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AKTUELLA	ARRANGEMANG	

Konstvisning	–	”De	gömda	samlingarna”	
Spökslottet,	Drottninggatan	116	
Fredag	den	24	mars	kl	14.00-15.30	

 
Spökslottet (Schefflerska palatset) på Drottninggatan, ett stenkast från Odenplan, donerades till 
Stockholms universitet (dåvarande Stockholms Högskola) 1924. I dag används 1700-talspalatset 
för universitetets representation, interna arrangemang, aktiviteter och möten. 
I byggnaden finns delar av universitets konstsamlingar av äldre målningar, skulpturer, teckningar, 
grafik, porslin och äldre inventarier som möbler, mattor och konsthantverk samt den donerade 
Orreforssamlingen med konstglas.  
 
Visningar i Spökslottet inkluderar byggnadens historia, Stockholms universitets konstsamlingar av 
äldre konst, konstglas från Orrefors samt interiörerna. 
  
Kostnad för visningen är 130 kr för medlemmar som betalat årets medlemsavgift övriga betalar 
150kr. Betalas till föreningens plusgiro 81 59 31-1 efter att din anmälan till visningen har bekräftats 
av Monica Hollstrand. Antagningen till visningen sker efter principen ”först till kvarn” men 
medlemmar som betalat årets medlemsavgift har företräde. Max 25 deltagare 
  
Anmälan ska ha kommit in senast den 13 mars till Vallentuna konstförening. 
Anmälningsformuläret hittar ni på hemsidan www.vallentunakonstforening.se. Anmälan kan 
också skickas via mejl till info@vallentunakonstforening.se eller meddelas gm att kontakta 
Monica Hollstrand, tel 070-342 41 49. 
 
 
Konstfilmer	med	filmaren	Anders	Hanser.	Fri	entré	
18	april,	2023	klockan	18.30-20.00.	Kulturrummet,	Vallentuna	kulturhus.	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

Anders Hanser kommer till Vallentuna och visar ett par av sina fina konstfilmer. Den	första 
filmen som visas har titeln ”Konsten att gjuta evigt liv” och handlar om Herman Bergmans 
konstgjuteri. Konstföreningen hade ambitioner att förlägga ett studiebesök till gjuteriet, men 
tyvärr anordnas inte längre visningar på plats. Istället visar vi nu filmen om detta anrika företag 
beläget i Stockholm.  Det var där som  Carl Milles och Carl Eldh lät gjuta sina bronsskulpturer. I 
filmen får vi följa några av vår tids mest intressanta skulptörer i deras arbete.  

Den andra filmen med titeln ”Närvaro” visar den uppskattade konstnären, författaren och 
ornitologen Lars Jonsson, som kanske är mest känd för sitt fågelmåleri.  Filmen producerades i 
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samband med den utställning på Waldemarsudde där Lars Jonsson visade 150 nya verk 2012. 
Filmen är inspelad på södra Gotland där konstnären lever. Anders Hanser har en särskild 
koppling till Vallentuna, då han tidigt i sin karriär var ABBA’s officiella fotograf. Mer information 
finner du på: www.hanser.se . 

	

HÄNT	SEDAN	SIST	

Årets	vinstutställning	med	medlemslotteriets	vinster	
4-14	februari	2023.	Konstkuben,	Vallentuna	kulturhus.		
 
Lördagen den 4 februari invigdes vinstutställningen med en vernissage där konstföreningens 
representanter i inköpsgruppen presenterade konstnärerna bakom verken. Det var en välbesökt 
vernissage där drygt 40 personer samsades i Konstkuben. Utställningen fanns att besöka fram till 
timmarna innan årsmötet, då verken plockades ner för att sedan lottas ut bland alla medlemmar.	

	

Årsmöte	och	medlemslotteri	
14	februari	2023	klockan	19.00.	Kulturrummet,	Vallentuna	kulturhus.		
	
Äntligen kunde vi genomföra ett ordinarie årsmöte utan särskilda restriktioner. 
Årsmötesordförande Bo Schylander ledde årsmötet med säkert handlag. Det var 58 medlemmar 
som denna kväll sökt sig till Kulturhuset. Protokoll från årsmötet finns att läsa på hemsidan inom 
kort. Efter årsmötet bjöds på förtäring i väntan på dragning i medlemslotteri och ringlotteri 

 

Stämningen var god under pausen, och det gavs tillfälle att köpa ringlotter prata med kända och 
okända och ta del av en läskande och inbjudande frukt- och godsaksbuffé 
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GRATTIS, NI VANN	

Filip Borg. Ensamt Majestät nr 9            Peter Sherman. Månsken nr 2	
Lena Bjurström. Paris nr 7              Sune Högblom. Stilleben med kanna nr 3 
Nils-Bertil Nilsson. Stolskvaller nr 12            Mattias Hultheimer. Spegling nr 1 
Elisabeth Leeb Lundberg. Halssmycke nr 16       Stefan Hammarqvist. Landskap nr 5 
Kerstin Sparr. Winterland nr 14            Lennart Ström. Cool katt nr 10 
Titti Liljeborg. Snart blir det mat nr 11            Margareta Höglund. Hemma med Jason nr 6 
Bernt Helge Klingberg. Panelhönor nr 4              Ann Sofie Ericsson. Pompeji nr 13 
Louis Sparr. Häst nr 15             Ann Sandqvist. Drömpojken nr 8 
	
	
Varmt	tack	till	vår	avgående	ordförande.	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

VALDA FUNKTIONÄRER verksamhetsåret 2023 	

Björn Schaerström, ordförande Inköpsgrupp: Britt-Marie Heidmark, 
Stig Rybrink, vice ordförande Gun-Britt Sandström och Marie Sparr. 
Karin Hammarqvist, sekreterare        
Monica Hollstrand, kassör  Utställningsgrupp: Mats Nicklasson  
Magnus Bard, ledamot  Marjatta Saastamoinen och Lennart Ålund  
   
Åsa Svidén, suppleant Valberedning: Lennart Hallsten, Eva  
Birgit Göransson, suppleant Nicklasson och Bo Schylander	 	

	

Lennart Hallsten har varit föreningens ordförande 
sedan 2017, och dessförinnan var han suppleant 
och sekreterare i styrelsen. Lennart har på ett 
engagerat och kunnigt sätt bidragit till att föra 
konstföreningens verksamhet framåt.  

Han har en omvittnat god kunskap om konst och 
vetenskap, vilket har varit en stor tillgång i 
styrelsens arbete. Många kommer att minnas hans 
kunniga guidningar och utmärkta tips på aktuelle 
aktiviteter. Dessutom har hans planeringar och 
strukturella arbetssätt underlättat styrelsearbetet. 

Lennart Ålund, som å allas vägnar avtackade 
Lennart med en blombukett uttryckte det vi alla 
tycker, nämligen att Lennart utstrålar värme och 
vänlighet. 

Vid årsmötet avtackades även Julia Bergström,  
utställningsgruppen och Lennart Ström 
valberedningen. 

Föreningens nya ordförande Björn Schaerström 
hälsades välkommen. 

 

 

	


