Verksamhetsberättelse Konsthistoriska klubben år 2016
Konsthistoriska klubbens verksamhetsår 2016 har omfattats av ett gediget och mångfasetterat program.
KKL har satsat på hög kvalité i föreläsningar och presentationer. Vi ser också glädjen i och behovet av att
alla medlemmar kan mötas i olika sociala sammanhang och har därför ordnat medlemsfest med
underhållning och inspirationskväll för de som gör en insats i våra olika kommittéer. Samtliga aktiviteter
har varit välbesökta och uppskattade! Särskilt mycket värdesätter vi att så många vill vara med och
genomföra alla verksamhetsområden.

Föreläsningar av välkända föreläsare
Årets föreläsningar har haft kända och välrenommerade föredragshållare. Vi har lyckats fånga föreläsare
som just utkommit med omtalade böcker. Professorn i arkitekturhistoria Fredric Bedoire gav i samband
med utgivningen av det stora verket ”Den svenska arkitekturens historia” föreläsningen ”Tusen år av
arkitektur i bild. Teckning - ritning – fotografi”. Arts and krafts rörelsen presenterades av professorn i
möbelhistoria Johan Knutsson vid Carl Malmsten Furniture Studies Lidingö, som är en del av Linköpings
Universitet. Professor emeritus i folkrätt Ove Bring presenterade Parthenon syndromet om folkrättsliga
frågor på konst, utifrån sin nyutgivna bok med samma namn. Genom vår hedersmedlem professor
emerita Lena Johannesson fick vi ta del av ny forskning kring konstnärsfamiljen Fougstedt som just
utkommit i bokform.

Art After Work - kombinerar konstkunskap med gemenskap
Stefan Hammenbeck höll en mycket uppskattad presentation av de Köningsmarckska tapeterna då de
visades på Östergötlands museum. Kerstin Lind besökte oss för att ge oss inblickar i sin pågående
forskning kring Konstslöjdsanstalten i Lund. Karin Ström Lehander gav oss en spännande guidning av
utställningen ”Två konstnärer i vår tids ljus”. Då vi fick betrakta verken och höra om två relativt okända
konstnärer Tyra av Kleen och Elsa Danson Wåghals. Staffan Rudner berättade och visade bilder av
Skandia Teatern ofta kallad Skandiabiografen i Stockholm. Anna Ingemark Milos gjorde en exposé över
industrimiljöer som återanvänts på nya sätt. Vid de flesta Art After Work är dessutom Kerstin Lundins
och Marianne Örtlunds delikata tilltugg en attraktion vid det sociala minglet .

Sommarprogram med utflykter och konstkafé
Under sommarmånaderna har vi ordnat utflykter i grannskapet. En resa gick till Östergötlands
ullspinneri för att se en utställning av japansk stick- och virkkonst och Lasse Frisks keramikverkstad
Kullegården vid Omberg. Mitt i sommaren besökte vi Bjärka Säby slott där vår medlem sedan många år,
Margit Ekman, visade oss slottets sevärdheter. Vår sista utflykt gick till Askeby klosterruin och kyrka där
Susanne Glöersen guidade oss.

Resor
Under året gjorde vi endast en kortare resa till Vadstena för att se utställningen Målarprinsen Eugens
Östergötland och fick en utmärkt guidning av Eva Matsson.
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Stadsvandring i lokalmiljön
Under en stadsvandring med Anita Arbrandt berättade hon om Gustaf Linden och vad han betytt för
Linköping. Gustaf Linden var stadsarkitekt och stadsplanerare i Linköping 1912 - 1925. Hans stora insats
för staden är generalplanen från 1923 som fortfarande anses så värdefull att den följs vid nutida
stadsplanering.

Vårt bibliotek
Biblioteksgruppen har haft öppet hus på vårt eget bibliotek i Skådebanans lokaler. Roliga tävlingar med
anknytning till biblioteket och kaffedrickning uppskattades.

Konstvetarseminarierna - ett sätt att lära och umgås
I våra Konstvetarseminarier har det varit stor aktivitet under året som gått, med olika teman i de olika
grupperna. Gruppen som startade för sex år sedan håller med oförminskad entusiasm fortfarande igång
med olika teman. Under året har framförallt möbelstilarnas historia varit i fokus. I grupp två har den
islamiska konsten engagerat oss och i grupp tre har Swedish Grace varit ett tema. Seminariegrupperna
beslutar självständigt om innehåll och form för studierna. Därför har det också blivit flera intressanta
studiebesök under året för grupperna.

Konstvetaren – vår medlemsskrift
Vår medlemsskrift kom ut med ett nummer 2016. Medlemmarna, som själva är skribenterna, tog upp
och fördjupade teman och presentationer som ägt rum i Konsthistoriska klubben. Redaktionskommittén
såg till att texter och bilder blev redigerade och Mats Fredriksson att lay-out och tryckning ordnades på
ett utmärkt sätt.

Festkvällar
Konsthistoriska klubben anordnade en härlig vårfest i Naturcentrum, Trädgårdsföreningen och en
inspirationskväll för våra kommittéer och styrelsen. Festkommittén ser till att det alltid blir angenämt!

Hemsidan
Vi är glada över att ha en egen hemsida där vårt program presenteras och där vi ger återblickar genom
reportage. Om du vill få en mer fyllig beskrivning av 2016 års verksamhet finns text och bild på:
konsthistoriskaklubben.se

Medlemsutveckling under 2016
Vid årsskiftet var vi 166 medlemmar. Glädjande nog har klubben under året fått 8 nya medlemmar
medan 21 har lämnat klubben, flera pga dödsfall. Ett stort tack till alla som bidrar till att klubbens
verksamhet blir till ett aktivt och attraktivt möte mellan människor.
Styrelsearbetet
Styrelsen har under 2016 haft 10 stycken protokollförda sammanträden i kreativ anda.
Styrelse:
Eva Flogell ordförande
Ingela Gustafsson, vice ordförande
Anita Hull, sekreterare
Gullbritt Weiland kassör
Kerstin Lundin klubbmästare
Monika Minnhagen Alvsten
Karin Ström Lehander
Gunilla Derefeldt

Revisorer:
Sture Mossberg, sammankallande
Lars Neselius
Valberedning:
Staffan Rudner sammankallande
Gunilla Thurfjell
Marianne Frisk
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Kommittéer:
(Årsmötet väljer enligt stadgarna fest-, reseoch redaktionskommitté, samtliga för ett år i
taget
Festkommittén
Kerstin Lundin sammankallande
Marianne Örtlund
Resekommittén
Inrikes: Ingela Gustafsson, Eva Flogell
Utrikes: Stefan Hammenbeck, Anders Widelius
Redaktionskommittén
Staffan Rudner
Kerstin Svedbäck

Ingela Gustafsson
Övriga kommittéer, valda internt
Bibliotekskommittén
Charlotte Kroon sammankallande
Per Hallinder,
Majken Backman
Marie Björklund
Programkommittén
Gullbritt Weiland
Ingela Gustafsson
Gunilla Derefeldt
Karin Ström Lehander
Stefan Hammenbeck

Styrelsen vill tacka alla, medlemmar och kommittéer, för stort intresse och engagemang under 2016!
Linköping den 27 februari 2017
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