
 

Kära medlemmar i Leksands Konstsällskap! 

God fortsättning på 2011! Vi hoppas på ett år med många konstupplevelser och 

aktiviteter. 

Den 5 februari är det vernissage på kulturhuset med konst av Michael Söderlundh. 

Utställningen har fått namnet ”Mellan hitom och bortom”. Michael har sina rötter i 

Västanvik och är nu bosatt i Stockholm. Han har sin utbildning från Konstakademien i 

Köpenhamn och har haft en rad separatutställningar runt om i landet och även 

utomlands. Han finns representerad runt om i landet på museer och i offentliga 

sammanhang. Vill ni veta mer om hans konst finns boken ”Nermålad horisont” som 

skrivits av Torsten Ekbom och Bengt Emil Johnson tillsammans med Michael själv. 

Utställningen invigs av konstnären Lenny Clarhäll som vi minns från sommarens 

utställning ”Sjätte sinnet” i Leksands kyrka. 

Detta är inbjudan till vernissage den 5 februari kl 12.00 på Leksands kulturhus. 

Utställningen pågår till den 5 mars. Välkommen! 

Den 11 februari går färden till Mora där vi får en visning av utställningen om Emma 

Zorn på Zornmuseet. På kvällen lyssnar vi till invigningskonserten för ”Vinterfest” 

med bl a Martin Fröst. Vi fick 40 biljetter som snabbt tog slut.  

Digitaliseringen av vår konstsamling har den 1 december påbörjats av Nicole 

Matsson som just är färdig med sin museiutbildning vid Umeå universitet. Arbetet 

som innebär att varje verk fotograferas tillsammans med uppgifter om konstnären, 

placering o s v förs in i ett dataprogram. Hennes arbete kommer att fortgå t o m 

februari månads utgång. För att kunna köpa utrustning fick vi i våras ett generöst 

bidrag av Leksands Sparbank. 

Konstsällskapets arkiv Att ordna arkivet är sedan länge ett arbete, som vi önskat 

göra. Det innehåller protokoll, brev, intressanta verifikationer, affischer, små 

kataloger osv alltsedan tillkomsten 1930. I det sammanhanget undrar vi, om det 



bland er medlemmar finns någon arkivkunnig person som skulle vilja assistera i detta 

arbete. Hör i så fall av dig till undertecknad. 

Hemsidan är ännu inte öppnad men nu är vi nära….Om du slår på 

www.leksandskonstsallskap.se så kan du ta del av vad som händer och se prov på 

verk ur samlingarna. Meningen är att vi skall uppdatera sidan fortlöpande, så att ni 

där kan följa vad som händer. 

Kommunalhuset har byggts om och Josefin Wedel och Margareta Björklund har 

uppdraget  att smycka huset med konst av i dag verksamma konstnärer. Förutom 

inköp av ny konst har flera verk ur våra samlingar fått nya ramar och snyggats till. Att 

vårda det vi äger är en nog så viktig uppgift. Vi kommer så småningom att göra en 

rundvandring i huset för att se nyförvärven. 

Den 9 april kl 14.00 gör vi besök i Josefin Wedels ateljé då hon kommer att berätta 

om sina bilder och grafiska tekniker. 

Kroki planeras men ännu är inget klart. Vi är glada om intresserade hör av sig. 

 

ÅRSMÖTET äger rum den 19 februari kl 14 på Walléngården. Inledningsvis kommer 

f d chefen för Leksands konstmuseum, numera konstpedagogen vid Bohusläns 

museum, Birgitta Åhlund att tala om ”Carl Wilhelmson – idyll och vemod” Därefter 

vidtar årsmötesförhandlingar och dragning av vårt medlemslotteri. Särskild kallelse 

bifogas detta brev. Välkomna! 

Efter årsmötet kommer ni att få ett nytt brev med information bl a om 

medlemsavgiften. 

E-post Detta brev kommer att gå ut som e-post till dem som vi fått adresser ifrån. Ni 

som får vanligt brev men som även har e-postadress. Meddela e-postadressen till 

Gunilla Esbjörn gunilla.esbjorn@telia.com  

 

Leksand den 12 januari 2011 

 

Kersti Jobs-Björklöf 

Ordförande 

kersti.jobs.bjorklof@telia.com 
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