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ÄLVÄNGEN. Sportlovet – tid för ledig-
het och fritidsaktiviteter, men också 
en möjlighet att komma ikapp med 
skolarbetet. 

För Elin Tilly och Sonny Hansson 
i 9B på Aroseniusskolan innebar 
lovskolan en möjlighet att bättra på 
slutbetyget. 

Lovskola hölls på alla högstadieskolor i Ale 
under sportlovet och på Aroseniusskolan var 
det många som passade på att få extra hjälp 
och komma ikapp med missade skoluppgif-
ter. 

Det är alltid flest elever i början av veckan 
och både i måndags och nu på tisdag förmid-
dag har det varit strax över 20 elever. Den 
största gruppen är sjuor och åttor. Sjuorna 
har börjat komma sedan man för drygt ett 
år sedan införde betyg från årskurs sju. När 
man får svart på vitt hur man ligger till i de 
olika ämnena blir det tydligt vad man behö-

ver jobba mer med. Sedan tycker jag att det 
är viktigt att eleverna också får lite ledigt, 
man behöver inte vara i skolan hela veckan, 
säger läraren Annika Thorsander. 

Bland niorna blir trycket på extra studie-
timmar högre desto närmare slutbetyget man 
kommer. 

Elin Tilly och klasskompisen Sonny Hans-
son har båda sökt till Fordon- och Transport-
programmet på MTG till hösten och jobbar 
nu för slutbetyget.

Jag tar igen rester från åttan i NO och bild 
och ska vara i skolan hela veckan. Jag ska ha 
slutbetyg, så är det bara, säger Elin bestämt.

Även Sonny har rester kvar som måste 
vara gjorda innan terminens slut. 

Jag har väl fått gjort lite mer än om jag sut-
tit hemma och pluggat. 

Nu längtar de efter att få sluta högstadiet 
och få en nystart. 

JOHANNA ROOS

LÖDÖSE. En smått 
surrealistisk scenografi, 
med stora händer som 
pekar ut riktningen, 
lockar och pockar, lyfter 
upp och flyttar om 
människor som om de 
vore små insekter.

”Den vandrande sta-
den”, invigdes på Lödö-
se Museum i söndags.

Utställningen bjuder 
in besökaren i berät-
telsen om Göteborgs 
föregångare – Lödöse.

Lödöse är staden som flyt-
tades, brändes och byggdes 
upp om och om igen under 
150 år.  Samtidigt väcker ut-
ställningen tankar och ställer 
frågor om dagens villkor, om 
att flytta lokalt och globalt, 
frivilligt eller under tvång, 
nu och i framtiden.

Med hjälp av detaljrikt 
uppbyggda miljöer, kliver vi 
in i Lödöses historia. Vi mö-
ter dåtidens människor, men 
också dagens och framtidens 
Lödösebor: hemvändande, 
nyinflyttade, pendlare, flyk-
tingar och immigranter. Vi 
ställs inför frågor om hur det 
känns att bli flyttad på, när 
man inte vill och vad som får 
människor och hela städer 
att flytta. Frågor som är lika 
aktuella idag som 1473, då 
berättelsen om ”Den vand-
rande staden” har sin början.

En återkommande vinjett 
är ”Inget nytt under solen”. 
Här dras paralleller till vill-
koren för dagens Lödösebor 
och människor i andra delar 
av världen, med frågor om 
varför människor och städer 
flyttas, frivilligt eller under 
tvång, hur det går till och 
hur stadsplanerare tänker. 
Händer det något nytt under 
solen, egentligen? Meningen 
är att utställningen ska öpp-
na för publikens egna tolk-
ningar och associationer.

Skräck
I en del av utställningen kan 
vi uppleva lite av skräcken 
Lödöseborna måste ha känt 
när staden brändes. Den som 

vågar och vill kan gå in i ett 
mörkt rum, där elden härjar 
och ljud av tumult och fly-
ende människor förstärker 
känslan av fara och flykt. 
Det är inte svårt att dra pa-
rallellen till dagens flyende 
människor, som tvingas flyt-
ta för att överleva.

– Det finns ju så många 
olika anledningar att flytta. 
Man kanske är tvungen att 
fly, eller väljer att flytta för 
att man hoppas på att få det 
bättre. Eller man kanske flyt-
tar tillbaks igen, till ett ställe 
där man har bott tidigare., 
säger utställningsproducent 
Iréne Karlbom.

– Alla de här olika sätten 
att flytta på finns det exem-
pel på i Lödöses historia 
och därför är berättelsen 
om ”Den vandrande sta-
den” också ett bra exempel 
på vad flyttande innebär för 
människor idag. Även idag 
finns ju städer som Kiruna, 
där man planerar att flytta 
hela staden.

Något för alla åldrar
Tanken är att det ska finnas 
något för alla; barn i alla 
åldrar och vuxna. Så har ut-
ställningen till exempel olika 
spår, som man kan följa. Ett 
för vuxna, med texter från 
bland annat gamla rätte-
gångsprotokoll från Nylöse, 
som bevarats i arkiv.

Barnen kan istället följa 
familjens katt, som i sin tur 
följer en råtta, för att få en 
inblick i hur dåtidens barn 
hade det och på vad sätt de-
ras tillvaro liknar den vi har 
idag.

Ett inslag som Iréne och 
museipedagogen Marie 
Schmidt är extra nöjda med, 
är den detaljerade modellen 
av Nya Lödöse, eller Nylöse, 
som det såg ut när det bygg-
des upp vid Säveåns myn-
ning, i nuvarande stadsdelen 
Gamlestaden i Göteborg.

Detaljrik modell
– Den är byggd av en prak-
tikant från formakademin i 
Linköping och tog två må-
nader att göra. Tanken är att 
modellen ska fungera som 
ett pedagogiskt redskap och 
den är väldigt välgjord, med 
magneter under husen som 

gör att de går att flytta runt, 
berättar Marie. 

– Här kan barnen leka 
medan de vuxna går runt i 
utställningen och här kan 
man samla till exempel en 
skolklass kring frågor som: 
Vad behövs för att bygga upp 
en stad? och Vad är det som 
gör att en stad hamnar just 
här?

Vid de aktuella utgräv-
ningarna av Nylöse, som 
avslutades i höstas, hittades 
mängder av vardagsföre-
mål. Under modellen finns 
en låda med fynd från den 
tiden; keramik, ben och lik-
nande som barnen får prova 
att ”gräva fram”.

Välkomnar skolorna
Många gånger har verklig-
hetens berättelser fått följa 
med in i arbetet med utställ-
ningen.

Som när Marie och Iréne, 
i samarbete med Skapande 
skola, tog fram ett program 
för olika åldrar, med aktivite-
ter kopplade till utställning-
en. Då fick de dramatiska 
händelserna som bekanta till 
Marie, en familj från Kuwait, 
upplevde under flykten un-
dan Irakkriget, ge stoff åt en 
workshop för elever på mel-
lan- och högstadiet, på temat 
”Vad skulle du ta med dig om 
du måste fly för ditt liv och 
hade trettio minuter på dig 
att packa?”.

– Utställningen vänder sig 
till alla åldrar, men vi hoppas 
särskilt att skolorna, och då 
inte minst mellan- och hög-
stadiet, ska hitta hit, säger 
Marie Schmidt.

Under utställningsperio-
den 16 februari-14 septem-
ber, kommer också flera fö-
reläsningar för allmänheten 
att ges och i mitten av augus-
ti blir det premiär för utom-
husteater på temat.

På söndagens vernissage 
invigningstalade Eva Lejd-
brandt, kultur- och fritids-
chef i Lilla Edets kommun. 
Under invigningen bjöds 
också musikalisk underhåll-
ning till tonerna av violinis-
ten Bolor Tumur-Ochir. 

Lovande utsikter för slutbetyget
Slutbetyg nästa. Sonny Hansson och Elin Tilly i 9B på Aroseniusskolan passade på att ta igen 
rester från åttan under sportlovet.

”Den vandrande staden”

– Ny utställning på Lödöse museum
Utställningen ”Den vandrande staden” invigdes på Lödöse museum i söndags. 
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