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HöSTLOVS-
AKTIVITET!

Repslagarmuseet 0303-74 99 10
www.repslagarbanan.se

Alla barn bjuds 

på saft och 

bulle!!

”Slå rep med Bernt”
Tors 1 och fre 2 november kl 11-14

Fri entré för barn och ungdom
Materialkostnad 20 kronor

ÄLVÄNGEN. Det kan tyckas 
att de två nya utställningarna 
som invigs på Repslagarmu-
seet söndagen den 4 november 
inte har så mycket gemensamt. 
Men bilden står i centrum oav-
sett om det utrycks i fotokonst, 
akvarell eller symbolrik finnväv.

I stora hallen visas Nya kort-
konster med bildkonstnären 
Björn Wångblad. Vi får ta del 
och njuta av en underskön värld 
mellan måleri och fotografi.

Björn arbetar med akva-
rell och fotokonst sju dagar 
i veckan, vilket han tycker är 
ett enormt privilegium. Han 
växlar mellan akvarell och foto 
och älskar båda lika mycket. 
Hans passion för hav och öppna 
landskap har präglat hans sinne 
och hans bilder i över femtio år. 
Porträtt och stilleben fascinerar 
Björn eftersom han tycker om 
möten med människor och att 
omge sig med vackra föremål.

På Repslagarmuseet visar 
Björn bland annat ovanliga 
fotografiska verk i ett försök 
att visualisera inre bilder. Dif-
fusa mångtydiga bilder som 
från början bara finns inne i 
Björns huvud. Bilderna är både 
abstrakta och föreställande på 
en och samma gång.

Björn är självlärd, men har 
gått många privata kurser samt 
fått handledning av konstpe-
dagogen Rüdiger Hartman 
i Göteborg och även av akva-
rellmålaren Kristian Talvik i 
Svanesund. Björn har ställ ut på 
många platser under årens lopp 
bland annat med kortkonster.

Björn blev Sverigefinalist 
i Canons världsomfattande 
fototävling 2008. Det är svårt 
att beskriva Björns bilder. De 
flesta är otroligt vackra på ett 
drömskt sätt. Men det allra 
bästa är att komma till utställ-
ningen Nya kortkonster och se 
själv. 

Vi tar oss från den ena 
konstformen till den andra 
och hör historiens vingslag slå 
i Stina Wallgrens utställning 
Finnväv i Nutid. I lilla utställ-
ningshallen möts vi av Stinas 
otroligt vackra välgjorda bilder 
i finnväv.

Finnväv är en textil konst 
eller snarare konstvävnad med 
rikt symbolspråk som härstam-
mar från medeltiden. Stina 
väver gamla mönster i finnväv 
samt komponerar nya. Finn-
väv är en mönstrad, vanligen 
tvåfärgad dubbelväv. Finnvä-
ven består av dubbla varplager 
där garn från de olika skikten 

korsar varandra vid vissa stäl-
len så mönster bildas. Baksidan 
blir på så sätt ett slags negativ av 
framsidan.

Finnväv har en lång tradi-
tion i Sverige och har bland 
använts i en av Överhogsdals-
bonaderna från Härjedalen 
från någon gång mellan 1040-
1170. Andra medeltida exem-
pel är Kyrkåstapeten. Finnväv 
var under Vasatiden den vanli-
gaste och typiska konstvävna-
den i Sverige. Namnet finnväv 
finns först dokumenterat under 
1500-talet har senare utövats 
av Allmogen i Bohuslän, Norra 
halland, Härjedalen och Jämt-
land.

Historiska mönster
Stina är född och bor i den bygd 
där finnväven har haft sitt fäste 
i flera hundra år och själv har 
hon ägnat cirka 27 år åt denna 
teknik. Hon väver gärna histo-
riska mönster har till exempel 
gjort en rekonstruktion av ett 
bröllopstäcke från Tjörn 1774. 
Hon väver också gärna kyrk-
textil.

Stina har skapat en många 
nya mönster där havet och den 
Bohuslänska naturen och dess 
landskapsblomma Kaprifolen 
har varit inspiration. Färgerna 
i finnväv är ofta svart, vitt, rött. 
Stina använder också mycket 
med blått i flera nyanser, speci-
ellt när det gäller hennes egna 
mönster som har havet som 
inspiration. Hon har gjort en 
väv efter Hällristningen på Jät-
teberget i Skepplanda.

Bröllopstäcken och barn-

Nya kortkonster är namnet på Björn Wångblads utställning.

I den lilla utställningshal-
len visas Stina Wallgrens 
Finnväv i Nutid.

Nya utställningar på RepslagarmuseetNya utställningar på Repslagarmuseet

SKEPPLANDA. Skepp-
landa bygdegård var 
nästan sprängfylld då SPF 
Skepplanda-Hålanda höll 
sitt oktobermöte i torsdags 
eftermiddag. Vår egen 
glädjekör underhöll med ett 
kärleksfullt program.

Vi fick träffa Fritiof och 
hans Carmencita, Anders 
och Britta med deras älskade 
handklaver samt Rosa på bal 
med flera. När kören sjöng 
”Varm korv boogie” dök det 
upp en gubbe med låda på 
magen som serverade varm 
korv.

Under kaffet togs anmä-
lan upp inför julbordet den 
29 november samt till en 
läkemedelskurs efter nyår. 
Vi påmindes även om de två 
resor som kvarstår i år, det 
fanns ett fåtal platser kvar.

Efter sedvanlig informa-
tion och lottdragning gick vi 
hemåt med glädje i sinnet.

Olle Magnusson

SPF-are bjöds på 
kärleksfullt program

Glädjekören underhöll på SPF Skepplanda-Hålandas oktober-
möte.    Foto: Jonas Andersson

VARJE FREDAG 17-20

Våra öppettider:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.30
Fredag öppet till 22.00

AFTER 
WORK

BUFFÉ MED TRE OLIKA RÄTTER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.00

GÖR DIN EGEN
FOTOBOK

Ladda ner GRATIS
designprogram för att göra din 

fotobok på www.fotoklok.se

www.fotoklok.se

ger dig

20% RABATT 

Ange koden: “alekuriren”
i kassan när du betalar

LÄSVÄRDE!

täcken (att linda in barnet i 
vid dopet) var hög status förr i 
tiden. Men de gamla mönstren 
har blivit moderna igen och 
Stina får flera beställningar på

bröllopstäcken, dopminnen, 
bröllopsminnen med mera 
där man bland annat kan få 
brudparets eller barnets namn 
invävt. Dessutom väver Stina 
bårtäcken.

Stina fick 1997 Kungälvs 
Kommuns Kulturstipendium. 
Hon har deltagit i ett flertal 
utställningar, bland annat på 
Bohuslänsmuseum, Röhs-
ska, Borås textilmuseum samt 
Nordiska museet i Stockholm 
i samband med hemslöjdens 
100-årsfirande.

Repslagarmuseet har under 
året som gått uppmärksammat 
att hemslöjden fyllt 100 år, med 

många olika utställningar som 
alla visat på stort hantverkskun-
nande och skicklighet. Vår för-
vissning är hemslöjden, hant-
verket, och konsten kommer 

att leva vidare många 100 år till.
Utställningarna pågår till 

och med den 16 december.

❐❐❐

Slöjdmässa
Lör 3 nov och sön 4 nov 

kl. 10-16 i Bjärkehallen, 
Sollebrunn (2 stora hallar)

Välkommen att handla 
hantverksjulklappar direkt 
av 90 slöjdare. Fri entré


