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Mars 2012

Välkomna
till Ikonsällskapets årsmöte
Tisdagen den 3 april kl. 18.30 (OBS tiden!), Stockholms Universitet, sal C 497
(Hus C, plan 4) , Frescati. T-banestation: Universitetet.
Efter årsmötesförhandlingarna följer två inslag: Ulf Abel och Elisabeth Löfstrand
samtalar kring temat metallikoner och de gammaltroende, med rikt bildmaterial
från boken ”Bysans i stöpsleven – metallikoner under 1000 år”. Därefter en kortare presentation av Elisabeth Löfstrand om ett praktverk på Riksarkivet, det s.k.
Palmquists album, som i ord och vackra teckningar rapporterar från en resa till
Moskva 1673-74.

Verksamhetsberättelse och bokslut kommer stadgeenligt att föreligga på årsmötet.
Valberedningens förslag till årsmötet 2012:
Ordförande (mandattid 1 år): Ulf Abel (omval)
Styrelseledamöter (mandattid 2 år): Kaj Engelhart (omval), Elisabeth Löfstrand (omval) och
Paul Nordgren (omval). Övriga ledamöter (mandattid 2 år) kvarstår sedan förra årsmötet.
Revisorer (mandattid 1 år): Karl Erik Svensson (ordinarie) (omval), Eva Grafström
(ordinarie) (omval). Lola Cedergren (suppleant) (omval)
Valberedningens sammansättning (mandattid 1 år):
Marianne Hallström (sammankallande), Per-Arne Bodin och Anders Grafström.
Valberedningen ger inga förslag till val av medlemmar i valberedningen.
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Vårterminens sista sammankomst äger rum torsdagen 10 maj kl. 18.30, Stockholms Universitet, hörsal E497 (Hus E, plan 4) , Frescati. T-banestation:
Universitetet.
Ulf Abel föreläser då om ikoner och ikonbruk i Ryssland under rubriken ”Bilden i
bilden”.
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Festdag till minne av Kristusikonens räddning ur sopcontainern
Jag har målat många ikoner och alla är mig lika kära. Därför låter jag inte gärna någon annan
hjälpa till att bära ens kartongerna de ligger i och drar alltid på mig plasthandskarna innan jag
vidrör dem. ”Du är nästan som en kennelinnehavare som inte säljer en hund till ett ställe där den
inte får ett bra hem” sa en kund en gång till mig. Döm då om min förfäran när jag fick höra att en
av ”mina” ikoner hamnat i en svart sopsäck på tippen!
Det var en väninna som gråtande berättade att den som skulle grovstäda hennes lägenhet hade
slängt Kristusikonen dagen innan. Jag åkte genast till återvinningsstationen i Kalmar men där var
containern redan tömd. En vänlig anställd hjälpte mig att ringa till Nybros anläggning som påsen
också kunde ha lämnats till. Där hade de två containrar och den ena var inte tömd! Det fanns
alltså en liten chans och jag ville inte missa denna möjlighet.
Under den halvtimmeslånga bilfärden till Nybro blev jag plötsligt lugn: ”det är faktiskt en ikon
det handlar om och sådana har klarat sig mirakulöst från bränder, belägringar och bildmotståndare i alla tider” tänkte jag, men skulle det fungera i vår tid?
Containern var halvfylld med bråte så jag hoppade ner på en trasig bäddmadrass och började
sprätta upp sopsäckar medan folk kom och slängde mer skräp. Under en låda med gamla videoband hittade jag äntligen rätt påse, och däri den nästan oskadda Kristusikonen. För en gångs
skull tog jag en ikon med händerna och räckte upp den till personalen som passande nog bar
arbetshandskar, innan jag hivade mig över kanten på containern.
Med ikonen i tryggt förvar på bilsätet, tackade jag renhållningsarbetarna i Nybro och Kalmar och
ringde min överraskade väninna. Nu ska Kristusikonen tillbaka på sin plats över hennes säng och
kanske kan den få en egen festdag den 1 mars för att minnas dess räddning, precis som mirakelikonerna i den ortodoxa kalendern...
Sonja Johansson, Kalmar
Medlem i Ikonsällskapet

Vi påminner om vårresan till Estland och Lettland, där det fortfarande finns
några platser kvar!

Det är hög tid att betala årsavgiften, kr 200:-/person. Pg 121 05 33-4

Har Du e-mail? Ge oss Din mailadress, så får Du rundbrevet
direkt i Din dator! Och meddela adressändring, tack!
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IKONSÄLLSKAPET
c/o Ulf Abel, Oxundavägen 42, 194 46 Upplands Väsby.
Rundbrevsredaktör: Kaj Engelhart. Mail: kajcaritas@hotmail.com

