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LÖDÖSE. Äntligen 
ställer han ut, 83-
åringen som har teck-
nat i hela sitt liv!

Bengt Andersson på 
Ekeberg i Lödöse växte upp 
som yngst av fem syskon i 
pappa sjökaptenens magni-
fika hus på Ekeberg (byggt 
i slutet av 1800-talet av då-
varande chefen på Nylands 
Varv). Bengt fick sig såle-
des mycket båtkunskap till 
livs och det var naturligt att 
hans utbildning på Chal-
mers Tekniska Gymnasium 
rörde sig om fartygskon-
struktion. Men inte för att 
han längtade till havs – han 
var fast besluten att stanna 
i land.

Ritandet av fartygens 
former och konstruktion in-
tresserade honom nog mer 
än den praktiska funktionen. 
Efter anställningar på SKF 
och på ASEA i Stockholm 
kom hans arbete att inrik-
tas på reklam och utställ-
ningsmontage, emellanåt 
också för Lödöse Varf. Han 
har ägnat sig en hel del åt 
formgivning. 

– Det var det bästa på 
hela mässan, var Sigvard 
Bernadottes omdöme om 
Bengts kollektion på Svens-
ka Mässan någon gång på 
70-talet.

Intresse för teckning har han 
haft från barndomen. Under 
Göteborgsåren på 40-talet 
stärktes det konstnärliga 
greppet när han deltog i kur-
serna på Valands målarsko-
la, han minns med särskild 
tacksamhet den fine grafi-
kern Lennart Åsling som 
handledare. Sedan dess har 
tecknandet varit hans dag-
liga följeslagare. Landskap, 
byggnader, båtar, maskiner 
och verktyg, kor och hästar, 
figurer i rörelse och porträtt 
– motiven är många. I regel 
är det en livfull realism, men 
när det gäller fartygsdelar 
kan det bli snudd på surre-
alism. Lagret av teckningar 
har blivit nästan oändligt. 
Mycket är skissartat men 
kvaliteten är hög.

Bengt har nästan aldrig 
ställt ut några teckning-
ar, självkritiken har stått i 
vägen. Men nu blir det en 
första utställning genom 
Edet-Alesektionen av Göta 
älvdalens Konstförening i 
Lödöse bibliotek, med ver-
nissage tisdagen den 4 sep-
tember klockan 18 - ett litet 
urval om ett femtital teck-
ningar, en liten droppe ur 
havet.

Rune Ekre

Bengt Andersson ställer 
ut på Lödöse bibliotek

Söndagens evenemang på Glasbruks-
museet – Matsvampens Dag – besök-
tes av många svampintresserade be-
sökare. 

Efter föreläsningen av Irene och Rune 
Börjesson från Båstop blev det möj-
ligt för besökarna att få sina egna 
svampar artbestämda. 

I dagsläget finns inte så mycket 
svamp i våra skogar, men trots detta 
fanns en utställning på över 60 
svampar att titta, känna och lukta 
på. Ett uppskattat evenemang som vi 
hoppas kommer tillbaka ett annat år.

Under Bondens Dag i Backamo 
förgående helg, ordnade rasfören-
ingarna för ardenner, fjord, shire 
och den nordsvenska hästen ge-
mensamt en utställning. Den av-
slutades med att en ”best in 
show” utsågs. Totalt visades 
24 hästar, 4 ardenner, 5 fjord 12 
nordsvenskar och 3 shire. Do-
maren Elisabeth Ljungstorp 
valde den nordsvenska hingsten 
Vimmel till vinnare.

Vi hade gärna sett fler anmäl-
da och visade hästar, men då det 
var första gången detta gemen-
samma arrangemang gjordes var 
det en god början. Vi som var där 
kunde njuta av det fina vädret 
och vackra välborstade hästar. 
Utställningen kommer troligen 
att återkomma nästa år och då 
hoppas vi i kallblodsföreningarna 
på fler deltagare.

På bilden ses fjorden Nuxi, ägare 
och uppfödare är Sven Jonsson 
från Rösbacka, Nol.

Anne Hummel

Kallblodsutställning i Backamo

Matsvampens Dag ens Dag 
i Surte


