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BILDSPEL

Ijaz Aamir har kaklat bilen som en del av sin praktik. Foto: Pär Persson

Mosaikbeklädd bil i
Orrholmsgaraget
KARLSTAD: Senaste tillskottet
Ett nytt konstverk tar form i Orrholmsgaraget.
Den här gången är det passande nog en bil som hängts upp på väggen,
itusågad och mosaikbeklädd.
Kakelsättaren Ijaz Aamir har smyckat den gamla folkvagnen – med
konsulthjälp från Pakistan.

Efter klassisk musik, mosaikfisken OrrCorallen och andra konsthappenings nere i
det stora garaget på Orrholmen är det nu
dags för det mest naturliga, en bil. Återigen
är det eldsjälen Torbjörn Eriksson som ligger
bakom projektet.
– Detta är ett världsunikt konstverk. En tysk
bil i ett svenskt garage, klädd med kakel från
Italien och Turkiet, gjord av en hantverkare
från Islamabad i Pakistan, säger Torbjörn
Eriksson.
Den ovanliga bilen är helt klädd med
kakelbitar i olika färger.
– Men på baklyktan har jag satt gamla

Bildspel: SverigeUngern
2007-06-20 Det var
folkfest på Tingvalla IP i
Karlstad när Sveriges
fotbollsdamer hade
målkalas mot Ungern i
EM-kvalet.
NWT:s Mikael Lindblom
bevakade matchen och
här är hans bildspel.
Se till att ljudet är
påslaget på din
dator! Läs mer

NÖJE

Snart slutsålt till
Arvikafestivalen

Den mosaikbeklädda gamla
folkvagnen passeras av tusentals
människor nere i det stora
garaget. Foto: Pär Persson

2007-07-05
Arvikafestivalen blir med
all säkerhet helt utsåld i
år.
På onsdagen kunde
arrangörsföreningen
Galaxen meddela att de
sålt drygt 14 300 biljette
av de 15 000 som släpps
Dessvärre meddelar de
också de första
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svenska kopparmynt, säger Ijaz Aamir.

också de första
avhoppen. Läs mer

Praktik
Han har bott i Sverige i sex månader.
Smyckningen av bilen är en del av den
praktik han gör under sin svenskautbildning.
Hans släkt är kakelsättare sedan
generationer och familjen i Pakistan följer
projektet med stor nyfikenhet och goda råd.
– Vi har varit dåliga på att utnyttja
hantverkskompetensen som finns hos
många invandrare. Praktiken är bra, det är
ett sätt att lära sig fackuttryck och att
komma in på arbetsmarknaden, säger
Anders Ljunggren, praktiksamordnare på
svenska för invandrare (SFI).
Nu fattas bara däck för att bilhalvan ska vara
komplett, och så en invigning förstås.
– Vi hoppas på att Chuck Berry ska inviga
när han är i Karlstad. Han är intresserad av
bilar så vi har tagit kontakt med hans son
och frågat, säger Torbjörn Eriksson.

KULTUR

Skärvor av kakelplattor bildar ett
mosaikmönster som täcker hela
bilen. Foto: Pär Persson

Backspegeln har lämnats blank och
baklyktan är klädd med kopparmynt,
resten av bilen täcks av små
kakelskärvor. Foto: Pär Persson
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Ny Lerin-bok
presenteras i
Värmländsk kultur
2007-07-05 Uttrycket
”fullmatat” får en
speciell innebörd av
Värmländsk Kulturs nya
nummer.
Tidskriftens
dubbelnummer (34/2007) har
sommarläsning som tem
Birgittorna Leander och
Rosén är gästredaktörer
innehållet är härligt
spretigt: Det vitt
syftande temat tillåter
det, möjligheten har
verkligen utnyttjats.
Läs mer
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Arbetsförmedling Karlstad

Hitta jobb i din hemort idag! Jobs.se Recruitment Made Simple.

StepStone har lediga jobb inom alla
områden!
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Lokalsidorna - senaste nyheterna från din ort: Dalsland Västerdalarna
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Etanolfabrik presenteras i Almedalen
45-åring stoppad – drack starköl när han körde
Nej fyra gånger till fler vapen
Hur skall Filipstad fira 400-årsjubileum?
Brevduva på oväntat besök
55-åring anhållen misstänkt för upprepad
hustrumisshandel
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