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Anteckningar 

om Lidköpings Konstförening. 

För trettio år ,edan - alltså år 1935 - gick en ung man omkring i sin hem
stad Lidköping och grubblade över att starta en konstförening i staden. Han hette 
Gunnar Hjorthen och var bankman. På lediga stunder skrev han surrealistisk 
poesi och kände en del konstnärer i Göteborg, bland andra Ivar lvarson och 
Ragnar Sandberg. Gunnar Hjorthen hade ett levande konstintresse och ville 
dela med sig av detta till sina medmänniskor. Han talade med sin fader bank
direktören Einar Hjorthen och några av dennes goda vänner om saken, och en 
anteckningslista sändes omkring med inbjudan om tecknande av medlemskap 
i en blivande konstförening. Snart hade 150 personer tecknat sig å listan med 
en sammanlagd årsavgift av 980 kronor - varje årsavgift förutsattes bli 5 kronor 
men flera lotter kunde tecknas. 

Konstituerande sammanträde avhölls den 29 januari 1936, varvid beslöts "bilda 
en förening med uppgift att väcka och utveckla intresset för bildande konst'' 
med namnet Lidköpings Konstförening. Stadgar an1ogs och styrelse och övriga 
funktionärer utsågs. Ordförande blev dåvarande rådmannen Robert Eldh, vilken 
kom att kvarstå såsom sådan till år 1964, kassör blev bankkassören Henry Palm, 
som fortfarande innehar denna befattning, och till sekreterare utsågs Gunnar 
Hjorthcn. Denne avflyttade under år 1939 till Göteborg för att efter en tid 
där öppna konsthandel och efterträddes då på sekreterarposten av sin fader 
Einar Hjorthen, från början suppleant i styrelsen; han fortsätter ännu med denna 
krävande befattning. Det b9r betonas, att föreningsarbetet huvudsakligen faller 
på sekreterarens axlar: det är han, som har hand om utställningsverksamheten 
och andra föreningsangelägen.heter. 

Det var naturligt, att Gunnar Hjorthcn skulle vända sig mot Göteborg, när 
föreningens första utställning blev aktuell. Här hade han sina konstnärsvänner, 
som kanske inte i Göteborg möttes av den förståelse, de hoppades finna i en 
mindre stad. Den utställning, som öppnades den 5 april 1936, kom att visa 
konstverk av följande 14 konstnärer: Hjalmar Eldh, Ragnar Hallberg, Ivan Ivar
son, Disa Jonason, David Larsson, Kristian Lundstedt, Aina Marmen, Ragnvald 
Magnusson, Sven Moell, Karin Parrow, Ragnar Sandberg, Carl Svanberg, Nanna 
Johansen-Ullman och Sigfrid Ullman. Vid vernissagen tillstädeskom ungefär 300 
personer för att beskåda den utställda konsten och höra fil. lie. Bertil Sundborg 
tala om "konstens ställning i det nuvarande samhället och om behovet av konst
föreningar såsom livaktiga härdar för de estetiska intressena i landsorten". 

Utställningen blev en stor framgång, och såsom belysande för presskommen
tarerna kan anföras Gustaf Näsströms långa artikel i Stockholms-Tidningen, för
sedd med stora rubriker: "Konsten erövrar Lidköping - lysande start för konst
föreningen". Ur artikeln. kan följande citeras: "Något senare samlades ett 40-tal 
människor åter i utställningssalen för att äta en gemensam middag, och det 
blev en riktigt festlig måltid med tal så klingande och leverop så d1mdrande, att 
flera tavlor Iöllo från väggarna av pur förundran. Konstföreningens ordförande, 
radmun Robert Elclh, skötte värdskapet i den muntra och ogeneroclc ton, som 
iir rn 11udomligt god ton i Lidköping, och det bröt Jntr ulls stilrn, niir konslnliren 

Sigfrid Ullman från Göteborg tacktalade och svor så det osade och slog näven i 
bordet på att Lidköping och dess konstförening var ett fenomen i strålande sär
klass." 

Av de utställda konstverken försåldes 12 oljemålningar, varav 4 till konst
föreningens lotteri, och 4 teckningar, varav 2 till konstföreningen. 

Bland de följande årens utställningar kan erinras om "Två västgötamålare -
Birger Sandzen och Frans Timen" samt "Ägarnas utställning av svensk konst" år 
1937, "Värmlandskonst" år 1938, "Prins Eugen-utställningen" år 1939, "Tar 
Bjurström, Stig Blom berg, Tar Hörlin och Gideon Börje" och "Albert Engtröms 
minnesutställning" år 1943 samt "Carl Gtmne och Ellis Wallin" år 1944. 

Aret 1946 kryddades för konstföreningens del av en livlig aktivitet. Först 
firades i april föreningens tioårsjubileum med en utställning av fjorton göte
borgskonstnärer, som deltagit i den första utställningen; i en av föreningen i 
anledning av jubileet anordnad middag deltog utställande konstnärer samt 
representanter för staden, pressen och grannstädernas konstföreningar. I samband 
med den utställning, som staden anordnade för att fira 500-årsminnet av sina 
äldsta kända stadsprevilegier, fick konstföreningen i uppdrag att ordna en ut
ställning av västsvensk konst åren 1890--1946. De utstiillda konstverken inrymdes 
i en för ändamålet siirskilt uppförd konsthall på utstiillningsområdet. Allmänhet 
och press mottog utställningen i synnerligen berömmande ordalag. I en artikel i 
Svenka Dagbladet skrev t. ex Gotthard Johansson, att Lidköpings stad genom 
konstföreningens visade förståelse för det unga göteborgsmåleriet redan skrivit 
in sitt namn i vår moderna konsthistoria, samt fortsatte: "Det är därför med all 
rätt Lidköpings konstförening när den velat slå ett stort slag till jubileet gjort 
det med en utstiillning av västsvenskt måleri från Karl Nordström och Carl Wil
helmson fram till den yngsta generationen. Denna utställning, som iir inrymd 
i en egen byggnad, iir kanske det tyngst vägande inslaget i hela jubileumsutställ
ningen och utgör en så betydelsefull händelse i vårt konstliv, att den är värd 
en egen artikel." Signaturen K. H. i Arbetar-Tidningen skrev bl. a.: "Lidköping 
iir en stad som sedan tio år tillbaka uppvisat ett konstintresse, som imponerat 
på alla landets konstkritiker. Lidköpings konstförening har varit synnerligen aktiv, 
den har förstått att intressera vida kretsar för samtida konst - från bankdirektörer 
till kommunistiska stadsfullmäktigeledamöter - och den har med ovanlig frejdig
het gått i bräschen för radikal konst, som ännu inte fått allmänt erkännande. 
Som ett utomordentligt bevis på konstföreningens initiativförmåga kom i 
somras den i samband med Lidköpings stads 500-årsjubileum anordnade ut
ställningen av västsvensk konst, som omfattade perioden 1890 till 1946. Diir var 
sextio konstnärer representerade med tillsammans 236 målningar och utställning
en var av så god kvalitet att den skulle blivit ett uppmärksammat evenemang även 
i Stockholm och Göteborg, som eljest är bortskämda med goda utställningar." 

Sistnämnda artikel var eljest föranledd av ett annat av konstföreningen i 

samband med stadsjubileet taget initiativ, nämligen utdelandet av konstverk i 
stället för medaljer till ett antal befattningshovare, som varit i stadens tjänst 

under minst 25 år. Sju göteborgsmålare, med vilka konstföreningen redan förut 

hade kontakt, erhöll i uppdrag att måla tavlor med motiv från Lidköping, och 
vid en festlighet å utställningsområdet överliimnades sedan dessa tavlor av lands

hövding Carl Mannerfclt till 31 trotjänare i stadens tjänst. 
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