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NYGÅRD. Det blev en 
kylslagen friluftsdag för 
barnen på Höjdpunkten, 
årskurs 1-4, i fredags.

Barnen klagade emel-
lertid inte, utan såg 
till att hålla sig varma 
genom att ständigt 
vara i rörelse.

Dagen inleddes med 
Skoljoggen och avsluta-
des med hopprepstäv-
ling.

Det blåste snålt på Alevis 
grusplan i fredags morse där 
eleverna på Nygårdsskolan 
genomförde sin årliga frilufts-
dag. Uppvärmningen bestod 
av Skoljoggen, en rikstäckan-
de aktivitet som i år firade 25-
årsjubileum.

– Jag sprang tre varv runt 
skolhuset. Jag tyckte det var 
roligt och så blev man varm, 
säger Ida Wiklund.

Efter målgång i Skoljoggen 
blev det gemensam promenad 
till grusplanen. Här hade lä-
rarna ordnat med diverse frii-
drottsgrenar, som bland annat 
längdhopp, häcklöpning, löp-
ning och bollkastning.

– Vem vet, kanske får vi 
se morgondagens Susanna 

Kallur eller Carolina Kluft, 
säger lärare Ann Klang.

Efter lunchen avslutades 
den gångna veckans hopp-
repstävling. Samtliga delta-
gare belönades med en vat-
tenflaska från Lilla Edets 
kommun.

– Kylslagen friluftsdag i Nygård
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Höjdpunktens elever
joggade, hoppade
och kastade

Jesper Löfström kastade boll Jesper Löfström kastade boll 
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Handbollskolan

Nu är det full fart i hallen, när fl ickor och 
pojkar födda 00, 99 och 98 stormar fram!

Vill du också spela handboll?
Ring Håkan 0706-254992
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HÄLJERED. Ale Viking-
agård har hittills i år 
lockat 7500 besökare.

I framtiden kommer 
det förhoppningsvis att 
bli ännu fler.

Snart inleds byggna-
tionen av en unik höv-
dingahall och vikinga-
gården blir allt mer 
komplett.
På Vikingadagen i lördags 
kunde Thomas Sundsmyr, 
verksamhetsansvarig, redovi-
sa planerna på nästa stora steg 
– byggnationen av en höv-
dingahall. Det är imponeran-
de dimensioner som presente-
ras i planen. Med sin längd på 
36 meter blir hövdingahallen 
dubbelt så stor som det lång-
hus (bostadshus) som byggdes 
2001-2004.

– Vi ansöker om bygglov 
inom kort och hoppas snart 
vara igång med det praktis-
ka arbetet. Vi utgår från ett 
vikingahus som National-
museet i Köpenhamn grävt 
fram avtrycken från, berät-
tar Sundsmyr. Hövdingahal-
len kommer att placeras i nära 
anslutning till den befintliga 
byggnationen på gården.

Konferensalternativ
När halllen står färdig om 
ungefär fyra år kommer den 
starkt bidra till att utveckla 

verksamheten på Ale Viking-
agård. Målet är att inte bara 
vara en attraktion för turis-
ter och skolor, utan siktet är 
också inställt på företag och 
då som ett annorlunda kon-
ferensalternativ.

– Många söker en kreativ 
miljö, något annorlunda och 
stimulerande. Det är något vi 
kan erbjuda redan idag, men 
med den nya hövdingahallen 
får vi helt andra förutsättning-
ar, förklarar Sundsmyr och 
fortsätter:

– Hos oss ger vi företagen 
smak på en spännande del av 
Nordens historia, men även 
på matkulturen från den dra-
matiska tidsperioden. Vi kan 
också lätta upp stämningen 
med lite roande och team-
bildande aktiviteter. Hos oss 
är jag övertygad om att före-
tagen kommer känna stimu-
lans. 

Inomhusnöjen
Med tanke på hallens storlek 
blir det även möjligt att ar-
rangera föredrag och uppträ-
danden som teater inomhus.

– Utomhusspel i all ära, 
men det kan vara skönt att inte 
alltid känna sig väderberoen-
de, menar Sundsmyr.

Finansieringen är inte helt 
klar, men Ale kommun har 
budgeterat 3,6 miljoner under 
de kommande tre åren. Där-

till hoppas Sundsmyr kunna 
komplettera med bidrag från 
olika partners.

– Jag tror att vi behöver 
ungefär lika mycket till för 
att färdigställa hallen. Någon 
form av EU-projekt kommer 
det att bli runt byggnatio-
nen. Vi samverkar mycket 
med både danska och norska 
kommuner. Tanken är att det 
ska byggas fler hövdingahallar 
runt Skagerack och Kattegatt, 
berättar Sundsmyr.

När det första huset bygg-
des på Ale Vikingagård var 
det lättare att rekrytera ar-
betskraft genom att bland 
annat arrangera olika arbets-
marknadsprojekt. Nu råder 
andra tider och hantverkarna 
är långt ifrån arbetslösa. Då 
arrangerades kurser i forntida 
byggnadshantverk och även 
denna gång ska hallen byggas 
med teknik från dåtiden.

– Men det blir svårare att 
rekrytera deltagare mitt i en 
högkonjunktur. Vi får försö-
ka hitta bredare lösningar och 
vi hoppas bland annat kunna 
dra nytta av allmänhetens in-
tresse för vikingahistorien. Vi 
kommer att erbjuda alla möj-
lighet att frivilligt anmäla sig 
till arbetsdagar på gården. 
För de som inte har tummen 
mitt i näven är det väldigt in-
tressant att lära sig hur hant-
verkets teknik fungerade för 

1000 år sedan, säger Sunds-
myr och ber intresserade att 
kontakta honom.

Likaså finns det ett stort 
antal föreningar som är en-
gagerade i verksamheten på 
Vikingagården.

– Föreningslivet kommer 
att vara en viktig ingredi-
ens i utvecklingen av gården 
och vi ska försöka knyta dem 
ännu närmare hit. Vi vill även 
i framtiden ha en levande gård 
där det händer saker mest hela 
tiden.

Vikingadagen
Vikingagården erbjuder 
många spännande och roliga 
aktiviteter. Under vikingada-
gen fick besökarna prova på 
att kasta yxa och hästsko samt 
att skjuta pilbåge. Dessutom 
var bageriet och brödproduk-
tionen i full gång. Dagen in-
leddes med en formell invig-
ning av plankgången mellan 
det nybyggda entréhuset och 
själva vikingagården.

– Det är ett jättelyft för 
tillgängligheten. Även han-
dikappade kan nu ta sig fram 
och under kvällstid blir det 
heller inga problem att hitta 
ner till parkeringen, konsta-
terar Sundsmyr nöjt.

Thomas Sundsmyr presen-
terade planerna på den unika 
hövdingahallen som ska 
byggas på Ale Vikingagård 
och stå färdig om ungefär 
fyra år. En liknande hall finns 
inte i Sverige tidigare.

Plankgången mellan entré-
huset och vikingagården in-
vigdes i lördags. Den gör det 
möjligt för även handikappa-
de att ta sig fram tryggt.

PÅ VIKINGAGÅRDEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Hövdingahall planeras på Ale Vikingagård

Livs levande på scen
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