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Gäller ej multimedia, navigation 
eller redan nedsatta varor.

På  kommer en representant från Besafe 
för att demonstrera säkerhetsprodukter för barn.

SURTE. En världsvan 
tecknare och illustratör 
har utställning i Surte 
bibliotek.

Akvareller och teck-
ningar präglas av bety-
delsefulla platser i hans 
liv, där havet ständigt 
återkommer.

– Uppväxten i Skåne 
har påverkat mig 
mycket och närheten 
till vattnet har jag 
aldrig tagit avstånd 
från, säger Jens Nils-
son, Alebo sedan 2002.

När Jens Nilsson avslutat 
värnplikten bestämde han sig 
för att se världen och prova 
lyckan utomlands. Han ham-
nade i San Fransisco, ett 
Mecka för kreativa talanger. 
Här utbildade han sig till il-
lustratör och tecknare under 
fyra år.

– Kalifornien är en suverän 
plats för alla i den här bran-
schen, men jag valde av olika 
skäl att ta mig vidare till Flo-
rens i Italien där jag gick en 
akademisk utbildning i måleri 
och illustration, säger Jens.

Efter sex år utomlands 
längtade han hem. Hans 
dåvarande flickvän var från 
Dalarna, han själv från 
Skåne.

– Det fick bli en plats mitt-
emellan så vi hamnade i Nol, 
berättar Jens som nu har sin 
första utställning i Ale.

I samband med att han var 
på biblioteket i Surte med 
sin son för att låna lite barn-
böcker nämnde han att han 
medverkat till produktionen 

av Mamma Mu.
– De ville att jag skulle visa 

upp lite av min samling och 
nu hänger åtta verk på väg-
garna. Utrymmet är inte så 
stort så jag fick anpassa mig 
lite. Jag har valt målningar 
som nästan samtliga visar 
platser som har varit betydel-
sefulla för mig.

Mycket hav
Motiven är bland andra fri-
tidsfiskare vid Comosjön, 
Arnofloden genom Florens, 
Croneborgs slott i Helsin-
gör, badhytter vid Rödhus i 
Damark.

– Hav eller vatten finns 

med på många av mina mål-
ningar. Jag är uppväxt vid 
kusten och det har präglat 
mig, säger Jens.

Att det är en duktig illus-
tratör förstår man snabbt. 
Det som ligger honom var-
mast om hjärtat är animerad 
film. Jens är ordförande i för-
eningen Animation i Väst.

– Kulturen med tecknad 
(animerad) film var på väg att 
försvinna helt från Sverige. 
Det finns få utbildningar och 
kunskapen flyttar utomlands. 
Vi vill försöka stärka anima-
tionskulturen i Sverige och 
jag tror att vi har kommit en 
bit på väg.

Jens Nilsson en okänd men mycket begåvad tecknare, målare och illustratör i Surte. Just nu 
hänger åtta av hans verk i Surte bibliotek.

 JENS ÅKE NILSSON

Ålder: 37
Uppväxt: Norr om Landskrona.
Bor: Surte
Yrke: Illustratör, utbildad i San 
Fransisco och i Florens.
Jobbar just nu med förarbetet till 
en animerad film.
Tecknad favorit: Wanloos tv-serie 
Karlakarlarna.

Världsvan illustratör hänger ut hemma i Surte

Fredag 14 mars

Snattare gripen
En yngre person grips för 

snatteri sedan han tillgripit ett 
sexpack öl på Ica i Nödinge.

Lördag 15 mars

Yngling hotad
På en skola i Älvängen blir en 

15-årig elev hotad av en elev i 
samma ålder.

Villainbrott i Älvängen. Fast-
ighetsägarna, som varit på 
utlandssemester, upptäcker 
inbrottet när de kommit hem. 
Altandörren är uppbruten och 
gods har tillgripits.

En kvinna i Skepplanda blir 
vid åtta-tiden på kvällen hotad 
av en man. 

En man blir hotad av en annan 
man i Nödinge. Händelsen utspe-
lar sig vid halv tre-tiden på mor-
gonen.

En kvinna blir sexuellt ofredad 
av en okänd man på öppen gata 
i Älvängen.

Inbrott i ett uthus i Grunne. 
Motorsågar, en vinkelslip och 
tryckluftsverktyg tillgrips.

Söndag 16 mars

wBilbrand i Bohus
Bilbrand på Klorvägen i Bohus 

klockan fyra på morgonen. Stor 
spridningsrisk föreligger då 
den övertända bilen står parke-
rad jämte andra fordon och intill 
panncentralen. 

Måndag 17 mars

Villainbrott
Villainbrott i Älvängen. Kon-

tanter och passhandlingar till-
grips.

Tisdag 18 mars

Narkotikabrott
En 15-årig kille i Nödinge grips 

skäligen misstänkt för narkotika-
brott, eget bruk.

Villainbrott i Nol. Ytterdör-
ren bryts upp och diverse gods 
tillgrips.

Onsdag 19 mars

Skadegörelse
Fönsterkrossning rapporteras 

från Nödinge församlingshem.

Antalet anmälda brott under 
perioden 14/3 – 19/3: 54. Av dessa 
är sju bilinbrott och fyra biltill-
grepp. 

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

STRECKGUBBE

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


