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KILANDA. De komma 
från öst och väst, de 
komma från syd och 
nord.

En gång om året är 
Kilanda centralpunkten 
för folks uppmärksam-
het.

På Kristi himmel-
färdsdag kom rekord-
många besökare till 
Kilanda Marknad – 
Öppen gård.

Kilanda Marknad behåller sitt 
fasta grepp om publiken och 
intresset tycks öka för varje år 
som går. När arrangemanget 
genomfördes för 22:a gången 
i ordningen noterades rekord-
många besökare.

– Helt otroligt! Vi uppskat-
tar besöksantalet till 3 000 
personer eller något däröver. 
Det vimlade av folk och på den 
stora parkeringen på gärdet 
stod 500 bilar, berättar Bengt 
Borgström i marknadskom-
mittén.

– Jag var lite skeptisk när 
jag vaknade på morgonen och 
såg vädret. Det visade sig dock 
klarna upp och vi fick de bästa 
förutsättningar man kan tänka 
sig. Det var alldeles lagom 
varmt och blå himmel, förkla-
rar Borgström.

Som traditionen bjuder så 
inleddes dagen med en guds-
tjänst i kyrkan och klockan 
elva förrättades invigningen av 
Bo Björklund.

Marknadsprogrammet var 
sig likt och varför ändra på 
ett vinnande koncept? Tips-

promenad, ponnyridning, 
second hand-försäljning och 
hantverksutställning var några 
av de begivenheter som till-
drog sig marknadsbesökarnas 
intresse.

För barnen utgör ändå 
Kilanda Säteri den otvivelak-
tiga höjdpunkten. Att få gå in 
i ladugården och se alla djur, 
ta del av när korna robotmjöl-
kas eller bara klappa de gul-
liga kattungarna är något som 
måste upplevas.

– Det var full rusch hela 
tiden, konstaterar Bengt 
Borgström.

Arrangörerna var nöjda 
med det mesta förutom det 
faktum att det förekom en del 
nedskräpning.

– Det såg vi inte något utav 
under de första tio åren. Jag 
vet inte om folk glömmer av 
att de är på privat mark. En hel 
del godispapper och glasspin-
nar låg slängda i naturen, säger 
Bengt.

Kilanda Marknad lever 
vidare ett år i taget, men några 
planer på att lägga ned arrang-
emanget finns defenitivt inte.

– Nej, nu ska vi samman-
fatta årets arrangemang och 
sedan blickar vi fram emot 
2012. Då blir det marknad 
på Norges nationaldag, alltså 
torsdagen den 17 maj, avslutar 
Bengt Borgström.
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Bodil Hurtig, Katrineholm, och Malte Jansson, Surte, gick 
poängpromenaden.

Saga Dahlqvist, 2 år, fick rida medan mamma Pernilla fick gå vid sidan om.

Bo Björklund invigningsta-
lade.

Josefine Berntsson, 6 år, träffade en nyfiken kalv inne i la-
dugården.

Sofia, 2 år, och farmor Mar-
grethe Berntsson gillade kal-
varna.

Fåren är väldigt populära bland barnen.

Rekordmånga besökare på Kilanda Marknad.

Egen fick och egen bänk att sitta på. Syskonen Söderström, Matilda, Märta och August, till-
sammans med Maria Jerkeman och Johan Melander från Alingsås.

Fika i det gröna för Susan-
ne Söderström, Kode, med 
barnen Freja och Mimmi.

– Folk vallfärdade till Kilanda
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