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     Lars Lerin 

Lars Lerin anses vara Nordens främsta akvarellkonstnär och en av de mest 
framstående i världen, han arbetar även i andra tekniker och är känd för sin 
enastående begåvning och produktivitet.  

På Sandgrund finns hans permanenta utställning. Onsdagen den 11 oktober 2017 
var Drottningen i Karlstad för att inviga utställningen Lerins lärlingar. Drottningen 
höll tal och sa: 

”Att uttrycka sig konstnärligt är att dela med sig av sitt innersta. Att låta andra ta 
del av ens drömmar och rädslor, av ens glädje och sorg. Det kräver mod. Och det 
modet har ni konstnärer som ställer ut här i dag.”  
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            Lena Cronqvist växte upp i Karlstad  

   

Hennes målningar hör till de konstverk av levande svenska bildkonstnärer som 

sedan 1990-talet sålts för höga priser på auktion. 

 

           

            Madonna och Trolovningen är några av hennes mest kända tavlor. 

 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA0-LQzqjaAhWFQpoKHXbYCl0QjRx6BAgAEAU&url=https://nwt.se/kultur/2010/06/02/konsten-gor-lena-cronqvist-normal&psig=AOvVaw3ZODx0ZwFsXiNbSi6CTsHb&ust=1523205421349131
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https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjI7d790KjaAhXRw6YKHZR6BMIQjRx6BAgAEAU&url=https://www.bukowskis.com/fi/auctions/592/225-lena-cronqvist-trolovningen?from_language%3Dsv&psig=AOvVaw0T2hyYcG0jvtGy2PxTIbL5&ust=1523206616350423
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       Monica Zetterlund  
   

       
 
Monica Zetterlund från Värmland var vår främsta jazzsångerska, men även en 
mångsidig och strålande skådespelerska och revyartist.  
 
Det stora internationella jazzgenombrottet fick hon i mitten på 60-talet efter sitt 
skivsamarbete med den amerikanske pianisten Bill Evans. Här hemma hör 
tolkningen av trumpetaren Lars Färnlöfs ”Att angöra en brygga” till de absolut 
största favoriterna. 
  
Knappast någon svensk artist har kunnat visa upp en sådan bredd som Monica 

Zetterlund. Hon fick sitt genombrott som jazzsångerska i slutet av 50-talet, när 

hon hoppade in på Nalen som gästartist med Arne Domnérus orkester. Monica 

Zetterlund gick tragiskt bort 12 maj 2005. Hon blev 68 år. 

                        

  På bilden ovan tillsammans med Louis Armstrong.  
       

https://www.google.se/imgres?imgurl=https://www.visithagfors.se/sites/default/files/styles/profilbild_stor736x349/public/Profiler/monica72_stor.jpg?itok%3DU7ta_qHk&imgrefurl=https://www.visithagfors.se/sv/profiler/monica-zetterlund&docid=N4H5_rf7Qng6_M&tbnid=H0dcy8rLZu3uqM:&vet=10ahUKEwiw4IzehurZAhVGr6QKHRqkBGkQMwg-KA8wDw..i&w=736&h=349&bih=364&biw=822&q=Bilder p%C3%A5 Monica Zetterlund&ved=0ahUKEwiw4IzehurZAhVGr6QKHRqkBGkQMwg-KA8wDw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.se/imgres?imgurl=https://gfx.aftonbladet-cdn.se/image-c/14817373/566/normal/19c85ba496102/Monica%2BZetterlund%2Boch%2BLouis%2BArmstrong&imgrefurl=https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/film/article14817376.ab&docid=6soUHysWsellKM&tbnid=cEQat-bT3olTqM:&vet=10ahUKEwj3q73Kh-rZAhWmsKQKHUQoB-g4yAEQMwghKB8wHw..i&w=566&h=800&bih=364&biw=822&q=Bilder p%C3%A5 Monica Zetterlund&ved=0ahUKEwj3q73Kh-rZAhWmsKQKHUQoB-g4yAEQMwghKB8wHw&iact=mrc&uact=8
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Ordförandeord 

Vi har nu haft tre tisdagsprogram på Valvet om kultur i Värmland, först 

en introduktion av landskapet med dess geografi och sevärdheter, 

sedan ett urval av kända författare och nu senast några av landskapets 

mest kända konstnärer och konstnärsgrupper.  

I detta Björkblad presenteras några av Värmlands mest kända 

konstnärer, Las Lerin och Lena Cronqvist men också vår mest kända 

jazzsångerska Monica Zetterlund. Återstår nu att se om vi kan göra en 

uppföljande resa till Värmland och med egna ögon och öron uppleva 

landskapet på plats. Den 24 april träffas vi på Valvet för att diskutera 

detta. 

Den 15 maj gör vi en dagsresa till Sundsby Säteri på Tjörn. 

Marianne Ambjörn berättade på Valvet den 5 april om hur vi 

pensionärer genom det kommunala pensionärsrådet KPR kan påverka 

valet i höst i för oss viktiga frågor. 

Den 3 maj reser vi till värdshuset i Rydal för en sopplunch och ett guidat 

besök på muséet. Dessförinnan har vi den 19 april på Valvet bekantat 

oss med material och produkter som vi kommer att få se på muséet. 

Den 18 april var vårsäsongens sista spelomgång i mattcurling i 

Idrottshallen. Inför höstsäsongen finns det nu lediga platser för den som 

vill vara med och spela. Hör av dig till mig eller Lennart Nygren.  

Den 25 april går starten för den första av vårens fem utflykter i naturen. 

OBS! Vi samlas vid p-platsen utanför tennishallen, inte hos Nygrens. 

Häng med på dessa härliga promenader som vi kallar HITTA UT, nu i maj 

när naturen vaknar och det är som vackrast. 

Anders Kåbjörn 


