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Framtidsbyggarna

Just nu bygger 
vi för framtida 

middagsbjudningar.
Bli medlem på obos.se och få förtur till din drömbostad. 
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Äntligen! Ja, äntligen 
har vi efter sommaren 
2021 optimistiskt kun-
nat sätta igång vårt 
kulturarbete i Vetlan-
da Konstförening.
Det var med stor gläd-
je vi öppnade upp 
utställningsverksam-
heten igen. Vi notera-

de ett mycket stort intresse hos våra medlem-
mar och kommuninvånare för utställningen som 
öppnades den 28 augusti. Vi gladdes alla över de 
fina lovord som konstföreningen uppvaktades 
med. Glädjen eskalerade när vi i oktober kunde 
öppna utställningen med Marie Hektor från Tidö 
slott i Västerås och två ungdomar, Sara Vilhelms-
son och Alfred Fröding, fån Vetlanda.
Så kom ”konstbytardagarna” i mitten av novem-
ber. Vid öppnandet på lördagen den 13 novem-
ber klockan 12.00 hade vi en lång kö som ivrigt 
väntade på att komma in för att beskåda samt 
inhandla föremål som lämnats in till försäljning.

Ja, nu är vi igång igen och ser förhoppningsfullt 
på vår verksamhet inför 2022.

Programmet som du har framför dig innehåller 
en presentation av alla utställningar och delta-
gande konstnärer som bjudits in av Vetlanda 
Konstförening 2022.

Traditionsenligt kan du också i programmet lä-
sa om en av bygdens stora konstnärer och även 
boka in årsmötet den 5 februari i Njudungsgym-
nasiets aula. Här kommer du förutom möjlighe-
terna till att vinna konst också kunna avnjuta ett 
fin musikprogram från den populära Byorkes-
tern med deltagare från Åmjölkesbo, Lida och 
Råshult. Ja, vad får man för pengarna? Numera 
ett känt citat som ofta används inte minst i kul-
turella sammanhang. I Vetlanda Konstförening 

samtalar och samarbetar vi med alla. Vi får ett 
kulturellt utbyte utan flummighet och oberoen-
de av politisk uppfattning. Allt arbete sker ide-
ellt och få konstföreningar ger tillbaka så mycket 
som vår gör. Många är de personer som sagt att 
årsavgiften inte är större än att den vore skälig 
som entréavgift för underhållningen som är vid 
våra årsmöten.

Våra medlemmar och intresserade kan ju ta del 
av så mycket annat som erbjuds i föreningens 
regi. Och detta är helt gratis. Att allt detta kan 
erbjudas beror på det fantastiska arbete som 
ideellt läggs ner av föreningens styrelse, arbets-
utskott med flera.

Ett stort och välförtjänt tack till Er alla.

Vår konstförening sprider kultur i vår bygd till en 
kostnad som för invånare och besökare förmod-
ligen är bland den lägsta i landet i förhållande 
till vad som produceras. Stöd vårt kulturarbete 
genom att betala årsavgift och gå med i vår för-
ening! Alla är välkomna.

Ju fler vi blir ju mer kan vi producera.
Välkomna!

Trots pandemin har våra annonsörer varit trogna 
mot oss och vi riktar ett riktigt stort TACK till er 
alla.

Alla utställningsdagar håller vi öppet mellan 
12.00 – 16.00. Måndagar stängt.

Till gemenskap och glädje för alla hälsar vi dig 
välkommen till Konstföreningens Hus i Apotek-
sparken. 

Väl mött till vår verksamhet för 2022.
Vetlanda Konstförening
Håkan Larsson

Konstvänner!
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Medlemsavgift i
Vetlanda Konstförening
är 220:-/ år

Medlemsförmåner:
• Delta i konstutlottning vid årsmötet
• Delta i konstresor
• 10 % rabatt på inköp av konst på utställningarna
• Fritt inträde vid alla utställningar
• Deltagande vid föreläsningar

         Ge ett medlemskap i Konstföreningen 
           i present/julklapp.

Adress: Storgatan 20, 574 31  Vetlanda
Hemsida: www.vetlanda-konstforening.se
E-mail:  info@vetlanda-konstforening.se
Bankgiro: 5724-7884
Telefon:  072-227 25 28
 
Har Du synpunkter på föreningen hör av Dig till oss.

Öppettider:
Tisdagar - Söndag: 12.00 – 16.00
Måndagar:  Stängt
FRI ENTRÉ

Rullstolsramp för rörelsehindrade finns vid ingången som vetter 
mot Hantverksgården och Vetlanda Museum.

Tips!
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SOM MEDLEM 
deltar Du i den årliga utlottningen av konst:

Medlemslotteriet:
Är Du närvarande vid utlottningen och Ditt nummer blir uppropat 
väljer Du själv ut det konstverk Du vill ha.
Är Du ej närvarande ställs konstverket med det lägsta numret 
undan till Ditt förfogande. 

Närvarolotteriet:
Är Du närvarande vid utlottningen har Du chans att vinna ett 
konstverk på din närvarolott.

Aktivitetslotteriet:
För att delta i detta lotteri skall Du vid utställningsbesök anteckna 
Ditt namn och medlems nummer i särskild pärm vid receptionen. 
Du skall också ha besökt minst 5 av de arrangerade utställningar-
na under året.

Ditt medlemsnummer står på inbetalningskortet. Det är med
detta nummer som Du deltar i utlottningen vid årsmötet.
Alla vinnare blir personligen underrättade efter årsmötet.

Är Du eller känner Du någon som är intresserad av att arbeta 
i Vetlanda Konstförenings styrelse, arbetsutskott eller som 
vakt. 

Kontakta någon i valberedningen!

INFORMATION VIA MAIL
Du som vill kan få information om vad som är aktuellt och 
händer inom föreningen via e-post. Skicka ett meddelande 
med Din e-postadress till info@vetlanda-konstforening.se
Det är också viktigt att Du som finns med på listan 
uppdaterar e-postadressen om den förändras.
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Funktionärer under verksamhetsåret 2022

Styrelseledamöter:
Håkan Larsson  Kolargränd 3  574 36 Vetlanda  125 67  070 591 74 17

Mikael Granlund  Guldvägen 31  574 54 Holsbybrunn  46 00 29  073 426 17 11

Ulla Karlsson  Emigrantgatan 14 C  574 32 Vetlanda   070 530 08 18

Anna Hammar  Wilhelm Petris väg 19  574 32 Vetlanda  120 64  073 531 91 07

Charlotte Waldo Eriksson  Skogsbacken 12  574 34 Vetlanda  137 01  070 269 36 17

Jan Carinder  Serarp Serarpsborg 1  364 33 Åseda   073 543 11 41

Leif Bergman  Älggatan 5 A  574 40 Vetlanda   073 991 03 92

Anneli Lagerqvist Gustavsson  Långgatan 46 H  574 36 Vetlanda   070 524 23 94

Nanna Axelsson  Hökås 9  574 92 Vetlanda   070 244 62 21

Sven-Åke Jonsson  Norra Bollgatan 2 A 1202  574 31 Vetlanda   073 075 56 93

Yngve Sjöholm  Skogsbro Bratåkra 9  574 92 Vetlanda   070 370 14 21
 

Adj. arbetsutskottet:   

Margareta Blomquist Stens väg 5 C 574 40 Vetlanda  153 35 072 201 92 14
 

Arbetsutskott:
Margareta Blomquist  153 35  072 201 92 14

Roland Fransson   070 308 97 21

Magnus Ingvarsson   070 200 25 34

Birgitta Petersson  503 09  076 019 94 90

Görel Kröldrup-Mathson  136 70  070 520 89 70

Göran Hansson   070 535 75 20

Marianne Rehn   076 169 89 85

Åke Bergenblad   070 698 01 60

Birgitta Furukrantz   070 568 92 64

Kathleen Wernersson   070 257 76 33

Lars-Göran Dahlström   070 616 72 90

Karin Rosén   070 592 29 87

Birgitta Wigelius   070 625 18 67

Lars-Göran Axelson   073 093 96 66

Lars-Åke Wigelius   076 345 19 03

Ingemar Claesson   070 678 70 98

Gunilla Wallin   073 369 30 31

VETLANDA KONSTFÖRENING • STORGATAN 20 • 574 31 VETLANDA • TEL 072-227 25 28

e-mail: info@vetlanda-konstforening.se
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Styrelsen i Vetlanda Konstförening
Stående från vänster: Yngve Sjöholm, Leif Bergman, Annelie Lagerqvist-Gustafsson, Mikael
Granlund och Håkan Larsson.
Sittande från vänster: Sven-Åke Jonsson, Anna Hammar, Jan Carinder, Ulla Karlsson och
Charlotte Waldo-Eriksson. På bilden saknas Nanna Axelsson

Föreningens arbetsutskott
Stående från vänster: Margareta Blomqvist, Magnus Ingvarsson och Lars-Göran Dahlström.
Sittande Gunilla Wallin och Göran Hansson. På bilden saknas Roland Fransson, Birgitta Petersson, 
Görel Kröldrup-Mathson, Marianne Rehn, Åke Bergenblad, Birgitta Furukrantz, Kathleen Wernersson, 
Karin Rosen, Birgitta Wigelius, Lars-Göran Axelson, Lars-Åke Wigelius och Ingemar Claesson
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Vakter:   
Per Andersson
Lennart Carlsson
Guje Ekberg
Birgitta Gustafsson
Ulla Wesser
Gunnel Magnusson
Mona Lothigius
Birgit Kjellström
Lennart Skoglund
Nils-Olof Persson
Birgitta och Ulf Görlinge
Kerstin Nilsson
Helen Carinder
Mai Thomsen
Gunbritt Henriksson

Revisorer:
Monica Alvehed  Aspia    076 806 09 33
Emelie Wannerö Aspia
Björn Svensson suppl  Höglandets Revisionsbyrå AB

Valberedning:
Kjell Gunnarsson  Hjältaryd Månsgård 1  574 71 Myresjö  910 77  070 527 65 27
Jan Ohlinder  Sjövägen 6  574 72 Landsbro   070 605 04 39

GDPR (General Data Protection Regulation) 
är en EU-förordning som började gälla i hela EU den 25 maj 2018.
GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen.

Vetlanda Konstförening hanterar dina personuppgifter på följande sätt:
 
Dina rättigheter enligt GDPR
Samtycket är frivilligt och kan alltid återkallas. Du har alltid rätt att få dina personuppgifter rättade 
eller raderade. Du har också rätt att få ett registeruppdrag med de uppgifter som vi har lagrat om dig.

Allmänt om vår hantering av dina personuppgifter i vårt medlemsregister
Vi sparar bara dina personuppgifter så länge du är med i konstföreningen. Vi samlar in adressupp-
gifter, e-post och telefonnummer för att kunna kontakta dig. Vi använder uppgifterna för att kunna 
skicka information via post och e-post. Vi samlar in statistik för att kunna använda som underlag 
vid olika ansökningar och presentationer. Statistiken innehåller inga personuppgifter utan bara 
information om konstföreningens verksamhet.
Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part. Vi kan däremot använda dina personuppgifter för att 
göra utskick till dig, från våra samarbetspartners eller aktörer inom konstområdet med information 
som är relevant för konstföreningens medlemmar, som utställningar, erbjudanden och inbjudningar.

Läs mer på Datainspektionens hemsida: 
www.datainspektionen.se/vagledningar/gdpr-pa-fem-minuter/
Har du frågor kring hantering av personuppgifter kontakta vår ordförande Håkan Larsson hpl@telia.com
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Njudungs Gymnasieskola
Lördagen den 5 februari kl 15.00

Visning av de konstföremål
som lottas ut från kl 14.00

Underhållning
Byorkestern med deltagare från
Åmjölkesbo, Lida och Råshult

Årsmötesförhadlingar
Utlottning av konst  -  

Medlemslotteri och Närvarolotteri

Endast för föreningens medlemmar

Välkommen till
Konstföreningens

årsmöte och konstlotterier
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15 JANUARI  -  6 FEBRUARI

10

Med förundran upplever jag skönheten i naturens gemensamma linjer. Dessa förtydli-
gas när former som i verkligheten är mycket små kraftigt förstoras. Den krökta linje vi ser 
i den spirande ormbunken, i fågelns nacke och nautilussnäckan finns även i vårt eget 
kroppsspråk. Då i vår hållning och våra gester. Hos oss förmedlar dessa linjer tydligt 
känslor och hur vi relaterar oss till andra människor. De utgör en fundamental del i vår 
kommunikation.

Jag arbetar idag både med keramik och musik. Mellan dem finns ingen motsättning, där 
finns linjer och rörelse, rytm och puls. De är tecknandet av livet, abstrakt eller konkret. 
Musiken byggs av subtila variabler endast vibrerande i luften, men med krav på total 
exakthet. De är intressanta bara med tydligt uttryck i tyngd, lätthet, rytm och puls. Allt 
är där när vi andas. Samma totala närvaro, nerv och intensitet som i konsertögonblicket 
vill jag föra vidare i den visuellt konkreta form som keramiken utgör. 

Hela tiden vill jag i mitt arbete nå längre, utforska och gestalta det sköra och det starka, 
visa mångtydigheten och sambanden.
Centrala begrepp i mitt arbete är sinnlighet, ärlighet och mod.
Jag vill fånga lättheten, rörelsen och kraften.

Anna R Kinman www.annarkinman.se 
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15 JANUARI  -  6 FEBRUARI 15 JANUARI  -  6 FEBRUARI

11

Ann-Christin Moberg

Jag har tecknat och målat under hela mitt liv, så länge jag kunnat hålla i en penna.
Jag kallar mig autodidakt, men har gått många kurser genom åren.
Själv håller jag kurser i akvarellteknik sedan nästan 15 år tillbaka. Jag har haft många 
utställningar genom åren och många har varit jurybedömda. Bl. a. i Väsby konsthall och 
Edsviks konsthall. Mina motiv hämtar jag från naturen och jag får också inspiration av 
former och från vårt fantastiska svenska glas.
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Min konst är inne i en period av mycket glädje, fantasi och humor. Detta vill jag även 
förmedla till betraktaren. 
Jag hämtar mina motiv främst från iakttagelser i vardagslivet som senare övergår i 
fantasier.

Jag har alltid haft ett brinnande intresse av konst. Jag började tidigt i min morfars glas 
och konstateljé. Där fick jag vara med och se all fin konst. Jag målar i akryl/blandteknik 
och arbetar helst i starka färger. En höjdpunkt i mitt måleri var bl.a. på olika kurser på 
Konsthögskolan i Holbaek, Danmark.

Jag är född och uppvuxen i den härliga Kullabygden, med havet runt knuten. Jag har min 
ateljé och bostad i Viken.

Agneta Meta Wijkander  www.metawijkander.se

15 JANUARI  -  6 FEBRUARI
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Jan-Bertil Andersson www.jan-bertil-andersson.se

Jag har sedan början av 1980 
talet, då jag avslutade mina 
konststudier i Göteborg, arbetat 
med måleri, teckning och väldigt 
mycket grafik. 

Formgivning, objekt/artists 
books och video animationer 
har det också blivit. 

Allt med människan som ut-
gångspunkt.  

26 FEBRUARI  -  20 MARS15 JANUARI  -  6 FEBRUARI
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26 FEBRUARI  -  20 MARS

14

De här torrnålsgravyrerna är porträtt av blommor och träd jag träffat på. 
En del av plantorna växer hemma hos vänner och några har jag ”upptäckt” hemma hos 
mig själv.
Ibland kan jag se en växt eller ett träd hur många gånger som helst, utan att riktigt se 
växten. Men plötsligt så ”upptäcker” jag den.
Ibland stöter jag på en växt hemma hos någon vän och förstår på en gång - ”dig måste 
jag göra ett porträtt av” en sorts kärlek/lycka vid första ögonkastet.
Jag försöker förenkla mer och mer. 

Torrnålsgravyr är en mycket enkel och direkt metod.
En vass stålnål och en blank kopparplåt.
Det är inte en teckning utan något annat. Det är levande oväntade linjer.
Tunna linjer som andas. Repor i en blank kopparplåt.
Torrnålslinjer eller små punkter som tillsammans bildar mjuka skuggor.
Inget tryck blir exakt likt det andra.

Lars Nyberg www.grafikverkstan.se
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26 FEBRUARI  -  20 MARS 26 FEBRUARI  -  20 MARS

15

Lars Nyberg www.grafikverkstan.se Pia Lindberg  www.lindbergdiabas.se

Med lyxen att bo i unik miljö mellan ett nedlagt och ett aktivt diabasbrott i vackra Gyls-
boda är det lätt att hitta inspiration till skapandet.
Spelet mellan den råa diabasen och den djupt svarta spegelblanka ytan när den är 
polerad skapar magi.
Kompletterat med handsmitt silver kan smycken och skulpturer få ytterligare dimensi-
oner i sina uttryck. 
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9 APRIL  -  1 MAJ

Natur-Surrealist, “glad fantasi gör livet roliga-
re.“ Jag är född och uppvuxen i ett skogsland-
skap i Hyltebruk. Som barn tillbringade jag 
mycket tid vid sanddynerna på västkusten. Jag 
arbetar mestadels med olja på duk, men även 
med skulptur och grafik. Från naturen hämtar 
jag motiv och idéer som blandas med frukter, 
ironi och humor. Med åren har mitt måleri bli-
vit mer fotografiskt, ibland med trompe - l’oeil 
effekt. Jag är heltidskonstnär sen början av 90 
–talet. Min första separatutställning hade jag i 
Halmstad 1983. Därefter har det blivit många 
runt om i landet, men även några utanför Sve-
riges gränser såsom i Norge, Danmark, Tysk-
land och Spanien. Jag har gjort flera offentliga 
utsmyckningar i min hembygd. Mina målningar 
kan man också se i sommar med början i påsk 
på Ekerums konsthall på Öland. För 10 år se-
dan byggde jag en större ateljé där jag skapar 
och leder kvällskurser i oljemålning och gör 
mindre utställningar.

Lennart Nilsson  www.ateljenilsson.se            

16
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9 APRIL  -  1 MAJ

AnnLis Krüger   www.annlis.se  

BILDKONSTNÄR MED NÅL OCH TRÅD

Med garnlådan som palett och symaskinsnålen som penna växer mina 
textila bilder fram.
Bilder komponerade av lager på lager av tunna tyger och med garner 
och silke i otaliga färgnyanser.

Motiven är genomgående mänskliga relationer med humorn som underton.

Ständigt iakttagande min omgivning och inte minst mej själv noterar jag det pågående 
rollspelet människor emellan. Kvinnligt, manligt och mänskligt.

17
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26 MAJ    -  29 MAJ          KONSTRUNDAN

Mitt alternativ

Alternativ kan vara linjer, orange, former, grönt, textur, svart.
Är upp till gestaltaren och betraktaren.

Bild och formgivningselever Njudungsgymnasiet    

18
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Lottas Bärgningstjänst
• Bärgning  • Transporter • Starthjälp • Låsöppning

Tel. 0383-170 60

JOUR DYGNET RUNT

Kolvägen 17, 0383-199 90

26 MAJ    -  29 MAJ          KONSTRUNDAN

Magasinsgatan 25, Vetlanda  0383-197 60
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Storgatan 37 B, Vetlanda • Tel 0383-103 09
 info@blombergs.se • www.blombergs.se

Vi hjälper Er med allt inom 
begravning och familjejuridik.

Madelene Palmgren • Johan Ek • Jenny Lindgren
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Det ska vara enkelt 
& lönsamt att äga skog

100100
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Monika Karlsson

STJÄRNAN
Storgatan 30 Vetlanda • tel. 0383-76 13 93

Mån-Fre 06-18 • Lör 07-14

www.heimstaden.com

Von Liewens Väg 2, Bäckseda Vetlanda
monika.chic@hotmail.com

072-719 66 33
0383-101 82 

Njudungs Bil
                                            Vetlanda

0383-76 37 50

Monika Karlsson
Monika Wendt

Oskarshamn
0491-76 13 00
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       070 620 32 05 RRiinngg!!    

höglandet@femtiofem.se 
www.femtiofem.se 

Fixartjänster  - Företagstjänster - Hemtjänster 
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• Utbildningar
• Konferenser
• Restaurang
• Hotell

Kunskapens väg 3, Holsbybrunn 
0383–571 00  -  info@adelfors.nu

Välkommen till
vår nyrenoverade  

folkhögskola

www.adelfors.nu

Västerleden 60, Vetlanda
Vardagar 10.00 - 19.00
Lördagar 10.00 - 15.00
Söndagar 11.00 - 14.00

Fackhandel med kvalitet och omtanke

Välkommen till
GULF VETLANDA

Nygatan 14

Öppettider:
Mån-Fre 06.00-21.00
Lör-Sön 08.00-21.00

Tel. 0383-76 14 70
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Johanna Sandahl 
är mjölkbonde på 

gården Vasen i Nye
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ALLT FÖR KONTORET

• Kontorsmateriel

• Inredning för kontor och offentlig miljö

• Copy och dokumenthantering

• IT-tjänster och infrastruktur

• Städ och hygien

STJÄRNAN
Storgatan 30 Vetlanda • tel. 0383-76 13 93

Salong 

Chic
Monika, tel 101 82

Salong 

Nova
Annika, tel 124 54

Stortorg et 4,  VetlAn dA

-Din lokala byggfirma

070-585 64 93
Håkan Blom

0383-109 02
Håkan Blom

574 39 VETLANDA

26
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www.brantåsbygg.se

Hjärtlandavägen 24, 576 33 SÄVSJÖ
Tel 0382-676 70, fax 0382-676 79

www.alackering.se
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Måndag-Fredag 08:00-20:00  Lördag 09:00-17.00  Söndag 10:00-17:00

Enbart svenskt kött
Boka bord 0383-50666

Fridells Måleri AB 
Vi utför allt inom måleribranschen 

För kostnadsfri offert ring: 
Berne Fridell, 0705843390 
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Bilvårdarna 
i Vetlanda AB
Flugebyvägen 2
574 33 Vetlanda
Tel 0383-141 01
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Vår första utställning 2021 kunde öppnas den 28 augusti och delades mellan

Margareta P Elfstrand, Lena Ekman och Ulf Flenberg30
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Vår andra utställning delades mellan Alfred Fröding, Marie Hector och  
Sara Wilhelmsson. Utställningen besöktes av elever från Mogärdeskolan. 
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Bilder från inlämning, hängning och försäljning vid våra mycket uppskat-
tade och välbesökta konstbytardagar.32
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Bilder från årets sista utställning med keramikern Caroline Möller och 
bildkonstnären Lennart Aschenbrenner.
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Bilder från 2 inköpsresor av konst till vår utlottning i februari 2022.
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15 jan  -  6 feb  Anna R Kinman
 Ann-Christin Moberg
 Agneta Meta Wijkander
                                              
5 febr                          Årsmöte

26 feb  -  20 mars Jan-Bertil Andersson 
 Lars Nyberg
                Pia Lindberg                           
                                                          
9 april  -  1 maj   Lennart Nilsson
 AnnLis Krüger    

26 maj  -  29 maj   Konstrundan  
 Bild och formgivningselever
              Njudungsgymnasiet           
 

Utställningar 2022

3636
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Öppettider under utställningarna
Tisdag – söndag: 12.00 – 16.00
Måndag:  Stängt                                                                                                         
FRI ENTRÉ
hemsida: www.vetlanda-konstforening.se
e-mail: info@vetlanda-konstforening.se

2 juli  -  7 augusti  Konst i sommartid 
 Morgan Persson
 Aino Gate
 Anna-Linda Gabriel
 Jenny Söderlund
 Lisbeth Thapper
 Anders Andersson   
                  
27 aug  -  18 sep Zoli Fuglesang-Kareld                                    
               Eva Bengtsson
      
1 okt  -  23 okt Sten Yngve Johansson
 Lena Västberg 
   
19 nov  -  11 dec Bo Ljung

37
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Morgan Persson   www.morgan-persson.se    

Jag är född 1978 och uppvuxen vid Hallandskusten utanför Varberg. I tjugoårsåldern 
blev jag plötsligt och lite oväntat helt övertygad om att jag skulle ägna mitt liv åt att 
arbeta med glas. Denna insikt ledde till en mindre besatthet. Jag sa upp mig som bil-
lackerare och  sökte mig till skolor bl a i Danmark och i Småland. Jag kom att utbilda 
mig på Riksglasskolan i Orrefors.

Efter att ha arbetat på flera olika glashyttor bosatte jag mig i Stockholm och drev under 
några år Glashyttan i Vaxholm tillsammans med två kollegor. Under den tiden utveckla-
de jag min version av graalteknik. En teknik som går ut på att jag först gör ett klassiskt 
graalämne med krängkula som överfång. Sedan klär jag in alltihop med bladsilver, för att 
senare blästra och gravera motiven. När gravyren är färdig värms den åter upp i hyttan 
och doppas i glasmassa. Motivet hamnar således inuti glaset. En svår teknik som kräver 
mycket tålamod och fokus 

Jag har under de senare åren gjort mig känd bland glassamlare och då främst med mina 
graalvaser. De senaste 13 åren har jag verkat i glasriket och driver nu tillsammans med 
min hustru företaget Persson och Persson, en glashytta i Ösjöbol som inriktar sig på 
konstglas och återbruk.

Jag representeras av Galleri Glas i Stockholm och av Culture Object i New York.

2 JULI  -  7 AUGUSTI              Konst i sommartid

4138
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Stundens känsla....
Kanske en målning med en figurativ fan-
tasi, svävandes över en bädd av vasst   
glasgräs.
Byggd med målat trä, ugnsformat glas 
och metall.
Det är djupet och höjderna, ljusen och 
skuggorna, i livet. Eller någon form av 
transparens, som eftersträvas. Viljan att 
skapa, att provocera både mig själv och 
glaset, till en punkt utan återvändo.

Aino Gate www.ainogate.se

2 JULI  -  7 AUGUSTI              Konst i sommartid
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Anna-Linda Gabriel www.anna-lindagabriel.com

Glaskonstnären Anna-Linda Gabriel är 
född i Norge men har bott nästan halva 
sitt liv nära naturen, med sin familj, på 
gården, i den lilla byn Gissamåla, i Små-
land. Det var glashantverket som led-
de henne till Glasriket. Där kunde hon 
under 3 år lära av de bästa på Kosta 
glasskola och fortsätta vidare med att 
studera design, hantverk, kulturhistoria 
och kemi med fokus på glas vid Växjö 
universitet. Att gestalta naturen och 
människans relation till naturen både i 
glas men även igenom andra konstfor-
mer ingår i hennes konstnärliga praktik. Anna-Linda utgår i från glaset men har även 
använt och inkorporerat materialet och kulturen kring glas i film och musiksamarbeten 
och i interaktiva workshops. Tillsammans med sin publik har hon skapat kollektiva verk 
som har lett till större monumentala installationer i offentliga rum. Anna-Linda Gabriel 
är verksam med studio på The Glass Factory i Boda sedan 2013. Inför utställningen 
hos Vetlanda Konstförening kommer hon bland annat arbeta med att skapa nya verk 
baserade på Vetlandas lokalhistoriska källmaterial där hon letar efter spår av ett kollek-
tivt ursprung.

2 JULI  -  7 AUGUSTI              Konst i sommartid
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2 JULI  -  7 AUGUSTI              Konst i sommartid

Jenny Söderlund  www.jennysoderlund.se    

Jag har tecknat och målat så 
länge jag kan minnas och det 
började i farmors knä hemma 
i köket. Då var favoritmotivet 
prinsessor och slott. Nu drygt 
fyrtio år senare, är det fortfaran-
de flickan och kvinnan som står 
i centrum. Dock utan prinsess-
krona.
Efter att i många år endast äg-
nat mig åt akrylmåleri har jag de 
senaste åren börjat skulptera 
mer och mer. De senaste tre 
åren har jag från att ha varit en 
inbiten akrylmålare i drygt 25 år 
gått över till att måla i olja. Både 
leran och oljefärgen har ställt 
mig inför nya stimulerande och 
välkomna utmaningar.
Jag kombinerar mitt eget ska-
pande med att tre dagar i veck-
an undervisa i måleri och kroki 
på Mullsjö Folkhögskola, där jag 
även undervisar på helg- och 
sommarkurser. 

41
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Lisbeth Thapper  www.konstnarshusetsvavel.se/lisbeth-thapper       

Att vandra längs vägen en försommardag är en lisa för själen.
Det är i naturen jag hämtar kraft och inspiration till mitt måleri.
Med oljefärgen målar jag min upplevelse av vad jag ser.
Det är känslan som styr målningen.

2 JULI  -  7 AUGUSTI              Konst i sommartid
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2 JULI  -  7 AUGUSTI              Konst i sommartid

Med en konstnär som mor och en ingenjör till far så fanns måleri och skisspapper runt 
mig redan som liten. Under åren fram tills idag har det blivit illustrationer till böcker, 
tidningar, annonser, motivlackerade bilar och långtradare, hockey hjälmar, slipsar och 
T-shirts. Akvarellfärgerna har hängt med hela tiden, men det var inte förrän på senare 
år som jag bestämde mig för att verkligen förstå hur de fungerar. Akvarellfärg är ett 
medium som innehåller i huvudsak några få och rena ingredienser; vatten, pigment och 
bindemedel. Med dessa och ett papper kan man uttrycka mycket själ och känsla. Det 
var det jag ville utforska. Jag började experimenterande från två håll, det konstnärliga 
och det tekniska. Vad är det som egentligen händer på pappret? Svaret är ren fysik 
och kemi. Det handlar om ytspänning, kromatografi, kapillärkrafter, färgpigmentens 
vikt och egenskaper mm. Men det räcker inte med att kunna det. Hur kommer det sig 
att man tycker att vissa tavlor är mer tilltalande än andra och varför hamnar en del på 
museum och andra på loppis? Då handlar det om kompositioner och att förmedla en 
känsla. Slutsatsen blir att det är tre saker som gör en bra målning: Du måste behärska 
tekniken, ha en bra design, komposition och förmedla en känsla eller berättelse

Anders Andersson www.airart.se

43
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Zoli Fuglesang-Kareld www.zolikareld.se

Stanna upp i tiden och lämna inget ogjort, så går mina tankar även i måleriet.
Från modedesigner och glasdesigner till bildkonstnär. 
I mitt måleri använder jag akryl och olja tillsammans med collage. 
Gå gärna in på min hemsida där finns mer info.

27 AUGUSTI  -  18 SEPTEMBER

4744
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27 AUGUSTI  -  18 SEPTEMBER

Jag arbetar med stengods, bränner i ga-
sugn med levande lågor i reducerande 
ugnsatmosfär.
Det är spännande att under lång tid se 
en kollektion växa fram. Pjäserna besläktar 
eller kontrasterar varandra. De är individer. 
Alla behövs i gruppen.
De är bemålade, laddade med text, dekor 
och mönster.
Jag målar även tempera och gouache/ak-
varell på papper och pannå.

Eva Bengtsson www.evabengtsson.com            
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Sten Yngve Johansson www.commedia.se

En båt stävar rakt ut i havet. Snart är den försvunnen vid horisonten. 
Som i en film med öppet slut, man får fylla i och skapa sin egen berättelse.

Mystiskt sakta glider jättelika lådor fram med det mesta, som vi i vår kultur 
använder oss av, som t.ex datorer, kläder…… men vi ser det inte.

Vi tvingas att tänka efter hur vi lever våra liv och hur vi byggt upp vår 
civilisation. Skeenden som är svåra att få syn på när man befinner sig mitt i 
dem. Eller kanske kan man se dem som människor, olika individer med sina 
egna karaktärer.

Mina bilder handlar ofta inte om det du ser, utan det du kommer att tänka 
på när du ser dem. Exemplet med båtarna får betraktaren att tänka på en 
mängd olika saker som jag inte själv kunnat förutse. Då fungerar det som bäst.

1 OKTOBER  -  23 OKTOBER
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1 OKTOBER  -  23 OKTOBER 1 OKTOBER  -  23 OKTOBER

Ett par på ett hotell, de satt en bit bort. Kvinnan 
väckte mitt intresse, hon såg ut att var hämtad 
från en målning av Toulouse-Lautrec. Mannen 
satt bortvänd och hade långt uppsatt hår. Väl 
hemma målade jag bägge tillsammans och kvin-
nan för sig men blev mer och mer intresserad av 
mannen. Hans hår, frisyr och nacke. Nu blev mitt 
fokus bortvända människor.

Genom att måla går jag på djupet av mina tan-
kar och idéer, skärper min närvaro. Jag fastnar 
för något intuitivt, sedan bearbetar jag motivet 
genom att måla, ibland många gånger. Genom 
processen söker jag den absoluta närvaron för 
att nå en insikt, att skapa äkta uttryck och kom-
munikation. Målningarna är inte egentliga por-
trätt utan mer en berättelse om vår existens.

Lena Västberg www.commedia.se         
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Bo Ljung www.boljung.com

Bo Ljung söker drömmen genom verkligheten i sin konst. I sitt konstnärliga arbete an-
vänder han sig av några specifika och för honom betydelsefulla platser och rumsligheter 
som han har samlat under en mycket lång tidscykel – skogen, badhuset, ateljérummet, 
det gamla skolhuset och andra minnesfragment av olika slag. Bilderna framstår som 
måleriska uppfinningar inför verklighetens väsen - komplexa, oförutsägbara och drömli-
ka bildvävar.  Tillsammans framträder konstverken på så vis till slut som en målad livsfris.

Bo Ljung har verkat som konstnär sedan början av 1990-talet. Han har sedan dess 
ställt ut i ett stort antal konsthallar och gallerier runt om i Sverige. Han är representerad 
med ett flertal verk i Statens konstråd, kommunerna i Göteborg, Falun, Östersund, 
Västerås, Lidköping, Lidingö, Borlänge regionerna i Västmanland, Västra Götaland, 
Stockholm, Uppsala samt museerna i Norrköping och Västerås. 

19 NOVEMBER  -  11 DECEMBER
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Axel Reinhold Lindholm 1857 - 1933

I vår serie om konstnärer i Vetlan-
dabygden har turen i årets program 
kommit till A.R. Lindholm.

Lindholm föddes i Kalmar 1857. Hans 
far var skräddare och regement-
strumslagare, Då Lindholms mor dog 
då sonen var väldigt ung flyttade pap-
pan med sina tre sönder till Skede 
och till Lindholms fastrar som bodde 
i Språtarp.

I början av 1890-talet kom Lindholm 
in på Konstnärsförbundets skola i 
Stockholm. Skolan startade som 
ett alternativ till Konstakademin. På 
Konstnärsförbundets skola undervi-
sade bl.a. Richard Berg och Anders 
Zorn som således blev lärare till Lind-
holm. 

Under ungdomsåren träffade Lind-
holm en flicka som han blev oerhört 
kär i. Kärleken blev bara kortvarig men 
resulterade i en son som senare ut-
vandrade till Amerika. 

Lindholm hade under hela sitt liv stora 
svårigheter med sin ekonomi vilket ju 
inte var så ovanligt bland konstnärer 
förr i tiden. För att råda bot på de svå-
ra ekonomiska problemen berättas 
det att sonen i Amerika ville hjälpa sin 
far med ekonomin. De bestämde att 

ett stort antal konstverk skulle skick-
as till Amerika och där försäljas av 
sonen. Tavlorna skickades iväg men 
några pengar eller ytterligare kontak-
ter med sonen uteblev.

1895, 38 år gammal hade Lindholm 
sin första separatutställning som visa-
des i Vetlanda.

Lindholm bodde och arbetade som 
konstnär under många år i Göteborg 
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och Borås med omnejd. Många av 
hans naturmotiv är hämtade från trak-
terna kring Borås. I Göteborg försök-
te han främst att livnära sig som por-
trättmålare. 

Som kuriosa kan nämnas att Lindholm 
också var en mycket duktig sångare 

och deltog i sångkör. Musiken fanns 
ju i familjebanden.
Han dog julen 1933 och efterlämna-
de ett stort antal tavlor som såldes på 
auktioner under 1934.
                                                                                                                                    
Håkan Larsson

Grönsöö slott. Olja på pannå, osignerad. 
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• Skatterådgivning
• Löpande redovisning
• Bokslut
• Årsredovisning
• Deklaration

• Nystart av företag
• Budget/Kalkylering
• Generationsskifte
• EU-rådgivning

www.pelaren.nu

En ekonomibyrå på frammarsch!

info@lundahlslas.se
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Vi skräddarsyr 

FÖNSTER
Efter Era önskemål

Brunnsvägen, HOLSBYBRUNN
Tel. 0383-500 75

Holsby Snickeri AB

www.holsbyfonster.se

574 22 Vetlanda • Tel. 0383 - 76 11 30

Bil & Motor i Vetlanda AB
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570 15 Holsbybrunn • Tel 0383-46 01 00 • Fax 0383-46 00 65
www.karlssonsfasad.se

Tilläggsisolering och puts.
Puts, putsrenovering.
Högtrycks tvättning.

Elon Johanssons Mekaniska
Östra Nygatan 5, 574 33, Vetlanda.  Tel. 0383-130 50
Mån–Fre: 09–18, Lör: 10–14, Sön: Stängt 

Elon Eksjö
Österlånggatan 20, 575 31, Eksjö. Tel. 0381-120 00  
Mån–Fre: 10–18, Lör: 10–14, Sön: Stängt



54

Köpa, äga 
eller sälja gård?

Vi har under många år samlat på oss erfarenhet för att vara den bästa kontakten för dig som 
önskar köpa och äga en gård. Eller för dig som funderar på att sälja. Välkommen till Areal.
Henrik Gunnarsson, Vetlanda, 0383-561 50.

0383-246900

Vi har under många år samlat på oss erfaren-
het för att vara den bästa kontakten för dig 
som önskar köpa och äga en gård. Eller för dig 
som funderar på att sälja. 

Välkommen till Areal. 
Henrik Gunnarsson, Vetlanda, 0383-561 50.

 

Underhålla är att Förebygga 
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VETLANDA
DITT TRYCKERI I

VI ÄR

Östra Nygatan 19   ·   574 33 Vetlanda   ·   0383-56 61 00    ·   www.akessonberg.se
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Storgatan 19B, 574 31 Vetlanda
www.stensturefastigheter.se

BADRUM & VÄRMETEKNIK I VETLANDA AB
INDUSTRIGATAN 20, 574 38 VETLANDA

TEL: 0383-102 80, FAX 070-617 50 61
Badrum-varmeteknik@telia.com

maklarhuset.se/vetlanda
Tel: 0383-180 90

Stortorget 1B • 574 32 Vetlanda 
Tel 0383-76 39 30
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Stortorget 1B • 574 32 Vetlanda 
Tel 0383-76 39 30

9

Vetlanda Motorsällskap &

Elit Vetlanda Speedway

tackar alla sponsorer, stor

som liten, för sitt engagemang.

5008925_Program_08_grund.qxd:Program_08  08-04-17  07.54  Sida 9

Mail: info@holsbybygg.se
Tel: 073-516 59 59
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Bli medlem i Vetlanda elbilspool!
hållbart - ekonomiskt - enkelt

njudung.se/elbilspool
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Xrundan 
- en digital tipspromenad  
med nya frågor varje söndag

I Vetlanda kommun finns tre  
digitala tipspromenader: 

Stadsrundan, Landsbrorundan  
och Kvillsforsrundan.

• Ladda ner appen Xrundan i  
din smartphone.

• Registrera ett användarkonto.

• Klicka på ”Välj runda och quiz” 
och välj någon av rundorna i  
Vetlanda kommun.

• Skanna QR-koderna längs  
vägen och svara på frågorna.

Du hittar kartor över rundorna  
i appen.
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Carro’s Klippstuga
Skäftefallsvägen 4, Korsberga

Tel. 0383-200 19
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Industrigatan 21, 574 38 Vetlanda
tel: 0383-24 69 60 fax: 0383-24 69 65

www.dackcenter.eu

Jour telefon 070-888 45 77 
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Jan Ekströms Möbelsnickeri AB
Magasinsgatan 35
574 38  Vetlanda

Tel. 0383-76 11 08
Mobil 072-215 57 48

Etablerad 1982
www.janekstrom.se

Svensk VattenBilningsteknik AB, Box 90, 574 21 Vetlanda
Tfn 0383-191 20, www.svenskvattenbilningsteknik.se

I vår utställning visar vi:
• Bad- och duschrum  • Kakel och klinkers

• Värmegolv • Energisparande oljepannor • Ackumulatortankar
• Miljövänliga vedpannor • Centraldammsugare

Ö Nygatan 10, 574 33 Vetlanda, Tfn 0383-158 49, 151 04, Fax 0383-164 14

Be-Ge Personbilar AB
Tfn: 0383-46 73 15
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Ansök senast 15 april 2022, läs mer: 
kommun.vetlanda.se

Stipendium 
inom kultur

Sök  
senast 

15 april.

Går du en utbildning inom  
litteratur, konst, musik, teater, 
folkbildning, hembygdsvård  
eller annat kulturellt område?  
Sök Vetlanda kommuns  
utbildningsstipendium!

Du som söker ska ha börjat  
en utbildning, eller fått  
antagningsbesked, och  
vara född i eller bo i  
Vetlanda kommun.
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Ni hittar oss på Facebook:
@Tomteverkstan

  VetlandaStadshuset 

0383-761136

handgjorda smycken av egen design
GULDCITY

så mycket mer än en vanlig guldsmedsbutik...

Tandvårdshörnan 0383-10888
Bangårdsgatan 4
www.tandvårdshörnan.se

Välkommen till

070-634 55 62
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 Vetlanda - 0383-56250 - www.handelsbanken.se/vetlanda

Söker du bostad?
Vi har lägenheter för alla typer av hyresgäster

Välkommen att kontakta oss.
Vi finns på stålvägen 5 C i Vetlanda

alt ring så berättar vi mer 0383 96600
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TRYCKSAKER 
HEMSIDOR 
BILDEKOR
PROFILKLÄDER
SKYLTAR
HUSDESIGN
PROFILREKLAM

0495-302 29 - 570 80 VIRSERUM
www.tole.se

Tel. 0383-561 00

Vi hjälper dig att hitta din nya bil. Hos oss hittar du fyra nybilsmärken och många 

fina begagnade bilar. Våra varumärken är BMW, MG, Hyundai och Nissan. 

Går du i biltankar?

Skanna QR-koden for att se alla 

vara kampanjer och bilar i lager
Holmgrens Bil i Vetlanda 
Bilgatan 1 Vetlanda, 0383-76 30 00
må-fre 9-18 lö 10-14 sö stängt

Välkommen till Holmgrens Bil i Vetlanda
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Innovativa lösningar i aluminium
www.profilgruppen.se

next
level
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Vi har livs, hyrbil, hyrsläp och biltvätt samt nybakat fikabröd varje dag. Välkomna in.

Öppettider: 
Mån-Fre 05.00-24.00  Lör 07.00-24.00  Sön 08.00-24.00

Storgatan 51, 574 31 Vetlanda   Tel: 0383-103 80 www.statoil.se

Expresslager Vetlanda
0383-15150

Välkommen till Tandhälsan!
Storgatan 12 0383-10097

www.tandhalsanvetlanda.se
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Hela Sveriges butik 
för brasvärme.

Allt för din fönstermiljö!
FÖR BÅDE HEM OCH KONTOR

Stortorget 4  |  Vetlanda  |  markisogardin.se
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Vi har gjort byggnation 
till en konstform

Låt oss skapa ditt drömprojekt tillsammans. 
Läs mer på www.byggbolaget.se

Steget före…
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Jord- och skogsbruk på Farstorps Gård och Falsterbo Bruk.

Utveckling, tillverkning och försäljning av kabelförläggnings-
materiel till elbranschen.

Konstruktion och tillverkning av pressverktyg.

MP bolagen i Vetlanda AB, Box 3, 574 21 Vetlanda 
Tfn 0383-76 36 00

www.mpbolagen.se

●
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●

MP bolagen i Vetlanda AB

MP bolagen Skogsindustri AB
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MP Bolagen i Vetlanda AB

MP bolagen i Vetlanda AB


