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Jättegurka odlad i Skepplanda

52 centimeter lång och 22 centimeter 52 centimeter lång och 22 centimeter 
i omkrets mäter den här jättegurkan i i omkrets mäter den här jättegurkan i 
Skepplanda.Skepplanda.

SURTE. Det är första 
gången de ställer ut 
tillsammans.

Det är också första 
gången som de visar 
sin konst i Ale.

På torsdagskvällen 
invigde Erika Jölle och 
Barbro Roos utställ-
ningen ”Två lång-
samma” på Glasbruks-
museet i Surte.

Erika Jölle, Ytterby, och 
Barbro Roos, Nösund, är båda 
verksamma inom Konstvand-
ringen Södra Bohuslän. När 
Erika Jölle fick förfrågan om 
att ställa ut på Glasbruksmu-
seet tillsammans med ytter-
ligare någon konstnär, grep-
pade hon luren och ringde 
Barbro.

– Vi matchar varandra bra 
i vårt uttryckssätt, säger Erika 
till lokaltidningen.

Erika Jölle växlar sin tid 
mellan brukskeramik och att 
uttrycka sig i friare former 
i olika sorters lera. Barbro 
Roos arbetar bland annat 
med lin och ull.

– Motiven är havs- och 
jordnära. Det är naturen som 
inspirerar mig, säger Barbro 
Roos.

På utställningen finns ett 

tema hav och det kanske inte 
är så konstigt eftersom båda 
konstnärerna bor vid havet.

– Jag har bott i Belgien i 
tio år, men det är på västkus-
ten jag hör hemma. Jag har 
en superförankring hit, säger 
Barbro Roos.

Att få ställa ut på Glas-
bruksmuseet tycker konst-
närerna är mycket inspire-
rande.

– Absolut! Det är ett fint 
galleri som skapar en intim 
känsla. Vi gillar verkligen lo-

kalen, säger Erika Jölle.
Nu på torsdag ges en möj-

lighet att träffa Erika Jölle 
och Barbro Roos, då de finns 
på plats för att berätta om sin 
utställning.

– Besökarna styr hur kväl-
len ska bli. Vi är öppna för alla 
frågor som rör vårt konstnärs-
skap och den här utställning-
en, avslutar Barbro Roos.

Första utställningen i 
Ale för Erika och Barbro
– ”Två långsamma” visas på Glasbruksmuseet

Erika Jölle och Barbro Roos visar utställningen ”Två lång-
samma” på Glasbruksmuseet i Surte.

PÅ GLASBRUKSMUSEET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Hemma hos familjen Jo-
hansson i Skepplanda finns 
den jättelika gurkan. Den är 
framodlad i växthuset med 
naturgödsel, vatten och 
värme.

– Jag har lagt på lite extra 
jord när det har behövts. 

Omsorgen är inte att för-
glömma, säger den stolte 
ägaren.

Nu utmanar han övriga 
alebor  och undrar om det 
finns någon annan i kom-
munen som kan visa upp en 
liknande skapelse.

– Jag undrar om det finns 
något som slår den här 
gurkan, säger Johansson.

Den dryga halv meter 
långa grönsaken ska snart 
skördas och bli till inlagd 
gurka.

JONAS ANDERSSON

SKEPPLANDA. Det är tack vare ett gott samarbete mellan familjerna 
Johansson och Hermansson som jättegurkan odlats fram.

Gurkan mäter 52 centimeter på längden och 22 centimeter i omkrets.
Frågan är om det finns någon motsvarighet?

Program:

11.00 Högtidlig invigning, Hemvärnsmuseet skjuter kanonsalut
11.05 Musikunderhållning, Glasbrukssextetten. Alla hantverkare på plats

12.00 Musikunderhållning på banan, Glasbrukssextetten
12.30 Repslagning på Kronhjul

13.00 Repslagning på maskin från 1920-talet
14.00 Visning av Tjärverket

15.00 Dagen avslutas

Hantverkare i arbete, visning och försäljning av hantverksalster, bl.a. rep, garn, betongkonst, repprodukter, knivmakare, 
bastabinne, träslöjdare, sjömaning, porslinsmålning, lampor, sjömansarbeten, motivmålning, läderarbeten, smycken, keramiker, 

tavlor, böcker, kort, lappteknik, ponchos, stickat, remfabriken, segelsömmare, havtornsprodukter, honung, linprodukter

Repslagarmuseet 0303-74 99 10 • www.repslagarbanan.se

REPSLAGARDAGEN
lördag 20 september kl 11.00 - 15.00

ICA Supermarket Älvängen, 
provsmakning av egna specialiteter

Fiskdamm samt Korv- 
och Glassförsäljning

Sveriges riggare samt IGKT

(Knopslagarförening)

håller möte på museet

Lotteri och 
Souvenirförsäljning

FRI ENTRÈ


