
90.000 tog
tilbage i  tiden
Middelalder-
festival medatmosfære

HORSENS - Hundrede-
vis af fakder og bål glø -
dede i nattemørket, og
overakt hang duften af
røg, fakler og mad over
åben ild, mens
kutteklædte mænd listede
som skygger i mørket
gennem gaden.

Horsens gled ca. 500 år
tilbage i tiden, da Middel-
alderfestivalen i weekend-
en greb horsensianerne.

Isr natten til lørdag,
hvor bade professionellemiddelalder-optrædende

og lokale havde sat alle sejl
til, var stemningen
intens. 40-45.000 menne-
sker fyldte Torvet og Søn-
dergade. En tæt menne-
skemngde mellem de
mange boder kiggede på
middelalderens riddere,
skøger, tiggere,
handværkere, krøblinge, spedalske
osv.

En smuk og stemnings-
fuld aften, der kulminere-

Kvinden sled i sine bånd
for at slippe for at blive
brændt - indtil en ridder
befriede hende. Hekse-
processen var et flot
depunkt på en stem-
ningsfuld fredag aften.
(Foto: Lars Rønbøg)

de med hekseproces og ild
mod nattehimmelen.

Lørdag var festivalen
præget af folkelivet. Folk
fra hele Jylland så på gam-
le håndværk, gøgl og 500
år gammel markeds-stem-
ning.

Arrangørerne, Horsens
kommune, kulturskolen
og jobcentret, der har Met
hjælp af flere hundrede fri-
villige, gætter på mindst
90.000 besøgende i løbet af
festivalens 23 timer.

- Det er selvfølgelig me-
get svrt at bedømme, da
der ikke blev taget entré.
Men det var mange flere
mennesker, end jeg havde
forventet, siger en meget
tilfreds og træt koordina-
tor Britta Andersen.

Bortset fra et par små
uheldige episoder kunne
hun kun pege på lutter go-
de oplevelser dagen derpå.

forventning
og afvikling kulminerede
til et flot helhed, som bevi-
ste, at Horsens har fundet
rammen for en tilbageven-
dende begivenhed.

- Jeg tror helt sikkert,
det buyer gentaget, siger
Britta Andersen.

Politikerne i byrådet
skal beslutte, om og hvor-
når byen igen skal tage
"tidsmaskinen" tilbage til
middelalderen. (just/grå)
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