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Kära vänner i Leksands Konstsällskap  

I natt övergick vi till sommartid. Vårsolen skiner och livsandarna vaknar. Vi har haft möte i 
Konstsällskapets styrelse och nu har vi fastställt vårens och sommarens program.  

I februari visade Michael Söderlundh sin konst i kulturhuset. Det var ett samarrangemang mellan 
kulturförvaltningen och Konstsällskapet. Vi tackar för att vi fick vara i Kulturhuset och vi tackar 
Michael Söderlundh för att han vill ställa ut sina fina och intressanta verk här hemma. 

Så här ser vårt program ut: 

Vi hoppas att ni skriver in detta i era kalendrar eftersom vi endast i undantagsfall annonserar i 
Leksandsbladet och alla har inte e-post. 

Josefin Wedel skulle enligt förra medlemsbrevet ta emot oss hemma i sin ateljé och visa olika 
grafiska tekniker lördagen den 9 april. OBS!  Tiden är ändrad till lördagen den 21 maj  
kl 14.00.  

14 april kl 19.00 kommer Josefin Wedel och Margareta Björklund att visa oss konsten i det 
ombyggda kommunalhuset. Deltagarantalet är begränsat. Anmälan görs senast den 11 april till 
070-217 71 21 eller gunilla.esbjorn@telia.com. Vi kommer även att sätta in annons med 
påminnelse i Leksandsbladet. 

21 maj Besök hos Josefin kl 14.00 

7 juli kl 15.00 ordnar vi en kyrkogårdsvandring till konstnärsgravar. Den här gången kommer 
vi främst att gå till konstnärer som var verksamma här på 1940 -  50 talet. Efter vandringen, som 
inte kommer att ta mer än en dryg timme, går vi till Hildasholm och dricker eftermiddagskaffe. 
Ni får anmäla er till eftersitsen på Hildasholm vid samlingen på Kyrkvallen.  

21 juli besöker vi Hjortnäs Handel/konstgalleri, där Agneta Kallur under några somrar 
ordnat fina utställningar. I år kommer Ebba Matz att ställa ut sina verk där. Ebba, som ju är från 
Leksand, har under många år haft stora framgångar och gjort arbeten för offentlig miljö. Just nu 
är hon aktuell här hemma, då hon arbetar med en utsmyckning vid strandstigen nedanför kyrkan 
under titeln ”Via Sacra”. Ebba ställer upp och tar emot oss i Hjortnäs och berättar om sina verk. 

8 aug gör vi sommarens utflykt till Verket/Avesta Art. I år är temat ”Sagolikt” med främst 
svenska konstnärer som Roy Andersson, Nygårds Karin Bengtsson, Hanna Beling, som vi minns 
från Uhrdinutställningen på vårt konstmuseum m fl.  Ytterligare information hittar ni på nätet.  

Efter lunch på ”Köket i gränden”, som ligger intill Verket, åker vi till Träslottet i Hyttbäcken. 
Därifrån kom Erik-Axel Karlfeldts mor. Gården, som skildras i dikten ”Träslottet”, har varit i 
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släktens ägo mer än 300 år. Det är öppet endast efter förfrågan. Det är ett unikt tillfälle att få 
komma in i denna gamla bergsmansgård, som kommer att visas av Anna Tomasson. Vi bifogar 
en anmälningsblankett så att ni som vill vara med anmäler er så snart ni kan och senast den 21 juli. 

10 september kl 14.00 visar Helena Hernmarck utställningen ”Textil i rullning – 
textilhantverkets väg från ax till limpa” med arbeten av Helena Hernmarck, Team 
Hernmarck, Alice Lund Textilier AB, Wåhlstedts Textil verkstad m fl i Pylonen vid Trafikverket i 
Borlänge. 

Höstutflykt Förra höstens utflykt när vi fick se Konstakademiens lokaler och Grafiktriennalen, 
slog så väl ut att vi återigen vill göra ett program i Stockholm. Vi kommer att välkomnas till 
Bukowskis av VD Michael Storåkers, som har sina rötter i Leksand och Siljansnäs. 
Överintendenten Carl Barkman berättar om Bukowskis långa historia. Efter lunch skall vi se 
ytterligare en utställning, men vad det blir är ännu inte klart. 

Andra aktiviteter som vi gärna rekommenderar: 

9 april har Tällbergs konstförening sitt årsmöte Christina Munck Eriksson föreläser om 
Leksandskonstnärer som verkade från sekelskiftet fram till ca 1960. 

Tällbergs Konstförening ordnar ett besök på Dalskåpsmuseet i Övre Gärdsjö den 7 maj. De 
fortsätter på temat dalmåleri genom att arrangera en tvådagarsresa till Hälsingland i ”Dalmålarnas 
fotspår”. Kontakta ordföranden i Tällbergs konstförening med e-postadress 
tallbergkonst@gmail.com om du vill delta i någon aktivitet. 

11 april arrangerar Bio Kontrast en Konstfilmafton. Vi kommer att få se en film av Anders 
Hanser ”Konsten att gjuta evigt liv”. Den skildrar Herman Bergmans konstgjuteri i Stockholm 
där bl a Carl Milles lät gjuta sina bronsskulpturer. Än i dag är det full verksamhet i gjuteriet och 
en av dem som arbetar där är vår egen Mats Lodén. Han kommer även att delta i ett samtal efter 
filmvisningen.  

Konst runt Siljan då konstnärerna har öppet hus äger rum i anslutning till Kristi himmels 
färdshelgen  2 – 5 juni. Öppethållandet dessa dagar är mellan kl 11 – 17. 

Hemsidan är nu öppnad. Slå bara ”Leksands Konstsällskap”, www.leksandskonstsallskap.se, så 
kommer du att få fortlöpande information. Därtill kan du läsa om vad som hänt och få 
litteraturtips  

Medlemsavgiften har du säkert kommit ihåg att betala, men om så inte är fallet, så kan den 
sättas in på Leksands Konstsällskap pg 17 61 70 – 9. Enskild person betalar 200 kr och ytterligare 
en person på samma adress 100 kr. Tack! 

Nya medlemmar önskar vi oss, så värva dina vänner som då får ta del av våra aktiviteter! 

E-postadresser har vi fått in men säkert är det flera av er som har den möjligheten. Det 
underlättar för oss om vi kan göra våra utskick via nätet. 

Vi i styrelsen önskar er en fin vår och sommar! 

 

Kersti Jobs-Björklöf  

Ordförande 
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