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Annas konstverk
pryder lanthandeln
MJÖLBY
För 90 år sedan slog Gottlösa lant
handel upp sina portar. Mjölbys
konstrunda slår upp portarna återigen
ochAnna Ericsson ställer ut i den
gamla lanthandeln med både måleri
och konsthantverk.

– Jag har fått anpassa mig
till lokalen, för det är ju ett
galleri utan väggar, sade
AnnaEricssonsomställdeut
keramik, skulpturochmåleri
i den gamla nedlagda lant-
handeln.

Det gick förvånansvärt bra.
Keramikgodsochskulpturer
fick plats på butikshyllorna,
hängande i taket och på
diskarna. Målningarna fick
stå nedanför.

Anna själv bor 200 meter
bort, och det var hon som
övertalade ägarna Yvonne
och Hubert Jakobsson att
öppna sitt privata butiks-
museum.
Sin konstnärliga utbild-

ning har Anna Ericsson
genom Lunnevads folk-
högskola, och en av hennes
gamla lärare passade på att
titta inmedanCorren var på
plats.

På Lunnevads folkhögskola
hade hon ett smörgås-
bord av olika konstnärliga
inriktningar som slogs om
hennes intresse. Det blev
keramiken som vann, i alla
fall för tillfället.
Blandhennesalster sticker

de stora musselformade
skålarnaut,med spännande

färgnyanser och krakelerad
glasyr, där varje föremål
lever sitt eget liv.
– Jag älskar rakubränning

och ska bygga mig en raku-
ugn, sade hon.

Det som också fascinerar
henne är olika former av
reliefer. Ett packe dukar hon
fått avenhandvirkandedam
kom väl till pass och har
skapat mönster i hennes
skålar.
– Det kan göra lite ont när

någon annan har lagt ner
massor av timmar, sade hon
som fått återanvända deras
mödor och nu fått sola sig
i deras glans.
Återanvända material

finns med på olika sätt,
delar av valmokapslar, not-

häften, pärlor, hönsfjädrar,
ståltråd med mera får ingå
i hennes olika verk.
Oljemålningarna återger

konkreta föremål, såsom
särbons första barnskor,
blommor och fåglar. När
Anna Ericsson tyckte hon
hade målat nog med fåglar
villehongåvidare i sinkonst-
närliga utveckling. Då blev
det i stället ägg, säger hon
och skrattar.

Anna Ericsson är uppväxt
i Ödeshög och jobbar på
färghandeln Mjölby färg
och golv, där även intresset
för färgsättning kommer till
användning. Numera kan
hon kosta på sig att deltids-
jobba och ägna tre dagar
i veckan åt konsten.

Utställningen drog en strid
ström med folk, liksom
möjlighetenatt få seGottlösa
gamla lanthandel som är så
gott som orörd sedan den
stängdes 1979.
– Tar vi bort något, då

förlorar huset något av sin
själv, sade Yvonne Jakobsson
som visade det gamla butik-
lagret för besökarna.
Från början höll lant-

handeln till i boningshu-
set strax intill där Gustav
Sundström startade diverse-
handeln 1889.Närbarnentog
överbyggdesdennuvarande
lokalen, berättade Hubert
Jakobsson.

gunilla Rech
0142-36 96 14

gunilla.rech@corren.se

"
jag har fått
anpassamig

till lokalen, fördet
är ju ett galleri utan
väggar.

Anna Ericsson

Mjölby konstrunda
Mjölby Konstrunda är en
årligen arrangerad mötes-
plats där traktens konstnärer
öppnar sina ateljéer och
utställningslokaler.
Konstrundan, som hölls
i helgen, bjöd på 18 olika
utställningar i gallerier,
ateljéer och verkstäder

i Mjölby med omnejd. Flera
av konstnärerna hade också
bjudit in gäster som också
ställde ut.
FöreningenMjölby Konst-
runda är en del av kommu-
nens kulturliv och arbetar för
att främja och utveckla det
lokala konstlivet.

Tusenkonstnär. I Gottlösa lanthandel ställer Anna Ericsson ut keramisk skulptur och målningar. Foto: Tord Olsson

I dag
Mjölby
Boksläpp. Elisabet
Nemert, Sverigepremiär
för ”Ringens gåta”,
mingel, boksignering,
Mjölby bibliotek,
kl 18.30.
Utställning. Akvarell,
akryl, Lena Hjertén, Carin
Ivarsson Agge, Albacken
trädgårdskafferi,
kl 10–18.
Skridskor. Ishallen, utan
klubba, kl 8–15.30.
Film. Sagabio, ”The
Expendables 3”, kl 19.30.
Anonyma alkoholister.
Högliden 9, kl 18–19.30.
Mat. Skolorna: Tunn-
pannkaka, sylt.
Äldrevården. Boken,
Kungshöga, Äng
gården: Fläskpannkaka,
lingonsylt. fläskkorv,
pepparrotssås, potatis.
Blåbärssoppa.
Slomarp: Potatisbullar,
stekt bacon, lingonsylt.
Cevapcici, fransk
grönsaksröra, stekt
potatis. Sommarkräm,
mjölk.

Boxholm
Måndagskväll. Folkets
park, Boxholm, kl 18–21.
Naturum Sommen.
Öppet kl 11–17.
Mat. Stenbockskolan:
Potatisbullar, bacon,
lingon, salladsbuffé. Åsbo
skola: Pytt i panna, ägg.
Äldreboenden: Pannstekt
sill, löksås, potatis,
bukettgrönsak, alterna-
tivt Soppa Mexicana.

Ödeshög
Naturpromenad. Natur,
konst och kulturvandring
på Omberg, längs stigen
mellan Ellen Keys Strand
och Stocklycke hamn.
Naturum Omberg.
Öppet kl 10–17.
Rökstenen. Öppet
kl 10–17, guidning kl 12.
Mat. Skolorna: Köttbullar,
stuvade makaroner,
ketchup. Äldreboenden:
Köttbullar, sås, potatis.

MJÖLBY
Organisationen förnya tek-
niska förvaltningen i Mjöl-
by kommun ska gälla från
årsskiftet.Då läggsävenbe-
ställarorganisationen SEK
ner, beslutade kommun-
styrelsen i onsdags.
Själva reglementethur

nämnden skaarbeta antogs
däremot inte. Kommun-
styrelsen ska ävendiskutera
omhurmånga ledamöter
nämnden skaha.

Ny förvaltning
till årsskiftet


