
Vissa saker övergår allt förstånd. Var 
i söndags på en suverän premiärfö-
reställning i Ale gymnasium. Este-

ter i Ale gymnasium har under tio måna-
der jobbat med att tolka en före detta miss-
brukares liv och erfarenheter. Ur detta har 
en multimediaföreställning växt fram med 
musik, film och teater – allt i ett. Häftigt, 
annorlunda och hur träffsäkert som helst. 
När avslutningsrepliken släpps; "Är du 
rädd för ditt eget barn lilla mamma?" har 
90 minuter swischat förbi. En videofilm på 
en och en halvtimme hemma i soffan kan 
ta en evighet. Nu hann jag knappt ladda 
kameran. Därför fick jag gå ytterligare en 
gång. Den sista föreställningen spelades 
i onsdags. Jag såg den också. Första och 
sista. Det var fräckt det med. Det händer 
lite med en föreställning om man spelar 
den nio gånger på fyra dagar. Det var ett 
bättre flyt, särskilt rent tekniskt. Fast sedan 
var det mycket som var lika bra – och det 
kanske ändå är det viktigaste – glöden och 
passionen för det som presenterades var 
lika het på söndagen som onsdagen.

100 kg kärlek från Gävle är ett mäster-
verk i sitt slag – och på det sättet som före-
ställningen växt fram. För två veckor sedan 
hade ensemblen fortfarande inte sett hela 
handlingen. Alla olika delar som har fin-
slipats på olika håll i gymnasiets pusslades 
ihop under den sista helgen. Imponerande.

Jag är i alla fall glad att jag fick se den, 
både en och två gånger. Mindre glad blir 
jag med tankarna på mina kollegor. Vi som 
lever i ett så mediaintensivt land. Hur kan 
all media visa en så total nonchalans? Här 

har en människa vikt ut hela sitt liv, låtit 
elever tolka hans livsöde och placerat in 
hans erfarenheter i sin egen verklighet för 
att alla bättre ska förstå vad det handlar 
om. Ändå är intresset noll? Men viker en 
såpaskådis ut sig i söndagsbilagan står jour-
nalisterna i kö för att få göra uppföljnings-
reportage om något som aldrig var något. 
Det äcklar mig.

Här fanns det en story som var otäckt 
bra, men då är det i princip bara lokal-
tidningen som är på plats från den tredje 
stadsmakten. Sorgligt.

Eller så begick arrangören ett stort fel 
i sina mediakontakter. För när Arosenius-
skolans elever bestämde sig för att strejka 
som protest mot beslutet att avbryta soaré-
arbetet och insamlingen till barncancerfon-
den, då köade tidningarna på skolgården. 
Där fanns både GT och GP. Det är bara att 
lyfta på hatten och konstatera att på Arose-
niusskolan finns ett antal mycket mediaträ-
nade ungdomar. Att locka både kvälls- och 
morgontidningen till Älvängen kräver en 
enorm list och förmåga att tala för sin sak.
Sedan kan jag ju alltid fundera på om vår-
solen möjligtvis bidrog till nyhetstorka? 
För så stort kan det väl inte vara, att när ett 
högstadie bestämmer sig för 
att sola, förlåt strejka, samti-
digt, så åker man dit med både 
fotograf och journalist?
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MÖTE
Surte-Bohus S-kvinnor har

Onsd. 25 april kl. 18.00
Partilokalen, Bohus

Vi har ÄGGSEXA
Vi diskuterar feministiska 
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Skepplanda C-kvinnor
inbjudes att deltaga i resa till

”Påskliljorna i Fagerås”, Tranemo

Torsdagen den 26 april
(Obs ändrad dag)

Buss från Albotorget kl. 8.45

Anmälan senast måndag den 23 april kl 18.00 

till Laila 33 84 41 eller Margit 33 60 57 

Fotbolls-Fotbolls-
golfengolfen
hhar öppnatar öppnat 
för säsongen!för säsongen!

Välkomna!
0303-74 51 23 / 0704-16 31 72

SKILTORPS TRANSPORT AB

Behov av grus, matjord, 
täckbark, spridning av vägar, 

utsättning av container?

RING 0703-26 20 41

Lagerförsäljning!
Mängder av nya fina tyger!

2-pack paneler 59:- Markis 75:-/m

Galon 75:-/m Möbeltyg till båtarna
Stilfull heminredning!

Öppet mån-fre 10-19, Lör-sön 10-16
Östra v. 19, Ladan Vänersborg. Tel 0521-10337

I tisdags började barn 
från Ystad till Hapar-
anda att, iförda gröna 
väskor, sälja en blå maj-
blomma. 

Det blev startskottet 
för årets insamlings-
kampanj, som ska resul-
tera i en mängd insat-
ser för enskilda barn i 
Sverige. 

Detta görs 100 år 
efter att Beda Hallberg 
i Göteborg tog initiati-
vet till denna barnens 
blomma.

H.M. Drottningen, ministrar, 
landhövdingar, kommunalråd, 
förvaltningschefer och lokala pro-

filer runt om i hela landet kommer 
att köpa de första majblommorna 
på sin ort och vara ett föredöme 
för alla människor. Lasse Åberg 
har skapat årets jubileumsaffisch. 
Ända sedan starten har Majblom-
man tagit fram en affisch av en mer 
eller mindre känd konstnär. 

Majblommans beskyddare 
H.M. Drottningen invigde jubi-
leumsåret vid seminariet den 22 
mars på Konserthuset i Göteborg. 
När sedan insamlingsperioden är 
avslutad, som förhoppningsvis har 
resulterat i en rekordförsäljning av 
majblommor, är det dags att pre-
miera den klass som samlat in mest 
pengar på varje skola, i länet och i 
hela Sverige.

Majblommans Dag firas på Li-

seberg den 5 maj dit barn från hela 
landet välkomnas till ett stort här-
ligt barnkalas. I höst fortsätter så 
jubileumsåret med ytterligare ak-
tiviteter.

Majblomman firar 100 år

Majblomman, 
som firar 100 
år, är åter 
blå.

Fotnot.
Läs mer på sidan 29.


