
Kulsvierfestival i pinsen
Eskilstrup Kulsvierlaug inviterer til Kulsvierfestival den n. og 12. maj på
naturlejrpladsen på Eskilstrupvej 27 ved Rønnede.

ESKilSTRUP Det er 8. gang festivalen afvikles og i år
åbnes den af selveste Christian den IV lørdag kl. 12. Kulsi-
verfestivalen er nemlig i år en del af det store Gøngemar-
ked, der afvikles i Faxe, Faxe ladeplads og Haslev om lør-
dagen. Christian IV spilles af joumalist Peter Sten fra DR P4.

Umiddelbart efter kongen har åbnet festivalen tændes
den store mile, og så skal der svires kul- altså laves grillkul
efter ældgamle skandinaviske traditioner. En mindre mile er
der også lavet og her vil man forsøge at lave tjære.

Det var Flemming Værgman, der fik ideen til Eskilstrup
Kulsvierlaug efter at havde stiftet bekendtskab med det
ældgamle håndværk under et ophold i Sverige. Og hjem-
me igen besluttede han, at det skulle han altså også prø-
ve.

Aleks Jensen fra Møllegårdens Dyretilbehør var straks
med på ideen og stillede sin naturlejrplads til rådighed, så
nu har kulsvierlauget de senere år bygget miler og lavet

Danmarks bedste grillkul- i hvert fald ifølge kokken Claus
Meyer.

Men der foregår mange andre ting på kulsvierfestivalen.
Mange håndværkere har stande, hvor man kan se dem
arbejde, samt se og købe deres produkter - og selvfølgelig
er der tale om gode gamle håndværk. F.eks.kommer sme-
den fra lhylejren til Eskilstrup.

Musik bliver der også masser af både lørdag og søn-
dag. Maj Lis og Lars underholder med sang, harmonika og
violin om lørdagen - og også her kan man høre Spelikan-
teme og De Dysted Spillefolk. Om søndagen underholder
Grågæssene og Fensmark Spillefolkene.

lørdag har Kulsvierfestivalen åben fra kl. 12 til 17 og
om søndagen fra kl. 10 til 16. Man kan læse mere om fes-
tivalen og om Eskilstrup Kulsvierlaug på hjemmesiden kul-
siver.dk


