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Biljetter säljs 
på Statoil 
i Älvängen 

fr.o.m. 
måndag 4/6
och kostar 

150 kr.

Minimiålder:
18 år

Sponsorer:
ALEKURIREN • STATOIL • PARTYPATRULLEN • KOPPARBERGS • LJUNGBERGS SNICKERIER AB

sommarparty!sommarparty!
UnderhållningUnderhållning
PPartypatrullenartypatrullen
mmeded Kurt Olsson

Kurt Olsson kommer under dagen att agera flygande reporter i sambandKurt Olsson kommer under dagen att agera fl ygande reporter i samband 
med den stora korpcupen som pågår hela dagen med start 08.00!med den stora korpcupen som pågår hela dagen med start 08.00!

Överraskningar utlovasÖverraskningar utlovas

SURTE. Till årets som-
marutställning på 
Glasbruksmuseet i 
Surte är Antonia Lin-
dell och Jenny Skruf-
serud inbjudna för att 
visa hur de arbetar med 
glas. 

De lärde känna varan-
dra på Glas och Kera-
mikskolan på Bornholm 
för några år sedan och 
har sedan samarbetat 
då och då. 

Sommaren 2006 
besökte de tillsammans 
Surte för första gången, 
då som gästblåsare i 
glashyttan. 

Links heter utställning-
en som enligt Antonia Lin-
dell och Jenny Skrufserud 
väl täcker in vad de visar i 
Surte. Enligt programför-
klaringen är det ”verk utför-
da i glas, baserade på glasde-
lar byggda på varandra, län-
kade samman och bildan-
de en viss rytm och system”. 
De visar unika objekt, en del 
tänkta för offentlig utsmyck-
ning och några för privat ut-
smyckning. 

Jenny Skrufserud gick på 
glasskolan i Orrefors innan 
hon kom in på Glas och Ke-
ramikskolan på Bornholm 
och gick där tre år i början av 

2000-talet. En tid i Japan har 
påverkat henne som konstnär 
och man kan se influenser i 
hennes sätt att sammanfoga 
glaset. Jenny är frilans och har 
deltagit i flera utställningar, 
projekt och workshops med 
glas eller med anknytning till 
glas. Född på västkusten åter-
vände hon dit för något år 
sedan och bor numera i Gö-
teborg. 

Glasskolan i Orrefors är 
också grunden för Antonia 
Lindell. Antonia slutade Glas 
och Keramikskolan på Born-
holm 2001. Efter det har hon 
blåst glas i hyttor i såväl Aus-
tralien som i Skandinavien. 

Antonia fastnade för Dan-
mark och sedan 2006 driver 
hon en kombinerad kallglas 
och keramikverkstad med 
butik i centrala Köpenhamn.  

Antonia Lindell och Jenny 
Skrufserud ställer ut på Glas-
bruksmuseet hela sommaren 
16 juni till och med 19 au-
gusti. Invigning sker lördag 
16 juni i samband med Gla-
sets Dag. Då kommer Jenny 
och Antonia att berätta om 
sitt arbete och visa utställ-
ningen. 
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Sammanlänkat glas på Glasbruksmuseet

Sammanlänkat glas visas på årets sommarutställning på 
Glasbruksmuseet i Surte. Utställningen invigs lördagen den 
16 juni i samband med Glasets Dag.

SURTE. Glasets Dag 
på Glasbruksmuseet i 
Surte den 16 juni sätter 
glaset i fokus hela 
dagen. 

Mellan 11 och 15 finns 
en hel del programpunk-
ter att välja bland. 

Det bjuds på glas i 
alla dess former, från 
nytillverkade glaspjäser 
till värdering av gamla 
släktklenoder som Du 
har i skåpet och glasets 
historia i Sverige. 

Om ”Svenskt glas genom 

fem sekel” berättar Gunnel 
Holmér, 1:e antikvarie på 
Sveriges Glasmuseum i Växjö. 
Gunnel har stor erfarenhet av 
glashistoria och har även fors-
kat kring glas och glasbru-
karsamhällen genom tider-
na. Hennes föreläsning är en 
resa som tar sin början under 
den svenska glasproduktio-
nens barndom under 1500-
talet fram till idag när glaset 
är en av Sveriges internatio-
nellt mest kända produkter. 

Links heter Antonia Lin-
dells och Jenny Skrufseruds 
glasutställning som invigs 

klockan 13. Links är en ut-
ställning som består av verk 
utförda i glas, baserade på 
glasdelar byggda på varandra, 
länkade samman och bildande 
en viss rytm och system. Både 
Anonia och Jenny är väl hem-
mastadda på museet efter att 
ha varit gästblåsare i glashyt-
tan sommaren 2006. Under 
eftermiddagen blir det också 
visning av utställningen och 
tillfälle att träffa glaskonst-
närerna. 

Vanligtvis görs aldrig eko-
nomisk värdering av föremål 
på museer. Men denna dag 

har Glasbruksmuseet bjudit 
in Ludwig Fredén Klen-
feldt och Paula Wahlbom 
från Göteborgs Auktions-
verk. Ludwig anlitas av Auk-
tionsverket som glasexpert 
medan Paula är inriktad på 
modern design/möbler och 
porslin från 1900-talet. Vid 
ett par tillfällen under dagen 
berättar Göteborgs Auktions-
verk hur man tänker när man 
värderar glas, till exempel vad 
det är man tittar extra noga 
på och hur två likartade före-
mål kan ha så olika värde. Ta 
med dig glas eller porslin och 

få det värderat och få reda på 
dess ursprung., värderingen 
är helt kostnadsfri. 

Under dagen är glashyt-
tan öppen, kaffe serveras och 
vid flera tillfällen kan man 
gå på guidningar i museet. 
Under Glasets Dag passar 
museet på att prova ett nytt 
koncept med temaguidning-
arna vid fyra olika tillfällen 
under dagen med olika inne-
håll varje gång.
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Glasets Dag på Glasbruksmuseet


