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T

ema for festivalen i 2019 er
«Pest og kolera». For mange er
middelalderen en romantisk tids
epoke man kan drømme seg bort i
og lengte tilbake til. Men i år tar vi
et lite dykk inn i noen av de mørkere
sidene ved middelalderen.
Livet var ikke alltid lett, og ting vi
i dag tar for gitt var enten en luksus
eller ikke-eksisterende. Årets tema
lærer oss at døden var tettere vevd

inn i dagliglivet i middelalderen
enn i dag. Mangelen på kunnskap
om sykdom ga grobunn til under
lige forklaringer og rare forsøk på
helbredelse.
Livsoptimismen fantes likevel,
den gang som nå. Derfor rommer
også festivalen fest og glede, og et litt
humoristisk blikk på det makabre!
Velkommen til festival!

Magne Rugsveen
Avdelingsdirektør
Anno Domkirkeodden

Åpningstider

Fredag 14. juni kl 19.00–24.00
Ølstua er åpen
Lørdag 15.juni
kl 12.00–01.00
Markedet stenger
kl. 19.00
Familieforestilling i Hamardomen:
«Fabula Silvestri»
kl. 23.00
Søndag 16.juni kl 12.00 – 17.00
Kåring av Mesterborger kl 13.00
Konsert i Hamardomen:
«Fra Villemann og Magnhild
til Richard Wagner»
kl.16.30

Ranveig Nordbryhn
Festivalsjef

Priser

Barn (6 – 15)
Honnør/Student
Voksen
Familiebillett
Liten familie
Festivalpass
Festivalpass familie

Fabula Silvestri

Med festivalbillett/-pass
Med deltakerbevis

100,150,190,530,340,340,830,80,50,30,3

Minibank

Biskopens egen bank «Banco
Santo Spirito» holder hus ved hoved
inngangen. Den har åpent i markedets åpningstider.

Bortkomne barn

Finnes igjen i Museumsbutikken!
Tlf: 97 98 57 48
Her får du også info om det meste.

Biskopens Marked

12–19

12–17

Lindelunden og Klosterjordet

Hesteridning for barn

12–19

12–17

Ved Hovedporten

Langbueskyting

12–17

12–17

Ved Storhamarbygningen

Dette ligger ved hovedinngangen.

Plantefarging

12–19

12–17

Vikingleiren ved Løtenbygningen

Førstehjelp

Lag pyntebånd med slynger

12–19

12–17

Vikingleiren ved Løtenbygningen

Norsk Folkehjelp holder til ved
museumsbutikken. Se kart.

Helisir, harpe og sang

12–19

12–17

Markedet

12–17

Borgstua

Toaletter

Sandefjord kulturskoles
juniorteater

12–19

12–17

Markedet

De Munnfulle

12–19

12–17

Markedet

På tokt med Mjøsen Lange!

12–19

12–17

Brygga ved Løtenbygingen

Ringsakeroperaen 40 år
«Fra skisse til scene»

12–19

12–17

Utstilling i Storhamarlåven

Castra Vita, åpen leir

12–19

12–17

Klosterjordet

Møt vikinghestene

12–19

12–17

Markedet

Proknekt fra Sverige

12–19

12–17

Ved hovedinngangen

Skrivestue

12–19

12–17

Ved Urtehagen

De Lærde Leges Urtegaarde

12–19

12–17

Utstilling i Storhamarlåven

12–19

12–17

Ved Drengestua

12–18

12–17

Ved Drengestua

Festivalkontor
Kontaktinfo

Festivalledelsen har tlf: 97 46 16 72
og e-post: festival@domkirkeodden.no.

Penger/Kort

Klingende mynt gjelder i bodene på
markedet. Vi tar kort i billettsalget,
på Vertshuset og i Ølstua.

Vertshuset Den Gyldne Odde

Lørdag Søndag Sted

Toaletter finnes ved hovedinngangen, i museumslåven og ved siden
av Storhamarbygningen. HC-toalett
finnes også ved hovedinngangen.

Lørdag

Søndag

Sted

12–18

12–17

Storteltet

Gjøvik Spelmannslag

Fredag

Lørdag

Søndag

Sted

Jomfru Karines Ølstue

19–24

12–01

12–17

Bispestredet

Demonstrasjon
av kalkbrenning

Biskop Mogens Bistro

19–24

12–01

12–17

Bispestredet

Venneforeningens kaffebod
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19.00–24.00 Fest for allmuen i Ølstua
19.30 Utstillingsåpning
21.00 Gjøgleren Caligari
«Fra skisse til scene»
22.00 Musicantus, musikk
Ringsakeroperaen 40 år
22.30 TIDE, keltisk dans
20.00 La Compagnie, musikk
23.15 Ramashang, musikk

— 12.00 —
12.00 Festivalen og markedet
åpner. Velkommen til
«Alle sansers festival»! Her
kan du både se, smake, høre,
lukte og ta på middelalderen!
12.00 Åpningsparade
fra Hamar sentrum
12.15 PIVA, musikk på markedet
12.30 Prinsesseskolen åpner,
v/Middelalderforeningens leir
12.30 Korsbrødrenes hospitaltelt
åpner, ved Urtehagen
12.30 Omvisning og
minikonsert v/Domkirkeoddens guider i Hamardomen
12.30 «Mat og Middelalder»,
omvisning i Urtehagen
v/Adi Bertoli
— 13.00 —
13.00 Kong Håkons Ridderskole,
v/Middelalderforeningens leir
Aldersgrense 5 – 10 år
13.00 «Mester Jakel og kongen»,
dukketeater i Lindelunden
6

13.15 La Compagnie,
musikk på markedet
13.15 Gjøgleren Caligari,
i Storteltet
13.15 «Middelalderhagens
midler mot pest og kolera»,
omvisning i Urtehagen
v/Hildur Hauksdottir
13.30 «St. Torfinns Ridderturnering»,
Turneringsplassen
13.30 Sverdkamp med Castra vita
på markedet
13.30 Håndverksaktiviteter
for barn,
middelalderforeningens leir
13.45 «Historien om Hellig Olav»,
fortellerteater i Lindelunden
13.45 Sølja, danser ved Urtehagen
13.45 Musicantus
synger på markedet
— 14.00 —
14.00 Audiens hos Kong Håkon 6.
og hans adelsfølge,
v/Middelalderforeningens leir

14.00 Vikingdans,
i Vikingleiren
14.15 Ramashang,
musikk på markedet
14.15 «Mat og Middelalder»,
omvisning i Urtehagen
v/Adi Bertoli
14.15 Møt ridderne fra
St. Torfinns turnering,
turneringsplassen
14.15 «I skarlakskufte og
kappe grå», middelalderens
tekstiler og draktskikk,
ved Laila Grastvedt,
foredrag i Aulaen
14.30 «Sagaen om…», eventyr
med Gycklaren Geten
i Lindelunden
14.30 TIDE,
keltisk dans i storteltet
14.30 Middelaldersk mote
på moderne vis,
catwalk i Hamardomen
14.30 1300-talls blankvåpenkamp i rustning,
v/Middelalderforeningens leir
14.45 Demonstrasjon av
krigsbuer, Turneringsplassen

15.00 PIVA, musikk på markedet
15.00 Ridderselskapet
Mentolatum. Ridderturnering for barn, markedet
15. 15 «Fra skisse til scene,
hvordan blir en forestilling
til?» ved Plamena Dicheva,
foredrag i aulaen
15.30 La Compagnie,
musikk i storteltet
15.30 «Mester Jakel og kongen»,
dukketeater i Lindelunden
15.30 Sølja danser ved Urtehagen
15.30 Musicantus,
konsert i Hamardomenn
15.45 «Året da alt gikk galt»
v/Arne Borg, kåseri i Borgstua

— 15.00 —
15.00 Kong Håkons Fekteskole,
v/Middelalderforeningens leir
Aldersgrense 10 – 15 år
15.00 «Middelalderhagens
midler mot pest og kolera»,
omvisning i Urtehagen
v/Hildur Hauksdottir
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— 16.00 —
16.00 Prinsesseskolen fortsetter
16.00 Kong Håkons Ridderskole,
v/Middelalderforeningens leir
16.00 «Mensen i Middelalderen»,
ved Linda Fredriksberg,
foredrag i Aulaen
16.00 «St.Torfinns Ridderturnering»,
Turneringsplassen
16.00 Håndverk for barn,
i middelalderforeningens leir
16.00 Sverdkamp
med Castra Vita på markedet
16.00 Ramashang,
musikk på markedet
16.00 «Mat og Middelalder»,
omvisning i Urtehagen
v/Adi Bertoli
16.15 «Sagaen om…»,
eventyr med Gycklaren
Geten i Lindelunde
16.30 Gjøgleren Caligari,
gjøgler på markedet
16.45 «Middelalderhagens
midler mot pest og kolera»,
omvisning i Urtehagen
v/Hildur Hauksdottir
16.45 PIVA, konsert
i Hamardomen
16.45 Møt ridderne fra
St. Torfinns turnering,
turneringsplassen
— 17.00 —
17.00 Audiens hos Kong Håkon 6.
v/Middelalderforeningens leir
8

17.00 TIDE, keltisk dans
på markedet
17.15 «Mat og Middelalder»,
omvisning i Urtehagen
v/Adi Bertoli
17.30 Omvisning og minikonsert
ved Domkirkeoddens guider
i Hamardomen
17.30 La Compagnie,
musikk på markedet
17.30 «Historien om Hellig Olav»,
fortellerteater i Lindelunden
— 18.00 —
18.00 PIVA, musikk på markedet
18.00 «Middelalderhagens
midler mot pest og kolera»,
omvisning i Urtehagen
v/Hildur Hauksdottir
18.00 Tribus Sagittariis,
bueskyterturnering
innledende runder ved
Storhamarbygningen
— 19.00–01.00 —
19.00 Canardus Horribilis,
musikk i Ølstua
20.00 Ramashang, musikk i Ølstua
21.00 Caligari,
tryller og gjøgler i Ølstua
22.00 La Compagnie,
musikk i Ølstua
23.00 «Fabula Silvestri»,
magisk familieforestilling
i Hamardomen
24.00 Ramashang, avslutter
kvelden med musikk i Ølstua
[ Fabula Silvestri \
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— 12.00 —
12.00 Kong Håkons Ridderskole,
v/Middelalderforeningens leir
Aldersgrense 5–10 år
12.00 Sverdkamp med Castra Vita
ved markedet
12.00 Omvisning og minikonsert
i Hamardomen
v/Domkirkeoddens guider
12.00 «Middelalderhagens
midler mot pest og kolera»,
omvisning i Urtehagen
v/Hildur Hauksdottir
12.00 Korsbrødrenes hospitaltelt
åpner ved Urtehagen
12.00 «Sagaen om…»,
eventyr med Gycklaren
Geten i Lindelunden
12.00 Ramashang,
musikk på markedet
12.30 Prinsesseskolen åpner,
v/Middelalderforeningens leir
12.30 Gjøgleren Caligari, teltet
12.30 Håndverk for barn,
i Middelalderforeningens leir
12.30 «Mat og Middelalder»,
omvisning i Urtehagen
v/Adi Bertoli
12.30 Schola Instrumentalis,
i Ølstua
12.30 Musicantus,
konsert i Hamardomen
12.30 Vikingdans
i Vikingleiren
12.45 Mesterborgerparade
fra Hedmarkstunet
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— 13.00 —
13.00 Kåring av Hammer By’s
Mesterborger 2018
i Borggården
13.00 Audiens hos Kong Håkon 6.
v/Middelalderforeningens leir
13.15 La Compagnie,
musikk på markedet
13.15 «Historien om Hellig Olav»,
fortellerteater i Lindelunden
13.30 St. Torfinns Ridderturnering, FINALE!
Turneringsplassen
13.45 Sølja danser ved Urtehagen

!

14.00

14.00
14.00

14.00
14.00
14.15

14.15

— 14.00 —
1300-talls blankvåpenkamp i rustning,
v/Middelalderforeningens leir
«Året da alt gikk galt» ved
Arne Borg, kåseri i Borgstua
«Middelalderhagens
midler mot pest og kolera»,
omvisning i Urtehagen
v/Hildur Hauksdottir
PIVA, musikk på markedet
TIDE, keltisk dans
i storteltet
Møt ridderne fra
St. Torfinns turnering,
turneringsplassen
«I skarlakskappe og kufte
grå, middelalderens
tekstiler og draktskikk»,
ved Laila Grastvedt,
foredrag i aulaen.
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14.30 «Mester Jakel og kongen»,
dukketeater i Lindelunden
14.30 Tribus Sagittariis, finale
i historisk bueskytterturnering, Borggården
14.30 Kong Håkons Fekteskole,
v/Middelalderforeningens leir
Aldersgrense 10–15 år
14.30 Håndverk for barn,
i middelalderforeningens leir
14.30 «Mat og Middelalder»,
omvisning i Urtehagen
v/Adi Bertoli
14.45 Schola Instrumentalis,
musikk i Ølstua
— 15.00 —
15.00 Musicantus,
synger i Storteltet
15.00 «Middelalderhagens
midler mot pest og kolera»,
omvisning i Urtehagen
v/Hildur Hauksdottir
15.00 Gjøgleren Caligari,
på markedet
15.00 Sverdkamp med Castra Vita
på markedet
15.00 Ramashang,
musikk på markedet
15.00 «Mensen i Middelalderen»,
ved Linda Fredriksberg,
foredrag i Aulaen
15.00 PIVA,
konsert i Hamardomen
15.15 Ridderselskapet
Mentolatum. Ridderturnering for barn, markedet
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15.37 «The Battle of the Odd
anno 1537» Stort historisk
slag på turneringsplassen
— 16.00 —
16.00 Kong Håkons Ridderskole,
v/Middelalderforeningens leir
16.00 TIDE, keltisk dans
på markedet
16.00 «Mat og Middelalder»,
omvisning i Urtehagen
v/Adi Bertoli
16.00 La Compagnie,
musikk på markedet
16.00 Schola Instrumentalis,
musikk i teltet
16.00 «Sagaen om…»,
eventyr med Gycklaren
Geten i Lindelunden
16.00 «Fra skisse til scene,
hvordan blir en
forestilling til?»
ved Plamena Dicheva,
foredrag i aulaen
16.30
Hamar Middelalderfestival
og Kirsten Flagstad Festival
presenterer:
«Fra Villemann og Magnhild
til Richard Wagner»
– en eventyrlig musikalsk reise for
hele familien.
NB: Vi tar forbehold om at programmet kan bli endret.
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Kong Håkons Ridderskole
I Norge var ridderne kongens frem
ste menn. Deres oppgave var å bistå
kongen i å styre og forsvare lan
det. Derfor måtte de beherske sine
våpen til hest og til fots, samt kjenne
loven og kunne lede andre.
På ridderskolen tester kong
Håkon deltakerne om de er verdige
til å bli hans riddere. De får prøvd
sine ferdigheter med våpen, avleg
ger ed om troskap til kongen og får
sitt ridderbrev.
Aldersgrense 5 til 10 år.

BARNEAKTIVITETER
[f\
Prinsesseskole
Hvem har vel ikke en gang i løpet
av livet drømt om å være prinsesse?
Historien er full av prinsesser, og på
middelalderfestivalen har du sjansen
til å bli prinsesse for en dag.
I årenes løp har mange stolte
små
prinsesser gått ut fra middel
alderfestivalens prinsesseskole med
diplom i hånda. Det er nemlig litt av
en kunst og mye en må lære for å
være en riktig prinsesse.
De som deltar på vår prinsesse
skole får krone på hodet og fin kjole,
lærer å vinke riktig og får øve seg på
å kysse frosker.

Kong Håkons Fekteskole
Fekteskolen foregår på ridder
skolearenaen. Deltakerne får en kort
innføring i bruk av sverd på middel
aldervis av kongens riddere. Der
etter vil de få prøve seg mot hver
13

følge holder hoff. Kanskje kan du
til og med ta en «middelalderselfie»
med en ridder?
Håndverksaktiviteter for barn
hos Middelalderforeningen
I leiren til Middelalderforeningen
kan du i år få prøve deg på både
spikking, toving, karding og spin
ning. Her finner du også bueskyting
for de aller minste.

Skrivestue
I middelalderen var skrivekunst en
ettertraktet ferdighet. Munken og
hans medhjelpere fra katedralskolen
kan lære deg å skrive med blekk og
ekte fjærpenn!

andre. For deltakernes sikkerhet
brukes latekssverd med myke kanter
som ser ut som ekte sverd.
Aldersgrense 10–15 år. Max 14
deltakere pr. runde.
Audiens hos kongen
Har du lyst til å møte selveste Kong
Håkon 6. og hans følgesvenner av
staute riddere og skjønne jomfruer?
Ta deg en tur ned til Ridderskole
arenaen hvor kongen og hans adels
Hesteridning for barn
Snille islandshester fra Øvre Vang
kjøre- og rideklubb står klare til å ta
deg med på tur!
Middelalderleker
Rundt omkring på markedet finner
du leker som barna lekte med i mid
delalderen. Her kan du prøve både
stylter og putekamp på stokk!
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Spillteltet
Kom inn i teltet og spill brett
spill og andre spill på ekte middel
aldervis! Biskopens vakter koste seg
med både brettspill og terningspill
når de hadde fri, og her på Hamar
har vi funnet både spillebrikker
og terninger. Ta med hele familien
og ha en fin-fin stund i spillteltet i
Lindelunden!

Mija Nordholm, Norge,
Mija Nordholm har vært en
del av riddersportmiljøet siden
2013, først i Trøndelag, deretter
på Østlandet.
Hesten hennes, en frieser
med navnet Mugabe Fan
Bommelsteyn, har vært trent i
sporten siden 2014. Mija deltok
selv for første gang i 2017.

Finn alle ridderne på festival
området og be han eller hun om
å skrive autografen her. Greier
du å få alle ridderautografene?
15

Korsbrødrenes hospitaltelt
I middelalderen lå hospitalet i
Hamarkaupangen ved Korskirka.
Under festivalen har vi flyttet det
inn på festivalområdet. Har du lyst
til å gi deg selv noen grøss og gru,
kan du komme hit og se hva de
brukte for å kurere sykdom i mid
delalderen. Vi nevner i fleng, kop
ping, igler og årelating. Har du lyst
på pestbyller for en dag, til en skik
kelig skummel selfie, kan det også
ordnes her!
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Møt vikinghestene
Dølahestene Iver og Brego med sine
ryttere Matilde og Emma kommer
hele veien til Hamar! De to vallakene
er veldig gode venner og er glade i
oppmerksomhet. Vil du hilse på?
TEATER OG GJØGLERIER
[f\
Teater Fabel
«Mester Jakel og kongen»
I forestillingen « Jakel og Kongen»,
får Jakel jobb som vakt ved Kon
gens slott.
Kongen skal lære ham å marsjere
og eksersere. Det skjer ikke uten
problemer. Her blir det knall, fall og

Gycklaren Geten
«Sagaen om....»
Den Gotlandske Geten er tillbake!
Mer forvirret enn vanlig. Han har
mange historier å fortelle, men
trenger publikums hjelp!
Finn Geten i Lindelunden og
hjelp han med å fortelle historiene
sine! Pass også på å gi ham en gul
rot, hvis dere ser han på markeds
plassen. Det er det beste han vet, og
da blir han kjempeglad!

Finn ridderen på festivalområdet og be han eller hun om å skrive autografen her. Greier du å få alle ridder-autografene?

Møt ridderne fra St. Torfinns
turnering!
Etter ridderturneringen kan du
møte, snakke med og ta bilder med
de tøffe ridderne du nettopp har sett
i aksjon! De forteller gjerne, og still
er også velvillig opp til fotografer
ing og skriving av autografer!

slåsskamper. Det er hunder og pølse
involvert, og flere andre karakterer
blander seg også inn. Det går ganske
hett for seg, men alt sammen med
humør, fynd og klem! Og Mester
Jakel kommer seg alltid ut av knipa!
Inger Merethe Johnsen / Teater
fabel har spilt denne type tradis
jonelt dukketeater i mange år.

Sarah Hay, Australia
Sarah begynte å dyste i 2008 i
Australia og har reist verden
rundt for å delta i internasjon
ale turneringer, bl.a. i Australia,
New Zealand, USA, Canada og
Europa. I 2016 flyttet Sarah fra
Australia for å komme nærmere
riddersportmiljøet i Europa.
I fjor ble Sarah første kvinne
til å vinne den prestisjetunge
Queen’s Jubilee Horn og lag
konkurransen på Royal Ar
mouries i Leeds, England.
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Ridderselskapet Mentolatum
«Ridderturnering for barn og generell moro
og fantestreker».
Fra de dype, norske skoger kom
mer de sterkeste, klokeste og mest
fryktløse ridderne du kan tenke deg.
Mentolatum er her for å underholde
deg med sin storslåtte forestilling.
Kjenn bakken riste, føl hjertet
briste. Kom og se et show du sent vil
glemme! I år er det utrolig nok HMS
(helse, miljø og sikkerhet) som står i

fokus hos de elleville ridderne Ruin,
Stig Helmet, Silia og Bøtteknott,
deres bolde herold Herman Hentes
veis, og håpløse væpner Truls den
Tørste.

De Munnfulle og Canardus
Horribilis
«Fabula Silvestri»
Bli med inn i den fortrollede skogen,
Fabula Silvestri. Vi inviterer alle
små og store til en magisk og stem
ningsfull familieforestilling i Hamar
domen lørdag kveld. Vi lover deg en
forestilling som er full av helter og
heltinner, masker og mystiske ves
ener, musikk, ild og dans. Men hvem
og hva er det store skremmende ves
enet som alle er redde for? Møt opp
så får du se!
Erlend Tveite
«Historien om Hellig Olav»
Vi møter Sigvat Skald, kongens
nærmeste venn, i Erlend Tveites
skikkelse. Sigvat forteller om Olav,
Helgenkongens liv, død og mirakler.
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Ivar Mauritz-Hansen, Norge
Ivar har deltatt i turneringer
og oppvisninger i åtte land på
tre kontinenter, og han er én
av tre nordmenn som har gjort
dyst med historiske solide lans
er i moderne tid. Ivar rir på sin
13 år gamle kladruber, Gener
alen, som har sin første sesong
med riddersport i år. Ivar sin
rustning er basert på den ital
ienske stilen fra 1400-tallet.
Den består av over 200 metall
plater og veier rundt 45 kg.

Finn ridderen på festivalområdet og be han eller hun om å skrive autografen her. Greier du å få alle ridder-autografene?

Gjøgleren Caligari
Den svenske gjøgleren Caligari
underholder barn og voksne i alle
aldre! Magi og livsfarlig sjonglering
blandes når Caligari står på scenen,
og han ser veldig fram til å møte
publikummet på Hamar!
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Musicantus
Vokal- og instrumentalensemb
let ble opprettet i 2013 for å delta
på middelaldermarkedet på Rollag.
Musicantus ble en stor suksess, og
har siden opptrådt på flere middel
alderfestivaler og vikingfestivaler.
De spiller og synger middelal
dermusikk fra hele Europa. Du kan
høre dem synge nydelig kirkelig
musikk i Hamardomen, men også
framføre lystige viser på markedet
og i Ølstua.

MUSIKK
[f\
Ramashang
De fire ville danske guttene kom
binerer gjøglerier og middelalder
musikk med godt humør, voldsomt
tempo og tonnevis av humoristiske
innslag! Hvor enn de befinner seg
på festivalen kan vi love god stemn
ing og fantastisk underholdning.
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PIVA
The Renaissance Collective
Renessanse-ensemblet PIVA er ett
av Europas ledende tidligmusikkensembler, og har tatt turen hele
veien fra England for å underhol
de deg med lystig dansemusikk og
vakre harmonier fra 1500-tallet!
Her får du høre alt fra vare
blokkfløyter til høyrøstede sekke
piper og skalmeier! De dukker opp

på markedet der du minst venter
det. Pass på å få med deg konsertene
deres i Hamardomen også!
Canardus Horribilis
De seks villendene har våknet av
vinterdvalen, og er klare for en ny
sommer. Med middelalderinstru
menter, som låter som sinte ender,
spiller de «middelalder-punk» med
respektfull respektløshet og bøtte
vis av smittende humør!
I år kan du se dem i Fabula Silves
tri i Hamardomen lørdag kveld, høre
dem i Ølstua, og på avslutnings
konserten i Hamardomen søndag.
La Compagnie
På autentiske instrumenter som
sekke
piper, skalmeier, gittern og
slagverk leverer La Companie et
middelaldersk lydbilde med mod
erne tyngde og svingende rytmer
som passer moderne ører. Hør dem
på markedet og i ølstua.

TIDE
Danserne fra TIDE (Tønsberg Irish
Dance Ensemble) besøker festiva
len for første gang! De 11 danserne
byr på keltisk dans som får det til å
rykke i dansefoten på noen og en
hver. Dette er dans som innbyr til
fest!
Se dem både i Ølstua og rundt på
markedet!
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Domkirkeoddens guider
Vi presenterer stolt våre museums
guider. De gir omvisninger og
minikonserter med gregoriansk sang
og middelaldermusikk i Hamar
domen lørdag og søndag.
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Sølja
Folkedanslaget Sølja ble stiftet i
1974. Formålet med laget er å ta vare
på, og fremme forståelse og inter
esse for gamle danseformer.
Sølja har danset middelalder
ballader hvert år på Domkirke
odden siden 1987. I år er det Bendik
og Årolilja, Liti Kjersti, Åslaug Møy,
Ung Åslaug og Trolldans som står
på programmet.

Gjøvik Spelemannslag
Gjøvik spelemannslag kan du finne
utenfor Borgstua. Her presenterer

Finn ridderen på festivalområdet og be han eller hun om å skrive autografen her. Greier du å få alle ridder-autografene?

Barnekorene Poco a Poco,
Amabile og Vang kirkes barnekor
Under ledelse av sin dirigent Tone
Østli finner du barnekorene rundt
omkring på området i fri dressur.
Kom og hør dem synge vogge
viser, gregoriansk sang, middel
alderballader og sangleker fra
middelalderen!
Du møter dem i Hamardomen på
festivalens avslutningskonsert.

Schola Instrumentalis
Schola Instrumentalis er et midde
lalderensemble som med utgang
spunkt i historiske kilder. Musikken
er hentet fra gamle manuskripter.
Under festivalen kan du høre
melodier fra Carmina Burana og
1400-talls dansemelodier. I tråd
med årets temaet framfører de i år
melodien «Du skal bli et heslig lik!»
fra musikksamlingen Llibre vermell
de Montserrat 1399!

Caroline Andersson, Sverige
Caroline har ridd siden hun var
6 år og har konkurrert i de fleste
disipliner.
Hennes første turnering var
Hackaland i Belgia, som hun
vant. Siden den gang har Car
oline reist verden rundt for å
konkurrere og havner ofte på
pallplass. Hun holder også på
med fotkamper, samt bueskyt
ing både til fots og til hest,
HEMA og Rossfechten.
Hun bor i Uppsala i Sverige
med to hester og barn.
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harpe og synger, og blir å finne på
markedsområdet. Setter du deg ned
og lytter, garanterer vi en magisk
musikalsk opplevelse!

Jaqueline Stempher
Helisir
Helisir er et musikkprosjekt som
blander middelalder- og folkemusikk.
Sangene er inspirert av musikk fra
Irland, Skottland, Norge, Sver
ige og Nederland. Jaqueline spiller

Hamar Middelalderfestival og
Kirsten Flagstad festival presenterer:
«Fra Villemann og Magnhild
til Richard Wagner»
En eventyrlig musikalsk reise
for hele familien.
For første gang i historien vil Hamar
Middelalderfestival og Kirsten
Flagstad Festival sammen invitere
til familiekonsert i Hamardomen!
Dette blir en unik konsertopplev
else med musikk fra middelalderen
og klassiske sanger med tema fra
samme tidsepoke.
Konserten bindes sammen av en
eventyrlig fortelling, og publikum
får høre de vakreste melodier og
arier. Tone Østlis barnekor synger
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kjente middelalderballader, Canar
dus Horribilis spiller middelalder
musikk på autentiske instrumenter,
og Tone Østli, Ingunn Kilen og
Dagfinn Andersen sørger for de
klassiske innslagene. Dorina Kom
ani akkompagnerer.
FOREDRAG OG
OMVISNINGER
[f\
Arne Borg
«Året da alt gikk galt»
Det er juni det herrens år 1315.
Søkk
våte pilegrimer ankommer
Hamar i regnet. De har gått fra
Oslo, og det har regnet og regnet,
helt siden mars måned. Hva er det
som skjer, hvorfor kommer ikke
solen fram? Følget inviteres inn i
bispeborgen, og en eldre mann har
en utrolig historie å fortelle.
Arne Borg forteller historien om

Oda Tiller, Norge
Hun er 28 år og har drevet med
hest i 22 av dem.
Første gang Oda prøvde rid
dersport var i 2005. En del år
senere ble hun aktiv innen
sporten. Hun har tidligere del
tatt på nasjonale konkurranser
her i Norge.
Oda har fått seg ny hest i år,
en 13 år gammel fjordhest val
lak som heter Fyro.
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de middelalderinstrumenter som de
har laget selv. De spiller på lange
leik og munnharpe, og spikker selje
fløyter til ungene.

året 1315, også kalt begynnelsen på
den lille istiden, eller den store hun
gersnøden. Og hva har den med hva
som skjedde i Paris 18. mars året før
å gjøre? Kom og hør den utrolige
historien om pilegrimer, tempelrid
dere og uår med sult og død.
Linda Fredriksberg
«Mensen i middelalderen»
Mensen har langt opp i vår tid vært
et ganske så tabubelagt tema. Men
hvordan forholdt kvinnene og sam
funnet seg til den i middelalderen?
Og hvordan var ellers sanitærfor
holdene for den jevne borger? Kan
skje er det lengre fra vår hverdag enn
vi skulle tro? Eller ikke? Kom og
hør Linda fortelle om et lite berørt
tema innen historieforskning!

finnes opplysninger om medisin
vekster som folk i Norge kan ha dyr
ket og brukt. I omvisningen tar vi
en titt på noen av disse plantene og
snakker om det som står om dem i
norrøne middelaldermanuskripter.

Laila Grastvedt
«I skarlakskappe og kufte grå»
– middelalderens tekstiler og drakt
skikk i Norden
Hvordan kledte folk seg i mid
delalderen her til lands? Hvor kom
tekstilene fra, hvem lagde dem og
hvordan? Ville du trodd at Island
var en av Eurpas største tekstil
eksportører i høymiddelalderen?
Gravfunn og middeladerballader
forteller om klær som sosial markør.
Klær skapte folk, da som nå.

Omvisninger i Urtehagen
Adi Bertoli
«Mat i middelalderen»
Hva vet vi om maten i Middel
alderen i Norge? Arkeologiske ut
gravninger, tekster fra lovverk og
noen oppskriftssamlinger fra denne
tiden kan gi oss et bilde. Hva var
daglig kost for folk flest? Var det
graut? Hvilke kornslag var kjent og
brukt? Var grønnsaker og urter en
stor del av maten? Var det stor for
skjell i matvanene til fattige og rike
og mellom by og land? Lurer du på
svaret på disse spørsmålene, er du
hjertelig velkommen til omvisning i
urtehagen!

Plamena Dicheva
«Fra skisse til scene»
– hvordan blir en forestilling til?
Ringsakeroperaen har de siste årene
hatt oppsetninger med tema fra
blant annet middelalderen. Med
utgangspunkt i sitt arbeid forteller
designeren Plamena Dicheva om
prosessen fra ide til ferdig kostyme.
Hun viser eksempler på hvordan
hun arbeider med kartlegging av
stykket og tidsepoken, inspirasjons
bilder, utkast til regissøren, skis
ser, modeller, materialer, søm- og
snekkerarbeid, tilpassing og ferdig
produkt.
Middelaldersk mote på moderne vis
Årets catwalkshow er utarbeidet i
samarbeid med Design og tekstil
vg2 på Hamar katedralskole. Her
har elevene tatt utgangspunkt i da
tidens mote og laget antrekk som
kan brukes i dag. Elevene viser 15

Hildur Hauksdottir
Middelalderhagens midler
mot pest og kolera
Lurer du på hvilke planter folk i
middelalderen brukte for å helbrede
sykdom eller holde seg friske? Det
gjør vi også.
I manuskripter fra middelalderen
26

27

antrekk. Både design, mønster og
søm av produkter er laget av elev
ene selv, og de går i eget design på
catwalken.
Mesterborgerparade
I mesterborgerparaden gjør vi stas
på alle de tidligere Mesterborgerne.
Mesterborgerkåring
Hvert år kåres en Mesterborger av
Hammer by under Hamar Middel
alderfestival. Mesterborgeren har
gjort en spesiell innsats for Hamar
og Hamarregionen gjennom frivil
lig arbeid, kulturarbeid eller har ut
merket seg på en annen måte.
Felles for dem alle er at de er
entusiaster som er stolte av byen sin
og har tro på at det alltid er mulig å
få til noe i sitt nærmiljø!
Kalkbrenning
I middelalderen lagde de kalksteins
mørtel selv her i Hamarkaupangen.
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Kalkstein fra Furuberget og Helg
øya ble brent, lesket og blandet med
sand fra mjøsstranda.
Under festivalen fyrer vi opp i
kalksteinsovnen og tar publikum
med på en spennende reise fra stein
til kalkmørtel.
Utstilling
Ringsakeroperaen 40 år!
Fra skisse til scene
Klær skaper folk! Når man vil
beskrive en historisk periode, er
det ingen virkemidler som er mer
slående enn drakter og kostymer.
Både Hamar Middelalderfestival,
Domkirkeodden og Ringsaker
operaen har i mange år arbeidet
med å tilpasse drakter og kostymer
til sine arrangementer. Dermed ble
tanken født om å lage en utstilling i
forbindelse med Ringsakeroperaens

Utstilling
«De Lærde Leges Urtegaarde»
Innerst i Storhamarlåven stiller vi
ut illustrerte urtebøker trykket i
perioden 1546–1720. Bøkene er slått
opp på sider som omhandler interes
sante planter, mange med en spesiell
tilknytn ing til Domkirkeodden.
I tillegg til illustrasjoner inneholder
bøkene plantebeskrivelser, informas
jon om bruksområder og forskjellige
myter og sagn knyttet til plantene.

Cathrine Grøner, Norge
Hun har ridd dressur i ca 20 år
og deltatt i riddersportmiljøet
de siste årene. Hun er også en
av instruktørene som reiser
rundt og holder åpne treninger.
Cathrine bor med hestene
sine på et småbruk i Vestfold,
hvor det er både nærstridsbane
og jaktløype. Hun er aktiv i nær
strid og har deltatt i flere nas
jonale konkurranser. Sammen
med frieseren Olai er hun også
den som holder mest på med
bueskyting fra hesteryggen.
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40-års jubileum, og å legge åpningen
til middelalderfestivalen.
RingsakerOperaen viser eksempler
fra sine produksjoner, med hovedvekt
på kostyme og scenografi/rekvisitter.
Ansvarlig for utstillingen er sceno
graf og kostymedesigner for høstens
oppsetning Barberen i Sevilla,
Plamena Dicheva.

RIDDERAKTIVITETER
[f\

Møt ridderne fra St. Torfinns
turnering!
Nå har du sjansen til å møte ridderne
fra turneringen til en prat! Og ikke
glem å få autografene til ridderne i
dette programmet!

Finn ridderen på festivalområdet og be han eller hun om å skrive autografen her. Greier du å få alle ridder-autografene?

St. Torfinns ridderturnering
Gå ikke glipp av årets internasjonale
ridderturnering på Hamar Middel
alderfestival. Se de norske ridderne
forsvare Norges ære i dyst mot ut
øvere fra Sverige, England, Neder
land og Australia!
Riddersport er middelalderens
våpenbruk til hest, gjeninnført som
en moderne sport. Det legges stor
vekt på det historiske, så utførelsen
av teknikker og konkurranse er
basert på kilder fra middelalderen.
Riddersport er en relativt ny sport
i Norge og består av tre forskjellige
grener: nærstrid, kolbeturnering og
dyst. Under St. Torfinns turnering
vil utøverne konkurrere i en todagers
turnering i grenene dyst og nærstrid.

Alva Egemalm, Sverige
Alva har ridd siden hun var 4 år
og hun har prøvd det meste in
nen hestesport.
Hun har vært aktiv innen
reenactment siden hun var ett
år sammen med sine foreldre,
Caroline og Fredrik, og har der
for opplevd ridderturneringer
fra barnsben av.
Dette blir Alvas første
konkurranse i nærstrid.

1300-talls blankvåpenkamp
i rustning
En ridder i full rustning er godt
beskyttet og var på mange måter
middelalderens panservogn. Kom
til ridderskolen og se hvordan rid
dere i full rusting bruker ulike våpen
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skapt en mektig hær. Men hvor ef
fektiv var buen egentlig? Det frie
norske buekompani demonstrerer
effekten av krigsbuene.

når de kjemper mot hverandre, og
hvilke kampteknikker de bruker for
å nedkjempe motstandere.
Demonstrasjon av krigsbuer
Buen som krigsvåpen hadde sin
storhetstid under Hundreårskrigen
og frem til midten av 1500-tallet. I
England skulle alle menn over 12
år skyte med bue hver søndag et
ter kirket id, og på den måten ble det

32

Tribus Sagittariis
Bueekspert på tre steder
Tribus Sagittariis er en trefestivals
turnering i historisk bueskyting. Det
blir avholdt en innledende konkur
ranser i henholdsvis Oslo, Tønsberg
og Hamar, med den av
sluttende
runden på Hamar. Forhånds
påmelding til Norsk Langbuelag.
Tribus Sagittariis – Finale!
Her kan du se landets beste bueskyt
tere fra de innledende rundene i
Oslo, Tønsberg og Hamar kjempe
om sammenlagttittelen!

DELTAKENDE GRUPPER
[f\
Frilansene
Frilansene er en kulturhistorisk
institusjon for europeisk middel
alder med vekt på perioden 1397–
1434. De driver historisk for
skning, aktivitet og formidling.
Frilansene har fire virkeområder:
Rytteri, Fotsoldater, Bueskyttere og
Kanonskyttere.
Frilansene ønsker seg flere
medlemmer! Er du interessert, ta
deg en tur ned i leiren deres.
Hirdsamling
Kongshirden hadde sine egne
møter, eller hirdstevner, der man
avgjorde saker mellom kongen og
hirdmennene, og mellom hird
mennene innbyrdes.
Her på Hamar samles mange av
blankvåpengruppene i Norge til
Hirdsamling og trening. De øver
seg på bakholdsangrep i skogen, be
leiring av borg, kamp i åpent ter
reng og mye mer. Du kan møte dem
rundt omkring på området under
hele festivalen.

Finn ridderen på festivalområdet og be han eller hun om å skrive autografen her. Greier du å få alle ridder-autografene?

Langbueskyting
Prøv deg som bueskytter på bue
bana til Middelalderforeningen ved
Storhamarbygningen. Her kan både
store og små få prøve seg!

«The Battle of the Odd»
Det er duket for kamp på Turner
ingsplassen nedenfor Hamardomen.
Til lyden av hvinende piler braker
middelalderhærene sammen. Kan
biskopens bondehær stå imot kon
gens soldater?

Suzanne Krogh Kiønig, Norge
Hun har holdt på med histor
isk ridning i 6 år med hesten
Emperador. Suzanne har lang
fartstid i riddersportsmiljøet
og har deltatt i flere nasjonale
konkurranser. I fjor var hun del
taker i sin første turnering uten
lands, Arundel International
Tournament, hvor hun deltok i
jaktdelen av konkurransen. For
Suzanne har den historiske rid
ningen vært en døråpner for å
arbeide seg frem til en tryggere
og sterkere hest.
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Hirdsamlingen i år består av
Kongshirden 1260, Friknektene,
Ulinsaker, Bispelieden, Vikverir,
Vingulmark, Ordo Ignis, Kongs
hirden 1308, Gotlendingene og
Frilansene.

Castra Vita
Våre tyske riddervenner besøker
festivalen for tiende gang. Ta en tur
ned i leiren deres og se hvordan en
ridder på hærtog bodde! De har med
seg både håndverkere og våpen
føre krigere som ikke er redde for å
svinge sverdet!

Middelalderforeningen
Er du interessert i historie, hånd
verk, mattradisjoner, skikk og bruk,
eller annet som har med middel
alderen å gjøre, er dette forenin
gen for deg. De møtes fast en gang
i måneden på Domkirkeodden for
sosialt samvær, draktsøm, foredrag
om konger og riddere, matlaging og
mye mer. I sommerhalvåret møtes
de jevnlig på storjordet for å skyte
med pil og bue. Foreningen er et
fast innslag på Hamar middelalder
festival med leir og bueskyting for
publikum.
Arte Factum
Danskene i Arte Factum har vært
faste gjester på festivalen siden
2008. De holder vanligvis til på
Spøttrup middelalderborg i Dan
mark. På Hamar kan du finne dem
på Klosterjordet hvor de holder på
med håndverk av ymse slag. De er
pratsomme av seg, så her kan du få
svar på alt du lurer på og mere til.
Vikingleir
I europeisk tradisjon er vikingtida
en del av middelalderen. Ved Løten
bygningen kan du besøke Viking
leiren. Her finner du Mjøsen Lange,
Kappvikingene, Fjærflokofallfolket
og andre løse vikinger. I leiren deres
kan du se mange håndverktradis
joner fra vikingtiden: Treskjæring,
grenvev, brikkevev, nålebinding
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Proknekt
Proknekt fra Sverige gjester festiva
len for første gang i år. De er en ideell
historisk forening som gjenskaper
1500-tallets tyske landsk nekter ved
hjelp av klær, mat, musikk og leirliv.
Landsknekter (etter tysk lands
knecht) forekom i de fleste euro
peiske kriger på 1500-tallet. De var
innleide leiesoldater som var kjente

for sin lojalitet og dyktighet i strid
– til den som betalte best. Store
regimenter, bestående av opp mot
20.000 menn og kvinner, dro rundt
i Europa og spredde skrekk hos sine
fiender.
Knektene er spesielt kjent for sine
fargerike og til tider vulgære drak
ter med dristige utskjærte mønstre.
Den rådende kleskoden gjaldt ikke
for knektene, hvilket kunne gjøre et
sterkt og skremmende inntrykk på
de som kom i deres vei.
På festivalen er de lette å få øye
på i markedsvrimmelen, og du kan
også besøke dem i leiren deres ved
hovedinngangen, der de gjerne tar
imot deg!

Rozemarijn Keuning,
Nederland
Hun er opprinnelig fra Neder
land, bor på Gotland og ble
med i middelalder- og ridder
sportsmiljøet for åtte år siden.
Rozemarijn er medlem i
Frilansene og har ridd flere tur
neringer, slag og oppvisninger.
Hjemme trener hun både rid
dersport, klassisk dressur og
working equitation med PRE
hingsten Gesto RAM II, som
er 15 år gammel.
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Stemningsskapere
Gjennom mye av våren har små og
større stemningsskapere ladet opp
mot festivalhelga. Disse vil glede og
kanskje forferde publikum med sine
historiske figurer og opptrinn.

Mjøsen Lange og Olav Kvite
Hos vikingene kan du bli med ut og
ro et ekte vikingskip. Både Mjøsen
Lange og Olav Kvite har gjort land
hugg på Domkirkeodden, og alle
som er barske nok, kan få prøve seg
ved årene.
Stange Husflidslag
Tradisjonen tro viser Stange hus
flidslag brikkevev, skinnfellsøm og
bruk av snorhjul fra sin faste plass i
Bispestredet.
De gleder seg like mye til disse
dagene hvert år!
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De Munnfulle
Teaterprosjektet De Munnfulle
består av unge skuespillere fra Vest
fold under ledelse av Anja Boman.
De er faste gjester på festivalen. Du
finner dem rundt omkring på områ
det hvor de setter farge på festiva
len med flagg og faner, opptog og
parader. Ikke minst finner du dem
i Hamardomen lørdag kveld i fore
stillingen «Fabula Silvestri».

Finn ridderen på festivalområdet og be han eller hun om å skrive autografen her. Greier du å få alle ridder-autografene?

og sølvsmiing. De demonstrerer
hvordan man lager pyntebånd med
slynger og plantefarger garn. Garnet
de brukte var av ull. Ulla måtte først
spinnes. Vikingene viser fram både
spinning med håndtein og karding.
Publikum kan også få prøve seg på
vikingdans.
Velkommen inn i en levende
vikingleir!

Sagatun Brukerstyrt senter
Gjengen fra Sagatun har vært en
del av festivalen i over 10 år. De har
egen leir ved hovedinngangen og
slår gjerne av en prat!

Sandefjord
kulturskoles juniorteater
Denne glade gjengen med ung
dommer gjester festivalen for første
gang! De blir å finne i fri dressur på
markedet med fargerike kostymer
og mengder av godt humør!
Turnekompaniet
Jonas, Anders, Sjur og Peter Kip
persund er årets Herolder og blir å
finne rundt omkring på markedet!
Høytropende og høyrøstede geleider
de oss gjennom årets program.

Pilegrimssenter Hamar
I middelalderen var Hamarkaupan
gen og Domkirken en viktig stopp
langs pilegrimsveien til Olav den
Helliges grav i Nidaros. Munkene
i klosteret stod for forpleiningen
av pilegrimene. Også i dag er det
mange som går pilegrimsveien til
Olavs grav. Munkene er ikke her til
å ta seg av pilegrimene lengre, men
Pilegrimssenteret tilbyr overnattings
plass og gode råd på veien. På festiva
len kan du møte dem på markedet!

Stacy van Dolah-Evans,
England
Stacy arrangerer Englands
største ridderturnering Arun
del International Tournament,
og har selv holdt på med ridder
sport siden 1999.
Han har ridd turneringer og
konkurranser siden barndom
men, og har vunnet mange
nasjonale og internasjonale
ridderturneringer.
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MAT OG DRIKKE
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Vertshuset «Den gyldne Odde»
Vertshuset serverer ekte middel
aldermat med tilbehør og drikke. La
ganen forføres av saftig, langstekt
gris eller middelalderpølser laget på
vår egen hemmelige oppskrift. Er
du vegetarianer kan vi friste med
våre berømte grillede rødbeter.
«Jomfru Karines Ølstue»
Fredag kveld blir det fest for almuen
i Ølstua. Etter en lang arbeidsuke
samles borgere og bønder, biskoper
og skjøger, steinhoggere og smeder
for å feire at uka er omme. I Ølstua
byr kjøgemeisteren på øl og mjød,
og mens mørket senker seg kan du
la deg forføre av heftig sekkepipe
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Venneforeningen
Redder den kaffetørste! Domkirke
oddens venner er våre trofaste med
hjelpere under festivalen og har
som mål å fremme interessen for
Domkirkeodden. Venneforeningen
finner du ved Drengestua!
«Biskop Mogens Bistro»
Er du småsulten? Stikk innom
grillen i Bispestredet, hvor du kan
nappe med deg et kyllinglår eller en
ekte middelalderpølse i farten!

middelalderklær, brente mandler,
kandiserte epler, keramikk, skinn
arbeider, et bredt utvalg smykker,
håndsmidde sverd og ellers det mest
tenkelige og utenkelige som man
finner på et middelaldermarked. På
markedet finner du både kjente fjes,
som Mandel-Mike, og en god håndfull
nye spennende kjøpmenn. Mange av
dem er også håndverkere og demon
strerer gamle teknikker.

Linda Paulsson, Sverige
Linda driver til daglig Lyck
ans Gård, hvor hun underviser
i klassisk ridning og rideterapi
i tillegg til historisk ridekunst.
De siste årene har hun også fek
tet fra hesteryggen.

Biskopens marked og håndverkerne på markedsplassen
Til markedet kommer kjøpmenn
og formidlere fra mange land. Her
finnes det noe for enhver smak:
Håndstøpte knapper og spenner,
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Finn ridderen på festivalområdet og be han eller hun om å skrive autografen her. Greier du å få alle ridder-autografene?

musikk fra La Compagnie. Magik
eren Caligari tar deg med inn i en
verden full av mystikk og undring,
ispedd en stor porsjon humor. De
glade sangerne i Musicantus un
derholder deg med lystige middel
alderske vertshussanger, og dan
serne i TIDE med fyrrige keltiske
danser. Kvelden avsluttes med vilter
musikk fra de spinnville, gale gutta
i Ramashang. Lørdag og søndag kan
du fortsatt leske strupen med mjød,
øl, vin og andre forfriskninger. Her
blir det liv om kveldene når musik
erne, fortellerne og gjøglerne inntar
scenen!
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Fotografer:
Berit Fjæstad, Barbro Fjæstad, Mailind Solvind Mjøen,
Maja Hassel, Signe Marie Johnsen, Donna Kastrati, Øyonn Skjæveland,
Jane Trolle, Mari Akersveen, Jens Haugen, Robin Cornel Berntsen,
Tor Arild Bækkeli, John Kristian Fjeld, Andreas Roksvåg,
Åsmund Skjæveland, Espen Winther og Domkirkeoddens fotografer
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