
LÖDÖSE. Över 25 000 
besökare kommer 
Lödöse Museum att 
kunna räkna in innan 
året är slut.

Publiktillströmningen 
lär fortsätta även 2008 
när museet kan locka 
med en ny permanent 
utställning.

 ”Bilder av våra för-
fäder” hade premiär i 
slutet av november och 
har redan rönt mycket 
stor uppmärksamhet.

Bilder av våra förfäder beskri-
ver arkeologins historia i Göta 
älvdalen. Den handlar om hur 
spåren efter våra förfäder har 
tolkats i olika tider.

– Jag skulle vilja säga att det 
är en komplett arkeologisk ut-
ställning, säger Jenny Englin 
Ekberg på Lödöse Museum.

Faktum är att Lödöse 
Museum ifrågasätter arkeo-
logiska sanningar med sin nya 
permanenta utställning. Man 
vill visa att all vetenskap är 
en produkt av sin samtid och 
därmed i ständig förändring.

– Saker man tolkade på 
30-talet kan tolkas på ett helt 
annat sätt idag, säger Jenny 
Englin Ekberg.

Utifrån ett antal undersök-
ta platser i Göta älvdalen be-
lyses arkeologins utveckling 
under 1900-talet. Med ut-
gångspunkt i platserna ställs 
tankeväckande frågor och 
det görs jämförande utblick-

ar mot övriga världen.
Utgångspunkten för ut-

ställningen Bilder av våra 
förfäder är att problematise-
ra vetskapen. Besökaren upp-
manas att vara kritiskt gran-
skande, vilket också präglar 
det pedagogiskt utarbetade 
program som har tagits fram 
för skolklasser.

– Vi tar naturligtvis emot 
skolklasser på traditionellt 
sätt, men för dem som önskar 
finns ett specialframtaget pe-
dagogiskt program. Det hand-
lar om problembaserat läran-
de för högstadie- och gym-
nasieungdomar. För de yngre 
barnen jobbar vi storylinein-
spirerat, säger Jenny Englin 
Ekberg och fortsätter:

– Eleverna kommer att få ett uppdrag att jobba med i 
klassrummen, innan besö-
ket hos oss. De kommer till 
museet som en del i sin infor-
mationssökning och mening-
en är att de ska ikläda sig fors-
karens roll. Tanken är sedan 
att eleverna ska återvända till 
skolan och där göra en redo-
visning.

Något som ytterligare för-
höjer upplevelsen av utställ-
ningen är att besökaren får 
känna på ett antal taktila fö-
remål.

– Det är sällan som besöka-
ren får ta i arkeologiska fynd, 
så visst gör det utställningen 
lite annorlunda, säger Jenny 
Englin Ekberg.

Slutligen kan nämnas om 
en annan utställning som hade 
premiär på Lödöse Museum 
i söndags. Det är vandrings-
utställningen ”Barn i byn – 
om lek och allvar på medel-
tiden” som visas till och med 
den 30 mars. Det är Bryggens 
Museum i Bergen som har 
producerat utställningen.
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www.mittiale.se 
0303-332660

Julafton, 24 decJulafton, 24 dec
Nols kyrka

10:30 Samling vid krubban 
Präst: Mikael Nordblom

23:00 Julnattsmässa 
Magnus, Martin, Henrik, William 

Wassenius samt Birgitta o Börje Johnson 
medverkar men sång och musik.

Präst: Mikael Nordblom

Älvängens kyrka 
10:30 Samling vid krubban 

Efter gudstjänsten serveras 
glögg och pepparkaka. 

Präst: Andreas Pervik 

Starrkärrs kyrka 
16:00 Julbön 

Solosång av Elisabet Ehlersson.
Präst: Björn Nilsson 

Kilanda kyrka 
17:00 Julbön 

Solosång av Elisabet Ehlersson.
Präst: Björn Nilsson 

Trettondedag jul, 6 janTrettondedag jul, 6 jan
Älvängens kyrka 

11:00 Mässa 
Präst: Andreas Pervik 

Kilanda kyrka 
11:00 Mässa 

Kyrkkaffe
Präst: Björn Nilsson 

Starrkärrs kyrka
18:00 Musikgudstjänst

Damkören Vox feminale och solister framför 
tillsammans med harpisten Gloria Joice 
Burt:B. Britten: A Ceremony of Carols 

samt J. Rutter: Dancing day.
Präst: Björn Nilsson

Nyårsafton 31 decNyårsafton 31 dec
Starrkärrs kyrka 

16:00 Nyårsbön 
Präst: Mikael Nordblom

Kilanda kyrka 
17:00 Nyårsbön 
Präst: Mikael Nordblom

Nyårsdagen, 1 janNyårsdagen, 1 jan
Älvängens kyrka 

18:00 Musikgudstjänst 
Gospelkören gospel.kom medverkar.

Präst: Mikael Nordblom 

Söndagen e. jul, 30 decSöndagen e. jul, 30 dec
Älvängens kyrka 

11:00 Gudstjänst 
Präst: Andreas Pervik 

Nols kyrka 
18:00 Gudstjänst 

Präst: Björn Nilsson 

Juldagen, 25 decJuldagen, 25 dec
Kilanda kyrka 

6:00 Julotta 
Körmedverkan

Präst: Björn Nilsson 

Starrkärrs kyrka 
7:30 Julotta 
Körmedverkan

Präst: Björn Nilsson 

Älvängens kyrka 
11:00 Mässa

Kyrkokören
Präst: Andreas Pervik 

Annandag jul, 26 decAnnandag jul, 26 dec
Nols kyrka 
11:00 Mässa 

Präst: Mikael Nordblom 

God Jul ochGod Jul och 
Gott Nytt År!Gott Nytt År!

Mycket nytt som lockar på Lödöse Museum
– Fortsatt god publiktillströmning är att vänta

www.balancebar.se
Ale Torg  

0303-22 94 70 

Juldagen
på Balance

DeDe 30 första30 första som som 
kommer efter kl 20kommer efter kl 20 

får en julklapp!får en julklapp!

Tomte
Fest

ÖverraskningarÖverraskningar 
utlovas!utlovas!

Jenny Englin Ekberg på Lödösem Museum menar att ”Bilder 
av våra förfäder” är en komplett arkeologisk utställning.

I söndags invigdes vand-
ringsutställningen ”Barn i 
byn – om lek och allvar på 
medeltiden”.

Lödöse Museum har fått en 
ny permanent utställning. 
Bilder av våra förfäder är en 
utställning om arkeologins 
historia i Göta älvdalen.

PÅ LÖDÖSE MUSEUM
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Traktorgatan 16 (Rollsbo ind.område)
vard. 9–18   lör. 11–15

0303-24 54 70 www.hkbil.se

Bilen utan körkort


