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Återkomst för Mikaeli marknad
2020 ställdes Mikaeli marknad in på grund av Covid-19 men är nu tillbaka.
Med ungefär 65 utställare, en härlig musikscen, skördedekorerat område och
installationer välkomnas besökare till Fredriksdal museer och trädgårdar i
Helsingborg 26 september 10:00-17:00. Mikaeli marknad 2021 är något
nedtonad och följer rådande restriktioner för allas säkerhet.
Årets skördeveckor på Fredriksdal avslutas med efterlängtade höstfesten
Mikaeli marknad 26 september 10:00-17:00. Besökarna kommer att uppleva
nya och återvändande utställare till årets Mikaeli. Stånden fylls med
högklassigt hantverk, nyskördad frukt, grönsaker och snittblommor. Dagen är

också ett utmärkt tillfälle att inspireras av odlare, ölbryggare, pomologer,
blomsterbönder och lokala mathantverkare. Den klassiska skördemarknaden
erbjuder allt från skånsk matkultur till spännande smaker från fjärran äggakaka, picklat & syrat, korv med bröd, grillspett, lammburgare, hemlagad
gröt och nybakad äppelkaka.
- Mikaeli marknad markerar säsongsavslutning på Fredriksdal och är årets
höjdpunkt.
Då säljer vi den eftertraktade skörden från kulturhistoriska frukt- och
köksträdgården samt det nyanlagda snittblomslandet. Det kommer i år bli en
något mer nedtonad Mikaeli men lika många utställare, lika vackra
skördedekorationer och istället en avskild musikscen. Programpunkter som kan
tänkas locka större folksamlingar till en och samma plats får vänta tills nästa år.
Det är en nödvändig säkerhetsåtgärd som vi tar, säger Maria Axelsson som är
projektledare på Fredriksdal.

PROGRAM MUSIKSCEN
Plats: Popperondellen
10.30 – ca 11.30 Cirkusvarieté med Carling Family
12.00 – ca 12.45 Spelmansgården
13:00 – ca 14.00 Cirkusvarieté med Carling Family
14.30 – ca 15.15 Spelmansgården
15.30 – ca 16.30 Cirkusvarieté med Carling Family
(Begränsat antal platser. Gå ej att boka)
Se program och utställare på fredriksdal.se

Pressvisning
Vill du som journalist eller bloggare få en försmak av Mikaeli marknad är du
välkommen (med anmälan) till Fredriksdal 24 september klockan 10:00. Du

möter projektledare Maria Axelsson och får ta del av förberedelserna inför
skördemarknaden och träffar trädgårdsmästaren i samband med skörden i
köksträdgården. Skicka din anmälan till dennis.nilsson@helsingborg.se
senast 23 september 12:00
Kontaktpersoner
Maria Axelsson, projektledare Fredriksdal
0702-10 45 32
maria.axelsson@helsingborg.se
Presskontakt:
Dennis Nilsson, pressansvarig Fredriksdal museer och trädgårdar.
0732-31 50 78
dennis.nilsson@helsingborg.se

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för
människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill
något. Möt oss på helsingborg.se.
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