Märta Kurlberg
Vår donator och stödjare Märta Kurlberg har avlidit lugnt, stilla och värdigt i
sitt hem i Skärhamn. Märta blev nästan 95 år.
1947 kom Märta till Åstol för sin första tjänst som lärare i fortsättningsskolan i dåvarande Rönnängs kommun. På Tjörn kom hon dock att bli kvar
under hela sin yrkesverksamhet. När grundskolan införs och Bleketskolan
är klar i början på 1960-talet blir hon hemkunskapslärare fram till våren
1978, då hon pensionerar sig.
Den viktigaste anledningen till att Märta blir Tjörn trogen i sextiofem år är
att hon i slutet på 1940-talet träffar skärhamnssonen och konstnären Tore
Kurlberg. De gifte sig i början på 1950-talet och flyttade in i Tores
föräldrahem på Välgångsvägen, där de kom att bo för resten av sina liv.
I slutet på 1990-talet diskuterade Märta och Tore hur de skulle kunna stödja
bildkonsten i sitt närområde. I diskussionen fanns både konsthall och
stipendium. I maj 1998 avlider Tore innan allt är klart, så det blev Märta
som fick genomföra deras idé.
I augusti 1999 bildades Stiftelsen Tore och Märta Kurlbergs Minnesfond vars
uppdrag är att dela ut stipendier till yrkesverksamma konstnärer i de fem
kommunerna Tjörn, Orust, Stenungsund, Kungälv och Uddevalla. Fram tills
idag har 16 konstnärer fått ta del av Märtas och Tores välvilja.
2002 skänker Märta ett större antal av Tores målningar till den nybildade
stiftelsen Tore Kurlbergs Efterlämnade Konstskatt. Syftet med denna är att
göra Tore Kurlberg och hans konstnärskap känt bland en större allmänhet.
Jag var arbetskamrat med Märta på Bleketskolan, men jag lärde väl inte
känna henne som person förrän i slutet på 1990-talet, då vi gemensamt
förberedde Minnesfonden. Det är få människor där samtalet om de stora
livsfrågorna kunde föras på ett sådant sätt, som det gjordes med Märta. Lika
intressant att höra hennes ödmjukhet och förnöjsamhet inför livet och
evigheten, lika intressant var det att höra henne berätta om barndomens
lekar och leverne vid Lagans strand.
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