
Konstgruppen i Uttersberg 

Föreningens konstgrupp har varit på 

utflykt. Som tidigare annonserats 

hade gruppen bestämt att resa till 

Galleri Astley i Uttersberg den 10 

maj. Tolv medlemmar klev in i bilar och 

åkte upp till galleriet som ligger ca 3,5 

mil norr om Köping.  

Galleriet startades, i Köping, hösten 

1968 av Astley Nylén. År 1977 flytta-

des verksamheten till Uttersbergs 

nedlagda station. Anläggningen är 

uppdelad på museet, galleriet och 

skulpturparken. Astleys son Hans be-

rättade om hur galleriet startades 

och hur man fick den rysk-

amerikanske konstnären Ernst Neiz-

vestny som förste utställare efter 

flytten till Uttersberg. Konstnären  

 

som är målare, grafiker och skulptör 

har levt ett intressant liv, och han har 

gjort flera monumentala verk som 

finns runt om i världen.  

 

 

 Livets träd av Ernst Neizvestny 



Neizvestnys konst är intressant och 

har ett kraftfullt uttryck. Han har nu 

en permanent utställning på museet, 

men där finns  även flera andra konst-

närer representerade.  

I skulpturparken finns en samling in-

tressanta skulpturer, bl.a. en Haida-

totempåle i röd ceder av kanadesiske 

konstnären Don Yeomans och en märk-

lig kompakt skulptur i diabas av Takshi 

Naraha.  

 

 

 

 

Vid tillfället fanns även en omfångsrik 

utställning med verk av Björn Bruse-

witz i galleriet i det gamla stationshu-

set.  

 

 

Efter att ha insupit all konst under 

några timmar var det hög tid för lunch 

som dukades upp i parken med med-

havda livsmedel. Som prognostiserats 

började regnet kl. 15.47 i samma 

stund som den sista resten av lunchen 

packades in i bilen. 

En del av sällskapet fortsatte resan 

till mässingsbruket i Skultuna medan 

andra fortsatte direkt hem till Bålsta. 

Förutom konstupplevelsen är en resa 

av detta slag ett trevligt avbrott i 

vardagen med fin sammanhållning med 

glada människor. Dessutom är det an-

genämt att åka bil i Bergslagen i maj. 

Nya konstäventyr 

Med resan till Uttersberg avslutades 

konstgruppens vårtermin. Vi har ju ti-

digare varit på Vårsalongen på Lilje-

valchs och Thielska galleriet. Inför 

hösten samlas vi på Skeppet fredagen 

Mandala av Takshi Naraha 
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den 7 september, kl. 14.00, för att 

smida planer för höstens verksamhet. 

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna 

och man behöver inte anmäla sig. Frå-

gor besvaras av Agneta Wahlström, 

tfn. 516 80, Sverker Jonasson, tfn. 

595 69 eller Kaj Broch, tfn. 532 92. 

Sverker Jonasson 

 

 

 


