
2013  |   vecka 34  |   nummer 29  |   alekuriren 21NÖJE

LÖDÖSE. Medeltids-
känslan fi nns alltid i 
Lödöse.

I helgen var den än 
mer påtaglig.

I dagarna två arrang-
erades Medeltidsmark-
nad och samtidigt var 
det premiär för teater-
spelet ”Hertigarnas 
Bröllopsfest”.

Det var sol och vackert väder 
när Medeltidsmarknaden tog 
sin början på lördagsförmid-
dagen. Besökarna fick ta del 
av en medeltida atmosfär 
av sällan skådat slag. En hel 
del frestades av att köpslå 
med de frejdiga medeltids-
knallarna, andra tog tillfäl-
let i akt att förlusta sig med 
allehanda medeltida prova 
på-aktiviteter, uppträdanden 
och upptåg.

Sången och dansen satte 
också sin prägel på helgens 
arrangemang. När hungern 
gjorde sig påmind kunde 
man inhandla en medeltids-
inspirerad måltid signerad 
”Glada Galten”.

På lördagseftermiddagen 
var det premiärvisning av 
”Hertigarnas Bröllopsfest”. 
Ytterligare sex föreställ-
ningar är inplanerade under 
de tre kommande helgerna. 

Ett besök på Ljudaborgs 
utomhusscen är verkligen att 
rekommendera för den his-
torieintresserade.

DAMMEKÄRR
MARKNAD

VÄLKOMNA! OK ALEHOF

 Lördagen den 24 aug. 
kl 11-14

LOPPIS 
Bidrag tas emot på Dammekärr 
torsdag 22/8 kl 17-20, eller ring 

0730-35 33 94 eller 0303-33 86 13 

Skyltat från Ale torg (5 km)

LÖDÖSE. Lödöse har en lång och fascine-
rande historia – främst som en av Sveriges 
viktigaste handelsstäder under medeltiden. 
På Arkeologidagen nu på söndag visas 
föremål från Lödöse museums magasin för 
allmänheten.

Under eftermiddagen visar arkeolog Sonia 
Jeffery medeltidsfynd i Lödöse museums 
magasin. Mer än 200 arkeologiska undersök-
ningar har gjorts i Lödöse, vilket har resulte-
rat i närmare en halv miljon föremål.
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Mikael Lindgren, Göteborg, 
visade sina egenhändigt till-
verkade läderväskor för Rose-
Marie Björner, Lödöse, och Gun 
Petersson, Svenshögen.

Amanda Löfqvist, 8 år från Kungälv, provar på att skjuta 
armborst under ledning av Matilda Karlsson, Boxholm.

Musikanter förgyllde stämningen på helgens Medeltidsmarknad i Lödöse.

Curt Svensson hade pla-
nerat en fin vandring på 
Hyppeln. Väderprognoserna 
skrämde oss dock. Vi fikade 
först på ett sommarstängt 
kafé på Hönö och fortsatte 
sedan till Fotö. Här gick 
vi en fin rundtur på denna 
mysiga ö. När bron byggdes 
hade man 300 invånare. Nu 

är man dubbelt så många.
Väderprognosen visade 

sig vara felaktig och de 19 
vandrarna fick en fin prome-
nad. Hyppeln får anstå till 
våren.

På fredag vandrar vi vid 
Gunnebo slott.

Lennart Mattsson

”Dansen på Furulund” hade nypremiär i söndags kväll. Närmare 140 per-
soner kom till Furulundsparken för att ta del av den musikaliska teaterfö-
reställningen. Sista chansen att se Teatervindens uppsättning om Alafors 
historia är den här veckan. Torsdag-söndag är speldagarna som gäller innan 
”Dansen på Furulund” går i mål för gott.
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Teaterföreställning går snart i mål

SPF Alebygden i Norra Skärgården


