
SOMMARSPECIAL         VECKA 29         NUMMER 27||18

LÖDÖSE. Nedräkningen 
har börjat inför årets 
sommarspel.

Onsdagen den 13 
augusti är det premiär 
för ”Änkan på Ljudaborg 
– Flytten från Lödöse”.

– Det känns väldigt 
bra, säger producent 
Antoinette van Ketwich.

I 16 år spelades ”Vid Lju-
da Os” av Martin Rossing. 
I fjol visade ”Hertigarnas 
Bröllopsfest” av Jan Anders-
son och i år är det urpremiär 
för ”Änkan på Ljudaborg – 
Flytten från Lödöse” av Ro-
ger Janerfors.

År 1473 beslutade Sve-
riges Riksråd att staden 
Lödöse skulle fl yttas fyra 
mil söderut, närmare Göta 
älvs mynning. I en sanno-
lik fantasi får man ta del av 
stadsinvånarnas våndor inför 
ett sådant beslut, detta mitt 

under Larsmässomarknaden. 
Vågar man anta erbjudandet 
om gratis tomträtt och skat-
tebefrielse, på den anvisade 
platsen vid Säveåns myn-
ning? Eller är det tryggast 
att stanna kvar, vad fi nns att 
vinna och vad fi nns att för-
lora?

Stadens invånare, alla 
med olika intressen, ställs 
nu mot varandra. Villrådig-
heten sprider sig och sakna-
den efter stadens starkaste 
och rikaste man, den nyligen 
avlidne borgmästaren, är 
påtaglig. Allas blickar riktas 
mot borgmästarens änka. 
Hennes beslut kan bli vägle-
dande och tungan på vågen 
för de fl esta i staden, om man 
ska fl ytta eller stanna kvar.

Denna story utgör hand-
lingen i årets sommarspel på 
Ljudaborgs Kulturplats. Re-
petitionerna har pågått hela 
våren och återupptas i slutet 
av den här månaden. 40 per-
soner ingår i ensemblen, de 
fl esta härstammar från Lilla 
Edet med omnejd.

– Det var inga problem 
med rekryteringen av skåde-
spelare. Intresset visade sig 
vara väldigt stort, säger An-
toinette van Ketwich.

Totalt ges nio föreställ-
ningar under augusti. Biljett-
försäljningen pågår för fullt 
och responsen har varit god.

– Vi försöker vara ute 
så mycket som möjligt och 
marknadsföra vårt arrange-
mang.

Parallellt pågår förbere-
delserna inför Ljudaborg 
Kulturfestival – Från dåtid 
till nutid, som äger rum 16-
17 augusti.

– Teaterpremiär i augusti
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”Änkan på Ljudaborg – Flytten från Lödöse” har premiär den 13 
augusti.

Roger Janefors har gjort manus och regi till föreställningen.

Teaterensemblen består av 40 personer. Repetitionerna återupptas i slutet av den här månaden.

Årets sommarspel på Ljuda-
borgs Kulturplats berättar om 
hur det var när staden Lödöse 
skulle flyttas fyra mil söderut.


