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First Hotel Ja ★★★★

Den anrika örlogsstaden Karlskrona är 
en av kustens vackraste platser: Staden 
breder ut sig över 30 öar och holmar 
i Blekinge skärgård och 1998 kom 
staden med på UNESCOs lista över 
världsarv tack vare sin enastående 
historia och arkitektur. Det fantastiska 
läget, kungamaktens praktresidens 
och de välbevarade trähusen från 
stadens glansperiod under 1700-talet 
gör Karlskrona till en perfekt weekend-
destination, speciellt om man frestas 
av historisk atmosfär, skärgårdsidyll 
och upplevelser i ett av Sveriges natur-
skönaste landskap. First Hotel Ja är ett 
elegant och stilfullt hotell helt i linje 
med Karlskronas ståtliga historia och 
ligger mitt i stadens renässanscentrum. 
Här bor man 4 stjärnigt med prome-
nadavstånd till det gamla torget, gåga-
torna, caféer och restauranger. 

Ankomstdatum:
Fredagar frem til 27.6.2008 och 22.8.-
19.12.2008.

Pris per pers. i dubbelrum

999:-• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 2-rätters middag 

lördag kväll

Kör-själv-resor med
Som läsare av Alekuriren får du 
dessa speciella läsarerbjudande.
Upplys reskoden vid beställning 
- så får du automatiskt rabattpriset.

Karlskrona i Blekinge skärgård

www.happydays.nu ...eller ring: 020 79 33 84  
Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.30. 

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ:

    
  Teknisk arrangör:

Barnrabatt: v. 2  betalande vuxna.
Expeditionsavgift kr. 60:-.

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0–5 år gratis 

i förälders säng.
Max. 1 barn 6–14 år ½ pris 

i förälders rum.

Härliga semesterdagar vid havet

Enkelrum kr. 2.449:-.
Vuxen i extrasäng kr. 1.699:-.
Avbeställningsskydd:
Pr. vuxen kr. 85:-/Pr. barn kr. 45:-. 

• 3 övernattningar
• 3 x champagnebrunch
• 3 x 3-rätters middag/buffé
• Stort gratis aktivitetsprogram
• 50 % rabatt på greenfee

Enkelrum kr. 1.399:-.
Vuxen i extrasäng kr. 899:-.
Extradygn med frukostbuffé kr. 349:-.
Avbeställningsskydd: 
Per vuxen kr. 45:-/Per barn kr. 45:-.
Inkluderar endast slutstädning.

Pris per pers. i dubbelrum

1.749:-
4 dagars semester på 4-stjärnigt 
hotell vid den tyska östersjökusten

Barnrabatt:  
Max. 1 barn 0–6 år gratis 

i förälders säng.
Max. 2 barn 7–13 år ½ pris 

i förälders rum.

Hotel Zum Guten Onkel

Maritim Club Hotel Timmendorfer
Strand ★★★

Kluckande vågor och ett hav med 
aktivitetserbjudande – på Club Hotel 
Timmendorfer Strand som ligger 12 
km från Travemünde kommer ingen 
att bli uttråkad. Omgivningarna med 
utsikt över Lübeckbukten lockar till 
spatserturer längs strandpromenaden 
(500 m), golf under den klarblå him-
len på Golfpark Ostsee (6 km) eller 
en utflykt till den historiska gamla 
stadsdelen i Lübeck (20 km). På 
hotellet är det uppdukat till en härlig 
semester: Dagens upplevelser börjar 
med champagnebrunch och sedan 
kan man välja fritt från hotellets 
stora underhållnings- och motions-
program med t.ex vattengymnastik, 
bowling, kvällsshower och mycket 
mer.

Ankomstdatum:
Mar. 2. 3. 4. 5. 6. 9. 10. 11. 12. 13. 16. 

17. 18. 24. 25. 26. 27. 30. 31.
Apr. 1. 2. 3. 6. 7. 8. 9. 10. 13. 14. 15. 

16. 17. 20. 21. 22. 23. 24. 27.
Söndag, måndag och tisdag i perioden 
28.9.-16.12.2008.
Okt 2008: 12. 13. 14.

3 dagars semester på 4-stjärnigt 
hotell i Karlskrona centrum

First Hotel Ja

Endast för barn:
Glass vid ankomst, 

favoriträtter till middag 
och gratis barnklubb!

Hotel Timmendorfer

Simningens Dags-utställning
Gräfsnäs Bygdegård 
8 och 9 mars kl 11-17

Visning av alla affi scher från 
Simningens Dag i Gräfsnäs 1941-1974, 
många bilder, kontrakt, reportage samt 

fi lm från 1958.

- Gräfsnäs IF 75 år 2008 - Visning av 
bilder och fi lm från föreningens historia.

Entré vuxna 50:- inkl. fi ka. Barn gratis.

Kom, träffas och minns!

Gräfsnäs IF

Trivselstund i Starrkärr Bygdegård med 
Lennart Thorstensson och Leif Randers

Entré 100:- fi ka ingår. Biljetter hos Allans Bokhandel samt 
Studieförbundet Vuxenskolan i Älvängen 0303-748502.
Inga Britt 0705-35 00 13, Evy 0303-74 50 51. Välkomna!

Starrkärrs 
Bygdegårdsförening

NÖDINGE. Jag brukar 
vara i god tid för det 
mesta. Så även denna 
burriga onsdagskväll, 
kämpandes i motvin-
den, för att ta mig in till 
svärtan som är August 
Strindbergs Dödsdan-
sen. 

Det krävdes dock 
ett visst mått av tur 
för att komma över 
en anständig sittplats 
denna afton, då en full-
satt teater surrade av 
förväntan. 

Väl igång kändes det 
som att dörren till den 
annalkande våren slogs 
igen med full kraft av 
den bittra syrligheten 
i Strindbergs klassiska 
pjäs.

Det är en synnerligen fart-
fylld början, med de många 
intrycken av den vackra sce-
nografin (plus i kanten till 
Lolo Jakobsson som har an-
svaret för denna) samt hu-
vudkaraktärerna Edgar och 
Alice och deras inledande, 
hektiska meningsutbyte. Vi 
möts av sekelskiftestypisk in-
teriör, med schäslong, fåtölj 
med tillhörande bord, glasad 
dörr ut mot trädgården och 
inte att förglömma, en stän-
digt smattrande telegraf med 
central roll i handlingen. En 
handling som oavbrutet vand-
rar genom ett helvete till äk-
tenskap, en helig allians utan 
kärlek och respekt.

Starka rollprestationer
Det som initialt lämnar störst 
intryck är Dag Malmberg 
och hans tilltufsade version av 
Edgar, en ynkrygg och miss-
lyckad make och officer som 
”inte ens blivit major”. Malm-
berg har så mycket energi och 
kraft att det emellanåt rinner 
över, men han befinner sig ge-
nomgående på behörigt av-
stånd från överspel. De råa 
sarkasmerna och spydigheter-
na mellan hans karaktär och 

Sara Wikströms gestaltning 
av Alice är hårda, men samti-
digt som musik i mina öron 
då de levereras så uttrycks-
fullt. Den kvinnliga huvudrol-
len, den ombytliga, sluga hus-
trun, spelas även den med den 
äran av Wikström. Hon står 
upp väl mot sin make. Otrev-
ligheterna studsar mellan dem 
som radiovågor. Det ska dröja 
ända till sista scenen innan 
någon form av lojalitet och 
tillgivenhet uppstår mellan 
dem båda.

Kurt – vågmästaren
Trots att jag läst och hört om 
Lasse Brandeby som fram-
stående och flitigt förekom-
mande i olika seriösa teater-
roller så är detta min första 
upplevelse av detta. Hans ka-
raktär, en släkting från Ame-
rika, heter passande nog Kurt 
(jag sitter ideligen och väntar 
på mer jovialiska utbrott från 
den charmige göteborgaren 

innan jag måste påminna mig 
om att komiken här är av det 
mörkare slaget). Han besöker 
Edgar och Alice och blir snart 
varse det illa dolda kärleksha-
tet som hänger i luften. Han 
kastas mellan dem och får till 
slut en ofrivillig vågmästar-
roll, något som han till slut 
väljer att fly ifrån. Brandeby är 
stabil som Kurt, utan att bril-
jera, men också med en själv-
klar proffsighet få bemästrar.   

Avbruten andra akt
Mitt i en mycket stillsam scen 
i den andra akten avbryts till-
ställningen tämligen abrupt 
av ett skenande inbrotts-
larm inne på Ale Gymnasi-
um. Krånglet, väl hanterat av 
både publik och skådespela-
re, till trots fortsätter Döds-
dansen utan att tappa i tempo 
och stämning. Det är natt-
svart, för att då och då avbry-
tas av träffsäkra sarkasmer och 
oväntat direkta, okomplicera-

de skämt. Strindbergs högtra-
vande lyrik kan tyckas styltig 
och ofrivilligt komisk, men till 
största delen fungerar den ly-
sande.

NIKLAS FORSBERG

Välbalanserad Strindbergsk svärta

RÄTTELSE
Ett fel hade tyvärr smugit 
sig in i förra veckans tid-
ning angående Skol-DM i 
fivé a side.

I artikeln stod att läsa att 
Ahlafors Fria Skola vunnit 
finalen, men så var inte 
fallet. Det var Himlasko-
lan från Alafors som vann 
finalen över Furulunds-
skolan med 2-0. Vi bekla-
gar felet.

Sara Wikström och Lasse Brandeby gjorde ingen besviken när de återgav Dödsdansen i Ale 
gymnsium i onsdagskväll.


