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ÄLVÄNGEN. Ur jord och 
Eld är namnet på Rep-
slagarmuseets som-
marutställning, som 
invigs söndagen den 26 
maj.

En härlig blandning 
av smide och keramik 
med keramikern Mirja 
Brimse samt smeden 
Moa Brimse, båda från 
Lerum. 

Mirja och Moa är mor 
och dotter som på ett 
skickligt och komplet-
terande sätt utnyttjar 
de två urkrafterna jord 
och eld för att skapa 
undersköna ting. 

Mirja Brimse är uppvuxen 
på Gotland, med en mor 
som var krukmakare, så leran 
har alltid varit närvarande i 
hennes liv och hon var ofta 
i krukmakeriet och hjälpte 
sin mamma. Mirja har leran 
i blodet så att säga. Som ung 
hade hon dock andra planer 
än att bli keramiker, men 
efter många stickspår fast-
nade hon ändå för leran.

Sedan 1992 har hon 
jobbat heltid med detta 
material.  Efter alla dessa 
år är Mirja fortfarande för-
undrad och fascinerad över 
lerans alla möjligheter. Mirja 
tycker leran är ett under-
bart material att jobba med, 
tänjbart förlåtande, men det 
kan också vara bångstyrigt. 
Enligt japanerna tar det 
minst tio år att lära sig dreja. 

Hon har gått många kurser 
men är i stort sett självlärd.

Vardag och fest
Fåglar har alltid fascinerat 
Mirjam och inspiration har 
hon fått från afrikansk och 
indiansk konst. Mirjam till-
verkar brukskeramik som 
man blir glad av. Färgglada 
och spralliga föremål som 
man kan använda både till 
vardags och fest såsom fro-
diga vackra fat, tekannor, 
koppar och krukor samt färg-
sprakande fåglar för trädgår-
den med mera. Hon arbetar 
huvudsakligen i stengods.

Mirja är dag med i Kor-
pens lustgård i Alingsås (som 
är ett hantverkskollektiv) 
och på sommaren i Falkäng-
ens hantverksby i Hällekis. 
Mirja brukar också delta i 
olika hantverksmässor, bland 
annat i Hjo och i Båstad. Så 
ni som får mersmak efter 
denna utställning, vet vart ni 
ska åka. 

Mångsidigt material
Mirja flyttade så småningom 
till Lerum där dottern Moa 
Brimse växte upp. Med en 
sådan mor som Mirja fick 
Moa tidigt smak för ska-
pande. Tidigt blev hon dock 
varse att järn och inte lera var 
hennes material. 

– Att få forma ett så fantas-
tiskt och mångsidigt material 
med redskap som inte för-
ändrats sedan urminnes tider 
är fantastiskt. Järnets alla 

nyanser är för mig underbart 
vackert, säger Moa Brimse.

När Moa fick kontakt med 
smeden och sin blivande 
mentor Hans Gunnar Olaus-
son tog resan fart. Med hans 
stora hjälp och många tips 
kom hon vidare till Säter-
gläntan, Hemslöjdens gård i 
Insjön, Dalarna, I Säterglän-
tan studerade hon folkligt 
smide i två år. Hon smidde 
ett antal gravkors, grin-
dar, koskällor, grytställ och 
mycket mer.

De senaste åren har Moa 
arbetat heltid, samtidigt som 
hon har studerat på heltid – 
grafisk produktion med digi-
talt tryck och webbdesign. 
Så mycket fritid har hon 
inte just nu. När det blir tid 
över hittar vi henne i smed-
jan på Kolborydgård utanför 
Lerum.

Mor och dotter har länge 
pratat om att ha en utställ-
ning tillsammans och nu blir 
det äntligen av på Repsla-
garmuseet. Förhoppnings-
vis blir det fler utställningar 
framöver.

På vernissagedagen är 
både Moa och Mirja närva-
rande så då går det bra att 
ställa frågor om teknik och 
material eller passa på att 
köpa någon fin present till 
försommarens festligheter 
som student, konfirmation 
bröllop med mera.

Utställningen pågår till 
och med den 18 augusti.

❐❐❐

Sommarutställning invigs 
på Repslagarmuseet
– Smide och keramik visas upp

Ur jord och Eld, med keramikern Mirja Brimse samt smeden Moa Brimse, är namnet på den 
sommarutställning som invigs på Repslagarmuseet i Älvängen söndagen den 26 maj.

Torget 2, Kungälv. www.farshatt.se   

Fars Hatt:  
Morsdagsmiddag

3 rätter 355:-
Söndagen den 26 maj. 
Förrätt, varmrätt, hemlagad 
dessertbuffé och kaffe.

Två sittningar. Egen buffé  
och lekrum för barnen. 

Boka bord: 0303-109 70.

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF BJUDER IN TILL
FOTBOLLSSKOLA PÅ SJÖVALLEN
17 - 20 juni kl 09.00-13.00.
Flickor och pojkar födda 00-06

Välkommen till Ahlafors IF:s fotbollsskola som även i år 
arrangeras på härliga Sjövallen. En skön och kul start på 
sommarlovet!
 
Även i år samarbetar vi med Vakna som kommer att köra 
”värderingsövningar” mellan bollpassen.

Under veckan kommer vi också att få besök av spelare från 
IFK Göteborg.

För att orka hela dagen serveras lunch i form av varm mat. 

Alla deltagare får ett paket med fotboll, t-shirt och 

Ahlafors IF står också för skjuts till och från Himlaskolan samt 
Ahlafors Fria Skola dessa dagar.

Kostnad: 300:- som sätts in på AIF:s bankgirokonto: 5437-5142

SISTA ANMÄLNINGSDAG 5 juni, AVGIFT 300 kr
Anmälan och frågor till Carolin Larsson.
E-post: carolin.larsson@skf.com
Mobil: 0703 –67 23 78

www.ahlaforsif.se

Dessa frågor behöver vi ha svar på vid anmälan:
- Barnets namn och ålder
- T-shirtstorlek
- Skall barnet hämtas/lämnas på fritids?
- Eventuella allergier
-  Får barnet bada under uppsikt av vuxen i 

samband med fotbollsskolan?
-  Får barnet vara med på bild på internet? 

ahlaforsif.se, sociala medier etc
- Förälders namn, mobil samt e-post 
- Övrigt


