
HÄLJERED. Det blev en 
makalös Vikingamark-
nad den gångna helgen.

2 000 besökare räk-
nades in –åtskilliga från 
kranskommunerna.

Till och med spansk 
television fanns på 
plats.

Vikingamarknaden på Ale 
Vikingagård befäster posi-
tionen som vårt enskilt mest 
besökta turistarrangemang. 
Under dagarna två lockades 
inte mindre än 2 000 besöka-
re till den mysiga miljön.

– Det här var den klart 
bästa marknaden – hittills. Vi 
växer sakta, men stabilt. I år 
var det över 60 olika aktörer 
och utställare som medverka-
de på ett eller annat sätt, säger 
Johannes Jägrud på Ale Vi-
kingagård.

Föreningar, hantverkare – 
inte minst vikingar – kommer 
från alla håll. Många grupper 
har sin hemvist i Norge.

– Att det blev många som 

hittade hit i år berodde nog på 
att vi var först ut. Nu följer en 
rad med marknader i Norge, 
Danmark, Tyskland, Polen 
och ute på Åland, berättar 
Johannes Jägrud.

Nu var det inte bara med-
verkande som lockades till 
Häljered, utan besöksantalet 
nådde totalt 2 000 personer.

– Det finns ett genuint in-
tresse för vikingakulturen och 
vi upplever att det fortfarande 
växer i Sverige. Nyfikenhe-
ten är stor och möjligheter-
na att åka till en vikingamark-
nad som erbjuder en atmos-
fär som denna är inte många, 
menar Johanne Jägrud.

Även om det var många 
som var på plats för första 
gången fanns det gott om 
veteraner.

– Har du varit här en gång 
vill du gärna återvända. Miljön 
med levande eldar, doften av 
nybakat bröd, hantverka-
re i full gång, lekande barn, 
utmaningar lite varstans är 
minst sagt tilltalande, hävdar 

Johannes Jägrud.
Vädrets makter var också 

på arrangörens sida. Först 
när det sista var nedpack-
at och årets marknad ansågs 
vara avslutad kom det några 
droppar.

Alla vikingar, utställa-
re och hantverkare är där på 
frivillig grund. De övernattar 
i tält och umgås under enkla 
sociala former.

– Vi arrangerade en viking-
afest på lördagkvällen för alla 
som medverkat. Det var väl-
digt trivsamt och stämningen 
var på topp.

Även massmedia visade in-
tresse. Från Spanien kom till 
och med televisionen, men 
det är ett kapitel för sig.
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Korvgrillning över öppen eld – inomhus!
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Vidar Askfolke 15 månader var tidsenligt klädd på Vikinga-
marknaden i söndags. Han hade rest hela vägen från Björkö 
tillsammans med mamma Linnéa och pappa Johannes.

Albin Laurell, 3, från Fjärås 
köpte fina stenar ur sten-
lådan.

Det är liv och rörelse överallt och besökarna upptäcker ständigt något nytt.


