
HÄLJERED. Ales viking-
atida marknad gjorde 
succé igen.

Totalt räknades 1300 
besökare in under 
helgen.

– Det blev två fantas-
tiska dagar med gäster 
från hela Skandina-
vien, säger Johannes 
Jägrud, verksamhets-
ledare.

Strålande vårväder är inte 
bara till en marknadsarrang-
örs fördel. Solskenet lockar 
många att tänka trädgård, 
sommarstuga, båt och hus-
vagn.

– Det gick lite trögt i början, 
men till sist kom det igång. Jag 
tror många var på flera ställen. 
Det var ju lite olika arrange-
mang i närområdet, säger Jo-
hannes till lokaltidningen på 
måndagen.

Förutom tusentals besökare 
fanns 400 vikingar på Ale Vi-
kingagård. De visade upp alle-
handa hantverk och kokkonst. 
De fungerar som vikingatida 
knallar och lever mer eller 
mindre på den här typen av 
marknader.

– Samtidigt bidrar de starkt 
till hela atmosfären. Här får de 
stå och visa upp sig utan kost-
nad. Vi tycker att de utgör en 
huvudingrediens i Ales vi-
kingatida marknad, säger Jo-
hannes.

Jörgen Johansson, en av 
eldsjälarna bakom vikinga-

gårdens tillkomst, släppte sin 
bok ”Så byggde de förr” som 
beskriver byggnationen av vi-
kingahuset i Ale.

– Det är den första i en serie 
om fem böcker. Den ingår i ett 
Leaderprojekt som vi driver 
ihop med Sällskapet Vikinga-
tida skepp och föreningen Ar-
keologi på väg, berättar Johan-
nes och avslöjade att drygt 100 
böcker sålts under marknaden.

Nu väntar bråda dagar för 
Ale Vikingagård. Studiebesök 
från skolor, kurser och konfe-
renser avlöser varandra. All-
mänheten får vänta till 28 juni, 
då turistsäsongen öppnar och 
pågår fram till 31 juli.

– Då har vi öppet alla dagar 
utom måndagar och även om 
vi begränsar öppethållandet 
något i år på grund av mins-
kat budgetanslag tror jag att vi 
kommer att hamna runt 8000 
besökare. Vi kommer nämli-
gen att ha lite fler aktiviteter, 
däribland julbord för företag.

Årets mest långresta mark-
nadsgäster kom från Tyskland 
och Polen. Någon hade också 
tagit sig ner från Sandviken.

– Det är fantastiskt roligt 
med den här unika uppslut-
ningen. Mitt mest bestående 
minne från helgen blir ändå 
alla leenden. Vårvädret gjorde 
alla så otroligt glada och tänk 
vad mycket lättare allt blir då, 
avslutar Johannes Jägrud.
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Sol Nordgren, 3 år, fäktades i 
vikingakläder.

Svante Björkborg, 9 år från 
Göteborg, fick instruktioner 
i bågskytte av Evelina Ni-
cander från Hamburgsund.

Jan-Olof Hansson, Kungälv, 
gräddar kolbullar som tillhör 
marknadens mest populära.

Vad som helst kan hända på en vkingatida marknad. Plötsligt höjer någon svärdet och dra-
matiska scener utspelar sig. Det är en spännande vandring som möter besökarna på området.

Unga tappra vikinigar mötte 
fotografen med svärd och 
sköld. Det finns mycket 
roligt att fynda på en viking-
amarknad.

Jörgen Johansson var med och byggde Ales vikingahus. Nu 
har han skrivit en bok om tekniken. Boken sålde över 100 ex-
emplar under premiärhelgen.

Anna och Svein Bruvoll från Prässebo provade halmhattar. 
Ursnygga!

Även i det mäktiga vikingahuset är det liv och rörelse. 


