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NÖDINGE. Alesnickarn 
har hittat en ny plats.

I onsdags var det 
återinvigning av Gösta 
Silléns vackra skulp-
turgrupp.

Konstverket fi nns 
nu placerat inne i Ale 
gymnasium.

1983 inbjöd fullmäktige till 
en tävling om framställande 
av en staty. Vinnare blev 
Gösta Sillén med skulptur-
gruppen Alesnickarn. 1988 
var konstverket färdigt och 
placerades utanför kom-
munhuset i Alafors.

Efter att delar av konst-
verket blivit stulet och 
återfunnet, och andra delar 
blivit stulna utan att återfin-

nas, har Alesnickarn levt ett 
undanskymt liv under några 
år.

– Det har inneburit en 
sorg varje dag som Alesnick-
arn legat inlåst i förrådet. 
Det känns fantastiskt att 
detta stilfulla konstverk har 
återuppstått, säger kultur-
chef Michael Svensson.

En av de tre skulpturerna, 
gubben som är återfinns 
i mitten, är nyframställd. 
Gjutningen har Gösta Sillén 
genomfört i Italien på upp-
drag av Ale kommun.

I samråd med konstnären 
har en ny plats hittats för 
konstverket. Alesnickarn 
pryder numera den vägg 
som leder besökarna fram 
till teatersalongen å ena 
sidan och biblioteket på den 

andra.
– Det var Gösta själv som 

kände att den här platsen var 
den rätta och personligen 
kan jag inte tänka mig ett 
bättre ställe, säger Michael 
Svensson.

Gösta Sillén kunde dess-
värre inte närvara på ons-
dagsförmiddagens cere-
moni, som inleddes med tre 
stilfulla sångframträdanden. 
Det var elever som nyligen 
avslutat sina studier på Ale 
gymnasium som underhöll 
gästerna. Därefter förrät-
tades den officiella invig-
ningen av Kultur- och fri-
tidsnämndens ordförande, 
Isabell Korn (M).

– Vi är oerhört glada och 
stolta över att ha Alesnick-
arn tillbaka. Konstverket 
har fått ett nytt hem, för-

klarade Isabell Korn och en 
applåd tillägnades konstver-
kets skapare.

JONAS ANDERSSON

– Alesnickarn på plats i Nödinge

Gösta Silléns konstverk återinvigtGösta Silléns konstverk återinvigt

Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Isabell Korn (M) 
förklarade Alesnickarn för 
nyinvigd.

Invigningsgästerna fi ck lyssna på vacker musiken. Carolas 
”När löven faller” framfördes av Natalie Namro.

Sebastian Nordberg spelade och sjöng.Sebastian Nordberg spelade och sjöng.

LÖDÖSE. Örtagårdsda-
gen blev en solig och 
somrig upplevelse för 
besökarna.

Samtidigt som Ör-
tagårdsdagen tog sin 
början invigdes också 
två separata utställ-
ningar.

– Bättre väder än så 
här hade vi inte kunnat 
önska oss, förklarade 
museichef Graziella 
Belloni.

Graziella Belloni och Sonia 
Erlandsson hälsade besö-
karna välkomna till Lödö-
sehus och Örtagårdsdagen. 
Det är Sonia Erlandsson som 
skapat utställningen Betong-
poesi.

– Betong är en lättsam lek 
med ett material som kan 
väga tungt, säger konstnären 
som låtit skapa vackra verk 
för allmän beskådning fram 
till och med den 15 septem-
ber.

– Betongen låter sig 
formas så bra, det finns inga 
begränsningar. Med betong 
går det att göra sådana fina 
saker och materialet tar upp 
alla avtryck, säger Sonia.

Sonia Erlandsson är från 
Nygård varför Lödösehus är 
något av en hemmaplan för 
henne.

– Det är väldigt trevligt att 
få vara här. Förhoppningsvis 

ska det ske en fortsatt utveck-
ling av Lödöse museum i 
framtiden så att folk hittar 
hit i ännu större omfattnin, 
säger hon.

– Vi har potential att 
utvecklas och vi jobbar med 
den frågan hela tiden. Just 
nu sker ett profileringsar-
bete tillsammans med repre-
sentanter från Lilla Edets 
kommun. Det krävs en lång-
siktig planering. Vi har ett 
vackert hus, en fantastisk 
trädgård och ett jättebra läge. 
Personligen tycker jag att vi 
ska kunna utnyttja älven mer, 
säger Graziella Belloni.

Oknytt i Örtagården – om 
tomtar, troll och allehanda 

Solig Örtagårdsdag i Lödöse

Museichef Graziella Belloni och Sonia Erlandsson, produ-Museichef Graziella Belloni och Sonia Erlandsson, produ-
cent av utställningen Betongpoesi, välkomnade besökarna cent av utställningen Betongpoesi, välkomnade besökarna 
till Örtagårdsdagen.till Örtagårdsdagen.

väsen, var en annan utställ-
ning som invigdes i lördags. 
Två fritidshem i kommunen 
har låtit göra sina egna tolk-
ningar av dessa väsen.

Ett av de konstverk i betong som Sonia Erlandsson skapat.

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
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