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Färgglada drömmar för barnen.
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Tioåriga Filiph Magnussson-Mattisen hittade roliga leksaker i flera av marknadsstånden.
FOTO: Tommy Löfgren

Fullt på Eds soliga höstmarknad

◗

Dals-Ed

Det var en glad men något
sliten marknadsgeneral som
traskade runt på Storgatan
och angränsande marknadsytor i lördags förmiddag. Absolut fullbokat. Inte en enda millimeter utställningsutrymme
gick att uppbringa. Ändå fanns
det de som chansade.
– Trots att jag på telefon
talade om för dem att det inte
fanns plats så kom det ändå
tjugo knallar som fick vända
om.

På pastorsexpeditionen breddes
det mackor för fulla muggar av
bland annat Molly Petri, Inga-Lill
Martinsson och Barbro Johansson.

Ingvar Johannesson, marknadsgeneral, var mer än nöjd. Allt tillgängligt utrymme var bokat.
mare former hittar sina varor.
Som vanligt är utbudet av stora och små ting stort. På marknaden går det exempelvis att komplettera samlingen av lösresårer,
bakformar och fryspåsar. Smått
oumbärligt i många hushåll.
Ett tecken på att marknaden
är i gång går att uppfatta med
näsan. Det är när lukten av frite-

rade munkar sprids med vinden
tillsammans med den söta doften av godisremmar, bakverk och
varm korv.

Gott om drömmar
Bland utbudet av varor finns det
gott om drömmar för både små
och stora. Dit får karusellerna,
de färgglada ballongerna, alla

lustiga leksaker som snurrar
och piper, kläder, fräcka t-shirts,
musik på cd, verktyg, husinredningar, med mera räknas. I de
flesta fall marknadsförda som
helt unika produkter, otroligt billiga och rent av som ett av årets
bästa fynd. De säljs nästan som
en tjänst vänner emellan.
Det är därför inte helt lätt att

motstå köpreflexen nu när dessutom en del av knallarna lika
gärna tar betalkort som pengar
i näven.
Moderna knallar är uppkopplade med kortterminaler.
Men allt är inte bara kommers.
På pastorsexpeditionen serverade
Dals-Eds församlings internationella grupp kaffe med hembakt.
Allt var skänkt och intäkterna
gick till insamlingen för Världens barn. Senare under kvällen
och en bit in på natten höll en annan grupp frivilliga öppen lokal
för ungdomar som ville eller behövde ta en paus från marknadsfirandet.
– Bra väder, mycket folk och
massor att titta på, summerade
en besökare dagen.

Tommy Löfgren
0531-52 21 02
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Eds marknad håller
alltså greppet om såväl knallar
som besökare. Under marknadens
första jungfruliga timmar
var Det gäller att
det inte är sticka ut från
så mycket mängden för att
folk i rörel- locka besökare.
se. Men besökarna som är där vet vad man
ska ha.
Redan före klockan nio var entusiasterna på plats. De som med
kännarmin och under stillsam-
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Optimister fick vända om

