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SURTE. Glas i alla dess 
färger och former går 
att bevittna i en dryg 
månad framöver på 
Glasbruksmuseet i 
Surte.

Konstglas, skapat i 
olika tekniker av tre 
glaskonstnärer från 
Göteborg, kompletterar 
nu den traditionella 
utställningen av bruks-
glas.

Vernissage sker idag 
(läs lördag) och utställ-
ningen invigs av Monica 
Samuelsson, ordförande 
i utbildnings- och kul-
turnämnden.

Anne Larsson, Ulla Hult-
berg och Mia Branzell är den 
kvinnliga trio som står bakom 

utställningen på Glasbruks-
museet.

– Vi ställde ut tillsam-
mans här år 2000, men då i 
en större grupp. För ett par 
år sedan tog Ragnhild Kap-
pelmark kontakt med oss och 
frågade om vi tre var intres-
serade av en ny utställning på 
museet. Nu är vi här, berättar 
Anne Larsson.

Den gemensamma näm-
naren för Anne Larsson, Ulla 
Hultberg och Mia Branzell 
är KKV, Konstnärernas Kol-
lektiva Verkstad. De påbörja-
de sin konstnärsbana för åtta, 
nio år sedan och deras kärlek 
till glaset går inte att ta miste 
på.

– Glaset erbjuder så många 
möjligheter och det sätter 
igång fantasin, säger Ulla 
Hultberg till lokaltidningen.

– Det är fascinerande med 
skörheten, ljuset och att man 
kan jobba med olika lager och 
tjocklekar, säger Anne Lars-
son.

Mia Branzell arbetar med 
en teknik där hon blästrar 
glaset, vilket kort och gott 
innebär att hon blåser på sand 
under väldigt högt tryck.

– Jag visar en hel del bläs-
trat glas på den här utställ-
ningen, säger Mia.

Ett tillfälle att träffa konst-
närstrion ges torsdagen den 
17 april, då utställarna finns 
på plats i Glasbruksmuseet för 
att berätta om hur de arbetar 
med glas samt svara på besö-
karnas frågor.

Ännu mera glas på Glasbruksmuseet
– Konstnärstrio ställer ut tillsammans

Anne Larsson, Ulla Hultberg och Mia Branzell visar glaskonst på Glasbruksmuseet i Surte. 
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ALAFORS. – En kanon-
brygd!

Det omdömet ger 
Christer ”Cralle” Sund-
berg årets påsköl från 
Ahlafors Bryggerier.

Ahle Påsköl finns att 
köpa på Systembolaget 
i Nödinge där efterfrå-
gan hittills har varit 
stor.

Christer ”Cralle” Sundberg 
på Ahlafors Bryggerier är 
mäkta nöjd med årets påsköl.

– Det är ett mycket kraftigt 
och smakrikt öl. Ska man jäm-
föra Ahle Påsköl med en be-
fintlig öltyp så får det bli en 
skotsk strong ale, säger Sund-

berg och fortsätter:
– Påskölet är en ofiltre-

rad och opastöriserad öl. En 
ren naturprodukt skulle man 
kunna säga.

Den första leveransen till 
Systembolaget på Ale Torg 
gick iväg lagom till förra veck-
oslutet. Försäljningen har gått 
mycket bra och den som vill 
försäkra sig om ett lokalt öl på 
påskbordet gör klokt i att inte 
vänta till skärtorsdagen.

– Påskölet finns i begränsad 
upplaga. Totalt rör det sig om 
3 500 halvliters flaskor samt 
250 festliga magnumbutel-
jer som rymmer 75 centiliter. 
Ölet finns bara att köpa på Ale 
Torg, på övriga bolag är det en 

beställningsvara, säger Chris-
ter Sundberg.

Noterbart är att Ahlafors 
Bryggerier har köpt in en dist-
ributionsbil, som kommer att 
synas på bygden framöver. 
Bakom ratten kommer allt 
som oftast Christer Sund-
berg att sitta, då han sedan 
den förste mars är anställd av 
bryggeriet.

– Jag kommer jobba med 
att marknadsföra vårt öl, 
framförallt gentemot restau-
ranger och konferensanlägg-
ningar i närregionen. Det ska 
bli fantastiskt kul!

JONAS ANDERSSON

Påsköl som smäller högt!Christer ”Cralle” Sundberg 
på Ahlafors Bryggerier 
visar stolt upp årets brygd 
av Ahle Påsköl.

par lokala ungdomsband samt 
Just as Priest.

– Det blev en fantastisk 
kväll, alla var oerhört nöjda. 
Det kom besökare i alla åldrar 
och vi upplevde en familjefest 
av sällan skådat slag, säger 
Sofie Tjusling som genom 
privata kontakter hade lyck-
ats få Freak Kitchen till lilla 
Alafors.

Dyrkar hårdrock
Familjen Tjusling fullkomligt 
dyrkar hårdrock och givetvis 
finns mamma Sofie med som 
styrelserepresentant i den nya 
hårdrocksklubben som anta-
git namnet ” Föreningen heja 
hårdrock”.

– Vi vill dra ner på allvar-
samheten och tyckte därför 
att Föreningen heja hårdrock 

kunde vara ett passande namn. 
Alla som gillar hårdrock är 
välkomna som medlemmar i 
föreningen, ålder spelar ingen 
roll. Det är kärleken till den 
här typen av musik som är 
den gemensamma nämnaren, 
säger Sofie Tjusling.

25 medlemmar
För närvarande finns ett 25-
tal intresserade som är i full 
färd med att lösa medlem-
skort i Föreningen heja hård-
rock. Klubbens hemvist är till 
en början förlagd till Pelarte-
atern i Alafors

– Vi hade ett årsmöte precis 
i början av året och därefter 
har vi hunnit med två styrel-
semöten. Tanken är att vi ska 
bygga vidare på det intresse 
som skapades i och med hös-

tens konsert. Vi vill vända den 
ibland destruktiva bild som 
finns av hårdrock. Vi ser vis-
serligen skitfräcka ut, men vi 
är jättesnälla, skrattar Alexan-
der och fortsätter:

– Förhoppningen är att vi 
ska kunna arrangera en kva-
litetskonsert varje år. I övrigt 
hoppas vi kunna ha utbyte 

med andra föreningar och 
kunna få en del olika band 
från Göteborgsområdet att 
komma och spela i samband 
med medlemsmöten.

Du verkar vara en riktigt 
inbiten hårdrockare?

– Jag har gillat hårdrock 
ända sedan jag var liten. Då 
var det klassiska band som typ 

Iron Maiden jag tyckte om, 
sedan har det blivit tyngre 
och tyngre ju äldre jag har 
blivit. Att vara hårdrockare är 
en livsstil, avslutar Alexander 
Andersson.

Hårdrocksförening 
har bildats i Ale
– Skitfräcka medlemmar som är jättesnälla
ALAFORS. Ale har fått 
sin första hårdrocksför-
ening.

En styrelse har bil-
dats med Alexander 
Andersson, 17 år, som 
ordförande.

– Det är en frukt av 
den enorma succé som 
vi upplevde i samband 
med fjolårets konsert 
med Freak Kitchen i 
Medborgarhuset, säger 
”Alex” till Alekuriren.

Lördagen den 20 oktober 
2007 skrevs det hårdrocks-
historia i Ale kommun. Freak 
Kitchen, som turnerar långt 
utanför Sveriges gränser, 
gjorde en spelning, inför hän-
givna fans i Medborgarhuset. 
Medverkade gjorde också ett 

Alexander Andersson och Sofie Tjusling har varit med och startat upp Föreningen heja hård-
rock. Föreningen bildades som en följd till succékonserten med Freak Kitchen i Medborgarhu-
set i höstas. 
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