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Alfons Åberg intar biblioteket
En barnboksfigur som flertalet känner till är på väg in i
Lidköpings stadsbibliotek och i morgon är det invigning av Kom och lek med
Alfons Åberg.
Under den närmaste månaden väntas en invasion med förskolebarn, omkring 1
000 har bjudits in.
KULTUR & NÖJE

ANNONS

Tor Svae, i förgrunden, sätter ihop Alfons hus medan kollegan Roger Josefsson ser till att få helikoptern att
fungera.
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På biblioteket får Gunilla Bergströms berättelser liv i form av en lång rad föremål.
– Barnen som kommer hit får leka i Alfons miljöer. Här ﬁnns bland annat hans hus med

spökkällaren, soffan han sover i, monstret som ligger under sängen, helikoptern han byggt
själv och lejonet som nästan åt upp honom när han landade i djungeln, berättar Tor Svane
som bygger miljön tillsammans med Roger Josefsson.
Ett viktigt inslag är en lång rad med böcker på ﬂera språk om Alfons Åberg. Alla barn ska få
känna igen sig och upptäcka hur viktigt det är att läsa.
Många väntas stiga in i Gunilla Bergströms bilderböcker spontant och barnboksbibliotekarie
Lena Olsson-Zylberstein är beredd. Föräldrar och barn har redan spanat in att något är på
gång och att utställningen kommer att locka en betydande skara små och stora är nog ingen
kvaliﬁcerad gissning.
ANNONS

Alfons Åberg bor med sin pappa och någon mamma tycks inte existera. Kvinnor dyker
däremot upp mera sällsynt i berättelserna, även om Alfons har både en faster som heter Fifﬁ
och en farmor.
– Alfons Åberg är så älskad. Och om någon frågar efter hans mamma brukar jag säga att
hon jobbar på EU, säger Lena Olsson-Zylberstein.
Nu gäller det att se upp för illmonsret som bor i källarren och det odjur som ligger under
sängen. Esplanadteatern medverkar under invigningen. Alfons kommer att vara kvar i
Lidköping till och med den 16 januari.
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