
Verksamhetsberättelse för år 2019     

Härmed får styrelsen för Sahlströmsgårdens Vänner presentera sin verksamhetsberättelse avseende år 

2019, vilket var föreningens 12:e verksamhetsår.  

Styrelsen 

Vänföreningens årsmöte hölls söndagen den 3 mars 2019. Vid årsmötet omvaldes Curt Engström till 

ordförande. Styrelsen har i övrigt bestått av Anitha Syvertsson, Ewy Gustafsson, Alf Brorson, Ronnie 

Palmquist, Ragnhild Ejdervall samt Marianne Naeslund och Ann-Christine Thornström. De två sistnämnda är 

nyvalda ledamöter. Vid årsmötet avslutade Hans Olsson sitt arbete i styrelsen och avtackades med 

blommor.  

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden och därtill några ”arbetsmöten”. Dessemellan 

har styrelsen jobbat i olika mindre arbetsgrupper.  

Medlemmar 

Föreningens medlemsantal har under året minskat något och antalet var vid årets slut 779. Vi har fått 50 

nya medlemmar och 63 har lämnat. Föreningen har en ganska stor omsättning av medlemmar, dvs vi får 

relativt många nya medlemmar varje år och det avgår också många medlemmar varje år genom utebliven 

betalning av medlemsavgiften eller av åldersskäl. Styrelsen har därför under året diskuterat hur vi bäst kan 

rekrytera medlemmar och får troligen anledning att återkomma i detta ärende.  

Juniafton  

Söndagen den 2 juni arrangerade föreningen för andra året en s.k. Juniafton. I programmet presenterades 

en hel del musik spelad av Otto Sahlström. Även detta år blev publiktillströmningen mycket god och vi fick 

uppleva en härlig söndagseftermiddag med mycken spelmansglädje. Musiker var Håkan Hjerdt, Håkan 

Larsson, Claes Hallgren, Göran Håkansson och Leif Nygren.  

Dagen till ära hade vänföreningen tillverkat en helt ny gärdesgård (i gammal stil) på platsen för Carl 

Wilhelmsons berömda målning. Fortsättning på denna gärdesgård planeras till kommande sommar. 

Sahlströmsgårdens Dag 

Sahlströmsgårdens Dag genomfördes söndagen den 1 september. Detta år omramades dock dagen av 

mycket dåligt väder vilket dämpade publiktillströmningen något. Konstnärer och hantverkare medverkade 

som vanligt genom att visa sina alster. I år hade vi medverkan av Angela Birnstein och Isabella Östlund som 

ställde ut i Stalleriet. Martin Blom visade ”binär kubism” i ateljén och Ludmila Kompaniets ställde ut på 

loftet. Borstbindaren Gunilla Montán, Katarina Gustafsson Skinn i Sunne, trädgårdsmästaren Rolf Swens 

och biodlaren Ivar Myrli var också på plats. Från scenen underhöll poeten Bengt Berg, Annika Eriksson och 

Helge Balkåsen samt dragspelarna Christina och Roger Snäll. 

Medlemslotteriet 

På Sahlströmsgårdens Dag hölls också dragning på vårt stora medlemslotteri. Föreningens medlemmar fick 

då dela på totalt 13 vinster till ett värde av totalt ca 27 500 kr. Bland vinsterna fanns tavlor av Erling 

Ärlingsson och Rogerts Bondesson. 

Vandringslederna  

Vandringslederna som utgår från Sahlströmsgården har också detta år varit mycket uppskattade. Lederna 

har byggts och underhålls av vänföreningen. De nyttjas av gårdens gäster, men även av Utterbyborna 

själva. Numer finns en vandringsledsförbindelse från Torsby centrum via den s.k. Sirileden. 

 



Årsboken 

Årsboken för 2019, Nr 12 i ordningen, kom ut lagom till Sahlströmsgårdens Dag. Medlemmar som själv inte 

hämtat sin bok har också denna gång fått den via post. Boken finns också att köpa i gårdens butik. 

Årets bok handlar om Per och Marit Sahlströms övriga fem barn, alltså de som inte blev konstnärer. Boken 

består huvudsakligen av ett nedtecknat samtal mellan Bengt Sahlström, Håkan Larsson och Alf Brorson, ett 

samtal om det liv som syskonen Karl, Gustaf, Ingeborg, Otto och Johanna fick. De tre sistnämnda blev kvar 

på gården hela livet, medan Karl och Gustaf bildade familj och bosatte sig på annat håll. 

Skolprojektet 

Även detta år ordnade föreningen aktiviteter för skolbarn från Holmesskolan. Skolbarnen jobbade på 

Sahlströmsgården en vecka i augusti under ledning av Ludmilla Kompaniets och Ragnhild Ejdervall. Temat 

för året var Återbruk. Utställning hade vernissage lördag 19 oktober.  

Stipendium 

Det vistelsestipendium som vänföreningen instiftat tillsammans med Sahlströms Kultur AB och Familjerna 

Sahlströms och Ärlingssons Minnesfond blev under 2019 för första året utdelat. Det tillföll konstnären 

Rogerts Bondeson från Göteborg. Bondeson vistades på Sahlströmsgården under tre veckor, då Annas 

ateljé åter kom i bruk. Han kunde också visa oss sin spännande konst under en två veckors utställning i 

Stalleriet.   

Bokmässa 

Vår vänförening deltog den 22-23 november i den stora bokmässan på Nöjesfabriken i Karlstad. Vi finns 

med i ”kulturvimlet” och föreningen fick också flera nya medlemmar under dessa dagar. Föreningen deltog 

även i den lokala bokmässan som arrangerades i Torsby bibliotek under våren. 

Studiefrämjandet 

Studiefrämjandet har också detta år varit vår samarbetspartner och medarrangör vid de olika 

arrangemangen.  

Ekonomi 

Föreningens ekonomi redovisas i resultat- och balansräkningen (som finns tillgänglig vid årsmötet och kan 

skickas ut med e-post till den som så önskar). All bokföring sköts av Siv Engström (Fryksdalens Bokförings-

service). Bokslutet för år 2019 visar på en omsättning på ca 188 000 kr och ett resultat på ca +27 000 kr. 

Tack 

Styrelsen säger nu ett stort tack för förtroendet att leda föreningens arbete under år 2019. 
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