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I strålande väder firade
Kärrvägen i Nol att det var 
40 år sedan husen byggdes. 
Från första början var alla 
husen röda och därför kalla-
des området för Röda Dalen. 

Festligheterna tog sin 
början med att föreningen 
uppmärksammade de fem 

hushåll som hade bott i 
området i 40 år. Blombuket-
ter delades ut och sen högg 
alla in på hamburgarna. 
Under eftermiddagen kunde 
man prova på olika stafetter, 
gå tipspromenad, skjuta luft-
gevär eller rida på någon av 
de fyra hästar som Slottsgår-

dens ridskola hade med sig.
På kvällen tändes gril-

larna och det dukades upp 
långbord mitt i området. 
Under skratt ägde tävlingar 
rum mellan jämna sidan och 
ojämna sidan.

Eva Henrysson 

40-årsjubileum för Kärrvägen i Nol

Ponnyridning var ett populärt inslag när Kärrvägen firade 
40-årsjubileum förra lördagen.
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Kärrvägen, i folkmun kallat Röda Dalen, jubileumsfirade i strålande väder.

Foto: Arne Hjelmqvist

Under sommaren visas me-
tallkonst av smeden Martti
Risku på Repslagarmuseet.

Martti är en mycket kre-
ativ och duktig smed som 
behärskar det mesta inom 
smide, så som smycken, 
knivblad och bruksföremål 
(ljusstakar, klädkrokar frukt-
skålar med mera), möbler 
samt rena konstföremål. Han 
är också kunnig i traditionellt 
byggnadssmide.

Martti Risku är född och 
uppvuxen i norra Finland. 
Redan då hade han sina in-
tressen inom konst, måleri 
och fotografi. 1980 flyttade 
han till Sverige och 1986 till 
Göteborg.

I Sverige vidareutveckla-
de han sitt konstintresse med 
skulptur, silversmide och 
knivmakeri. 1996 gjorde han 

sin första kniv idag har han 
gjort mer än 300 knivar alla 
olika. Från knivsmide och 
silversmide var vägen inte 
lång till smide i större skala.

I järn jobbar Martti helst 
med gamla metoder, så kallat 
varmsmide. Järnet formas 
med hammarens hjälp mot 
städet i cirka 700-1000 gra-
ders värme. Han har fyra 
års utbildning på i traditio-
nellt smide varav drygt två 
år på Ostindiefararen Göte-
borg III.

Idag handsmider han egna 
designade ljusstakar, grin-
dar och räcken med mera i 
sin smedja i Agnesberg. Sitt 
intresse för konst och smide 
resulterade i att Martti fick 
Gesällbrev i konstsmide 
2004. Gesällbrevet utdelades 
i samband med Företagsmäs-

san i Ale 2005. Gesällarbetet 
bestod en 10-armad ljuskro-
na med elbelysning.

Martti har fått flera ut-
märkelser och deltagit i 
många utställningar samt 
haft egna. Han har också 
som kursledare utbildat 

andra i alla former av smide 
och knivmakeri.

I denna utställning  blan-
dar Martti  traditionell 
varmsmide, sett  ur ett nytt 
perspektiv, med modern me-
tallkonst. Vi kommer att få se 
många vackra, undersköna, 

spännande föremål som
konst, tavlor  och skulp-

turer som passar i den mo-
derna heminredningen, men 
även mer traditionellt konst-
hantverk.

Vernissage sker onsdagen 

den 10 juni. Invigningstala-
re är Tore Berghamn, vice 
ordförande i Utbildnings- 
och kulturnämnden.
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Metallkonst kommer att visas på Repslagarmuseet i sommar. 
Vernissage sker onsdagen den 10 juni.

Martti Risku blandar traditionellt varmsmide med modern 
metallkonst i sin utställning på Repslagarmuseet.

Metallkonst visas på RepslagarmuseetMetallkonst visas på Repslagarmuseet

Glada nyheter för alla 
bildintresserade och bli-
vande gymnasieelever.

Utbildnings- och kul-
turförvaltningen med-
delade i måndags att Ale 
gymnasium avser att er-
bjuda inriktningen Bild 
och Form på det Estetiska 
programmet även i höst.

– Enda kravet är att 
vi får minst fem sökan-
de och i dagsläget ser det 
ut att bli verklighet, säger 
förvaltningschef Marga-
reta Wåhlin.
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Bild och 
Form i 
Ale gym-
nasium

Smyrna Second Hand för Europas fattigaste
ÄLVÄNGEN. Smyrna 
Second Hand i 
Älvängen har beslutat 
att stötta insamlingen 
till Europas fattigaste 
barn i Moldavien.

De skänker hela för-
säljningen lördagen den 
13 juni.

– Det känns mycket 
angeläget att göra det 
här, säger Sune Rydén.

Nästa lördag är det dags för 
vårsäsongens sista försälj-
ningsdag i Smyrna Second 
Hand i Älvängen. Då lämnar 
butiken traditionsenligt 50% 
på allt.

– Det brukar bli ett lätt kaos 
då. Intresset är mycket stort 
och vi tror att försäljningen 
kan nå 20 000 kronor. Pengar 
som vi oavkortat skänker till 
insamlingen för Moldavien, 
berättar Sune Rydén.

Smyrna Second Hand star-
tade 1996 och har sedan dess 
fått ihop 3 miljoner kronor 

som har skänkts till välgö-
rande ändamål. En del fasta 
åtaganden finns också.

– Vi har en skola i Tanza-
nia som vi stöttar regelbun-
det liksom ett barnhem på Sri 
Lanka, berättar Sune Rydén.

Varje lördag
Varje helgfri lördag är buti-
ken öppen och inför utför-
säljningen den 13 juni ska det 
vara välfyllt i hyllorna.

– Det är ett bra tillfälle 
att rensa ut och folk brukar 
ta chansen att fynda. När vi 
lämnar 50% riskerar ingen att 
känna sig lurad. Det är goda 
möjligheter att göra riktiga 
klipp, menar Sune Rydén.

Verksamheten hade tro-
ligtvis gått att expandera yt-
terligare om bara utrymmet 
hade funnits.

– Vi har fått begränsa oss 
när det gäller stora möbler. Vi 
har helt enkelt inte möjlighet 
att förvara allt. Second hand 
ligger dessutom helt rätt i 
tiden, då vi allt oftare pratar 

om miljöaspekter, säger Sune 
Rydén.

Utförsäljningen nästa 
lördag går alltså till Stödför-
eningen Vakens insamling 
för Europas fattigaste barn i 
Moldavien.

Inte ovanligt
– Det är inte ovanligt att 

vi skänker pengar till spon-
tana insamlingar. I detta fall 
känns det väldigt roligt att det 
finns en lokal anknytning. In-
samlingen är något som Ale 
kommun gemensamt gör för 
att hjälpa barnen i Budes-
ti kommun, förklarar Sune 
Rydén.

Efter utförsäljningen tar 
den ideella butiken sommar-
ledigt innan Smyrna på nytt 
fyller upp lokalen. I augusti 
hoppas man åter vara redo att 
öppna dörrarna.

Sommarlägret för Europas fattigaste barn ser ut att bli verklighet. Insamlingen i Ale 
kommun går bra och Smyrna Second Hand har beslutat att skänka hela försäljningen lörda-
gen den 13 juni.
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