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       LKV-medlemmar i Exners Opstandelsekirke i Albertslund  2015-10-03. 
       Teckning: Anders Blomberg 
 

Vårprogram 2016 

 
Lunds Konsthalls Vänner 

 



 
Lördag 23/1 Konstresa till Statens Museum for Kunst och Nivaagaard 

Statens Museum for Kunst visar målningar av C W Eckersberg (1783-
1853). Danskarna kallar honom den danska målarkonstens fader. Han var 
lärare till de flesta målarna som räknas till ”den danska guldåldern”. 
1810 for han till Paris och blev elev till klassicisten Jacques-Louis David. 
1813 fortsatte han till Rom och mötte antiken på riktigt. Han målade landskap 
och utsikter över Rom belyst av solen. Ljusmåleriet tog han med sig hem. 
Ljuset vilar inte bara över hans landskap och marinmålningar utan också över 
porträtten av unga kvinnor, av äkta par och familjebilder. 

Från Köpenhamn reser vi till Nivaagaard där vi intar lunchen innan vi ser 
Hill-utställningen. 
I ett brev skrivet hem till Lund 1871 lovar Carl Fredrik Hill (1849-1911) att 
bli en berömd målare, ”vartill Sverige ej sett maken”. Han blev berömd men 
inte under sin livstid. Nivaagaard visar ett stort antal av Hills landskaps-
målningar de flesta från Hills vistelse i Frankrike. Han kom till Paris 1873. 
Han studerade det franska friluftsmåleriet särskilt Camille Corots ljus-
skimrande landskap. Något år senare såg han impressionisternas målningar på 
en utställning. I Hills friska målningar blev ljuset allt viktigare. Hill var bara 
28 år när han blev sinnessjuk. Det var inte många år han hade på sig att bli 
Sveriges främste landskapsmålare. Även under sin långa sjukdomstid målade 
och tecknade han. Bilder från den tiden visas också på utställningen. 

Samordnare: Viola Robertsson 366367, Eva Pålsson 0762-651532,         
Viveca Landelius 152843 
Avresa: 09.00 från Godsmagasinet i Lund Thells. Åter i Lund: c:a 17.30 
 

Pris: 900 kr för medlem och 950 kr för icke medlem i mån av plats.  I priset 
ingår bussresa, entréavgifter och lunch. Bindande anmälan helst senast 13/1 
till Ulf Steiner 046-148334 e-post: ulf@bernoulli.se  Bekräftelse skickas till 
alla anmälda.	  
	  

Torsdag 28/1 kl 18.00 talar Anne Lindhagen på konsthallen om  
”Är Hill känd? Några mindre kända sidor av CF Hills konstnärskap.” 
”Min talang består i mångsidighet”, så lät Hills omdöme om sig själv när han i 
december 1877 skickade in 18 målningar till Världsutställningen i Paris. Hans 
flit som landskapsmålare under fyra år i Frankrike är dock inget emot vad han 
åstadkom efter hemkomsten till Lund. 



Hans konstnärskap är svårgripbart och så omfattande att det, trots alla skrifter 
och utställningar i ämnet, knappast har fått full rättvisa ännu i dag. Mycket är 
outforskat  det gäller inte minst hans kanske största företag: serien av 
numrerade teckningar runt 500 blad och ett stort antal teckningar med tillsynes 
gåtfulla påskrifter och budskap, därtill hans manuskript avfattade på grekiska, 
latin och franska. Allt vittnar om upphovsmannens starka behov att trots sin 
”förvisning” till Skomakargatan i Lund nå ut till en publik som skulle 
övertygas om hans storhet inom konsten i alla dess former. 

Anne Lindhagen studerade konsthistoria i Köpenhamn. Hon gjorde reportage 
om konst i Danmarks radio och medverkade bl.a i konsttidskriften Signum. 
Tidigt skrev hon om Carl Fredrik Hill och den stora samlingen av hans 
teckningar i Malmö Museum. Nils Lindhagen, då intendent för museet, hade 
samtidigt inlett sin Hillforskning, som kom att resultera i hans verk om 
”Sjukdomsårens konst” (1976). Hon blev delaktig i hans arbete och följde det 
på närmsta håll. Hon har efter hans död tagit hand om hans Hill-arkiv. 
Föredraget är öppet för alla. Ingen anmälan 

 Torsdag 25/2 18.00 berättar Julia Björnberg på konsthallen om  

”Hannah Ryggen” 
Hannah Ryggen föddes 1894 i Malmö. Hon ville bli konstnär. Ett stipendium 
gjorde det möjligt att studera i Dresden. Där hon träffade hon norrmannen 
Hans Ryggen, också han konstnär. De gifte sig och bosatte sig på en gård i 
Trondheimsfjorden. Hanna Ryggen började väva. Hon var självlärd och hon 
lärde sig karda, spinna och färga garnet med växter. 
Hon oroade sig precis som sina generationskamrater Vera Nilsson och Siri 
Derkert för världens tillstånd. Mussolini angrep Etiopien, i Spanien pågick ett 
inbördeskrig, i Tyskland förföljdes judar och Norge ockuperades av tyskarna. 
Dessa världshändelser blev till stora vävnader där man känner igen huvud-
personerna Churchill, Hitler, Franco, Mussolini. Men andra, de mindre kända, 
som slogs och dog för friheten, finns också invävda i Hannah Ryggens 
storartade och figurrika bilder. 
Ett annat motivområde var kvinnors liv, att vara mor och att vara dotter, att 
arbeta och att leva.  

Julia Björnberg är nytillträdd intendent på Malmö Konstmuseum. Tidigare 
arbetade hon på Moderna Museet Malmö och var kurator för den stora 
utställningen av Hannah Ryggens vävnader, Världen i väven. 
Föredraget är öppet för alla. Ingen anmälan 

 



 

Onsdag 16/3 18.00 ÅRSMÖTE på Siriusorden Västergatan 13, 
tvärgata till Nygatan med stadgeenliga ärenden, middag, närvarolotteri och 
stipendieutdelning till ung lovande konstnär.   
 

Valberedningens förslag till styrelse kommer att läggas ut på Konsthallen och 
delas ut på mötet. 
 

Vår konsthallschef Åsa Nacking presenterar kommande utställningar.  
Vidare får vi träffa årets stipendiat som också presenterar sin konst.  
Därefter sker utdelningen i närvarolotteriet. Alla närvarande medlemmar får 
delta. Årsmötet avslutas med en buffé med vin.  Kaffe och kaka ingår. 

Middagen är delvis subventionerad och kostar med vin 310 kr.  
Vi ber er betala måltiden till vårt bankgiro 5622-2144 i förskott. 

Anmälan till måltiden senast 8/3 till Ulf Steiner, 046-148334 e-post: 
ulf@bernoulli.se  Ingen bekräftelse. 
 

Lördag 19/3 resa till Ordrupgaard och Designmuseet i Köpenhamn 
Ordrupgaard ställer ut målningar av Vilhelm Hammershøi (1864-1916). Man 
har valt att endast visa hans interiörer från hemmet på Strandgade 30 i 
Köpenhamn. Rummen är sparsamt möblerade och ljuset som faller in från 
stora fönster är milt. Grått, ett levande och förfinat grått, är den färg man 
förbinder med målningarna. I denna lugna borgerliga miljö finns kvinnor, 
svartklädda och ofta bortvända. Oftast har Hammershøi målat sin hustru så att 
man ser hennes vackra rygg, nacke och huvud. Trots det klara dagsljuset vilar 
en stilla melankoli över interiörerna. 

Vi får en härlig dansk frokost på Café Petersborg innan vi tar oss till 
Designmuseet.  
Designmuseet i Köpenhamn har en stor samling japansk konst. Ur den har 
man plockat föremål och ställt dem sida vid sida med danska föremål. 
”Learning from Japan” kallas utställningen.  
1868 tvingades Japan att öppna sitt land för främlingar. Från Japan förde 
fartygen varor till Europa också konstföremål, träsnitt, målningar, tyger, 
föremål i keramik, metaller och elfenben. Och de estetiskt medvetna häpnade 
över denna nya bildvärld. Impressionisterna studerade träsnitten, keramikerna 
keramiken, inredarna inredningarna och samlarna samlade de utsökta 
småföremålen. I Danmark upphörde inte inflytandet från Japan. Det levde 
kvar också när den japanska modetrenden var över. Och den lever fortfarande.  



Glasvasen är ett kontorshus för 
företag som gillar modern arkitektur , 
papperslösa kontor och vill ha en 
flexibilitet utöver det vanliga. Med sin 
rundade form, eleganta fasad och 
perfekta läge matchar Glasvasen 
vilken väldressad verksamhet som 
helst. Haute contor, helt enkelt. 

Samordnare: Viola Robertsson 366367, Eva Pålsson 0762-651532,        
Viveca Landelius 152843 
Avresa: 10.00 från Godsmagasinet i Lund med Thells Åter i Lund: c:a 17.00 
 
Pris: 850 kr för medlem och 900 kr för icke medlem i mån av plats.  I priset 
ingår bussresa, entréavgifter samt lunch. Bindande anmälan senast 5/3 till 
Ulf Steiner 046-148334 e-post: ulf@bernoulli.se  Bekräftelse skickas till alla 
anmälda. 

 

 

Lördag 2/4 Vi reser till Malmö och ser Ny arkitektur  
Vi börjar med en promenad bland de nya husen kring Malmö Live:  
Glasvasen, Högskolans Niagara och World Maritime University. 
   

Niagara är ett samlingshus för fakulteterna för kultur, samhälle och teknik. 
Rymmer 4 500 studenter och 500 medarbetare. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
World Maritime University är en forskarutbildning grundad av FN 1983 
med syftet att förbättra mål genom utbildning, forskning och kapacitets-
uppbyggnad för att garantera en säker, trygg och effektiv sjöfart på rena hav. 
Vi får nöja oss med att se det utvändigt. 
 

Efter en titt på konstverken i Malmö Live fortsätter vi till Dragörkajen där 
Arkitekten Lars Asklund visar oss personligen sitt nya eleganta kontorshus. 
Där vi äter lunch på Bistro Dragörkajen.  
 

Vidare får vi en genomgång av områdets planering av en guide från 
stadsbyggnadskontoret till en kopp kaffe. 
 

Vi avslutar dagen med en promenad i den nya bostadsbebyggelsen på ÖN  
 

Samordnare: Gerard af Malmborg 125568 
 
 



Avresa: 10.00 från Godsmagasinet i Lund med Thells. Åter i Lund: c:a 16.30 
 

Pris: 390 kr för medlem och 440 kr för icke medlem i mån av plats.  I priset 
ingår bussresa, guidade visningar och entréavgifter samt lunch med öl/vatten 
och kaffe. Bindande anmälan senast 22/3 till Ulf Steiner 046-148334 e-post: 
ulf@bernoulli.se  Bekräftelse skickas till alla anmälda. 
 

Torsdag 7/4 18.00 talar Sune Nordgren på konsthallen om 

”I konstnärens ateljé”  
Vi kanske bäst känner Sune Nordgren från hans tid som konsthallschef i 
Malmö.  

Men han fick senare i uppdrag att bygga en ny konsthall i Newcastles 
slumområde Gateshead. Det skänkte invånarna en hög grad av självförtroende. 
2003 blev han chef för Nasjonalmuseet i Oslo. Uppdraget gällde där 
sammanslagning av fem konstinstitutioner. 2007 -2011 var Sune Nordgren 
projektledare för Vandalorum i Värnamo. Han har också varit engagerad i 
Kivik Art Center. 

Föredraget är öppet för alla. Ingen anmälan 

 

Lördag 23/4 reser vi till Karlshamn 
Karlshamn blev stapelstad 1668. Det innebar att staden fick rätt att lagra varor, 
importera och exportera dem. Hamnen var en djuphamn och fartyg kunde lätt 
lägga till. Under 1700-talet utvecklades sjöfart, handel och industri. 
Karlshamn blev en rik stad med förmögna köpmän som var språkkunniga och 
beresta. Borgarfamiljerna bodde ståndsmässigt. En sådan välbevarad 
köpmansgård ska vi besöka, Skottsbergska gården. 
Kunnigare ciceron än vi får kan inte tänkas. Rose-Marie Söderström bli vår 
guide. Hon är expert på 1700-talets inredningar och föremål. Hennes 
forskningar kring Karlshamn har varit mycket framgångsrika tack vare 
välbevarade arkiv, miljöer och föremål. Särskilt intressant är att influenserna i 
Karlshamn under 1700-talet och tidigt 1800-tal hämtades direkt utifrån 
Europa. Inflytandet från Stockholm var mer begränsat.  
Framgång vill synas. Karlshamns borgare ville ha en vacker och stor kyrka. 
Erik Dahlberg ritade den. Den fick namn efter stadens grundare Karl X 
Gustav. 1702 invigdes den. Trots förändringar finns en hel del kvar från 
Karlshamns storhetstid. 



Vi äter lunch på Gourmet Grön på Östra piren. 

Samordnare: Viola Robertsson366367, Eva Pålsson 0762-651532,         
Viveca Landelius 152843 
Avresa: 09.00 från Godsmagasinet i Lund med Thells. Åter i Lund: c:a 17.00 

Pris: 600 kr för medlem och 650 kr för icke medlem i mån av plats.  I priset 
ingår bussresa, guidade visningar samt lunch med öl/vatten och kaffe. 
Bindande anmälan senast 9/4 till Ulf Steiner 046-148334 e-post: 
ulf@bernoulli.se  Bekräftelse skickas till alla anmälda. 
 
Onsdag 11/5 VÅRFEST kl 18.00 firas traditionsenligt på 
konsthallen.  
Priset är 180 kr inklusive vin. Betala helst i förskott på vårt bankgiro 5622-
2144.  

Anmälan senast 3/5 till Ulf Steiner 046-148334 e-post: ulf@bernoulli.se 
Ingen bekräftelse.  

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tider för föredrag och vårfest, som ska äga 
rum på konsthallen, är osäkra p g a kultur- 
och fritidsnämndens  beslut att rekonstruera 
konsthallen. Vi kommer att hålla våra 
medlemmar underrättade om förändringar 
som påverkar oss via vår hemsida. Det går 
också att kontakta oss på telefon. Se sista 
sidan. 



 
 
 
 

 
Lunds Konsthalls Vänner är en fristående förening bildad 1992 som stöder 
Lunds konsthalls verksamhet. Vännerna verkar för kunskap om och 
engagemang för samtida konst. 

Som medlem i Lunds Konsthalls Vänner får du 

o delta i ca 8 konstresor per år  

o möjlighet att lyssna på intressanta konstföreläsningar 

o delta i besök på gallerier och privata konstsamlingar 

o gå på vernissager och visningar på Lunds konsthall 

o inbjudan till årsmöte med middag, vår- och höstfest samt glöggparty 

o delta i årsmötets närvarolotteri med konst och konsthantverk 

o stödja en ung lovande konstnär med anknytning till Lund med stipendium. 

 
Årsavgiften för 2016 är 200 kr/medlem och kan betalas på  
bankgiro 5622-2144. 

Senaste nytt från vår förening får du på internet. Gå in på google och 
lundskonsthallsvanner.com så finner du oss. 
 
Styrelsen i Lunds Konsthalls Vänner 
Anders Blomberg, ordförande 046-128981; Viola Robertson 046-136367, Viveca 
Landelius 046-152843; Eva Pålsson 0762- 651532; Lennart Bondesson 046-125067, 
Gerard  af  Malmborg 046-125568, Ulf Steiner 046-148334 
 

 

LUNDS KONSTHALLS VÄNNER 

ANMÄLAN till respektive arrangemang kan ske per e-post eller telefon till 
den eller de som står efter programpunkten. Anmäl med namn och tel-
nummer. Ange även namn och tel-nummer på medresenärer som anmäls 
samtidigt. Notera önskemål som vegetarisk mat etc på er anmälan. 
 

Föredragen är öppna för alla. Övriga arrangemang är öppna för medlemmar. 
Anhöriga kan dock i mån av plats medfölja mot en förhöjd avgift. Bekräftelse 
skickas till anmälda på arrangemang. Betala ej före bekräftelsen. Se även 
respektive programpunkt. 
 

 


