fra Vennekredsen - eller på vores web-sted: 

www.bmc-vennekreds.dk 



3 

Nyt fra Centret 
Af Niller 

Sæsonen 2013 – indtil nu 
Vejret 

Vi kan vist ikke sige andet, end at vi 

i denne sommer, har haft vejret med 

os. Hvis vi skal være lidt ligesom land-

mændene, vil jeg endog sige at vejret 

ind imellem måske ligefrem har været 

for godt. Er temperaturen høj, og solen 

skinner fra en skyfri himmel – så tager 

folk på stranden. Er det koldt, og 

regnen sigler ned – så er det de inden-

dørs museer, der trækker. Så lunt og 

stille vejr med skyer er vores ønske-

vejr. Men alt andet lige, - så har vejret 

været til vores fordel. 

Historiske formidling, oplevelser og 

det gode team 

Det kan godt være at vi i denne 

sæson ikke har haft det højeste antal af 

historiske formidlere på pladsen – men 

til gengæld vil jeg mene, at vi har leve-

ret noget af det ypperste, vi har kunnet 

præstere i årevis. At vores formidlere er 

udstyret med store kompetencer på 

hver deres område er noget, der kan 

mærkes på tilfredshedsbarometret. 

Vores gæster har generelt forladt 

Centret glade og tilfredse for besøget. 

Det er dejligt, at vi igen kan bryste os 

af at være blandt dem med de største 

kompetencer og de mest autentiske 

historiske miljøer. Jeg er meget stolt af 

vores præstation generelt. Vi har lige 

nu vores allerbedste team – og det 



4 

gælder hele vejen rundt. En ting er 

frontpersonalet, som er vores officielle 

ansigt udadtil – noget andet er alle de 

”usynlige” – alle er uundværlige – og 

alle har ydet deres alleryderste.  

Skoletjenesten 

Sæsonen startede med den store 

lockout – og alle var bekymrede – 

hvad ville det komme til at betyde for 

skolerejserne til Bornholm? Men 

bekymringerne skulle vise sig at være 

unødvendige – idet det efterfølgende 

har vist sig, at vi i skoletjenesten har 

haft den allerstørste fremgang i flere 

år. Vi er lige nu foran sidste års 

resultat – og skolerne booker stadig for 

den igangværende sæson. 

Jeg er ret sikker på, at vores omlæg-

ning af vores skoleprodukter er hoved-

årsagen til fastholdelsen og frem-

gangen. Vi har nogle stærke produkter 

og nogle kompetente guider – men det, 

at guiderne følger grupperne tæt under 

hele besøget, er noget, der har skabt 

tilfredshed blandt lærerne. Det skaber 

tryghed og ro i klassen. 

Med udgangspunkt i erfaringerne fra 

årets nye klippekort, vil vi i 2014 

lancere nogle nye, spændende produk-

ter på BMC og på Hammershus. 

Middelaldertræffet 

Vennekredsen gjorde det igen! 

Middelaldertræffet er kommet for at 

blive … Der er en klar national 

tendens til, at landets middelalder-

freaks mere og mere prioriterer fagligt 

socialt samvær højere end honorarer 

og komplicerede kontrakter. Derfor er 

der blandt ”middelalderfolket” stor lyst 

til at deltage i middelaldertræffet – der 

jo som bekendt bygger på lysten til at 

være sammen omkring den fælles 

interesse: Middelalderen. Der var i år 

stor fremgang i antallet af deltagere – 

og det føltes ind imellem næsten som 

under de ”gamle” middelaldermarke-

der. Det var hyggeligt og intenst – og 

fyldt med historisk formidling på 

mange forskellige planer og niveauer. 

Middelaldertræffet er også faldet i 

god jord blandt Centrets besøgende – 

hvor autentisitet, nærvær og fordybelse 

har været det vigtigste omdrejnings-

punkt. Ud over Trup Ting Tang og 

deres sædvanlige imponerende fore-

stillinger, har der ikke været spekta-

kulær underholdning. Men det er der 

glædeligt nok ikke nogen af vores 

gæster, der har efterlyst. Så det kan 

altså godt lade sig gøre at skabe 

publikumssucces uden indkøb af dyre 

professionelle kunstnere. Det føles 

rigtigt – og middelaldertræffet vil på 
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sigt (hvis vi kan bevare engagementet) 

blive et nyt stort aktiv for Bornholms 

Middelaldercenter og Vennekredsen. 

Der er uden tvivl store perspektiver i 

middelaldertræffet. 

Ildnætterne 

Det at flytte Ildnætterne til Østerlars 

var den rigtige beslutning. Ligesom da 

vi i sin tid flyttede middelaldermarke-

det til BMC, opnåede vi en langt større 

intensitet og nærvær. Og så er det på 

alle måder nemmere at håndtere samt 

mere bekvemt for publikum med 

toiletter og serviceforanstaltninger lige 

ved hånden. Besøgstallet nåede op på 

samlet 2600 – og det er vi meget 

tilfredse med. 

Der er rigtig mange ting at arbejde 

videre med til næste år, og mange ting 

der ved tilretning kan gøres bedre - 

men sikkert er det, - at en ny tradition 

er skabt. Samarbejdet og synergien 

med middelaldertræffet var også 

fantastisk. Tak til alle, der gav en hånd 

med! 

Rollespilsugen i efterårsferien 

Nu hvor den sidste børnefamilie har 

forladt Centret, og lejrskolerne myldrer 

ind – så er vores næste store stop 

skolernes efterårsferie. Vi gentager 

succesen fra sidste år i samarbejde med 

Destination Bornholm og Dansk 

Rollespilsakademi. Der er rollespil for 

alle aldersgrupper i kortere og længere 

forløb. Det vil være muligt at tilmelde 

sig for en enkelt dag eller for hele 

ugen. Sidste år var vi i tvivl, om det 

kunne lade sig gøre både at køre 

rollespil og have åbent for almindeligt 

publikum. Men det gik fint. Derfor er 

der igen i år åbent for almindelige 

aktiviteter parallelt med rollespillene. 

Så vi håber, at der ud over de mange 

rollespillere også vil komme mange 

familier og opleve vores mange gode 

formidlingstilbud. Også selvom der 
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måske dukker en enkelt ork eller 

elverpige op bag et af skovens træer  

Nu er der bare at gøre besøgstal og 

økonomien op – men det må vente lidt 

endnu. 

Tak for sommeren der er gået – og 

vel mødt i det kommende efterår! 

Niller 
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riddertræningsbane – mest til børn, der 

blev flittigt brugt af gæsterne - til stor 

underholdning for alle.  

På Stormandsgården herskede Fru 

Aasa og Kannik Martin i stormandens 

kammer, hvor de havde dækket sengen 

og pyntet rummet med de fantastiske 

stoffer, som Aasa havde vævet på hele 

vinteren. Aldrig har stormandskamme-

ret taget sig så smukt ud, og hvor var 

det dejligt at se rummet beboet og 

brugt, som det kunne have været i 

middelalderen. 

I stegerset holdt Skt. Sebastian, 

Bornholm til, hvor nogle af vores 

svenske – og Bornholmske – venner 

holdt hus, og desuden deltog i mile-

brænding sammen med Skt. Laurentii-

folkene. 

I landbobebyggelsen havde Dorrit 

indtaget Gildehuset sammen med en 

horde af gæstebørn, der filtede bolde 

og lavede halmdukker. Dutten havde 

bosat sig i Farverhuset sammen med de 

skønne mennesker fra SACS, der i 

fulde drag nød at komme en tur til 

middelalderen. Og så var der naturlig-

vis alle de fænomalistiske, akroba-

tistiske, provokatistiske gøglerunger, 

der holdt til på gøglerpladsen, hvor der 

Middelaldertræf 
Af Lone Schræddergaard Hansen 

Sommeren går på hæld, og de 

lange lune aftener er slut for denne 

gang. Det samme er årets middelal-

dertræf – det 2. af slagsen. Træffet i 

år havde ca. 125 deltagere fra Venne-

kredsen, inkl. gøglerunger. Træffet er 

en fælleslejr for alle medlemmerne af 

Bornholms Middelaldercenters Ven-

nekreds med udgangspunkt i den 

fælles interesse, vi alle har for mid-

delalderen, og alle deltagere bidrager 

på forskellig vis til den fælles gode, 

spændende oplevelse for både delta-

gere og gæster. 

Der var mange glade træfdelta- 

gere, som havde bosat sig rundt på 

Centret. De to teltlejre Skt. Katarina 

(buelavet) og Skt. Laurentii (bryg-

gerlavet) lå udenfor Stormandsgår-

den, den ene med de lifligste dufte 

dagen lang fra maden, der snurrede i 

gryderne over ilden, kyndigt tilset af 

Grethe og Maj-Britt. Og var man 

heldig, kunne man i lejren også få en 

snak (og en smagsprøve) hos bryg-

mesteren om det dejlige øl, som han 

bryggede på hele ugen. Hos Skt. 

Katarina havde de en fin lille udstil-

ling med middelalderudstyr og 

soldatergrej, og de havde bygget en 
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var liv, latter og elastikbind i overflod 

hele ugen.  

Og så var der jo alle de forskellige 

boder: Kat med hendes håndværk, 

Zenney med sin sko-bod, Jannie med al 

hendes skønne nålebinding. Hjørnet, 

hvor de damer sad på stribe, blev hur-

tigt kaldt Kællingehjørnet (af dem 

selv), og det var vist et særdeles mun-

tert sted at opholde sig. Der var 

grumme beskyldninger om alle slags 

uterligheder, der fløj igennem luften – 

selv skatteopkræveren kom vist til kort 

overfor de rapkæftede koner. 

Rundt om hjørnet og i læ for de højt-

råbende damer, havde mester Martin 

fundet et rart og stille hjørne til sin 

stenbod, og længere ned ad gaden, 

overfor vores fynske gøglervenner, var 

der selvfølgelig basaren – eller gen-

brugsbiksen. 

Træffet 2013 havde sin egen basar. 

Her kunne deltagerne på træffet ind-

levere brugte middelaldereffekter eller 

eget håndværk, og basar-passerne vil 

faldbyde varerne til interesserede 

købere - og det var en stor succes. 

Basaren bød på alt fra smukke kjoler til 

slidte gøglerskjorter, nye og gamle 

strude, broger og hoser, sko, trævarer, 

krus og kander, flettehjul og 

nullestokke, pelsværk, huer og meget 

andet godt, og mange fik suppleret op i 

garderobeskabet med lidt nyt 

sommertøj. 

Vi var to basar-holdere Noomi og 

undertegnede, med dygtig assistance 

fra Camille og Nikoline (på billedet) og 

så Klaus. Vi havde mange kunder fra 

nær og fjern, og vi havde sågar 

stamkunder, der kom flere gange om 

dagen for at tjekke, om vi havde fået 

nye varer ind. Og så var der selvfølge-

lig alle dem, der bare kom forbi for at 

få en hyggelig sludder eller få en lille 

lur i prøverummet. Alle syntes, det var 

en sjov idé, at der var en basar, og alle 

gik glade derfra med lidt håndører for 

Travlhed i basaren  
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noget af det, de havde solgt, eller med 

nye, brugte ting, som de lige pludselig 

stod manglede. 

Så var der jo fælleskøkkenet, hvor 

man til en meget rimelig pris, kunne få 

tre måltider veltilberedt mad om dagen. 

Det var gøglerforældrene, der stor for 

fælleskøkkenet, og som en lille træf-

krølle, kan jeg fortælle, at der blev 

serveret ca. 1500 kuverter i løbet af 

træfugen. Så de har ikke ligget på den 

lade side bag det grønstribede forhæng! 

Det skal også lige nævnes, at de havde 

en flok ivrige hjælpere til at skrælle løg 

og gulerødder mm. Det var UKT’erne 

– De Unge Køkkentrælle. De mødte 

pligtskyldigt op hver dag og blev hund-

set rundt med af de strenge køkkenfolk. 

Men jeg tror nu nok, at de alle synes, 

det var ret hyggeligt! 

Hyggeligt var det i alt fald, når vi sad 

om aftenen og fik en sludder om 

dagens fortrædeligheder. Og selv om 

brygmester Lars’ øl skummede lidt 

rigeligt, smagte det nu godt alligevel – 

og der var rigeligt af det. 

Alt i alt vil jeg sige, at det har været 

et overordentligt vellykket træf. Og jeg 

håber, at vi igen til næste år kan mødes 

– gerne med endnu flere nye og gamle 

medlemmer af Vennekredsen, til endnu 

et hyggeligt træf i den fantastiske 

ramme, som Bornholms Middelalder-

center byder på. 

Tak for et godt træf 2103. 
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Aldrig har jeg set så mange og så 

flotte håndlavede knive, så mange 

forskellige røgelsespinde eller så 

mange drikkehorn til rimelige priser 

som i de omrejsende boder på pladsen. 

Og hvad middelaldersmykker angår, 

har jeg heller ikke set et lignende 

udvalg før. Blandt smykkerne sås flere 

økser, germanernes hellige træ Irminsul 

(deres Yggdrasil), som Karl den Store 

skal have ødelagt en kopi af, samt 

kopier af et smykke, som er fundet ved 

Hiddensee ... og meget, meget mere. 

Smykkerne forhandles af denne 

virksomhed www.magic-wotan.de - 

hvis nogen skulle have lyst til at handle 

med dem, er ideen givet videre, og 

under alle omstændigheder kan man 

nok hente ny inspiration.  

Middelalder i Stralsund 
Af Jan Eskildsen 

I uge 29 tilbragte jeg nogle dage i 

Stralsund med en afstikker til 

Greifswald og en længere køretur på 

Rügen. I Stralsund er man velsignet 

med to markedspladser, Alte Markt og 

Neuer Markt samt flere store kirker, 

som stadig er under restaurering på 

grund af krigsskader og de tidligere 

magthaveres manglende ønske om at 

vedligeholde dem.  

Alte Markt havde besøg af et 

omrejsende middelaldermarked, der 

besøger tyske byer en uge ad gangen, 

og der var sandelig noget at se på. 

Børnene kunne skyde med armbrøst og 

gå balancegang på en næsten vandret 

rebstige. To gøglere optrådte med 

musik og spankuleren, man kunne 

købe brændeovnsvarmede pølsehorn 

og pizzastykker med germanske navne.  
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Hvor ligger Paradis 
Af Bjørn Ørding-Thomsen 

Baggrund 

For nylig læste jeg en bog om Be-

synderlige myter fra middelalderen 

[1], hvor det blev beskrevet, hvordan 

man siden 500-tallet (eller tidligere) 

havde undret sig over, hvor Paradis 

var placeret. Når vi kommer op i 

middelalderen er der skabt tradition 

for, at alt mystisk ligger mod øst, så 

det må Paradis også gøre. På tidens 

kort kan man finde Paradis aftegnet 

mod øst - men da korttegnerne den 

gang ikke lavede kort efter moderne, 

målfaste principper, kan man ikke 

bruge kortene til en nøjagtig lokali-

sering af Paradis. 

Men der var mange, der kunne for-

tælle, hvor Paradis var - sådan cirka. 

Fra ca. 600 har vi St. Brandan, der har 

nogle meget fantasifulde (og absurde) 

rejsebeskrivelser. Den mystiske 

Prester John kunne fortælle, at Paradis 

lå 3 dagsrejser fra hans område - men 

ingen vidste, hvor det område var. Han 

omtaler en by i Paradis, Olympus, og 

et bjerg med samme navn, hvorfra der 

kom en kilde, der kunne helbrede folk 

og evt. gøre dem umodtagelige for 

fremtidige sygdomme. Navnet, Olym-

pus, er en korrumpering af Alumbo, der 

er Sri Lankas hovedstad, Colombo. En 

del af dette er i overensstemmelse med 

beskrivelser fra opdagelsesrejsende 

som Sir John Mandeville (ca. 1360) 

(som vist aldrig har levet - beretningen 

er formodentlig skrevet af en fransk 

benediktinermunk [3]) og Sir James 

Emerson Tennant (1804-1869), der be-

skrev Ceylon i 1860’erne. 

At Paradis skulle være Ceylon / Sri 

Lanka kan næppe overraske. Min egen 

erfaring efter en ferie der (før borger-

krigen) var helt klar: ”Aldrig har jeg 

været så tæt på Paradis”. 

Eiriks saga 

Hvor de før omtalte personer var ret 

uklare, så er den norske Eirik mere 

klar. I Eiríks saga víðförla, som er en 

del af flatøbogen [2], får vi en fin be-

skrivelse af den norske kongesøn, 

Eirik, og hans danske rejsefælle, kon-

gesønnen Eirik, og deres søgen efter 

Odainsaker, stedet uden død i Glæsis-

vellir, der var en del af Jötunheimr. 

Eirik havde ved en julefest givet ed 

på, at han ville finde Odainsaker, så 

han drog af sted med sit følge til 

Miklagård (Konstantinopel), hvor han 
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Kortet er tegnet på 30 gedeskind (vellum) og måler 3,58 * 3,56 m. Det blev fundet i 1843 i et 

kloster i Ebstorf i Tyskland og er formodentlig tegnet af munken Gervase. Kortet er typisk for 

tiden: Det har Jerusalem som centrum, øst vender opad, og bag kortet anes den korsfæstede 

Jesus - kun hoved, hænder og fødder ses. 

Paradiset vises umiddelbart til venstre for Jesu hoved - man ser Adam og Eva ved 

kundskabens træ med slange! 

Kortet viser ikke den nøjagtige placering af steder - det er nærmere en illustreret beskrivelse 

af, hvad man kan se i de 3 verdensdele, Europa, Afrika og Asien. 

Kortet kom sidst i 1800-tallet til Berlin, hvor det blev omhyggeligt affotograeret (i sort/hvid) - 

heldigt, for i 1943 gik kortet tabt under et bombardement af Hannover. 

Ebstorf Mappa Mundi - et verdenskort fra 1234. 
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Odainsaker. Også han kunne have sagt: 

”Aldrig har jeg været så tæt på Paradis” 

Referencer 

1 Baring-Gould, S. (Sabine) (2011-05-

24). Curious Myths of the Middle 

Ages .  Kindle Edition. Kan hentes 

gratis fra Kindle Store på 

Amazon.com og læses på en pc eller 

på den specielle Kindle Reader. 

2 heimskringla.no/wiki/Eirik_ 

vidfarnes_saga  indeholder hele 

Eiriks Saga (på letlæseligt norsk). 

Sagaen optræder i flatøbogen, 

skrevet i ca. 1390. Stedet kan 

anbefales. 

3 Mandeville, John (2012-05-12). The 

Travels of Sir John Mandeville. 

Kindle Edition. Gratis. 

blev godt modtaget af ’grækerkongen’, 

som lod dem bo i Konstantinopel i 3 år, 

hvor de deltog i hans krige, og hvor de 

førte lange diskussioner med ham. 

Dette førte til, at Eirik blev kristnet, og 

at han fik at vide, at det sted, han kaldte 

for Odainsaker, var de kristnes Paradis. 

Kongen forklarede, at de skulle sejle til 

Indien og drage tværs gennem landet, 

hvorefter de ville kunne se Paradis. 

De drog af sted og kom til Indiens 

østkyst, hvorfra en bro førte over til 

Paradis - men broen var bevogtet af en 

drage, og danske Eirik turde ikke gå 

videre og vendte om sammen med det 

meste af følget. Men norske Eirik gik 

sammen med en landsmand gennem 

dragen og kom til et vidunderligt land 

’med bække af honning’ (se mere i 

[2]). De lagde sig til at sove, og i søv-

nen fik Eirik besøg af sin skytsengel, 

der forklarer, at dette sted ikke er 

Paradiset (en væsentlig detalje, som 

Sabine i [1] ikke har fanget!) men en 

slags forgård til det rigtige Paradis, 

hvor ingen levende kan komme - men 

Paradis ligger tæt herved, og sammen-

lignet med det, er dette sted som en 

ødemark. 

Efter nogen tid vender Eirik tilbage 

til Konstantinopel, hvor han bliver i 

endnu 3 år, for så endelig at vende 

hjem til Norge efter en 10-års rejse til 
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klart for de indelukkede, at det ikke er 

pest, der har taget livet af den pågæl-

dende. Men hvem og hvad har så slået 

ham ihjel?  

Fortælleren af historien er krolærlin-

gen. Da han i sagens natur ikke regnes 

for noget særligt, betror de øvrige 

gæster sig til ham, og i jagten på mor-

deren hvirvles han uforvarende ind i en 

fortælling i bedste detektiv-stil sammen 

med kastratsangeren (og spionen) Atto 

Melani, der leder læseren fra de 

europæiske kongehuses politiske un-

derverden og ned i Roms underjordiske 

gange, hvor vi bl.a. møder corpisan-

taroerne - Ugonio og Ciacconio, der 

opretholder livet ved at finde ”relikvi-

er” i de gamle gange, som de sælger til 

alle, der vil købe dem. De to relikvie-

jægere er et særdeles underholdende 

træk i romanen, med Ugonios svulmen-

de og selvudviklede sprogbrug: 

”Ciacconio har bare skræmtiferet ham, 

sagde Ugonio beroligende… Den 

skræmtiferede tilstædeværelse 

pissificerede i bukserne, forklarede 

Ugonio muntert”. 

En anden underholdende detalje i 

bogen er krolærlingens manglende 

evne til at lave mad, som han søger at 

skjule ved at komme et grundigt lag 

kanel på alt, han serverer: ”Da jeg 

hastigt havde ryddet lidt op i køkkenet, 

forberedte jeg en suppe af artiskok-

stængler i tørret fiskebouillon og god 

olie, løg ærter og invotini – små ruller 

af tyndt skåret tunfisk, fyldt med salat. 

Boganmeldelse - Imprimatur 
Af Lone Schræddergaard Hansen 

Jeg har netop læst bogen Imprimatur 

af Monaldi & Sorti. Den udspiller sig i 

året 1683 og er således noget udenfor 

middelalderens tidsperiode, men ind-

holdet og begivenhederne gør, at den 

alligevel er interessant og meget 

underholdende at læse. Ikke mindst 

fordi den med sin kontroversielle 

beskrivelse af dokumenterede begi-

venheder, der knytter sig til kanonise-

ringen af pave Innocens XI, giver 

efterklang helt op til nutiden. Bogen 

blev kun udgivet i 1. udgaven i Italien i 

2002, og er ikke blevet genoptrykt 

siden, skønt det ikke er efterspørgslen, 

der mangler. 

Handlingen foregår i Italien under 

pesten og med truslen om invasion fra 

tyrkerne. Kroen ”Locanda del Donzel-

lo” lukkes med karantæne i 20 dage 

pga. mistanke om, at én af gæsterne er 

død af pest. Det står imidlertid hurtigt 

Innocens XI 
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Til dette serverede jeg et pænt stykke 

ost og en halv liter rødvin, fortyndet 

med vand. Over det hele dryssede jeg 

kanel, som jeg havde lovet mig selv at 

jeg ville”. 

Bogen afdækker en række lån og 

pengesager mellem Europas fyster og 

kongehuse, og bl.a. stilles der spørgs-

mål til visse transaktioner foretaget af 

pave Innocens XI, hvor han yder lån til 

Vilhelm af Oranien umiddelbart inden, 

han indtager England. Mere skal jeg 

ikke afsløre her…  

Historie eller fiktion – eller begge 

dele? Det er svært at bedømme, men 

bogens mange detaljer er uden tvivl 

veldokumenterede og historisk 

korrekte. Man kan så stille spørgsmål 

til koblingen af de præsenterede fakta, 

og de konklusioner, der udledes på 

dette grundlag. Men underholdende er 

det. 

God læselyst   

Rita Monaldi og Francesco Sorti 
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Fra Lene Steenbuch 

Som jeg tidligere har sagt, tilbyder 

jeg gratis undervisning hjemme hos 

mig selv i middel-alder-broderi. Det er 

både i broderi til tøj og andre slags 

broderier, som f.eks. til puder og 

billeder. 

Bare ring og aftal et tidspunkt, der 

passer jer, hvis I får lyst at lære at 

brodere, mit telfonnr. er 5648 0852 og 

mobil 2425 6952. Mail: 

lenestb@gmail.com 

  

Lånte dragter 
Har I lånt en dragt med tilbehør skal 

den afleveres inde 1. november 2013 

på Centret i spisestuen i en sæk med 

navn på. Hvis I ikke afleverer det lånte, 

sender vi  en regning på jeres lån med 

priser på nye dragter. 

Noomi og Helle 

Nyt fra Vennekredsen 

Kursus 

Så er sommeren ved at gå på hæld, 

og aktiviteterne skal i gang igen. 

Glæd jer, for vi begynder med et 

kursus i middelalderbroderi og evt. 

spjældvævning. 

Åsa Martinsson fra Gotland , 

kommer den 19-20. oktober og 

underviser. Prisen for medlemmer er 

100 kr. For ikke-medlemmer er prisen 

350 kr. I prisen er indkluderet 

opstartsmatriale. 

Tilmelding til Helle Pfeiffer, mobil: 

5154 1507   

Mail: helle.pfeiffer@pc.dk 

Håber vi ses til et godt kursus. Har 

du ide til et kursus ,eller vil / kan du 

selv lave et kursus, så tal med Helle 

herom. Det er dog vigtigt at gøre sig 

klart, at hvis man tegner sig for et 

kursus , skal det afholdes. 

Grethe Madsen 

Åsa Martinsson  

mailto:lenestb@gmail.com
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Glemte ting 
Mangler du din hætte eller sovepose? 

Vi har samlet mange glemte ting 

efter uge 29. De er i vores spisestue på 

Rågelundsgård. Middelalderdragter, 

alm. tøj, soveposer, plastbeholdere, 

kurve og tæpper. Vi ved, at en del 

tilhører gøglerfamilierne. I bedes 

afhente det inden den 1. november 

2013 - ellers sender vi det på 

loppemarked. 

Noomi og Helle 

Julemarked på Centret  
Den 23. november 2013 kl. 11 til 16. 

Hvis I har lyst til at deltage med en 

bod med egne produkter eller optræde 

med musik, sang eller 

historiefortælling, skal I tilmelde jer 

senest den 1. november. 

Tilmelding til Helle Pfeiffer 

Mail: helle.pfeiffer@pc.dk 

Mobil: 5154 1507 

 

Årsmøde 2013 

Der indkaldes til årsmøde 

søndag den 3. november, kl. 14-17 på Centret  

Du kan se den fuldstændige dagsorden på vores web-sted - indholdet rummer de 

faste punkter: 'Året der gik' fra både Niller og styregruppen - økonomi, indkomne 

forslag og planer for 2014. 

Et meget vigtigt punkt på årsmødet er: 

Forslag fra styregruppen om, at BMV omdannes til en forening. Såfremt det 

på årsmødet besluttes at stifte en forening, afholdes der umiddelbart efter 

årsmødet stiftende generalforsamling:  

Indkaldelse til stiftende generalforsamling for foreningen 
Bornholms Middelaldercenters Vennekreds. 

1 Valg af 2 stemmetællere  

2 Valg af ordstyrer 

3 Valg af referent 

4 Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 

5 Valg af revisor og revisorsuppleant  

6 Eventuelt  

 

Hvis forslaget om forening forkastes, fortsætter styregruppen. 

- Kontaktpersonen, Grethe Madsen, og Vennekredsens repræsentant i BMC’s 

bestyrelse, Niels Larsen, blev valgt ved årsmødet i 2012 og er ikke på valg. 
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Billeder fra træf-ugen 
Sukey Brovn 
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