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ALAFORS. Furulund-
sparken står vanligtvis 
som värd för diverse 
dans- och festarrang-
emang.

I lördags var det 
emellertid en helt 
annan typ av under-
hållning som stod på 
programmet.

Besökarna fi ck bli 
hobbyarkeologer för 
en dag och gräva efter 
eventuella spår från 
svunna tider.

Arkeolog Andreas Antelid 
ledde övningarna i Furu-
lundsparken, som lockade ett 
tiotal intresserade deltagare. 
De fick själva gräva på tre 
utmärkta platser inne i folk-
parken.

– I den här folkparken 
har det bedrivits dans sedan 
30-talet. Den har hela tiden 
drivits i Ahlafors IF:s regi. 
Det vi hittar kan kopp-
las ihop med historier till 
just denna plats, förklarade 
Andreas Antelid när han häl-
sade välkommen.

Det var aningen kallt, men 
regnet höll sig borta under 
den dryga timme som gräv-
ningarna pågick. Deltagarna 
kämpade febrilt med sina 
redskap och faktum är att en 
hel del fynd gjordes, bland 
annat bitar av keramik och 
glas samt en kapsyl.

– Jag är glatt överraskad 
att vi på så kort tid kunde 
finna så många föremål. Nu 
ska jag ta hand om föremå-
len, tvätta dem och sedan 
försöka fastställa ungefärligt 

årtal, förklarade Andreas 
Antelid.

En utställning av föremå-

len planeras i Ale gymnasium 
senare i höst.

JONAS ANDERSSON
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BOHUS. Återigen kan 
Ale-Jennylunds RK 
stoltsera med en fram-
gångsrik ryttarinna. 

Alexandra Karlsson 
blev distriktsmästare i 
hoppning för ponny och 
har även kvalat in till 
ungponnychampionatet 
och ungponny-SM. 

På distriktsmästerskapet i 
hoppning för ponny som 
gick den 15 september på 
Svenljunga ridklubb gick det 
vägen för Alexandra Karls-

son och ponnyn Asgårds Sir 
Väs, som tävlar för Ale-Jen-
nylunds ridklubb, då de tog 
hem segern.

I omhoppningen var eki-
paget de enda felfria och 
vann därmed klassen. 

Nu till helgen tävlar hon 
och ponnyn Clivia i ung-
ponnychampionatet som går 
i Falkenberg och därefter 
väntar SM i slutet av oktober 
i Borås. 

JOHANNA ROOS

Aleryttare blev distriktsmästare
– Nu väntar fl er tävlingar för Alexandra Karlsson

Alexandra Karlsson, som 
tävlar för Ale-Jennylunds 
RK, är på rejäl frammarch.

Boka på stenaline.se eller ring 031-704 00 00. 
Bokningsavgift vid personlig service. 

*Jubileumsrabatten avser 28/9 avg. kl 09.00. För övriga 
dagsturer med Stena Danica gäller ordinarie pris 99:- på avg. 
kl 09.00 helgfri måndag–fredag i perioden 20/8–28/12 2012. 

Så mycket för så lite! 
Läs mer om veckans program på 
stenaline.se/danmarkoverdagen.

Kom och fira med oss! 

På fredag 28/9 blir det 

kalas ombord på Stena 

Danica, med massor av 

underhållning för dig 

och dina vänner. 

Dessutom ger vi dig  

50 % rabatt på resan, 

dagen till ära! 

Stena Line 
firar 50 år 
till havs!

Danmark över dagen

50% jubileumsrabatt 28/9* 

G Ö T E B O R G –  F R E D E R I K S H AV N

Arkeologidag i Furulundsparken

Några av de fynd som gjordes i Furulundsparken.

Arkeolog Andreas Antelid berättar hur en utgrävning går till.


