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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 2021 

 

Styrelsen för Avlidna Salakonstnärers Sällskap får härmed avge följande 

verksamhetsberättelse 

 

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 

Vid utgången av 2021 hade föreningen 261 medlemmar och därmed några fler än året innan 

(258). Av dessa hade tio medlemmar tillkommit genom det nya familjemedlemskapet. 

 

Styrelsen 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 

Kristina Österberg, ordförande 

Johnny Ekman, vice ordförande, 

Per Carlson, sekreterare 

Thomas Kumlin, kassör 

Amie Lundholm 

Agneta Sonnebo 

Revisor har varit Hans Brehmer och revisorssuppleant Jan-Olof Olson. 

Valberedningen har bestått av Siw Brehmer och Dick Holmér. 
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Protokollförda möten 

Årsmötet hölls i Folkets Park den 29 maj 2021 med 15 närvarande medlemmar. Vid mötet 

behandlades endast de enligt stadgarna obligatoriska föreningsfrågorna.  

Under året har styrelsen hållit nio protokollförda möten, inbegripet det konstituerande 

styrelsemötet. Även 2021 har pandemin satt sin prägel på verksamheten, bl a på det sättet 

att huvuddelen av styrelsens möten hållits per telefon. 

 

Utställningar 

Föreningen har under 2021 genomfört fyra utställningar i  

Café Täljsten, 

Kyrkor i Sala kommun (10 juni–8 augusti), 

Owe Gidlöf och Åge Lindbeck (18 augusti – 11 september), 

Farväl Silvervallen (13 oktober – 6 november) 

Annick Baron och Gudrun Folker  

(10 november – 11 december).   

 

 

 

    

 

Vidare har utställningar med försäljning ägt rum på Ångbageriet och på vår webbplats under 

vinjetten Konst till salu, med verk av främst olika framlidna Salakonstnärer. 

Vid utställningen den 21 augusti – 4 september med konst av Rolf Paulsson/Krister Palais 
som arrangeras av Nenne Normansson och Bosse Szymaniak i Galleriet, Täljstenen, 
medverkade föreningen med en sammanställning över Rolf Paulssons konstnärskap, som nu 
också finns på webbplatsen och i pärmarna på Ångbageriet. 
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Medlemsträffar 

Till följd av smittläget har endast fyra medlemsträffar kunnat genomföras under året: den  

6 september med konst av Owe Gidlöf och Åge Lindbeck och medverkan av bl.a. anhöriga till 

konstnärerna, den 12 och den 28 oktober i samband med utställningen Farväl Silvervallen 

där Niklas Bergvall och Johnny Ekman presenterade utställningen. Och den 16 november i 

samband med utställningen med konst av Annick Baron och Gudrun Folker, där bl.a. Christer 

Ljunggren, Kristina Österberg och Thomas Kumlin medverkade . 

       

      

Foton från medlemsträffarna 2021. 

 

Övrigt  

I likhet med tidigare år har föreningen sammanställt en 

Konstalmanacka. Bildval och redigering av Per Carlson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under året har föreningen tagit fram en ny, andra upplaga av guiden Konst i Sala kommun, 

som innehåller information om främst utomhuskonst, men också information om en hel del 

inomhuskonst som är tillgänglig för besökare vissa tider. Redaktionskommittén har bestått 

av Johnny Ekman, huvudredaktör, Kristina Österberg och Per Carlson.  
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Den 6 maj guidade Amie Lundholm ett cyklande gäng från Svenska Turistföreningen Sala, 

runt bland delar av den konst som ingår i guiden Konst i Sala kommun. Fler rundturer kunde 

dock inte genomföras på grund av det rådande smittläget. 

Visning av konsten i Rådhuset i Sala, som planerades redan under 2020, har på grund av 

smittläget inte kunnat genomföras 2021. Men föreningen räknar med att under 2022 kunna 

genomföra sådana visningar. 

 

     

Vid årsmötet 29 maj beslutades att vi ska införa ett familjemedlemskap. Vi vill gärna kalla det 

”Sveriges generösaste familjemedlemskap: För 200 kr blir du/ni själva och barn till dig/er 

medlemmar. Oavsett barnens ålder och adress!” 

 

 

Under året har Minnesplattan över Ivan Aguéli, som utformats av Johnny Ekman, och som 

föreningen tagit fram med stöd av Sala kommun, placerats vid Aguéligatan 29, där Aguélis 

barndomshem låg, och invigts på årsdagen av konstnärens födelsedag den 24 maj.  

Den 15 september medverkade Johnny Ekman, inbjuden av Möklinta Bygdegårdsförening, 

vid en visning av konsten i bygdegården och berättade om Aron Jerndahl, Elsa Celsing, Sixten 

Engberg, Edward Jangö, Harry Vincent Hellgren m.fl.  

Föreningen har medverkat vid Kulturnatta den 23 oktober och i samband därmed visat 

utställningen Farväl Silvervallen med fotografier och texter.  

Härutöver kan nämnas att styrelsen under året väckt frågan om vad föreningen kan bidra 

med i samband med Salas 400-årsjubileum 2024 och hur föreningens 10-årsjubileum samma 

år bör uppmärksammas. 
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Efterforskningar 

Föreningen har under året arbetat vidare med sina efterforskningar för att i bild och text 

dokumentera de omkring 200 avlidna Salakonstnärer som för närvarande finns i föreningens 

register. Under året har av dessa ytterligare ett 10-tal heltids- eller deltidskonstnärer 

katalogiserats, vilka som under sin levnad helt eller delvis varit bosatta i Sala kommun.  

Uppgifterna om dessa Salakonstnärer har, liksom tidigare år, funnits tillgängliga i pärmar på 

Ångbageriet (vilka nu är tio st till antalet) och i Café Täljstenen i samband med 

utställningarna där. Många av dessa uppgifter finns även tillgängliga på föreningens 

webbplats www.salakonst.se. 

www.salakonst.se 

Under 2021 har föreningen vidareutvecklat sin webbplats, www.salakonst.se, bl.a. med  

 ytterligare dokumentation om avlidna Salakonstnärer och totalt finns nu 102 
konstnärsbiografier i pärmarna på Ångbageriet och på föreningens webbplats. Under 
året har Brita Davidson, Sigurd Bernholm, Sten Edfeldt, Gustaf Lindfors, Bert Håge 
Häverö, Sten Ekendahl, Richard Löffler, Ragnar ”Eklunda-Ragge” Andersson, Wilhelm 
Behm, Harry Vincent Hellgren, Owe Gidlöf, Carl-Gustaf Eriksson, Nisse ”Ritarn” 
Jonsson och Axel Kilander tillkommit, 

 fördjupad information om konsten som ingår i guiden Konst i Sala kommun, under 
vinjetten med samma namn,  

 ytterligare dokument under ARKIV:  
 
Digitala utställningarna 

2021, 10 nov – 11 dec, Annick Baron & Gudrun Folker 
2021, 13 okt – 6 nov, Farväl Silvervallen 
2021, 18 aug – 11 sept, Owe Gidlöf och Åge Lindbeck 
2021, 1 juli – 14 aug, Kyrkor i Sala kommun 

Äldre utställningar som tillkommit digitalt 2021: 

2015, juni-juli, Sala i konsten 
2015, 1 maj, Sixten Engberg ”Tobakens historia”, m fl 
2015, 1 april, Bertil Herlow Svensson m.fl. 
2015, 1 mars, Per F Bjurling m.fl. 
2015, 20 januari, Åge Lindbeck m.fl. 
2015, 7 januari, Sjunde utställningen 
2014, 9 december, Sjätte utställningen 
2014, 25 november, Femte utställningen 
2014, 11 november, Fjärde utställningen 
2014, 28 oktober, Tredje utställningen 
2014, 14 oktober, Andra utställningen 
2014, 30 september, Första utställningen 

http://www.salakonst.se/


 6 

  

Gåvor till föreningen m m 

      

Under året har föreningen av privatpersoner fått ett flertal konstverk utförda av avlidna 

konstnärer. Föreningen har också själv köpt in ett antal verk. De flesta av dessa har köpts in 

för att visas och bjudas ut till försäljning på Ångbageriet. Men några av verken har köpts för 

att de skall kunna ingå i föreningens samling. 

 

I nuläget har föreningen så många verk att det i praktiken är svårt att förvara dem på ett bra 

sätt. Under året har styrelsen arbetat med riktlinjer för bl a vilka verk som föreningen i första 

hand bör ha i sin samling. Styrelsen räknar med att dessa riktlinjer skall kunna antas och 

tillämpas 2022. 

 

 

Ekonomi 

Följande företag och organisationer m m har under året lämnat värdefullt ekonomiskt stöd 

till föreningens verksamhet: ABF, Salabostäder AB, Sala-Heby Energi AB, Sala kommun/Kultur 

& Fritid, Sala Sparbank och Sala Ångbageri AB.  

 

Sala den 28 maj 2022. 

 

 

Kristina Österberg 

 

 

Per Carlson  Johnny Ekman Thomas Kumlin 

 

 

Amie Lundholm   Agneta Sonnebo

   


