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VÅREN

Programmet genomförs under förutsättning  
av vid tidpunkten då gällande covidföreskrifter. 

Se aktuell information på vår 
hemsida eller i vårt skyltfönster.



Det är så mycket som händer i vår värld på ett år. Helst skulle jag bara vilja skriva 
om allt gott som sker men väljer ändå Lars Vilks. Hans tragiska död under hösten 
chockade många av oss. 

I samband med kultursommar i Tranås 1991 besökte Vilks Tranås första gången. 
Han byggde då upp en installation i korsningen Ydrevägen-Tingsvägen som eldades 
upp. Konstföreningen fick vid detta tillfälle en teckning av honom, föreställande 
konstverket, som fortfarande står på skrivbordet. 

När Vilks 2007 i Nerikes Allehanda publicerade en tecknad rondellhund med profeten 
Muhammeds ansikte fick han en dödsdom över sig, eftersom teckningen ansågs 
”kränka” och ”förolämpa” islam. Hans hus sattes i brand och han undkom flera 
mordförsök. Det liv han haft försvann och fick ersättas av en ambulerande tillvaro 
under ständig polisbevakning. 

Vem var då Vilks? Att han hade en gedigen bakgrund i konstvetenskap vet vi. 
Men var han en provokatör och främlingsfientlig person? Eller såg han som sin 
uppgift att utforska gränserna för konsten och också för yttrandefriheten?  
Moderna muséet har tackat nej till teckningen och uttalat att de tycker den är så 
pass kränkande att den inte hör hemma där. Är detta sanningen eller är det så att 
både muséet och många i den initierade konstvärlden säger nej till allt som har 
med Vilks att göra av rädsla för andra starka krafter? 

Är det möjligt att sätta upp regler för vad en konstnär får göra? Hur många av er 
skulle tycka att konstföreningen skulle kunna visa hans teckningar?  Vilks är borta 
men det är viktigt att debatten i ämnet fortsätter. 

Blicka mot horisonten, våga se framåt, ta hjälp av varandra. Vi hoppas att vår 
konstförening ges möjlighet att ha galleriet öppet i vår och genomföra det program 
vi arbetat fram. Men tills vi ses, håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna 
rena. I denna märkliga tid önskar styrelsen god fortsättning på det nya året! 

Anna-Lena Larsson Liljenberg
ordförande i Tranåsbygdens konstförening

Tranås januari 2022
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Februari

25
Fredag

Vernissage
Maria Westerberg, Pinnkonst
Lena-Maria Stigsdotter, Blandad teknik
Vernissage kl 17.00 - 19.00
Utställningen pågår 25/2 - 13/3

Vårens program i Piratenhuset 2022

Mars    

27
Söndag

Årsmöte
Årsmöte Kl. 15.00 och därefter  
kaffe och föreläsning om Falsk konst 
av Carl-Johan Svensson  

Sidan 
6-7

Sidan 
4

Mars

13
Söndag

Berättar-
stund

 
”Berättarstund i pinnarnas tecken” 
Maria Vildhjärta berättar till 
musik av Johannes Söderqvist 
Kl. 16.00

Sidan 
5

Medlems-
lotteriet

Vinnarna i Medlemslotteriet 2021
             

Sidan 
13

Maj

13 
Fredag

Vernissage Sidan 
12

Pelle Wågenberg 
Olja och tuschteckningar
Vernissage kl. 17.00 - 19.00    
Utställningen pågår 13/5 - 29/5       
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Digital  
föreläsning

Sidan 
8

April   

3
Söndag

Digital föreläsning, Swedish Grace, 
från Nationalmuseum  
Kl. 16.00

Föreläsning Sidan 
10

Maj

8
Söndag

Lars-Erik Strand föreläser om 
Familjen Ekwall 
Kl. 16.00

Vernissage Sidan 
9

April

22
Fredag

Magnus Ringborg, Skulptur 
Vernissage kl. 17.00 - 19.00    
Utställningen pågår 22/4 - 8/5 

Planerad  
resa

Sidan 
11

Maj

14
Lördag

Planerad konstresa till 
Strömsholms slott och Brixelgården 
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Konstnärerna Maria Vildhjärta Westerberg och 
Lena-Maria Stigsdotter 
med naturen som inspiration

Vernissage 25 februari kl 17.00 - 19.00
Utställningen pågår till den 13 mars
Öppet fredag, lördag och söndag 11.00-15.00

Pinnkonst och Blandad teknik
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I pinnarnas tecken  

Berättarstund den13 mars kl. 16.00 
Maria Vildhjärta kåserar om sin konst till musik av 
Johannes Söderqvist.

 Lokal: Piratenhuset, Storgatan 48
 Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.
 Anmälan senast: måndag 7 mars till:
 melin.catarina@gmail.com  / tel 070 36 13 922   

Entréavgift 150:- betalas med Swish 1230252171 eller Bg 5707-3009

Maria Vildhjärta  
Westerberg, bosatt i  
Värmland är konstnär,  
författare, känd i radion 
från ”Naturmorgon” och 
som Sommarpratare.
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 Lokal: Piratenhuset, Storgatan 48.
 Anmälan senast fredag 18 mars till: info@tranasbygdenskonstforening.se   
 eller till Inger Nilsson 070 22 48 756  
 Piratenbakelse 40 kr, som kan betalas kontant eller med swish 1230252171

Kallelse till Årsmöte

Årsmöte med servering av Piratenbakelse och 
besök av Carl-Johan Svensson den 27 mars kl. 15.00

Carl-Johan Svensson har författat 
boken ”Äkta och oäkta 
förfalskningar – en konstskatt 
i polishusets källare” 
som handlar om konst-
förfalskningar. 

Sedvanliga årsmötespunkter kommer att behandlas. 

Som program i övrigt återkommer en föreläsning under rubriken  
”FALSK KONST” av Carl-Johan Svensson, universitetslektor i historiedidaktik 
vid Jönköping university. Den fick avbokas då årsmötet år 2020 ställdes in 
p.g.a. pandemin. 

Den ovanliga samlingen 
med Sveriges största enskilda 
beslag av förfalskad konst 
finns kvar i polishusets källa-
re i Jönköping, efter en stor 
konsthärva i slutet av 
1970-talet. 
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Föredragningslista

1. Årsmötet öppnas

2. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning

3. Godkännande av dagordning

4. Val av ordförande för årsmötet

5. Val av sekreterare för årsmötet

6. Val av två justerare, tillika rösträknare

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2021

8. Ekonomisk redovisning för år 2021

9. Revisionsberättelse

10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt hur årets resultat 
       ska hanteras 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2021

12. Fastställande av medlemsavgift för år 2023

13. Val av styrelse  
       a. Ordförande för ett år 
       b. Styrelseledamöter för ett eller två år

14. Val av två revisorer och en ersättare för ett år

15. Val av valberedning för ett år, tre personer varav en sammankallande

16. Övriga ärenden

17. Årsmötets avslutning 

Årsmöte 2022  



8

Digital föreläsning

Den 3 april kl. 16.00 erbjuder vi en digital  
föreläsning från Nationalmuseum. 
Hundra år efter ”det glada 20-talet” sammanfattar 
muséet epoken i den storartade utställningen 
Swedish Grace. 

Förflytta dig bakåt i tiden via en parad av konst, konsthantverk, design-
mode, fotografi, film och revy.
Epoken har kallats ”det glada 20-talet”. Världskrig och pandemi var över. 
Kreugerkraschen hade ännu inte inträffat. Men 1920-talet var motsätt-
ningarnas decennium. Den uppsluppna feststämningen blandades med 
hungersnöd, regeringskriser och hög arbetslöshet. Medborgarna ställde 
nya krav på frigörelse och rättigheter. Tradition och nationalistiska ton-
gångar ställdes mot ny teknik och internationell modernism. Vardagsnära 
skildringar och hantverksambitioner bröts mot postkubistisk modernism 
och industriell massproduktion. Spänningarna märktes inom såväl bild-
konst och design, som film, fotokonst och dans.

Nu, hundra år senare, 
i efterdyningarna av en ny 
pandemi, sammanfattar 
Nationalmuseum epoken 
i en storartad utställning. 
Förflytta dig bakåt i tiden 
via en parad av konst, 
konsthantverk, design, 
mode, fotografi, film 
och revy.

 Lokal: Piratenhuset, Storgatan 48
 Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.
 Anmälan senast: måndag 28 mars till:
 melin.catarina@gmail.com  / tel 070 36 13 922 
 Entréavgift 150:- betalas med Swish 1230252171 eller Bg 5707-3009    
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Magnus Ringborg arbetar i sten, trä, terracotta och 
brons. Hans ambition är att fånga det mänskliga 
uttrycket i livets olika skiften

Vernissage 22 april kl 17.00 - 19.00
Utställningen pågår till den 8 maj

Öppet fredag, lördag och söndag 11.00-15.00

Skulptur
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 Lokal: Piratenhuset, Storgatan 48
 Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.
 Anmälan senast: måndag 2 maj till:
 melin.catarina@gmail.com  / tel 070 36 13 922    
 Entréavgift 50:- betalas med Swish 1230252171 eller Bg 5707-3009 

Familjen Ekwall på Romanö

Lars-Erik Strand berättar om konstnärsfamiljen 
Ekwall på Romanö. Söndagen den 8 maj kl. 16.00

Knut Ekwall hade sitt ursprung i Tranås och var verksam i Tyskland under 
många år. Han gifte sig med operasångerskan Theresia Burkowitz-Pönitz 
och så småningom bosatte sig familjen med sex barn på Romanö. 
Lars-Erik har under hösten fördjupat sig i deras liv och gärning, ett arbete 
som under våren kommer att ges ut i bokform.
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Strömsholms slott och Brixelgården 

Förhoppning om planerad endags konstresa 
i maj 2022 
Styrelsen har efter många funderingar beslutat att vi ska försöka återstarta 
föreningens konstresor med en endagstur med buss. Vi ”dammar av” 
tidigare inställda planer. 
Efter erfarenhet av förbättrade lägen på senvåren och tro på vaccinationer 
planerar vi för besök på Strömsholms slott vid Mälaren och Brixelgården 
vid Hjälmaren i första hand lördagen 14 maj.   
 ”Vår” chaufför Anna är tänkt att med JoRo buss ta oss först till Ströms-
holms slott som har en inredning präglad av den gustavianska stilen. 
Slottet har en betydande konstsamling och är känt för sina hästmålningar 
beställda av Karl XI. Visningar är bokade. Lunch intas i Arboga. 
Vi hoppas på tredje gången gillt för ett besök på Brixelgården, som fick 
ställas in hösten 2019 då konstnären avlidit och våren 2020 p.g.a. pandemin. 
Konstnären Richard Brixel känner vi som skulptör av speedwayvärlds-
mästaren Ove Fundin på Storgatan i Tranås. 

På grund av det osäkra läget med ny variant av coronavirus bifogar vi i 
nuläget ingen anmälningsblankett. Om läget ser ljust ut i mars planerar 
vi att gå ut med inbjudan via e-mail, eller i andra hand brev. 

Resegruppen 

 Kontaktpersoner: Inger Nilsson 070 22 48 756        
          Hans Rocén 070 376 61 91

Vi blir guidade runt på den natur-
skönt belägna gården vid Måla 
på en udde vid Hjälmaren. 
Gården består av flera byggnader 
och ateljéer. 

På hemväg planerar vi för en 
”kvällsmacka”. 



12

Vernissage 13 maj kl 17.00 - 19.00
Utställningen pågår tom 29 maj
Öppet fredag, lördag och söndag 11.00-15.00

Konstvärk - en livslång plåga

Higgsfältet hos grannen

Vilka är de där?

Pelle Wågenberg visar sin konst i olja och tusch-
teckningar



13

Medlemslotteriet

Birgitta Swanström
Hans Lennart Ydrenäs
Eréne Carlin
Bosse Ericsson
Annica Palm
Monica Rudby
Ofelia Junglander
Ingrid Karlbom
Margareta Tynell
Märta Stjernvall
Sören Lymer
Lena Axelsson
Anders Carlsson
Gunilla Karlsson
Annika Hansen
Ingegerd Sundberg
Birgitta Carlsson

Karin Norblad
Marianne Hörlin
Noomi Malm
Margit Ottosson
Sarah Ljunggren
Lisbeth Rosén
Barbro Adlercreutz
Kerstin Wågenberg
Christina Sjögren
Gunvor Aspviken
Dold vinnare
Torild Corne
Solveig Pettersson
Kerstin Sanfridsson
Inger Levander
Anna Helgesson     

Som medlem har du chans att vinna konstverk i 
föreningens årliga lotteri. Dragning av vinnare 
brukar infalla i slutet av oktober eller början av 
november.  

Våra gratulationer till vinnarna 2021
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Konstföreningens varma tack till våra sponsorer!

Samt till vår medarrangör!
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Ordförande     
Anna-Lena Larsson Liljenberg 
Ringvägen 29, 573 41 Tranås
anna-lena.larsson.liljenberg@telia.com
070 532 55 19

Vice ordförande 
Gunnar Emanuelsson
Nääs Säteri, 573 94 Ydre
gunnar.emanuelsson@naasbrygg.se
070 531 30 69

Sekreterare 
Inger Nilsson 
Barrstigen 2, 573 37 Tranås
inger.nilsson@calypso.se
070 224 87 56  

Kassör 
Anna Samson 
Carl Johans väg 5, 573 43 Tranås
anna@samsonfast.se
070 113 65 13

Gunilla Bodemo Lindahl
Augustigatan 14, 573 38 Tranås 
gunilla.bodemo.lindahl@gmail.com
073 998 23 57

Jan-Olov Melin
Sjögullsgatan 4,  573 36 Tranås
janolov.melin@mchydraulic.se
070 516 63 15

Lars-Erik Strand
Jägaregatan 10, 573 41 Tranås 
strandad59@gmail.com
076 348 04 75

Lena Thorblad
Dalby Gård Mangårdsbyggnad 1
573 94 Ydre
lenathorblad@hotmail.com
073 048 60 15

Jette Undén
Lindängsvägen 8,  573 97 Tranås
jette.unden@telia.com
070 652 55 53

Inger Maria Rosenberg
Martinvägen 14 B, 590 12 Boxholm
ingermariarosenberg@gmail.com
070 853 07 29

Hans Rocén
Buntmakaregatan 11, 573 37 Tranås
hans.rocen@gmail.com
070 376 61 91

Ann-Sofie Andersson
Norrabyvägen 10 C,  573 43 Tranås
annsofie.norraby@hotmail.com
070 588 04 54

Christer Walfridsson 
Hamiltons väg 16,  573 43 Tranås
c.walfridsson@gmail.com
073  041 00 48

Inger Monson
Väderkvarnsvägen 9, 573 97 Tranås 
stefan.barck@gmail.com
070 565 28 22

Styrelsen



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. 
 
Medlemsavgiften är 225:- som betalas till vårt bankgirokonto eller via Swish.
    • Bankgiro 5707-3009  • Swish 1230252171 
    
Vill du engagera dig i konstföreningen, kontakta någon i styrelsen.

Ordförande Anna-Lena Larsson Liljenberg, 0140 150 82, 070 532 55 19
Vice ordf. Gunnar Emanuelsson, 070 531 30 69
Sekreterare Inger Nilsson, 070 224 87 56
Kassör Anna Samson, 070 11 36 513

Tranåsbygdens Konstförening
Fritiof Nilsson Piratenhuset
Storgatan 48
573 32 Tranås
E-post:  info@tranasbygdenskonstforening.se
Hemsida:  tranasbygdenskonstforening.se

Våra öppettider för utställningar
Fredag, lördag, söndag kl. 11.00 - 15.00
Vernissage på fredagar kl. 17.00 - 19.00

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

Vi är medlemmar i:


