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SURTE. Hon är inte den 
skrytsamma typen.

Margareta Bertling 
är ödmjuk inför sitt 
konstnärskap, trots att 
väggarna är fulla av 
utomordentligt vackra 
verk.

I över 20 år har hon 
hållit målarkurser 
och inspirerat många 
alebor.

För det får hon nu ett 
belöningsstipendium på 
3000 kronor. 
Inspirationen hämtar hon i 
stunden, på nya platser eller 
kanske allra helst vid havet. 

– Havet har alltid fascine-
rat mig, jag vet egentligen 
inte varför, men jag åker 
ibland ut till vattnet bara för 
att måla. 

Påståendet stärks av ota-
liga tavlor föreställande 
svallande vågor med vita 
gäss, ibland invid en klippa 
– ibland mot en öppen hori-

sont. 
Ett annat favoritmotiv är 

karnevaler med vackra färg-
sprakande kläder och mycket 
dans och liv. 

– Den här föreställer kar-
nevalen i Hammarkullen, 
säger Margareta Bertling 
och pekar på en stor målning 
ovanför soffan. 

Hon målar i olja, akryl och 
akvarell.

– Det blir mer och mer 
akvarell, men tidigare målade 
jag helst i olja. 

I över 20 år har hon hållit 
i målarkurser, på ABF såväl 
som på Vuxenskolan och 
många alebor har hittat 
inspiration till konsten 
genom henne. 

Jobbat som grafiker
Hon ligger även bakom de 
vackra väggmålningarna av 
den gamla hyttan på Surte 
glasbruksmuseum.

Surte är hennes hemort 
och hon är medlem i Bruks-

ongar, även om kvällsträffen 
på senare tid krockat med 
dagen då hon målar kroki på 
Göteborgs konstnärsklubb. 

I hennes arbetsliv har hon 
bland annat jobbar som gra-
fiker på Aftonbladet, fram 
tills redaktionen flyttades 
från Göteborg. 

Innan dess har hon stu-
derat på olika konstskolor, 
bland annat på Konstindu-
striskolan som 18-åring.

När hon nu får Ale kom-
muns belöningsstipendium 
på 3000 kronor för ett långt 
och engagerat konstnärskap 
behöver hon inte fundera på 

vad hon ska göra med peng-
arna.

– De går nog åt till färg 
alltihop. Det är roligt att bli 
uppmärksammad, även om 
jag inte tycker så mycket om 
att synas i offentligheten. 

JOHANNA ROOS
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Bingoavslutning 
i Skepplanda
I tisdags var det säsongs-
avslutning på SPF:s bingo 
i Skepplanda bygdegård. 
Ett 40-tal spelare bjöds 
på spel med bra utdelning 
och vid fikarasten bjöds de 
på en god jultallrik samt 
kaffe och kaka.

Kommittén hade star-
tat tidigt och dukat samt 
fyllt de goda jultallrikarna. 
All heder åt dem. En del 
spelare var extra nöjda 
vid hemgång då de vunnit 
fina saker på lotteriet och 
kanske även haft en eller 
annan bingo.

Bingokommittén upp-
vaktades med blommor 
och presentkort som tack 
för detta år. Vi ses igen 
den 7 januari.

Laila Magnusson

Under ledning av Claes 
Andersson, Nödinge, har 
ett 35-tal medlemmar i 
SPF Alebygden fördjupat 
sina vinkunskaper. Claes 
som är mångårig medlem 
i Munskänkarna började 
med en snabbkurs i vin-
provning. Sedan fick vi lära 
oss att samma druva kan 
smaka olika beroende på 
från vilken världsdel den 
härstammar. Vi provade 
druvan pinot noir från 
Frankrike, USA, Nya 
Zeeland och Argentina. 
Denna druva är mycket 
svårodlad men alltfler 
“nya” länder har lärt sig 
tekniken. Deltagarna var 
mycket nöjda med kursen 
och vi fick också med oss 
att det är stor skillnad på 
att dricka vin och att smaka 
på vin. Det senare är en hel 
vetenskap. Alla önskade 
också att det skulle bli en 
fortsättning till våren.

Lennart Mattsson

SPF Alebygden 
studerar vin

Gunnel Liedberg testar 
ett av vinerna.

Inspirerar. Margareta Bertling fascineras av havet, men målar lite av varje. Nu får hon ett 
belöningsstipendium från Ale kommun för engagemanget med sina målarkurser.

– Margareta Bertling får 
belöningsstipendium

Konsten att inspirera
Ålder: ”Onödigt vetande”
Bor: Surte
Familj: Två vuxna barn
Gör: Pensionerad grafiker, målar 
tavlor. Har hållit målarkurser i Ale 
i över 20 år.
Intressen: Måla, teckna och läsa
Ser mest fram emot i jul: ”Jag är 
inte så förtjust i jul och att gå och 
pynta är inte min stil.”
Vad önskar du dig i julklapp: 
”Jag bryr mig inte om det heller, 
men jag önskar att det blev fred 
på jorden.”
Aktuell: Får 3000 kronor i 
belöningsstipendium från Ale kom-
mun för att genom ett långt och 
engagerat konstnärskap ha mött 
och inspirerat många Alebor. 

MARGARETA BERTLING

BOHUS. I tre år arbe-
tade han med filmen 
”Livet på Surte” – en 
dokumentär om det 
gamla brukssamhället. 

Premiärvisningen i 
glasbrukets konferens-
lokal lockade storpublik 
och succén har inte 
låtit vänta på sig. 

Nu får Anders Lundin 
ett belöningsstipen-
dium på 3000 kronor 
från Ale kommun.

– Det känns väldigt roligt! 
Kul att folk uppskattar det 
man gör och att filmen 
blivit så väl mottagen. De 
som själva levt och verkat i 
Surte under brukstiden kan 
förhoppningsvis minnas till-

baka och de som inte visste så 
mycket innan har kanske fått 
en ny bild av brukssamhället.

Han har redan sålt ett par 
hundra exemplar av doku-
mentärfilmen ”Livet på 
Surte” och fler lär det bli.

I filmen har han intervjuat 
såväl tidigare bruksarbetare 
som dåvarande direktören 
för förpackningsföretaget 
PLM (AB Plåtmanufaktur).

Material har inte varit 
svårt att hitta och under 
resans gång har han träffat på 
många personer med spän-
nande historier att berätta. 

– Filmen har nu hunnit 
visas på flera ställen och 
efter varje gång kommer 
det fram människor som vill 
berätta om sina minnen. Det 
är roligt att höra och man 

får alltid lära sig något nytt, 
säger Anders Lundin. 

– Får kulturstipendium för ”Livet på Surte”
Prisad dokumentärfilm

Uppskattad film. Anders Lundin, som gjort dokumentär-
filmen ”Livet på Surte” om det gamla brukssamhället, får 
3000 kronor i belöningsstipendium från Ale kommun. 

ANDERS LUNDIN
Ålder: 48
Bor: Bohus
Familj: Fru Anchalee, Jittarin 15, 
Chanisara 14 och Oliver 1,2 
Intressen: Musik, film och mark-
nadsföring
Ser mest fram emot i jul: Att få 
vara ledig med familjen
Önskar sig i julklapp: En vit jul 
Aktuell: Får Ale kommuns belö-
ningsstipendium på 3000 kronor 
för sin dokumentärfilm ”Livet på 
Surte”.
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