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SKEPPLANDA. Unik 
konst visas just nu på 
Skepplanda bibliotek.

Inramade keramikal-
ster med kärleksfull 
prägel finns för beskåd-
ning.

– Det är roligt att 
kunna vara ensam om 
något, säger Agneta 
Gustavsson som driver 
Ag Design & Hantverk i 
Hålanda.

Med sin ängel som varu-
märke har Agneta Gustavs-
son skaffat sig ett namn som 
designer av diverse keramik-
föremål. Verksamheten har 
funnits i fem år.

– Blommor ligger mig väl-
digt varmt om hjärtat efter-
som jag är florist i grunden, 
förklarar Agneta.

Rosor liksom hjärtan 
dominerar som motiv i den 
pågående biblioteksutställ-
ningen.

– Det passar bra nu efter-
som det är Alla hjärtans dag, 
skrattar Agneta och tillägger:

– Vi behöver kärlek och jag 
vill verkligen att betraktarna 
ska känna att det är kärlek 
i det jag gör. Jag är oerhört 
tacksam över att kunna få 

arbeta med keramik.
Agneta Gustavsson har 

visat upp alster tidigare på 
Skepplanda bibliotek, ett 
ställe hon gärna återkommer 
till.

– Personalen är väldigt 
tillmötesgående och platsen 

känns helt rätt för mig. Det 
är roligt att kunna visa upp 
sig på hemmaplan och möta 
en bred publik.

Utställningen pågår till 
och med den 24 februari.

– Är det någon som vill 
köpa en tavla så fungerar 

det alldeles utmärkt. Bib-
liotekspersonalen tar emot 
betalningen och lämnar ut 
det önskade alstret, avslutar 
Agneta Gustavsson.

Hjärtefull konst på Skepplanda bibliotek

I SKEPPLANDA

Jonas Andersson
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Agneta Gustavsson från Hålanda visar upp kärleksfulla tavlor på Skepplanda bibliotek. Ut-
ställningen pågår till och med den 24 februari.

SURTE. ABF fyller 100 
år.

Det firas med en jubi-
leumsföreställning.

Onsdagen den 22 
februari uppträder Jan 
Hammarlund på Glas-
bruksmuseet i Surte.

40 år har gått sedan Jan Ham-
marlund skivdebuterade med 
Befriade från skolan där han 
förutom en rad egna sånger 
sjöng ”Vem kan man lita på” 
innan Hoola Bandoola Band 

Jan Hammarlund till Surte
– ABF firar 100 år

Med anledning av ABF:s 
100-årsjubileum bjuds det 
på en konsert med Jan 
Hammarlund på Glasbruks-
museet i Surte onsdagen 
den 22 februari.

LÖDÖSE. Kuddar i alla 
dess färger och former 
finns nu att beskåda 
på Lödösehus.

Motiven är också av 
varierande sort.

Det är medlemmar i 
Sticknätet som visar 
personligt stickade 
kuddar i egen formgiv-
ning.

Kuddutställningen på 

Lödösehus pågår under 
perioden 7-24 februari. 
Bakom projektet står 
Lödöse museum i samar-
bete med Sticknätet i Västra 
Götaland och Slöjd i Väst.

I Sticknätets utmanings-
utställning visas kuddar 
som passar i soffan, kuddar 
att ha på bussresan, kuddar 
att ge bor, kuddar att leka 
med och kuddar att bli glad 
av.

– Sticknätet i Västra 
Götaland har funnits i nio 
år. Om man bor i länet och 
är intresserad av att sticka 
är man också välkommen 
att vara med. Nätverket är 
ett forum där vi ger och får 
idéer av varandra, anord-
nar stickcaféer, kurser och 
mindre utställningar, hälsar 
länshemslöjdskonsulent, 
Susanne Harrysson.
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Solveig Englund, Älvängen 
har avlidit. Född 1932 och 
efterlämnar dottern Anna-
Lena med familj, bror samt 
svägerska som närmast 
sörjande.

Anita Sjöberg, Älvängen 
och Nygård har avlidit. 
Född 1937 och efterläm-
nar döttrarna Annicka och 
Linda med familjer som 
närmast sörjande.

Urban Axelsson, Nol har 
avlidit. Född 1967 och 
efterlämnar mamma, pappa 
samt broder som närmast 
sörjande.

Roland Andersson, Alvhem 
har avlidit. Född 1942 och 
efterlämnar Barbro samt sö-
nerna Michael och Christer 
med familjer som närmast 
sörjande.

Runa Johansson, Nödinge 
har avlidit. Född 1939 och 
efterlämnar maken Leif 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Sameul Jigfelt, Alafors 
har avlidit. Född 1950 och 
efterlämnar makan Ellinor, 
barnen Robert, Ann-Sofi e 
och Claes med familjer, samt 
Mamma, Pappa och syskon 
med familljer som närmast 
sörjande.

Dödsfall

själva spelade in den.
Sedan dess har Jan Ham-

marlund bland mycket 
annat sjungit Violeta Parra, 
franska cabaretsånger och 
Brecht. Nu förvånar han 
publiken i olika landsändar 
med att sjunga Schubert, 
men på sin turné i Sydväs-
tra Götaland, med likaledes 
jubilerande ABF som omfat-

tar tio konserter, ser han 
bakåt och framåt i arbetar-
rörelsens historia.

Sångerna på ABF-turnén, 
där inträdet är fritt, omfattar 
allt från rallarvisor och hyll-
ningar till den legendariska 
agitatorn Kata Dalström 
via texter av Karin Boye och 
Evert Taube till påminnel-
ser om Ådalen 31 och Viet-

namrörelsen, och en protest 
mot kriget i Afghanistan.

❐❐❐

ÄLVÄNGEN. Repslagar-
museet fortsätter med sina 
populära musikcaféer. Lör-
dagen den 25 februari är det 
dags igen. Modern visa med 
dramatiska förtecken är 
rubriken för kvällen.

Loke Nyberg kallad för 
”undergroundsvisans här-
förare” är först ut på scen 
denna vår tillsammans med 
lilla legionen, det vill säga 
med delar av sitt band.  

På en festivalscen blev 
Loke en gång presenterad 
som ”Undergrounds härfö-
rare” ett epitet som hängt 
med, men som också stäm-
mer ganska bra med Loke 
som artist och på det sätt 
han har valt att jobba med 
sin musik. 

Musikaliskt har Loke på 
sitt nya album 11/11 sökt 
sig tillbaka till den musik 
han själv lutade sig mot 
under sin ungdom: nakna 
visor och spiralpunk, ohelig 
allians mellan det avskalade 
akustiska och det intensivt 
högljudda.

På albumet har Loke 
övergett den mer komiska 
glimten i ögat som finns på 
hans äldre album och helt 
gett sig hän åt sin drama-
tiska ådra. Här återfinns 
texter som tar sig själva och 
sin omgivning på fullaste 

allvar. Texter för kantstötta 
och skeva, för freaks och 
original. För de som inte 
räds vare sig der riktigt 
starka eller svaga. Allt spet-
sat med en kompromisslös 
attityd som vare sig ber om 
lov eller skäms för sig. 

En oförglömlig kväll 
med Loke och musikerna 
Fredrik Arvidsson, Simon 
Westman samt Ulf Der-
nevik utlovas. Loke och 
musikerna kommer i första 
hand spela material från 
senaste skivan, men publi-
ken kommer även att bjudas 
på äldre alster.

Kaffe och bullar finns att 
köpa både före och under 
pausen.

Musikcafé på 
Repslagarmuseet

Loke Nyberg gästar Repsla-
garmuseets musikcafé lör-
dagen den 25 februari.

LOKE NYBERG
Loke Nyberg, född 1977, är en svensk 
trubadur. Han skriver sina egna låtar 
som handlar om ”relationer, liv och 
död, hjärta och smärta, kärlek och 
svek”. Musiken kan beskrivas som 
någon form av folkmusik. Loke bor 
i Göteborg men kommer ursprung-

ligen från Dalarna. Han har även 
släppt skivor under sitt levande roll-
spelsnamn, Måns Klang. Loke spelar 
varje år varje dag under medeltids-
veckan på Gotland vid S:t Görans-
bron. Loke spelar även fiol i bandet 
Räfven.


