
A V L I D N A  S A L A K O N S T N Ä R E R S  S Ä L L S K A P  

Verksamhetsberättelse september 2014 – december 2015 

 

Styrelsen för Avlidna Salakonstnärers Sällskap får härmed avge följande 

verksamhetsberättelse för tiden september 2014 – december 2015: 

 

Studiecirkel 

Tankarna på en studiecirkel, I Avlidna Salakonstnärers Sällskap, började ta form redan i 

december 2013. Kristina Österberg, då innehavare av Ångbageriet, var omedelbart 

entusiastisk och efter diverse förberedelser kunde vi starta cirkeln den 30 september 2014 i 

samband med första utställningen. Vi genomförde totalt åtta cirkelträffar med avslutning 

den 20 januari 2015.   

 

Bildande av förening 

Redan under hösten 2014 insåg vi att vi inte skulle hinna gå igenom samtliga avlidna 

Salakonstnärer i studiecirkeln, varför vi den 11 november beslöt att bilda föreningen Avlidna 

Salakonstnärers Sällskap. En interimsstyrelse utsågs bestående av Kristina Österberg 

(ordförande), Ingvar Gustafsson, Johnny Ekman, Thomas Kumlin, Mats Hedlund och Per 

Carlson. 

Den 21 april bildades föreningen vid ett allmänt möte, då stadgarna antogs och 

interimsstyrelsen blev föreningens styrelse. Vidare valdes till revisor Lars Nordmark, 

revisorssuppleant Hans Brehmer och till valberedning Siw Brehmer och Birgitta Nordmark. 

 

Stadgar 

I föreningens stadgar finns bland annat följande bestämmelse:  

Föreningen har till ändamål att samla in och dokumentera fakta om framlidna hel- eller 

deltidsverksamma konstnärer som under sin levnad helt eller delvis varit bosatta i Sala. I 

detta syfte vill föreningen exempelvis anordna utställningar, studiecirklar och andra 

sammankomster. 

Med Sala avses nuvarande Sala kommun. 

 

Protokollförda möten 

Totalt har vi genomfört 11 protokollförda möten, varav 2 styrelsemöten med 

interimsstyrelsen, 1 medlemsmöte, 1 konstituerande möte och 7 möten med ordinarie 

styrelsen. 



 

Medlemmar 

Vi är 102 medlemmar i föreningen vid årsskiftet 2015/2016. 

 

Studiecirkelkvällar/medlemsträffar på Ångbageriet 

 30 september  Upptaktsmöte och diskussioner om innehållet i studiecirkeln. 
Bildvisning med konst av okända konstnärer. 

 14 oktober Edward Jangö. Gäst Maj-Britt Norman – vän till familjen Jangö.  

  Lars Ljunggren. Gäst sonen Christer Ljunggren. 

 28 oktober  Cykel-Olle Eriksson. Gäster dottern Ann-Margret Ling och sonen 
Per-Anders Eriksson. Kvällen handlade delvis också om Folke 
Östlund och Gösta Södergren.  

 11 november  Sixten Engberg. Gäster dottern Anita Gustafsson och sonen Kjell 
Engberg. 
Bertil Herlow Svensson. Gäst lärarkollegan Siw Brehmer. 
Ivan Lantz, gäst kollegan & arbetskamraten Mats Hedlund.  

 25 november  Edvard Cederling. Gäst Jan Törndahl.  
Gustaf Thorsell. Gäst Thomas Kumlin. 
Medlemsträffen hos Jan Törndahl, Ramboden.  

 9 december  Eva Hellbom. Gäster dottern Kerstin Hellbom, vännerna Kristina 
Eriksson och Curt Östlund. 

 7 januari 2015  Lennart H Lindberg. Gäst sonen Colbjörn Lindberg 
Martin Eder. Gäster eleverna/vännerna Jan-Olov Filipsson, Torgny 
Östlund, Amie Lundholm och Per Carlsson.  

 20 januari  Åge Lindbeck. Gäster sonen Jan Lindbeck med hustrun Monica. 

 21 april  Karl-Otto Modin. Gäst Jan Törndahl 
Gunnar Pers. Gäst Bengt Lindh 
Medlemsträffen på Galleri Jan, Täljstenen. 

 4 augusti  Georg Camitz. Gäst dottern Charlotte Camitz. 

 1 september Nils Grahmstad. Gäst sonen Jan Grahmstad. 

 6 oktober Porträtt! Gäster Salakännarna Bo Jansson, Per-Anders Eriksson 
och Tjalle Forsberg. 

 4 november Konstalmanackan 2016. Presentation och utställning av 
konstverken. 
Ivan Aguéli. Gäst intendent ÅC Danell, Aguélimuseet. 

 8 december  Vinter! 50 vintermotiv av 25 Salakonstnärer. 
En äkta Aguéli? Gäst Ingert Jansson och hennes son Ronny 
Jansson. 

 

  



Utställningar 

Under studiecirkeltiden, den 30 september 2014 – 31 januari 2015, förnyade vi delvis de 

utställda konstverken var 14:e dag, vilket betyder att 115 unika verk visades under den 

tiden. Från och med februari övergick vi efter hand till månadsvisa utställningar – 

”Månadens Konstnär” eller temautställningar. Sammanlagt under perioden september 2014 

– december 2015 har ca 320 konstverk visats på Ångbageriet. 

 
2014 

 
29 sept – 11 okt  Samlingsutställning. Vi startade vår utställningsverksamhet med 30 

konstverk av 19 konstnärer.  
 

13 – 25 okt   Samlingsutställning. 47 konstverk varav 25 nytillkomna. Bildvisning vid 
medlemsträffen med konst av Lars Ljunggren och Edward Jangö. 

 

27 okt – 8 nov Samlingsutställning. 51 konstverk varav 17 nytillkomna. 
Bildvisning vid medlemsträffen med konst av Cykel-Olle Eriksson och delvis 
konst av Folke Östlund och Gösta Södergren. 

 

10  - 22 nov  Samlingsutställning. 53 konstverk varav 9 nytillkomna. 
Bildvisning vid medlemsträffen med konst av Sixten Engberg, Bertil Herlow 
Svensson och Ivan Lantz. 

 

24 nov – 6 dec Samlingsutställning. 54 konstverk varav 7 nytillkomna. 
Bildvisning vid medlemsträffen med konst av Edvard Cederling och Gustaf 
Thorsell. 
 

8  - 20 dec  Samlingsutställning. 52 konstverk varav 6 nytillkomna. 
Bildvisning vid medlemsträffen med konst av Eva Hellbom. 
 

2015 
 
7  - 17 jan  Samlingsutställning. 46 konstverk varav 12 nytillkomna. 

Bildvisning vid medlemsträffen med inriktning på konst av Lennart Lindberg 
och Martin Eder. 

 

19  - 31 jan  Samlingsutställning. 51 konstverk varav 9 nytillkomna. 
Bildvisning vid medlemsträffen med inriktning på konst av Åge Lindbeck. 
 

Februari Åge Lindbeck 
 

Mars Per F Bjurling 
 

April Bertil Herlow Svensson 
  Kulturnatta, 25 april.  
 

Maj Sixten Engberg. 12 stora målningar om tobaksodling som 1965 
gjordes för Helges Tobak på Drottninggatan. 

 

Juni-juli Sala i konsten. 40 Salamotiv av 26 konstnärer. 
 

Augusti George Camitz 
  SalaMässan 28 – 30 augusti. 
 

September Nils Grahmstad 
 

  



Oktober Porträtt. 56 porträtt av kända och okända personer av 25 olika 
konstnärer. 

  Ransta Nästa Bygdegård. Utställning 18-30 oktober hos vår 
ambassadörskamrat i Ransta av konst vi fått som gåva till föreningen.  

 

November Konstalmanackan 2016. Utställning av de tolv konstverk som ingår i 
almanackan. 

 

December Vinter! 50 vintermotiv av 25 konstnärer. 
 

Vi visar konstverk som allmänheten i vanliga fall inte kan ta del av – inlånade från 

privatpersoner, företag och institutioner.  

Förutom ett stort tack till alla privatpersoner som lånat oss tavlor vill vi rikta samma stora 

tack till Landstinget Västmanland, Sala församling, Sala kommun, Sala Konstförening-

Aguélimuseet, Sala Sparbank, Väsby Kungsgård, Västerfärnebo församling, Västerås 

konstmuseum och Västmanlands tingsrätt för deras tillmötesgående med utlåning av konst. 

 

Kulturnatta den 25 april 2015 

Vårt upplägg var att visa en del konst av okända/näst intill okända konstnärer. Vi deltog i 

många intressanta samtal och fick en hel del information om dessa Salakonstnärer som vi 

arbetar vidare med. 

Ångbageriet var mycket välbesökt under dagen och kvällen (öppet kl 10-14 och 17-22). 

Några timmar fick besökarna inte ens sittplats i caféet.   

Ett lyckat arrangemang som vi gärna deltar i även 2016. 

 

Salakonst i Minnets Ögon 

Från Sala Sparbanks Miljonen erhöll vi i augusti 35 000 kr för att sammanställa ett föredrag 

och bildspel, Salakonst i Minnets Ögon, med kända Salamotiv för visning på äldreboenden 

och pensionärsföreningar inom Sala kommun under hösten 2016. Vi hoppas på ett 

ömsesidigt utbyte – vi berättar om konstnärerna och visar kända, äldre miljöer och hoppas få 

kunskap och berättelser om platserna och konstnärerna i retur från de äldre.  

  

SalaMässan den 28-30 augusti 2015 

Vi deltog och visade i en monter ett antal målningar på väggarna och ännu flera i ett rullande 

bildspel. Vid mässan fick vi också ta emot 35 000 kr ur Sala Sparbanks Miljonen. Under 

mässan tog fick vi information om konstnärer/konstverk av besökare som vi efter mässan 

kontaktade. Vidare värvade vi medlemmar till föreningen och röster inför valet av Årets 

Salaambassadör.  

Ett mycket lyckat deltagande enligt samtliga ’vakthavande’ i vår monter: Många nya 

kontakter om konstnärer och konstverk, många positiva omdömen om vår verksamhet och 

ett 20-tal nya medlemmar. 



Årets Salaambassadör 2015 

Tillsammans med föreningen Ransta Nästa Bygdegårdsförening utsågs vi till Årets 

Salaambassadör 2015 med kommunens motivering: 

För deras insats att samla in och dokumentera fakta om tidigare verksamma Salakonstnärer. 

Ett arbete som parallellt visas för allmänheten på Ångbageriet där utställningen uppdateras 

varje månad.  

Vi tog emot utmärkelsen vid Fyrverkerikonserten i stadsparken den 5 september 2015: En 

halvkilos silvertacka och diplom med noteringen att 500 kr skänkts till Radiohjälpens 

flyktinginsamling.  Finns att beskåda på väggen vid Ångbageriets disk.  

Utmärkelsen resulterade också i en utställning hos Ransta Nästa i bygdegårdslokalen den 18-

30 oktober med konst som vi erhållit till föreningen som gåva.  

I övrigt lever vi upp till vårt ambassadörskap genom att fortsätta vårt arbete enligt 

föreningens stadgar. 

 

Efterforskningar 

Många av de 101 namn på avlidna Salakonstnärer som vi träffat på vet vi väldigt lite om. För 

att kunna göra efterforskningar är det av stort värde med olika hjälpmedel. Thomas Kumlin i 

vår styrelse har specialiserat sig på ’släktforskning’ bland konstnärerna. En utgångspunkt för 

att kunna gå vidare till olika landsarkiv är oftast att känna till födelsedatum eller dödsdatum 

samt ort/församling.  

Sveriges dödbok 1901-2013 är ett bra arbetsredskap liksom databaserna Sveriges befolkning 

1880 och Sveriges befolkning 1900. Församlingsböckerna (i Stockholm Rotemannen – ett 

register för varje rote) med noteringar om födslar, dödsfall, vigslar m.m, men det är ofta ett 

mycket omfattande ’bläddringsarbete’ – och svårlästa handstilar – för att finna vad man 

söker. 

Att sedan beställa utdrag ur bouppteckningar har hjälpt oss vid flera tillfällen att hitta 

arvingar (som kan ha avlidit i sin tur o.s.v.) till konstnärerna och därmed spåra såväl kunskap 

om konstnärerna som ärvda konstverk.     

 

Ekonomi 

Föreningens ekonomiska ställning och resultat kommer att redovisas vid årsmötet den 2 maj 

2016.  

Vi upplever vår ekonomi som blygsam men stabil, och kommer under 2016 att se över 

möjligheterna till sponsring och kontantgåvor till föreningen.  

 

 



Media & marknadsföring 

Vår ambition är att erhålla så bra marknadsföring som möjligt till så låg kostnad som möjligt. 

Det har skett genom 

 mailinformation/-kontakter med våra medlemmar och andra kulturintresserade, 

 affischering på allmänna affischtavlor, 

 att sända material till Info-sidan och Dagboken i Sala Allehanda om våra 

utställningar, 

 att lägga in information i Evenemangskalendern på Sala kommuns hemsida, 

 att intressera Sala Allehanda och andra tidningar/publikationer att skriva om vår 

verksamhet, vilket hittills resulterat i en handfull större artiklar. 

Vi har också skrivit en artikel om föreningens verksamhet i Sala Hembygds- & 

Fornminnesförenings årsskrift 2014. 

 

Gåvor till föreningen 

Föreningen har från följande privatpersoner som gåvor fått 61 konstverk utförda av 22 

avlidna konstnärer. Konstverken visas från och till på Ångbageriet parallellt med 

temautställningarna: 

Agneta o Bo Anderson  

Kerstin Bengtsson  

Roland Bjurling 

Gunilla Eklund 

Per-Anders Eriksson 

Anita Gustafsson 

Greta Hedin  

Kerstin Hellbom  

Owe Jernberg 

Georg Johansson  

Rena Johansson  

Thomas Kumlin 

Johan Lindbeck  

Linda Lindbeck  

Christina Mellbin o  
Johnny Ekman 

Maj-Britt Norman 

Susanne o Jan-Olof Olson 

Inga Lill Sandén  

Kerstin o Gösta Svedberg  

Lilian Svensson 

Annette Wingård Göransson 

 

Vi vill rikta ett varmt tack till givarna! En löst uttalad ambition är att föreningen skall äga ett 

konstverk av varje avliden Salakonstnär. Så vi ser bland annat fram emot en gåva av en 

Aguéli-målning! 

 



Sammanfattning  

Under tiden september 2014 – december 2015 har 

 101 heltids- eller deltidskonstnärer katalogiserats som under sin levnad helt eller 

delvis varit bosatta inom Sala kommun, 

 61 av konstnärerna hittills dokumenteras på ca 750 A4-sidor i tre pärmar som är 

tillgängliga för besökarna på Ångbageriet,  

 18 olika utställningar med totalt ca 320 konstverk genomförts och utan uppehåll 

visats samtliga dagar Ångbageriet varit öppet, 

 över 3 300 konstverk av avlidna Salakonstnärer dokumenterats, främst genom 

föreningens egen fotografering (vid utställningarna samt vid våra besök i privata 

hem, på företag, museer, Sala kommun, församlingshem, äldreboenden och offentlig 

konst), men även anhörigas/tavelägarnas foton, reproduktioner i böcker och 

tidningar m.m. samt fotografier från museer och auktionsfirmor. Vi bedömer att vi 

har ytterligare flera hundra konstverk som vi känner till men ännu inte hunnit 

fotografera. 

 14 studiecirkelkvällar/medlemsträffar genomförts med 29 gäster/föredragshållare,  

 stickprovsstatistik från Ångbageriets personal visat att ca 60 personer (unika och 

återkommande) besöker caféet varje dag varav hälften enbart handlar över disk, ca 5 

besökare enbart tittar på tavlorna och ca 25 fikar och ser konstverken, vilket 

omvandlat till samtliga öppetdagar under perioden betyder över 19 000 besökare 

(unika och återkommande) varav hälften sett utställningarna. Vissa visserligen mer 

eller mindre intresserade av konst, men vi har nått en stor publik och fått många 

positiva reaktioner.  

 

Sala den 18 mars 2016. 

 

Kristina Österberg 

 

Ingvar Gustafsson         Johnny Ekman         Thomas Kumlin         Mats Hedlund         Per Carlson 


