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Årets festival var den sjätte 
i ordningen som blir bättre 
för varje år.

Repslagarmuseet deltog 
för andra året i rad men ser 
fram emot att deltaga i nästa 
års festival, när Halmstad 
kommun står som värd för 
The Tall Ships Races 2011.

Vädrets makter påver-
kade årets aktiviteter på ett 
drastiskt sätt. Andra dagen 
fredagen den 30 juli, stor-
made och regnade det hela 
dagen, så allting ställdes in. 
Lördag och söndag kom-
penserades fredagsvädret 
med 2 dagars mycket bra 
”festivalväder”, vilket upp-
skattades av arrangörerna.

Det som gör det största 
intrycket är alla segelfar-
tygen som deltar från olika 
länder i Europa.

Vi  om bord på bl.a. Tre 
Kronor af Stockholm och 

Galtabäcksskeppet från 
Varberg.

Det blev mycket repslag-
ning både på Kronhjul och 
Beting. Intresset var stort 
och många var imponerade 

över att vi kunde visa upp 
det gamla hantverket och 
hoppas att det skall leva 
vidare. En önskan som vi 
”repslagare” delar.

Kurt Flodin

Succé för repslagarna i Halmstad

Ingmar Olsson berättade om den ädla konsten att slå rep.

Repslagarna var som vanligt en stor publikfavorit på Hamnfestivalen i Halmstad.

LÖDÖSE. Den 28-29 
augusti kommer Lödöse 
museum att förvandlas 
till en rykande medel-
tidsfest. 

Bland annat gästar 
Marie Länne Persson, 
expert på medeltida 
ballader. 

Fascinerande histo-
rier berättas genom 
visorna och de behöver 
inte alls vara så still-
samma som man kan 
tro.

Schemat kommer minst 
sagt vara fullspäckat när 
Lödösebullret drar igång. 
Det kommer att bjudas på 
musik, dans och annorlunda 
maträtter, allt i historisk 
anda. Under båda dagarna 
kommer Marie att hålla en 

kurs där deltagarna bland 
annat får prova på uråldrig 
sång – och danstradition. På 
lördagskvällen sprakar eldiga 
framträdanden loss och på 
söndagen kommer bland 
annat Björn Landahl från 
bohuslänska musikgruppen 
”Bokenäsets ådra” att upp-
träda. 

Marie är frilansande 
musiker och har länge haft 
ett brinnande intresse för 
medeltida ballader. Genom 
åren har engagemanget gjort 
henne till expert på området. 

Vad som fascinerar henne 
mest är de dramatiska histo-
rierna som visorna berättar, 
men också stämningen som 
musiken skapar. 

– Man brukar ofta dansa 
samtidigt som man sjunger 
och jag älskar gunget och 

stämningen. Medeltida par-
tytrick skulle man kunna 
säga.

Mormor inspirerade
Det finns många skillnader 
från det vi idag kallar för bal-
lader. Bland annat handlar 
inte de medeltida visorna 
om ”jag själv” utan beskriver 
något som sker. Händelserna 
som berättas med drama-
tik handlar ofta om tidslösa 
ämnen som kärlek, rättvisa 
och svek. Maries intresse för 
medeltida ballader väcktes då 
hon fick höra historien om 
en orm.

– När min mormor var 
liten fick hon syn på en jät-
testor lindorm. Hon blev 
livrädd och sa inget om 
händelsen förrän hon var i 
60-årsåldern.  Efter att ha 

Partytrick från svunna tider
– Medeltida ballader ska få Lödöse att gunga

läst i tidningen om att fler 
hade sett ormen började hon 
berätta om upplevelsen.

Av en slump råkade jag 
senare komma över en lik-
nande historia om en prins 
som blivit förvandlad till en 
lindorm av sin elaka styv-
mor. Den var skriven som en 
ballad och jag tänkte direkt 

att ”den måste jag sjunga”.  
Sedan dess har jag varit troll-
bunden av de medeltida bal-
laderna och deras förmåga 
att föra historier vidare.

Marie kommer också att 
berätta en spännande histo-
ria om en samling medeltida 
ballader som av en slump hit-
tades på ett bibliotek i Växsjö 

i mitten av 1800-talet. 
Med andra ord är det en 

medeltida smällkaramell 
som kommer att skjutas av på 
Lödöse museum sista helgen 
i augusti.

GILLAR BALLADER

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Marie Länne Persson är expert på medeltida ballader och på Lödösebullret delar hon med sig 
av sina erfarenheter och låter även deltagarna prova på medletida sång- och danstraditioner.
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Måndag - torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22
Lördag kl: 13 - 22
Söndag kl: 13 - 20

NU HAR VI 
ÖPPNAT 
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