
KULTURHISTORIE PÅ EIKER I 2014

Fredag 25.juli - tirsdag 29.juli:

Middelalderdagene på Fiskum
 

 

For sjette år på rad ble det invitert til middelalderdager på Fiskum, og for andre gang var
middelaldertroppen fra Opatow i Polen med på å gjøre dette til et festlig arrangement. De
polske ungdommene ankom med buss torsdag kveld og slo seg ned i teltleiren på jordet
nedenfor kirken.

 

Det offisielle programmet startet fredag, med prosesjon og kirkekonsert. Hedersgjester var
Olav den hellige og Snorre Sturlason, som kom med noen betraktninger rundt
grunnlovsjubileet og folkestyre i middelalderen.

 

Lørdag og søndag var det åpen leir, med aktiviteter for barn, demonstrasjon av håndverk,
oppvisning av dans og middelalderkamp. Familieteateret framførte Halvardspelet på
kirkebakken og Karl Gervin holdt foredrag om hvordan det var å reise i middelalderen.

 

Mandag overtok Øvre Eiker bibliotek stafettpinnen, med en flott utsilling av litteratur fra og
om middelalderen. Det fem dager lange arrangementet ble avsluttet med den tradisjonelle
olsokgudstjenesten i Fiskum gamle kirke

 

Fredag kveld var det prosesjon fra Fiskum nye kirke til Fiskum gamle
kirke. Den ble ledet av Arild Bogen i rollen som Hellig-Olav..

Bueskyting er en populær aktivitet..

Det blir flere telt i middelalderleiren for hvert år som går.

Deltakere fra Polen var med på å sette farve på middelalderdagene også
i år.

Spikking med kniv var en av de ferdighetene som det ble gitt opplæring
i.

Middelalder og vikingtid er morsomt for store og små!

Torturinstrumenter av grusomste slag ble også vist fram.

En prodesjonell treskjærer viste hvordan en lagde krusifiks.

Tømmermennene demonstrerte lafteteknikk fra 1200-tallet..

Ridder fra Opatow.

Det var turnering i sjakk, mølle og vikingspillet hnefatafl.

I urteteltet var det smaksprøver på diverse medisineske urter og
helseprodukter.

  

"Slaget om Fiskum" - en oppvisning av de polske gjestene - var ett av
høydepunktene under middelalderdagene. Det ble en tøff opplevelse i
sommervarmen.
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