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LÖDÖSE. Arn, Blanka & Sa-
ladin heter årets sommarut-
ställning på Lödösehus. Ut-
ställningen invigdes i lördags 
av Joakim Nätterqvist, känd 
som Arn från filmerna med 
samma namn.

I utställningen visas ett 
urval av originaldräkter från 
Arn-filmerna och teaterpro-
duktionerna Vid Ljuda Os 
och Drömmen om Birgitta.

Hur kan vi veta hur man 
var klädd på medeltiden och 
var kommer informationen 
ifrån? Fanns det trender på 
medeltiden och kan man se 

social status, kön eller ålder 
i dräkterna? Dräkterna i ut-
ställningen visas som exem-
pel på hur man kan använ-
da kunskapen om medeltida 
dräkt för att skapa trovärdi-
ga karaktärer.

Utställningen pågår till 
den 30 december. Utställ-
ningstexter finns på svens-
ka och engelska. Arn, Blanka 
& Saladin är producerad av 
Lödöse museum i samarbete 
med Studieförbundet Vuxen-
skolan Väst, Lilla Edet.

JONAS ANDERSSON

STARRKÄRR. Ett längre 
fantåg än brukligt och 
närmare 400 besökare 
som väntade i hem-
bygdsgården.

Det blev ett lyckat 
nationaldagsfirande i 
Prästalund.

– Så här vill vi ha det 
varje år, sade en nöjd 
Hugo Wallberg, ordfö-
rande i Föreningen för 
Nationaldagens firande 
i Ale.

När fanborgen formerats och 
den svenska flaggan hissats 
var det dags för kommunal-
rådet Mikael Berglund (M) 
att hålla sitt högtidstal.

– Ni vill ha mer värme. 
Jag känner en enorm värme 
och stolthet över att få stå här 
idag, sade Berglund apropå 
Hugo Wallbergs önskan om 
solsken och en sommarlik 
temperatur.

Ganska snart trängde 
emellertid solstrålarna 
igenom molntäcket och det 
blev en riktigt behaglig efter-
middag i natursköna Prästa-
lund. Efter att Mikael Berg-
lund delgivit besökarna sin 
berättelse om Ales historia 
och dess vision för framti-
den, så var tiden mogen för 
att sjunga den svenska natio-
nalsången.

Ett nytt inslag för natio-
naldagsfirandet var att 
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träarbeten, lappteknik, vävda 
textilier, stickat, tovat, keramik, 
smycken, smide m.m.

16/6-19/8 2012 
I Magasinet vid 
Alfhems Kungsgård 
(Ale golfklubb, Alvhem)

För mer info: 0705-53 82 40
Öppet: tisd-sönd 11-18 

stängt måndagar, midsommarafton 
och midsommardagen

Vi har försäljning och utställning av hantverk

Tipsa redaktionen!
johanna@alekuriren.se 0707-71 29 45

Tack för tidigare års spännande idéer! Fredag 15 juni 
SARA RIEDEL
LARS JANSSON TRIO

Lördag 16 juni
TROLLFLÖJTEN 
MOZART OPERA 
KAMMARMUSIK

Söndag 17 juni
KATTRESAN 
KAMMARMUSIK 
REBAROQUE

mauritzbergkultur.wordpress.com

Kultur på Mauritzberg i samarbete med

Biljetter 50-250 kr
Boka nu på mauritzbergkultur@telia.com 
eller via tel/sms till 0707-32 02 31

15-17 JUNI
PÅ MAURITZBERG

Kultur
UngdomK

SOMMAR
FESTIVAL

Sommarutställningen 
på Lödösehus invigd

Arn, Blanka & Saladin är namnet på årets sommarutställ-
ning på Lödösehus.

Rekordmånga besökare firade nationaldagen
– Blågul folkfest 
i Prästalund

nysvenskar som slagit rot i 
Ale kommun hälsades väl-
komna med en present. 
Ceremonin leddes av kom-
munfullmäktiges ordförande, 
Klas Nordh (Fp), och dess 
vice ordförande, Inga-Lill 
Andersson (S).

När fanborgen upplösts 
väntade musikunderhållning 
av blåsorkestern Larmet och 
därefter ett framträdande 
av ”Stuffa-Stig” och dennes 
duktiga elever.

– Jag är verkligen glad över 
att de föreningar och organi-
sationer som tidigare erhållit 
flaggor slöt upp i fantåget på 
ett betydligt bättre sätt än 
tidigare år. Vädret gick heller 
inte att klaga på och då blev 
det den folkfest som vi alla 
hoppats på, konstaterade 
Hugo Wallberg.

Det var för övrigt 30:e 
gången som nationaldagen 
firades i Prästalund.

JONAS ANDERSSON

Fantåget anländer hem-
bygdsgården i Starrkärr.

Den svenska flaggan hissas 
av Nils-Erik Silfversten.

Högtidstalet hölls av kom-
munalrådet Mikael Berglund.

Nysvenskar hälsades välkomna till Ale kommun.

Hjälp oss göra ännu ett underhållande nummer!
Vilket är Ales lustigaste hus?

Vem har Ales coolaste klädstil/inredningsstil?

Känner du någon som har ett udda intresse?

En annorlunda livsstil?

Håller på med en unik sport?

Vilka har hittat kärleken på ett originellt sätt?

Nyhetstips till vår sommarbilaga


