
Konstnärer/hantverkare ställer ut på Galleri Smedjan 
I samband med den nystartade musiksatsningen ”Sommarmusik på Lundsberg” 7:e till 14:e juli 

kommer fyra konstnärer/hantverkare att ställa ut på Galleri Smedjan vid Café Strömstaren i 

Lundsberg. Tre av konstnärerna ställde senast ut tillsammans sommaren 2011 i Bjurbäcken. 

I Storfors informationstidning “I frêske lufta”, sommarutgåvan, finns artiklar både om 

Kammarmusikveckan och om att besöka “Prinsarnas Skola”, tidningen finns även on-line. 

Besök även www.rivgosch.ch/sommarmusik2019 för program och eventuella programändringar! 

 

Måleri färg och form - Marianne Rosander 

”Fantasin gör allt, den största utmaningen just nu är nya återvunna material som färgflagor och 

foto.” Marianne Rosander har gjort sig känd på utställningar under Norrköpings Kulturnatt, som 

sedan 1986 arrangeras sista lördagen i september varje år. Hon arbetar med och ställer regelbundet 

ut både måleri och skulptur och hon var en av de konstnärer som ställde ut i Bjurbäcken 2011.  

                                    

 

 

  

https://issuu.com/freskelufta/docs/ny_tidning_sommartidning_f_r_webben
http://www.rivgosch.ch/sommarmusik2019


Måleri - Erna-Britt Carlsson 

Är en av konstnärerna i konstnärsgruppen i Furuvik/Lungsund som har haft många utställningar i 

Skåne och Värmland, samt tillsammans med konstnärskollegorna i Värmland. Erna-Britt är sedan 

30år bosatt i Värmland men besöker ofta Skåne och speciellt Ystad, där hon växte upp, senare 

studerade Erna-Britt till sjuksköterska i Lund på SSSH. Konsten har alltid varit en viktig del i Erna-Britts 

liv. Motiven är från naturen, utsikter från fönstren hemma, Värmländsk skog och sjö. Besök på Öland 

har satt sina spår i skapandet. 

”Att måla har på senare år blivit ett slags meditation, ett sätt att samla tankar, det ger kraft och ro” 

 

 

  



 

Glaskonst – Inger Boman 

I början av 2000-talet utökade Inger Boman sin material-repertoar genom att gå flera kurser i 

glasfusing (sammansmältning av glas) och byggde sedan upp en egen verkstad, där hon framför allt 

framställer glasfat och smycken. För de färgade faten använder hon sig av Bullseye glas från USA, de 

ofärgade är gjorda av floatglas (fönsterglas), som slumpats och därefter sandblästrats. De smycken, 

som ingår i Inger Bomans kollektion, har fullfusats (helt sammansmälts) med ett eller två lager 

Bullseye glas och ett eller två lager dikromatiskt glas (ett glas som förändras beroende på 

ljusförhållande och betraktningsvinkel) och försetts med öglor av finsilver. 

Inger Boman är också initiativtagare till den 2017 lanserade plattformen för kulturella och kreativa 

tjänster i Europa, lookforskill.com, vars vision är att stödja och stimulera utövare inom den kulturella 

och kreativa sektorn. Tjänsten är helt gratis. 

 

         

 



 

Trähantverk - Sven-Erik Thor 

Trähantverk ligger i släkten – morfar från Småland täljde träskedar och far var rammakare i 

Stockholm. Att arbeta med trä är både spännande och avkopplande. Det har blivit fågelholkar - fåglar 

är ett annat intresse, fotskrapor, våningssäng och solstolar i olika träslag, storlekar och form. När 

man jobbar med trä blir det mycket spill som kommer väl till pass för non-figurativa verk.  

    


