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FÖRSÄKRING

UPP TILL 10 ÅR! 
LÖDÖSE. När man går 
genom centrala Lödöse 
kan man inte tro att 
man går på historisk 
mark.

Ovanför marken finns 
inga synliga lämningar 
efter dess 500-åriga 
storhetstid under med-
eltiden. 

På Arkeologidagen 
som arrangerades i 
söndags berättade 
arkeologen Sonia Jef-
fery om den dolda 
staden under en stads-
vandring.

Efter reformationen revs 
kloster och kyrkor och sta-
dens invånare flyttade, på 
kunglig begäran, ned mot 
Göta älvs mynning och bo-
satte sig i Nya Lödöse, nuva-
rande Gamlestan i Göteborg.

Lödöse utvecklades aldrig 
till en större tätort i modern 
tid och därför finns de med-
eltida lämningarna kvar som 
mäktiga kulturlager under 
den nuvarande bykärnan.

Sedan 1960-talet har cirka 
250 arkeologiska undersök-
ningar gjorts i Gamla Lödöse 

och dessa har gett oss mycket 
information om den medelti-
da staden. På årets Arkeologi-
dag höll Lödöse museum en 
arkeologisk vandring genom 
Lödöse, där besökarna kunde 

få en bild av hur det har sett 
ut och vad man har gjort här 
på medeltiden.

Arkeologidag i LödöseArkeologidag i Lödöse

I söndags inbjöds allmänheten till arkeologisk stadsvandring 
i Lödöse.         Foto: David Jeffery

GÖTEBORG. Alefilma-
ren, David Färdmar, gör 
succé – nästan utan att 
veta om det.

Hans kritikerrosade 
film LOVE har via ett 
olovligt YouTube-klipp 
visats över 1,5 miljon 
gånger.

Det är nu fem år 
sedan filmen premiär-
visades och chockade 
en hel värld med en 
omtalad scen – en ung 
man som våldtas av en 
annan man.

Kortfilmen LOVE, med 
bland annat Adam Lund-
gren och Alicia Vikander i 
rollerna, har blivit en enorm 
succé på YouTube med över 
1,5 miljoner views på tre 
veckor.

För tre veckor sedan ut-
nämnde en filmbloggare i 
USA filmen till Short Film 
of the Day och länkade till 
ett olovligt uppladdat YouT-
ube-klipp där filmen visas i 
sin helhet. Därefter tog tit-

tandet fart och succén var ett 
faktum. Filmen har skapat 
ett stort engagemang och 
över 500 personer har kom-
menterat det kontroversiella 
och ofta tabubelagda ämnet: 
man-mot man våldtäkt.

– Jag blev först chock-
ad över det stora tittaranta-
let men sen även lite förban-
nad över att någon lagt ut hela 
filmen gratis på YouTube, då 
den finns utgiven på flertalet 
dvd-samlingar där alla kom-
mersiella intäkter doneras till 
HOPP – Riksorganisationen 
mot sexuella övergrepp. Sam-
tidigt är jag glad att denna 
film, som gjordes helt ideellt, 
nu kan ses av så många och 
skapa diskussion kring själva 
ämnet, säger David Färdmar 
som menar att just detta har 
varit huvudsyftet med filmen.

LOVE, skriven och re-
gisserad av David Färd-
mar, är producerad av Ro-
lands Hörna Film och Göta-
film. Filmen som spelades in 
2007 har hittills visats på ca 
70 filmfestivaler världen över 

och vunnit flera priser. I hu-
vudrollerna ses Adam Lund-
gren, Jonas Rimeika och 
Alicia Vikander. David Färd-
mar, 40, är uppvuxen i Färds-
le norr om Skepplanda.

Kortfilmen LOVE en miljonsuccé på YouTube
– Alefilmaren David Färdmar gläds åt framgången
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Adam Lundgren till vänster är liksom regissören David Färdmar, ursprungligen från Skepp-
landa. Adams huvudroll som Love i filmen med samma namn är nu omtalad världen över.

David Färdmar.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


