
En smarrig blandning 
av sött och salt

– Det heter inte ”lackris”, det heter ”laaaakris”!
– Nehej, det heter visst ”lackris”!
När halva skaran är från Stockholm och 

andra halvan från Göteborg, är diskussionen 
på väg till Lakritsfestivalen given. Men så fort 
Barnpatrullen, som i dag består av Vilma, 8 
år och sysslingarna Emil och Victor, båda 
12 år, kliver innanför dörrarna på Globens 
annex är käbblet glömt. Hela den lakrits-

svarta lokalen är till bredden fylld av godsaker 
från golv till tak. Här finns det lakrits och 
choklad för alla smaker och åldrar. Emil och 
Vilma, som båda är riktiga lakritstroll, spärrar 
förtjusta upp ögonen och hugger in på första 
bästa smakprovsskål. För gott om smakprov-
er är det.

– Det är otroligt generöst. Överallt får 
man provsmaka godis och annat gott, säger 

Barnpatrullen Barnpatrullen

Gör din egen klubba, skapa ett konstverk i lakrits eller doppa marshmallows i en 
megastor chokladfontän. Och frossa i mängder med smakprover. En helg varje år fylls 
Globens annex av små och stora godisgrisar som njuter av nattsvart konfektyr och 
dess söta kusin, choklad.



Artikeln fortsätter på nästa sida.

Barnpatrullen Barnpatrullen

Victors mamma Mia, som också är en stor 
lakritsfantast.

Men även för de som inte har lakrits högst 
på favoritlistan finns det en hel del godsaker. 
Victor hittar snabbt fram till en av de enorma 
chokladfontänerna där han testar att doppa 
några maränger i ljus choklad:

– Det var supergott! Men jag tycker inte att 
apelsinchokladfontänen verkar lika bra.

En bit in i lokalen hittar Barnpatrullen en 
monter där man får göra egna klubbor. Med 
handskklädda händer rullar barnen mikrovärmd 
polkadeg och sätter på slickepinnar. Vilma 
väljer lakritssmak medan killarna tar mint. Att 
slicka på en egenhändigt gjord klubba är något 
alldeles speciellt.

– Mmm, min var supergod! säger Vilma nöjt 
och killarna ser också ut att njuta.

Men trots att borden dignar av sött och salt 

så handlar faktiskt inte allt om snask på Lak-
ritsfestivalen. Här finns allt från marmelad, ost 
och knäckebröd med lakritssmak till lax och te 
med den svarta kryddan. Kanske för lite mer 
vuxen smak, även om Emil vågar sig på att 
prova en ost med lakritsmarmelad. ”Den var 
faktiskt helt okej” konstaterar han efteråt.

När barnens magar måste vila sig lite, söker 
de sig upp på festivalens övre plan. Där finns 
det allt från smyckesförsäljning – självklart i 
form av godisformade berlocker och örhängen 
– till en utställning med lakritskläder. Vilma 
hittar en pysselhörna, Lakritsateljén. Där kan 
barnen pyssla ihop sina egna små konstverk 
av lakritsgodis. Det är väldigt populärt och 
Vilma blir kvar en bra stund bland lim, lakrits, 
papper och saxar. Killarna däremot fastnar 
framför världsmästaren i polkagrisbakning som 
snabbt och vant svänger ihop sin polkadeg till 

läckra hallon-lakritsstänger. En stund senare 
hittar barnen Mr Dannyman, festivalens egen 
trollkarl. Emil och Victor låter sig imponeras av 
hans tricks, och Emil försöker förgäves avslöja 
hur det hela går till.

– Det där vet jag i varje fall hur du gör för 
det har jag sett på Youtube, säger han när 
Mr Dannyman trollar med gummiband och 
spelkort.

Så går eftermiddagen i en härlig, kolsvart 
och söt-salt smakresa. Efter tre timmar i 
lakritslandet är både magar och ben så trötta 

att det känns lagom att runda av, nöjda och 
belåtna med dagen. På väg ut passar Vilma 
på att ge ett gott råd till andra besökare:

– Ät inte för mycket i början för det finns så 
mycket gott längre in, att man måste spara lite 
plats i magen så man kan prova allt!

Text och foto: Karin Cedronius



Emil, 12 år: Det var kul på 
Lakritsfestivalen och det 
fanns jättemycket goda grejer. 
Trollkarlen var grym! Han 
visade mig några coola troll-
eritrick. Det var kul, men lite 
svårt att göra sin egen klubba, 
för degen stelnade så snabbt. 
Men den blev god ändå!

Vilma, 8 år: Jag blev glad 
när jag kom in för jag hade 
längtat så efter att gå på 
Lakritsfestivalen. Jag älskar 
ju lakrits och choklad! Det 
fanns jättemycket godis som 
man fick provsmaka. Mitt 
favoritgodis kom från Island. 
Det var kul att det fanns en 
pysselhörna. Jag byggde en 
liten stad av lakrits!

Victor, 12 år: Det var kul 
även om jag inte gillar lakrits 
för det fanns så mycket 
annat godis att smaka på. 
Jag trodde faktiskt inte att 
det skulle göra det. Min 
favorit var marängerna som 
jag doppade i ljus choklad. 
Klubbtillverkningen var en 
ny upplevelse och trollkarlen 
var också häftig.

Barnpatrullen

Lakritsfestivalen är en årligen återkommande lakritsfest för både stora och små lakritsfan-
taster. Under 2014 kom nästan 10 000 besökare till festivalen för att provsmaka alla möjliga 
sorters lakrits- och chokladgodis, delta i spännande aktiviteter och skaffa sig ny kunskap 
om lakrits. Visste du att världens första tandborstar bestod av tuggade lakritsrötter?

Var: Annexet vid Stockholm Globe Arenas, Globentorget 2, Johanneshov.
När: 21/3 kl. 10–19 & 22/3 kl. 11–17.
Pris: vuxna 135 kr, barn upp till 10 år gratis i målsmans sällskap.

Lakritsfestivalen

Läs mer på sidan xx.

Läs mer på: lakritsfestivalen.se


