
Detta är den historiska bakgrunden till den sensom-
marmarknad som Fotevikens museum från och med 
i år kommer att starta upp. Vår målsättning är att 
denna marknad ska bli lika traditionsfylld som Halör 
Vikingamarknad som vi ju varje år håller på Fotevik-
ens Museum i juni månad. Under två septemberdagar 

kommer historien åter att väckas till livs. Utbudet 
blir lika fantastiskt som för längesedan. Kanske inte 
så mycket sill men mängder av andra, spännande sa-
ker. Här hittar du hantverkare, handelsmän, skickli-
ga läromästare om tider som flytt, gycklare, vanliga 
människor, upptåg och många andra spännande saker.  

Medeltidsmarknad med Margaretadagarna
Fotevikens Museum 8-9 september 2012

Vad hade det medeltida Norden varit utan Hansan? Där guld- och silvermynt ständigt skiftade ägare, där det 
handlades med vintunnor och klädbalar med dyrbara tyger, där tunga vagnslaster med järn forslades fram på 
dåliga vägar, där salt i stora tunnor lossades från skepp – där fanns Hansan!

Hansan växte fram i norra Tyskland på 1100-talet. Från början var det köpmän som slöt sig samman för att 
skydda varandra längs farofyllda transportvägar. Lübeck grundades på 1150-talet av Henrik Lejonet och staden 
kom att bli centrum för den tyska handeln på Östersjön. Det var inte minst sillfisket runt de danska kusterna 
som gav en rik handel. Tyskarna förde tyskt salt och trätunnor till marknadsplatserna. Här inköptes sillen av 
fiskarna, rensades, insaltades i tunnor och fördes till de speciella skeppen, koggarna, som fanns i tusentals. 

Fler och fler städer anslöt sig till handelsförbundet Hansan. Några exempel: Wismar, Rostock, Stralsund, 
Greifswald, Stettin, Danzig, Elbing, Thorn, Königsberg och Riga. I Visby, Stockholm och norska Bergen satt 
mäktiga tyska köpmän i styrelsen. 

Skanör, synlig från Fotevikens Vikingstad, var juvelen i Hansans Östersjövälde. Från slutet av augusti och 
under hela september samlades tiotusentals människor här för att fiska och handla med sill. Det hela började i 
slutet av 1100-talet och slutade runt 1500. 



Så här kommer det att fungera:

Till skillnad från Halör Vikingamarknad kommer vi 
inte attvara strikt bundna till endast en tidsperiod. Vi 
vill i stället spegla sen vikingatid ca 1000 e.Kr. fram 
till ca 1500.

Vi delar upp vårt stora museiområde i tre geografiska 
områden med olika teman och med olika förutsättning-
ar för reenactors (se kartan):

A. Mellan entrén till Fotevikens Museum och 
Söndreport:
Här kommer besökarna att kunna få prova på gam-
la hantverkstekniker och också få se experimentell 
verksamhet av äldre hantverk. Du som är hantverkare 
och som kan visa gamla hantverkstekniker får lov att 
stå här. Du får också sälja egentillverkade produkter. 
Du behöver inte vara historiskt klädd i detta område.

Vår målsättning är att under marknadsdagarna kunna 
visa fram olika typer av följande äldre hantverk: metall, 
trä, skinn, textil, keramik och äldre matlagningskonst. 
Vi hoppas att många vill vara med att arrangera egna 
stationer för att här visa sina kunskaper. Ni anmäler 
ert intresse i det anmälningsformulär som kommer 
att skickas ut innan sommaren. Fotevikens Museum 
kommer själva att ha en station för järnhantverk där 
vi visar hela processen från träkolning, rostning av 
järnmalm, bränning och slutligen smide. 

B. Inne i staden:
Inne i staden, dvs innanför vallen, är vi noga med 
att ge en historisk miljöbild även om denna kommer 
att omspänna en tidsperiod från 1000 - 1500. Innan-
för stadsvallen gäller således autentisk klädsel och 
utrustning. Ni som vikingar och medeltidare kan här 
visa här upp arbetstekniker, hantverk, boende, social 
samvaro etc och ni får också här sälja era egenpro-
ducerade saker. 

Krig var ofta förekommande händelser under vikinga-
tid och medeltid. Givetvis kommer inte Fotevikens 
stad att skonas under marknadsdagarna. Hänsynslösa 
anfall kommer att ske innanför stadens vallar och må 
de tappra försvararna kunna slå tillbaka angriparna. 
De marknadsdeltagare som är placerade inne i staden 
får alltså finna sig i att det två gånger under varje dag 
blir en kortare tid av organiserade slagsmål på stadens 

gator. När så sker hänvisas besökarna upp på den om-
givande stadsvallen.

C. Utanför Nordreport:
Vikingar och medeltidare som har egna men också 
andras tillverkade produkter får slå upp sina tält i det-
ta område. Kravet är dock att det som säljs ska åter-
spegla/vara inspirerade av föremålstyper som fanns 
under den historiska perioden 1000 - 1500. Vi ser 
också att man har en historisk klädsel motsvarande 
denna tidsperiod.

Du som är reenactor och har vikingatid och medeltid 
som intresseområde är mycket välkommen att deltaga. 





Program
(utförligare program kommer senare)

Fredagen 7 sep 2012: 
Marknadsaktörer ankommer under dagen och kväl-
len.

Lördagen 8 sep 2012: 
Marknaden öppnar 10.00 och stänger 17.00
På kvällen stort Medeltidsgille i Vellinge Bygdegård 
för alla marknadsaktörer som anmält sig till gillet. 
Det serveras  mat och öl till priset 50 SEK/person.

Söndagen 9 sep 2012: 
Marknaden öppnar 10.00 och stänger 15.00.

Initiativet till marknaden kommer genom EU-pro-
jektet Craftland. Projektdeltagarna i detta treåriga 
projekt kommer från Litauen, Polen och Sverige. De 
kommer alla att deltaga i årets och kommande medel-
tidsmarknader på Fotevikens Museum fram till och 
med sensommaren 2014. Varje år har man olika te-
man som man kommer att fokusera på. I år handlar 
det om äldre hantverkstekniker.  

Marknaden kommer, liksom fallet är för vikinga-
marknaden i början av sommaren, att specialannon-
seras i dagspressen och vi väntar oss därför en stor 
publik.

Det är kostnadsfritt att delta i marknaden men varje 
deltagare måste följa de marknadsregler som kommer 
att finnas. Varje handelsman ansvarar själv helt för 
sin försäljning och sina varor. Fotevikens Museum tar 
ingen avgift men har heller inget ekonomiskt ansvar 
inför respektive försäljare.

Varje handelsman har själv med sig stånd, bord etc 
som behövs för försäljningen. All denna utrustning 
ska till utseende vara senvikingatida/medeltida in-
spirerade.

Liksom fallet är med Halör Vikingamarknad kommer 
vi att hålla stort historiskt gille på lördagkvällen. 

Ni anmäler er till denna marknad via anmälningsblan-
kett:

http://www.reenact.se/foteviken/2012/registration-medievalmarket 


