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Rundbrev 31                                  Mars 2013 

 

 

Välkomna  
till Ikonsällskapets årsmöte 

 

Torsdagen den 14 mars kl. 18.30 (OBS tiden!), Stockholms Universitet, sal D307 

(Hus D, plan 3), Frescati. T-banestation: Universitetet.  
Kvällen avslutas med tésamkväm. För icke-medlemmar kr. 50:- 

Efter förhandlingarna: Överintendent Berndt Arell: Athos – om 
munkrepubliken och om en utställning 

Berndt Arell, konstvetare med huvudsakliga studier vid Åbo akademi, är sedan ett drygt år 

chef för Nationalmuseum i Stockholm. Han har tidigare innehaft chefstjänster vid institutioner 

i Finland och Sverige knutna till konst eller humanistisk vetenskap. I Tennispalatset i 

Helsingfors genomförde han för några år sedan en omfattande och även internationellt 

uppmärksammad presentation av Athos, som många i Ikonsällskapet fick tillfälle att se. En 

betydelsefull del av den omfattande utställningen utgjordes av ikoner lånade inte bara från 

själva Athos utan också från en rad ryska och europeiska samlingar. En intressant afton 

utlovas, också med bilder från den vackra utställningen 

Verksamhetsberättelse och bokslut kommer stadgeenligt att föreligga på årsmötet.  

Valberedningens förslag till årsmötet 2013: 

 

Ordförande (mandattid 1 år): Ulf Abel (omval) 
 

Styrelseledamöter (mandattid 2 år): Mircea Iliescu (omval), Johan Selander (nyval) och Siw 

Wesslén (nyval). 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. 
Marianne Hallström har undanbett sig omval. Valberedningen ger inga förslag till val av 

medlemmar i valberedningen. 

 







Vårterminens sista sammankomst äger rum torsdagen 18 april kl. 18.30, Stock-
holms Universitet, sal D307 (Hus D, plan 3) , Frescati. T-banestation: 
Universitetet.  
Kvällen avslutas med tésamkväm. För icke-medlemmar kr. 50:- 
 

FD Svetlana Vasilyeva, Moskva/Uppsala: Legender 

och hemligheter - om Moskva och Moskvaborna 

Svetlana Vasilyeva har flera gånger framträtt i Ikonsällskapet, senast nu i höstas. Svetlana, 

som själv är infödd Moskvabo och som konsthistoriker sysslar med rysk medeltid, kommer att 

på sin vackra svenska ge oss en bild av stadens andliga liv, med element från både då och nu. 

Vilka hemligheter döljer Moskva? Vad drömmer en moskvabo om? Föredraget är tänkt som 

inspiration till vårresan, men kan i lika hög grad ses som helt fristående. 


 

 
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! 

 

 





IKONSÄLLSKAPET 
c/o Ulf Abel, Oxundavägen 42, 194 46  Upplands Väsby. 

Rundbrevsredaktör: Kaj Engelhart. Mail: kajcaritas@hotmail.com 
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