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ÄLVÄNGEN. Lördagen den 7 september 
är det återigen dags för Repslagarmuseets 
satsning Öppen scen. När Repslagarmu-
seet anordnade detta förra gången blev det 
stor succé . Du som har en talang och vill 
visa den, har nu chansen. Scenen är din!

Det kan vara allt ifrån sång, musik, trol-
leri, akrobatik, svärdsslukning, med mera. 
Ingen talang är för udda för att visas upp. 
Bara den är bra.

Malin Jansson, som har varit initia-
tivtagare till Öppen scen, tänkte i första 
hand på alla ungdomar när hon startade 
upp verksamheten. Ungdomar som har 
talang och skulle vilja uppträda, men inte 
har någon scen att tillgå. Tanken är inte 
att vara en konkurrent till Mötesplats 
Ungdom utan snarare ett komplement.

Du behöver inte vara ung för att delta. 
Alla som har en talang är naturligtvis väl-
komna. Artisterna som kommer att delta 
presenteras på museets hemsida. Varje 
artist ansvarar sedan för sin egen mark-
nadsföring.

❐❐❐

Repslagarmuseets satsning på Öppen 
scen fortsätter i höst, med start lördag 
7 september. En av de talanger som tagit 
chansen att visa upp sig i Älvängen är 
Jonny Mauritzen.

Öppen scen på
Repslagarmuseet

LÖDÖSE. Det blir ingen Mattismarknad i 
Lödöse den 21 september. Arrangemanget 
har blåsts av. Orsaken är ett svalt intresse 
från hantverks- och djurutställare.

– Tyvärr så är det mycket annat som 
händer i vår region just denna lördag. Det 
fanns ingen annan utväg än att ställa in, 
säger Tord Andersson.

Årets Mattis kommer emellertid att 
utses, men det sker istället lördagen den 7 
september då Destination Ale/Lilla Edet 
äger rum.

– Det finns ingen anledning att gräma 
sig utan vi tar nya tag och förhoppningsvis 
kan det bli en marknad nästa höst, avslutar 
Tord Andersson.

JONAS ANDERSSON

Mattismarknaden 
inställdSommarhatt:  

Bryggfinal!

Torget 2, 442 31 Kungälv   
0303-109 70, www.farshatt.se

Fredagen den 30 augusti
Mat, dryck, musik och hög stämning. 

DJ: Tompa.

Boka bord för att försäkra dig om de  
bästa platserna vid älvkanten!

Åldersgräns: 18 år.

ÄLVÄNGEN. Bastabinne är ett hantverk 
som kräver tålamod, envishet och finger-
toppskänsla. Ingrid Andreasson, mästar-
slöjdare från Ödenäs, ställer exklusivt ut 
”Bastabinne-Vävnader”. Utställningen visas 
på Repslagarmuseet och invigs söndagen den 
1 september och är en lustfylld och färgglad 
utställning bestående av sillakassar, mattor 
och vävnader.

Ingrids atelje ligger i den lilla byn Ödenäs 
mellan Alingsås och Borås. Där arbetar 
Ingrid med vävning och bastbinne. Hon 
väver framförallt kyrkotextil och vävnader 
för privat och offentlig miljö.

Genom Ödenäs hembygdsförening, släk-
tingar och grannar kom Ingrid på allvar i 
kontakt med bastabinnet när hon flyttade till 
Ödenäs för snart 50 år sedan. Hennes pappa 
band kassar och Ingrid kan räkna sig som 
bastabinnare i fjärde generation, trots att 
hon inte lärde sig hantverket förrän hon var 
vuxen. Helgas Lasse lärde Ingrid att ta bast, 
då han var mycket angelägen att hon skulle 
fortsätta med hantverket. 

Bastabinne är ett gammalt hantverk. 
Slöjdmaterialet är granbast. Det tar man från 

en tät vuxengran, som man kapar i 75 centi-
meter långa kubbar och klyver. Kärnan tar 
man bort och sedan kokar granbitarna i en 
speciell bastagryta tills ytbarken släpper. När 
trädet är färdigkokt skär man upp bast med 
en kniv och drar loss den för hand. Sedan 
snor man ihop två-tre bast till en tott som 
man bindor maskor av eller väver av. 

Bastabinne var det hantverk som i första 
hand blev inkomstkälla för de som inte 
hade skogs- eller jordbruksmarker tillräck-
ligt stora att leva på. I Ödenäs kom det att 
utvecklas till en hemindustri. Man hade 
sen gammalt tillverkat rep, mjärdar, mattor 
och fiskkassar för husbehov av träbast. När 
befolkningen ökade under 1800-talet kom 
hemslöjd och hantverk att bli en nödvändig 
inkomstkälla.

Ingrid Andreasson tillverkar fortfarande 
gamla traditionella föremål av granbast, men 
har utvecklat hantverket till ett modernt bas-
tabinne. Dels genom att hitta på nya produk-
ter, till exempel kassar med läderhandtag, 
servetthållare, bordlöpare dels genom att 
modifiera själva hantverket genom att kom-
binera det med vävning och på så sätt skapat 

många nya varianter på ett gam-
malt hantverk, som mattor, tablet-
ter, men även mer ovanliga saker 
som hängmattor och pallar.

Ingrid har ställt ut på ett flertal 
ställen. Hon håller föredrag och 
demonstrerar hantverket. Hon har 
erhållit flera utmärkelser, bland 
annat 2012 mottog hon utmärkel-
sen ”Mästerslöjdare” för sitt arbete 
att bevara och utveckla bastabin-
net. Det utdelades på Nordiska 
museet, när hemslöjden firade sitt 
100-årsjubileum

Ingrid Andreasson har tillsam-
mans med Kerstin Ingborn byggt 
upp Centrum för Bastabinne, 
Ödenäs hembygdsförenings lilla 

Mästerslöjdare ställer ut i Älvängen

Ingrid Andreasson från Ödenäs har producerat utställ-
ningen Bastabinne-Vävnader som kommer att visas på 
Repslagarmuseet i Älvängen 1-22 september.

museum, som öppnades i januari 2006.
På vernissagedagen invigningstalar 

hemslöjdskonsulent Susanne Harrysson. 
Besökarna kommer att bjudas på en mycket 
vacker och inspirerande utställning. En hyll-
ning till ett gammalt unikt hantverk!

Du som vill veta mer om bastabinne kan 
besöka Repslagardagen den 21 september då 
Ingrid  själv kommer att visa hur hantverket 
går till. Du kan också kommna och lyssna på 
Ingrids föredrag onsdagen den 11 septem-
ber.

❐❐❐

Känn ingen sorg
Söndag 1 september kl 18
Tisdag 3 september kl 19

Entré 80 kr

Smurfarna 2
Lördag 7 september kl 15
Söndag 8 september kl 15

Hur många kramar finns det i världen
Söndag 8 september kl 18

Onsdag 11 september kl 19

Monica Zetterlund
Söndag 15 september kl 18
Onsdag 18 september kl 19

Entré 80 kr

Flygplan
Söndag 29 september kl 15

Nu finns biljetter till:
Irländsk Folkmusik 

med Din Aengus Live
20 september kl 19, Medborgarhuset

Filiokus Fredriks Trollericirkus
21 september kl 14, Medborgarhuset

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!


