
En middelalderlig succes

De tyske gøglere satte sit præg pa festivalen, hvor de spil-
lede og underholdt pa Torvet og som her i byens gader.

Skøgerne trak og lokkede de mere end 100.000 gæster, der
lørdag og søndag besøgte middelalderfestivalen.

Pjat med en ivrig tilskuer bleu der også tid til for ridder-
ne, der ellers dystede bravt pa Rådhustorvet.

To dages fest
med mindst
100.000 gæster
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HORSENS - Den fjerde
Europa iske Middelal-
derfestival i Horsens
gik over al forventning.

- Det er gået utrolig godt,
og jeg glder mig især over
den høje standard, som de
mange lokale boder har M-
et. Det har imp oneret bade
os og udenlandske gster
fra bade Tyskland og Nor-
ge, hvor man laver lignen-
de arrangementer.

- Derfor har vi i år be-
sluttet at kåre den bedste
bod, og det bliver offentlig-
gjort tirsdag, hvem vinde-
ren er.

Rar stemning
Sådan siger projektlede-
ren bag festivalen, Ebbe
Johnsen, som efter to døgn
med sammenlagt seks ti-
mers søvn nu glder sig
over, at de mange timers
forberedelser har båret
frugt, og festivalen er gået
så godt.

- Der var begge dage en
glad og rar stemning, og
det er min fornemmelse, at
folk denne gang kom mere
spredt, og der ikke var de
store propper, som vi for
har oplevet, hvor ingen
kan komme frem eller til-
bage, siger Ebbe Johnsen.

Han skønner, at godt
100.000 i år besøgte festi-
valen, og det svarer til sid-
ste års besøgstal.

- Regnbygerne lørdag
eftermiddag lagde en lille
dmper pa besøgstallet,
men det var vi ikke util-
fredse med, man kunne
komme rundt og se det he-
le, og det er jo netop me-
ningen.

Koster penge
Om middelalder-festiva-

len nu har fundet sit ni-
veau eller den skal vokse,
er et åbent spørgsmal.

- Hvis området skal ud-
vides, bliver det i retning-
en Borgergade. Men det er
et økonomisk sporgsmål.

- Hver meter vi lægger
til, koster ca. 10.000 kr., og
de penge bruges til
afdækning, affald, ud-
smykning og meget man
ikke lige ser, men som er
med til at danne helheden.

- Alene pa rengøringen
bruges der ca. 30.000 kr.,
men det er også vigtigt for
os, at der hurtigt bliver
ryddet ordentligt op bagef-
ter, siger Ebbe Johnsen.

Hele festivalen koster
ca. to mill. kr., hvoraf Hor-

sens Kommune giver 1,4
mill. kr. og resten kommer
fra sponsorer, bl.a Vejle
Amts turist- og kultur-
fond.

Kommer igen
Allerede søndag efter-

middag havde kommu-
nens folk ryddet langt det
meste op, og da byen
vågnede i morges, var sporene
fra den store folkefest
ten fjernet.

Tilbage er indtrykkene
fra den mørklagte by med
faklerne, de middelalder-
kldte sælgere og godt-

folk, og duften fra fris-
telserne i de mange boder.

Udbuddet af mad og
drikke fra boderne spnd-
te fra de grillede pølser, til
pandekager, klipfisk og ur-
tesuppe - og alle kunne bli-
ve mætte.
Tørsten fejlede heller in-
tet, og viljen til at bruge de
ekstraordinrt fremstille-
de lerkrus var så stor, at de
fleste af de 12.000 krus al-
lerede fredag aften var så
godt som udsolgt.
Også ved „højbordene"
pa Rådhustorvet, Druider-
nes gård og Jørgensens
Hotel strømmede gæster

ne til og tog godt for sig af
retterne.

Om et at er festivalen til-
bage igen.

Borgmester Vagn Ry Ni-
elsen (S) har lovet, at
middelalderfestivalen i
hvert fald fortsætter den-
ne byrådsperiode ud, og
det vil sige til og med
2001.
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