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Välkomna in
Cissi med personal

Öppettider
Vard 8 - 18
Lörd 11 - 17
Sönd 12 - 170303-74 68 50

Frukost på Älv-AnnsFrukost på Älv-Anns 
kl 08.00 - 10.00kl 08.00 - 10.00

Varma-mackan-menyn
Ägg, bacon, pannbiff, korv, stekt 

potatis, sallad, dryck, kaffe.

38:-38:-
Omelett-menyn

med stekt skinka eller räkor. 
Fralla (ost/skinka), sallad, dryck, kaffe.
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Ale Torg • 0303-22 94 
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Street Street 
Hip HopHip Hop

Quiz-SuccénQuiz-Succén fortsätterfortsätter
Deltävlingar varje onsdag med 
middag för 2 som första pris. 
Stor fi nal i juni med resa för 2 
till Spanien i potten. 

Ale Torg Fd Ale Krog0303-22 94 70

veckans Quiz-vinnare 
Daniel Persson gratuleras

m.m.

Dansshow 31/3 Dansshow  31/3Sto
r

Sto
r

Öl  3 för 1
Cider  2 för 1

ÄLVÄNGEN. Lisbet Hvid 
Hermansson, konstnä-
rinna och fotograf, upp-
täckte repslagarmu-
seet 2003, under en av 
sina resor i västsverige 
och fascinerades av 
museets arkitektur och 
atmosfär. 

Hon passade på att 
fotografera  i området 
medan is och snö fort-
farande låg på marken 
och nu, fyra år senare, 
ställer hon ut sina 
bilder på repslagarmu-
seet.

Så länge hon kan minnas har 
hon varit intresserad av färger, 
form och av att teckna och 
måla. Hon inspireras av havet, 
gamla bilar och äldre byggna-
der. Och mycket av de vardag-
liga ting omkring oss kan vara 
stor konst, enligt Hermans-
son. Hon får även inspiration 
när hon reser runt i bland annat 
Spanien, Island och Frankrike. 

– Sedan 80-talet har is, snö 
och vardagsting varit teman i 
mina bilder. Jag har experimen-
terat med nedfrysning av foton 
i min frys för att se isens struk-
tur och nedfrysningshastighet. 
På detta sättet kan jag arbetat 

med is och snö i mina bilder 
året om och inte bara på vin-
tern, säger Hermansson.

När hon befinner sig i den 
skapande processen av bilder, 
tänker hon inte på vad andra 
kommer tänka om bilderna. 
Men när bilderna är färdiga 
hoppas hon att de ska beröra 
åskådarna. 

– Att den poesi som jag ser 
i till exempel förgängligheten, 
också ger andra människor en 
upplevelse och kanske kan på-
verka dem att se på världen 
med andra ögon, säger Her-
mansson.

Hon tycker det är viktigt att 
man tar sig tid att se på sin om-
givning. Hon vill inte förmedla 
en viss känsla eller sinnesstäm-
ning men hoppas att bilderna 
ska beröra åskådarnas drömmar 
och fantasier.

– I en tid, när livet ska levas 
fort och effektivt och där allt 
ska testas och mätas, tycker jag 
det är mycket viktigt att vi har 
konsten. Den har inget facit, 
säger Hermansson.

Till sommaren ställer hon 
ut 

Utställningen på repslagar-
museet pågår till och med den 
10 april.

SILVIA RYDBERG

Välkomna! Lena

Vi fi nns utmed  rv. 45 mellan Nol & ÄLvängen • Tel: 0303-74 96 34
Månd stängt, Tisd-torsd: 11-18, Fred: 11-16.30, Lörd: 11-14

VÅREN ÄR HÄR!
I ALLA FALL I BUTIKEN

Härliga vårpaneler mönstrade & enfärgade

 fr.150:-/paret

FYNDA PÅSKPYNT 
25% RABATT 

på ordinarie pris

Hantverks
marknad

Söndagen den 1 april kl 10.00–15.00
Medborgarhuset i Alafors

35 hantverkare visar och säljer sina hantverk
Lotteri

Kaffe med dopp och korvförsäljning
Arr. Slöjd och konsthantverk kring älven / SV

Dansk konstnärinna intar repslagarmuseet

Unika bilder i Skepplanda

Just nu pågår en mycket fascinerande utställning hos Repslagarmuseet i Älvängen. Det är danskan, Lisbet Hvid Hermansson, 
som hänger ut sin konst som till stora delar handlar har Repslagarmuseet som motiv.

Blommor och bär i 
Linnés anda blir det 
när Skepplanda bib-

lioteksvänner på onsdag 
bjuder in till sitt sista ar-
rangemang för våren med 
föreläsning, vårsånger och 
konstvernissage.

En av Linnés favorite-
lever Pehr Osbeck kom 
från Hålanda. Om denne 
skarpsynte iakttagare före-
läser Johan Dahlbäck som 
tillsammans med sin familj 
också gör ett potpurri på 
vårsånger.

Linné och Osbeck såg, 
samlade, systematisera-

de, redogjorde. Så arbetar 
också Monica Ågren, fors-
kare och konstnär. Hon be-
rättar i bild om vad hon ser 
och samlar upp av växtri-
kets minsta delar. När hon 
till exempel plockar blåbär 
blir inte allt till sylt och paj. 
Hon hittar bärets minsta 
delar, tar vara på det sköra 
sprötet från blommans pis-
till, sparar de knappt synli-
ga kärnorna, skalet, saften 
och skaften.

Hon finfördelar björn-
bär och hjortron, blåklock-
or och aster, införlivar i 

bilder. De blir små mäster-
verk, unika i konstvärlden; 
en hyllning till Linné men 
också till skapelsen och 
dess skönhet.

Utställningen pågår till 
27 april.

Sigun Melander
För Bibliotekets vänner 

i norra Ale


