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ÄLVÄNGEN. Bernt Tibb-
lin föddes till konstnär.

Berts pappa var 
konditor och en otrolig 
duktig tecknare.

– Det har gått i arv 
och det är jag tacksam 
för. Det är en gåva, för-
klarar Bert Tibblin som 
just nu visar utställ-
ningen ”Rot och Ram” 
på Repslagarmuseet.

Bert Tibblin, 83, är bosatt i 
Kode sedan tre år tillbaka. 
Innan dess var Främmestad 
hans hemadress under en lång 
följd av år.

– Vi hade ett torp som vi 
byggde till och omvandlade 
till ett permanent boende. 
Jag och min fru tyckte dock 
att det kunde vara bra att ha 
sönerna på nära håll nu när 
vi kommit upp i åren. Av den 
anledningen flyttade vi till 
Kode. Vi trivs jättebra, men 
huset är inte lika stort som det 
vi hade förut. Då hade jag en 
stor ateljé, nu får jag hålla till-
godo med skrivbordet, säger 
Bert Tibblin.

Det är första gången som 
han ställer ut i Ale. Däre-
mot är han väl bekant med 
området. Bert har nämligen 
varit bosatt i såväl Surte som 
i Bohus.

– Jag är väl bevandrad i 

Vättlefjäll. Jag har 
alltid haft ett stort 
intresse för natu-
ren, är mycket ute 
och promenerar 
tillsammans med 
hunden.

Bert Tibblin är 
konstutbildad vid 
Slöjdföreningens 
skola i Göteborg. 
I ungdomsåren 
fanns en ambition 
att få utöva sitt 
konstnärskap på 
heltid.

– Sedan upp-
täckte jag att man 
skulle försörja sig 
också, skrattar 
Bert som istället 
blev reklambran-
schen trogen under 40 år.

– 1990 sålde jag min firma 
och blev frivillig pensionär. 
Det var då som akvarellmål-
ningen kom in i bilden, säger 
Bert som sin aktningsvärda 
ålder fortfarande är väldigt 
produktiv.

– Jag målar och ritar det jag 
tycker är roligt. Det är väl inte 
många som skulle komma på 
tanken att i min ålder göra en 
egen utställning.

Förutom vackra teck-
ningar och målningar visar 
Bert Tibblin konstverk direkt 
hämtade från naturen. En 

vedklump har blivit till en räv, 
ett föremål från en gammal 
kraftledning har förvandlats 
till en älg. Det finns massor 
av liknande exempel.

– Det är bara fantasin som 
sätter gränser. Jag har förmå-
nen att se saker som finns i 
vår natur på ett annat sätt än 
vad gemene man gör. Jag gör 
massor av fynd när jag är ute 
och går i skogen, förklarar 
Bernt.

Utställningen pågår till 
och med den 24 februari.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. Går det att 
uppbringa någon som 
helst sommarkänsla 
mitt i smällkalla vin-
tern?

Ett besök på Båtmäs-
san kan säkert leda 
tankarna till sol och 
glittrande hav.

Som traditionen 
bjuder fi nns Repslagar-
museet representerade 
i Svenska Mässan.

På fredag är det så kallad 
VIP-kväll och dagen därpå 
invigs Båtmässan för allmän-
heten. Bernt Larsson på 
Repslagarmuseet har blivit 
en verklig veteran i samman-
hanget.

– Första gången som jag 
var med var 1998, berättar 
Bernt som givetvis utgör en 

av Repslagarmuseets stötte-
spelare även i år.

– Båtmässan är ett roligt 
inslag och det brukar vara 
många alebor som besöker 
vår monter, dels under fre-
dagskvällens festligheter, 
men även senare under mäs-
sveckan, förklarar Bernt.

Repslagarmuseet är i år 
hänvisade till F-hallen, den 
så kallade tillbehörsdelen.

– Eftersom vi är spons-
rade av Båtmässan står vi 
med mössan i handen och tar 
tacksamt emot den plats som 
vi blir tilldelade.

Bernt Larsson har under 
15 års tid bedrivit lovverk-
samhet för skolungdomar. 
”Slå rep med Bernt” har 
blivit ett begrepp. Nu ska 
konceptet också bli en att-
raktion på Båtmässan.

– Vi hoppas och tror att 
det ska locka barnfamiljer till 
vår monter.

När det gäller fredagens 
VIP-kväll, så är programmet 
spikat. Repslagarmuseets 
ordförande, Lars-Gunnar 
Wallin, och Monica Samu-
elsson (S), förste vice ordfö-
rande i Kultur- och fritids-
nämnden, kommer att hålla 
ett välkomsttal. Vidare så 
kommer Bernt Larsson att 
berätta om det nordiska sam-
arbetet för repslagning och 
tjärning. För den musika-
liska underhållningen svarar 
Stig Alfredsson och Roland 
Larsson.

JONAS ANDERSSON

– Båtmässan står för dörren
Sommarkänsla mitt i vintern

Bernt Larsson är Repslagarmuseets verkliga mässveteran. Första gången 
han var med på Båtmässan var 1998. Till helgen är det dags igen. Båtmäs-
san 2013 pågår 2-10 februari i Svenska Mässan.  Arkivbild: Jonas Andersson

Bert Tibblin, bosatt i Kode men med 
ett förfl utet i Ale, visar sin utställ-
ning Rot och Ram på Repslagarmuseet. 
Utställningen pågår till och med den 24 
februari.

– Bert Tibblin förvaltar arvet på bästa sätt

Naturlig konst på Repslagarmuseet

ÄLVÄNGEN. Gunilla 
Wallengren började 
köra racer med rullsto-
len redan på barnhabi-
literingen i Vänersborg 
och sedan dess har 
Gunilla varit inställd på 
att ta sig fram fortast 
möjligt.

Gunilla föddes 1979 med 
ryggmärgsbråck. Hon vet 
inget annat än hur det är att 
vara förlamad från midjan 
och nedåt. 1985 gick hon 
med i föreningen IK Driv-
ringen i Trollhättan fyra mil 
från bostadsorten Hålanda. 
Samma år gjorde hon sin 
första tävling. Än idag tävlar 
Gunilla för denna klubb.

Under sin ungdomstid 
testade Gunilla många andra 
sporter som ridning, rullstol-
sinnebandy, rullstolsbasket, 
men 1994 bestämde hon sig 
för att satsa på friidrott. Hon 
har otaliga meriter som frii-
drottare, flera SM och VM-
medaljer i olika valörer och 
har deltagit i två Paralympics 
i Peking och London.

Resan har inte alltid varit så 
lätt och om detta och mycket 
annat berättar Gunilla om 
lördagen den 9 februari då 
hon gästföreläser på Repsla-
garmuseet. Då får vi höra mer 
om med- och motgångar, om 
svårigheten att hitta spon-
sorer. Hur det går att förena 
idrott med arbete som funk-

tionshindrad.
Gunilla Wallengren berät-

tar om masskraschen i Peking 
och hur hon efter den och 
två dagars vila ändå gick ut 
och tävlade i flera lopp och 
lyckades komma till final på 
400 meter och sedan slå det 
Svenska rekordet med över 
två sekunder på 600 meters-
loppet. Vi får höra om hennes 
framtidsplaner, redan nu har 
hon börjat rulla mot Paralym-
pics i Rio.

På ett engagerat sätt och 
med smittande skratt berättar 
Gunilla Wallengren om sin 
idrottsresa.

Foto: Allan Karlsson

Wallengren föreläser om sin idrottsresa

Gunilla Wallen-
gren från Hålanda 
föreläser om sitt 
liv som idrottare 
när hon gästar 
Repslagarmuseet 
nästa lördag.

Övernaturliga väsen vävs 
in i ett musikaliskt äventyr 
när sagan om Pan och Syrinx 
berättas i Kultur på Mau-
ritzbergs regi. På söndag, 3 
februari gästas Mauritzberg 
av flöjtisten Kinga Práda 
med vänner. Vi får följa Pans 
sökande efter sin älskade, 
nymfen Syrinx, som pendlar 
mellan glädje, sorg, förtvivlan 
och hopp. För ett ögonblick är 
lyckan nådd, men så försvin-
ner Syrinx in i vassen. Pan skär 
då av ett vasstrå och binder 
en flöjt för att kunna förenas 
med henne i musiken. Men 
slutar han spela försvinner hon 
för alltid. För musiken står 
Kinga Práda, flöjtist verksam 
i Stockholm med rötter i 
Transsylvanien, och pianisten 
Stefan Lindgren. Berättar 
gör kompositören Stellan 
Sagvik.              ❐❐❐

Kammarmusikalisk saga på Kultur på Mauritzberg

Flöjtisten Kinga Práda kommer till Mauritzberg på söndag.

VARJE FREDAG 17-20

VÅRA ÖPPETTIDER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.30
Fredag öppet till kl 22.00

AFTER 
WORK

BUFFÉ MED TRE OLIKA RÄTTER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.00
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Starrkärr-Kilanda församlingStarrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-ÄlvängenAlafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

MusikcaféMusikcafé 
5 februari kl.18.30

Nols kyrka 

Ovan regnbågenOvan regnbågen
Musikalisk mix med 

Maria Edén, sång och violin 

och Emma Runegård, piano.


