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Middelaldermesse i Voer Kirke 
Første del af årets kultursafari fandt sted i Voer Kirke. Efter at være ført i procession fra Vo-
ergård Slot med Bispen i spidsen, var vi til middelaldermesse. 

Hvor godt besøgt Voer Kirke er til daglig vides ikke 
 - denne søndag var den i hvert fald ikke for stor. 

I en times tid var vi ført tilbage i tiden - ledet af en messende pastor Helge Morre Pedersen assi-
steret af et ligeså messende kor. Det gjorde de så godt, at vi nærmest blev forskrækkede, da vi 
efter messen blev mødt af en rødt Toyota på vejen. Vi var tilbage i nutiden. 

Middelalderdag på Voergård Slot 
Endelig kom dagen. Dagen vi alle havde set frem til, ja faktisk næsten lige siden den pragtfulde 
sommerudflugt, som Swends Bluesband arrangerede sidste år til Skagen. 
Dette års udflugt bestod af en rejse via tidsmaskine, som sendte os direkte ind i en verden, vi 
alle kun har læst og drømt om, nemlig middelalderen. 

Synet der mødte os, da vi trådte igennem por-
ten på Voergård Slot, kan kun beskrives som 
fantastisk og yderst fascinerende. Overalt var 
der mennesker klædt i tøj og sko fra middelal-
deren, og stemningen osede af ægte middelal-
derstemning, med boder der kun indeholdt ting 
og madvarer, der fandtes i den tid. 

Solen skinnede fra en skyfri himmel, hvilket den 
måske altid gjorde i middelalderen, eller også 
skyldtes det måske Swend Aage’s  ualmindelige 
evne til, altid at være i stand til at bestille godt 
vejr til udflugterne, og som han selv sagde, det 
kan ikke blive ved med at være held, og hvad 
han mente med det… tjaa. 
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Men først indendørs på besøg hos Frederik på Slottet. 
Frederik var vores guide, som i 45 min. fortalte om slottets spændende historie i et hæsblæsen-
de tempo, som kunne tage pusten fra de fleste. 

Vi hørte om Voergårds tidligere ejere: Børlum-
bisperne, Ingeborg Skeel og greve Oberbech-
Clausen og ikke mindst alle de kunstskatte, som 
han medbragte fra Frankrig. Rundvisningen star-
tede i det gyldne værelse med ”guldbelagte” 
vildsvineskind på væggene, Goya-maleri, veneti-
ansk glaslysekroner, franske møbler og kinesiske 
Mingvase.  

Herefter kom vi ind i musikværelset, hvor vi 
forsøgte at finde alle papegøjerne i den store 
gobelin, mens prismerne i den store lysekrone 
slog mod hinanden og spillede sin melodi. Måske 
var det de øvrige gæster på 1. sal, der satte 
prismerne i svingninger, måske var det et spø-
gelse. 

Turen fortsatte igennem rummene med alle de 
smukke møbler, Napoleons 100-dages regerings-
porcelæn, flamske gobeliner og forbi statuen 
Kærlighedens Budbringer udhugget i et stykke 
marmor.  

Alexanderskolen havde udstillet enkelte af deres kreationer, 
så vi fik et indblik af datidens rober.  
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Vi så Bispens soveværelse med kors på væggen 
og over sengen en himmel, som mere lignede en 
enorm emhætte. I det nordøstlige tårnværelse 
var pletten på trægulvet, som på trods af klorin 
eller afhøvling af gulvet ikke lader sig fjerne. 
Pletten skulle ifølge historien stamme fra blod 
fra en uskyldig tjenestepige, som blev slået ihjel 
i tårnværelset. 

Inden rundvisningen sluttede og vi tog afsked 
med guiden Frederik, viste han os aflytningska-
nalerne, så man fra stuerne kunne aflytte fan-
gerne. Larmen fra de mange glade mennesker i 
slottets gård overdøvede dog fangernes bekla-
gelser. Vi takkede Frederik for rundvisningen og 
flere af os undrede os over, hvordan han kunne 
rumme alle de navne, årstal og historier. 

Efter rundvisningen slottet, var alle vores maver begyndt at rumle. Pudsigt nok var den første 
bod, vi stødte ind i en middelalderpølsebod, hvor tilbehøret var fladbrød, sennep og kærne-
mælksost, og så var vores skæbne beseglet, der var ikke andet at sige end ”Bær pølserne frem, 
Bær pølserne frem”. 
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Efter at have nydt vores pølser med underholdning fra dansende mænd, kvinder og børn, der sang 
sange om sure kællinger og andet i den stil, fortsatte vi rundt på pladsen for at udforske og prøve 
de forskellige boder og aktiviteter, og det var ikke småting vi oplevede... 

Midt i aktiviteter som pileskud og fægtning stødte vi ind i selveste biskoppen, det var på gåtur 
med sin elskerinde/kone og hele sit følge, hvad skal man så lige gøre, bortset fra at knæle eller 
eventuelt sige bispens gipsgebis, hvis man altså turde, for biskoppens bodyguards lignede bestemt 
ikke fluer, som de gik der med deres sværd og store uniformer. Jow… det var skam halv farligt at 
være i middelalderen. 
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At være kvinde i bukser i middelalderen er just ikke ligefrem et hit, så mændene fik deres hyr, 
da vi stødte ind i en bod, hvor en ægte middelalderkvinde, havde det helt rigtige nutidige sælger-
instinkt. Hun mente bestemt at mændene var nærige, at de sådan lod deres kvinde rende rundt og 
se herrens ud i bukser, og prøvede derfor at sælge et bundt flettet neg, som hun påstod, ville få 
mændene til at købe de dyreste kjoler til deres kvinde… kun 20 kroner afsluttede hun. At hun så 
til mændene, fortalte at bundtet ville få kvinderne til at blive mere villige, er så en anden histo-
rie. 

Hver anden time var der march fra biskoppens kamphær. De marcherede fra deres lejr over vold-
gravsbroen, som var det taget ud af en historiebog, voldsomt og frygtindgydende. De skulle i kamp 
på slotspladsen, og leverede et show, hvor kun fantasien satte grænser, ikke underligt, at de gik 
derfra med mindre skrammer og ømme kroppe...rollespil til UG. 

Mange timer gik med at daske rundt og nyde solen, samt kigge på boderne med hatte, kjoler og 
meget mere.  
Sisse blev bidt af at gå på stylter, hvilket hun med meget møje og besvær blev rigtig dygtig til , 
efter at have været ved at nedlægge en mand, som gik og nød sin nyindkøbte godtøl, og måtte 
springe for livet… og godtøllen, da Sisses stylter ikke ville makke ret. Jow der var sandelig under-
holdning for alle pengene. 
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Pludselig var kl. ved at nærme sig 17.00, og middelalderfolkenes arbejdsdag var ved at være forbi, 
timerne var fløjet af sted, og trods det, at vi på et tidspunkt havde vores tvivl om, hvorvidt vi 
ville kunne få timerne til at gå, føltes det som om, vi havde sat os ind i tidsmaskinen, og havde 
skruet tiden 6 timer frem. Så man kan jo kun sige, at dagen bestemt havde været vellykket indtil 
da.  

Endnu mere vellykket blev den så, da vi 
sprang tilbage til nutiden, og fik os en vel-
fortjent kop kaffe, hvilket vi ikke ville ha-
ve kunnet få, hvis vi var blevet i middelal-
deren… og havde vi overlevet det... næppe. 

Så var det bare om at vente til kl. 19.00, hvor vi 
havde været så heldige at blive inviteret til taf-
fel hos biskoppen, så det var med at nyde nuet 
inden vi igen skulle i tidsmaskinen på vej mod 
nye oplevelser. 
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Så var der Taffel 
Hvad skulle man tage på, hvad var der i vente ?  

Bispen og Frue havde aller nådigst inviteret os til taffel. Under Voergård’s hvælvinger dybt nede i kælde-
ren blev vi budt ind. Vi tog plads ved et langt træbord og træbænk, av min numse – hvornår bliver hynden 
opfundet ? Så kom bispen Stygge Krumpen med Frue, alle rejste sig. Taflen kunne begynde. I Bispens følge 
kom også en energisk og ret så snakkesaglig og uskyldig mundskænk / nar, Falster Piben og diverse tjene-
stefolk til servering. På bordet foran os var der anbragt en lille træskål, en mellemstor grydeske + en dolk. 
Havde man tid til at vente yderligere 150 år, kunne man også få en gaffel ! Den var nemlig heller ikke opfun-
det endnu. 

Inden spisningen kunne gå i gang skulle vi have lidt 
instrukser fra aftenens toastmaster (ja, det hed 
det sikkert ikke dengang, for toasten blev først op-
fundet langt senere). Hun fortalte blandt andet, at 
man altså ikke måtte placere sine albuer på bordet. 
Der var vi vistnok et par stykker i selskabet, der fik 
travlt. Hun fortalte om skik og brug, og om de i alt 6 
retter vi skulle til at nyde. 

Hvis man havde regnet med, at menuen skulle bestå af BigMac, et stor pommes frittes og en mellem cola, ja 
så blev man glædelig overrasket, for det skulle vi ikke have. Istedet bestod menuen af suppe, fisk, kylling, 
oksekød, æblekage og en slags marcipan. Alt med udgangspunkt i opskrifter fra middelalderen. En stor tak 
til Agersted Kro, som havde stået for tilberedning af retterne.  

Det skal bemærkes, at idet der ikke blev skiftet tal-
lerken, så var det unægtelig en fordel at spise op 
eller lave aftale med sidemanden om afhændelse  
af overskydende mad. 

Før retterne blev serveret, fik bispen og hans frue altid serveret først- og dog, for mundskænken skulle 
som den første altid godkende maden ( han fik vist kun en lille, bette snip af maden efter eget udsagn, og 
det forklarer også hvorfor han af og til kom og spiste lidt af vores mad. Han skulle jo også være mæt !) 
Drikkelsen var hvidvin og rødvin samt øl og saft. Alt af det fremragende mærke: Ad Libitum. 
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Mellem retterne var der kvad og viser af musikgruppen Falster Piben samt optræden af 2 herre med en 
festlig fortællervise. 
 
Da 3. ret var nedsvælget blev der budt op til folkedans på gårdspladsen. Dansen gik og vi fik relativt hur-
tigt lært middelalderdansetrinene uden at få varige men. Dog var der antydning af krampe hos nogle delta-
gere, idet sangene vi dansede til nemt kunne bestå at 41-42 vers. Jo, tekstforfatterne  gjorde det grundigt 
i middelalderen – det kunne Thomas Helmig og de andre godt lære lidt af. 

Da den sidste ret var presset ned, blev bispens kone pludselig ret så vågen, for bispen lavede aftale med én 
af tjenestepigerne om lidt natlig underholdning.  
(Same procedure as last year, mr. Bisp !, jo han var Styg ham Krumpen)  
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Klokken var efterhånden blevet 23.30 og da vi alle kom ud i den mørke nat var gøglerne vågnet og under-
holdte os med jongleren med fakler.  
En flot afslutning på en fantastisk dag. 

Referat fra rundvisning på Voergård Slot er skrevet af fam. Olesen. 
Referat fra de udendørs aktiviteter er skrevet af fam. Meyer. 
Referat fra middelaldertaffel er skrevet af fam. Christensen. 


