Verksamhetsberättelse Konsthistoriska klubben år 2014
Jubileumsår – Konsthistoriska klubben 40 år
2014 var ett jubileumsår för Konsthistoriska klubben. Vi firade 40-års jubileum
med pompa och ståt! Den 1 mars bjöd vi på både konstbildning och en härlig
festkväll. Våra hedersledamöter slöt upp och höll intressanta föredragningar om
sina specialiteter. Dagen fick ett innehåll som motsvarar klubbens intentioner. Vi
vill tacka alla för bidrag till vårt symposium! Jan Svanberg, Bo Sylvan, Solfrid
Söderlind, Gunnar Lindqvist och Catharina Moselius. I samband med firandet av
de 40 åren gav KKL också ut en Jubileumsskrift där några medlemmar har gått
igenom och undersökt samtliga nummer av tidskriften Konstvetaren. Vi tackar
Gunilla Jedeskog och Bodil Ekholm för det gedigna arbetet med att återge KKLs
historia genom de beskrivningar som klubbens medlemmar genom åren lämnat
efter sig. För att kvällens festarrangemang blev så minnesvärt vill vi framförallt
tacka vår klubbmästare Kerstin Lundin.
Intressanta föreläsningar
Då hela vårt verksamhetsår omfattar både vår-, sommar- och höstprogram
innehåller det många programpunkter och av olika slag. Traditionellt sätt har våra
föreläsningar alltid varit av högsta prioritet och av högsta klass. Året innehöll tre
föreläsningar förutom jubileet. Viveka Adelsvärd berättade om Människans
ansikten, Gunnar Elfström om Linköpings arkitektur med betoning på äldre
byggnader och Per Nilsson höll ett föredrag om några nutida byggnader i
Linköping. Vi samverkar med Folkuniversitetet och Östergötlands museum.
Art after work med olika former av upplevelser
Art after work som både har ett konstbildningssyfte och en medlemssocial
inriktning hade flera mycket uppskattade inslag i verksamheten: Ett möte och en
rundvandring med museichefen för Gamla Linköping Tina Karlsson, en vandring
längs Stångåpromenaden med Anita Arbrandt, som också skrivit om denna miljö i
boken ”Till gagn och varaktig nytta” Westman-Wernerska stiftelsen. Vår fortsatta
samverkan med universitetet har inneburit att vi fått chansen att presentera
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pågående forskning inom konstvetenskap. Om Symbolismens idégrund och
gestaltning berättade Niclas Franzén. Tillsammans med Monika Minnhagen
Alvsten fick vi en bildvisning och en rundvandring bland kvinnliga konstnärer på
Östergötlands museum.
Konstvetaren - en unik medlems-tidskrift
Konstvetaren kom ut 2014 med hjälp av redaktionskommittén och den nye
redaktören Sune Tjernström, som hade passat på att förnya och förbättra vår
mycket uppskattade och unika medlems-tidskrift. Vid release-partyt hade många
slutit upp för att lyssna till författarnas presentationer av sina artiklar samtidigt
som de kunde njuta av vår klubbmästares goda tilltugg med vin.
Konstresor inom och utom landet
I maj gjorde vi en resa till Stockholm och besökte säregna och välbevarade
historiska interiörer; Masreliezrummen på Salvii gränd i Gamla stan från 1790talet och Stuckatörens hus från 1883 på David Bagares gata, Norrmalm.
I juli var vi åter i Stockholm där vi gjorde ett besök på konsthallen Artipelag och vi
tittade också på den prisbelönta arkitekturen i Skager huset i Årsta och avslutade
dagen med operaföreställning på Årsta teater.
I augusti var det dags för en ny resa inom Sverige. Vi åkte till Jönköping och blev
guidade i det nya kulturhuset Spira och tog en tur till blomsterkonsten i
Gunillaberg. I september begav vi oss till Skogskyrkogården och Björkhagens
kyrka i Stockholm.
Vår sista resa för året gick till Oslo med Stefan Hammenbeck som konstciceron.
Där besökte vi bl.a. nybyggda Astrup Fearnley Museet, Operahuset, Munchmuseet
Oslo Rådhus, Nationalmuseet, Konstindustrimuséet och en stadsrundtur som
avlutades med Vigelandsparken.
Konstcafé
I vår nya verksamhetsgren konstcafé hade vi ett par inslag. Ett besök på en
utställning på Curmanska magasinet Gamla Linköping med gemensamt cafébesök.
Vi avslutade vårt jubileumsår med ett konstcafé i Skådebanans lokaler. En
nostalgiafton med Susanne Glöersen som berättade om 40 år med Konsthistoriska
Klubben och därefter ett riktigt tårtkalas.
Konstvetarseminarierna
Under verksamhetsåret har de båda seminariegrupperna verkat självständigt och
med en ständig nyfikenhet på olika konstformer. Arkitektur har varit av stort
intresse under året. Grupperna har ägnat sig förutom studier i litteratur och
tidskrifter också åt studiebesök. Den ena gruppen besökte industrilandskapet i
Norrköping med guidning och efterstudier. Den andra gruppen gjorde ett
studiebesök i Finspång med besök på slottet. En avstickare till Risinge gamla kyrka
fick också plats i programmet. För att ytterligare fördjupa oss har vi inbjudit
arkitekter som medverkat vid seminarietillfällena.
Höstmötet
När höstmörkret faller tungt i november passar vi alltid på att ha ett
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medlemsmöte. Information och frågor om verksamheten och medlemmarnas
synpunkter dryftas. I år hade också ett par av våra medlemmar varit medförfattare
till Westman-Wernerska stiftelsens bok ”Till Gagn och varaktig nytta” som de fick
möjlighet att presentera vi mötet. Den gemensamma måltiden intogs på Hagdahls
kök. Därefter samlades vi för att lyssna på en föreläsning i Wallenbergsalen.
Hemsidan
Vår nya hemsida http://www.konsthistoriskaklubben.se/ har under året varit
föremål för mycket arbete. Sidan blev ”hackad” och därmed nedsläckt av
webbhotellet. Därefter har ett omfattande återuppbyggnads och reparationsarbete
gjorts av vår nye Webbredaktör Thomas Grundmark. Vi är tacksamma för allt
arbete Thomas lagt ner på detta. Vi har passat på att både göra sidan tydligare och
också rensat en del funktioner som vi hade svårt att underhålla. Vi
rekommenderar nu alla medlemmar att gå in på hemsidan för att både hämta
information och efterhand läsa om händelser som varit i klubben.

Kalendarium över aktiviteter se sida 5.
Klubben hade vid årsskiftet xxx medlemmar. Glädjande nog har klubben under
året fått xx nya medlemmar och xx har lämnat klubben, de flesta av åldersskäl.
Styrelsen har under 2014 haft nio protokollförda sammanträden.
Styrelse:
Eva Flogell ordförande
Ingela Gustafsson, vice ordförande
Anita Hull, sekreterare
Gullbritt Weiland kassör
Kerstin Lundin klubbmästare
Monika Minnhagen Alvsten
Karin Ström Lehander
Sune Tjernström
Arend Wallenqvist suppleant
Bodil Ekholm suppleant

(Årsmötet väljer enligt stadgarna fest-,
rese- och redaktionskommitté, samtliga
för ett år i taget.)

Festkommittén
Kerstin Lundin sammankallande
Marianne Örtlund
Gunilla Myrnetz

Revisorer:
StureMossberg, sammankallande
Lars Neselius

Valberedning:
Inga Eriksson sammankallande
Anita Arbrandt
Hans Tisell

Kommittéer:

Resekommitté
Inrikes: Eva Flogell, Ingela Gustafsson
Utrikes: Stefan Hammenbeck, Anders
Widelius
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Redaktionskommittén
Sune Tjernström redaktör, sammankallande
Katarina Lewis
Catharina Moselius
Inga Wallenqvist

Övriga kommittéer, valda på ett år:
Bibliotekskommittén
Catharina Moselius, sammankallande
Charlotte Kroon
Per Hallinder,
Anders Winell
Majken Backman
Arendt Wallenqvist

Styrelsen vill tacka alla, medlemmar och kommittéer, för stort intresse och
engagemang under 2014!
Linköping den 1 februari 2015
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Kalendarium 2014
Vårprogrammet
16 jan Människans ansikten, Viveka Adelsvärd, föreläsare
23 jan Stormöte
5 feb Releaseparty för ”Konstvetaren”
1 mars 40 års Jubileet
22 april Art After Work i Gamla Linköping, Tina Karlsson, museichef
15 maj Resa till Stockholm
22 maj Vandring längs Stångån, Anita Arbrandt, arkitekt
Sommarprogrammet
12 juni Besök hos textilkonstnär Eli-Marie Johnsson Gunnarsbo
10 juli Artipelag, Skarger huset och Årsta teater
19 aug Blomsterkonst i Gunillaberg och kulturhuset Spira i Jönköping
4 juli Konstcafé, Curmanska magasinet Ga. Linköping
Höstprogrammet
1 sep. Resa till Stockholm Skogskyrkogården och Björkhagens kyrka
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30 sep. Art After Work Symbolism Niclas Franzén
8 okt. Arkitektur i Linköping, föreläsare Gunnar Elfström.
12 nov. Höstmöte Arkitektur i Linköping, föreläsare Per Nilsson,
17- 19 okt. Resa till Oslo, Stefan Hammenbeck konstciceron
27 nov. Art After Work Bildvisning och rundvandring på museet bland kvinnliga
konstnärer, Monika Minnhagen-Alvsten
4 dec. Konstcafé – Nostalgiafton, Susanne Glöersen 40 år med Konsthistoriska
Klubben

