
SURTE. Astrid Lindgren 
skulle i onsdags ha fyllt 
100 år.

Hennes minne firades 
på Surteskolan med en 
sprakande föreställning 
och en sak är definitivt 
säker – Astrid Lindgren 
log i sin grav.

Om den saken råder 
inga tvivel.

Under några veckor, längre 
eller kortare tid, har barnen 
på Surteskolan läst och pratat 
om Astrid Lindgren. Allt 
mynnade i onsdags ut i en 
föreställning i gymnastiksa-
len. Samtliga elever deltog 
på något sett, såväl de yngsta 
som de äldsta.

– Idag är det lite nervöst. 
Vissa har förberett sig väldigt 
väl inför uppträdandet, för-
klarade Erika Hermansson, 
en av lärarinnorna i Surtesko-
lan.

Surteskolan är indelad i tre 
spår E, F och G. I varje spår 
finns elever från förskoleklass 
till årskurs sex.

Publiken blev guidad av 
fyra konferencierer från års-

kurs fyra 
och fem. 
Efter en 
första ge-
mensam 
sång som 
var "Snick-
erboa" 
var det dags att presentera 
Skolstigens förskola.

De framförde på charmi-
gaste sätt "Här kommer Pippi 
Långstrump".

– Och 
efter det 
här ska G-
spåret spela 
upp sitt 
nummer 
"Levande 
böcker".

Här dök Astrids kända fi-
gurer upp. Pippi, poliserna 
Kling och Klang, men också 
Madicken och Ida. Från en 
pallplint fick vi se Madicken 
hoppa ut med ett paraply.

Två elever läste sina egen-
komponerade berättelser där 
vi fick höra hur Ronja Rö-
vardotter lånade Pippis guld-
pengar och hur polismän-
nen Kling och Klang lurade 
Emils mamma på ostkaka – 
något som de fick självklart 
fick ångra!

F-spåret visade upp sago-

trädet medan E-spåret bjöd 
på sång.

I kulisserna väntade sedan 
dagens överraskning – en av-
slutning med Astrids allra 
främsta barnvisor i rocktapp-
ning. Efter det var det dags för 
publiken att resa sig upp och 
utbringa ett fyrfaldigt leve för 
Astrids Lindgren.

Det var underhållning 
precis såsom Astrid hade 
önskat ha det.
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Astrid log säkert åt Surteskolans firande

Ny succé för Barnbokens dag

G-spåret på Surteskolan kallade sitt nummer för "Levande 
böcker" och där fanns så klart både Kling & Klang med.

Från Skolstigens förskola hittade vi Ida Skorupa, 3 år, som var utklädd till Emil, lärare Mirel-
la Cehic var Pippi, och Hanna Sunnefeldt, 4 år, var Sjörövar-Fabbe.

Linnéa Jonsson, 4E, Denise Nilsson, 5E, Daniel Almberg, 4E 
och Andrea Martinovic 5E var föreställningens konferencie-
rer.

I en intervju i GP mån-
dagen den 12 novem-
ber säger Monica Sam-

uelsson att hon haft träffar 
med föreningar som enga-
gerat sig i frågan. Nu menar 
hon att arbetet går ut på att 
rädda såväl bibliotek som 
museum i Surte. Samlings-
salen i Kulturhuset skall 
finnas kvar för pensionärs-
träffar och en arkitekt skall 
se över lokalerna i museet.

Men har 
hon tagit 
till sig ar-
gumenten 
för att be-
hålla bib-
lioteket i 
Kulturhu-
set? Anled-
ningen till 
hela histo-
rien tycks vara kulturnämn-
dens budget som försämrats 
genom mindre tillströmning 
av elever i gymnasiet. 

Om så är fallet bör man 
väl inrikta sig på att göra den 
undervisningen mera attrak-
tiv och inte ta det som an-
ledning att försämra utbu-
det i Surte. Inte genom att 
klanka på våra duktiga lärare 

utan att anpassa utbildning-
en till de behov som finns nu 
och i framtiden. 

Senast söndagen den 11 
november påpekade kommu-
nalrådet Jarl Karlsson vid 
ett möte i kyrkan att Ale står 
inför stora utmaningar inför 
utbyggnaden av E45 och 
järnvägen. Då gäller det att 
Ale satsar på såväl utbildning 
som kultur för att få folk att 
åka till kommunen och inte 

d ä r i f r å n . 
Ale måste 
finna sin 
nisch i Gö-
t e b o r g s -
områdets 
utbud av 
skola och 
kultur.

Egentli-
gen är det 

så att ett minskat kulturutbud 
på sikt leder till ännu sämre 
villkor för gymnasiet. Det är 
i de unga åren barnen får upp 
ögonen för de skatter som 
finns förborgade i litteratu-
ren. Detta är starkt korrele-
rat till föräldrarnas intres-
sen. Visst är det bra att skolan 
gör besök på biblioteket men 
ännu bättre är ett besök till-

sammans med mamma eller 
pappa. Hur härligt är det inte 
att höra ett barn ropa till sin 
förälder att den här boken 
kan vi väl låna.

Nu skall en arkitekt titta på 
lokalerna i museet. Så börjar 
man generera kostnader som 
är helt onödiga. 

Det behövs ingen arkitekt 
för att konstatera att försla-
get är helt vansinnigt. Surte-
bor som utnyttjar museets lo-
kaler har faktiskt tillräckligt 
förnuft för att se att försla-
get blir en mycket dålig kom-
promiss. Dessutom planerar 
man enligt intervjun att be-
hålla viss verksamhet i Kul-
turhuset. Allt kommer att 
leda till en dyr och dålig lös-
ning.

För att spara pengar borde 
man i stället inleda ett samtal 
med ägarna till kulturhu-
set för att få ner kostnader-
na för hyran.

En gång var folkbildning 
ett honnörsord inom social-
demokratin. Har man glömt 
bort det?

Gudmar

Märkliga turer om 
Surte bibliotek

>> För att spara pengar 
borde man istället inleda 
ett samtal med ägarna till 
kulturhuset för att få ner 
kostnaderna för hyran. <<

NÖDINGE. Huvudbibli-
oteket i Nödinge fick 
tänja på utrymmet i 
lördags.

Barnbokens dag med 
Astrid Lindgren som 
tema lockade storpu-
blik.

Dagen avslutades 
med sång och musik till 
Astrid Lindgrens allra 
populäraste visor.

Väggarna i Ale gymnasi-
um pryddes med fantasiful-
la teckningar som barn i för-
skolan och grundskolan ritat. 
Inspirationen var hämtad från 
Astrid Lindgrens barnböcker.  
Det gav en fin inramning till 

Barnbokens dag som upp-
märksammade att 100-årsda-
gen av Sveriges mest kända 
författare närmade sig.

I huvudbiblioteket hade 
Emils snickarboa byggts upp 
och barn fick möjlighet att 
lära sig tälja.

– Tur att Emil tyckte det 
var roligt att tälja gubbar ef-
tersom han fick göra det så 
ofta, konstaterade Oliver 
Jansson, 7 år.

På sagostunden berätta-
des också Astrid Lindgren-
berättelser och även om det 
inte var många så fanns det en 
och annan utklädd figur.

En av de längsta köerna 
hittades vid fiskdammen där 
den lycklige fick en bok på 

kroken.
Arrangemanget avsluta-

des med familjeföreställning-
en "Pilutta dej". Barnen fick 
sjunga med till Astrid Lind-
grens mest kända barnvisor. 
Här medverkade också Ale 
Musikskola. Med en av värl-
dens mest lästa barnboks-
författare som tema gick det 
självklart inte att misslyckas, 
men faktum är att Barnbo-
kens dag bara växer i popula-
ritet och frågan är om arrang-
emanget inte borde äga rum 
fler gånger på året.
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ASTRID LINDGREN
Astrid Anna Emilia Lindgren, född 
Ericsson 14 november 1907 i Vim-
merby landsförsamling i Småland, 
död 28 januari 2002 i Stockholm 
(Gustav Vasa församling), var en 
svensk barnboksförfattarinna och 
manusförfattare. Hon är känd över 

hela världen för sina barnböcker 
om bland andra Pippi Långstrump, 
Emil i Lönneberga och Karlsson på 
taket. Hennes böcker har översatts 
till 88 språk och sålts i 145 miljoner 
exemplar. 
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>> Vissa har förberett sig 
väldigt väl inför uppträ-

dandet. <<


