
 1 (2)  
2016-10-27 

    
YTTRANDE 

    
    

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING   

Roger Nilsson 

   

 

 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Roger Nilsson 
Kontorschef 

roger.nilsson@sala.se 
Direkt: 0224-74 78 21 

 

 

 

S
A
L
A
1
0
0
0
, 
v
 2

.0
, 
2
0
1
2
-0

8
-0

2
  

C
:\

U
s
e
rs

\S
IO

\A
p
p
D

a
ta

\L
o
c
a
l\

M
ic

ro
s
o
ft

\W
in

d
o
w

s
\I

N
e
tC

a
c
h
e
\C

o
n
te

n
t.

O
u
tl
o
o
k
\6

N
0
JB

R
A
V
\A

g
u
é
li
å
re

t 
2
0
1
7
.d

o
c
x
  

YTTRANDE 

Aguéliåret 2017 

2017 var det 100 år sedan Ivan Aguéli dog och det vill Sala konstförening - 

Aguélimuseet uppmärksamma med olika arrangemang och andra initiativ under 

året. De ser ett tillfälle för Sala kommun att visa upp den juvel som Aguélimuseet är 

och locka besökare från hela landet. 

Sala konstförening planerar följande aktiviteter inför 2017 

Bok om Aguélimuseet 

På museet har länge saknats en bok som man kan ta med sig hem efter sitt besök. 

Med hjälp av medel ur Kåge Bergmans minnesfond planerar man att sammanställa 

en publikation med många bilder av god kvalitet, ett antal texter av inbjudna 

skribenter, samt förord om Kåge Bergman. 

Föreläsningsserie  

Man planera att bjuda in föreläsare som företräder olika perspektiv av Ivan Aguéli, 

hans måleri och hans livsåskådning. Det blir en serie föreläsningar på söndag 

eftermiddagar under året där det bjuds på dryck och tilltugg. 

Aguéliutställning  

Man planera att låna in Aguélimålningar som inte visats i Sala på mycket lång tid. 

Säkerheten när Täljstenen är stängt är fullgod, men under öppettider behövs extra 

bemanning i Travershallen för att genomföra detta 

Digitalt arkiv  

Man planera att  sammanställa alla artiklar, brev och annat skrivet material som 

finns bevarat, tillsammans med bilder av hans målningar och teckningar, samt 

fotografier i ett digitalt arkiv. I arbetet med detta läggs stor vikt vid att göra det 

inspirerande och enkelt att söka i. Vare sig man forskar på Aguéli eller bara är 

allmänt nyfiken på något som har med honom att göra ska man kunna hitta 

spännande och relevant information. 

Konstnärs residency  

Konstnärsduon Dryckesbröder (2 pers) 
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Verksamhet  Kostnad   

Bok om Aguélimuseet 94 000 kr 

Föreläsningsserie 60 000 kr 

Aguéliutställning 75 000 kr 

Digitalt arkiv  300 000 kr 

Konstnärsresidency 30 000 kr 

Totalt  559 000kr 

 

Verksamheterna ”Bok om Aguélimuseet” – ”Digitalt arkiv” är redan finansierad 

genom ansökningar hos fonder, stiftelser och med egna medel samt  

”Konstnärsresidency” är delfinansierad med egna medel.   

Totalt egen finansiering 414 000 kr.  

 

SUMMA SOM SÖKS FRÅN SALA KOMMUN 145 000 kr 

 

En del av kostnaderna som söks relaterar till personalkostnader i samband med de 

olika aktiviteterna.  

Sala kommun skapar förutsättningar för meningsfulla aktiviteter. Detta sker bland 

annat genom olika former av föreningsstöd. Föreningslivet och den ideella 

kreativiteten är en bärande kraft inom kultur- och fritidsverksamheten. Många av 

verksamheterna och anläggningar som föreningar driver och ansvarar för, sköts till 

stora delar med ideella insatser.  

 

Förslag till beslut 

att godkänna 108 000 kr i bidrag för genomförandet av planerade aktiviteter inför 

Aguéliåret 2017 samt  

att Sala konstförening – Aguélimuseet lämnar en redovisning efter genomförda 

aktiviteter 

 

 

Roger Nilsson 

Kultur och fritidschef 
 



Till Kultur- och fritidsnämnden 

Från Sala konstförening - Aguelimuseet 

Projektbeskrivning: Agueliåret 2017 

Sala 2016-06-02 



AGUELI MUSEET 

Agueliåret 2017 

2017 är det 100 år sedan Ivan Agueli dog och det vill vi i Sala konstförening -Aguelimuseet 

uppmärksamma med olika arrangemang och andra initiativ under året. Det här är ett tillfälle för Sala 

kommun att visa upp den juvel som Aguelimuseet är och locka besökare från hela landet. De 

senaste åren har intresset för Agueli vuxit och hans konst har vunnit respekt bland en större publik. 

Moderna Museets utställning tidigare i år där Ivan Agueli presenterades tillsammans med Paul Klee 

blev lite som en upptakt till det kommande året då hundraårsdagen av hans död infaller. Nu är det 

bara för Sala att haka på och uppmärksamma det sällsamma konstnärskap som tack vare stadsläkare 

Fribergs insats förvaltas på Aguelimuseet. 

I det här sammanhanget vill vi också föra fram tanken att det kanske är Sala konstmuseum som vi 

ska kalla stadens museum. 
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Sala konstförening planerar följande inför 2017: 

Bok om Aguelimuseet 
På museet har det länge saknats en bok om Ivan Agueli och museet som man kan ta med sig hem 
efter sitt besök. Med hjälp av medel ur Kåge Bergmans minnesfond planerar vi nu att sammanställa 
en publikation med många bilder av god kvalitet samt ett antal texter av inbjudna skribenter. De 
böcker som funnits med anknytning till Agueli är slut och det finns inga planer på nyutgåvor för 
dem och därför finns det ett stort behov av en dylik publikation. 

Vi erbjuder också Sala kommun att köpa in ett antal av dessa böcker till ett vänskapspris a 100 
kr/bok för att kunna använda som gåvor vid representation och annan marknadsföring av staden. 

Upplägg av boken: 
• Förord/inledning om Kåge Bergman samt uppräkning av bidragsgivarna. 3-5 sidor varav 
bidragsgivarna 1 sida. 
• Ivan Aguelis händelserika liv. 2-4 sidor om Aguelis liv i sammandrag. 
• Per Sörbom Ett särskilt konstmuseum Artikel från årsskriften 2007. 
• ÅC Danell Hur samlingen kom till - om Carl Fribergs & makarna Palms donationer inkl senare 
inköp samt SKAs egen samling. 
• Litteraturhänvisning 
• Bilder av delar av donationerna/samlingarna (merparten Ivan Aguelis verk), varav ett antal 
presenteras en på varje sida med texter av Hans Henrik Brummer, ÅC Danell, Eric Fylkeson och 
Peter Cornell. 

BESKRIVNING KOSTNADER 

Teknisk produktion, lavout, sättning, redaktion, laaerhållning, distribution, marknadsförina 128 000 kr 

Sammanställning av bildmaterial, arkivmaterial samt design 30 000 kr 

Arvode fyra skribenter 20 000 kr 

SUMMA 178 000 kr 

INTÄKTER 

Kåge Bergmans fond 70 000 kr 

SUMMA 70 000 kl 

IQIAL SI.IMMA 1l2B...Q.Q.O. 
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Föreläsningsserie 
Vi bjuder in föreläsare som företräder olika perspektiv av Ivan Agueli, hans måleri och hans 
livsåskådning. Det blir en serie föreläsningar på söndageftermiddagar under året där det bjuds på 
dryck och tilltugg. 

Viveca Wessel (mars 2017) 
Författare till ''Agueli -Porträtt av en rymd" 
Med fokus på föreningen mellan två till synes oförenliga identiteter: den västerländskt skolade 
målarens och den orientaliske siifin. 

Simon Sorgenfrei (april 2017) 
En religionsvetare som har ägnat sig åt islam i historia och nutid, sufism och persisk siifilyrik. Här 
kan vi få förståelse för vilken roll siifismen spelade i Ivan Aguelis liv och konst. 

Peter Cornell (maj 2017) 
Med djup kunskap inom konsthistoria och konstvetenskap delar Peter Cornell med sig av egna 
filosofiska reflektioner omkring Aguelis konstnärskap. 

Viveca Lindenstrand? (juni 2017) 

Hans Henrik Brummer? (augusti 2017) 
Som/ d överintendent för Nationalmuseum och Prins Eugens Waldemarsudde har Hans Henrik 
Brummer stor kännedom om modernismen och den tid som Ivan Agueli levde och verkade i. 

Ännu ej bestämd föreläsare (september 2017) 

BESKRIVNING KOSTNADER 

Föreläsare x 6 37 500 kl 

Tilltugg 2 000 kl 

Resor 5 000 kl 

Logi 2 000 k 

Marknadsföring 6 000 k 

Administration 8 000 k 

S!.!MMA 60 i;nn k1 
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Agueliutställning 
Vi lånar in ett antal av de kändare Aguelimålningar som inte visats i Sala på mycket lång tid, samt 
en del mindre kända som ger en fullare bild av Ivan Aguelis konstnärskap. Vi hoppas att 
överintendenten på Moderna Museet kan inviga utställningen. 

Säkerheten är fullgod när Täljstenen är stängt, men under öppettider behövs extra bemanning i 
Travershallen för detta. 

BESKRIVNING KOSTNADER 

Hantering av konst hos MM 6 000 k 

Transport 6 000 k 

Extra bemanning 2 månader 44 000 k 

Extra försäkrina 5 000 k 

Marknadsföring 10 000 k 

Administration 8 000 kl 

SUMMA 79 000 kr 

Digitalt arkiv 
Vi sammanställer alla artiklar, brev och annat skrivet material som finns bevarat, tillsammans med 
bilder av hans målningar och teckningar, samt fotografier i ett digitalt arkivt. I arbetet med detta 
lägger vi stor vikt vid att göra det inspirerande och enkelt att söka i. Vare sig man forskar på Agueli 
eller bara är allmänt nyfiken på något som har med honom att göra ska man kunna hitta spännande 
och relevant information. 

BESKRIVNING KOSTNADEJ. 

Digitalisering av material 78 000 kl 

Externa tjänster (uppbyggnad/kodning) 94 000 kl 

Design + uccfvllnad 85 000 k 

Proaramvara 12 000 kl 

Taggning -genomgång av inscannade artiklar 31 000 kl 

s..u..MMA 30n nnn kr 
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Dramatisering av Agueli och ljuset -ett samarbete med Gregor Wroblewski och Nina Holst 
Finansiering för detta söks separat. 

Ekonomisk sammanställning 

BESKRIVNING KOSTNADER 

Bok 178 000 kl 

Föreläsningsserie 60 500 k 

Agueliutställning 79 000 k 

Digitalt arkiv 300 000 k 

SUMMA 617 500 k 

INTÄKTER 

Kåge Bergmans minne 70 000 k 

Beijerstiftelsen 300 000 kr (väntar på svar 

SUMMA 370 000 k 

TOTAL SUMMA SOM SÖKS FRÅN SALA KOMMU 247 500 kr 
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Agueliåret 2017 

Beskrivning Kostnader Intäkter 

Bok om Aouelimuseet 94 ooo kr 94 000 kr 

Föreläsnings_serie 60 ooo kr 

Ai:1ueliutställning 75 000 kr 

Digitalt arkiv 300 000 kr 300 000 kr 

Konstnärsresidencv 30 000 kr 20 000 kr 

Summa 559 000 kr 414 000 kr 

-

SUMMA SOM SÖKS FRÅN SALA KOMMUN 145 000 kr 

Detalierad beskrivning: 

B k 0 om 1au 1musee A er 
BESKRIVNING KOSTNADER 

Sammanställning av bildmaterial arkivmaterial samt deslan layout, teknisk produktion 79 000 kr 

Arvode tre skribenter 15 ooo kr 

SUMMA 94 000 kr 

INTÄKTER 

KAae Beramans fond 70 000 kr 

Sala konstförenina + Arbetsförmedlln11en lltln för personell 24 ooo kr 

SUMMA 94 ooo kr 

-
SUMMA SOM SÖKS FRÅN SALA KOMMUN o kr ... 

F'" r· ore asnmasserie 
BESKRIVNING KOSTNADER 

Föreläsare x 6 30 000 kr 

Tilltugg 2 000 kr 

Resor 5 000 kr 

Loi!l 2 ooo kr 

Marknadsföring 6 ooo kr 

Extra bemannina 1500Dkr -

!IIIMMA 60 000 kr 

INT.l!.KTl"A 

!!LIMMA Okr 

SUMM4 SOM SÖKS FRA.N !i:41 4 KOMMUN BO onn k, 

KOSTNADER 

Hanterln av konst hos MM 6 ooo kr 
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Agueliåret 2017 

Transport 6 000 kr 

Hänanlng av konsten på Aguelimuseet 2 000 kr 

Extra bemanning 2 månader 44 ooo kr 

Extra försäkring 5 OOOkr 

Administration 2 OOOkr 

Marknadsföring 10 000 kr 

SUMMA 75 ooo kr 

INTÄKTER 

SUMMA o kr 

SUMMA SOM SÖKS FRÅN SALA KOMMUN 75000 kr 

o· ·ta1t kl 1a1 ar V 

BESKRIVNING KOSTNADER 

Digitalisering av material 78 ooo kr 

Externa tiänster tuoobvnnnadlkodnlncl 94 ooo kr 

Design+ uoofvllnad 85 ooo kr 

Proa ramvara 12 000 kr 

Taaanln11 -aenomgång av lnscannade artiklar 31 000 kr 

SUMMA 300 000 kr 

INTÄKTER 

Beijerstifte1sen 300 000 kr 

SUMMA 300 ooo kr ·-· - -

SUMMA SOM SÖKS FRÅN SALA KOMMUN O kr 

Konstnärsresidencv konstnärsduon Drvckesbröder (2 ,:,ers) 

BESKRIVNING KOSTNADER 

Boende 10 ooo kr 

Resor 2 000 kr -·· 
Upoehälle 6 000 kr 

Arvode 12 ooo kr 

SUMMA 30 ooo kr 

INTÄKTER 

Sala konstförenlna 20 ooo kr 

SUMMA 20 000 kr 

I SUMMA SOM SÖKS FRÅN SALA KOMMUN 10 ooo kr 
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