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Varmt

välkomna!

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

VÅRA ÖPPETTIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

LÖDÖSE. Titanics för-
lisning är inte bara en 
mörk och dyster his-
toria.

På Lödösehus hedras 
minnet av fartyget och 
människorna ombord 
ur ett betydligt ljusare 
perspektiv.

I lördags invigdes 
utställningen Trollhät-
tan och Titanic.

I lördags var det exakt 100 
år sedan som Titanic gick 
mot botten. Ombord fanns 
2 207 passagerare varav 123 
svenskar, ett knappt 20-tal av 
dessa från Västsverige. Totalt 
var det 712 resenärer som 
överlevde skräcknatten.

– Titanic var fylld av emi-
granter som hade hopp och 
drömmar om en bättre fram-
tid, förklarar utställnings-
producent Esther O´Hara 
från Lödöse museum.

Utställningen skildrar 
olika människoöden, bland 
annat berättas historien 
om Henrik Kvillner från 
Bohuslän. Henrik arbetade 
som ingenjör på Trollhät-
tans Kanalverk när han fick 
ett statligt stipendium om 
att åka till USA och fördjupa 
sig inom ämnet järnkon-
struktioner. Han var nyför-
lovad med Signe, som vin-

kade av honom när han tog 
båten från Göteborgs hamn 
till Hull i England. Tanken 
var sedan att Henrik skulle 
fortsätta västerut från Sout-
hampton.

– Henrik blev ombokad 
till Titanic och skulle såle-
des aldrig varit med på det 
förolyckade fartyget. Henrik 
blev 31 år. Över 300 kroppar 
återfanns efter förlisningen 
varav Henriks var en av dem, 
berättar Esther O´Hara.

– Naturligtvis en fruk-
tansvärd tragedi, men vi vill 
också försöka återge de fyra 
dagarna innan förlisningen 
ägde rum. Henrik var i säll-
skap med tre andra svenskar 
där en av dem, Dagmar, 
överlevde olyckan. Precis 
som alla andra ombord på 
Titanic hann de njuta av en 
fin och lyxig omgivning. 
Titanic var nämligen det 
första fartyget i världen som 
månade om alla passagerare, 
även dem i andra- och tred-
jeklass. Det var unikt för den 
tiden, säger Esther O´Hara.

Som en annan del i utställ-
ningen kopplas Trollhät-
tans stolta industrihistoria 
till Titanic. Axel Welin var 
designer till de dävertar som 
fanns ombord, alltså livbåt-
sarmarna.

– Det är inte många som 
känner till att det var så. 

Stålet tillverkades i Väst-
manland, men monterades i 
Trollhättan. Konstruktionen 
fungerade förträffligt, pro-
blemet var att det inte fanns 
tillräckligt med livbåtar. 
Rederiet White Star Line 
uppfyllde emellertid kraven 
och hade faktiskt fler livbåtar 
än vad lagen krävde. Efter 
Titanics förlisning ändrades 
dock hela regelverket. På så 
sätt har många liv räddats 
efter Titanics tragiska förlis-
ning, säger Ester O´Hara.

Det är med ödmjukhet, 
repsekt och kärlek i rösten 
som Ester O´Hara berättar 
om sin utställning Troll-

hättan och Titanic. Esters 
mamma arbetade som jour-
nalist i Liverpool och hon 
har skildrat en hel del av den 
ofattbara fartygskatastrofen.

– Jag har haft Titanics öde 
med mig sedan barnsben. 
Fortfarande engagerar och 
berör Titanic människor i 
alla åldrar. Alla har någon 
sorts relation till den tidens 
största ångare.

Utställningen på Lödöse-
hus pågår till och med den 13 
januari 2013.

Titanics öde skildras på LödösehusTitanics öde skildras på Lödösehus
– Vacker och känslofylld utställning

PÅ LÖDÖSEHUS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Titanic förliste den 14 april 1912. Ombord fanns 2 207 pas-
sagerare varav 123 svenskar.

Ester O´Hara har producerat utställningen Trollhättan och 
Titanic.

NÖDINGE. Kampen för 
de i Etiopien fängslade 
Johan Persson och 
Martin Schibbye fort-
sätter.

Ett led i arbetet är 
vandringsutställningen 
”Fängslade bilder” med 
fotografen Johan Pers-
sons alster.

Denna visas nu under 
två veckor i Ale gym-
nasiums entré.

Det är Vänsterpartiets Ing-
marie Torstensson som har 
tagit initiativ till att visa de 
14 mycket starka bilderna 
från reportageresor i Kina, 
USA, Afrika och Indien. In-
vigningstalade gjorde dock 
Ragnhild Kappelmark, en-
hetschef för kulturen i Ale 
kommun.

– Det är kul att vi kan er-
bjuda en utställning som be-
handlar ett aktuellt ämne. Vi 
hör ju daglien om kampen för 
att få hem Johan och Martin.

Ingmarie Torstensson 
hoppas att skolan tar vara på 
chansen att koppla ihop un-
dervisningen med utställ-
ningen. Att den fyller en 
viktig roll betonar hon flera 
gånger.

– Det här handlar om ytt-
randefriheten. Johan och 
Martin blev arresterade i sitt 
arbete med att dokumentera 
situationen i Etiopien. De har 
senare dömts för terrorbrott, 
vilket jag är övertygad om är 
en grov osanning, säger Ing-

marie som fick idén till ut-
ställningen i samband med 
ett föredrag av Maj Wechsel-
mann i Ale gymna-
sium tidigare i vår.

Sveriges Radio 
uppmärksamma-
de utställningens 
öppnande och nu 
på fredag sänds 
ett inslag i P1 
Morgon. Bilderna 
kommer också att 
ställas ut i Johan 
Perssons hem-
kommun, Kung-
älv, i Mimers Hus 
till sommaren. 
De 14 fotografi-
erna i utställning-
en kallas fängsla-
de bilder, men är 
minst lika mycket 
fängslande – fast 
fotografens öde är 

värt att påminnas om.
PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Fängslande bilder i Ale gymnasium

Ingmarie Thorstensson, initiativtagare till att vandrings-
utställningen ”Fängslade bilder” hänger i Ale gymnasium, 
något som hon hade hjälp av bibliotekarie Eva Albrechtsson 
för att förverkliga.

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
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