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LÖDÖSE. Ösregn och 
även åska.

Det störde vare sig 
skådespelare eller pu-
blik när ”Änkan på Lju-
daborg” hade premiär i 
onsdags kväll.

Roger Janerfors histo-
riska skildring av Lödö-
ses fl ytt är tänkvärd, 
intressant och riktigt 
underhållande.

Efter ett år av förberedelser 
var det i förra veckan dags för 
premiär av ”Änkan på Ljuda-
borg”. Händelserna utspelar 
sig 1473 och Sveriges Riks-
råd har beslutat att staden 
Lödöse ska fl yttas fyra mil 
söderut, närmare Göta älvs 
mynning. I en sannolik fan-
tasi får teaterpubliken ta del 
av stadsinvånarnas våndor 
inför ett sådant beslut, detta 
mitt under Larsmässomark-
naden.

Stadens invånare, alla med 
olika intressen, ställs nu mot 
varandra. Villrådigheten 
sprider sig och saknaden ef-
ter stadens starkaste och ri-

kaste man, den nyligen avlid-
ne borgmästaren är påtaglig. 
Borgmästarens änka Marga-
retha Godhow, som spelas 

mästerligt av Zorayah Hell-
berg, får allas blickar riktade 
mot sig. Hennes beslut kan 
bli vägledande för de fl esta 

i staden, om man ska fl ytta 
eller stanna kvar?

– Skönt att äntligen vara 
igång, säger Roger Janerfors, 
regissör och tillika manus-
författare.

Premiärföreställningen 

genomfördes med säkerhet 
och nu lär skådespelarna 
vara ordentligt varma i klä-
derna efter fredagskvällens 
och söndagseftermiddagens 
framträdanden.

Utomhusteatern i Lödö-

se fortsätter med visning-
ar både den här och nästa 
vecka. Noteras bör också att 
det i teaterbiljetten för ”Än-
kan på Ljudaborg” ingår en 
guidad tur på museet en tim-
ma före varje föreställning.
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– Efterlängtad premiär av ”Änkan på Ljudaborg”

Underhållande utomhusteater i Lödöse

Utomhusteatern i Lödöse bjuder på en del dramatiska scener.

Totalt ges nio föreställningar av ”Änkan på Ljudaborg”. Den här 
veckan spelas teatern onsdag, fredag och söndag.

 Bockfot står för musiken. 

I onsdags kväll var det efterlängtad premiär för 
”Änkan på Ljudaborg”.

Att flytta eller stanna kvar? ”Änkan på Ljuda-
borg” gestaltar Lödösebornas våndor inför ett 
sådant beslut.

GÖTEBORG. Ale Teater-
förening fanns på plats 
under Göteborgs Kultur-
kalas i förra veckan.

Styrelsens represen-
tanter delade ut foldern 
med höstens program.

– Här når vi delvis en 
ny publik, som förhopp-
ningsvis kan attraheras 
av en kulturupplevelse 
utanför storstaden, sä-
ger ordförande Marga-
reta Nilson.

I Riksteaterns monter på 
Bältesspännarparken stod 
Margareta Nilson tillsam-
mans med andra kulturper-
sonligheter och mötte besö-
karna. Bland annat hade hon 
sällskap av skådespelaren Ulf 
Dohlsten som kommer till 
Ale Kulturrum torsdagen 
den 2 oktober med föreställ-
ningen ”Alla heter Allan”.

– Det är en varm, ömsint, 
charmig, rolig och fi nstämd 
föreställning. Publiken kom-
mer att ha mycket roligt, lo-
var Ulf Dohlsten som med 
kollegan Ola Hedén har fått 
strålande recensioner sedan 
premiären i februari.

– Män framställs ofta som 
macho och tuffa. Jag tror 
inte på den bilden. Därför 
bad jag min vän Bengt Järn-

blad att skriva en pjäs som 
skulle vara lite snällare, mer 
äkta – som det riktiga livet. 
När han var färdig läste jag 
igenom manuset. Det var 
det bästa jag läst på många, 
många år, förklarar Ulf 
Dohlsten.

Hur känns det att få 
komma till Ale Kultur-
rum?

– Det ska bli trevligt. Jag 
har varit där fl era gånger 

tidigare. Dessutom var jag 
med och invigde Ale Torg 
när det begav sig.

Tilltalande
”Alla heter Allan” föregås av 
en annan kritikerrosad före-
ställning, som också utgör 
höstpremiären i Ale Kul-
turrum. Lördagen den 30 
augusti drar Folkteatern in 
med ”Blåvingar”.

– En komedi med en 

mörk underton, förklarar 
Margareta Nilson.

Torsdagen den 30 ok-
tober visas en komedi om 
relationer, kärlek och reli-
gion. ”Gudshjälmen” är en 
produktion av Riksteatern. 
I huvudrollen kommer vi 
att få se Guldbaggebelönade 
Cecilia Nilsson. Hon spelar 
Agneta som är professor i 
religionsvetenskap och känd 
för sin fräna religionskritik. 

När hennes son berättar att 
han ska skola om sig till präst 
sätts marken under Agneta i 
gungning. Det blir startskot-
tet för dråpliga och uppsli-
tande konfl ikter.

– Jag tycker höstprogram-
met i sin helhet är väldigt 
tilltalande. Som vanligt fi nns 
biljetter att köpa till respek-
tive föreställning på bibliote-

ket i Nödinge, säger Marga-
reta Nilson.

Sist men inte minst kan 
nämnas den barnteater som 
kommer att äga rum lör-
dagen den 15 november. 
Barbro Lindgren är en av 
Sveriges mest uppskattade 
barnboksförfattare och vid 
detta tillfälle gestaltas ”Spar-
vel”.

Margareta Nilson, ordförande i Teaterföreningen i Ale, tillsammans med skådespelaren Ulf Dohl-
sten som kommer till Nödinge torsdagen den 2 oktober då föreställningen ”Alla heter Allan” visas 
i Ale Kulturrum.

Komedifylld höst i Ale Kulturrum
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