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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
Inledning
Sällskapets ändamål är att hålla Sven Xet Erixsons konstnärskap aktuellt samt verka för
att kunskap om hans liv och gärning fördjupas och får spridning. Vidare ska sällskapet
underlätta forskning och uppmärksamma annan konstnärlig produktion som har direkt
samband med konstnären.

Årsmöte
Årsmötet med 30 deltagande medlemmar - varav 8 styrelsefunktionärer - hölls 26
augusti i Tumbascenens lokaler.
Monica Blommark och Göran Karlsson utsågs som revisorer fram till årsmötet 2022.
Ida Burén och Pia Carlsson utsågs att utgöra valberedning fram till årsmötet 2022.

Styrelse
Sammansättning
Styrelsen hade följande sammansättning efter årsmötet:
Ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Ledamöter:

Leif Magnusson
Lennart Johansson
Jan Kylhammar
Eva Jansson
Gunilla Zetterlund
Per-Jonas Nordell
Gunnar Strömblad
Paulina Sokolow
Jörgen Sverin

Styrelsen genomförde 8 sammanträden under 2021.

Medlemmar och programverksamhet för dessa
Medlemmar
Vid utgången av 2021 hade Sällskapet 120 medlemmar. 7 nya medlemmar registrerades under året. För närvarande finns inga organisationer/företag som medlemmar.
Sällskapet hade under 2021 tre hedersmedlemmar nämligen Irma Erixson Hjort,
skådespelare Göteborg, Sverre Erixson, konstnär Saltsjöbaden och Claes Ånstrand, f d
ordförande i Sällskapet.
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Medlemsavgifter
Sällskapets medlemsavgift har under 2021 varit 150 kr för enskild person och 500 kr
för organisationer/företag.

Programverksamhet för medlemmar
Även 2021 kom den tänkta programverksamheten att påverkas av den pågående pandemin vilket innebar ett flertal restriktioner för att minska smittspridningen i samhället. Under våren kunde vi inte genomföra några offentliga arrangemang.
Xet-museet hölls även stängt på grund av ombyggnad och samlokalisering av kommunens verksamheter i Tumba Centrum under perioden april till och med oktober.
Den första samlingen för Sällskapet och dess medlemmar var årsmötet i augusti. I anslutning till mötet visade och berättade Leif Magnusson om Tumbascenens Xet-anknutna utsmyckning. Vidare visades två filmer med Xet-anknytning . Upphovsman
Curt Strömblad.
Den planerade resan till Kroatien och Bosnien/Hercegovina fick återigen skjutas upp
och vi hoppas att kunna genomföra resan våren 2023.
Fyra guidade visningar av museet genomfördes under året.
30 Oktober i samband med återinvigningen av Xet-museet, Gunilla Zetterlund
Tisdag 16 november, Claes Ånstrand
Torsdag 18 november, Gunilla Zetterlund
Tisdag 23 november - Xet-s födelsedag , Gunilla Zetterlund

Xet-museet
Som tidigare nämnts så var Xet-museet stängt under större delen av året men kunde
återinvigas 30 oktober i samband med nyöppningen av Tumba bibliotek, Fritidsbanken och Medborgarkontoret i Tumba. Det samlade evenemanget besöktes av flera
hundra personer i alla åldrar. Leif Magnusson invigningstalade och som redovisats
ovan genomförde Gunilla Zetterlund en visning av museet. I anslutning till återinvigningen presenterades också en ny framtagen broschyr samt spelades ett kort samtal
om Melodier vid älven in för Facebook.
Museet fick i samband med ombyggnationen nya förutsättningar: två ingångar till
museet, flyttat kontor i samma storlek som tidigare, bättre utrymme för arkiv och
samlingen skapat på entresollen och i anslutning till kontoret. Lastingången försvann
dock.
Inför nyöppningen togs en affisch fram liksom annonsering i lokaltidningen Mitt i
Botkyrka/Salem. Nytt tematiskt fokusområde för museet var ”Xet och bokomslag”, en
monterutställning med flertalet av de omslag som Xet gjort. Kompletterade inköp
gjordes under året och det saknades endast tre omslag i samlingen vid årets utgång.
Utställningen ska finnas 1 år.
I utställningsdelen ” Xet-just nu!” bidrog konstvetaren Elisabeth Lidén med en text
om verket ”Tidsbild” från 1937.
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Inramning av mappen Humanitet är planerad liksom utlån av det deponerade verket
”Melodier vid älven” till utställningen Humanitet på Sven Harrys konsthall 2022. Utlånet innebar flera kontakter under senare delen av året med olika aktörer.
Samtal med Botkyrka konsthall om pedagogik för målgruppen unga inleddes och ska
fortsätta.
Museifonden
Museifonden har inrättats med syftet att skapa möjligheter för att tillföra museet nya
verk och för kunna ge omsorg när det gäller befintliga verk. Fonden har tillförts medel dels från försäljning av grafik, dels via externt stöd. Under 2021 köptes: Kustbild
Söndrum, gouache, Regatta Söndrum, litografi. Vidare köptes boken Bragdernas män
– en skidfärd med Sven Xet Erixson, Lennart Gram och Roland Svensson.
Försäljning
Skrifterna Xet A-Ö och Starke Ville säljs i Tumba Biblioteks disk. Hur detta går till
finns anslag om i museet. Båda böckerna finns även till försäljning i Tumba bokhandel
och i Moderna Museets museishop. Hallands konstmuseum i Halmstad säljer Xet A-Ö.
Genom hemsidan och i samband med visningar och program i museet går det att köpa
grafik. Samtliga grafiska blad presenteras på hemsidan. Försäljningen är ett samarbete med familjen Erixson.
Övrigt
Genom infoadressen på hemsidan ställs frågor om Xet regelbundet från auktionshus
och privatpersoner. Den vanligaste frågan är om det är en äkta Xet vederbörande har
i sin ägo men det kan även handla om information om verk. Under 2021 har flera förmedlingsuppdrag gjort om bildrättigheter eller framtagning av bilder till följande aktörer: Sven-Harrys konsthall Nationalmuseum, Stockholms Länsmuseum och
Hallands konstmuseum.
En insamling av material kring Xets rya i Kiruna Stadshus har gjorts med hjälp av f.d
medarbetare i Kiruna kommun, Lennart Lanto.
21/10 presenterade Leif Magnusson Xet för föreningen SPF i Seniorhuset i Tumba.
Konstakademin utsåg inte någon Xet-stipendiat 2021.
Sällskapet hade ingått avtal med AB Botkyrkabyggen om verksamhet som ej kunde
genomföras med anledning av pandemin.
Avslutning
Två år med pandemi är en utmaning för varje individ och för hela samhället. Vi som
engagerat oss i Xet-sällskapet har trots begränsningarna, ändå kunnat registrera
några viktiga saker som känns hoppfulla för framtiden. Först och främst har vi fått ett
litet lyft för vår mötesplats – Xet-museet. Vi har ordning på ekonomin och vi har ställt
in resp flyttat fram saker så att vi gör det vi sagt att vi ska göra. Vi har passat på att
förbättra hemsidan och vi kan konstatera att Xet blivit uppmärksammad i flera olika
sammanhang som kommer att ske kommande år. Sådant inspirerar oss.
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För att sällskapet och museet ska kunna bedriva en framgångsrik verksamhet behövs
många vänner och stöd från olika håll. Utan någon inbördes ordning riktar vi ett
varmt tack till stora familjen Erixson; Sverre, Irma, Alexander och Roland samt vidare
till Botkyrka konsthall, Tumba bibliotek, Snus- och Tändsticksmuseet, Moderna
museet, Hallands konstmuseum och Botkyrkabyggen.
Styrelsen i februari 2022.

Leif Magnusson
Ordförande

Eva Jansson
Vice ordförande

Lennart Johansson
Kassör

Jan Kylhammar
Sekreterare

Gunilla Zetterlund
Ledamot

Gunnar Strömblad
Ledamot

Per-Jonas Nordell
Ledamot

Paulina Sokolow
Ledamot

Jörgen Sverin
Ledamot

Ekonomisk berättelse
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