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Ägg – påskens 
främsta symbol
– Samlingsutställning i Ale gymnasium

Färgen i centrum på utställning i Surte

Varför gå över ån 
efter vatten?
– Föreläsning i Ale gymnasium

Stickning har blivit inne på Tingbergsskolan
LÖDÖSE. På Tingbergs-
skolan i Lödöse stickas 
det som aldrig förr.

Det tillverkas mössor, 
halsdukar och vantar på 
löpande band.
– Det ligger i tiden. Ung-
domarna är jätteduktiga 
och det är roligt att ett 
gammalt beprövat hant-
verk har blivit populärt 
igen, säger textillärare 
Marianne Ahlqvist.

I snart 30 år har Marian-
ne Ahlqvist arbetat som tex-
tillärare på Tingbergssko-
lan i Lödöse, men aldrig ti-
digare har hon upplevt ett 
sådant intresse för stickning 

som är fallet just nu. I förra 
veckan visades en utställning 
av alster som högstadieelever-
na tillverkat under det gångna 
läsåret.

– Eleverna lär sig att sticka 
redan i årskurs fem, men de 
som väljer textilslöjd i åttan 
får fördjupade kunskaper i 
ämnet. Det handlar om rät- 
slät- resår- och mosstickning, 
förklarar Marianne Ahlqvist.

Kul med mönster
När lokaltidningen hälsar på 
hos klass 8B råder det febril 
aktivitet i bänkraderna och 
Marianne svarar på de frågor 
som dyker upp.

– Det har blivit något av en 

trend att sticka. Det är kul att 
göra mönster i olika färger, 
men det gäller att man har 
koll på maskorna, säger Su-
zette Eriksson som håller på 
att färdigställa ett par varma 
lovikavantar.

Några av eleverna stickar 
även på fritiden och övning 
ger som bekant färdighet.

– Det finns särskilda stick-
caféer i Göteborg och det är 
väl bara en tidsfråga innan det 
dyker upp i dessa trakter, av-
slutar Marianne Ahlqvist.

Suzette Eriksson i klass 8B är en av många elever på Tingbergsskolan som upptäckt 
nöjet med att sticka.

PÅ  TINGBERGSSKOLAN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Nu på onsdag sker en fö-
reläsning i Ale gymnasium 
under temat vatten och med 
rubriken: Varför gå över ån 
efter vatten?

Flaskvatten är 1 000 gånger 
dyrare än kranvatten. Ändå 
väljer människor att köpa 
vatten på flaska. Linda Nils-
son från Miljöförbundet Jor-
dens Vänner funderar kring 
kommersialismens makt över 
identiteten och varför vi köper 
vatten för miljonbelopp, när 
vi kan få lika bra eller kanske 
ännu bättre vatten direkt ur 
kranen. 

En annan aspekt på det 
faktum att allt fler väljer att 
köpa vatten på flaska är att 
konsumtionen av flaskvatten 
i Sverige i koldioxid på ett år 
motsvarar 6 000 personbilars 
utsläpp.

Miljöförbundet Jordens 
Vänner är en ideell förening 
som arbetar med miljöfrågor 
på lokal och global nivå och 
tillhör det internationella nät-
verket Friends of the earth.
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På onsdag föreläser Linda Nilsson från Miljöförbundet Jor-
dens Vänner om människors förhållande till vatten på flaska.

NÖDINGE. En samlings-
utställning i miniformat 
visas i Ale gymnasium 
under perioden 18 mars 
– 15 april med konstfullt 
färgade, målade och ris-
tade ägg.  

Seden att färga, 
måla och rista ägg är 
mycket gammal och det 
förekommer i de flesta 
länder i Europa.
Konstnär Maria Lancing har 
funnit en form att uttrycka sig 
på, som är en fortsättning på 
en gammal sjöfarartradition 

från Skillinge, Skåne. Hon 
ristar skepp på ägg. 

– Jag började rista båtar 
som liten flicka. Alla i min 
släkt gjorde det, säger Maria 
Lancing.

Traditionen blev ett slags 
dagböcker med minnen och 
en dokumentation över vikti-
ga händelser i livet. Hennes 
motiv är inte bara skepp utan 
även barn, hästar, änglar och 
madonnor inspirerade från 
gamla bysantinska ikoner.

Kenneth Orrbeck, inred-
ningsarkitekt, hämtar liksom 

Maria Lancing sin livskraft 
genom att använda ägget som 
uttrycksmedel. För honom är 
måleriet något högst privat, 
ett sätt att koppla av eller reda 
ut sina tankar. 

– Äggen blir ett dokument 
från konkreta resor och resor i 
mitt inre, säger Kenneth Orr-
beck.

Ett vanligt hönsägg från 
hans hand blir en konstupp-
levelse där äggets ovala form 
kombineras med sinne för 
färger och mönster. 

Konstnär Yana Westberg 
med lokal förankring, men 
med rötterna i Bulgarien, 
målar också på ägg. Dessut-
om visar hon upp en kollek-
tion av målade ägg från Bul-
garien.

I en workshop på utställ-
ningens första dag lär Maria 
Lancing ut hur man färgar 
ägg med växtfärger, exempel-
vis lökskal, hur man mönstrar 
ägg, hur man ristar motiv på 
ägg. Gammal som ung samlas 
och ristar ägg till påsken, helt 
enligt den gamla traditionen 
från Skillinge.           
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”Ägg - påskens främsta symbol” är namnet på den samlings-
utställning som visas i Ale gymnasium med start sönda-
gen den 18 mars. Det blir även en workshop på utställningens 
första dag med konstnären Maria Lancing.
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SURTE. – Jag tröttnar aldrig på att se hur minsta lilla 
färgton eller form kan förändra en hel målnings uttryck, 
säger Christina Skoogh. 

Christina Skoogh visar målningar och glasobjekt på 
Glasbruksmuseet i Surte mellan den 17 mars och 5 april. 

Den 25 mars kommer Christina från sin bostad i Mel-
lerud för att berätta om sin konst och visa utställningen 
i Surte. 

Lördag den 17 mars invigs Christina Skooghs utställning ”Målning-
ar och Glasobjekt”. Christina Skoogh har under många år varit verk-
sam i Vänersborg, sedan några år tillbaka bor hon i det gamla sta-
tionshuset i Mellerud i Dalsland. Där har hon också sin atelje där 
hon tillbringar sin mesta tid. Christina arbetar mest med måleri men 
också med glas och grafik.

 – I mina målningar använder jag oftast bara några få former och 
färger till vilka jag försöker koncentrera ett så starkt uttryck som 
möjligt, säger Christina. 

Det glas som Christina visar i Surte är unika objekt som hon ristar 
mönster och figurer på. Christina hade sin första separatutställning 
redan 1988. Den har därefter följts av många utställningen, framfö-
rallt i västra Sverige på såväl konsthallar som gallerier. I Norge har 
hon deltagit i flera samlingsutställningar.

Kommande danskvällar
31/3 Män i svart. Musikalisk cocktail med karaoke.

Entré 125:-. Fri entré för matgäster. Boka bord på 0303-109 70.
Dansweekend från 830 kr/person. www.farshatt.se 

På lördag den 17 mars underhåller 
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