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SKEPPLANDA. Mycket folk kom till 
Skepplanda bibliotek på ”Svampens 
dag” förra söndagen.

Rune och Irene Börjesson hade 
dukat upp med ett knappt 100-tal 
olika svampsorter.

– Ungefär hälften var goda mat-
svampar, säger Irene Börjesson till 
Alekuriren.

Det var i Studieförbundet Vuxenskolans regi 
som Rune och Irene Börjesson, från Båstorp, 
hade ordnat med svamputställning i Skepplan-
da bibliotek. Responsen blev betydligt bättre 
än vad arrangören hade vågat hoppas på.

– Vi var överväldigade. Det var en jämn till-
strömning av besökare hela tiden. Folk var väl-
digt engagerade och många ville ha sina egna 
svampar artbestämda, säger Rune Börjesson.

Matsvampar hade markerats med gröna 
lappar och giftiga svampar med röda dito. 
Nyfikenheten vart stor och makarna Börjes-
son fick svara på en hel del frågor.

– Kunskap och noggrannhet är nyckelord 
för svampplockare med tanke på den förväx-
lingsrisk som finns, säger Irene och nämner 
toppig giftspindling som ett exempel.

– Det är en art som växer på samma ställe 
som trattkantarellen. Färgen är snarlik, säger 
Rune.

Rune och Irene är båda legitimerade svamp-
konsulenter. Det var i samband med en svamp-
kurs i slutet av 70-talet som intresset växte sig 
extra starkt.

– Bo Augustsson arrangerade en kurs som 
var väldigt intressant, berättar Rune.

Svamp plockar de nästan året om, förutom 
när snön ligger vit på marken. Hösten är emel-
lertid den mest intensiva perioden.

– Nu är vi ute flera dagar i veckan, säger 
Irene.

Vilken är den godaste matsvampen?
– Blomkålssvamp, svarar Rune medan Irene 

föredrar Karl-Johan.
– Fast kantareller är givetvis alltid gott, säger 

Irene.
Är det rikligt med svamp i Ales skogar 

för tillfället?
– Ja, det finns mycket svamp. En hel del 

kantareller plus att trattkantarellen har börjat 
sticka upp lite 
vackert, avslutar 
Irene Börjesson.

Populär svamputställning
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Irene och Rune Börjesson bjöd in till svam-
putställning på Skepplanda bibliotek förra 
söndagen.

HÅLANDA. Älvkultur 
är en årligen återkom-
mande konstvandring i 
Göta älvdalen.

För Agneta Gustavs-
son i Hålanda blir det 
emellertid premiär.

– Eftersom jag är helt 
ny vet jag inte riktigt 
vad man ska förvänta 
sig av det här arrang-
emanget. Jag hoppas i 
alla fall att det kommer 
några besökare, säger 
Agneta till lokaltid-
ningen.

Älvkultur ger besökarna 
möjlighet att träffa konst-
närer och konsthantverka-
re i deras ateljéer och verk-
städer. Arrangemanget pågår 
i dagarna två, 20-21 septem-
ber, med vernissage redan på 
torsdagskvällen för den sam-
lingsutställning som visas på 
Handkraft, Trollhättan.

– På utställningen kan man 
se verk av samtliga deltagan-
de konstnärer och konsthant-
verkare och samtidigt planera 
sin Älvkultur, säger Eva Hag-
berg.

Totalt finns 44 konstnärer 
och konsthantverkare med 
i årets Älvkultur. Den geo-
grafiska spridningen sträcker 
sig från Frändefors i norr till 
Älvängen i söder.

Agneta Gustavsson är med 
för allra första gången. Sedan 
i november i fjol driver hon 
sitt egna företag Ag design 
och hantverk hemma i villan 
i Båljen, Hålanda. Agneta 
arbetar med keramik och 
smyckedesign.

– Det har inte ens gått ett 
år, ändå har det hänt en hel 
del. Responsen har varit väl-
digt positiv och än så länge 
är jag väldigt nöjd. De flesta 
av mina saker säljs i butiker 
i Göteborg, Trollhättan och 
hemstaden Jönköping, säger 
Agneta Gustavsson.

Varje onsdag håller Agneta 
öppet för besökare i sin kom-
binerade ateljé och butiksdel. 
Förutom sina egna verk låter 
hon just nu tre andra kerami-
ker visa sina alster.

– Man får en väldigt per-
sonlig kontakt med dem som 
kommer på besök här hemma. 
Vi pratar inte bara keramik. 

Försäljningen som sker i min 
egna butik ser jag bara som en 
bonus, säger Agneta.

Ett återkommande tema i 
Agnetas skapande är änglar. 
Hennes logotype utgörs 
också av en ängel.

– Alla människor har någon 
slags relation till änglar. 
Änglar går igen i mycket av 
det jag gör och det är tack-
samt att jobba med.

Agneta Gustavsson har 
sysslat med keramik på hob-
bynivå i 20 års tid. Visionen 
är att någon gång i framtiden 
kunna arbeta heltid med sin 
favoritsyssla.

– Jag tycker att detta är 
så himla kul. Keramik är ett 
tacksamt material, som tillå-
ter sig att formas på oändliga 
sätt. Det räcker med en ler-
klutt och en stor portion fan-
tasi, säger Agneta och fortsät-
ter:

– Att kunna arbeta som 
keramiker på heltid vore na-

turligtvis en dröm. För när-
varande jobbar jag med att 
sälja frukt ett par dagar i 
veckan inne i Göteborg för 
att ekonomin ska gå ihop. 
Som konsthantverkare blir 
jag inte rik på pengar, men 
å andra sidan känner jag en 
väldig tillfredsställelse med 
mitt skapande, säger Agneta 
Gustavsson och avslutar med 
att hälsa alla hjärtligt väl-
komna till helgens konstvan-
dring.

FOTNOT. Älvkultur är en konstvan-
dring som arrangeras av Handkraft 
ekonomisk förening med stöd av 
Trollhättans stad, Vänersborgs 
kommun, Ale kommun, Västra Gö-
talandsregionen, Swebank, Vatten-
fall, ttela samt Handkrafts Vänner.

Traditionen med Älvkultur hålls vid liv
– Men för Agneta Gustavsson blir det premiär

Änglar är ett återkommande tema i Agneta Gustavssons 
skapande.
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Film är större än TV!
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Kommande

www.alefolketshus.se

Sex and the City
Söndag 21/9 kl 18.00

Kassan öppnar 17.00. Från 7 år. 
Entré 70:-

ARN - Riket vid 
vägens slut

Söndag 28/9 kl 18.00
Från 11 år. Entré 80:-

Det har gått fyra år sedan då vi 
tvingades klippa av navelsträngen till 
de fyra New York-kvinnorna Carrie, 
Samantha, Charlotte och Miranda. 

Då Carrie stod på alla fyra och letade 
pärlor från sitt halsband i en parisisk 

hotellfoajé och då Carries stora kärlek 
Mr Big skulle kicka lite rysk rumpa 

för att sedan uttala orden ”You are 
the one” till Carrie i den parisiska 

kvällen. För den oinvigde låter detta 
troligtvis smått obegripligt, men 

för oss som följt med på alla turer, 
från extas till avgrundens rand, går 
det knappt att föreställa sig ett mer 

romantiskt avslut på en lång och 
knepig kärlekshistoria. Ändå undrar 

vi förstås hur det egentligen gick 
sedan och här får vi nu svaret.

Välkommen att besöka konstnärer och 
konsthantverkare i deras ateljéer och verkstäder 
i Göta älvdalen; Ale, Lilla Edet, Trollhättan och 
Vänersborg.

Ateljéerna är öppna 
lördag 20 september och 
söndag 21 sept. kl 11-18.

Samlingsutställning i Hamnmagasinet, 
Magasinsgatan 1 i Trollhättan 20 och 21 
september kl 10-18. Tel 0520-42 92 42.

Vernissage 19 september kl 19. Välkommen!

www.handkraft.net
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