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LÖDÖSE. Sommarens 
teaterhändelse har den 
kallats.

På onsdag kommer 
”Gästabud på borgen 
Gälakvist” till Lödöse-
hus.

– Ett trevligt och 
lättsamt sätt för den 
som vill lära sig mer 
om Sveriges historia, 
säger producent Lena 
Pettersson.

Under dagarna fem, onsdag-
söndag, bjuder Teater Tidlös 
in till teaterunderhållning på 
Lödösehus. Det sker i sam-

arbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan, ABF och Lilla 
Edets kommun. Gästabud 
på borgen Gälakvist hade 
urpremiär i Skara den 2 
augusti och har även visats i 
Forsvik.

– Att få komma hit till 
Lödöse känns otroligt roligt. 
Förr i tiden var detta porten 
västerut och Lödöse var en 
betydelsefull handelsplats, 
förklarar Lena Pettersson.

Teatern kommer att visas 
i ett tält på gräsytan bakom 
Lödösehus. Varje föreställ-
ning har plats för 150 perso-
ner.

– Vi hoppas naturligtvis på 
mycket folk. Tältet gör att 
vi inte är så väderberoende, 
men vi avstår gärna smatt-
rande regn som kan påverka 
helhetsupplevelsen i negativ 
bemärkelse, säger Lena Pet-
tersson.

Borgen Gälakvist i cen-
trala Skara var under medel-
tiden skådeplats för några av 
de mest dramatiska händel-
serna i slutet på 1200-talet. 
Här har saker hänt av riks-
politisk betydelse men också 
skandaler, romanser och till 
och med ett brudrov. Särskilt 
en person av betydelse har 

vistats på Gälakvist – kung 
Magnus Ladulås.

– Det är en roande före-
ställning i två akter med 
möjlighet till fika i paus. En 
gnutta historiekunskap sett 
genom musik och skådespe-
leri baserat på en medeltida 
verklighet, förklarar Lena 
Pettersson.

För manus och regi svarar 
Anders Järleby, Skara.

Sommarteater anländer Lödösehus
– Historisk föreställning med mycket musik

Onsdag-söndag visas sommarteater på gräsytan bakom 
Lödösehus. Birger Jarl finns med, som spöke. Det sägs att 
han inte velat lämna jordelivet. Här med änkedrottning Me-
chthild.      Foto: Stig Dahlstrand
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De 25 första rätta svaren vinner två biljetter till Cirkus Skratt 
söndag 9 september kl 15.00 på Grusplan i Nödinge.

Så här gör du:
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FINN FEM FEL!

Annonsen oss tillhanda  
senast 25 augusti
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


