
Så var den 17:e vikingamarknaden på Fotevikens Museum 
över. Alla pustar ut och kan se tillbaka på en oerhört in-
tensiv och arbetssam vecka. Men samtidigt en vecka med 
många glädjeämnen och många återseende av gamla vän-
ner. Så också många nya vänner. 

Som vanligt började det hela med att Byalaget och ett antal 
anslutande vikingar, totalt ca 50 stycken, firade midsom-
mar i Vikingastaden. Platsen var helt stängd för publik - 
det var bara vikingatid som gällde. Allt fler vikingar bör-
jade strömma till i början av följande vecka och när vi var 
framme vid första marknadsdagen fredagen den 29 juni 
var mer än 110 vikingatält på plats med så där en 450 vi-
kingar från en mängd länder. Den som kom längst ifrån 
var en fighter från Texas. 

Marknadsföringen av evenemanget var i år mycket lyckad. 
Sydsvenskan passade på att göra ett femsidigt reportage 
om vikingaliv och reenactors vilken publicerades under 
marknadstiden. Kvällsposten hade en helsida om mark-
naden och Skånska Dagbladet gjorde två vikingareportage 
samt ett längre reportage om Vikingastadens lagman. Till 
detta kom annonsering i diverse dagstidningar. 

Resultatet uteblev heller inte. Fredagen var ingen höjdare 
publikmässigt men detta berodde säkert på ett uruselt vä-
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der. Lördagen och söndagen blev desto mera hektiska med 
publikrekord under båda dagarna.

I år valde vi att hålla det stora vikingagillet under lördags-
kvällen inomhus i Valhall/Vellinge Bygdegård. Detta var i 
viss mån en felberäkning. Vi hade ju räknat med kvällsregn 
men istället blev det en underbar kväll. Direkt efter maten 
drog sig därför många av de 350 vikingadeltagarna ut i det 
fria men här fortsatte den gemytliga tillställningen enligt 
god Fotevikssed.

Som vanligt skedde två fighteruppvisningar på lördagen 
och två på söndagen. Under årets marknad valdes att an-
spela på det faktum att det på denna plats år 1134 stod ett 
av de första slagen med rytteriattack i Nordens historia. 
Ett antal hästfolk från Blekinge tillsammans med Emelies 
hästar vid Foteviken stod för detta spektakulära rytterian-
fall som inledde alla fyra fighterna där prins Magnus dräp-
tes. Kanske en sanning med modifikation; verklighetens 
Magnus stupade visserligen på denna plats men krigarna 

i showen tyckte att man kunde ändra historien lite. Varan-
nan gång blev det således en rätt version, varannan gång 
segrade Magnus genom att häpnadsväckande nog döda sin 
kusin, den skånske kungen Erik Emune.

Se filmer här:
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