
Konstresa till Villa Akleja i Vaxholm och till Marabouparken konsthall i 
Sundbyberg lördagen den 11 maj 2019 
 

Påstigning: Bussterminalen vid hållplats I kl. 9.00 och vid Hälla kl. 9.15 
Hemkomst: cirka kl. 18.00  
Anmälan och betalning om 750 kr till VKF:s plusgiro 472287-2 senast den 27 april 2019. En 
avgift om 150 kr tas alltid ut vid avanmälan och även kostnader för det som eventuellt inte 
kan avbeställas 
Ansvariga: Ingrid Öberg 0704616630 och Elleé Thunfeldt 0709731556 
 
Konstnärshemmet J.A.G. Ackes Villa Akleja i Vaxholm med specialvisning av Claes Moser 
Konstsamlaren Claes Moser med hustru Sanna Evers Moser tar emot i deras bostad - konstnären 
J.A.G. Ackes K-märkta villa och ateljé i Vaxholm. Claes Moser har intresserat sig för J.A.G. Acke i hela 
sitt vuxna liv och i Villa Akleja möter vi verk från olika faser i konstnärens produktion. Acke är en av 
de stora tolkarna av det nordiska ljuset, något som idag uppmärksammas internationellt. Till Villa 
Akleja vallfärdade tidens kulturelit för att umgås med Acke och hans hustru Eja, dotter till Zacharias 
Topelius. I gästboken finns namn som Anders Zorn, Carl Larsson, Bruno Liljefors, Gustaf Fröding och 
Verner von Heidenstam. 
 
Vi får också se världens mest omfattande samling av Marie Kröyers verk. Hon ansågs på sin tid vara 
Danmarks vackraste kvinna. Genom giftermålet med Hugo Alfvén hamnade ett konvolut med hennes 
målningar på en vind i Dalarna, där de senare har hittats. Nu finns dessa målningar i Villa Akleja. 
 
Vid ankomsten till Villa Akleja serveras kaffe. Efter visningar och Claes Mosers föredrag avslutar vi 
besöket i Villa Akleja med lunch: varmrökt lax, fransk potatissallad och ett glas vin. Därefter avresa till 
Marabouparken konsthall ca 13.30. 
 
Marabouparken konsthall i Sundbyberg med visning av skulpturparken och aktuell utställning i 
Hilding Linnqvists arkiv 
Marabouparken konsthall är sedan 2010 belägen i Arthur von Schmalensees f d kakaolaboratorium i 
Marabouparken. Parken är en visionärt anlagd rekreationsanläggning för anställda vid Maraboufab-
riken som växte fram vid Bällstaån i Sundbyberg under 1940- och 50-talen. 
 
Marabou etablerades i Sundbyberg 1916 som ett dotterföretag till det norska chokladföretaget Freia. 
Under 30-talet erbjöds Marabou att köpa den intilliggande tomten, Sundbybergs gård, av 
Sundbybergs stad på villkor att även allmänheten fick tillgång till den park som man planerade för 
personalen. I arton år mellan 1937–1955 arbetade den framstående landskapsarkitekten Sven 
Hermelin med parken. Både Henning Throne-Holst och Sven Hermelin delade tidens idéer om att 
med naturens, arkitekturens och konstens hjälp motverka urbaniseringens och industrialiseringens 
negativa effek-ter. I parken finns en samling av skulpturer. 

Stiftelsen Hilding Linnqvist har sin konstsamling deponerad på Marabouparken konsthall. Delar ur 
samlingen visas i en av konsthallens mindre utställningslokaler där skiftande utställningar tar plats 
och skildrar avsnitt ur Hilding Linnqvists konstnärskap.  

Hilding Linnqvist (1891-1984) var portalfiguren för svensk naivism på 1910-talet. Tillsammans med bl 
a Axel Nilsson lämnade han Konstakademin 1912 i protest mot framför allt den roll som modellteck-
ning gavs inom utbildningen. Hans fria sätt att arbeta, inspirerad av Ernst Josephsons sjukdomskonst 
och Carl Jonas Love Almqvists uppfattning att stilen bör underordnas och växa fram ur motivet, 
inspirerade också andra. 


