
Et brag af en fest

Festival næste fir
HORSENS - Der bliver også middelalder-
festival i Horsens i 1997. I hvert fald hvis
det er op til borgmester Vagn Ry Nielsen.
Iført middelalder-dragt erklærede han

midt i lørdagens trængsel på Søndergade,
at 1996-festivalen er blevet en klar succes.

- Arrangementet har i den grad været
bakket op af horsensianerne, og der har
været stor bade udenbys og udenlandsk

interesse, sagde han. Så min holdning er,
at der også skal være middelalderfestival i
1997. Jeg tror heller ikke, der er andre,

som vil spare festivalen væk, sagde Hor-
sens-borgmesteren.

Dette års festival har kostet Horsens
mune en million kroner.

Middelalder-festivalen
blev en ubetinget succes
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HORSENS - Europæisk Middelal-
derfestival 1996 i Horsens blev en
ubetinget succes.

Nogle af landevejens riddere hil-
ste pa kolleger fra fortiden.

Konklusionen var klar og entydig ef-
ter weekenden. Fra starten fredag kl.
17.00 til afslutningen ved midnat lør-
dag var byen i en stor middelalder-rus.
Søndergade og Torvet boblede af men-
nesker.

De to aftener var strømmen så tæt,
at tankerne gik i retning af en storby-
metro i den travleste myldretid. Man
matte følge strømmen og være forbe-
redt på lange pauser, hvor det hele ba-
re gik i prop.

Fra gruppen, som har styret det sto-
re arrangement, er der ikke noget gæt

på deltagertallet, men blot en konsta-
tering af, at der var væsentlig flere
mennesker end sidste år - og da opere-
rede man med tallet 80.000.

- Desuden adskilte publikum i år sig
fra publikum sidste år ved, at der var
mange flere udenbys gster, og der var
mange flere udlændinge, siger kultur-
konsulent Henning Nørbæk fra Hor-
sens kommune.

Heller ikke politiet havde de store
problemer. En særlig middelalder-pa-
trulje havde intet at melde tilbage om.
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Riddere i trængsel
HORSENS - Det var godt, der var gratis
adgang til ridder-opvisningerne på Råd-
hustorvet.

Det kunne middelalderfestivalens ar-
rangører konstatere efter arrangementet.
For tilstrømningen var så stor, at den en-
tre-betaling, som egentlig var besluttet,
ville have vret umulig at styre.

En optælling viser, at der var 3000-
5000 tilskuere til hver af de fern opvisnin-
ger. De oplevede det belt store skuespil,
hvor tre riddere dystede om en kvindes
gunst - og så i øvrigt endte med at deles
om hende.
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