
Kära vänner i Leksands Konstsällskap!

Sedan vårt förra vänbrev har vi tillskrivit medlemmarna i den så tragiskt nedlagda 
Vänföreningen Leksands Konstmuseum och berättat vad vi i Konstsällskapet står för 
och vad vi gör. Detta ledde till att vi har ökat vårt medlemstal från 89 till 145. Räknat i 
procent är det en ökning med 63 %. Det är glädjande och uppmuntrande. Ett särskilt 
välkommen vill vi rikta till er alla som kommit med i Konstsällskapet 2010.

Sedan i våras har vi varit medarrangörer i ”Sjätte sinnet”, konstutställningar i fem 
kyrkor. I Leksand visas verk av Lenny Clarhäll. Det har varit uppskattat av många 
kyrkobesökare att få ta del av denna moderna konst i den gamla miljön. Utställningen 
finns kvar t o m söndagen den 12 september.

Den 15 juli gjorde vi en vandring till de många konstnärsgravar som finns på Leksands 
kyrkogård. Olika medlemmar i Konstsällskapet berättade om konstnärer som Gustaf 
Theodor Wallén, David Tägtström, Sam Uhrdin och Björn Juhlin. 45 personer deltog 
och vandringen blev mycket uppskattad och flera har bett om en fortsättning. Det 
planerar vi till nästa sommar.

Nästa evenemang som vi genomfört var den resa som vi gjorde den 11 augusti till 
Säfstaholms slott. Det blev en hellyckad och intressant dag. 30 personer fick glädjen att 
lyssna till Ralph Edenheim som berättade om slottet tillsammans med kulturchefen i 
Vingåker Lars Furborg. Vi fick förstås även en visning av utställningen med de 
kvinnliga konstnärerna och en beskrivning av utvecklingen för Föreningen svenska 
konstnärinnor 1910 – 2010 och den situation de befann sig i 1910. Vi lämnade 
Säfstaholm och lotsades genom det vackra landskapet genom bruksmiljöer som t ex 
Brevens bruk till Boo herrgårdslandskap av Ralph Edenheim. Säg den herrgård, fatbur 
eller det magasin som inte han hade att förtälja något intressant om. Höjdpunkten blev 
nog besöket i 1700-talskyrkan i Boo.  Efter att hembygdsföreningen försett oss med 
kaffe och hembakat bröd i den gamla skolan, som var byggd som en bildningens 
högborg med antika pelare på gaveln, gav vi oss av mot Leksand.

Hösten 2010

25 augusti gjorde vi – ett 20-tal personer - en utflykt till Mora och såg Zornutställningen 
och även hans vildmarksateljé Gopsmor. Vi fick en intressant och bra dag tillsammans.

2 oktober firar vi Leksands Konstsällskaps 80-årsjubileum.Vi är mycket glada över att 
så välkända föreläsare vill ställa upp och komma till Leksand och förgylla vår dag. Inga 
Lena Ångström - Grandien , Karin Ådahl, Bo Grandien och Bengt Lagerkvist föreläser. 
Henric Ankarcrona, tidigare ordf för Leksands Konstmuseum, kommer att vara 



moderator under dagen. Inbjudan och program bifogas.

Kvällens konsert i kyrkan med rubriken ”Höstens gula löv kan aldrig tårar bli” kommer 
vi troligen att kunna minnas som något alldeles extra. Tre väletablerade musikanter gör 
en konsert tillsammans: Sofia Sandén, Anders Jerker Dahlin och Leif-Åke Wiklund. 
Vill ni veta mer om dessa musiker så sök information på nätet och ni kommer förstå att 
även det blir något utöver det vanliga. Efter denna dag och kväll får vi möjlighet att äta 
en festmiddag på Korstäppans Herrgård.

19 oktober föreläser en av landets främsta bokbindare och lärare i bokbinderi under 
många år på Leksands folkhögskola Manne Dahlstedt under rubriken 
”Bokbandshistoria från 3000-talet fram till idag”. Walléngården kl 19.00. 

Under tiden 16 oktober – 13 november visas på Kulturhuset utställningen Art Books 
med polska bokkonstnärer.

28 oktober Det är många av våra medlemmar som bor i Stockholm och därför kommer 
vi att arrangera ett program om året i Stockholm. I höst blir det ett besök på 
Konstakademien och visning av Grafiktriennalen. Se särskild information som bifogas 
vänbrevet.

Leksands Konstsällskap arbetar med att få fram en egen hemsida. Vi hoppas det skall 
finnas något att läsa i mitten av september. Försök på vår adress 
www.leksandskonstsallskap.se

Vi har en önskan om  att alla ni som har en e-postadress meddelar den till oss. Antingen 
till Gunilla Esbjörn tel 070 – 217 71 21, 0247 – 13103, gunilla.esbjorn@telia.com 

Kersti Jobs-Björklöf tel 070 – 66 33 730 eller 0247 – 10525, 
kersti.jobs.bjorklof@telia.com

Några måste ha missat att betala in medlemsavgiften för 2010. Den är 200 kr för enskild 
medlem och 100 kr för ytterligare en person under samma adress. Pengarna sätts in på 
Leksands Konstsällskap pg 176170-9. Tack för det !

Välkomna alla att ta del av vad vi nu planerat och ge oss gärna tips på utställningar och 
aktiviteter som ni önskar att vi skall ordna.

Leksand den 26 augusti 2010

Styrelsen genom Kersti Jobs-Björklöf, Ordf


