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ffiIh[Plul[Prtestibnl
Tiden for den irlige middelalderfestival er kommet til Horsens igen. Er de lokale giet helt i

selvsving, eller er dette blot en attraktion for bornefamilier fra nrer og fiern? Vi ser n&rmere

pi festivalen.

Billede fra ridderdyst, eventuelt et der ligner det i opgaven hvor der er

en rytter til hest, med en lanse i handen.

Billeder fra sidste irs EM i "ridderdysf'- Fotograf: Poul E. Damsgaard

legetaj til bsrnene, toj til ko-

nen, og mad til sig selv. Det

hele er si gammeldags og

hyggeligt, at man nesten fsler

sig som et barn igen, og vil

prave det hele.

9;htibitetct
Festivalen har ogsi et krempe

udbud af aktiviteter. Der er

mange forskellige vrerksteder,

hvor man kan fii lov at prove

krefter med at lave viben,

mad, med mere, som de gjorde

det i gamle dage. Der vil vrere

massere af musikkanter, teater,

goglere, og folk der gir klredt

som de gjorde dengang. Men

det stsrste bliver nok

mesterskabet i ridderdyst, der

ogsi afholdes her pi festiva-

len.

Stmter freleg
Nflr man gir gennem gaderne

ser man hele tiden nye ting.

Der erbl.a. fritgiende dyr, som

geder og hons, der vandrer

rundt i gaden. Pi et tidspunkt

ender man der hvor der skal
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2. Middelalderfestival

u slir de endnu en

Eang dorene til

Horsens middel-

alderfestival op, og hele giga-

den skydes flere hundrede ir

tilbage i tiden. I det jeg bevre-

gede mig imod selve festivalen

msdte jeg en mand i gamle

lasede klreder, der ligner noget

der kunne vrlrelagn, ogjeg fik

straks lyst til at vende om.

Hvis Festivalen kun bestir af

en flok "middelaldrende" nor-

der der vakler rundt i sert

klunso var det nok ikke noget

for mig. Men idet jeg tridte

tilbage i tiden, blev jeg si im-

poneret, at jeg selv fik lyst til

at smide min mobil vek, og

trekke i en gammel beskidt

sek, blot for at fi del i festen.

" Jeg fik lyst til at smi'
de min mobil vek, og
trrekke i en gammel be-
skidt s@k "

Pi begge sider af en finder

man boder med sprendende

ting og sager. Man kan ksbe
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