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PÅ ÅRETS KONSTRUNDA

När svenskarna utvandrade
– VILHELM MOBERGS SMÅLAND  

SKULPTUR 
PARKEN

I  Ä N G E L S B E R G

V I  U P P TÄ C K E R

Rekord igen



KONSTRUNDAN 2019 
BESÖKSREKORD IGEN!

28 265 besök noterade vi på årets 
konstrunda! En ökning på 8% från 
fjolårets siffra, som även den var 
rekord!

Vi var flera som inte trodde det var 
möjligt att dra ännu fler besök till 
rundan. Inte minst när vi konkurrera-
de med det otroligt vackra vårvädret. 
Ett påskväder som fick björkarna 
att slå ut sina musöron till löv under 
Påskaftonen.

Antalet utställare blev till slut 121 
samt 28 olika tillfälliga gallerier och 
utställningslokaler. Totalt omfattade 
konstrundan 36 olika utställningsplat-
ser/lokaler. Även detta ett rekord!

TACK ALLA
Ni som engagerade Er i rundan.  
Besökare, utställare, volontärer, fasta 
och tillfälliga gallerier.

KONSTRUNDAN 2020

Nu tar vi paus och laddar batterierna 
för nästa år. I höst kommer inbjudan 
till gallerier och utställare. Den kom-
mer även att finnas på www.konsto-
kultur.se

Konstrundan 2020 äger rum påskhel-
gen den 10–12 april.
Vill du komma i kontakt med oss 
fram tills dess, gör du det genom mail
till: info@konstokultur.se

Omslagsbilden
Ett stycke Småland vid Klasatorpet, Långasjö, Emmaboda. 
Inspelningsplatsen för torpet som Karl Oskar och Kristina lämnade i 
filmatiseringen av Vilhelm Mobergs bok Utvandrarna. 
Foto: Lars Petersson

TRE DAGAR AV SINNLIG GLÄDJE OCH INSPIRATION

VIRSBO KONSTHALL
1 juni–23 juni Konstnärerna på Saltskog Gård
29 juni–28 juli Konstglas i världsklass
3 aug–4 aug Elevutställning
10 aug–1 sept Smycken för kropp och rum
7 sept–29 sept Kvinnofrid

www.virsbokonsthall.se

STENHUSET SURAHAMMAR
6 juni–23 juni Elevutställning Hammarskolan åk 7-9
29 juni–4 aug Susann Leval och Åsa Åkerstöm, Textil
10 aug–15 sept Britt Marie Järnström-Lindell,  Textil
 Lena Svensson, Textil

www.stenhusetgille.se

NATURFOTOGRAFISKA, KULTURHUSET, HALLSTAHAMMAR
25 maj–14 sept Biofoto Damer, Spår
21 sept–9 nov Brutus Östling, Retrospektiv

www.hallstahammar.se/Kultur-fritid/Kultur/naturfotografiska/

SOMMARGALLERIET HIMMELRIKET vid Tidö slott
29 jun–18 aug Maud Frykberg, Keramik
 Frank Forssman, Akryl
 Marie Hektor, Skulptur i raku/glas, akvarell

www.hektor.nu

Sommar i våra lokala gallerier
Kolla deras hemsida för exakta uppgifter.

En konst- och hantverksrunda i Smedjebackens kommun  
där professionella och amatörer ställer ut i sina  
gallerier, ateljéer, uthus, trädgårdar.
Rundan pågår 10–13 juli kl 11–16 varje dag.

Mer info:          Konst runt Barken

VIRSBO KONSTHALL
Vernissage på utställningen Konstnärerna på Saltskog Gård.  
14 konstnärer. Skilda uttrycksformer och tekniker, god kvalitet,  
en välhängd och väldisponerad utställning.



Vi lämnar Växjö och Utvandrarnas hus och 
åker genom tät granskog, här och där små 
gårdar. Ser spåren av allt slit och släp i 
form av långa stengärdsgårdar. I det vack-
ra majvädret är det nästan pastoralt  med 
den ljusgröna skira grönskan. På de gamla 
tegarna lyser maskrosfälten intensivt gula 
och vi söker förstå varför drygt 30% av 
Sveriges befolkning valde att lämna detta 
vackra för att uppnå sina drömmar.

Vi åker tillbaka i tiden. År 1850 var 
Sveriges befolkning 3 482 541 per-
soner, fram till 1910 lämnade 1 170 
456 personer landet. Under åren 
1851–1910 utvandrade alltså 33% av 
Sveriges befolkning. Huvuddelen med 
Amerika som mål med en dröm om 
ett bättre liv. Åren präglades av svåra 
levnadsförhållanden, missväxt och 
hungersnöd, farsoter och dödliga sjuk-
domar. Men även den stränga luther-
ska religionen samt en för allmogen 
besvärlig överhöghet. Drömmen om 

ett bättre och friare liv föds hos alltfler 
svenskar.

Vilhelm Moberg har med sin roman-
serie om de småländska torparna (Ut-
vandrarna - Invandrarna - Nybyggarna 
- Sista brevet hem till Sverige) målat 
upp den bild vi har av den här tiden.

Vi besöker Ljuders kyrka. En vacker 
och ljus kyrka. Byggd genom många 
dagsverken och invigdes 1845, ungefär 
samtidigt som utvandringen tog fart.
Vid vägskälet i Åkerby möttes Ameri-
kafararna för gemensam resa till Karls-
hamn. Där väntade båten som skulle 
föra dem över Atlanten till hoppet om 
ett bättre liv.
Klasatorpet, byggt 1809 och inspel-
ningsplatsen för filmen Utvandrarna 
och det som var hemmet som Karl-Os-
car och Kristina lämnade.

Att en bok utgiven 1949 kan kännas så 
angelägen idag! Jag tror att Mobergs 
romanserie kommer tillbaka. I en mer 
aktuell form. Det väcker många tan-
kar att vandra runt här och fundera på 
vilka hot och möjligheter som värkts i 
våra förfäders huvuden.

Text och foto: Lars Petersson

UTVANDRARE  
BLEV INVANDRARE

Korpamoen, Vilhelm Mobergs litterära förebild för Karl-Oskar och Kristinas hem.

Ljuders kyrka

Klasatorpet, hemmet som Karl-Oskar och Kristina lämnade.

– I SPÅREN AV DEN SVENSKA UTVANDRINGEN –
Källa: Statistiska Centralbyrån

Foldern: Utvandrarnas väg, KulTuren  
och Ljuders kyrka



VÄSEN En kväll i vintras, när 
mörkret smög runt knuten kurade vi 
skymning tillsammans med berät-
tare från Nordiska museet, som tog 
oss med på en ”resa” bland sagor, 
sägner och sällsamheter i Bergslagen. 
Människans förmåga och drivkraft, 
att samtidigt mystifiera och förklara 
sin tillvaro blev tydlig. Kunde dessa 
till synes motsatser vara en konst-
närlig utgångspunkt; att gestalta 
väsen som både förnuft och fantasi, 
utan vilka vi inte blir till, eller upp-
hör att vara? De konstnärer vi har 
bjudit in till årets tema Väsen, har 
tagit sig an utmaningen med stort 
engagemang!

Ur förordet till årets utmärkta utställarkatalog om VÄSEN i  
Skulpturparken Ängelsberg.

Släpp loss din fantasi, möt väsen du 
kanske har hört talas om, kanske ald-
rig mött eller…

Nitton konstnärer tolkar väsen på 
olika sätt, installationer, ljud, i vatten, 
på land. Jag blir berörd. Ibland med 
ett gott leende, ibland med en liten 
orosilning inombords. Utöver dessa 
verk finns ytterligare ett knappt tio-tal 
kvar sedan tidigare utställningar.

Skulpturparken ligger efter ån omedel-
bart norr om Ängelsbergs samhälle.  

 
 
 
 
 
 

Öppet dygnet runt till 22 september 
2019. 
Mer info: www.skulpturparken.se

kulturmagasinet är ett nyhetsbrev som ges ut av Medlemsföreningen Konst och kulturrundan i  
Kolbäcksådalen. Det skickas till alla som på ett eller annat sätt lämnat sin mailadress till oss.  
Kulturmagasinet finns dessutom på www.konstokultur.se.
 
Produktion: Lars Petersson och Konstrundans arbetsgrupp    Foto: Lars Petersson    Layout: Susanna Geidemark, Idébild 
Du kan kontakta oss på: info@konstokultur.se
www.konstokultur.se                    Följ oss på facebook                                           
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UTMANA DINA SINNEN  
I ÄNGELSBERG

TROLL, SKOGSRÅN, NORNOR, GENGÅNGARE, STRÖMKARLEN… 

Mer att upptäcka i  
Ängelsberg:

• Ett av våra världsarv. Engelsbergs 
Bruk. En mulltimmerhytta men också 
en fantastisk vacker herrgårdsmiljö från 
den tiden. 

• På Oljeön finns ett gammalt oljeraffi-
naderi. Ta färjan Petronella dit.


