
 
 

Föreningen Gnejrons Levande Historia hälsar Dig välkommen till 
Sundsvalls vikingafestival. 
Festivalen hålls helgen 12-14 juni på Norra berget i Sundsvall. 
 
Det är nu fjärde gången vi arrangerar Sundsvalls vikingafestival och 
vi har en riktigt spännande nyhet att erbjuda i år! Det är filmen: 
"RAGNARÖK" - MYTHS AND SAGAS OF THE NORTH 
 
Vikingafestivalen 
Festivaltider blir 11-18 på lördagen 13/6 och 10-16 söndagen 14/6. I samband 
med vår nyhet, läs mer nedan, så har vi även fredagsöppet mellan kl. 17.00-19.15 
 
Ankomst kan ske från fredag morgon kl 11.00. Under fredagen får inga bilar 
komma in på festivalområdet mellan kl 16.30 och 19.30. På lördag och söndag ska 
alla bilar vara ute från området senast en halv timme innan festivalstart. 
  
På norra berget har vi tillgång till toaletter, vatten och grillplatser.  Ni kan bo på 
festivalplatsen i vikingatält eller i era marknadsstånd. 
 
Vår ambition är att driva festivalen med så låga kostnader som möjligt. Det blir 
ingen avgift för er som kommer och deltar i festivalen. Ett undantag är för er 
som säljer mat, med er diskuterar vi er avgift separat.  
 
Vikingafestivalen är en tillställning med historiskt perspektiv. För att uppnå 
detta så gäller att man bara kan sälja tidsenliga saker och jobba med tidsenliga 
produkter. Naturligtvis har vi också på oss tidsenliga kläder hela tiden under 
festivalen. Det passar sig inte med moderniteter som läsk, kaffetermosar, 
mobiltelefoner osv.  

Sundsvalls 
Vikingafestival
12-14 Juni 2009 



 
Årets nyhet! 
I samarbete med Wokafilm från Österrike kommer vi att kunna visa filmen 
"RAGNARÖK" - MYTHS AND SAGAS OF THE NORTH. Filmen kommer att visas 
fredag kl 19.30 och lördag kl 18.15. Filmpris 80 kronor. 
Vid stort intresse kommer fler föreställningar att erbjudas.  
 

 
 
 
Anmälan 
Du måste anmäla dig i förväg och berätta vad du tänker göra och sälja.  
Anmäl dig/er senast 15 maj, men ju tidigare ju bättre! Blir det (för) många som 
vill sälja samma saker så är det först till kvarn som gäller.  
 
Gille 
Gille för alla deltagare blir det på lördag kväll. Vi återkommer med mer 
information om det. 
 
Annat boende än i vikingatält/marknadsstånd 
Vill ni bo i moderna tält får ni boka plats på någon vanlig campingplats i Sundsvall. 
Vill ni bo på vandrarhem så finns ett inne på området. Ni bokar själva här: 
http://www.gaffelbyn.se/ men gör det i tid för de har rätt mycket bokningar. 
 
Övrigt & kontakter 
Vill du veta mer om Gnejron och festivalen kan du besöka vår hemsida: 
http://www.gnejron.se/ 
 
 

Under festivaldagarna kommer filmen 
"RAGNARÖK " - MYTHS AND SAGAS OF THE 
NORTH att kunna köpas! Besök gärna web-
siten:  
 
www.wokafilm.beepworld.de 
 
Representanter från Wokafilm kommer att 
finnas på plats under festivaldagarna.  
 



 
Vill du veta mer om festivalen och anmäla dig: 
Kontakta: 
 
Jan-Olof Högström (brandr@gnejron.se) 070-561 47 83 
 
 

 


