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Under året har styrelsen haft elva protokollförda sammanträden av vilka två hållits utomhus och ett 

via Zoom för att respektera Folkmyndighetens krav på distansering i Coronatider. 

Föreningen hade vid årets slut 139 medlemmar dvs. en minskning med 34 personer. 

Vår webbmaster har fortsatt utvecklat flera värdefulla funktioner av vår hemsida och digitaliseringen 

av bl.a. medlemsregistret, våra adressregister m.m. har underlättat och sparat in tusenlappar i porto 

eftersom vi nu endast behöver skicka brev till 8 medlemmar. En annan stor förändring är att våra 

medlemmar numera anmäler sig till våra aktiviteter via hemsidan och att all kommunikation därmed 

underlättas.  

Med Coronapandemin blev det ett annorlunda verksamhetsår även för oss som för så många andra 

och av vårens alla aktiviteter, som tidigt fulltecknats, kunde vi endast genomföra tre och lösningen 

blev att flytta över några av dem till höstprogrammet.  

Det skulle snart visa sig att pandemin tagit ny fart efter en paus under sommaren och efter oktober 

ställdes alla programinslag in utom den årliga konstutlottningen, som för första gången framgångsrikt 

genomfördes digitalt. 

Årets program inleddes den 23 januari på Vaxholms biografteater med visning en av filmen 

Eremitaget, en av världens största samlingar. En fantastisk upplevelse av en fantastisk samling! 

Föreningen subventionerade medlemmarnas biljetter. 

Vårens nya utställning på Vasamuseet fokuserade på Vasaskeppets skulpturprakt. Att kamouflera sig 

och smälta in i bakgrunden var inget ideal för 1600-talets krigsskepp. I stället gällde det motsatta – 

skeppet skulle imponera. Skulpturerna målades i många och starka färger och en del förgylldes med 

bladguld. Mästerbildhuggare från Tyskland, skulptörer från både Holland och Tyskland, såg till att det 

blev ett färgglatt skepp. Vi fick en lärorik, trevlig och uppskattad guidning som följdes av ett drygt 20-

tal medlemmar. En filmvisning inledde kvällen. Konstföreningen betalade guidningen och 

medlemmarna sin entréavgift. 



Den 3 mars var det besök på butiken La Riggiola på Rörstrandsgatan med handmålat kakel från 

Italien. Luisa Martorelli, som driver butiken, berättade mycket engagerat om designen, mönstren och 

hantverket bakom tillverkningen av kakel och brukskeramik från Amalfi kusten. Arrangemanget var 

mycket uppskattat. 

Konst på Bio! Om Frida Kahlo - Viva La Vida. Filmvisningen ställdes tyvärr in med kort varsel, då 

filmen inte anlänt till Vaxholms biografteater. 

På grund av den rådande pandemin tvingades vi ställa in Vaxholms vårsalong 2020 på Roddarhuset. 

Redan tidigt var utställningen fullbokad med väntelista och det var med stor sorg vi såg oss tvungna 

att ställa in evenemanget. Det blev dock en fullskalig provomgång och test på att våra nya 

digitaliserade rutiner höll måttet och föreningen är väl rustad för kommande vårsalonger. 

Den 1 september samlades 11 medlemmar i Bellevueparken för att besöka Carl Eldhs ateljémuseum. 

Under en timmes guidning fick vi se gipser, förlagor och skulpturer till både kända och mindre kända 

verk. Vi fick veta hur det går till vid processen från förlaga till färdig skulptur i olika material. Ett 

trevligt och intressant besök, där föreningen stod för kostnaden för guidningen. 

Sju medlemmar tog sig till Lumphé Litografiska verkstad på Långholmen den 24 september. Där 

möttes vi av ägaren Björn Lumphé, som bjöd in oss i ateljén och berättade om de grafiska teknikerna. 

Många kända svenska konstnärer trycker sina verk hos Björn och som exempel fick vi se en rykande 

aktuell affisch ”En svensk tiger”. Kvällen avslutades med soppa, bröd och vin samt visning av grafiska 

blad, som var till försäljning. En intressant och rolig kväll. Konstföreningen betalade ateljébesöket 

och medlemmarna sin soppa med vin. 

Den 19 oktober togs tio medlemmar emot av glaskonstnär Gunilla Kihlgren i hennes hytta i 

Hägersten. Gunilla visade föremål med olika uttryck och användningsområde från vackra dricksglas 

till spektakulära glasskulpturer. Vi fick se henne förbereda sitt arbete i ugnen inför nästa dags 

uppgift, som var att tillsammans med en glasblåsarkollega tillverka ett nytt, stort! öga till skulpturen i 

Orminge-rondellen. Kvällen avslutades med cider, alkoholfritt bubbel och tilltugg, som föreningen 

bjöd på. 

I slutet av oktober fick vi äntligen se filmen om Frida Kahlo på Vaxholms biografteater, en ny 

dokumentär som belyser två sidor av den världsberömda mexikanska konstnärinnan – som 

revolutionär, feministisk pionjär och som människa, plågad av en sargad kropp och ett turbulent 

kärleksförhållande.  I salongen hade man väl sörjt för att besökarna skulle hålla avstånd genom att 

blockera de platser man ej fick använda. Konstföreningen subventionerade medlemmarnas biljetter. 

En av årets höjdpunkter, som samlat många av våra medlemmar varje år, är konstutlottningen på 

Vaxholms stadsbibliotek i november. Detta år var förutsättningarna för evenemanget helt 

annorlunda. Tidigare år har vi varit mellan 40 och 50 personer som samlats till dragningen men 

eftersom det var helt uteslutet detta år fick vi tänka nytt. Här blev vår webbmasters kreativa och 

tekniska talanger vår räddning och vi kunde tillsammans skapa förutsättningar för att hela denna 

process skulle kunna genomföras i stort sett helt digitalt. De 14 fina föremålen som skulle lottas ut 

visades några veckor i förväg på hemsidan och under en dryg vecka i bibliotekets skyltfönster. Drygt 

100 medlemmar skickade in sina rangordnade önskemål digitalt. Dagen efter dragningen, som fem 

ledamöter och två personer ur valberedningen förrättade fysiskt i biblioteket, kunde vinnarna hämta 

sina vinster. Lyckat! 

Ett varmt efterlängtat ateljébesök hos smyckekonstnär Sofia Björkman på Galleri Platina, Södermalm 

fick återigen ställas in eftersom ateljén är liten och det inte ens räckte med att dela upp gruppen på 



flera tillfällen. Det avgörande var dock att medlemmarna valde att avvakta med buss- och båtresor 

för att inte riskera att smittas och bokade av. 

Alla museer i Stockholm fick stänga i december på grund av pandemin. Det betydde att vårt besök på 

Nationalmuseum, där vi såg fram emot att se Sara Danius vackra nobelklänningar, skapade av en av 

Sveriges främsta designers, Pär Engsheden, inte blev av. 

Medlemskap. Vaxholms konstförening har årsmedlemskap i Sveriges Konstföreningars Riksförbund 

och i Sveriges Allmänna Konstförening. Vi erhåller också tidskriften Konstperspektiv till alla 

medlemmar i styrelsen. 

Konstföreningens hemsida är www.vaxholmskonstforening.se 

 

På styrelsens vägnar 

Vaxholm 2021-01-21 

Ullabritt Skeppstedt 

ordförande 

 

 

 

http://www.vaxholmskonstforening.se/

