
Tidender från Taserud

Trädgården på Rackstadmuseet fram-
kallas i ny färgskala mot gult, rött och brunt 
allt medan skymningen faller tidigare för 
varje dag. Snart står träden kala och vintern 
stundar. Det är en årstid som passar för ett 
lugnare tempo, tända ljus och brasor, god 
mat och gemenskap. På Rackstadmuseet 
startade hösten i dalsländsk koloristisk anda 
för att bytas mot Merete Sejersted Bødtkers 
skulpturer i naturmaterial och dämpad färg-
skala. Hennes intensivt sökande linjer letar 
sig fram genom teckning, spruckna lerytor 
och skulpturala gestalter, utforskande barn 
och människor, som stämmer väl med årsti-
dens stämningar av vila och reflektion.

År 2015 som går mot sitt slut har varit ett 
intensivt år. Många intressanta utställningar 
har visats, konserter exekverats, föredrag, 
seminarier och workshops genomförts. Mu-
seets ideella styrka av guider i skrön- och be-
rättarakademin har med sin kunskap, humor 
och glöd spridit kunskaper om och intresse 
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för Rackenkolonin och konsthantverket från 
kretsarna kring konstnärerna och Bröderna 
Erikssons Möbelverkstad.

En höjdpunkt under året var boksläppet 
då boken om Bröderna Erikssons Möbel-
verkstad presenterades den 14 augusti. Sam-
arbetet mellan författaren (undertecknad), 
möbelverkstadgruppen och Votum förlag 
har varit trivsamt och konstruktivt. Det all-
männa omdömet om boken är att den blev 
vacker, intressant och ett viktigt bidrag till 
historien om konsten och konsthantverket 
som för hundra år sedan frodades kring de fyra 
bröderna Eriksson i Taserud. Boken fick en 
framskjuten plats vid Bokmässan i Göteborg, 
då den presenterades i Värmlandsmontern. 
Föreläsare i monterns omfattande föreläs-
ningsprogram fick som tack för medver-
kan boken om Bröderna Erikssons Möbel-
verkstad. Undertecknad höll i egenskap av 

fortsättning

Växlingar inne och ute     
Ernst kommer.
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Curt Ericsson med en ny Jössehärsstol i Jössehärsgrönt.
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författare till boken ett av programmets 
föredrag. Det var mycket välbesökt, med 
möbelintresserade från olika delar av vårt 
långa land.  

Extra roligt var det att få fira Curt Erics-
sons 90-årsdag. Lagom till boksläppet blev 
en film om Curt färdig. På uppdrag från 
Rackstadmuseet har filmen färdigställts av 
Sven Årnäs och Mathias Sjöstedt och var 
färdig för premiärvisning 14 augusti.

Filmen visades sedan varje morgon i 
Värmlandsmontern under bokmässan i 
Göteborg.

Museet gläds också åt att vi i samarbete 
med Curt skapat en serie om 12 unika Jös-
sehärsstolar. De är målade i äggoljetempera 
i färgen ”Jössehärsgrönt” med en slityta av 
linoljevax. Stolarna är numrerade och finns 
att köpa i museets butik. De vackra stolar-
na blir säkert eftertraktade samlarobjekt i 
framtiden. Först till kvarn gäller!

Sommarens programserie Fredagskaffe, 
med totalt tio inbjudna föreläsare/musiker, 
blev en veritabel succé. När Carl Jan Gran-
qvist och när Ernst Kirschsteiger gästade var 
varje kvadratcentimeter av vårt västra gal-
leri fylld av en entusiastisk och talrik publik 
som stått länge i kö för att få sina platser. Jo, 
Ernst framträdde barfota!

På musiksidan har vi ett ständigt pågå-
ende samarbete med olika musikaktörer i 
Arvikas rika och högkvalitativa musikliv. 
Särskilt intensivt är samarbetet med Mu-
sikhögskolan Ingesund. 

Studenter från utbildningen bidrar med 
musik till våra uppskattade vernissagepro-

gram. Den sista tisdagen i varje månad 
bjuds Soppa + musik till lunch. Soppan 
kommer förstås från museets kök och mu-
siken från musikhögskolan.

Den kanske största förändringen under 
året handlar ändå om Rackstadmuseets 
café. Föreningen har nu infogat caféverk-
samheten i museets helhetskoncept. Det 
innebär att vi kan erbjuda förtäring (fika 
eller luncher) som har anknytning till 
Rackenkonsten, arvikabygden, Värmland 
och utställningarna som visas på museet. 
Vi arbetar i vårt café med ambitionen att 
erbjuda bakverk och luncher, omsorgsfullt 
bakade och lagade från grunden.

Susanne Jönsson har anställts som köks-
ansvarig för caféet. Till sin hjälp har hon 
timanställda samt, förstås, museets övriga 
personal och ideella medarbetare.

Våra råvaror är huvudsakligen ekolo-
giska, fairtrade och gärna närproducerade. 
Vi serverar exempelvis rökta produkter och 
ostar från lokala värmlandsproducenter. 
Vårt mjöl kommer från Saltå kvarn och 
vårt ekologiska kaffe från Löfbergs Lila. 
Arbete pågår för fullt med att etablera sam-
verkan med lokala småskaliga livsmedels-
producenter i Värmland. Genom detta ska 
vi kunna arrangera temadagar, provsmak-
ningar och andra smakliga samarrang-
emang i framtiden. Vi erbjuder laktosfria, 
glutenfria och vegetariska alternativ. 

KONST – MUSIK – MAT – MÖTE 
har sedan några år varit museets ledord. De 
kan nu samverka i varandra och förmedla 
sinnliga värden som ger näring för kropp 
och själ – sånt som gör att vi som män-
niskor kan trivas och få positiv påfyllning 
av energi.

Det treåriga projektet Olika avtryck, 
med verksamhet för unga med intellek-
tuella funktionshinder, avslutas i decem-
ber 2015. Under projekttiden har vi på 
Rackstadmuseet genomfört en lång rad 
uppskattade kreativa workshops och fort-
bildningsdagar för personal som arbetar 
med målgruppen, en verksamhet som för-
hoppningsvis kommer att leva vidare efter 
projektet.

Välkommen till Rackstadmuseet!

Lena Hellström, 
museichef, Rackstadmuseet

Gustaf Fjæstads stabbestol som var i rampljuset i 
TV4-programmet ”Bytt är bytt” 22 oktober.
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Susanne Jönsson och Kristina Bergström skapar härliga rätter i Rackstadsmuseets café.

Pajer och mycket annat gott hittar du i caféet.Fo
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Bilden ovan togs i november 2011 när 
vi hade bokrelease för min bok om Gerd 
Göran. Strax därefter  inleddes mitt upp-
drag som museichef för Rackstadmuseet. 
I somras genomförde vi utställningen På 
spaning... som handlade om fyra genera-
tioner konstnärer ur familjen Göran. Vad 
fort åren går när man sysslar med något 
intressant och lustfyllt! Det har varit en 
fantastiskt intensiv, intressant, utmanande 
och rolig tid. Samarbetet med alla under-
bara ideella krafter på museet hör till det 
allra mest positiva, inte att förglömma alla 
andra kontakter, samarbeten och möten av 
alla de slag.

När jag nu bestämt mig för att vid 64 
års ålder lämna uppdraget som chef vill 
jag fortsätta att arbeta i lägre tempo med 
mer tid för eget skapande, uppdrag och 
umgänge med barn och barnbarn. Det är 
mycket som jag kommer att sakna, men om 
man ska börja med något nytt måste man 
också kunna lämna.

Jag sänder de varmaste kramar till 
er alla och kommer att minnas tiden på 
Rackstadmuseet med stor glädje.  Och jag 
lovar; jag kommer att hälsa på emellanåt 
och följa museets framtida utveckling med 
stort intresse.

Lena Hellström

Tack för mig!

NYTT MEDLEMSÅR

BÄSTA MEDLEM. Ett år går fort och nu står vi vid dörren till ett nytt verksamhetsår. 
Medlemsavgiften är densamma som sedan många år; 400 kr för familj boende på samma 
adress samt 250 kr för enskild medlem. Avgiften betalas in på BG-konto nr 5607-8892 
eller kontant i museets reception. När du betalar kontant skrivs medlemskortet ut 
direkt och du får det i din hand. Vid första besöket efter att du betalat medlemsavgift 
på annat sätt än kontant, tag gärna med kopia på inbetalningsordern så skriver vi ut ditt 
medlemskort. Om du särskilt behöver få kortet hemsänt till din hemadress, meddela ditt 
önskemål, så skickar vi kortet till dig per post.

Årsmöte 2016
Du kallas som medlem till Ideella Föreningen Rackstadmuseets årsmöte 
(gällande verksamhetsåret 2015) lördagen 19 april 2016 kl 17.00. 
Föreningen bjuder på kaffe med bröd från kl 16.30.

Rekrytering 
av ny museichef
Intresset för chefstjänsten som 
utannonserats har varit stort. Totalt 
17 sökande, varav många mycket 
välmeriterade, har sökt tjänsten. 
    Ideella Föreningen Rackstadmuseets 
styrelse har beslutat att anställa Anna 
Skoglund som ny museichef. Hon
är för närvarande konstintendent på 
Värmlands museum och efterträder 
nuvarande museichefen Lena Hellström 
den 1 januari 2016.

Pajer och mycket annat gott hittar du i caféet.

Rackstadmuseets fina ordförandeklubba snidades av Matts Eriksson 1936. 
Den var en gåva till föreningen från ”Sten i Mellerud” Torstensson vid öppningen av 

Rackstadmuseet 1993. Sten köpte troligen klubban vid en auktion i Säffle.

Du som redan före nyår erlägger medlemsavgift för 
2016 kan köpa ett exemplar av boken Br. Erikssons 
Möbelverkstad för endast 280 kr (ord pris 350 kr).

HAR DU E-POSTADRESS?
Särskilt viktigt inför det nya året är att Rackstad-
museet får in e-postadress från medlemmarna. Vi 
utnyttjar i ökande grad internetkommunikation, 
vilket sparar mycket tid och pengar för föreningen 
och ger mer resurser till verksamheten. Vi arbetar 
också för att förnya vårt medlemsregister och få till 
ett nytt program som kommer att spara tid. 

Skicka adressen till info@rackstadmuseet.se
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rackstadmuseet
Kungsvägen 11, 67141 Arvika

Telefon 0570 - 809 90
info@rackstadmuseet.se
Bankgiro 5607– 8892

Ansvarig utgivare 
Lena Hellström

Form Lars Norrby

Andersson & Olsson Plåtslageri AB
Arvika Färglager AB
Bijo Ramaffär
Colorama 
Färg, Bad & Kakel AB
Coop Styckåsen
Euronics
El-Service AB
Fonus
Ge Hås AB
Grähs & Co Arvika Fönsterputs AB
Hedlunds Blomsterhandel
Hotell Arkaden 
Jennys Hotell & Restaurang
Lars Norrby Form AB
Richardson ś ELON

  
 

21 nov 2015 – 31 jan 2016
MERETE SEJERSTAD BØDTKER
Skulptur och teckning

21 nov 2015 – 31 jan 2016
PROJEKT OLIKA AVTRYCKS 
FINALUTSTÄLLNING
med omfattande programverksamhet.

6 feb - 28 mars
FYRA X ERIKSSON 
Ann Eriksson, Elis Ernst Eriksson,
Liss Eriksson och Lars-Uno Ericsson

6 feb – 28 mars
MÖTEN - BILDER FRÅN 
SVERIGE OCH VÄRLDEN
Ann Eriksson, Foto

2 april - 4 juni
LINJER, FORMER, COLLAGE
Märta Zetterquist och Emelie Larsson

2 april – 4 juni
NYSPÅRAT 
Helena Bengtsson, Kerstin Löfgren, 
Hanna Smedberg-Haglund

11 juni - 25 sept
RACKENMÅLARE
Bror Lind, Gustav Fjæstad, 
Alfred Ekstam

11 juni - 25 sept
GREZ SUR LOING
Johan Patricny, akvarell

1 okt – 6 nov
HÖSTSALONG
Värmlands Konstförening

1 okt – 6 nov
STIPENDIATER
Värmlands Konstförening

U
T

S
T

Ä
L

L
N

IN
G

A
R

2016

Verksamheten vid Rackstadmuseet 
genomförs med benäget bistånd från 

Arvika Kommun och Region Värmland
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sponsorer

Volvo Construction Equipment AB
Perfekta Industrier
Östra Sundsbo Invest AB

Advokatfirman Lars Solvik
Advokatfirman Peter Rimo
Akademibokhandeln i Arvika
Arkitektstudio Norum
Arvika Teknik AB
Bengt Lundin AB
Ernst & Young AB
Länsförsäkringar Värmland
Moelven Edanesågen AB
Nordea AB
OK Q8 AB Arvika

A-Bilar
Handelsbanken i Arvika
KPMG Arvika
Lennart Johanssons 
Fastigheter AB
Sahlins Gummiverkstad AB

Ekonomikonsult i Arvika
Gate Gästgiveri
Henrys Byggmaterial AB
Kappan
Lars Björklunds Rör AB
Thermia Värmepumpar
Västvärmlands LBC AB

huvudsponsor för rackstadmuseetGod
Helg

Julstämning i köket på Oppstuhage.

Julkort av Björn Ahlgrensson.www.rackstadmuseet.se


