
LÖDÖSE. Karin Grön-
lund, född i Väster-
landa men inte boende 
i Lilla Edet de senaste 
30 åren, har hittat hem 
igen.

Åtminstone med sin 
konst.

Hennes färgglada 
akvareller och ikonmål-
ningar pryder Lödöse 
bibliotek till den 10 
april.

Släkten Grönlund är ett 
bekant familjenamn i Lilla 
Edet kommun. Karins 
mamma Lilly blev under sin 
tid som aktiv konstnär en av 
kommunens kulturpristaga-
re.

– Mamma målade hela livet 

och vi hade en del utställning-
ar ihop, berättar Karin som 
idag bor i Mölndal och är yr-
kesverksam även som diakon 
i Stensjöns församling.

Hennes konst är färgglad 
och innehåller såväl milda 
som starka nyanser. Fåret 
har blivit ett nyckelmotiv för 
Karin Grönlund.

– Ja, det stämmer, men jag 
vet egentligen varifrån det 
kommer. De har så många 
spännande former och ut-
tryck.

Utställningen i Lödöse 
bibliotek följer en röd tråd av 
tulpaner och får. Göta Älvda-
lens konstförening svarar för 
arrangemanget.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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på menyn!på menyn!

Plankstek, Oxfi lé, Entrecóte
Friterade bananer med glass 

Pannacotta m.m.
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Kom och tävla!

Deltävlingar varje onsdag med 
middag för 2 som första pris. 
Stor fi nal i juni med resa för 2 
till Spanien i potten. 
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Förra veckans Quiz-vinnare 
blev Martin Sundell

Sång   Sånt

SURTE. Som sjuår-
ing började hon teckna 
katter och blommor 
med kritor som hennes 
pappa gett henne.

– Pappa arbetade på 
ett företag som till-
verkade vaxkritor och 
kolpennor så jag hade 
alltid fräscha pennor 
hemma, säger Christina 
Skoogh. 

Nu ställer hon ut sin 
färgsprakande konst 
på Glasbruksmuseet i 
Surte, och här blandas 
abstrakta målningar 
med blästrade glas och 
titthålsskåp innehål-
lande slipade kristaller.

Det som fascinerar Christina 
Skoogh är färg och form och 
tecknandet, hon började med 
som barn, har övergått i må-
lande och skapande av olika 
föremål. Hon fyndar bland 
annat sina kristaller på auktio-
ner och hittar vackra naturfö-
remål på sandstränder. Ju mer 
hon håller på desto mer ideér 

får hon.
– När jag ska sätta igång 

och måla har jag ingen spe-
ciell idé om vad det ska vara 
men man måste ju ha en spe-
cifik tanke, till exempel att 
målningen ska gå åt ”det blå 
hållet”.

Christina letar sig fram 
till en intressant färgnyans av 
blått som ibland glider över i 
violett, som slutligen blir rött. 
Vissa perioder målar hon bara 
i gult, andra perioder kan det 
bli röda nyanser. 

 – Det är spännande att 
skapa en målning och det är 
ett väldigt letande till den 
färdiga formen och nyansen, 
säger Christina.

Det är mycket jobb med 
målningar och hon tycker att 
mycket av själen sätter sitt av-
tryck i den färdiga tavlan.

– Alla känslor, tankar och 
engagemang fastnar på duken, 
säger hon.

På tavlorna syns även rester 
från lager under den nya 
färgen, men det är bara posi-
tivt tycker Christina.

 – Man ska känna att det 
händer någonting under ytan. 
Man måste hålla på ett tag 
med den för att få den käns-
lan i målningen.

Dessutom ser det ut som 
om det finns en öppning, en 
dörr i tavlan men det är inget 
som hon planerar när hon 
målar dem.

– Man bara gör det, jag 
antar att det är reptilhjärnan 

som tar över, säger Christi-
na.

Den 25 mars är Chrsti-
na Skoogh på Glasbruksmu-
seet i Surte och berättar om 
sin konst.

ÄLVÄNGEN. Burma, 
ett land som präglas 
av fattigdom, skräck, 
droghandel och för-
tryck.

Räkna med ett spän-
nande föredrag när 
frilansjournalisten och 
författaren, Jesper 
Bengtsson, gästar 
Älvängens bibliotek på 
onsdag.

1998 besökte han 
Burma för första 
gången och han 
beskriver det som 
både ett av världens 
vackraste länder och 
som en av de hårdaste 
militärdiktaturerna i 
vår tid.

För drygt hundra år sedan 
reste ett svenskt missio-
närspar,  Minnie och Ola 
Hansson, till Burma för att 
omvända kachinerfolket till 
den kristna tron. Paret stan-
nade kvar i 37 år och över-
satta bibeln till kachiner-
folket, som inte hade något 
skriftspråk. Jesper Bengts-
son, frilansjournalist och 
skribent på Aftonbladet be-
söker den 21 mars Älväng-
ens bibliotek och berättar 
om sina strapatser i fotspå-
ren av missionärsparet.  

 – Ola Hansson är fort-
farande den mest omtala-
de västerlänningen i norra 
Burma, säger Bengtsson.

Ett lovande land
Efter andra världskriget be-
traktades Burma som ett av 
Sydostasiens mest lovan-
de länder med utbildad  be-
folkning och väldiga natur-
tillgångar. Men landet slets 
sönder av bland annat et-
niska och politiska problem 
och 1962 övertog militären 
makten genom en kupp. I 

maj förra året släppte Jesper 
Bengtsson sin bok ”Granat-
klockorna i Myitkyina” och 
i den beskriver han på ett 
mycket personligt sätt sina 
upplevelser i Ola Hanssons 
fotspår, i ett land som präg-
las av fattigdom, skräck, 
droghandel och förtryck. 

 – Reseskildringen är näm-
ligen bara ett av flera spår i 
boken. Jag beskriver även 
Burma idag och Burmas his-
toria, säger Jesper Bengts-
son.

Första besöket
1998 besökte han landet för 
första gången och anser att 
det är ett av världens vack-
raste länder men samtidigt 
en av de hårdaste militärdik-
taturer i världen. I sitt före-
drag berättar han om hur det 
rika landet förvandlades till 
en av världens mest fattiga 
och slutna diktaturer.

 – Man kan inte resa in 
som journalist i Burma för 
då skulle man antingen inte 
bli insläppt i landet eller få 
säkerhetsagenter efter sig, 
säger Bengtsson.

Vid något tillfälle har han 
blivit utfrågad av tulltjänste-
männen och han misstänker 
att han blev registrerad vid 
sitt senaste Burmabesök.

– Jag känner mig aldrig 
rädd men däremot osäker. 
Det enda jag riskerar är bara 
att bli utslängd ur landet, 
men jag måste vara aktsam 
och inte riskera andras sä-
kerhet. Det gäller att inte 
prata med fel person på fel 
plats, säger Bengtsson.

Föredrag om Burma på 
Älvängens bibliotek
– Journalisten Jesper Bengtsson föreläser
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Färg och form som 
kittlar sinnena

Christina Skooghs utställning i Glasbruksmuseet 
är ett ögongodis för konstvännerna.
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Grönlunds konst har hittat hem


