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ÄLVÄNGEN. I söndags 
invigdes Knyppling á la 
Nutid på Repslagarmu-
seet.

ABF:s cirkelledare 
Iris Löw från Trollhät-
tan har producerat 
utställningen.

– Att knyppla är en 
lisa för själen, säger 
Iris till lokaltidningen.

Iris Löw har dels med egna 
verk, dels med alster från 
sina elever, låtit sätta upp 
den första knypplingsutställ-
ningen någonsin på Repsla-
garmuseet.

– Jag var här första gången i 
samband med julmarknaden. 
Platsen är perfekt lämpad för 
den här utställningen, säger 
Iris förtjust.

Knyppling tros ha sina 
rötter i Italien på 1450-talet. 
Ett par hundra år senare kom 
hantverkstekniken till Sve-
rige och användes främst av 
adeln. Som cirkelledare vill 
Iris Löw föra kulturskatten 
vidare till nästa generation. 

– Knyppling är egentligen 
störst i Östergötland, men 
faktum är att vi har relativt 
många cirklar för att vara 
på västkusten. Jag brukar 
genomföra sju, åtta kurser 
varje termin, säger Iris som 
verkligen brinner för sin 
konstform.

– Knyppling är de tusen 

möjligheternas hantverk. 
Precis allt går att knyppla 
och det är mångfalden som 
vi vill porträttera i den här 
utställningen. Knyppling är 
inte bara spetsar, poängterar 
hon.

Influenser
Iris inhämtar idéer från olika 
knypplingsmässor, bland 
annat i Tyskland och Dan-
mark. De nya influenserna 
överför hon sedan på delta-
garna.

– Det är 24 deltagare som 
bidrar med 
verk till 
Knyppling á 
la nutid, för-
klarar Iris.

Utställningen på Rep-
slagarmuseet pågår till och 
med den 14 februari. Vid två 
tillfällen, 24 och 27 januari, 
arrangeras prova på-kvällar.

– Allmänheten erbjuds 
då möjligheten att knyppla 
på ett modernt sätt. Kanske 
väcks ett intresse för knypp-
ling och att gå med i någon 
av våra kurser, avslutar Iris 
Löw.

Knyppling á la Nutid invigd
– Lustfylld utställning på Repslagarmuseet 

PÅ REPSLAGARMUSEET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Konstknyppling visas just nu på Repslagarmuseet i Älväng-
en. Iris Löw värnar det gamla hantverket och genomför re-
gelbundna kurser i ABF:s regi.
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Mats Berggren, Ale Fritid, Thomas Berggren, Vakna, och Niklas Helin, Alebacken SK hoppas 
att alla ungdomar i Ale tar chansen att åka gratis i backen nästa fredag.

Vaknakväll för ungdomar i Alebacken
ALAFORS. Nya Alebacken gör succé 
och Göteborgarna har upptäckt hur 
nära det är till snön.

Därför gör föreningen Alebacken 
nu en insats för aleungdomarna.

Tillsammans med Vakna och Ale 
Fritid bjuds alla ungdomar upp till 
20 år på en gratis skidkväll.

– Skälet är enkelt. Vi vill ju naturligtvis att 
ungdomarna i närområdet, i vår kommun, 
ska upptäcka vilken fin anläggning vi har fått, 
säger Niklas Helin, en av eldsjälarna i Ale-
backen SK.

Fredag 29 januari är det bäddat för en skid-
kväll av bästa märke. Vakna grillar korv, Ale 
Fritid servar ungdomar som behöver hjälp och 
Alebacken kör liften samt erbjuder skidskola 
till de som önskar.

Jättechans
– Det är en jättechans för alla, inte bara för 
de som redan behärskar att stå på skidor, utan 
med Patrik Olsson och Magnus Bergdahl 
har vi två mycket skickliga skidlärare. Vi har 
däremot satt en åldersgräns på tio år till skid-
skolan. Risken är annars att det blir för många. 
Vi vill gärna ha tid för de som kommer, menar 
Niklas Helin.

Ale Fritid tänker tillsammans med Ale Ung-
domsråd att arrangera en skidresa till Säfsen, 
torsdag-söndag vecka sju.

– Därför rekommenderar vi alla som känner 
sig lite osäkra att ta chansen och prova på lite 
innan. Vi vet att många vill åka med, men det 
är ju en klar fördel om man har testat och fått 
lite goda råd före avresan, säger fritidsledare, 
Mats Berggren.

Vaknakvällen i Alebacken arrangeras för 
andra året i rad. I fjol gick det även gratis skid-
bussar till backen.

Föräldrar kör
– Det har vi dragit in i år, eftersom de flesta 
blir körda av föräldrar eller annan vuxen. Ut-

rustningen är lite besvärlig att bära med sig 
på bussen, berättar Vaknas projektledare, 
Thomas Berggren.

TeamSportia i Älvängen och Sportringen 
på Ale Torg har förvarnats, men den som vill 
vara säker på att kunna hyra sin utrustning gör 
klokt i att boka snarast.

– Det känns jätteroligt att vi från förening-
en kan få visa upp backen och att det är gratis 
för alla ungdomar. Det ska inte finnas något 
hinder för att komma hit nästa fredag. Om inte 
annat kan man ju komma hit och kika lite – 
och ta en korv, avrundar Niklas Helin.
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