
alekuriren  |   nummer 19  |   vecka 20  |   201014

En publikdragare i vått och torrtEn publikdragare i våt

Fyrklövern bjöd på musikunderhållning vid Kilanda gamla skola. Fyrklövern bjöd på musikunderhållning vid Kilanda gamla skola.

KILANDA. Våren låter vänta på sig.
Något som besökarna till Kilanda 

Marknad fick erfara.
Publiken strömmade ändå till i 

massor och arrangören kunde än en 
gång sammanfatta ett lyckat arrang-
emang.

Kläder efter väder. Det är en devis som mark-
nadsbesökarna i Kilanda har tagit fasta på. 
Under de senaste åren har väderleken sannerli-
gen varit av skiftande karaktär, alltifrån spöregn 
till kyla och solsken. I torsdags var det någon-
stans mittemellan.

– Tack och lov höll det upp. Det kom ett litet 
stänk vid halv tre, men det var inget att tala om. 
Värre var det på onsdagen när vi byggde upp 
alla tält och stånd, säger Gunnar Hansson i 

arrangemangskommittén.
Låt vara att det inte regnade på Kristi him-

melfärds dag, vårsolen lyste också med sin från-
varo. Kylan till trots verkade ändå besökarna 
nöjda med dagen.

– Det var rejält lerigt på sina håll men mark-
nadsgästerna tog det hela med ro. Det var god 
stämning och tillströmningen av folk liknade 
tidigare årgångar. Vi noterade 1 350 betalande 
personer plus alla barn och ungdomar under 16 
år som gick in gratis, säger Gunnar Hansson.

Marknaden invigdes med tal av Sven Nilsen 
och traditionsenlig salut av ”kanongubbarna” 
under ledning av Lars Erlandsson. Mängder 
av aktiviteter fanns att välja bland, som lockade 
intresset hos såväl ung som gammal. I Bengt 
Borgströms ladugård samlades många nyfikna 
barn som ville se hur modern mjölkning går 

till. Vid Säteriet bjöds också traktorparad med 
gamla traktorer.

– Fårvallningen var också ett populärt inslag 
som många ville ta del av, förklarar Gunnar.

Ett antal serveringsställen fanns utplacerade 
för att mätta fikasugna besökare.

– Försäljningen gick bra, kanske inte lika 
mycket glass och dricka som det brukar vara 
men det hade ju sin naturliga förklaring, avslu-
tar Gunnar Hansson.
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