
Bussresa till Lerins konstutställning i Sandgrund/Karlstad 
Jahapp ja, nu har jag varit ute på resa igen. Jag och ytterligare 99 PRO:are åkte i dag, den 4 
april, i 2 bussar till Lars Lerin i Karlstad. Vi träffade inte Lars Lerin men vi kan ju inte säga att 
vi blev besvikna ändå, för det var en toppenresa och oj vilka tavlor han har gjort och gör. 
Vi for iväg tidig morgon från Bålsta. Busskaffe och bensträckare efter drygt halva vägen och 
där bytte Margaretha Rudberg buss. Hon hade hållit ett litet föredrag i den andra bussen om 
Sandgrunds historia och om Lars Lerins liv och konst och nu kom hon alltså över i vår buss 
och berättade vad hon visste även för oss. 
 
Så kom vi fram till Karlstad och Sandgrund där vi började med lunch. Raggmunk och fläsk!! 
Det ni !! Det var en av rätterna som serverades och efter vad jag kunde se, så var det det 
som tilltalade dom flesta. Ja se, vanlig enkel gammal husmanskost det är inte dumt de´! 
 
Efter lunch var det dags för guidad visning och information för de 50 första och jag lyckades 
förstås komma med i första gruppen (hm?). Guiden började med att berätta om Sandgrunds 
historia, som förr var först restaurang och sen danspalats. Hon berättade sen om Lars Lerins 
liv från barndom och fram till idag. Bl a om hur stor och världskänd den mannen faktiskt är! 
Att han är känd visste jag men inte att han är SÅ stor och känd. Och så gick vi runt och tittade 
på valda delar av utställningen, där hon också berättade mycket om tavlornas tillblivelse och 
om Lars´ teknik, mycket mycket intressant alltså och vår guide var väldigt duktig och påläst. 
Lars Lerin är verkligen en mångsidig konstnär, vilka motiv och vilka tavlor!! Och det som 
fascinerar mig är hans enormt varierande motiv. Här är lite axplock. 

     
 Selma Lagerlöfs  Det här är ingen bok- Han älskade att  björkskogar, gärna
 Mårbacka hylla!! Det är en mål- måla båtar och... i  vintermiljö 
  ning av Lars Lerin  

Som avslutning på rundvandringen besökte vi en gästutställare, 
Maximilian Svensson 12 år. Att han var inspirerad av Lars Lerin gick 
inte att ta miste på. Mycket liknade verkligen Lerins konst och sätt att 
måla och Maximilian har bestämt sig för att han ska bli en stor, känd 
och berömd konstnär, ja t o m större än Lerin !!  Och faktum är att det 
inte är helt omöjligt, som guiden sa - passa på att beställa tavlor nu!!! 
 
Så var det den andra gruppens tur att bli guidade och då hade vi andra "ledig tid" och 
passade naturligtvis på att gå runt och kolla en gång till och innan dom andra var klara hann 
vi dessutom ta en kopp kaffe. 
 
Och så var det bara hemfärd kvar med busskaffe och bensträckare precis som på ditvägen 
och hemma i Bålsta var vi kl 19. 
En fantastisk dag med, efter vad jag tror, 100 väldigt nöjda och mer eller mindre trötta 
pensionärer. En extra loge till Lennart som fick det här att fungera så utomordentligt !! 
 
Monica V 


