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I början av 1960-talet flyttade jag från Stockholm till Västerås där jag 

ganska snart blev medlem i Västerås Konstförening.Sedan unga år var 

jag intresserad av att teckna,måla,fotografera och göra collages.I 

gymnasiet älskade jag de lektioner som var förlagda till 

Nationalmuseum där den legendariske konstpedagogen Carlo Derket 

föreläste. 

Här i Västerås var jag tidigt aktiv i konstdebatten både inom VKF och i 

VLT under det tidiga 70-talet.Förde polemik mot konstföreningens 

intendent Sven Hammarlund både gällande bristande ekonomisk 

kontroll och oengagerade utställningar i stadshusfoajen.Hammarlund 

var nog forskare till sin natur och kände sig inte riktigt bekväm i det 

offentliga rummet.Sedermera lärde jag känna både Sven och Nunne 

vonUnge som säkerligen utgjorde anledningen till att Hammarlund 

tog intendenttjänsten här. Vi fortsatte våra duster men vänskapen 

höll i många år. 

När Birger Grip i början av 70-talet blev ordförande i konst-

föreningen blev jag sekreterare med uppgift att "hålla ordning på 

gubbarna " som Birger uttryckte det.Det fanns vissa divalater bland 

en del äldre styrelsemedlemmar, t.ex Tore Hultcrantz och Erik Idar 

Jag var ju ung och van vid den mera radikala storstadsmentaliteten 

och hade inte tålamod med de äldres" långbänkar" "Det är bra att 

Du rör om i grytan" skrockade Birger- "men det är ju Du som 

ordförande som ska göra det "replikerade jag. "Nej Du gör det så 

mycket bättre" tyckte Birger. Och på den linjen fortsatte det. 

1971-72(tror jag det var ) tillsattes en kommitte som skulle arbeta i 

såväl kommunens som konstföreningens intresse.Stadsarkitekten 

Tord Hultman blev ordförande och representerade kommunen och 

jag satt som en av konstföreningens representanter. Kommitten 

arbetade under ett helt år med villkoren för att överlämna 



föreningens konstsamling till det kommande museet.Diskussionerna 

var livliga huruvida föreningen eller kommunen skulle driva 

museet.Min främsta insats för föreningen under det här året var att 

tillförsäkra VKF en säker hemvist i det framtida museet. Det är en 

bedrift jag är mycket stolt över. 

Senare slet jag hårt med att bla försöka lokalisera den orginalkonst 

som Hammarlund inte hade koll på var den fanns.Jag ledde arbetet 

med att leta igenom alla förvaltningar och sedan byta ut all 

orginalkonst mot grafiska blad ( mot tjänstemännens protester ).Bla 

hittades ett dyrbart Max Walter —Svanberg-original i ett öppet 

lärarrum. 

Under den här tiden debatterade jag också i pressen och hävdade att 

det var naturligt att kommunen skulle driva museet och att man 

skulle satsa på en "ny" konstförening med en mindre,aktivare 

styrelse-en förening som skulle kunna vara ett komplement och en 

sporre för museet. 

Då samlingarna till slut övergick i kommunens ägo 1974 fortsatte jag 

att arbeta kreativt för såväl museet som för konstföreningen-ja jag 

jobbade så mycket att kommunen till slut gav mig ett mindre arvode. 

Bla skapades den nuvarande VKF-loggan genom min förmedling av 

en tidigare reklamkollega! 

DONATIONEN 

Bilderna emanerar från min sista separatutställning på KAZ Galleri 

vären 2017 där de hade stor framgång. Montagen var professionellt 

påkostade och eftersom jag inte räknade med någon mer så stor 

utställning pga min ålder tyckte jag det vore tråkigt att bara 

magasinera det som var kvar av kollektionen.Så det kändes både 

logiskt och riktigt att genom en donation" knyta ihop säcken" med 

mina tidiga insatser för VKF! 

Donationen omfattar fotografiska arbeten och bilderna speglar det 

stora naturintresse jag haft sen barnsben Jag har fotograferat sedan 



Västerås i april 2018-04-22 

6a/t5L, - 
Cajsa Muellern-Harvig 

jag fick min första stillbildskamera av min man på 1960-talet och jag 

var tidig med att hantera videokamera. 

1993 fick jag Naturvetenskapliga Rådets stipendium på 15000 kr att 

slutföra en videofilm om den spanska skogssnigeln (mördarsnigeln) 

som då börjat invadera Sverige. Filmen uppmärksammades både 

lokalt och i riksmedia. 

När det gäller stillbild var en av mina läromästare den legendariske 

fotografen Stig Johansson ( gift med modisten Asta Holm ) som lärde 

mig mycket om mörkrumsarbete, vilket jag haft stor glädje av i 

arbetet med mina bilder i datorn. Bilderna som ingår i donationen är 

inte datamanipulerade utan har bara undergått sedvanlig redigering 

som t.ex beskärning och ljussjustering. Bilderna ligger på matt foto-

papperav högsta kvalitet och är skyddslaminerade. 

När jag skaffade min senaste digitalkamera med två olika objektiv 

öppnades det för nya möjligheter att skapa kreativa bilder direkt i 

kameran och jag koncentrerade mig främst på blommor såväl inom-

hus som utomhus .Djärva bildbeskärningar har därvid blivit mitt 

signum. Donationens bilder kan ses som en slags bildberättelser med 

mitt personliga perspektiv. Det är min förhoppning att dessa bilder 

ska kunna förmedla positiva upplevelser till mottagarna! 
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