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       Tranås juli 2019

Vi vill fira!

Att Tranås kommun fyller 100 år har väl inte undgått någon som bor här. 
Tranåsbygdens konstförening vill fira med dem. Vi erbjuder fram till den 30/9 
ett medlemskap för 100 kronor mot det ordinarie 225 kronor. I detta ingår 
bland annat en lottandel i höstens stora lotteri där föreningen delar ut vinster 
för omkring 70-80 000 kronor. Konsten för med sig många positiva effekter och 
alla undersökningar pekar i samma riktning. Stimulerar du hjärnan med konst, 
litteratur och musik bidrar det till en bättre hälsa. Berätta detta för alla ni känner! 
Vi vil bli fler i vår förening! Vi firar också under Konstrakan genom att bjuda på 
Piratenbakelser och kaffe. Tvåhundra bakelser är beställda från Bageriet, vi får se 
hur länge de räcker.

Livet kan ta alla möjliga vägar och är helt omöjligt att förutse. Två veckor innan 
vårt program skulle tryckas kom ett sorgebesked att konstnären Richard Brixel 
hade avlidit. Vår resegrupp, denna gång med Lars-Erik Strand i spetsen, hade 
resan till hans ateljé utanför Arboga helt färdigplanerad. Den skulle också inne-
hållit ett besök på Strömsholms slott men huvuddelen av dagen skulle vi ägnat 
åt Brixelgården. Jag minns Lars-Eriks ord från i våras ” vad fantastiskt att konst-
föreningen får komma till denna plats innan det blir ett museum och när Richard 
fortfarande lever”, men så blev det nu inte. Längre fram i programmet kan du läsa 
några rader till minne av Richard Brixel. Vi kommer igen med en ny resa till våren 
och vart det bär av då är förstås ännu inte bestämt.

För er som har lust med en konstresa på egen hand kan jag rekommendera 
utställningen på Norrköpings museum som pågår augusti månad ut. Där visas 
cirka 200 verk av konstnären Greta Knutson-Tzara, 1899-1983. Få känner till 
henne. Hon hamnade som många andra kvinnor under denna tid i skuggan av 
sin man. Efter många år av efterforskningar lyfter nu Norrköpings konstmuseum 
fram henne i en stor retrospektiv utställning. Sevärd!

Styrelsen i konstföreningen önskar dig varmt välkommen till vårt galleri och till 
höstens verksamhet. 

Anna-Lena Larsson Liljenberg
ordförande
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Gunilla Bodemo Lindahl foto, 
Lisette Irebring akryl-olja-akvarell
Vernissage kl. 17.00-19.00    
Utställningen pågår 16/8-1/9.           



Paula Modersohn-Becker och livet i Worpswede

Lär känna det unga geniet Paula Becker, som trots påverkan och motstånd från 
övriga medlemmar i konstnärskolonin i Worpswede, går sin egen väg. 

Vid hennes alltför tidiga död var det inte många som sett hennes konst men i 
dag räknas hon som en av modernismens pionjärer och en av Tysklands största 
konstnärer. 

Föreläsning av Lars-Erik Strand från Tranås

29 september kl. 16.00 

Lokal: Piratenhuset, Storgatan 48 

Biljetter säljs endast på Tranås Direkt, Storgatan 22,  från och med 1 september

Pris: 50 kronor som betalas kontant eller med Swish
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Helene Schjerfbeck - från historiemåleri till modernism. 
Siri Derkert - troligen vår första kubist. 
Gabrielle Münter- expressionist som var i Sverige på 10-talet.
Sigrid Hjertén - expressionist.

Föreläsning av konstvetare Monika Minnhagen-Alvsten från Linköping

27 oktober kl. 16.00

Lokal: Piratenhuset, Storgatan 48 

Biljetter säljs endast på Tranås Direkt, Storgatan 22,  från och med 1 oktober

Pris: 50 kronor som betalas kontant eller med Swish

Banbrytande kvinnliga konstnärer
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Gunilla Bodemo Lindahl
foto -
med motiv från naturen. 

Lisette Irebring 
akryl, olja och akvarell -
genom åren har många 
av Gunillas bilder varit 
inspiration till Lisettes 
målningar.  

                    Vernissage 16 augusti 
                    kl. 17.00 - 19.00 

Utställningen pågår till den 1 september
Konstcafé 24 augusti med konstnärerna på plats under dagen

Utställningen kommer att 
innehålla Lisettes tavlor, 
Gunillas bilder och kombinationen 
av foton som blivit målningar.

6

Bildkonst — foto & målningar



Linköpings akvarellsällskap 
är ett konstnärssällskap som funnits i Östergötland sedan december 1999.  
 
Maria Gunnarsson, Rolf Hallqvist, Göran Grimsell, Kerstin Sund, AnnMari Löf, 
Margareta Moldvik, Börje Mathiasson, Elisabeth Henriksson, Ulla Carlberg, Lars 
Pettersson Udd och Mimmi Wiklund, är alla medlemmar som visar sina alster på 
den här utställningen. 

Vernissage 13 september 
kl. 17.00 - 19.00

Utställningen pågår till den 29 september
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Vernissage 11 oktober 
kl. 17.00 - 19.00

Utställningen pågår till den 27 oktober

Leif Moberg 
från Stigtomta, Nyköping. 

Målar främst olja på duk gärna med 
palettkniv, ofta efter eget foto och 
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Vardagsscener speglas i expressionistiskt oljemåleri



Liv Borglunds keramik möter Lars-Göran Larssons smide

Vernissage 15 november 
kl. 17.00 - 19.00

Utställningen pågår till den 1 december
9
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Konstcafé

24 augusti Kl. 11.00 - 15.00 

Vi laddar med massor av kaffe och Piratenbakelser och bjuder alla 
besökare så länge vårt lager räcker.
Låt Piratenhuset bli början på Konstrakan. Eller slutet. Risken är då att det 
inte finns några bakelser kvar. Eller låt det bli en mellanlandning från ena 
sidan Storgatan till den andra. 

Våra konstcaféer är inte så pretentiösa som det kanske låter. Det är 
framför allt ett rum för social samvaro, för nya och gamla möten och för 
givande samtal. Vi träffar varandra och kanske träffar vi nya vänner 
över en kopp kaffe och möjligen en av våra speciella piratenbakelser. 

Och just den här dagen, för att fira Konstrakan, bjuder vi på en 
piratenbakelse. Så länge lagret räcker. Så passa på! 

Vår alldeles egen 
framtagna bakelse. 
Denna skapade vi 
för några år sedan 
tillsammans med 
Kakboden. När det 
senare blev Bageriet 
omarbetades den 
och ser idag ut så här. 
Lägg märke till Fritiof 
Nilssons attiraljer, 
basker och fluga, allt 
handgjort i choklad. 
Den är vacker, 
smakar ljuvligt och 
serveras bara vid 
vissa tillfällen.



Till minne av Richard Brixel 
En av vår tids största konstnärer har gått ur tiden. 
Jag och min hustru Ping hade privilegiet att träffa 
och lära känna Richard Brixel vid ett besök i hans 
hem utanför Arboga. Här, på ett näs vid Hjälmarens 
strand, har han byggt upp sitt livsverk, Brixelgården. 
På tomten, och även en bit ut i vattnet, står repliker 
av verk som är spridda över hela världen, framför allt 
i Kina som han betraktade som sitt andra hemland. 
Här finns också flera gallerier. 

Richard Brixel är mer känd utomlands än i Sverige och när han nu kommer att 
leva vidare i konsthistorien är det som en av våra största skulptörer genom 
tiderna. Hans verk är djupt personliga även om arvet från Milles är tydligt. Han 
har ofta en filosofisk ton i sina suggestiva verk men han har också avbildat en 
rad personligheter inom motorsporten: Ronnie Pettersson, Ove Fundin, Ayrton 
Senna och Michael Schumacher. 

”Jag borde varit död för länge sedan”, sa han vid vårt besök i höstas och syftade 
på den cancer som han kämpat mot under många år. Vi såg dock inget spår av 
någon sjukdom vid vårt besök. Tvärtom möttes vi av en man full av kraft, humor, 
visdom och kreativitet. Vi höll kontakten och planerade fler besök. Men till slut 
förlorade han kampen mot sjukdomen och somnade in den 3 juli. 
Det ljusa minnet av honom lever vidare genom hans odödliga konst. 

Lars-Erik Strand
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Ping och Richard i hans ateljé med modellen till ”Dream” som står utanför OS-stadion i Peking



Medlemslotteriet 2019

Som medlem i föreningen har du chans att vinna ett konstverk i samband med 
vår utlottning på hösten. Vi brukar ha ca 25 vinnare varje år och lottar ut verk för 
totalt mellan 70- 80 000 kr. Utlottningen består av två dragningar. Vid den första 
utses årets vinnare som bjuds in till en andra dragning där man i turordning 
väljer sin vinst.

Konsten köps in i samband med de utställningar föreningen arrangerar under 
året och vid konstresor då vi besöker konstnärer i deras ateljéer.
Här kan du se vad som kan finnas med i årets utlottning, några av verken på bild 
- som du har chans att vinna! 
1:a dragningen är 11/10 och 2:a dragningen 29/10.

Konstnär Titel Teknik Pris
Rakel Grünewald Röda klippor färgat planglas 3800
Anna Hedstrand Lupintid emalj 2700
Stefan Krusell Båthusen i hamnen etsning 1200
Roland Englund Tysta rum olja 2000
Jill Englund Dirigenten skulptur/betong 5500
Ulf Svedberg Lyckad månlandning akvarell 800
Lennart Gustavsson Norra Vi fjärden foto 1400
Elisabeth Henriksson Slättlandskap digigrafi 2100
Britt Marie Hagmarker Vallmo blandteknik 1100
Britt Marie Hagmarker Blåser II blandteknik 2100
Lars Göran Larsson Ljusstake smide 1800
Henrietta Kozica Crescendo digital konst och skulptur 4200
Henrietta Kozica Life glicée 1500
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Sven Karlsson Gatlyktan olja 6000
Helena Emanuelsson Höstplöjt akvarell 1000
Rasmus Nossbring Silver Sphere glas 2800
Rasmus Nossbring Lookout glas 6000
Lasse Frisk Tallrikar 6 st keramik 2400
Lasse Frisk Ljusstake ”Mexico” keramik 1480
Ingegärd Råman/
Vandalorum

Skålar papper 1000

Sikander Ali Yavari Råka akryl 900
Pamela Wilson Vid rondellen collage 5500
Pamela Wilson Örhängen koppar,stål, pärlemor 2500
Heidi Björk Kuddar 2st tryck på linne 1150
Peter Nilsson Tofsvipa akvarell 2300
Theo Jansson Årstider skåp i trä 6000
Betina Huber Skål glas 4000
Lars Roland Johansson Gård akvarell 2400
Maja Cunningham Skål glas 1700



14

                          Ordförande     
Anna-Lena Larsson Liljenberg 

Ringvägen 29 
573 41 Tranås

anna-lena.larsson.liljenberg@telia.com
070-532 55 19

                   Vice ordförande 
Christer Walfridsson 

Hamiltons väg 16 
573 43 Tranås

c.walfridsson@gmail.com
073- 041 00 48

                         
                          Sekreterare 

Inger Nilsson 
Barrstigen 2 

573 37 Tranås                                           
inger.nilsson@calypso.se

070-224 87 56  

                           Kassör 
Ofelia Junglander 

Råggatan 1 
573 38 Tranås

ofiesj@yahoo.com
073-513 73 36

Styrelsen 2019

Vårt uppdrag är att väcka intresset för konst, att inspirera dig och att öka 
kunskaperna inom konstområdet genom utställningar, föreläsningar, 
studieverksamhet och resor.

Vi som arbetar aktivt inom föreningen försöker ta hand om våra medlemmar 
på bästa sätt. Vi vill att alla ska ingå i den fina gemenskap som redan finns 
bland de som  är medlemmar hos oss.
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Leith Abbas 
Tranåskvarnsgatan 12 A                 

573 33 Tranås
l.a1970@yahoo.com

073-524 86 84 

Gunilla Bodemo Lindahl
Augustigatan 14 

573 38 Tranås 
gunilla.bodemo.lindahl@gmail.com

073-998 23 57

Anders Carlsson
Hamnparken 6 
573 35 Tranås 

kimarpsgard@gmail.com
070-644 31 81

Gunnar Emanuelsson
Nääs Säteri 
573 94 Ydre

gunnar.emanuelsson@telia.com
070- 531 30 69

Yvonne Hanning
Strandvägen 44 

573 93 Tranås
y.j.hanning@gmail.com

070-650 20 75

 
Jan-Olov Melin
Sjögullsgatan 4 
573 36 Tranås  

janolov.melin@mchydraulic.se
070-516 63 15

 
Katrin Norlin,
Säbyvägen 24 
573 39 Tranås 

katrin.norlin@gmail.com
072-7310180 

  
Lars-Erik Strand
Jägaregatan 10 
573 41 Tranås 

strandad59@gmail.com
076-3480475



KONST, NATUR, KULTUR OCH MAT PÅ SÖDRA ÖLAND 
Det fick drygt 30 deltagare på Tranåsbygdens Konstförenings årliga vårresa 
uppleva 5 – 7 juni i ett varmt och strålande försommarväder. Målet var att 
under den tre dagar långa utflykten besöka konstnärer och Vida Museum & 
Konsthall och ta del av södra Ölands konst, natur, kultur och mat.  Ett antal 
utvalda konstnärer besöktes och typiska ölandsrätter erbjöds som lunch. 
Dagarna hade lagts upp efter tips från medlemmar med stor lokalkännedom av 
resegruppen, Christer Walfridsson, Inger Nilsson, Katrin Norlin och Erik Sjögren.

Första stoppet var förmiddagsfika på Norrhults café, 
en fräsch pärla mellan Lindshammar och Lenhovda. 
Det första besöket på ”Öa” gjordes i Paradisverkstaden 
före lunch på Arontorps Kroppkakor.  
Resan gick vidare till Capellagården, som denna dag 
hade elevavslutning berättade rektor Bodil Anjar, och 
gav historiken från bondgård till skola som startades 
av Carl Malmsten år 1960.  
Årets utställning av elevarbeten öppnades upp.  

Efter en vacker färd över Alvaret med särpräglad 
natur inleddes konstnärsbesöken på östra sidan 
hos PG Olsson (keramik) och Heidi Björk (textil) samt 
Anita Hedin (textil, måleri). Bodil Magnusson (glas, 
skulptur och bild i nyskapande kombination) tog emot i 
Seby och Peter Nilsson i Mellby (måleri, främst fåglar). 
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Vårt boende var uppdelat på Gammalsbygårdens Gästgiveri och Mellby Ör Inn, 
med gemensam frukost och middag. De två middagarna bestod av svartvinbärs-
nötstek med potatisgratäng och varmrökt lax med hjortronsås.

Nationaldagen började med Ottenby fågelstation och Naturum. Vägen ut till 
Ottenby var som en safari med kor och kalvar, får och lamm som inte riktigt lärt 
sig trafikregler än. Två unga entusiastiska guider berättade om fåglar, fågelläten 
och massor av sälar i vattenbrynet som på håll såg ut som stenar. 
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Efter det följde besök i Erika Höglunds sommarateljé, med ett underbart läge mot 
havet i Båthuset Grönhögen, en konstnär i skulptur av glas och keramik. Ett par 
km norrut vid Ventlinge mötte oss Theo Jansson, som är ordförande i Södra 
Ölands konstnärsgille. Hans konst i träskulptur och inte minst bilder av lökskulpturer 
vid den årliga skördeveckan var fascinerande.

Vid lunchen i Mörbylånga på Hotell Magasin 1 
prövades en annan ölandsspecialitet, Lufsa. Efter 
det följde en varm promenad till konstnärerna 
Mona (textil) och Pekka Hedin (måleri) samt Betina 
Huber (glas). 
Nationaldagen firades med kaffe och Glömminge- 
tårta på Allégården i Kastlösa.  Därefter besöktes 
Adam Hedin (måleri, skulptur). Lars Roland Johansson 
visade senare i sin trädgård hur en akvarellmålning 
arbetas fram.  

Den tredje dagen inleddes med Vida Museum & 
Konsthall. Där mötte ägaren Hampus Vallien upp 
som guide. Han är son till Bertil Vallien och Ulrika 
Hydman-Vallien. Ulrika avled hastigt förra våren 
men Bertil är fortfarande verksam, 81 år gammal. 
Sonen berättade om bakgrunden till Bertils motiv 
som är båtar, huvuden och hästar och Ulrikas motiv som är ormar, familjen och 
blommor/främst tulpaner. 

Lunchbuffé på Ekerum Resort uppskattades. Under återresan besöktes Erikshyttan 
i Eriksmåla med glaskonstnärerna Maja Cunningham och Lars Sö. Cirkeln slöts i 
Kosta Boda Art hotell med guidning i glasbaren av hotellchefen. Hon visade 
glaskonsten och avslöjade dessutom att hotellet planerar en utbyggnad. 

Ett antal vackra och varierande konstföremål inköptes av resegruppen under 
resan för att ingå i Medlemslotteriet, som anordnas varje höst. 

Busschaufför Anna fick en lång applåd för sin förplanering och yrkesskickliga 
körning.   

Inger Nilsson
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FÖRETAG SOM STÖDER VÅR VERKSAMHET!
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MEDARRANGÖR



Konstföreningen 
för alla
Tranåsbygdens Konstförenings ambition är att engagera 
och entusiasmera med utställningar av samtida konst, 
föreläsningar, kurser, studiebesök och resor. Vi strävar efter att 
alla med ett konstintresse ska känna sig välkomna till oss.

Medlemmar i Tranåsbygdens Konstförening:
 • Deltar i det årliga konstlotteriet.
 • Får 10% rabatt vid inköp av konst på våra utställningar.
 • Får 20% rabatt på inramningar hos Galleri Konstgården.
 • Har medlemspris på resor, kurser och föreläsningar. 

Erbjudande: Fram till den 30/9 2019 blir du medlem för 100:-  
Du får automatiskt en lottandel i konstföreningens medlemslotteri som du kan läsa mer om på sidan 14-15. 
Ordinarie medlemsavgift är 225:- som betalas till vårt bankgirokonto.
• Bankgiro 5707-3009  
    
Vill du engagera dig i konstföreningen, kontakta någon i styrelsen.

Ordförande Anna-Lena Larsson Liljenberg, 0140-150 82, 070 532 55 19
Vice ordf. Christer Walfridsson, 0140-530 22, 073 041 00 48
Sekreterare Inger Nilsson, 0140-31 10 88, 070 224 87 56
Kassör Ofelia Junglander, 073 5137336 

Tranåsbygdens Konstförening
Fritiof Nilsson Piratenhuset
Storgatan 48
573 32 Tranås

Våra öppettider för utställningar
Fredag, lördag, söndag 11.00 - 15.00
Vernissage på fredagar kl 17.00 - 19.00.
mail  info@tranasbygdenskonstforening.se
Hemsida  tranasbygdenskonstforening.se
Bankgiro 5707-3009

Vill du veta vad som händer i Tranåsbygdens konstförening?
Följ oss på Facebook och Instagram.

Vi är medlemmar i:


