
   
 

Medeltids Marknaden 2019 
Området för arbetsuppvisningar 
  
 

Plats- 
nummer 

Nam Information 

1 Artesanstuderanden i forntida 
teknik 

Nuvarande och utexaminerade studeranden i forntida teknik 
förevisar olika förhistoriska arbetsmetoder från nålbindning 
till trähantverk. 

2 Härkäpään Saht Buar Framställning av forntida öl. Vi visar hur och från vilka råvaror 
man framställde forntida öl. Under arbetsuppvisningen 
berättar vi gamla ölskrönor. 

3 Värjärikillan kasvivärjäyspiste 
Färgargillets växtfärgningspunkt 

Färgning med växter från närmiljön och med färgämnen från 
fjärran länder. Vi har även svaret på hur de första 
professionella färgarna anlände till Åbo. 

4 Cordon och ban verkstad Cordon och ban verkstad. 

5 Kylttimaalari Skyltmålare Oljemålning av skyltar och tavlor i medeltida anda.  

6 Alnilam (definition av tid och 
plats) 

Förevisning och undervisning av medeltida astronomi och hur 
man använder timglas, solur, kompasser, astrolaber och 
armillarbollar. 

7 Elävä Keskiaika ry Medeltida matkultur, medeltida brädspel, näverbearbetning, 
framställning av ringbrynjor och nålar för slöjor. 

8 Gripping Beast (medeltida 
saker) 

Medeltida saker. 

9 Suomen Perinnenahkurit ry – 
Finlands tradionella garvare rf 

Föreningen förevisar hur man flår skinn på traditionellt vis. 

10 Katapulttirata - Katapultbana Skjut på fortet med en minikatapult! Genom att fälla torn 
samlar du poäng och veckans bästa resultat ger en vinst till dig 
själv: en egen liten minikatapult! 

11 Auran Tytöt – Plättpunkt Vi säljer plättar samt drycker till marknadsbesökarna. Vi 
snurrar en karusell på evenemanget. 



   
 

12 Perinneparkittua nahkaa - Skinn 
som flåtts på traditionellt vis 

Förevisning av traditionella metoder för att bearbeta skinn 
och läder. 

13 Quadrex (medeltida mundering) Till salu finns pilbågar, pilar och mundering för pilbågsskytte, 
dessutom läderväskor och träsvärd. 

14 Kolme Seppää - Tre Smedar Vi smider på plats smycken, bruks- och nyttoföremål enligt 
kundens önskningar. Ifall det inte görs några 
beställningsarbeten, gör vi arbetsdemonstrationer. 

15 Medeltida karusell Karusell för familjens yngsta. 

16 Odin's Spear (medeltida 
föremål) 

Till salu finns kopior av keramik, pärlor, vapen och knivar samt 
träleksaker. 

17 Målning av visselpipor Målning av visselpipor. 

18 WarusSeppäin kilta Kampuppvisningar. 

19 Mestari Juseliuksen paja Verkstaden för familjens yngsta. 

20 Kansanparannus/jäsenkorjaus 
folkmedicin 

Folkmedicinsk hjälp mot sjukdomar i rörelse- och stödorgan, 
t.ex. mot värk i nacken, axlarna, korsryggen, iskias- och 
knävärk. 

21 Käspaikka-klubben Traditionellt handarbete: vävning av band, nålbindning och 
nättillverkning. 

22 Åbo medeltidssällskap 
Unikankare 

Av hantverken förevisas band och vävning, dekorering, 
keramik och ryor. 

24 Medeltida trädsvarv Vi svarvar på en medeltida träsvarv. Även kunderna får pröva 
på svarven. Till salu finns svarvade träprodukter. 

25 Cezar (medeltida saker) Till salu finns historiska smycken och leksaker, läderbollar 
samt olika sälg- och träprodukter 

26 Ukonvakka Vävning av band, broderi, nålbindning och kedjebindning. 

 


