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Kära medlemmar! 
 
Varmt välkomna till ett nytt år med Leksands Konstsällskap. Året vi lämnat bakom oss har inte varit något 
annat likt i modern tid, inte för världen, inte för Sverige och inte för Leksands Konstsällskap. Allas vår 
förhoppning är nu att 2021 blir ihågkommit som året då det vände och att vi inom Leksands Konstsällskap 
ska kunna börja att återigen genomföra medlemsaktiviteter på det sätt som vi alla är vana vid.  
 
I första hand ser vi fram emot att kunna genomföra de aktiviteter som blev uppskjutna under förra året.  
 
Det gäller visningen av Wallénhallen vid Leksands Folkhögskola. Samtidigt som vi får en visning av 
lokalerna får vi också ett föredrag och en filmvisning om Leksandskonstnären Gustaf Theodor Wallén.  
 
Vi ser också fram emot att få en föreläsning om Leksandskonstnären Emerik Stenberg vars konstnärliga 
gärningar har sammanställts i förra årets medlemsgåva, Signerat Emerik Stenberg. 
 
Utöver detta så är vår förhoppning att Bio Visir kan öppna sina portar så att vi ånyo kan få förundras över 
konsten och dess utövare i kommande konstfilmer. 
 
Uppdaterad information finns alltid att tillgå på Konstsällskapets hemsida. 
 
 

Marionettutställning – SCENMAGI små aktörer för stora upplevelser 
 
Utställningen invigdes med en digital vernissage torsdagen den 11 mars klockan 19.00 och evenemanget 
kunde följas i direktsändning på kulturhusets facebook-sida där också den filmade visningen nu finns att ta 
del av. 
 
Det är ännu inte klart om utställningen kan komma att visas för besökare på plats i Leksands Kulturhus, 
information om det kommer att publiceras på Leksands kommuns hemsida. I väntan på att kulturhuset 
öppnar för besökare finns redan nu en digital visning, och en hälsning från Michael Meschke, att se på 
Leksands kulturhus/scenmagi. 

 
Utställningen genomförs i samverkan mellan Leksands Konstsällskap, Leksands kommun, Leksands 
Marionett och Figurteaterförening samt Föreningen Himlaspelet. Utställningen genomförs med stöd från 
Allmänna Arvsfonden. 
 
 
Bok om Gustaf Ankarcrona 
 
Konstsällskapet arbetar just nu aktivt med en bok om Gustaf Ankarcrona. Boken är ett resultat av ett 
seminarium som genomfördes under 2019 och har titeln Bilden av Dalarna som svenskt ideal – Gustaf 
Ankarcrona och sökandet efter en identitet och ett hem på jorden.  Boken utgörs av ett antal föreläsningar 
/artiklar av olika författare med djup kunskap inom olika fält. Artiklarna belyser i tur och ordning de olika 
områden inom vilka Ankarcrona agerade: bildkonsten, arkitekturen, möbel- och inredningsformgivningen, 
folkdräktsrörelsen, samlandet, hemslöjden och hemslöjdsrörelsen.  
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Tidigare böcker 
 

Under 2020 har Sällskapet tagit fram boken om Alf Munthe med titeln Alf Munthe – Den mjuka 
arkitekturens mästare. Boken, som är utgiven på Gidlunds förlag, är inte bara en gedigen 
sammanställning av Alf Munthes produktion utan ger även en bild av vem Alf Munthe var och människorna 
i hans omgivning. 
 
I förra årets medlemsgåva ”Signerat” presenterades Leksandskonstnären Emerik Stenberg av författaren 
Eva Sjöholm. Emerik anlände till Leksand sommaren 1894 då han ordinerats luftombyte av sin läkare och 
med oljefärg och blyertspennor kom han att under många år fånga motiv i Leksandsbygden. 
 
Dessa böcker rekommenderas varmt till den konstintresserade. 
 
 
Årsmötet 
 

Årsmötet är planerat till den 22 maj klockan 14.00. Beroende på pandemisituationen ber vi att få 

återkomma med hur arrangemanget kommer att genomföras – inomhus, utomhus eller endast digitalt. 

 

 

Uppdaterade stadgar 

På årsmötet kommer styrelsen att presentera ett förslag på uppdaterade stadgar för Konstsällskapet. 

Nuvarande stadgar stadfästes 1998 och styrelsens förslag innebär en modernisering av språket och en 

breddning av konstbegreppet. Vidare föreslås vissa formella ändringar vad avser val av ordförande, 

inriktningen på styrelsens arbete mm. 

En ändring av stadgarna kräver medlemsbeslut på årsmötet samt på ett därpå följande extrainsatt årsmöte 

för att kunna bli fastställda. Om styrelsens förslag antas på årsmötet kommer därför ett extrainsatt årsmöte 

att annonseras.  

För beslut om ändring av stadgarna krävs bifall av minst två tredjedelar av de röstande. 

 

Sveriges Konstföreningar 

Som medlem i Leksands Konstsällskap har du tillgång till Sveriges Konstföreningars medlemssida med 
konstbildningsmaterial, olika handledningar, guider och bloggen Virveln. Adressen till hemsidan 
är: www.sverigeskonstforeningar.nu och lösenordet är medlem. 

 

Medlemskap 

Dags att betala medlemsavgiften för 2021. 

Som medlem betalar du medlemsavgiften till Konstsällskapets bankgiro eller Swishnummer. Kassören 
registrerar inbetalningarna i en privat dator med kontaktuppgifter och datum för inbetalningen.  

http://www.sverigeskonstforeningar.nu/
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Medlemsregistret uppdateras varje år i samband med inbetalning av medlemsavgift. Den som inte betalar 
medlemsavgift under två efterföljande år stryks ur registret. Detsamma gäller för medlemmar som meddelar 
att de lämnar Konstsällskapet. 

Får du medlemsbrevet via ”vanlig” post, men har en e-postadress, är vi tacksamma om du meddelar oss 
din e-postadress. 
 
Medlemsavgiften är 200 kr för enskild medlem och ytterligare 100 kr för person bosatt på samma adress 
samt reducerad avgift, 100 kr, för ungdom under 25 år.  

Leksands Sparbank är vår bank och bankgirot är 5185–2788. 

Swishnummer: 123 491 01 47  

Vid betalning (bankgiro eller Swish) – skriv i meddelandefältet vad betalningen avser samt vid betalning av 
medlemsavgift, namn/namnen på de medlemmar det gäller. 

Som alltid önskar vi flera medlemmar. Om du trivs med våra arrangemang, tipsa gärna vänner och 
bekanta!   
 

 

 

Kersti Jobs-Björklöf   Lars Klusell 
Ordförande    Sekreterare 

070 – 663 37 30   073 – 514 14 78 

www.leksandskonstsallskap.se                                     info@leksandskonstsallskap.se 

http://www.leksandskonstsallskap.se/
mailto:info@leksandskonstsallskap.se

