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Mångsidig som konsten
Hon har inte så djupa rötter, men däremot spridda 

– liksom hennes erfarenheter.
För ett år sedan tog Graziella Belloni över som museichef på Lödöse Museum. 

Att hoppa på nya projekt är en av drivkrafterna i hennes arbete. 

Hade du någon koppling 
till Lödöse eller Ale innan 
du började jobba här?

– Nej, inte mer än till själva 
museet som jag samarbetat 
med genom Västarvet då jag 
tidigare jobbade på Länsmu-
seet i Skara. 

Vad har du mer gjort 
innan?
– Oj, ja det är ganska 
mycket. Innan jag kom till 
Sverige 1978 hade jag läst 
på konsthögskola och stu-
derat kultur i Uruguay, som 
är mitt hemland. Precis 
när jag kom hit gick jag 
tillbaka på gymnasienivå 
och läste en fyraårig tek-
nisk linje till byggingenjör. 
Sedan läste jag samhällsve-
tarlinjen, kultur och geo-
grafi, på universitetet. Jag 
har lång utbildning som inte 
är så fördjupad, men däre-
mot väldigt bred. Jag har 
aldrig varit rädd för att flytta 
för jobbet och har därför 

bott på många olika stäl-
len, som längst i Stockholm 
och Eskilstuna, där jag bland 
annat var chef för stadsmu-
seet. Jag var även med och 
byggde upp ett medborgar-
kontor i Haninge kommun 
och vetenskapscentret 
Technichus i Härnösand. 

Är det nyfikenhet som 
driver dig i ditt arbete?
– Jag vill gärna jobba med 
att sätta igång saker och 
ting. Ska jag bara förvalta 
måste jag samtidigt känna 
att det är utvecklande för att 
inte tröttna. Jag vill alltid 
skapa mig nya perspektiv på 
det jag redan kan.

Vad tycker du är mest 
fascinerande med Lödöse 
Museum?
– Det är en internationellt 
känd plats och en av landets 
största medeltidsstäder. Hit 
kommer forskare från hela 
världen. Det nära samar-

betet med kommunen med 
olika aktiviteter och att kul-
turen i hela Götaälvdalen 
samverkar är väldigt positivt. 

Vad är på gång på museet 
här näst?
– Just nu jobbar jag med att 
bygga upp den nya utställ-
ningen som har premiär den 
15 december, ”Den vand-
rande staden”.

Vad gör du på fritiden?
– Eftersom jag flyttat runt 
en del har jag mycket vänner 
utspridda över hela Sverige 
som jag hälsar på. Jag har 
inte så djupa rötter men jag 
ser till att sprida dem dit jag 
kommer och skapa nätverk. 
Sedan har jag 15 barnbarn 
och dessutom ett hus i Uru-
guay och en syster som bor i 
Barcelona. Det är fullt upp, 
men annars tycker jag om 
att läsa och gå på museum 
såklart.
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Namn: Graziella Belloni 
Ålder: 60
Bor: Gamlestaden, Göteborg
Gör: Museichef på Lödöse Mu-
seum
Familj: Tre döttrar, tre bonus-
barn och 15 barnbarn
Intressen: Läsa, gå på museum, 
trädgård och havet
Lyssnar på: Brasiliansk musik, 
italiensk opera och tango
Äter helst: Italienskt
Drömresa: Florens
Favoritmuseum: I Sverige, 
Världskulturmuseet i Göteborg. 
Utomlands, Deutsches Museum 
i München
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Det är vi som 
är Axelssons!

Första eller sista huset?

Välkommen till detta perfekt planerade 
parhus i populära Älvängen. Här får du 
ett mycket lättskött och bekvämt boende 
med allt samlat på ett plan. Huset är 
genomgående i gott skick med ljusa 

cykelavstånd till dagis, skola och pendel. 
Ett perfekt hus för både gammal och ung. 
Välkommen! 92 kvm. 

Pris 1.925.000:- som utgångspris.
Visas 3/10. 
Adress Hövägen 68.
Henrik Kjellberg 0727-316 360 
henrik@axelssonsfast.se

Renoverat på första 
våningen!

Välkommen till populära Brf Solbacken och 
en bra planerad trea på första våningen 

skick med bla nyare kök och badrum. En 
välskött förening och ett populärt område 
för både ung som gammal. Närhet till 
Bohus centrum och pendeln som tar dig på 

Pris 750.000:- som utgångspris.
Visas 8/10. 
Adress Alkalievägen 5A.
Henrik Kjellberg  0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Renoveringschans på 
gaveln!

Här erbjuds detta välplanerade 
gavelradhus på en av ”grändgatorna” i 
Bohus! Huset har genomgående behov av 
uppfräschning och renovering då mycket 
är från byggnadsåret. Här har du chansen 
att sätta din egen prägel på ditt boende. 

Pris 995.000:- som utgångspris.
Visas 8/10. 
Adress Hagtornsgränd 18.
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Prissänkt 
renoveringschans!

Välkommen till denna välplanerade 
villa i populära Älvängen. Huset har 
genomgående äldre standard och 
passar utmärkt för dig som vill sätta 
din egen prägel på boendet. Hel källare 

Pris 1.995.000:- som utgångspris.
Visas 27/8 & 29/8. 
Adress Olof Persvägen 6.
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se
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