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Lödösehus hittar du på

Museivägen 1, Lödöse. Välkommen hit!

010-441 43 83  www.lodosemuseum.se

Fri entré

Lördag 12 oktober 

MYNTDAG   

Kl. 12.00 Sven Ljunglöf berättar om svenska plåtmynt.

Kl. 12.50 Bo Gustavsson underhåller med musik och kåseri.

Kl. 13.50 Birgit Eriksson berättar om Karl XII nödmynt.

Kl. 14.30 Sune Persson berättar om nazisternas “Operation Bernhard”.

Lördag 7 december kl. 11-15 

JULMARKNAD Traditionell julmarknad i samband med Jul i byn  

i Lödöse.  Arr. Föreningen för Slöjd & Konsthantverk kring älven.

Vecka 44 tis-tor kl. 11-15

HÖSTLOV PÅ LÖDÖSEHUS!

Vi lyser upp i mörkret med att stöpa ljus.

15 december 2013 - 24 augusti 2014

DEN VANDRANDE STADEN - från Lödöse till Göteborg och vidare

12/10 och 16/11 kl. 13-16  

STICK-CAFÉ  Kom och handarbeta på Lödösehus! Vinn biljetter till 

”Star for lifes konsert”
Akzo Nobel i samarbete med Alekuriren lottar ut 10 biljetter till Star for lifes 

konsert Touch of Africa i Ale gymnasium, tisdagen den 8 oktober, klockan 19.00.

Genom att ringa in rätt svar på frågorna nedan och skicka in annonsen

till Alekurirens redaktion har Du chansen att vinna en entrébiljett (värde 200:-).

Vad heter Triple & Touch två bandmedlemmar i förnamn?

1. Johan & Kenny X. Gösta & Kenneth  2. Göran & Ken

Vilken känd Göteborgare var tidigare med i Triple & Touch?

1. Stefan Andersson  X. Lasse Kronér  2. Peter Apelgren

Vilket av följande länder tillhör Afrika? 

1. Peru X. Togo  2. Kuwait

Adressen är: Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 ÄLVÄNGEN. 

OBS! Märk kuvertet ”Star for life”.

Vi måste ha Ditt svar senast fredag 27 september!

Namn: 

Adress:

Telefonnummer: 

Vinn biljetter till 

”Star for lifes” konsert

Repslagardagen för alla åldrar
ÄLVÄNGEN. Repslagar-
dagen är en kär tradi-
tion som alltid infaller 
frampå höstkanten.

Lördagens arrang-
emang hade lockat ett 
30-tal hantverkare till 
Älvängen.

Det vimlade av 
aktiviteter både utan-
för museet och inne i 
detsamma.
Repslagardagen utgör till-
sammans med julmarknaden 
de största publika evene-
mangen för Repslagarmu-
seet under året. Lördagens 
tillställning lockade folk i 
alla åldrar. Arrangören hade 
dessutom sörjt för ett brett 
utbud av aktiviteter. För 
de allra yngsta var det utan 
tvekan ponnyridningen som 
var populärast.

På gårdsplanen spred sig 
doften av nygrillat. Man 
kunde också höra ljudet från 
de tändkulemotorer som 
Göta Älvdalens Motorhisto-

riska Förening demonstre-
rade.

I utställningshallen visa-
des bastabinne, som är 
utdöende hantverk från 
Ödenäs. Egentligen är det 
bara mästerslöjdaren Ingrid 
Andreasson som behärskar 
tekniken fullt ut idag. En 
lärling finns dock i Martin 
Hallgren, 15 år, som fanns 
på plats på Repslagarmuseet.

– Jag känner Ingrid och 
det var därför jag började, 
berättar Martin.

Det var när Martin gick 
i fjärde klass i Ödenäs skola 
och eleverna skulle ha fritt 
arbete, som han valde att 
pröva på bastabinne första 
gången.

– Fingerfärdighet är en 
viktig egenskap när du sysslar 
med bastabinne.

På repslagarbanan stod 
utställarna sida vid sida och 
sålde sina verk, alltifrån trä 
och textil till keramik och 
smide.

JONAS ANDERSSON

Beatrice sålde lotter till Lars-Beatrice sålde lotter till Lars-
Gunnar Wallin.Gunnar Wallin.

Martin Hallgren Martin Hallgren 
från Ödenäs fanns från Ödenäs fanns 
på plats för att på plats för att 
visa bastabinne.visa bastabinne.

SKEPPLANDA. The 
Cadillac Band drog fullt 
hus i Skepplanda Byg-
degård.

Med välbekanta hits 
gav de numera legen-
dariska artisterna 
publiken chansen att 
återuppleva minnen 
från förr.

Little Gerhard, Gert 
Lengstrand, Claes-
Göran Hedström och 
Janne Lucas rev ner 
applåder.
Det blev en mäktig nostalgi-
tripp när The Cadillac Band 
gästade Skepplanda bygde-
gård i fredagskväll. 150 per-
soner bänkade sig för att njuta 
av hits som tagit både landet 
och världen med storm. För-
utom inhemska slagdängor 
var Elvis ett genomgående 
tema. Då passade det bra att 
bandet plockat upp en lokal 
förmåga. 15-årige Linus 
Hansson gjorde scendebut 
och framförde med bravur 
Elvis ”In the ghetto”.

– Det var nervöst, men det 
gick bra, myste Linus som 
likt övriga applåderade de 
rutinerade musikrävarna.

Det är inte utan att man 
förundras över var Little 
Gerhard, Karl-Erik Lund-
qvist, får sin energi ifrån. 
Nästa år fyller han 80 år, men 
blir som ung på nytt när han 
kliver ut framför publiken. 
Hans stora fördel är att han 
inte behöver ta i för att över-
rösta publiken, de kan näm-

ligen texterna lika bra och 
sköter sången själva. Han 
behöver bara hålla i micro-
fonen.

– Jag använder hörapparat 
normalt, men jag hör även 
utan att ni sjunger bra. Min 
granne har också skaffat hör-
apparat, men när jag frågade 
honom vad den kostade sva-
rade han:

– Va?
– Så den var nog inte så 

bra som min.
Little Gerhard underhöll 

med rappa repliker, gamla 
hits och några buskisskämt 
som han förvisso kunde 
lämnat hemma. Det är full 
fart rakt igenom. När Gert 
Lengstrand kliver upp strax 
före finalen är nog tanken 
att tempot ska stegras ytter-
ligare, men faktum är att det 
redan är full gas… Mer än 
tre timmar senare och efter 
en klassisk final med ”Can’t 
Help Falling in Love” vand-
rar seniorpubliken hem nöjd 
över att ha fått återuppleva 
tonårshitsen och även fått se 
flera av regenterna från dåti-
dens folkparker.

– Det var bra drag ikväll 
och flera i bandet hade aldrig 
varit i Skepplanda. Det blev 
en bra upplevelse. Vi gör ett 
100-tal gig varje år, men alla 
är inte med varje gång. Det 
hade vi aldrig orkat, sa Gert 
Lengstrand efteråt.

Bekanta toner från en svunnen tid

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Little Gerhard för första gången i Skepplanda.

Gert Lengstrand och ingen mindre än Claes-Göran Hedström 
dammade av ett antal odödliga hits.

Publiken stortrivdes i en utsåld bygdegård.Publiken stortrivdes i en utsåld bygdegård.


