
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 2016 

 

Styrelsen för Avlidna Salakonstnärers Sällskap får härmed avge följande 

verksamhetsberättelse för 2016: 

 

 

Stadgar 

I föreningens stadgar § 1 ingår bland annat följande:  

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. 

 

 

Medlemmar 

Vi är 138 medlemmar i föreningen vid senaste årsskiftet, vilket är en ökning under 

verksamhetsåret med 36 medlemmar. 

 

Styrelsen 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 

Ordförande Kristina Österberg 

Sekreterare Johnny Ekman 

Kassör Thomas Kumlin 

Ingvar Gustafsson 

Per Carlsson 

Mats Hedlund avgick ur styrelsen 2016-11-18 på egen begäran. Ett stort tack till Mats för 

hans medverkan i styrelsearbetet sedan föreningens start!   

 

Protokollförda möten 

Totalt har vi genomfört 14 protokollförda möten – årsmötet, konstituerande mötet och 12 

styrelsemöten. 



Studiecirkelkvällar/medlemsträffar på Ångbageriet 

Vi har under året genomfört 8 cirkelträffar i samarbete med ABF.   

 2 februari Blomster! Gäster Amie Lundholm samt Ingela och Eric Ahde.  

 5 april Inga-Lisa Stadling och Bo Jansson. Gäster, makan till Bo Jansson, 
Ingert Jansson, och sonen Ronny Jansson. 

 2 maj Ebba och Jon Loman. Gäst barnbarnet Suzanne Loman. 

 1 juni Gustaf Thorsell. Gäster sonen Erik Thorsell och Rigmor Thorberg, 
vän till familjen Thorsell. 

 2 augusti Sala i konsten. Gäster Kerstin och Bo Svärd. Information, 
bildvisning & diskussion om de 16 konstnärerna och 40 motiven på 
väggarna. 

 6 september Martin Eder och Sven Norling. Gäster Jan-Olov Filipsson, elev och 
vän till Martin Eder, och Sven Norlings son, Lars Olof Norling med 
hustru Eva. Föreningen presenterade ett 70-sidigt bild- och 
texthäfte om Fredsgatan där vi sammanställt Sven Norlings 
berättelser och fotografier. 

 9 november Anna Schött. Gäst Mats G Beckman, författare till boken Anna 
Schött – skulptris och levnadskonstnär. 

 6 december Olle Nessle. Gäster livskamraten Kerstin Borgéus och vännen Eric 
Fylkeson. 

 

 
Utställningar 

Under verksamhetsåret har 335 konstverk visats på Ångbageriet vid 13 utställningar, vilka 

gjorts i samarbete med ABF. Sammanlagt sedan starten i september 2014 har 650 konstverk 

visats. 

1 dec – 30 jan Vinter! 50 vintermotiv av 25 konstnärer. 
 
 
 
1 feb – 31 mars Blomster! I väntan på våren: 50 

blomsterstilleben av 24 konstnärer.   
 
 
 
1 – 30 april Inga–Lisa Stadling. En av Salaortens främsta porträttmålare/-

tecknare genom tiderna. Hon hade dessutom en stor passion för 
blommålningar. 

 Bo Jansson var en välkänd Salaprofil: Sotare, tekniker och flitig 
fotograf. Vi visade ett 20-tal av hans Salamotiv under april. 

 
2 maj – 31 maj Ebba och Jon Loman var bosatta i Sala i början av 1900-talet och 

flyttade sedan till Västergötland där Jon blev en etablerad konstnär. 
Jon Loman hade flera utställningar i Sala och finns representerad i 



Sala Konstförenings samlingar och i Salatrakten känner vi till ett 10-
tal av makarna Lomans målningar. 

 
2 maj – 23 juni Sixten Engbergs målningar om vinodling, Fönster mot södern, som 

fanns på Lindströms Festvåning 1965-1972. De var "försvunna" i 44 år 
men kunde nu visas på Ångbageriet under maj månad. 

 
1 juni – 23 juni Gustaf Thorsell var en mycket skicklig konstnär – inte minst som 

porträttmålare med många uppdrag från bl a Sala Sparbank, 
Västmanlands östra domsaga/Sala tingsrätt, Västerås kommun och 
Uppsala universitet. 

 
26 juli – 31 aug. Sala i konsten. 40 konstverk av 16 konstnärer med motiv från Sala 

med omnejd. 
 
1 – 30 september Sven Norling, Fredsgatan. Fotografier från Svens barndomsgata. Vi 

presenterade också en skrift baserad på Svens berättelser och bilder 
från Fredsgatan. Skriften finns till försäljning på Ångbageriet.    

 
1 sept – 5 nov Martin Eder. Färgstark teckningslärare under flera decennier vid 

läroverket och senare vid Kungsängsskolan. Målningarna var till salu. 
 
10 okt – 31 mars Utställnings på 

Kaplanens servering, 
Café Lugnet. Ett 20-tal 
konstverk ur föreningens 
egen samling. Vi hänger 
ny konst på Café Lugnet 
varje halvår – nästa gång 
från 1 april 2017. 

 
7 – 30 november Lennart H Lindbergs järnräcke. Vi visade 2,3 m av totalt 9,6 m som 

funnits på Posten i Linköping och som nu kommit tillbaka till Sala 
genom Colbjörn Lindbergs och Gregor Wroblewskis försorg. Räcket 
kommer att placeras permanent i anslutning till Täljstenen. 

 Konstalmanackan 2017. Utställning av de tolv konstverk som ingår i 
almanackan. 

 Konst till salu! Målningar som vi fått till försäljning eller konst som vi 
själva förvärvat till föreningen. 

   
1 dec – 31 jan Olle Nessle. Konst och konstigheter av Olle Nessle - teckningslärare, 

grafiker, drak-, film- & jazzentusiast, författare, multikonstnär. 
 Magasinsgatan. Ett 20-tal verk av 12 konstnärer med motiv från 

Magasinsgatan – Salas mest avbildade motiv. 
 

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 och Väsby Kungsgård för deras tillmötesgående med utlåning 

av konst under året. 



Konst i Påsk 25-27 mars 2016 

Tillsammans var vi 19 ateljéer/utställningslokaler som hade öppet långfredagen, påskafton 

och påskdagen. 133 besökare på Ångbageriet och många bra samtal. Vi sålde Konst i Påsks 

lotter och fick några nya medlemmar. Arrangemang som Konst i Påsk och Kulturnatta är 

värdefulla för oss eftersom vi finns på plats och fåt nya kontakter med kunskap om avlidna 

Salakonstnärer.  

 

Kulturnatta den 16 april 2016 

Vi hade många bra samtal och fick tips om kontakter med personer som har kunskap om och 

äger tavlor av Salakonstnärer. Något färre besökare än 2016, men vi fick några nya 

medlemmar. Öppet kl 10-14 och 17-22.  

Ett bra arrangemang som vi gärna deltar i även 2017. 

 

Salakonst i Minnets Ögon 

Från Sala Sparbanks Miljonen erhöll vi i augusti 2015 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. Den 19 september hade vi 

första träffen med Lärarförbundets seniorer. I övrigt har vi haft kontakter med äldreboenden 

och pensionärsföreningar inom kommunen och planerat genomförande av ett antal träffar 

under 2017. 

Vi hoppas på ett ömsesidigt utbyte vid träffarna – vi berättar om konstnärerna och visar 

kända, äldre miljöer och hoppas få kunskap och berättelser om platserna och konstnärerna i 

retur från deltagarna.  

  

Efterforskningar 

Förutom utställningsverksamheten är föreningens viktigaste arbetsområde att göra 

efterforskningar för att i bild och text dokumentera de 151 avlidna Salakonstnärer som vi har 

i våra register.  

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

Vi har därefter kontakter med anhöriga och andra som känner till något om respektive 

konstnär. Vi tar gärna hjälp av medlemmarna i de efterforskningarna. Thomas har 

sammanställt ett formulär som underlättar dina kontakter. Ring eller maila Thomas, 0224-

141 39, 070-433 36 68, t.kumlin.sala@telia.com om du vill hjälpa till!  

mailto:t.kumlin.sala@telia.com


Ekonomi 

Följande personer, företag och institutioner stödjer ekonomiskt vår verksamhet:  

ABF 

JÖRGEN BRYMÉR 

SALA KOMMUN 

SALA SPARBANK 

SVENSK MÄSSKONSULT 

ÅNGBAGERIET 

Föreningens ekonomiska ställning och resultat kommer att redovisas vid årsmötet den 24 

april 2017. Vi upplever vår ekonomi som blygsam men stabil, men tar gärna emot ytterligare 

bidrag och sponsorer.  

 

Sven Norling – Fredsgatan   

Sven hade flera idéer om bild-, film-, ljud- och textdokument 

som han ville genomföra. Ett av dem var om hans barndoms 

gata, Fredsgatan, där han bodde 1917-1945.  

Vi var mitt uppe i det arbetet när han avled. Avlidna 

Salakonstnärers Sällskap har, tillsammans med 

kommunarkivet, färdigställt Svens anteckningar, berättelser 

och fotografier i skriften Fredsgatan. Den finns att köpa på 

Ångbageriet. 

 

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. 

 



Önskvärt vore att vi kunde synas mer i media. Vi tar gärna emot hjälp av någon medlem som 

tycker det vore roligt att skriva och ha kontakter med tidningar m.m. för att få in artiklar om 

våra konstnärer och vår verksamhet. Det finns ”ett oändligt antal teman” som vi i styrelsen 

tror skulle kunna intressera Sala Allehanda, Västmanlands Nyheter, Kvällsstunden, Land m.fl. 

tidningar/tidskrifter. 

 

Gåvor till föreningen 

Föreningen har från följande privatpersoner och institutioner som gåvor sedan starten fått 

98 konstverk utförda av 31 avlidna konstnärer.  

Agneta & Bo Anderson  

Kerstin Bengtsson  

Roland Bjurling 

Kerstin Borgéus 

Ann-Sofie Brüdigam 

Gunilla Eklund 

Lotta & Jonny  
Enocsson-Telin 

Per-Anders Eriksson 

Bengt Fransson 

Eric Fylkeson 

Anita Gustafsson &  
Ingvar Eliasson 

Heby Konsthall 

Greta Hedin  

Kerstin Hellbom  

Owe Jernberg 

Georg Johansson 

Marie Johansson  

Rena Johansson 

Agneta Kullberg  

Maria & Thomas Kumlin 

Johan Lindbeck  

Linda Lindbeck  

Kaj Loman 

Louise Loman 

Suzanne Loman 

Christina Mellbin &  
Johnny Ekman 

Birgitta & Lars Nordmark 

Maj-Britt Norman 

Susanne & Jan-Olof Olson 

Inga Lill Sandén  

Kerstin & Gösta Svedberg  

Lilian Svensson 

Erik Thorsell 

Annette Wingård Göransson 

Kristina Österberg 

 

Konstverken visas från och till på Ångbageriet, parallellt med temautställningarna, samt på 

Café Lugnet, Kaplanen. 

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

konstverk av varje avliden Salakonstnär. 

 

ÖVRIGT 

 15 mars 2016 var Avlidna Salakonstnärers Sällskap 

programpunkten på årsmötet för Ideell Kultur i Sala (IKS). 

Vi bidrog med föredrag och bildvisning: Lite om vår 

verksamhet i ASS, en översikt över de hel- & 

deltidskonstnärer som vi känner till och att vi gick in lite 

djupare på några av namnen. 

 Vi utlyste i juni en tävling om ny vimpel till Ångbageriet. 

Siw Brehmer vann tävlingen med bidraget t.h. Grattis! 

 Förutom fyra pärmar på Ångbageriet med information om avlidna Salakonstnärer, 

finns nu två pärmar med alla fakta (ca 400 A4-sidor) om Salas Caféer, bagerier och 



konditorier från studiecirkeln 2009. Pärmarna innehåller allt det material som finns 

på den digitala skivan från studiecirkeln. 

 3 september 2016 besökte Student 63 Ångbageriet, delvis med anledning av att vi 

ställde ut deras teckningslärare, Martin Eder. Gäst var Jan-Olov Filipsson, som 

berättade om Martin. Vi fick många minnesbilder från Jan-Olov och övriga deltagare. 

En trevlig och givande dag för vår förening. 

 Vi hyr sedan oktober 2016 ett ljust och fint förråd, 10 kvm, på Drottninggatan.  

Från Lena Johansson Burman och Nils Erik Hägglund, Poppelgatan, och Sala Sparbank 

har vi som gåva fått ett antal ändamålsenliga hyllsektioner. Stort tack! 

 Under september-oktober 2016 genomförde vi på Ångbageriet försäljning av Martin 

Eder-målningar på uppdrag av Georg Johansson, granne på Gotland med Martin Eder 

och hans mor. Efter försäljningsutställningen överlät Georg Johansson generöst ett 

antal oramade teckningar, akvareller, gouacher och oljemålningar till föreningen. Vi 

behåller ett begränsat antal verk till vår samling, men gav lördagen den 26 november 

våra medlemmar och andra möjlighet att för en billig penning förvärva oramade 

konstverk av Martin. 

 För andra året gav vi ut en Konstalmanacka med motiv utförda av 12 ”nya” 

konstnärer. Vi fortsätter 2018 med ytterligare ”nya” konstnärer för att sprida så stor 

kännedom som möjligt om våra avlidna Salakonstnärer. 

 

Under året har  

 ytterligare 50 heltids- eller deltidskonstnärer katalogiserats som under sin levnad helt 

eller delvis varit bosatta inom Sala kommun, vilket gör totalt 151 konstnärer i våra 

rullor, 

 ytterligare 10 konstnärer, totalt 71, dokumenterats på sammanlagt ca 950 A4-sidor i 

fyra pärmar som är tillgängliga för besökarna på Ångbageriet,  

 13 utställningar (31 sedan starten i september 2014) med totalt ca 335 konstverk 

(650 sedan starten) genomförts och utan uppehåll visats samtliga dagar Ångbageriet 

varit öppet, 

 ca 1 200 konstverk av avlidna Salakonstnärer dokumenterats (totalt sedan starten 

4 500 konstverk), 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 har ytterligare ett stort antal konstverk som vi känner till men 

ännu inte hunnit fotografera, 

 8 studiecirkelkvällar/medlemsträffar genomförts med 14 gäster/föredragshållare,  

 stickprovsstatistik från Ångbageriets personal visat att ca 90 personer (unika och 

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

besökare enbart tittar på tavlorna och ca 40 fikar och ser konstverken, vilket 



omvandlat till samtliga öppetdagar under verksamhetsåret betyder över 20 000 (ca 

39 000 sedan starten i september 2014) 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.  

 

Ett stort tack till Antonette Conway med personal för vårt fina samarbete 

med utställningar och cirkel-/medlemsträffar på Ångbageriet. 

 

Sala den 24 april 2017. 

 

 

Kristina Österberg 

 

 

Per Carlson            Johnny Ekman            Ingvar Gustafsson            Thomas Kumlin   

 


