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ras istället den här sommaren - med start på lördagen
då vernissage hålls för det
välkända konstnärsparet
KristinaFällman ochBertil
Lindberg.
De bor sedan drygt 40 år
på Potatisgatan i Åfors och
under de senaste fem åren
har de gemensam atelje i Eriksmåla; närmare bestämt

runt.
På Galleri Garvaregården
visar de bilder som har tillkommit under de senaste
två åren.
- Vi målade-frenetiskt inför förra sommaren, men
sedan ställdes det ju in, så
nu kan vi visa en del av vad
som har tillkommit under

De skiljer sig åti-konstoärligt uttryck, men de förenas av klara, starka färger.
Kristina Fällman visar ett,
kan man säga, expressionistiskt naturmåleri där naturens egna färger intensifieras.
- Det blir inte fotografiskt. Man kan säga att jag
har hämtat alla motiven

tycker om återspeglingar i
vatten. Antingen Åfors eller
byn K-årahult som ligger intill, säger Kristina Fällman
som använder oljefärg i sitt
måleri.
Bertil Lindbergs måleriska
måleri är i hög grad anekdotstyrt eftersom han är intresserad av goda historier,

- En målning är från när
segelflyg introdocerades i
Sverige och flygplanet barnnade i en 35 meter hög tall.
En annan målning är från
när min kusin, som var
bergsklättrare tidigare, blev
hängande i fem timmar på
Mont Blanc under ett snöoväder som gjorde det
omöjligt att klättra vidare.
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utställning varar under en
månad. Nästa utställare på
Garvaregårdeo är Lesley
Warrington och Maria Pohl
och den utställningen öppoas den 3 juli.

-

Peter Lejon

Text
peter.lejon@barometem.se

En lummig naturpark har skapats mitt i Långasjö
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Det är två år sedan det se
nast gick att besöka konst
utställning på Galleri
Garvaregården. Corona
kom i vägen, men när galle
riet nu öppnar på nytt har
Britta och Jan-Erik Frans
son kommit en bra bit
i arbetet med sin lummiga
naturpark.
Beslutet om att inte öppna
galleriet vid Kyrkvägen för
ra sommar�n kom ganska
tätt inpå öppningen i början
av juli.
- Det var jättetråkigt och
inget lätt beslut.men det
kändes alldeles för ovisst
och kanske inte heller rätt
mot de konstnärer som vi
hade skrivit kontrakt med.
Vi kom istället överens med
dem om att de skulle ställa
ut i år istället - om det skul
le gå, och nu verkar det som
att vi kan göra detta på ett
säkert sätt, säger Britta
Fransson.
Pandemin är inte över, men
srnittspridningen har, en
ligt myndigheterna, gått
ner markant på sistone.
- Vi kommer givetvis att
ha handsprit på plats och
uppmana alla besökare att
hålla avstånd, säger Jan-Er-

Vi har valt växter
som passar i en
naturlig miljö och
parken. om man
nu ska kalla den
så. ska kännas
som att vara I na
turen; en delvis
tyglad natur.
��
.Jan-Erik Fransson

Jan-Erik och Britta Fransson i naturparken som finns i anslutning till deras Galleri Garvaregården .
ik Fransson.
Paret öppnade galleriet
2007 och det har blivit en
väl inarbetad tradition för
konstintresserade att besö
ka Garvaregårdens tre som
marutställningar.
Parallellt med galleriet
har Jan-Erik ochBritta ock
så jobbat med en hägrande

naturpark invid och bakom
stallbyggnaden där galleri
et är inrynlt.
- Vi blir väl aldrig klara,
för sådana här projekt änd
ras ju alltid lite steg för steg,
men i synnerhet Jan-Erik
har jobbat väldigt mycket
med området bakom stallet
- där det tidigare var sank-

mark och helt igenvuxet
med massvis av kirskål och
nässlor.
Är det något som återstår
att göra i parken?
- Den ska ju underhållas,
och så ska jag i dagarna bör
ja med att bygga en passan
de vedbod, säger Jan Erik
Fransson.

FOTO: PETER LEJON

Det är inget litet arbete
som Jan-Erik Fransson
gjort under de senaste åren.
Marken har grävts ur och en
rofylld vattenspegel har
skapats. Promenadstigar
täckta med träflis letar sig
fram och mängder av växter
har planterats.
- Än så länge har det inte

kommit upp så mycket väx
ter, men när värmen kom
mer börjar det växa. Vi har
valt växter som passar i en
naturlig miljö och parken,
om man nu ska kalla den så,
ska kän nas som att vara i
naturen; en delvis tyglad
och tillgängliggjord natur.
säger Jan-Erik Fransson.
Vid stallet har det också
planterats många växter:
framför allt grönsaker.
- Vi har problem med
sniglar, och med vildsvin.
men vi har satt upp eltrådar
för att hålla båda borta. Vi
hoppas att det ska fungera,
säger Britta Fransson.
Peter Lejon

