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SURTE. Förra året var 
de gästblåsare i Surtes 
glashytta, i år ställer de 
ut delar av resultatet.

Utställningen ”Links” 
handlar annars mest 
om konsten att bygga 
ihop glasdelar och på så 
vis skapa unika verk.

Jenny Skrufserud och 
Antonia Lindell är vana 
utställare, men det är 
första gången de gör 
något ihop.

I samband med Glasets Dag 
på Glasbruksmuseet i Surte 
denna lördag är det också pre-
miär för utställningen ”Links” 
som blir permanent fram till 
19 augusti. Iden till årets som-
marutställning föddes redan 
förra året – i Surte.

– Ja, det var i samband med 
att Antonia och jag hyrde glas-
hyttan under en vecka som vi 
började diskutera att göra en 

gemensam utställning, så när 
vi fick en förfrågan i vår tve-
kade vi inte, berättar Jenny 
Skrufserud.

Antonia Lindell och Jenny 
har snarlik bakgrund. Båda 
har gått på glasskolan i Orre-
fors och vidare in på hösko-
lan för glas och keramik på 
Bornholm.

– Det var på Bornholm vi 
träffades första gången, märk-
ligt nog sågs vi aldrig i Orre-
fors, säger Jenny.

Unik utställning
De  har  mycket  gemensamt, 
men i själva glaskonsten skil-
jer de sig åt. Fast båda ägnar 
sig åt att bygga ihop glasdelar 
med varandra.

– Det gör vår utställning 
unik. Inga andra jobbar som 
vi i Sverige eller Skandina-
vien, menar Antonia.

Jennys verk i utställning-
en är för utsmyckning. Blåsta 

glasrör binds ihop med hjälp 
av en stålvajer. Tillsam-
mans bildar de olika möns-
ter. I lokalen hänger vackra 
glasspiror sammankopplade 
med varandra, en stege som 
Glasbruksmuseets Ragnhild 
Kappelmark kallar lekfull 
hänger ned från taket. På ett 
lågt podie längre in i lokalen 
leker Antonias glasdjur fritt.

– Den här hästen ser lite sur 
ut, det är nog en hingst, som 
inte får vara med de andra, 
säger hon med ett leende.

– Det roliga med dessa små 
glasskulpturer är att de lämnar 
mycket åt fantasin. Betrakta-
ren ser vad hon vill se. En del 
säger; åh vilka fina hundar, 
andra tycker det är självklara 
hästmotiv. Det har ofta med 
betraktarens bakgrund och 
inställning att göra, förklarar 
Antonia.

Hennes djur och smyck-
en – glasskärp som Antonia 

själv har provdansat med – 
består av solida glasstycken 
ihopskruvade med rostfria 
skruvar och muttrar. För att 
skydda glaset finns en gum-
miring med i bilden.

– Det är läckert att blanda 
alla dessa material. Hårda 
och mjuka. Dessutom visar 
mycket här inne att glas inte 
är så skört som många tror, 
säger Antonia.

Utställningen ”Links” 
kommer garanterat att skänka 
besökarna många nya per-
spektiv på glas som material 
och som konst. Dessutom är 
glasutställningen unik efter-
som den egentligen handlar 
lika mycket om rostfria mutt-
rar och stålvajrar. 

Invigning av museum i Ale

Lördagen den 2 juni, 
vaknar 07.15 och 
regnet står som spön 

i backen. Hur skall detta gå? 
Klockan 11.10 skall vi inviga 
Skepplanda Hemvärns- och 
kulturförenings museum och 
tanken är att invigningen 
skall ske ute i det fria, men 
se klockan 10.45 när kom-
munalrådet Jan Skoog an-
länder börjar himlen spricka 
upp och solen titta fram.

11.10 när Martin Alex-
andersson blåser till sam-
ling på ett gammalt jakt-
horn, lyser solen med full 
kraft över representanter 
från föreningar. Där hittar 
vi Kent Karlsson från ut-
bildnings- och kulturförvalt-
ningen, bland övriga som in-
bjudits och nu samlats fram-
för museets trappa varifrån 
ordföranden för föreningen, 
Gunnar Ringholm, hälsa-
de de 40-talet i publiken väl-
kommen, samt överlämnade 
ordet till dagens invignings-
talare.

Jan Skoog tackade för 
förtroendet att för andra 
gången få förrätta en invig-
ning av hemvärnsgården, 
men nu som museum. Den 
här gången säger Jan att det 
känns speciellt bra, att få 
inviga något som ett gäng 
entusiaster samlat, för att 
visa eftervärlden vad som en 
gång funnits. Jan uppmana-
de publiken att titta noga på 
vad som åstadkommits. Med 
dessa och ytterligare några 
tänkvärda ord förklarade 
kommunalrådet Jan Skoog 
det Militärhistoriska Museet 

för invigt.
Trumpetaren Martin 

spelar ännu en marsch på 
sin trumpet, därefter bjuder 
ordföranden in de försam-
lade till en oguidad rund-
vandring, men där flera av 
de utställda dockorna kanske 
kan ge svar på några av era 
frågor.

Rundvandringen i den 
till museum ombyggda hem-
värnslokalen slutade i den 
stora samlingslokalen där 
några av kvinnorna i fören-
ingen dukat upp ett kaffe-
bord, där gästerna lät sig väl 
smaka av de sju sorterna.

Under tiden som gäs-
terna åt och drack, passa-
de föreningens grundare 
och numera museiintendent, 
Karl Olsson, på att berät-
ta lite om hur det hela börja-
de. Det var vid ett besök hos 
en granne i Ryk, där vi vid 
rundvandringen kom upp 
på vinden, som jag råkade få 
se en gammal soldatmössa 
(mössan visades upp för pu-
bliken) och som jag tiggde 
mig till. Baktanken var att 
det nog skulle finnas gamla 
saker på vindar och i källa-
re runtom i bygden. Och 
därmed började samlandet 
och runt omkring er ser ni 
resultatet.

Museet, som är inrymt i 
Skepplanda hemvärns gamla 
lokaler, ligger i Vadbacka 
Övre 300.

Gunnar Ringholm 

FORSVALLENFORSVALLEN 30/630/6

Biljetter säljs på Statoil iBiljetter säljs på Statoil i 

Älvängen och kostar 150 kr.Älvängen och kostar 150 kr.

Minimiålder: 18 årMinimiålder: 18 år

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

sommarparty!sommarparty!

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!

UnderhållningUnderhållning
PPartypatrullen
mmeded Kurt Olsson

Överraskningar utlovas

sommsommarpar
TÄVLING!TÄVLING!
Vinn 2 biljetterVinn 2 biljetter 

till Sommarpartyt!till Sommarpartyt! 
Värde 300 kr!Värde 300 kr!

Kryssa för rätt alternativ, fyll i namn och telefonnummer 
och skicka in talongen till:
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 ÄLVÄNGEN.
Märk kuvertet med ”Kurtan”.

Vilken var Kurt Olssons vanligaste öppningsfråga?
     Har du koskräck?
     Har du scenskräck?
     Har du cellskräck?

Vad hette Kurt Olssons program 1988?
     Gedda blommor
     Fådda blommor
     Stjälda blommor

Vad spelade Gudrun i damorkestern för instrument?
     Viol
     Triangel
     Cello

Namn:

Telefonnummer: 

Vinnarna blir kontaktadeVinnarna blir kontaktade 
på telefon.på telefon.

PÅ FÖRHANDSVISNING

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Stegtegar och lekfulla djur ställs ut i Surtells ut i Surte

Antonia Lindell 
leker med sina 
glasdjur och Jenny 
Skrufserud sitter 
bakom sina glas-
spiror. Tillsammans 
har de byggt ut-
ställningen Links i 
Glasbruksmuseet.


