RESA TILL VÄRMLAND OCH LARS LERIN
29 – 31 augusti 2010
Söndag 29/8
08.00 Avfärd från Hamntorget, Helsingborg
08.25 Avfärd Maxi, Ängelholm
08.45 Avfärd Biblioteket, Båstad
Vi passerar Göteborg, gör lunchpaus i Trollhättan och kör vidare längs Vänern. På västra sidan av sjön
Fryken ligger Sillegården i Västra Ämtevik. Gården har anor från 1500-talet. Här kunde man förr dricka och
bada brunn. Brunnen köptes av Ida Sahlström, skicklig textilkonstnärinna och historieberättare, känd under
namnet Fryksdalsmora, och hennes man August Nilsson. De öppnade en textilateljé och byggde en
restaurang i fornnordisk stil. Väggmålningarna utfördes av Idas syskon, konstnärerna Anna och Bror
Sahlström. Senare har även husets svärson, göteborgskoloristen Erling Ärlingsson bidragit med ytterligare
målningar med motiv från Gösta Berlings saga.
Gösta Berlings saga blir vi påminda om på Rottneros, förebild för Majorskans Ekeby. Kavaljersflygeln från
1784 finns fortfarande kvar, medan huvudbyggnaden uppförts i klassicistisk stil efter en brand på 1900-talet.
En modern majorska har tillsammans med sin major Svante Pålson förvandlat Rottneros park på 40 hektar
till en av Värmlands största sevärdheter. Här finns hundratals skulpturer av nordiska konstnärer som Carl
Milles, Carl Eldh, Christian Eriksson, Jussi Mäntynen och Gustav Vigeland.
Från Rottneros har vi bara några kilometer till Hotel Selma Lagerlöf i Sunne och den väntande middagen.
Måndag 30/8
Idag beger vi oss till Munkfors och Lars Lerins mer eller mindre permanenta utställning i den gamla
bruksmiljön på Laxholmen. Lars Lerins verk har verkligen fått det utrymme som de kräver i det 1400
kvadratmeter stora tråddrageriet. Utanför brusar Klarälven. Lokalen har fått behålla karaktären av industri
med ärrade betonggolv och rörledningar i taket. Utställningen är indelad i sektioner med olika teman ur ett
30-årigt skapande av bilder och bokverk. Akvarell, olja, grafik, collage och installationer av olika slag.
Värmland, Lofoten (där Lars Lerin bodde under 90-talet) resereportage från Arktis och Antarktis, Sibirien,
Island, Skottland, Orkney- och Färöarna. Här finns både ljusa och mörka bilder som speglar konstnärens
känsloliv, från tidigt 70-tal till senaste tidens intryck från Indien och Mellanöstern. Inför varje ny säsong
förnyar Lars utställningen och hänger upp en hel del nya verk på Laxholmen, många målningar är
nyproducerade men utställningen berikas också med verk av äldre datum.
Lars Lerin brukar också vara en av konstnärerna på Alma Löv Museum of Experimental & Unexp. Art, i
Östra Ämtevik. Muséet, som ligger i en skogsdunge och på en äng, består av sexton mindre paviljonger och
utställningslokalen Paleis Oranjestraat, en ombyggd ladugård och loge. Alma Löv Museum har under åren
producerat några av de mest intressanta och uppmärksammade sommarutställningarna i landet och
presenterar konstprojekt i vilka ett trettiotal nationella och internationella konstnärer brukar delta.
Verksamheten har sitt ursprung i ett projekt för kulturhuvudstadsåret 1998 och drivs av konstnärerna

Karin Broos och Marc Broos. Alma Löv är ett fiktivt namn som var sammanbindande länk
för det första konstprojektet 1998, Alma the girl.
Om tiden medger tar vi en titt på Geijersgården i Ransäter, där Erik Gustav Geijer föddes.
Gården är inredd som museum och dokumenterar Geijer som diktare, historiker, filosof,
kompositör och politiker. Även Geijers systerson, Uno Troili och författaren till skådespelet
”Värmlänningarna”, Fredrik A. Dahlgren hör hemma på Ransäter.
Dagens sista besök blir på Selma Lagerlöfs Mårbacka. På 20-talet återköpte Selma
föräldragården och lät bygga om den. Här bodde hon fram till sin död 1940. Hemmet står
oförändrat kvar, som ett minnesmärke över den värmländska sagoberätterskan och
Nobelpristagaren. Vi får en personlig och sakkunnig guidning på Mårbacka innan vi åker
tillbaka till Hotel Selma Lagerlöf, och en god middag.
Tisdag 31/8
Vi lämnar Sunne och beger oss till Arvika och Rackstad-museet. På samma sätt, som Monet och hans
generationskamrater ville bort från ateljéerna i Paris, sökte många unga svenska konstnärer vid sekelskiftet
sig ut från storstaden för att måla den svenska naturen. Vägvisaren till sjön Racken var den unge Christian,
ur möbelsnickarsläkten Eriksson, i Taserud. Fortfarande finns bröderna Erikssons möbelverkstad på gården
Haget i Taserud numera Rackstad-muséet. Strax intill ligger Oppstuhage, Christian Erikssons hem och
ateljé, senare använd även av målarna Gustav Fjaestad, Björn Ahlgrensson och Fritz Lindström. De bildade
med några andra konstnärer den s.k. Rackstad-gruppen.
Efter ytterligare två mil kommer vi till Klässbols Linneväveri, Skandinaviens enda kvarvarande
damastväveri, uppmärksammat för sina dukar och servetter till den prestigefyllda Nobelfesten men även till
svenska och norska ambassader runt om i världen.
I Kila inte långt från Säffle passar vi på att besöka von Echstedska-gården, en karolinergård med unika
målade rokokointeriörer från 1700-talet, där t.o.m. utedasset är något utöver det vanliga. Här passar vi också
på att äta lunch.

Pris:. 3.400:- sek/person

Enkelrumstillägg: 600:- sek

Priset inkluderar: Resa med buss från Helsingborg/Ängelholm/Båstad. Två nätter på Hotel Selma
Lagerlöf i Sunne. Halvpension med frukost och middag på hotellet samt lunch på Echstedska
gården den 31/8. Inträden till aktiviteter enligt programmet. Konstkunnig reseledare. Moms.
Anmälan kan göras till Kerstin Lindström, på Tre K Travel AB tel. 0413/555396 eller på mejl
kerstin@treK-travel.se, senast 30/6 2010. Faktura skickas. Anmälningsavgiften är 500:- sek/person.
Slutbetalningen ska vara gjord senast 29/7 2010.
Avbokning före 29/7 kostar anmälningsavgiften 500:- /person. Sker avbokning efter 29/7 blir
kostnaden 1.650:- /person.
Resegaranti har ställts till Kammarkollegiets förfogande se www.kammarkollegiet.se.
För ytterligare information ring Lillemor Englund, BBK tel 0431-364164 alt 0709-921642 eller
Kerstin Lindström Tel. 0413 – 555396.

Klövervägen 7, 241 35 Eslöv.
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