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Radhus om 134 kvm fördelat på 4-5 rum och kök, beläget 
i barnvänligt område. Kök med profi lerade luckor, grå mo-
saik och rostfria vitvaror. Två kaklade badrum varav det ena 
med klinker och golvvärme. Två altaner från -05 och -06. 

Eldrivna markiser. Förråd. Garage i länga. 
Utgånspris: 1.300.000:-

Visas 14/6. Välkomna att ringa för bokade visningar!
Maria Johansson 0520-42 63 50

SMAKFULLT RENOVERAT

Kungsgatan 47, 461 24 Trollhättan
Tel 0520-42 63 50 Fax 0520-42 63 70

www.skandiamaklarna.se

Johan 0709-91 79 79
Martin 0709-91 79 74

Vi utför det mesta 
inom om–, till– och 

utbyggnation 
och service.

SKEPPLANDA. Garn-
vindeskolans avdel-
ning Vindan hade för-
vandlats till galleri för 
en dag.

Vackra målningar 
hängde prydligt upp-
satta i de olika klass-
rummen.

– Vi ville göra vernis-
sage. Det är eleverna 
väl värda, säger lärare 
Lena Järkil.

Temat för konstutställning-
en på Garnvindeskolan var 
John Bauer. Det hade ingen 
behövt påtala, ty det var tyd-
ligt för betraktaren vem elev-
erna hämtat sin inspiration 
ifrån.

– Visst är dom duktiga, 
konstaterade Lena Järkil.

Ingen kunde säga emot. 
De olika John Bauer-sagor 
som lästs i klasserna (årskurs 
1-3) utgjorde startskottet för 
temaarbetet som senare ut-
vecklade sig till konstnärligt 
skapande.

– John Bauer är lättillgäng-
lig och fantasieggande, inget 
tal om annat. Efter sagostun-
den fick barnen göra en skiss 
och vi passade även på att be-
rätta om hur Bauer fick sina 
konstverk att växa fram, säger 
Lena Järkil.

På riktig målarduk och 
med akrylfärg fick Vindans 

elever skapa sina egna alster. 
Inbjudningskorten till torsda-
gens vernissage hade eleverna 
också producerat och skickat 
hem till sina föräldrar.

JONAS ANSDERSSON

JOHN BAUER
John Bauer föddes i Jönköping 
1882. Han växte upp tillsammans 
med sina två bröder i en lägen-
het ovanför sin pappas affär vid 
Östra torget och i Villa Sjövik i Jön-
köpings utkant. När han bara var 16 
år gammal åkte han till Stockholm 
för att börja studera till konstnär. 
Två år senare antogs han som elev 
på Konstakademien. Redan när han 
gick på konstskola fick han arbete 
som illustratör. Han inspirerades av 
andra konstnärer som Albert Eng-
ström och Carl Larsson och lärde 
sig mycket av dem.

Sommaren 1904 gjorde den 
unge John en månadslång fotvand-
ring i fjällen med kamera på axeln 
och skissblock under armen. Han 
skulle illustrera en bok om Lappland.
När han var 24 år gammal gifte han 

sig med Esther Ellqvist. Han lärde 
känna henne när de gick på konst-
skolan tillsammans. De reste till 
Tyskland och Italien på en årslång 
studieresa och lärde sig av konsten 
de såg på muséer.

Vid flytten från Bunn i Små-
land drunknade John Bauer (36 år 
gammal) med sin maka Ester och 
treårige sonen Putte, då ångaren 
Per Brahe förliste på Vättern utanför 
Hästholmen 1918. Samtliga 24 passa-
gerare omkom. På Östra kyrkogår-
den i Jönköping finns familjens grav.

I samband med Bauers 100-årsdag 
1982 gav Postverket ut en serie om 
fyra och 1997 en serie om tre fri-
märken med motiv ur ”Bland tomtar 
och troll”.Linnéa, 9 år, visar storasys-

ter Ida, 13 år, en uppgift i te-
maarbetet om John Bauer.

Viktor Bergesen beskådar John Bauer-utställningen på Garn-
vindeskolan, avdelning Vindan.

John Bauer-utställning på Garnvindeskolanställning på Garnvindeskolan

Förra tisdagen hade Alaforsskolan öppet hus och bjöd in alla föräldrar och barn till en efter-
middag med tema vikingatiden. På programmet stod stångstötning, hästskokastning, drag-
kamp och armbrytning. Många smakade på tunnbröd med färskost och gräddade pinnbröd och 
korv. Som dryck bjöd arrangören på te och nyponsoppa. Fyrorna på skolan stod för poängpro-
menad som vållade de vuxna en del funderingar, men barnen på skolan tyckte den var lätt ef-
tersom de lärt sig mycket om vikingarna den sista tiden. På alla hemvister fanns utställning-
ar av storyline-arbeten som barnen gjort om bland annat vikingatiden.  

Öppet hus på Alaforsskolan

– Vackra målningar prydde klassrummenr prydde klassrummen

Nordea, ny bank på Ale Torg, testar nya sätt för att locka kunder till sig. Sedan en tid tillbaka 
pågår en fotoutställning av Elisabeth Falk i banklokalen. Utställningen pågår till 15 juni.

– Vi bjöd in våra kunder på vernissage där Elisabeth var med och det var väldigt uppskattat. 
Det kan mycket väl bli en fortsättning på idén att låta lokala konstnärer ställa ut. Det får vi ta 
ställning till när eventuella intressenter dyker upp, säger Nordeas Sara Svensson.

Oavsett så är det ett bra sätt att få levande väggar. Elisabeth Falk är fotograf, boende på 
andra sidan älven, och med en särskild känsla för naturliga bilder. Motiven är allt från regn-
droppar, höstlöv till frostiga äpplen.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Nordea 
testar nya 
grepp


