
 

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 2019 

 

Styrelsen för Avlidna Salakonstnärers Sällskap får härmed avge följande 

verksamhetsberättelse för 2019: 

 

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 

kommun. 

I detta syfte vill föreningen exempelvis anordna utställningar, studiecirklar och andra 

sammankomster. 

 

Medlemmar 

Vi är 249 medlemmar i föreningen vid senaste årsskiftet, vilket är en ökning under 

verksamhetsåret med 51 medlemmar.  

Du som vill bli medlem: Det skulle glädja oss mycket och vara av stor betydelse för oss om du 

vill bli medlem i Avlidna Salakonstnärers Sällskap. Enskild medlem 100 kr, makar/sambor 150 

kr. Bankgiro 633-1177 eller Swish 123 684 0599. 

 

Styrelsen 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 

Ordförande Kristina Österberg 

Vice ordförande Per Carlson  

Sekreterare Johnny Ekman 

Kassör Thomas Kumlin 

Styrelseledamot Amie Lundholm 

Revisor Hans Brehmer och revisorssuppleant Jan-Olof Olson. 

Valberedning Kristina Hagström och Dick Holmér. 



Protokollförda möten 

Totalt har vi genomfört 11 protokollförda möten – årsmötet, konstituerande mötet och 9 

styrelsemöten. 

 

Medlemsträffar 

Vi har under året genomfört fyra medlemsträffar i Café Täljstenen.   

 8 april Lena Nessle & Anna-Karin Sundqvist.  Gäster Gunilla och Jan 
Albinsson, svärföräldrar till Anna-Karin Sundqvist, och Sara Östlund, 
nya innehavaren av Ångbageriet. Vid öppningen av den avbrutna 
utställningen med konst av Lena Nessle den 15 december 2018 
medverkade Lenas bror Pär Lindström, hans dotter Eva, Lenas vän 
Ana Durán och Cecilia och Mats Collman. 

 Vi presenterade också vår hemsida www.salakonst.se   

 23 maj Årsmöte. Sedvanliga årsmötesförhandlingar och visning av nyheter 
på vår hemsida. 

 11 juni Motiv från Sala med omnejd. 
Inbjudna gäster Kerstin & Bo 
Svärd, Gudrun & Bengt Lindh, 
Ulla-Britt & Dick Holmér, Tjalle 
Forsberg, Birgitta & Lars 
Nordmark, Per-Anders Eriksson, 
Ronny Jansson, Ann-Marie & Åke 
Olofsson. 

 5 november Erik Lisper & Bengt Caverin. 
Gäster Bengt Caverins maka Eva och Erik Lispers son Jonas. 

 

Utställningar 

Utställningsverksamheten 2019 förändrades helt på grund av att Ångbageriets innehavare 

Antonette Conways hastigt avled i januari. Efter en oviss tid öppnade Ångbageriet igen 10 

maj med nya ägaren Sara Östlund. Våra utställningar hade redan då, i samråd med Sara 

Östlund, dels förlagts till Café Täljstenen och dels till Ångbageriet i form av Konst till salu i 

lilla serveringsrummet. Utställningarna med Lena Nessle resp. Konstalmanackan 2019 som 

skulle ha pågått in på 2019 kunde inte fullföljas på Ångbageriet, 

men fortsatte delvis i Café Täljstenen under våren 2019.   

Under verksamhetsåret har 106 konstverk visats i Café Täljstenen 

vid tre utställningar, vilka gjorts i samarbete med ABF. 

Sammanlagt sedan starten i september 2014 har ca 1150 

konstverk visats vid våra utställningar.  

Till det kommer ett 50-tal konstverk som under året visats 

rullande i Konst till salu på Ångbageriet. 

http://www.salakonst.se/


Utställningar 2019: 

3 april – 4 maj     Lena Nessle & Anna-Karin Sundqvist, Café Täljstenen 
 
10 maj – 21 dec Konst till salu på Ångbageriet. Vi säljer konst på enklast tänkbara sätt: 300 

kr/st. Besökaren/köparen lyfter ner tavlan, betalar kontant eller med Swish 
och tar med sig tavlan hem. Mera konst till salu finns på www.salakonst.se  

 
12 juni – 11 aug Motiv från Sala med omnejd, Café Täljstenen 
 
6 nov – 7 dec Bengt Caverin & Erik Lisper, Café Täljstenen. 
 
 
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 Region Västmanland, Sala församling, Sala kommun, Sala Konstförening-

Aguélimuseet, Sala Sparbank och Väsby Kungsgård för deras tillmötesgående med utlåning 

av konst. 

 

www.salakonst.se  

Under 2019 introducerade vi vår hemsida, salakonst.se. Den har blivit ett starkt komplement i vår 

verksamhet som bygger på dokumentation om konstnärer, utställningar och medlemsträffar. På 

hemsidan hittar du: 

 Aktuell information om vår verksamhet. 

 OM FÖRENINGEN. Hur vi startade och samtliga 
verksamhetsberättelser. 

 BLI MEDLEM! Hur man anmäler sig & 
medlemsförmåner. 

 AVLIDNA SALAKONSTNÄRER. Biografier över 75 
avlidna Salakonstnärer. I pärmarna på Ångbageriet 
finns närmare 100 konstnärer dokumenterade av 
de totalt ca 180 vi har i våra register. Vi fyller på 
med dokumentationer på hemsidan och i 
pärmarna efter hand. 

 GÅVOR OCH INKÖP. Ett urval av den konst som 
föreningen fått genom gåvor eller inköp som vi 
själva gjort i second hand-butiker. 

 KONST TILL SALU. Vår ambition är att äga något 
verk av varje konstnär. Av flera konstnärer har vi 
ett större antal verk. Vi vill gärna dela med oss till 
andra utan att göra vinst på försäljningen. Och vi 
säljer aldrig konstverk som vi fått som gåva utan 
att fråga givaren. 

 ARKIV. Här kommer vi att efter hand lägga in 
dokumentation om tidigare utställningar och andra 
delar av vår verksamhet.  F.n. finns dokument om 
Sala Ångbageri, Sven Norlings Fredsgatan och 
Tidningsurklipp m.m. 2014-2019. 

 KONST I SALA KOMMUN. Här kommer under 2020 
den fördjupade informationen om konst och 
konstnärer i guiden Konst i Sala kommun. 

 

http://www.salakonst.se/
http://www.salakonst.se/


Salakonst i Minnets Ögon 

Från Sala Sparbanks Miljonen erhöll vi 35 000 kr i augusti 2015 för att sammanställa ett 

föredrag och bildspel, Salakonst i Minnets Ögon, med kända motiv för visning på 

äldreboenden, pensionärsföreningar och andra relevanta föreningar inom Sala kommun. 

Under 2019 har vi genomfört följande träffar: 
 

14 nov 12 speciellt inbjudna äldre konst- och kulturintresserade till vår styrelseledamot 

Amie Lundholms hem. Bildvisning och kunskapsutbyte.   

20 nov Odd Fellow. 51 deltagare vid föredrag och bildvisning.  

 

Sammanlagt har 353 personer under 2016-2019 deltagit i 17 träffar som haft varierande 

längd, 1-2 timmar. 

Vi har mött mycket positiva reaktioner från deltagarna och haft ett ömsesidigt utbyte vid 

träffarna – vi berättar om konstnärerna och visar kända, äldre miljöer och får kunskap och 

berättelser om platserna och konstnärerna i retur från deltagarna. Vi har också framställt en 

folder med namn, levnadsår och porträttfoto (där det finns) på de flesta av de ca 180 

konstnärer vi har i våra register. Foldern har vi delat ut bland deltagarna med uppmaning om 

att, även efter träffarna, kontakta oss om de har bilder eller berättelser om 

konsten/konstnärerna.  Information som vi sedan tar med i den dokumentation som vi gör 

om respektive konstnär.  

Ett stort tack till Sala Sparbank för att vi fått möjligheten att genomföra projektet Salakonst i 

Minnets Ögon. 

 

 

 

 
 

Folder med avlidna Salakonstnärer, 4-sidig i A4-format. 

 



Kulturnatta den 11 maj 2019 

Besökarna och vi själva tyckte det var mycket roligt att man på nytt kunde besöka 

Ångbageriet, som öppnat porten igen dagen före. Många var intresserade av vår verksamhet 

i Avlidna Salakonstnärers Sällskap. Vi fick bl.a. ta emot gåvor till föreningen. En målning (med 

proveniens) av Gustav Eriksson, en målning av Leo Meurman (läkare och fritidskonstnär) 

samt en skrift av honom: Ivan Aguéli, sökare, sjukling och djurvän, som vi kommer att 

publicera på salakonst.se. Vi har fotograferat verk av Leo Meurman och är lovade en liten 

biografi över Leo Meurmans konstnärskap från en av sönerna. Föreningen fick två nya 

medlemmar och sålde nio verk i vår utställning Konst till salu på Ångbageriet.  

Vi är mycket nöjda med Kulturnatta och Kultur- & Fritids organisation runt arrangemanget.  

 

Salamässan den 30 aug – 1 sept 2019 

Salamässan blev en fin upplevelse för vår 

förening.  35 nya medlemmar! Som fick var sin 

mugg med motiv av våra konstnärer.  

Vi visade ett 30-tal Salamotiv i ett rullande 

bildspel och ett 20-tal målningar på 

skärmväggarna. Målningarna var samtliga till 

salu. Vi sålde 8 under mässan. 

Under mässan fick vi ett 25-tal tips av monterbesökare om konstnärer/konstverk. Vi 

kontaktade efter mässan uppgiftslämnarna för fylligare information som fogades till våra 

dokumentationer. 

Vi fick bl.a. ytterligare ledtrådar om konstnären Arvid Andersson. Men fortfarande behöver 

vi mer hjälp av medlemmar och andra för att klara ut mysteriet Arvid Andersson (läs mera på 

www.salakonst.se/konstnarer).  

Ett mycket lyckat mässdeltagande enligt samtliga ”vakthavande” i vår monter. 

 

 

Muggarna är inte till salu, men delas ut som hedersgåvor till gäster och föredragshållare vid våra medlemsträffar  

eller vid speciella aktiviteter.  

 

http://www.salakonst.se/konstnarer


Ekonomi 

Följande personer, företag och institutioner stödjer ekonomiskt vår verksamhet:  

 

ABF 

JÖRGEN BRYMÉR 

SALA-HEBY ENERGI AB 

SALA KOMMUN 

SALA SPARBANK 

SVENSK MÄSSKONSULT 

ÅNGBAGERIET 

 

Föreningens ekonomiska ställning och resultat redovisas vid årsmötet. Vi upplever vår 

ekonomi som blygsam men stabil, men tar gärna emot ytterligare bidrag och sponsorer.  

 

 

 

Efterforskningar 

Förutom utställningsverksamheten är föreningens viktigaste arbetsområde att göra 

efterforskningar för att i bild och text dokumentera de 180 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, thomas.kumlin@salakonst.se, om du vill hjälpa till! 

 

 

mailto:thomas.kumlin@salakonst.se


Gåvor till föreningen 

      

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

ca 300 konstverk utförda av ett 50-tal avlidna konstnärer.  

Egentligen är antalet konstverk betydligt större eftersom vi genom Allmänna Arvsfonden fått 

överta ett stort antal teckningar/akvareller efter Anna Olin (1936-2003). Gåvorna av 

konstverken efter Anna Olin har förmedlats av vår styrelseledamot Per Carlson. 

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

konstverk av varje avliden Salakonstnär. Vi upprepar förhoppningen om en gåva av en 

Aguélimålning!

 

Agneta & Bo Anderson 

Stina & Gustav Andersson  

Kerstin Bengtsson  

Roland Bjurling 

Kerstin Borgéus 

K-G Borlund 

Gun Brask 

Kristina Bruce 

Ann-Sofie Brüdigam 

Acke Carlsson 

Eva Caverin 

Gunilla Eklund 

Kristina Ekstener 

Kristina Eriksson 

Lars Eriksson 

Per-Anders Eriksson 

Bengt Fransson 

Eric Fylkeson 

Anita Gustafsson &  

Ingvar Eliasson 

Elsa Gillström 

Birgitta Hammarbäck 

Jan Hammarbäck 

Björn Horrsell 

Heby Konsthall 

Greta Hedin  

Ann-Mari Hedlund 

Kerstin Hellbom  

Annelie & Lars Holm 

Lars Holmgren 

Marianne & Åke Holmqvist 

Owe Jernberg 

Georg Johansson 

Marie Johansson  

Rena Johansson  

Åke Jordenström 

Agneta Kullberg 

Maria & Thomas Kumlin 

Gunilla & Göran Lennmarker 

Johan Lindbeck  

Linda Lindbeck  

Bengt Lindh 

Jonas Lisper 

Kaj Loman 

Louise Loman 

Suzanne Loman  

Christina Mellbin &  

Johnny Ekman 

Fredrik Meurman 

Eva & Bengt Nilsson Lindin 

Birgitta & Lars Nordmark 

Maj-Britt Norman 

Susanne & Jan-Olof Olson 

Inga Lill Sandén  

Eva Sjögren 

Kerstin & Gösta Svedberg  

Lilian Svensson 

Kerstin & Bo Svärd 

Jonny Telin 

Karin & Erik Thorsell 

Dan Wapne 

Ulf Westman 

Annette Wingård-Göransson 

VM-travarna Ideell Förening 

Kristina Österberg



Media & marknadsföring 

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

Det har under året skett genom 

 mailinformation/-kontakter med våra medlemmar och 

andra kulturintresserade, 

 att vi finns på www.destinationsala.se,  

 att vi finns på www.kulturarvvastmanland.se under 

ämnessidan om Konst, 

 affischering på allmänna affischtavlor, 

 att intressera media för vår verksamhet: 

o artikel i Kvällsstunden 3 januari, Kondiset med kaffe, 
kaka och konst, 

o 21 införanden under INFO-sidan i Sala Allehanda,  
o ett stort antal notiser i Sala Allehandas Dagboken, 
o artikel i Sala Allehanda 6 februari om Ångbageriet och 

dess framtid, 
o artikel i Sala Allehanda 27 februari om Ångbageriet, 

Sara Östlund och vår fortsatta utställningsverksamhet, 
o omnämnda vid 9 tillfällen i Täljstenens aktivitetskalender i Sala Allehanda och 

Salabladet,  
o artikel i Sala Allehanda 10 maj om 

Ångbageriet och vår 
utställningsverksamhet, 

o artikel i Sala Allehanda 19 juli, Idel 
Salamotiv när konst visas på caféet i 
Täljstenen, 

o artikel i Salamässans programblad, Vem 
kan lösa mysteriet Arvid Andersson?, 

o artikel i Sala Allehanda 18 november, 
Lisper och Caverin visas på Täljstenen,  

 att vi är med på Facebook under rubriken 
Avlidna Salakonstnärers Sällskap 
 

Önskvärt vore att vi kunde synas ännu mer i media. Vi 

tar gärna emot hjälp av medlemmar 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, Salabladet, Kvällsstunden, Land m.fl. 

tidningar/tidskrifter. 

 

http://www.destinationsala.se/
http://www.kulturarvvastmanland.se/


ÖVRIGT 

 Förutom pärmarna med information om framlidna Salakonstnärer, finns 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.  

 För femte året gav vi ut en Konstalmanacka med 

motiv utförda av 12 konstnärer. Vi hoppas kunna 

fortsätta 2021 med ytterligare ”nya” konstnärer 

för att sprida så stor kännedom som möjligt om 

våra avlidna Salakonstnärer. 

 Under 2019 har vi påbörjat arbetet med en 

guide, Konst i Sala kommun. Den innehåller 

information om ”utomhuskonst som du kan se när 

som helst och en hel del inomhuskonst som du kan 

komma till när respektive lokal är öppen och ingen 

annan aktivitet pågår.”  Förutom pappersguiden i 

A6-/vykortsformat kommer en fördjupad 

information om konstverken/konstnärerna att 

finnas på vår hemsida. Vår förhoppning är att 

guiden är klar till sommaren 2020. 

 Vår förening omnämns i Eric Fylkesons nya bok Charmen – en bok med Sala so m 

gemensam nämnare, sid 194:  

Det som i bildkonstväg idag får mig att gnugga händerna av välbehag är 

medlemskapet i Avlidna salakonstnärers sällskap. Med Johnny Ekman vid rodret 

arrangeras retrospektiver på k-märkta Ångbageriet – med bevarad 50-talsinredning – 

nära järnvägsstationen. Föreningens namn var det som fick mig att kapitulera i 

vördnad, jag bär på en hemlig men föga rimlig önskedröm att som avliden få bli 

hedersledamot på livstid. 

 Sala Sparbanks Föreningskraften. När du bokar en rådgivning eller tecknar en tjänst 

hos Sala Sparbank ”så skänker vi /Sala Sparbank/ 100 kr till din favoritförening” (= 

Avlidna Salakonstnärers Sällskap). Vi tackar på förhand! 

 Vi är ambassadörer för Sala Heby Energi – den lokala kraften. Om du tecknar ett avtal 

(som ny elkund eller ny fjärrvärmeabonnent) med SHE vill vi gärna att du föreslår vår 

förening som mottagare av 100 kr/1 000 kr! Uppskattas mycket av SHE och oss!  

OBS! Du kan teckna avtal med SHE oavsett var i landet du bor! 

 

 

  



Under året har  

 ytterligare 8 heltids- eller deltidskonstnärer katalogiserats som under sin levnad helt 

eller delvis varit bosatta inom Sala kommun, vilket gör totalt 180 konstnärer i våra 

rullor, 

 ytterligare två konstnärer, totalt 98, dokumenterats på sammanlagt ca 1000 A4-sidor 

i sju pärmar som är tillgängliga för besökarna på Ångbageriet (flyttas till Café 

Täljstenen när vi har utställningar där),  

 3 utställningar genomförts (48 sedan starten i september 2014) med totalt 106 

konstverk (ca 1 150 sedan starten), 

 ytterligare ett antal konstverk av avlidna Salakonstnärer dokumenterats (totalt sedan 

starten över 5 000 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 antal konstverk som vi känner till men ännu inte 

hunnit fotografera, 

 4 medlemsträffar genomförts med 18 gäster/föredragshållare,  

 

 

Sala den 22 maj 2020. 

 

Kristina Österberg 

 

Per Carlson                    Johnny Ekman                       Thomas Kumlin                     Amie Lundholm 

 


