
28  |  alekuriren   |   nummer 21   |   vecka 21   |   2007

LÖDÖSE. Det blev 
publiksuccé när Lödöse 
Medeltidsmarknad 
arrangerades för fjor-
tonde året.

Arrangören uppskat-
tade besöksantalet till 
4 000 personer, förde-
lat på de två marknads-
dagarna.

– Jag tror att den fina 
väderleken i kombina-
tion med återinförandet 
av tornerspelet var fak-
torer som bidrog till den 
stora publiktillström-
ningen, säger Johan 
Lindblom på Lödöse 
Museum.

Helgen 19-20 maj arrangera-
des den medeltida marknaden 
på museets baksida, där det 
medeltida spetälskehospitalet 
låg. Tanken bakom markna-
den är att ge en bild av hur det 
medeltida livet i en av landets 
större städer såg ut. Hantver-
kare, gycklare, lekare och sa-
goberättare fanns därför på 
plats för att sätta sin speci-

ella prägel på evenemang-
et. Sveriges enda vedeldade 
bageri kom också att sprida 
en väldoftande stämning över 
marknadsplatsen. 

Ett uppskattat inslag var 
nyheten med tornerspel och 
medeltida gästabud hos krö-
garen Glada Galten.

– Vi har inte haft tornerspel 
på några år, men det är en fa-
miljevänlig attraktion som har 
varit efterfrågad, säger Johan 
Lindblom.

 Det blev två uppvisningar 
under lördagen och ytterliga-
re en på söndagen. Vid sidan 
av tornerspelet skedde också 
en lång rad av tidstypiska ak-
tiviteter som bland annat rid-
darvisning.

– Jämfört med fjolåret är vi 

mer än nöjda. Vi dubblade be-
söksantalet och allting fung-
erade som planerat, avslutar 
Johan Lindblom.

– Besökarna fick en bild av 
det medeltida livet
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Årets medeltida marknad vid Lödöse Museum lockade storpublik. Arrangören uppskattade besöksantalet till cirka 4 000 per-
soner.

Tornerspelet var den givna publikattraktionen.

De Vandrande Kvinterna var ett av de musikaliska inslagen på 
marknaden.

Neo Malm från Lilla Edet är 
stridsberedd med svärd och 
sköld.

Jerker Fahl-
ström berättade 

sagor för stora 
och små.

Berit Sandsjö och Tordh Ti-
erfeldt från Göteborg gav 
högsta betyg åt grillspetten 
som serverades.

Jonatan Alkinge och Kim 
Larsson, båda från Lödöse, 
kollar in musrouletten.

Folkfest när Lödööse Museum bjöd in till marknadse Museum bjöd in till marknad

LÖDÖSE. Som på en 
rockkonsert!

Det var nästan så 
att taket över läktaren 
lyfte sig när barnen 
stämde upp i allsången.

Förskolans dag på 
Ljudaborg i Lödöse blev 
precis så festlig som 
den brukar vara.

Det var högsta drag direkt från 
start när Förskolans dag fira-
des på utomhusscenen bakom 
Lödöse Museum i torsdags. 
Förskolor och dagmammor 
i närområdet hade tagit med 
sig sina barn, de flesta utkläd-
da, till en timmes trivsam un-
derhållning med sång, musik 
och eldsprutning.

Någon sol syntes inte till, 
men å andra sidan höll sig 
regnet på behörigt avstånd. 
De som om möjligt kände sig 
lite frusna blev snabbt varma 
då det gällde att klappa hän-
derna, stampa fötterna och 
dessutom sjunga med i de 
låtar som levererades i rask 
takt. Några av melodierna 
hade barnen kunnat öva på 
innan, varför allsången ljöd 

över hela Lödöse. Extra roligt 
blev det när självaste Bamse 
kom på besök och stämde upp 
i sin egen visa.

Som traditionen bjuder 
bestod slutnumret av eld-
sprutning. Anders Bertils-
son fick dessutom hjälp i år av 
en annan gycklare och publi-
ken fick därför se dubbla eld-
flammor stiga upp mot him-
melen.

När applåderna tystnat för-
kunnade arrangören sitt tack 
till de medverkande och berät-
tade samtidigt att den lokala 

Ica-handlaren sponsrat med 
glass till alla barn. Jublet visste 
inga gränser och ganska snart 
smaskades det jordgubbspin-
nar i bänkraderna. Bättre av-
slutning än så kunde ingen ha 
önskat sig.

Ljudligt och roligt på Ljudaborg
– Förskolans dag firades i Lödöse
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Hög stämning var det som alltid när Förskolans dag firades 
på utomhusscenen bakom Lödöse Museum.

Utstyrseln på deltagarna varierade. I bakgrunden syns den 
trio som stod för musikunderhållningen.

Självaste Zorro dök upp med 
sitt svärd.

Vem är världens starkas-
te björn? Bamse naturligt-
vis, som gästade Ljudaborg i 
torsdags.

Eldsprutaren Anders Bertils-
son har just fått lågan att 
slockna.

Efter föreställningens slut 
delades glass ut till alla barn.

Lille Elias ville självklart 
också vara med när det bjöds 
in till sång- och musikunder-
hållning i Lödöse.


