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Britta Fransson och Tex Berg i det nyöppnade galleriet i den gamla ladugården på Garvaregården i Långasjö. FOTO: PETER LEJON

Från konstgalleri till bröllopsfest
LÅNGASJÖ

I Långasjö har det öppnats ett alldeles nytt konstgalleri. Britta och Jan-Erik Fransson har på Garvaregården
förverkligat en gammal dröm, och först ut bland konstnärerna är den välkände Tex Berg.
Makarna Fransson köpte Garvaregården 2001 sedan de hittat den utbjudna fastigheten på internet. De bosatte sig där året
därpå och har snabbt rotat sig. Jan-Erik Fransson ansvarar bland annat för utgivningen av Långasjös egen tidning
Träskoposten.
– Jan-Erik jobbade tidigare för bland annat ABB och vi har flyttat runt mycket. Vi har till exempel bott sju år i England och
innan vi kom hit bodde vi i Norrland, berättar Britta Fransson.
Var textillärare
Hon har varit textillärare och kommer ursprungligen från Boden i Norrland, och när hon och maken som nyblivna
pensionärer rotat sig i Långasjö tyckte hon att konstnären Tex Berg kändes bekant.
– Sedan mindes jag: Mina syskon hade Tex som lärare på läroverket hemma i Boden, så av flera skäl känns det helt logiskt
att börja med att visa hans härliga konst här på galleriet.
Galleri Garvaregården återfinns i den 130 år gamla ladugården som tidigare rymde Långasjö hembygdsförenings
gårdsmuseum. Det senare skall nu i stället byggas upp på Klasatorpet där nybyggnation pågår.
Fartfyllda målningar
Tex Berg är på halvårsbasis bosatt i Sidlandsmåla mellan Långasjö och Vissefjärda och resten av året tillbringar han i
Norrland. Han är välkänd för sina uttryck och fartfyllda målningar, ofta med Norrlandsmotiv, och hans senaste större projekt
var en stenskulptur som nyligen invigts.
– Försvarsområdet FO67 mellan Kalix älv och Torne älv finns inte längre, och min skulptur finns där nu som minne, berättar
konstnären.
Bröllopsfest
Galleri Garvaregården öppnade officiellt på lördagen. Tex Bergs exposé pågår fram till 6 juli och därefter väntar utställningar
med textil, skulptur, glas och keramik.
– Och när galleriet stänger för säsongen i september skall vi faktiskt ha bröllopsfest här. Vår son Fredrik Fransson och hans
sambo bor i Stockholm, men de trivs så bra i Långasjö, säger Britta Fransson.
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