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Kapitel 1: Inledning 
 
1.1 Ämnesval 
 
Att en skön och praktisk utformad omgivning skapar lyckligare människor och ett 

konkurrenskraftigt samhälle, har diskuterats starkt av konstnärer under de senaste hundra 

åren. Dessa ståndpunkter känns lika levande och viktiga idag. Det är tron på den goda smaken 

som med sin helande och frälsande kraft satt sin prägel på ”formsverige”. De välklingande 

deviserna ”skönhet för alla” och ”vackrare vardagsvara” knöt konstnärerna till fabrikerna och 

den moderna svenska konstindustrin växte fram under 1900-talets början. Uppmärksamheten 

blev stor inte bara på hemmaplan utan även internationellt. Det designmedvetna 1950-talets 

Sverige erövrade världen.1

 

Det är här min uppsats tar sin början, på en mindre ort i vårt avlånga land, närmare bestämt 

Lessebo kommun mitt i mörka småländska glasriket. Nu är det inte glaskonstnärerna jag vill 

lyfta fram utan de konstnärer som arbetat och arbetar i andra material. Vilka var de? Hur 

tänkte och arbetade de? 

 

Ämnet för denna uppsats är att visa hur det kan vara att arbeta och verka som konstnär i ett 

litet samhälle som Lessebo kommun. Att jag finner ämnet så fascinerande hänger ihop med att 

jag själv bor i Lessebo sedan 15 år. Lessebo kommun är mest känt för sitt handpappersbruk 

och för att det ligger mitt i glasriket. Jag vill ta reda på om det också finns plats för andra 

konstnärer och formgivare bland detta gytter av glaskonst. Vilka konstnärer/formgivare har 

verkat här i kommunen från 1950- talet fram till idag? Naturligtvis har jag tagit med en och 

annan glaskonstnär i min uppsats också, dels för att de är intressanta i sig, och dels för att jag 

upptäckte att glaskonstnärerna även haft stor betydelse för andra konstnärer i sin omgivning. 

Jag vill visa hur de olika konstnärerna arbetar konstnärligt, vilka budskap de vill förmedla, 

samt hur de visat och sålt sin konst. Dessutom vill jag visa i vilken utsträckning de kunnat 

försörja sig på sin konst, och vad de eventuellt arbetat med vid sidan av; kort sagt villkoren 

för deras arbete. 

 

 

 
                                                 
1 Söderholm Carolina, Svenska formgivare, 2006 s 7. 
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1.2 Syfte 
 
Mitt syfte är att presentera några av de konstnärer som varit verksamma i Lessebo kommun 

sedan 1950 fram till och med 2007, och karaktärisera deras konst. Jag avser också att visa hur 

deras sociala villkor ser och sett ut, och vilka möjligheter de haft att visa sin konst- det vill 

säga sprida sina konstnärliga budskap.  

 

 

 

1.3 Forskningsöversikt 
 
När det gäller konst på landsbygden finns inte så mycket litteratur, men jag har haft nytta av 

Lena Johannessons kapitel Landsbygdens konst ur boken Bonden i konsten och bondens 

bildvärldar och Lennart Sjögrens kapitel Kulturklimatet på landsbygden ur samma bok. När 

det gäller konstnärers olika sätt att leva och arbeta har jag funnit Peter Cornells text 

”Rollhäfte”, i katalogen till Moderna Museets utställning Utopi & verklighet, Svensk 

modernism 1900-1960, från år 2000, där han beskriver olika konstnärsroller. När det gäller 

den kvinnliga konstnärsrollen finns en del litteratur, och jag har använt mig av Griselda 

Pollock och Rozsika Parkers bok Old Mistresess Women, Art and Ideology vilken har hjälpt 

mig att förstå kvinnornas situation och deras sociala förhållanden till konsten. Jag har också 

använt mig av Sophie Allgårdh och Estelle af Malmborgs bok Svensk konst nu 85 konstnärer 

födda efter 1960, där de tar upp hur yngre samtidskonstnärer arbetar idag.  
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1.4 Teori 
 
För att få perspektiv på mitt ämne har jag tagit hjälp av olika teorier. Jag har bl.a. utgått från 

Peter Cornells teori om olika konstnärsroller inom den svenska modernismen som han 

uttrycker i artikeln ”Rollhäfte”, i katalogen till Moderna Museets utställning Utopi & 

verklighet, Svensk modernism 1900-1960, från år 2000. Även Griselda Pollock och Rozsika 

Parkers genusteori har jag använt som teoretiska utgångspunkter liksom teorin om samtida 

konstnärer som presenteras i Allgårdh och Malmborgs bok Svensk konst nu. 85 svenska 

konstnärer födda efter 1960. 

 
Cornell har urskiljt ett antal olika konstnärsroller inom den svenska modernismen. De roller 

han urskiljer är framför allt: bohemen, dandyn, läraren, den politiska aktivisten, den svenska 

expressionisten/lyriska naivisten, konstnärsdesignern samt konstnärsingenjören.2   

 

”Bohem” kallar han den roll som innebär en livsstil vilken visar på fattigdom. Bohemen vill 

spela på kälkmedborgarens scen, han finner där ett ömsesidigt samspel och beroende inom det 

sociala, det ekonomiska och kulturella. Trots sin fattigdom drar bohemer till sig folk och är 

ofta inbjudna till tillställningar där det ”betydelsefulla” händer. Han har en personlighet som 

skiljer sig från andra i både uttryck och attribut. Ägandet betyder inte så mycket för bohemen 

utan fantasin och skapandet, det runt omkring är inte så väsentligt. Bohemen är fri och gör 

vad han tycker, vad som faller honom in.3    

 

”Dandyn” beskrivs här som ”den aldrig döende dandyn” som iklär sig en exceptionellt 

aristokratisk hållning i sitt sätt att klä sig och i sina gester. Han behandlar sig själv som ett 

konstverk där hans konst existerar för sin egen skull, inte för att tillfredställa andra. Den 

svenska dandyn personifierad är utan tvivel Nils Dardel (1888-1943). Denna roll formgavs av 

den franske poeten och litteraturkritikern Charles Baudelaire (1821-1867) som själv gick 

omkring klädd likt en ”engelsk ambassadsekreterare” sägs det. ”Baudelaire menade att 

dandyn strävar efter att göra sig originell, dock utan att helt överskrida konvenansens 

gränser.”4 Dandyn är en melankoliker som med sitt inåtvända grubbleri är underställd av den 

dystert tunga planeten Saturnus som länge har förknippats med utanförskap och konstnärligt 

skapande, signalementet hittas i Albrecht Dürers (1471-1528) ”Melencholia”, som för övrigt 
                                                 
2 Cornell, Peter, ”Rollhäfte”, Utopi och verklighet, Svensk modernism 1900-1960, 2000 s 26-41. 
3 Ibid., s 29. 
4 Ibid., s 26-41. 

   
  

5



sägs vara konstnärens själsliga självporträtt. Melankoli var ett samlingsnamn för olika 

själsliga störningar. Stora namn inom konsten har haft denna diagnos, detta till trots har de 

utfärdat storverk. Enligt psykoanalysens skapare Sigmund Freud (1856-1939) är det just i 

dessa stunder när man är i drömmen som man skapar och stimulerar symboler i bilden. Det 

var det som Freud klassificerade till primärprocessen, och som surrealisterna kallade 

sinnessjukdomens poetiska potential. 5  

 

Både ”bohemen” och ”dandyn” är exempel på outsiders, d.v.s. människor som hamnat eller 

placerat sig utanför ett konventionellt sätt att leva. Om konstnären också provar nya 

formspråk kan man säga att hon/han arbetar avantgardistiskt. ”Hipstern” lever det farliga livet 

på gränsen mot våldets makt, där nuet och välbehaget är hans existens. Hans livsstil är ett 

exempel på outsiderns sätt att leva. Det ska alltid hända något och han är alltid i rörelse där 

jazz, sex och extas är nära till hands. Likt en vild Marlon Brando drar han runt, där mottot är: 

”lev idag vänta aldrig på morgondagen”.6

 

”Läraren”: Många stora konstnärer har vid sidan av sitt skapande haft ett arbete som lärare. 

Det innebar en social och utåtriktad sida av ett yrke som annars brukar utföras i ateljéns 

ensamhet - och naturligtvis en välkommen födkrok inom konstnärsyrket. Joseph Beuys som 

arbetade som konstprofessor i Tyskland menade: ”att vara lärare är mitt främsta konstverk”.7

 

En pedagog kan enligt Cornell frestas att uppträda som mystiker och esoteriker, vars 

undervisning får karaktär av initiation. ”Esoterikern” iklär sig olika skepnader inför en 

hänförd skara elever, ofta engagerad i spiritism, antroposofi, och även ockulta rörelser. Hans 

verk är endast ett fåtal förunnat och denna roll har en stor utövande attraktionskraft.8  
”Exoterikern” utgör en motsats där det världsliga har stor plats. Det är den ”politiska 

aktivisten” som med sitt propagerande ville bekämpa den abstrakta konsten och 

borgerligheten med satiriska bilder och motarbeta de socialt stora klyftorna. Representanter 

för denna roll spred sitt budskap utanför konstgallerierna.9  

 

 

                                                 
5 Cornell, Peter, ”Rollhäfte”, Utopi och verklighet, Svensk modernism 1900-1960, 2000 s 31. 
6 Ibid., s 34. 
7 Ibid., s 34. 
8 Ibid., s 35. 
9 Ibid., s 36. 
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Om man ska nämna någon specifikt svensk konstnärsroll, ligger den naiva expressionisten 

nära till hands, där expressionismen präglas av en lyrisk naivism nära skogen och naturen och 

är genomsyrad av ett tafatt poetiskt raffinemang. Cornell menar att en sådan roll av 

”barnslighet” kan förklaras av det utanförskap Sverige har av de båda världskrigen.10

 

”Konstnärsingenjören” är den konstnär som tar sig an uppdrag vilka utgår från vardagslivet, 

där ledord för denna roll är rationalitet och vetenskap renad från alla romantiska floskler. Man 

kan enligt Cornell se prov på denna roll i skulptören och målaren Olle Baertling (1911-1981) 

där han i det offentliga rummet gjort uppdrag i Stockholms kulturhus och väggmålningar i 

första hötorgsskrapan i nära samarbete med arkitekt David Helldén (1905-1990).  Konstnären 

och arkitekten i nära symbios. 11  

 

”Konstnärsdesigner” kallar Cornell den roll som handlar om att gå över gränsen mellan bruk 

och icke-bruk, mellan tillämpad och ren konst. Rollen anses gränsa till konstnärsingenjören, 

men utan ingenjörens ideologiska entusiasm för den nya teknologins gigantiska projekt.12

 

Alla dessa roller har en stark manlig prägel. Modernismens tidiga 1900-tal dominerades av 

den manliga konstnären, därför denna problematik för kvinnliga konstnärer att göra sig sedda. 

Kvinnorna har ofta hamnat i skuggan av alla dessa män och blivit undanskuffade och endast 

fått en plats som deras musa. Om det mot förmodan var en kvinnlig konstnär som kom upp 

sig så mötte hon ofta svårigheter att verka professionellt. Kvinnor skulle inte nyttja sin 

estetiska sida för konstsyften utan kvinnans lott av kreativitet skulle ske i form av att ta hand 

om hem och barn. 13

 

Kvinnorna var utan makt och underordnade männen. Det stora ansvar de hade var att hålla 

ihop familjen trots att de var omyndiga och utan egna pengar. Långt in på 1940-talet var de 

kuvade till en utsiktslös situation utan handlingsfrihet. Männen ansågs stå för det riktigt 

skapande som konstnärer medan kvinnorna utgjorde kulturpubliken. Detta innebar också, 

enligt Rozsika Parker och Griselda Pollock, att kvinnor fick det oerhört svårt att verka som 

konstnärer eftersom den konstnärliga verksamheten främst ansågs lämplig för männen. Den 
                                                 
10 Cornell, Peter, ”Rollhäfte”, Utopi och verklighet, Svensk modernism 1900-1960, 2000 s 36. 
11 Ibid., s 33. 
12 Ibid., s 34-41. 
13 Ibid., s 29-41. 
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bohemiska konstnärsmyt som utbredde sig under romantiken, och som kom att prägla även 

den moderna epoken, tilldelade konstnären en gudalik status, vilken enbart mannen kunde 

vara född till. Den kvinnliga konstnären ansågs endast ämnad att utgå från hemmets sfär och 

hon hade inget att förskaffa sig utanför detta präglade liv. En stor motsättning ansågs finnas 

mellan att vara kvinna och konstnär, och kvinnor ansågs synnerligen olämpliga att ställa ut 

offentligt.14  

 

Cornell skriver dock även om kvinnliga svenska modernister som hävdade egna konstnärskap 

samtidigt som de tog hand om familj och barn (exempelvis Siri Derkert och Vera Nilsson) och 

han pekar på att en del av dem med framgång närmade sig brukskonstgenren som till exempel 

modeillustration och kläddesign, vilka betraktas som ”låga” genrer inom den manligt 

dominerade konstvärlden. Cornell pekar också på att oförmåga att passa in i givna roller 

ibland givit öppningar mot förnyelse och uppbrott.15

 

Sophie Allgårdh, som skriver om yngre generationer av konstnärer (85 konstnärer födda efter 

1960) menar att jämlikhet och en jämn fördelning mellan könen idag upplevs som en självklar 

ambition. Hon skriver också om kvinnliga konstnärer som med gott resultat vägrat inrätta sig 

efter en traditionell manlig norm och värdehierarki, och visar bland annat hur både manliga 

och kvinnliga konstnärer av idag i samtidskonstsammanhang medvetet blandar ”högt och 

lågt” vad gäller motiv och material.16

 

Hur arbetar då unga konstnärer idag? Allgårdh visar på den mångskiftande och 

gränsöverskridande konstnärliga verksamhet som hela tiden produceras. Samtidskonstnärer 

ställer frågor som får oss att reflektera i stället för att leverera.17 Dagens konstnärer söker sig 

mer och mer ut i varats spatium där gränser suddas ut och nya värderingar tar vid. Här finns 

de snabba bytena och de tvära kasten för den konstintresserade att orientera sig i. Konsten kan 

idag se ut och handla om precis vad som helst. Förr krävdes det en högre humanistisk 

utbildning för att kunna ”se” på konst som man sa. Mötet mellan konstnär och publik har en 

större räckvidd idag och inga som helst pretentioner på att leverera en vara.18

                                                 
14 Parker Rozsika, Pollock Griselda, Old Mistresses women, art and ideology, 1981 s 82-113. 
15 Cornell, Peter, ”Rollhäfte”, Utopi och verklighet, Svensk modernism 1900-1960, 2000 s 36-41. 
16 Allgårdh, Sophie, af Malmborg, Estelle, Svensk konst nu 85 konstnärer födda efter 1960, Sveriges allmänna 
konstförenings årsbok 2004 s 27-28. 
17 Ibid., s 6. 
18 Ibid., s 8. 
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Samtidskonsten är missförstådd menar Allgårdh och Malmborg, de krav som tidigare ställts 

på konsten har mer och mer suddats ut. Konst kan idag handla om, och se ut hur som helst; 

kraven på att leverera ett objekt har försvunnit menar de.19 Utanförskap och samhällets 

inställning till sexualitet och norm skildras än mer idag i många av dagens unga konstnärers 

budskap. Det är ett mer vidöppet fält som dagens konstnärer rör sig i. Foto, film och olika 

tekniska metoder och material blandas i det utvidgade fältet.20

 

Man kan idag uppfatta många konstnärer som allkonstnärer där det inte finns några gränser 

hur konst upplevs i sitt utförande. Ett krav på konst har länge varit det estetiska och det 

andliga, det kravet har idag försvunnit. Konstnärer av idag vill även ge uttryck för 

frågeställningar och upplevelser utanför det sköna, de vill skapa relationell konst.21

 

Konstnären som forskare skriver Allgårdh att det är de många unga konstnärer av idag som 

vill undersöka och där de lockas av den vetenskapliga sidan inom konsten. Det kan röra sig 

om både sociologiska och existentiella upplevelser. Konstnärer som forskar inom den 

officiella vetenskapliga nivån stöter vi på i samtidskonsten, där de även kan doktorera vid ett 

par konsthögskolor i landet inom det idag breda konstområdet. Här låter man konsten komma 

närmare de akademiska avhandlingarna, där USA och Finland gått i bräschen för dess 

utveckling. Det har skett en stor förändring under det senaste decenniet menar Allgårdh när 

det gäller den samarbetande konstnären. Konstnärer utmanar och tar saker mer i egna händer 

utanför institutionen, och startar egna parallella visningsrum för konst. En del konstnärer 

menar att de så stiltypiska byggnaderna för konst som gallerier och museer skapar 

begränsningar när man ska tolka ett verk. De söker sig ut för att hitta nya vägar och för att 

finna andra valmöjligheter, där man kan visa konst, långt bort från institutionen. De vill även 

arbeta med möten i form av workshops mellan konstnärer och publik.22 Den internationellt 

verksamma konstnären har ett fullspäckat schema med utställningar än här och än där ute i 

världen. De utgör en stark skillnad till de nationella konstnärer som i det viktigaste utövar sina 

verk på hemmaplan, på riksnivå eller regionalt/lokalt. Det har aldrig varit så stora skillnader 

mellan olika konstnärsgrupper som idag, menar Allgårdh och af Malmborg.23

 
                                                 
19 Allgårdh, Sophie, af Malmborg, Estelle, Svensk konst nu 85 konstnärer födda efter 1960, Sveriges allmänna 
konstförenings årsbok 2004 s 11. 
20 Ibid., s 12-14. 
21 Ibid., s 15-16. 
22 Ibid., s 23-24. 
23 Ibid., s 30-31. 
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1.5 Metod 
 

1.5.1 Tillvägagångssätt 
 

Jag har samlat namn på konstnärer både professionella och amatörer för att få fram en 

helhetsbild av vilka konstnärer som är eller har varit konstnärligt aktiva i kommunen 

sedan 1950 genom att jag:  

o Forskat i Lessebo biblioteks register över vilka konstnärer som ställt ut på Lessebo 

bibliotek. 

o Intervjuat representanter för Bergdala och Ljuders konstförening (vilka jag själv är 

medlem i). 

o Besökt Kosta Glasbruk och intervjuat representanter i hyttan och även glasbrukschef 

Kenneth Kock. 

o Besökt och forskat på Smålands museums konstarkiv i Växjö. 

 

Resultatet av detta har blivit en kartläggning av konstnärerna i Lessebo kommun. Därefter 

har jag specialstuderat ett urval av konstnärer som representerar olika kategorier vad 

gäller 

o Teknik och material.  

o Geografiskt verksamhetsområde vad gäller visningar och försäljning. 

o Generationer 

o Kön 

 

Jag har också jämfört respektive konstnär med de olika konstnärsroller jag skrivit om i 

teoriavsnittet, för att se om de fungerar som bra beskrivning av hur konstnärer i Lessebo 

arbetar. En metod som jag har använt mig av är att intervjua konstnärer som är aktiva idag. 

Jag har även intervjuat konstkunniga representanter från kommunens konstföreningar, och 

även Siv Erlandsson, på Smålandspostens lokalkontor i Lessebo, som har god information om 

konstnärer som är och varit aktiva i Lessebo kommun.  
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De intervjufrågor jag använt mig av framgår av nedanstående intervjuguide: 

 

1. Hur arbetar du (eller den aktuelle konstnären)? Drivkraft? 

2. Var är du utbildad? 

3. Vilken teknik och material arbetar du helst med? 

4. Var visar och säljer du din konst? 

5. Hur är det att arbeta som konstnär i trakten runt Lessebo idag? 

6. Var det annorlunda när du började? 

7. Samarbetar du med andra konstnärer? 

8. På vilket sätt? 

9. Hur försörjer du dig? 

10. Arbetar du även med annat? 

11. Vilken typ av konst gör du? 

12. Vilken typ av konst skulle du vilja göra? 

13. Kan man livnära sig som konstnär på en liten ort? 

14. Hur är det att vara konstnär i Småland? 

15. Var och hur formas den meningsskapande processen för dig?  

 

Vad gäller karaktärisering av konstnärernas verk, vilket också ingår i mitt syfte har jag 

eftersträvat att beskriva och analysera:  

o Material 

o Teknik 

o Formspråk 

o Typ av uttryck och innehåll samt eventuell anknytning till viss konstinriktning. 

 

Jag har använt mig av Folke Edwards bok Från modernism till postmodernism. Svensk konst 

1900-2000, samt Sophie Allgårdhs och Estelle af Malmborgs bok Svensk konst nu. 85 

konstnärer födda efter 1960 som jämförelse, vad gäller typ av uttryck och innehåll samt 

eventuell anknytning till viss konstinriktning. 
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1.5.2 Urval 
 
Jag har gjort en översiktlig kartläggning av konstnärer som verkat i Lessebo kommun sedan 

1950. Av de cirka 60 konstnärerna jag funnit, har jag valt ut sju stycken som jag 

specialstuderat. Just dessa har jag valt för att de representerar olika generationer och kön, och 

för att de teorier jag utgår ifrån pekat på att sådana faktorer har betydelse för konstnärers 

roller och villkor. Jag har också valt utifrån vilka tekniker/material som används och utifrån 

genomgången konstnärlig utbildning då jag vill se om det också kan göra skillnad.  

 

De konstnärer jag valt ut är formgivaren och glaskonstnären Vicke Lindstrand (1904-1983) 

som över 30 år varit bosatt och verksam inom Lessebo kommun, där han har satt en stor 

prägel på konstglas med tillverkning i olika tekniker. Dessa tekniker utövas än idag på 

glasbruken runt omkring kommunen och på glasskolan i Kosta. Glasgravör och formgivaren 

Rune Strand (1924-2000) som gett gravyren ett världskänt rykte bodde och levde i kommunen 

under större delen av sitt liv, och var även initiativtagare till uppförandet av glasskolan i 

Kosta. Bildkonstnären Rune Nilsson (1927-1996) är den enda från Lessebotrakten som tidigt 

gått på konstakademien vilket gör honom intressant. Lasse Brander född 1930 är en skulptör 

som arbetar med både glas och metall. Wivi Lindquist född 1932 har i hela sitt liv hållit på 

med textil och måleri, där hon representerar kategorin något äldre kvinnor som arbetar med 

bildkonst. Åke Bergqvist född i Lessebo kommun 1953 är idag en av de mest etablerade 

konstnärerna i Växjö. Han arbetar med olika material i sina målningar. Eva Sjöblom, född 

1965, är en ung, kvinnlig Lessebokonstnär som skaffat sig en grundlig konstnärlig utbildning 

och nu arbetar med måleri och skulptur.    

 

 

 

1.5.3 Källor 
 
Jag har både använt sekundärkällor och primärkällor Bland de första finns Lena Johannessons 

text om landsbygdens konst ur Bonden i konsten. Ur samma bok har jag tagit Lennart 

Sjögrens text Kulturklimatet på landsbygden. Det lilla jag hittat om Vicke Lindstrand är en 

bok skriven av Lars Thor Legend i glas. Jag har även hittat en bok om Rune Strand skriven av 
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Brita Lundström med titeln Från Hyttlu till formgivare. På Smålands museums konstarkiv 

hittade jag brev från Rune Nilsson, bland annat det han skrev till sin första utställning. Här 

hittade jag även lite tidningsurklipp om Vicke Lindstrand. Till mina primära källor hör ett 

relativt stort antal intervjuer jag gjort med konstnärer och representanter för de olika 

konstföreningarna i Lessebo, samt Siv Erlandsson på Smålandspostens lokalkontor. Jag har 

försökt distansera mig och ta hänsyn till de speciella förutsättningar som gäller vid värdering 

av både andrahands och förstahandsuppgifter vad gäller minne, urval, eventuell mytbildning 

och eventuella kunskapsluckor.  

 

1.6 Disposition  
 
För att ge en bakgrund till min uppsats börjar jag med ett avsnitt om Lessebo Kommun. 

Därefter presenterar jag ett avsnitt om hur det kan vara att arbeta som konstnär i en glesbygd, 

för att sedan skriva om skapande arbete i glasbruk, eftersom det har haft så stor betydelse i 

Lessebo kommun. Därpå presenterar jag de konstnärer som jag har specialstuderat, i kapitel 

fem till elva, vilket jag sedan sammanfattar och diskuterar. 

 

 

 

Kapitel 2: Lessebo kommun 
 
Här kommer en kortfattad presentation av Lessebo kommun. 

Lessebo kommun har lite drygt 8000 invånare och tillhör Kronobergs län mitt i Småland. 

Orterna är Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv. Kännetecken är bl.a. den stora tillgång 

som glasbruken utgör, där man på Skruvs glasbruk gör allt glas för hand enligt gamla 

traditioner. Ett i hög grad konstnärligt hantverk där varje glas är enastående. Kosta Boda med 

sina kända gamla trogna formgivare och allt det vida välkända glaset. Pappersbruket med sitt 

kända handgjorda papper vilket man tillverkat sedan 1693, där de fodrade kuverten viks och 

klistras för hand än idag. I Kosta ligger det nybyggda Kosta Outlet (södra Sveriges största 

lågprismärkesvaruhus), De fyra orterna har alla kyrka, bibliotek och folkets hus. Det finns 

även två konstföreningar inom kommunen och en konst- och hantverksgrupp. Man har ett 

museum för äldre föremål i Lessebo. Kommunens konstsamling finns att beskådas på de olika 

företag och inrättningar som finns i kommunen. Utställningar sker oftast på biblioteken, där 

både konstnärer och amatörer får visa upp sina alster. Det är en aktiv kommun med över 150 
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föreningar och kommunen kan stoltsera med en glasskola i Kosta och en musikskola i 

Lessebo. Närheten till Växjö, Kalmar och Karlskrona gör att möjligheten till samverkan över 

kommungränserna är stor.24  

 

Hyttsill med luffartraditioner finns att få i både Kosta och Bergdala och det är en upplevelse 

att sitta och äta i den varma gemenskapen i hyttan. Kosta glasbruk har anor från 1742 och är 

Sveriges äldsta verksamma bruk. Här kan man komma in i hyttan och se när de bearbetar 

massan. Åtta glaskonstnärer är idag knutna till Kosta Boda som det heter idag: Anna Ehrner, 

Ulrica Hydman-Vallien, Olle Brozén, Kjell Engman, Göran Wärff Åsa Jungnelius, Ludvig 

Löfgren och Bertil Vallien, även mångsysslaren Ernst Billgren har åstadkommit några 

kollektioner.25

 

Ljuder socken som också ingår i kommunen var en fattigt kyrkosamfund under 1800-talet och 

en utvandrarbygd. Den är mest känd genom författaren Vilhelm Mobergs (1898-1973) böcker 

om utvandringen. Lessebo har en stor prägel av bruksmentalitet enligt min mening. Det 

känner och märker man som nyinflyttad, och det tar lång tid att bli accepterad. 

 

 

 

Kapitel 3: Att vara konstnär i glesbygd  
 
Några få kan kalla sig konstnärer, men när är man då konstnär? När man har gått på 

konstskolor och fått en gedigen utbildning och blivit representerad utanför sin bygd, kan man 

då titulera sig konstnär? Konstnärer, som jag uppfattar det är oftast väldigt ensamma, det är 

priset de får betala när de helt uppslukade i sin egen värld stänger in sig med all sin skapande 

kraft. Efter att ha intervjuat och pratat med konstintresserade och konstnärer i Lessebo 

kommun har jag fått den uppfattningen att hemortskänslan är väldigt viktig. Den kan vara en 

stor kraft till att många konstnärer vänder hem till sina rötter efter avslutad utbildning. Dessa 

historiska rötter har en viss tendens att dra människan till den trygghet man känner igen, den 

talar för något gott och rofyllt. Idag kan man arbeta utifrån vilken ort som helst, datorns 

tillgänglighet gör att det är lätt att kommunicera och visa upp sig på den konstnärliga arenan.  

 

                                                 
24 www.lessebo.se 
25 www.glasriket.se 
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En skapande människa det är vad en konstnär är, inbunden i romantikens föreställningar 

omgiven av olika myter. Många begåvade konstnärer har fått offra sina drömmar om att 

lyckas med sitt måleri i och med den traditionella högborgerliga och akademiska karriärens 

konventioner. Rådande moralbegrepp gav skarp kritik mot dessa konstnärliga satsningar. Om 

man inte hade turen att vara född i ett hem med hög tolerans för det lite ”udda”. Hur orkar 

man då ta det där stora ödesdigra steget mot ett konstskapande när allt och alla är emot en? 

Miljön har ett stort inflytande och även de sociala aspekterna. Det fodras mycket av ens 

personlighet att stå ut och stå upp för sig själv, att ta steget och våga satsa och utlämna sig 

själv. Att visa sig stark trots sitt sårbara inre vilket man visar upp i sitt måleri. Många 

konstnärer på landsbygden från 1950-talet och framåt förenade sitt konstnärliga kall med ett 

liv och arbete i jordbruket. Man kan nog säga att deras drivande och brinnande kraft för 

konsten gjorde det möjligt att införliva dessa båda arbeten.26   

 

De som köpte konst av ”gåramålare” (kringvandrare som målade) såg något de kände igen, 

för de målade oftast som det såg ut. Proportionerna och perspektiven stämde dock inte alltid 

överens, de var inte skolade konstnärer utan konstnärssjälar.27 Under modernismen har 

konstnärerna på landsbygden varit de stabila kulturaktörerna som gör bygden levande. De 

förmedlar det modernistiska och abstrakta formspråket på ett sätt som når ut till hela bygden. 

Genom deras personlighet och rättframhet har de tagit hem en historisk seger.28

 

Ljuders konstförening startade 1953 och de har haft en och samma ordförande under alla 

dessa år, Yngve Wirkander en konstnärssjäl född 1917 och en eldsjäl för hela sin bygd.  

I början när konstföreningen startade minns Wirkander att många köpte nytt och kastade ut 

den gamla konsten de hade hemma. Inom konstföreningslivet möter man många spännande 

människor. Här tar man kontakt med de konstnärer som bor på ett behagligt avstånd fån 

bygden och även lokala förmågor. Förr hade de 5-6 utställningar per år, idag har folk för 

mycket annat att åka runt på, ett bredare utbud. När de startade var människorna runt omkring 

glada att det hände något. Fast nog tycker jag att man håller bygden levande med konst, det är 

ett viktigt inslag i vardagen för många, och visst har jag märkt när jag varit runt och frågat 

folk att konst fyller ett stort behov hos många i Lessebo kommun. Jag har observerat att de 

flesta som målar även har ett annat arbete vid sidan om och som till viss del ger den inkomst 

                                                 
26 Sjögren Lennart, Kulturklimatet på landsbygden ur bonden i konsten och bondens bildvärld, 1985 s 87-92. 
27 Johannesson, Lena, Landsbygdens konst ur: Bonden i konsten och bondens bildvärld, 1985 s. 141. 
28 Ibid., s 157-158. 
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de behöver. Wirkander är själv konstnär, och hans fru Mona målar även hon och har hållit på 

sedan 1960-talet. Hennes bilder är ljusa och romantiska med blommor och sommarmotiv. De 

brukar ställa ut tillsammans under konstens vecka inom kommunen. Wirkander menar att det 

är lättare för kvinnliga konstnärer att sälja än det är för männen. Hans fru tycker det är fräckt 

att säga så, man måsta tro på att folk köper målningar från kvinnor för att de tycker om dem 

och inte bara för att de känner dem.29

 

Åke Kjellsson som jag intervjuade som gallerist, delägare och representant för Bergdala 

Konstgalleri HB har varit i konstlivet i över 30 år och han vet vilka han vill ha som utställare 

och han tar själv kontakt med konstnärerna. Han menar att man får ju inte dit Lena Cronqvist 

och det skulle han aldrig ens försöka med. ”Hon är för etablerad även om hennes storhet var 

för en fem-sex år sedan”, som han uttrycker det. Han försöker ändå hålla en hög nivå på 

regionens ledande konstnärer utan att nämna någon mer än en annan. Galleriet drivs av 

konstföreningen som ett handelsbolag utan vinstsyfte, med ideellt arbetande 

konstintresserade. Behållningen blir att visa upp god konst. Kjellsson berättade att galleriet 

har funnits sedan 1996, och att den första utställningen var till minne av Rune Nilsson, 

tidigare ägare och verksam konstnär i galleriets lokaler.30  

 

Siv Erlandsson som arbetar och skriver för Smålandsposten inom Lessebo kommun tycker att 

det är ett bra konstliv i kommunen. Glas och musik är stort inom kommunen och att konsten 

fick stryka på foten för musiken är lite tråkigt menar hon, teatern och musiken är större än 

konsten i Lessebo kommun idag. Hon menar att för dem som intresserar sig för konst finns 

det möjligheter att gå på olika utställningar, men hon kunde tänka sig mer jippon och att 

konstnärerna öppnade upp sina ateljéer lite oftare. Att man hade öppet hus i Stationen var en 

kul grej där två konstnärinnor (Wivi Lindquist och Eva Sjöblom) från Lessebo ställde ut i 

höstas. Då kom det mycket folk och de fick sälja några av sina verk. Det var något nytt som 

byborna tyckte om. De kvinnliga konstnärerna och amatörerna är mest verksamma inom 

kommunen, kvinnorna har en stark ställning säger Siv. 31  

 

Att de har en så stor social funktion i samhället trodde jag inte förrän jag skrev denna uppsats. 

De tillför så mycket mer än bara konst till hela bygden, att den blir levande och estetiskt 
                                                 
29 Intervju med Mona och Yngve Wirkander, 2007-11-21. 
30 Intervju med Åke Kjellsson, 2007-11-18, Bergdala konstgalleri, Åke är andelsägare i galleriet och den som 
anlitar konstnärerna som ska ställa ut.  
31 Intervju med Siv Erlandsson 2007-12-03. 
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välmående. En bygd mår bra av konst och utsmyckningar, den gör oss lite mer levande. Den 

känslan fick jag när jag gjorde mina intervjuer; att konst verkligen behövs och ger ett stort 

behov som finns kvar länge.   

 

 

 

Kapitel 4: Glasbruk och dess hyttarbetare 
 
I presentbutikerna eller över disk möts man oftast av kvinnlig personal. De är väl förtrogna 

med kundens önskemål och har stor erfarenhet av glas. Kvinnorna bidrar även vid 

slutproduktionen på ett glasbruk. Hyttan är dock männens revir och värld, det har det alltid 

varit. Jämlikheten som ökat de senaste åren har inte givit så stort utslag utan det är ett fåtal 

kvinnor som väljer att arbeta i hyttan. Arbetet är slitsamt och tungt, man måste vara ung och 

stark med stor ork. Man får inte börja blåsa glas som ung kvinna och det är ingen som 

uppmuntrar en till det om man inte är envis och tjatar om att få prova på. Kvinnoarbetet går ut 

på att hålla formen och vara inbärare. Några få undantag lärde sig själva att blåsa glas på sina 

raster i början av 1900-talet. Ester Franzén minns när hon som 10-åring började i hyttan vid 

sekelskiftet att hon skulle vara där vid halv 6 på morgonen, hur sömning hon än var. Arbetet 

bestod av att hålla formen till salubrinflaskor, hon kan än idag (1940) känna svedan efter de 

brännblåsor hon åsamkade sig på händerna. Trots tygtrasor brände den glödande glasmassan 

igenom formarna som var av järn. Värst var de så kallade ”loppor” (småflisor av glas) som 

flög upp på händer och ansikte och gav små blåsor. Innan man blev van rann tårarna hela 

tiden, då fick man sig en kärvänlig tillsägelse ”sitt inte där och lipa unge – då får du stryk”. 

Man vande sig och när det var avlöning sprang man hem till mor och man var så lycklig över 

sina 35 öre att allt annat bleknade. Arbetsmiljön var utom all kritik med långa timmar, låg lön 

och hård behandling för dessa barn. Alla skulle de härdas under den fösta tiden och utsattes 

för grova skämt. De kvinnor som trots allt har stannat kvar i hyttorna och härdat ut trivs idag 

väldigt bra, det är en god gemenskap.32

 

På glasbruken idag arbetar också konstnärer som formger föremål som skall tillverkas. Man 

olika anställningsformer, en del konstnärer är fast anställda medan en del frilansar. De fast 

anställda har månadslön och efter en viss nivå har man royalty på det som säljs säger 

                                                 
32 Holmér Gunnel, Kronobergskvinnor ur Kronobergsboken 1955/96.  
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glasbrukschef Kenneth Koch. Han berättar också att glasbruket i Kosta grundades 1742 vilket 

är det äldsta bruket i Sverige där man än idag tillverkar allt glas för hand. Med en prägel ifrån 

god gammal hantverkstradition har Kosta glasbruk blivit känt över hela världen. Idag ingår 

det tre glasbruk i varumärket Kosta Boda, det är Kosta, Boda och Åfors. Samarbetet mellan 

de skickliga hantverkarna och formgivarna är viktig där de har en nära kontakt under arbetets 

hela process. De arbetar både med bruks- och konstglas. Man har även ett samarbete med 

Beckmans och Konstfack i Stockholm. På området finns även en glasskola där elever från 

hela världen kan söka till. Skolan har ett hantverks - och glastillverkningsprogram på vardera 

3 år, även kortare kurser och workshops. Här hittar man även ett museum och en stor ljus 

utställningshall.33  

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: ”Mästare” Johan Nilsson, fotograf: Marie Larsson 071212. 

 

Bland dem som arbetar med glastillverkning i Kosta i dag har jag valt att skriva om Johan 

Nilsson som är 35 år och glasblåsare, han har arbetat på Kosta glasbruk i nästan 16 år. I 

början var det som vilket arbete som helst, sedan har han blivit mer och mer intresserad av det 

han gör och idag är han ”mästare” i verkstad 12 som är det högsta man kan bli inom 

glasblåsaryrket. Det är 5 personer som arbetar i verkstad 12, alla är män. Hela tiden kan och 

vill han lära sig nya saker. Nilsson har ingen utbildning utan har lärt sig av att hjälpa och titta 

på mästarna genom de år han har varit i hyttan. Han fick ett stipendium 2002 där han fick åka 

över till USA i 3 veckor och prova på hur de blåser glas och vilken teknik glasblåsaren Sonja 

Blomdahl använder sig av. Att bli glasblåsare kräver både anlag och intresse för att bli så 

duktig som möjligt. Idag arbetar Nilsson för det mesta med konstglas, där de designers som är 

knutna till bruket kommer med sina idéer och skisser. I början är designern med, sedan 

                                                 
33 Intervju med glasbrukschef Kenneth Koch, 2007-12-17. 
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bearbetar glasblåsarna och sköter det mesta själva utifrån de skisser och hur de har tänkt lösa 

uppgiften. Konstglaset tar oftast längre tid att göra, och det är många steg och åtskilliga 

värmningar i ugnen innan det är en färdig skapelse. Här är det inte så viktigt att de ser 

likadana ut utan varje skapat ting blir unikt i sig självt. Det som ingår i produktionen på Kosta 

har glasarbetarna ett inarbetat mönster för, där det är olika steg de går igenom. Sedan har de 

det i huvudet och då går det på rutin.34  

 

När han började på bruket var det annorlunda överlag mot vad det är idag. I produktionen 

hade alla samma position hela tiden, idag lär man sig olika moment inom produktionen och 

har ett roterande arbeta. På så sätt lär de sig fortare och får mindre förslitningsskador. Och det 

är fler kvinnor som söker sig till hyttan idag. Konstnären Ernst Billgren (f.1957) är det nya 

tillskottet i Kosta. Det hela började när man skulle ta fram ett pris till Båstad Open (Billgren 

är tennisintresserad) och efter det har samarbetet fortsatt. Billgren skickar ner skisser som 

”mästarna” i verkstad 12 tar fram. Någon gång har designern själv varit nere och tittat på de 

exklusiva konstskapelser som formas i hyttan på Kosta.35   

 

 

 

Kapitel 5: Viktor, ”Vicke”, Lindstrand (1904-1983) 
 
Vicke Lindstrand var en av vår tids mest mångsidiga glaskonstnär och formgivare i Sverige. 

Mycket har publicerats i tidskrifter om Lindstrand men endast en bok har tryckts om denne 

konstnärliga talang (”Legend i glas” av Lars Thor, 1982). I nära nog fyra decennier var han 

verksam och ägnade sig uteslutande åt glas. Lindstrand föddes i Göteborg och var yngst av 

fyra bröder. Redan i tidiga tonåren arbetade han som bokbindarlärling och på sin fritid sjöng 

han och var vikarierande kantor i tyska kyrkan. Han tog även kurser i reklamteckning vid 

slöjdföreningens skola. Han var oerhört musikalisk och lärde sig spela flera instrument. I 

början av 1920-talet gick Lindstrand på målarstudier och arbetade som reklam- och 

skyltmålare. Han var även karikatyrtecknare under en tid på Göteborgs-posten.36  

 

                                                 
34 Intervju med ”Mästare” Johan Nilsson, 2008-01-06. 
35 Ibid.,  
36 Ur presentationen, Vicke Lindstrand 100 år. 
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Lindstrand råddes att utbilda sig till arkitekt eftersom det yrket skulle bli mer lönsamt än att 

måla. Det var inte lönsamheten utan glädjen som var viktigast för honom, känner man inte 

den i sitt arbete blir resultatet inte bra, anser Lindstrands levnadstecknare Lars Thor. Därför 

blev han glaskonstnär. 37 1928 kom Lindstrand till Orrefors och Småland ditlockad av 

glaskonstnär Simon Gate (1883-1945). Han blev i hög grad imponerad av det som tillverkades 

på glasbruket, även den speciella anda och mästarnas yrkesskicklighet fick honom att stanna 

på Orrefors i tolv år. 38

 

Tekniken som användes av Lindstrand var Graaltekniken (ett ämne dras över med ett eller 

flera skikt av färgat glas, sedan dekoreras ett mönster genom etsning, gravyr eller slipning) 

och Arieltekniken (luftbubblor inne i glaset). 39 Musik och vatten är motiv som ofta 

återkommer på de verk Lindstrand formgav. Till Stockholmsutställningen 1930 togs ett mer 

tjockväggigt glas fram, en ny stil för Orrefors där dekoren blev ett med glaset. Lindstrand 

gjorde även stora glasfönster med blästrad dekor vilka levererades till konserthuset i Göteborg 

och till Stadshotellet i Växjö.40  

 

1940 kom han att lämna Orrefors efter en kontraktstvist. I och med det fick han ett uppdrag 

om att resa till New York för att arbeta med dekorationen på Metropolitan Museum, men 

världskriget satte hinder för hans resa. Av den orsaken att han hade sagt upp sig från 

glasbruket var det bara att leta efter en ny anställning, och det blev hos Upsala - Ekeby där 

han stannade i 8 år som konstnärlig ledare.  Keramiken blev hans levebröd eftersom han hade 

att avtal om royalty med Orrefors vilket innefattade att han inte fick formge i glas under de 

närmsta 10 åren. 41  

 

Småland drar Lindstrand tillbaka till glaset och 1950 är han tillbaka fast då på glasbruket i 

Kosta som konstnärlig ledare och nu ingår han även i dess styrelse. Här upptäcker Lindstrand 

”skrotet” (restglas från fönsterglasvannan, vanna = ugn där man smälter samtidigt som man 

arbetar) i Emmaboda. Kosta glasbruk hade på den tiden samma ägare som Emmaboda 

glasverk därutav Lindstrands införskaffande av detta glas. Vid ungefär samma tid engagerade 

han den duktige gravören Rune Strand till Kosta och ett gott samarbete tog fart där Rune 

                                                 
37 Thor, Lars, En bok om Vicke Lindstrand Legend i glas, 1982 s 17. 
38 Ibid., s 23-25. 
39 Intervju med ”Mästare” Johan Nilsson, 2008-01-06. 
40 Thor, 1982 s 26. 
41 Ibid., s 40-42. 
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förde med sig ”handstycket” (en tandläkarborr förstärkt med tryckluft) in i graveringen. De 

två herrarna skapade en mängd olika konstverksblock vilka blev till presenter till förnäma 

kunder och personer vid olika evenemang. 42  

 

Han visste vad han ville och var kanske en aningen stöddig ibland, han stod alltid för det han 

sa och oftast hade han rätt. Lindstrand präglade en helt ny ”kostastil” under 1950-talet där 

vaser och skålar var de mest framträdande föremålen. I Paris 1951 visade både Kosta och 

Orrefors upp sina nya glaspjäser där Lindstrand hade gjort hällristningsmotiv. Vid Nordiska 

kompaniets utställning på hösten samma år var det en särskild pjäs som fick stora recensioner 

av flera tidningar. Lindstrands pjäs ”Träd i dimma” som är en svart och vit skapelse med träd 

som tycks stå i dimma.43

 

År 1953 var Lindstrand den drivande kraften till uppförandet av en glashall i Kosta. Bruno 

Mathsson (1907-1988) var arkitekten som ritade denna byggnad som stod färdig våren 1954. 

Hallen innehöll en historisk och en modern del, allt för att leva upp till de olika besökarnas 

tycke och smak och finns kvar än idag med samma intention.44  

 

Lindstrand uttalade sig 1954 i anknytning till sin 50-årsdag i DN:  
Att vara konstnär är en favör och en förbannelse. Man kan aldrig hoppa av, man kan aldrig lägga 

konsten åt sidan en stund. De flesta har sitt arbete och sedan sin fritid. jag kan inte sätta upp 

skylten: värper mellan 9 och 5.  

Och Växjöbladet kontrade med:  
Om vi nu skulle till att summera, så är det en kolossal produktion konstnär Lindstarand kan se 

tillbaka på nu när halvseklet passeras.45

 

Under 1960-talet avlöste utställningarna varandra utomlands, t.ex. i Tyskland och New York 

för att nämna några ställen och även i Sverige.46  

 

1968 invigdes ”Glas i Centrum” och denna offentliga skulptur finns att beskådas Nybro. 

Skulpturen vägde (er) 3 ton och är 4 meter hög med en diameter på 4 meter. Konstverket är 

gjort av metall likt en evighetsslinga som tycks omfamna glasblåsarpipor.47  

                                                 
42 Thor, 1982 s 89-92, Ur presentationen, Vicke Lindstrand 100 år s 21. 
43 Ibid., s 48-53. 
44 Ibid., s 58. 
45 Ibid., s 59. 
46 Ibid., s 62.  
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Lindstrand hade ständigt nya idéer och hans skaparkraft tycktes aldrig sina. Vad som tyngde 

honom var de nya strömningarna och den nya utvecklingen på 1970-talet. 1971 i december 

beställde kulturnämnden i Växjö ett förslag på en offentlig utsmyckning av Lindstrand. Det 

blev legenden om S: t Sigfrid och de tre systersönerna som fick utgöra motivet. (Legenden 

berättar om biskop Sigfrid, hur han kristnade folket i Värend. Hans systersöner Unaman, 

Sunaman och Vinaman vilka dräptes av folket och vars avhuggna huvuden Sigfrid återfann i 

Växjösjön fick här utgöra motiv som vattenpelare och omge centralgestalten S:t Sigfrid). 

Lindstrand kallade den för ”Legend i Glas” och efter mycket tumult om platsen för denna 

skapelse i glas invigdes den till slut 1978, platsen där den står än idag är mellan biblioteket 

och konserthuset i Växjö.48  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: Vicke Lindstrand, “Legend i glas”, 1978, limmat planglas, höjd 550 cm, 

fotograf: Marie Larsson 071117. 

 

Motivet i denna skapelse är en symbol som skildrar legenden om S:t Sigfrid och hans 

systersöner. Formspråket är abstrakt och utgör en förenklad form av en människa 

föreställande S:t Sigfrid. Skulpturen är glaskroppsliknande och skiftar i olika färger av grönt i 
                                                                                                                                                         
47 Thor, 1982 s 66. 
48 Ibid., s 114-117, http://www.wadbring.com/historia/undersidor/sigfridslegenden.htm 
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och med skuggspelet mellan vecken. Lindstrands abstrakta formspråk påminner om 

efterkrigstidens modernistiska förnyelseprocess inom Svensk skulptur, med Grate-elever som 

Arne Jones (1914-1976) och Palle Pernevi (1917-1997). Jones med sina spröda gotiska 

skulpturer tillhörde även konkretisterna, vilka fick en avgörande roll som nyskapare i klass 

med Lennart Rodhes (1916-2005) roll inom måleriet. Jones tog skulpturen mot artikulerad 

form istället för artikulerad rymd, där formen ordnade sig likt ett ramverk för rymden, där 

rymden blev det centrala. Mellanrummet i formen blev det som fick det överordnade i 

skulpturen så att betraktaren upplevde formens rörelse i tid och rum. 49

 

En vårdag 1973 fick Lindstrand nog av Kosta och kraven på nya stilar, han stormade ut och 

kom aldrig tillbaka till Kosta glasbruk. Glasbruket som betytt så mycket för honom och för 

vilket han hade varit en av de främsta konstnärliga personerna.50

 

Om man ska sätta in Lindstrand i någon av Peter Cornells konstnärsroller som han benämner i 

sin artikel ”Rollhäftet” från 2000, blir det ”Konstnärsingenjören” eller “Konstnärsdesignern”, 

eftersom han tog sig an uppdrag från vardagslivet och gick mellan bruk och icke-bruk, 

tillämpad respektive ren konst.51

 

 

 

Kapitel 6: Rune Strand (1924-2000) 
 

Konstnär, glasgravör och formgivaren Rune Strand föddes i Glimåkra i Skåne där fadern som 

var bördig från trakten runt Lessebo hade tagit anställning på traktens glasbruk i hopp om 

bättre villkor. Fadern hade tidigare arbetat på Kosta glasbruk men vid den här tiden var det 

vanligt att man flyttade runt på jakt efter bättre villkor. Strand började tidigt karva ut och tälja 

olika träfigurer i veden han hittade utanför glasbruket.52   

 

Strand kom tidigt till Lessebo kommun när hans föräldrar återvände till Småland. De bosatte 

sig i ”Mästarebo” i Strömbergshyttan i Lessebo kommun, och han fick ett livslångt 

                                                 
49 Edwards, Folke, Från modernism till postmodernism Svensk konst 1900-2000, 2000 s 255-256. 
50 Thor, 1982 s 67. 
51 Cornell, 2000 s 32. 
52 Lundström, Brita, Från Hyttlu till Formgivare – en bok om Rune Strand, 1998 s 10. 
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kamratskap i grannpojken Sven-Eric ”Putte” Bergqvist (Åke Bergqvists pappa, se eget kapitel 

om Åke). Strand började 1939 på Strömbergshyttans glasbruk där hans far var mästare (det 

högsta man kan nå inom hyttan) 53   

 

Under många år var Strömbergshyttan som en enda stor familj med god gemenskap där 

glasbruket var den centrala platsen. Där fanns även lanthandel och en så kallad 

biblioteksverksamhet vilka alla hade ansvar över. Arbetet på glasbruket var tungt för en ung 

pojke. Efter 4 år som ”hyttlu” (hyttpojke, barnarbetare) fick han rita av kollektioner eftersom 

han hade talang för teckning. Han gick en teckningskurs för Edvin Ollers (1888-1959) där han 

fick mer kunskap och kunde avancera till gravörverkstaden.54  

 

Han mötte sin blivande fru Elin vid 18 års ålder och 1948 gifte de sig och flyttade till 

Trelleborg en kort period där Strand fått arbete som gravör.55 Denna mångsidiga konstnär och 

gravör hade gjort sig att namn och den återvändande formgivaren Vicke Lindstrand som nu 

var tillbaka i Småland och anställd som konstnärlig ledare på Kosta glasbruk ville ha dit 

Strand.56  Åter tillbaka till Småland men denna gång hette glasbruket Kosta. Strand blev 

relativt snabbt accepterad som den nya gravören trots det tuffa klimatet som rådde i hyttan, 

allt tack vare Vicke Lindstrand. Strand hade tagit fram ett eget gravyrstift i form av en 

tandläkarborr och en ny gravyrteknik var född. Med det skapade Strand mästerliga tunna 

graveringar allt det som den gamla koppartrissan inte kunde göra.57  

 

Samarbetet med Lindstrand var gott och de arbetade ihop under flera år. Lindstrand designade 

och Strand graverade på glaset efter hans konstnärliga skisser. Många var de hedersgåvor som 

de gjorde av de stora glasblocken från Emmaboda i blått och grönt. De graverades i tre plan 

med en precis skicklighet där motiven var simmande björnar som sticker upp sina huvud över 

vattenytan.58 Nya tider stundade på Kosta glasbruk med ny ledning och en helt annan syn på 

kollektionen. Strand tyckte inte om det, och när han blev kontaktad 1963 av VD Asta 

                                                 
53 Lundström, Brita, Från Hyttlu till Formgivare – en bok om Rune Strand, 1998 s 7-12. 
54 Ibid., s 14-15. (Edvin Ollers, svensk formgivare och konstnär). 
55 Ibid., s 16, 49. 
56 Ibid., s 49-50. 
57 Ibid., s 49-51. (Grannen i Lessebo var tandläkare och kanske var det där idén kom ifrån. Rune tog aldrig patent 
på sin gravöruppfinning, man gjorde aldrig det på de uppfinningar eller förbättringar man kom på och det var 
heller ingen som uppmuntrade en att göra det). 
58 Ibid., s 51-53. 

   
  

24



Strömberg på Strömbergshyttan tackade han ja till en anställning, denna gång som egen 

gravör och designer.59  

 

Under Strömbergshyttetiden formgav Strand små pjäser med operamotiv. Denna gång 

stannade han fem år och fick arbeta med sin far under de åren. Sedan blev det grannorten 

Hovmantorp och där stannade Strand till 1977 då bruket gick i konkurs för andra gången 

sedan starten 1905. Här göt man den varma glasmassan i formar och blästrade ut motiven med 

sand. Under dessa år formger och designar Strand istället för att gravera60  

 

Andra glasbruk hörde av sig till honom när ryktet om Hovmantorps konkurs kom ut. Vid 

konkursen fanns det en hel mängd glasblock kvar som köptes upp av en man från Lessebo och 

det var de blocken som Åke Bergqvist började karva på (se kapitel om Åke Bergqvist). 61 

Strand tackade ja till en anställning på SEA glasbruk i närheten där han stannade fram till sin 

pension 1989. Många av Strands glaspjäser produceras än idag, den mest kända från den 

perioden är ”knytet” vilken han hämtade inspiration till ifrån de luffare som med sina knyten 

kom till hyttorna när han var liten för att värma sig. Det är en blomvas formad som ett knyte 

och hopsnörd i mitten för att ge stadga åt växterna.62   

 

Strand var initiativtagare till att en glasskola skulle uppföras i Kosta, och 1985 stod skolan 

klar.63  

 

Strand kan anses uppfylla rollen som ”konstnärsingenjör”, eftersom han gärna ägnade sig åt 

nya idéer som han experimenterade fram själv, gärna åt det romantiska hållet.64

 

Strand som hade sina rötter från Lessebo kommun var kommunen trogen under hela sitt liv, 

förutom några år i Skåne. Liksom de andra jag skrivit om i uppsatsen hade han ett särskilt 

band till sin bygd. Av det jag kan läsa ut om honom var han en romantiker som kände sig 

rofylld med sin tillvaro, när man mår bra och trivs gör man ett gott arbete.  

 

 
                                                 
59 Lundström, Brita, Från Hyttlu till Formgivare – en bok om Rune Strand, 1998 s 55. 
60 Ibid., s 55-60. 
61 Ibid., s 63. 
62 Ibid., s 61-62. 
63 Ibid., s 64. 
64 Cornell, 2000 s 32-33. 

   
  

25



 

 

 

                                       

 

 
                   

    Bild 3: Rune Strand, u.å., graverad vas, fotograf: Marie Larsson 080508.     
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  Bild 4: Rune Strand, u.å., graverad vas, fotograf: Marie Larsson 080508. 

 

 

I bild tre och fyra kan man se det spröda och fint graverade föremålen som Strand var känd 

för. Hans enorma precision och fingerfärdighet ger här ett smakprov hur ett fint hantverk kan 

se ut. Man riktigt ser hur han har lekt fram rörelserna hos den dansande ballerinan. Från 

kjolens volangprydda stärkta kant till skornas fint sirade band upp på vristen. Jag riktigt 

känner hur hon böjer sig ner mjukt och elegant knytande sin balettsko.  
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Kapitel 7: Rune Nilsson (1927-1996) 
 
Rune Nilsson föddes i ett lantbrukarhem utanför Bergdala i Småland, näst yngst i en 

syskonskara på fyra bröder. I hemmet fanns ingen konst men Nilsson intresserade sig tidigt 

för de bilagor som tidningen ”Folket i bild” presenterade varje jul. Det var främst bildkonsten 

som fångade honom och vid 15 år ålder målade han sin första olja med kraftfull realistisk 

prägel där motivet var ett sågverk. Tidiga förebilder för honom var Marcus Larson (1825-

1864) och Helmer Osslund (1866-1938), båda dramatiska naturskildrare.65

 

Han arbetade några år på glasbruket i Bergdala och hjälpte även till på föräldrarnas gård, men 

det var hela tiden konsten som lockade. När han var 25 år sökte han sig till Valands 

målarskola (idag konsthögskola) i Göteborg, och de tyckte om hans målningar så pass att han 

kom in. Efter ett år på Valand sökte Nilsson till kungliga konsthögskolan i Stockholm, som då 

tog in 16 elever per år, och där studerade han i fem år. Lärare var bland annat Bror Hjort, 

Hugo Zuhr och Evert Lundqvist. Erland Cullberg var en studiekamrat som Nilsson umgicks 

med. Åren i Stockholm var stormiga och Nilssons psykiska hälsa och stormiga humör likaså. 

Han var känd för sitt hetsiga temperament enligt personer som jag har intervjuat.66   

 

Hugo Zuhr professor i målning vid Kungl. Konsthögskolan skrev i ett rekommendationsbrev:  
”Min elev Rune Nilsson, som följt undervisningen här under de reglementsenliga fem åren, 

lämnar konsthögskolan. Rune Nilsson har varit en av de elever, som jag följt med intresse. 

Angående hans utveckling under åren och nu när han slutar vill jag framhålla att han varit en 

mycket energisk elev med ett säkert färg- och bildsinne. I vissa fall bisarr, men alltid personlig. 

Särskilt vill jag framhålla det personliga i hans begåvning. Vill rekommendera honom och 

tillägga att han är värd all hjälp och uppmuntran. Stockholm den 30 april 1958. 67

 

Det jag kan läsa ut av citatet är att Nilsson var en väldigt bestämd och säregen person, med en 

stor färgkänsla. Han levde i sin konstvärld och hade svårt att dela med sig av sitt kunnande.  

 

Hemåtvändande till Småland kom han sommaren 1958 och blev kvar här under återstoden av 

sitt verksamma liv. 1961 gjorde Nilsson ett byte med Lessebo kommun där en målning 

                                                 
65 Intervju med Åke Kjellsson, 2007-11-18, Bergdala konstgalleri, Åke är andelsägare i galleriet och den som 
anlitar konstnärerna som ska ställa ut.  
66 Intervju med Eva Sjöblom, 2007-11-23, Eva är konstnär ifrån Lessebo och träffade Rune Nilsson när hon gick 
på krokikurs i Växjö.  
67 Smålands museums konstarkiv, 2007-12-05. 
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värderad till 1500 kronor utbyttes mot den gamla skolbyggnaden i Bergdala. Ateljén på nedre 

botten blev hans hemvist och livskamrat, och övervåningen hans bostad. Han bodde och levde 

torftigt utan el och vatten med utedass på gården i över 30 år. Under hela sitt liv målade 

Nilsson i olja högst seriöst och för sig själv, utan att sälja sin konstnärssjäl. Han var och 

förblev ärlig och äkta i sitt måleri enligt Åke Kjellsson som jag intervjuade och som kände 

Nilsson under 20 år.68  

 

Debututställningen skedde 1957 på Smålands museum där han fick fina recensioner enligt det 

jag kunde utläsa när jag var i deras arkiv och forskade.69Hans målningar gjorde även stora 

succéer när han 1963 och 1965 ställde ut i Stockholm ”Hos Petra” som var ett galleri för 

utexaminerade elever från konsthögskolan.70 Efter utställningen 1965 där alla verken såldes 

köpte han sig sin första bil. Nilsson var den första att erhålla Kronobergs läns landstings 

kulturstipendium år 1967. Målningarna hade efter avslutade konststudier en kraftig och 

intensiv expressionistisk stil.71

 

Efter 1970-talet blev han allt mer påverkad av den dåvarande miljödebatten. Nilsson som var 

en naturmänniska där naturen var hans största inspirationskälla var väl upplyst om de 

miljöförstöringar som vi människor skapar på vår jord.72  

 

Det var också något han tog upp i sin konst, vilket framgår av citatet nedan.  

 

Lars Nittve (nuvarande chef för Moderna museet) skrev i SvD efter Nilssons sista utställning i 

Stockholm som ägde rum på galleri Händer 1980: 

 Människans natur 
 Människan formas av naturen - och formar naturen. Men naturen skymfas med kalhyggen och 

 giftbesprutningar. Rune Nilsson tycks känna sig manad att tala ett om möjligt tydligare språk. 

 Målningen ”Raketfärden” blir startskottet för ett symbolladdat, starkt ödesmättat, närmast 

 litterärt måleri: motorsågen som far mot himlen sprättar med en symbolisk gest bokstavligen upp 

 duken med det ursvenska, Marcus Larsson-inspirerade landskapet. Oberoende av de formella 

 förändringarna genomsyras Rune Nilssons måleri av oerhörd naturlig styrka, täthet och djup. 

 Och av ett stort allvar.” Lars Nittve SvD 6/12 1980.73

                                                 
68 Intervju med Åke Kjellsson, 2007-11-18, Bergdala konstgalleri.  
69 Tidningsurklipp, Lars Nittve SvD 6/12 1980, Smålands museums konstarkiv, 2007-12-05. 
70 Rekommendationsbrev från Hugo Zuhr, Smålands museums konstarkiv, 2007-12-05. 
71 Intervju med Åke Kjellsson, 2007-11-18, Bergdala konstgalleri.  
72 Ibid.,  
73 Lars Nittve SvD 6/12 1980. 
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Av det här citatet kan jag läsa att Nilsson målade med stor känslighet för vad vi människor 

gör med vår natur. Att han med en tydlighet gör en markering mot miljöförstöringen med sin 

målning.  Att en stor oro förmedlas i hans uttryck. 

 

Under 1980-talet målade Nilsson mer föreställande med symbolisk spänning med en 

ödesdiger atmosfär. Han hade en del separatutställningar på Smålands museum, Smålands 

konstarkiv i Värnamo, Lessebo bibliotek, Alvesta konsthall, Ljungby konstförening och på 

olika gallerier i Växjö, även på samlingsutställningar vid Smålandssalongen i Värnamo. Men 

han reste aldrig särskilt långt bort från hembygden, dels var han väldigt hembygdskär och 

kostnaderna skulle bli för stora om han skulle satsa på en större utställning på en större ort. 

Nilsson blev bortglömd på riksplanet när han flyttade tillbaka till sin hemort och det är svårt 

att skapa sig en position på landsbygden långt utanför storstäderna när man inte har hunnit 

etablera sig som konstnär. >Och det var ännu svårare innan man hade tillgång till dagens 

kommunikationsteknik, som bredband och Internet<). Tvärtom går det bra när man redan är 

ett namn på den stora konsthimlen. Det är väldigt viktigt att ha en bra och drivande gallerist 

som sköter ruljansen. Åke Kjellsson menar att det idag finns ett 10-tal gallerier som räknas i 

Stockholm. Har man ställt ut på ett statuskänt galleri så är man ett namn, 10 i topp skiftar hela 

tiden. Nilsson talade många gånger med  Kjellsson om att ordna utställningar med sina 

målningar i sin ateljé men så blev det aldrig.74   

 

Vad jag kunde läsa ut av det som skrivits om Nilssons målningar, och de jag själv har sett på 

galleriet så var han en primitivist med dragningar åt det romantiska hållet; med mycket 

dramatik och en stark och varierad färgskala.  

 

                

 

 

 

 

 

 

                                                 
74 Intervju med Åke Kjellsson delägare av Bergdala konstgalleri, 2007-11-18, och material från Smålands 
museums konstarkiv. 
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                Bild 5: Rune Nilsson, “Följet”, u. å, Olja, fotograf: Marie Larsson 071118. 

 

Motivet ovan tycks mig vara människoliknande varelser med svans, likt smådjävlar som 

tynger ner ett kors som en annan varelse bär på sin rygg. En stor hand (Guds hand) sträcks ner 

för att hjälpa. Här tycker jag mig få en känsla av att konstnären vill att vi måste få hjälp 

annars går vi under. I sina senare målningar skildrade Nilsson miljön och dess påverkan om 

vad människan gör för att förstöra den. Kanske har den här målningen lite att göra med vad 

straffet blir om man förstör och inte värnar om miljön och vår jord. Målningen känns lite 

naivistisk och expressionistisk i sin framtoning. Den påminner också om art-brut (konstterm 

myntad av Jean Dubuffet (1901-1985) där medvetet enkla bilder uppskattas som mer äkta och 

ursprungliga med sina förenklade former).75 Jag tolkar in undergång i bilden, där korset står 

för det goda och de människoliknande varelserna står för det onda. Korset skuggar vägen som 

de går på. Målningen har i stor omfattning färg med mjuka former som jag uppfattar som 

grovhuggna. Nilsson levde på sin konst hela livet, det var halvknapert och sparsmakat när det 

gällde honom själv till både kropp och själ. Han unnade sig sällan någonting.  

 

                                                 
75 Edwards, 2000 s 60. 
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Här kan man se den så karakteristiska konstnärsrollen “Bohemen” som Cornell skriver om, 

där ett utanförskap och ett liv i fattigdom blir en livsstil. ”Bohemen” som inget annat vill eller 

kan än att vara kälkmedborgarens kontrast.76

 

 

 

Kapitel 8: Lasse Brander född 1930 
 
Han är den hemåtvändande konstnären som köpte Vicke Lindstrands hus efter att ha varit 

känd glaskonstnär i Tyskland under många år. Brander är född och uppväxt i Stockholm och 

det var skolan som fick honom på den konstnärliga banan. Ordning och reda var inget för 

honom, utan han kom alltid för sent vilket resulterade i dåligt betyg i uppförande. Teckning 

däremot menade hans lärarinna att han var begåvad i och det har uppmuntrat och följt honom 

genom livet. Han utbildade sig inom teologi och pedagogik i slutet av 1940-talet.77

 

På sextiotalet började han skulptera och blev sedermera skulptör på heltid. Han började såga i 

glas som till en början blev små skulpturer Vid slutet av 1970-talet flyttar han ner till den lilla 

byn Inzlingen som ligger i Tyskland nära gränsen mot Schweiz. Nere i Tyskland arbetade han 

som konstnär medan frun skötte allt det praktiska. Han har nästan alltid försörjt sig på sitt 

skapande. Han menar att han leker fram sin konst, många värker fram den. Formspråket blev 

stort när det gäller plexiglas för Brander när han nere i Tyskland upptäckte dess lyster och 

magi.78  

 

I början av 1980-talet startade han och hans fru Uta Galerie Altes Rathaus, ett galleri för och 

med nutida svensk och internationell konst som de drev i 20 år. Där fanns en tillhörande 

verkstad där Brander kunde utöva sin konst. Stora svenska formgivare som Erik Höglund 

(1932-1998), skulptör och glasformgivare, Eric Grate (1898-1983), skulptör och Christian 

Berg (1893-1976), skulptör ställde ut där ett flertal gånger.  

Brander var även engagerad i en kollektivverkstad i grannstaden i Tyskland under några år 

där de arbetade mycket tillsammans och ställde ut på olika platser. 79

                                                 
76 Cornell, 2000 s 31. 
77 Intervju med Lasse Brander 2007-12-12, som bor i ”Vicke” Lindstrands hus i Kosta. 
78 Ibid.,  
79 Ibid., 
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Brander uppfattar inte att han fått något positivt renommé i Sverige av att han varit i utlandet 

och representerat sitt hemland som konstnär. Är man inte känd här hemma är det svårt även 

för en etablerad och världskänd konstnär som Lasse är utomlands att få in en fot på den 

svenska konstmarknaden. När han nyinflyttad 2001 gick ner till konsum i Kosta och 

presenterade sig som den nya ägaren till Vicke Lindstrands hus, välkomnade han alla att göra 

ett besök i huset där han även ville visa sin konst. Det kom aldrig några besökare. Det är 

väldigt svårt att komma in i ett litet glassamhälle. Nere i Tyskland är han en ”riktig” kändis 

med många utsmyckningar runt om i landet. Han är även representerad i Schweiz, Italien, 

England, USA, Danmark och Sverige där han sommaren 2008 ska vara med på en 

samlingsutställning på Landskronas konsthall: ”om jag får ha hälsan intakt” skrattar 

Brander.80

 

Nu gör han stora magnifika skapelser där det råa och avskurna får dominera för att få den rätta 

fina speglingen i ljuset. Många frågar honom om det är riktigt glas, och då säger han att han 

aldrig har bott nära ett glasbruk förrän han flyttade hem till Sverige och Kosta. Han arbetar 

och är mest bekant med akrylglas, plexiglas som det också heter som han hugger med ett 

stämjärn till den skapelse han vill. Han har gått 1 år på folkskolsseminarium och är sedan 

1960-talet medlem i KRO. Han är utbildad teolog, men helt autodidakt när det gäller 

konstnärskapet. Han ställer ut vart som helst där han får en chans, och han har haft föredrag 

vid Uppsala universitet och även varit föreläsare på Växjö universitet om glaskonst. Han bjöd 

till och med in glasskolan från universitet i Växjö att komma och titta på hans utställning och 

Vicke Lindstrands hus i Kosta men de hade inte råd att åka ut.81  

 

Sedan han återvände till Sverige 2001 lever han och frun i en nödsituation, och med det menar 

Brander att de överväger om de har råd med frimärken till julkorten i år eftersom det är så 

svårt att få in en fot på den svenska konstmarknaden; särskilt svårt i en glesbygd som Kosta i 

Småland. Han menar att man måste ha småländska gener för att bli attraktiv här nere. Det är 

mest vänner och bekanta som köper något av honom idag.  

 

                                                 
80 Intervju med Lasse Brander 2007-12-12, som bor i ”Vicke” Lindstrands hus i Kosta.  
81 Ibid.,  
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De båda kvinnliga cheferna inom kommunen är väldigt positiva till hans konst men på 

glasbruket har han inte lyckats få in någon fot. Brander tycker det är vansinnigt när man har 

mer än 20 års erfarenhet så kan de inte ens komma och titta på hans verk, det gör honom 

mycket besviken. Förr var han mer optimistisk och det lönade sig att arbeta. Brander delar 

gärna med sig av sin erfarenhet och avslöjar alltid hur han arbetar och vilken teknik han 

använder. Han är synnerligen villig att delge sina tankar och funderingar. Så här inför vintern 

är han just nu mest rädd för hur planglaset ska klara snö och kyla, flera av hans skulpturer står 

placerade ute i trädgården.82  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Bild 6, och 7: Lasse Brander, u.å., glasskulpturer, fotograf Marie Larsson 071212. 

 

                                                 
82 Intervju med Lasse Brander 2007-12-12, som bor i ”Vicke” Lindstrands hus i Kosta.  
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Skulpturen på bild sex är geometrisk och jag tycker den har mycket av Vicke Lindstrands 

”Legend i glas” i sig. Det kan kanske bero på färgen och att det är en skulptur på höjden och 

de abstrakta formerna. Bild sju är delvis föreställande med mer organiska växtliknande 

former. Jag tänker på blomknoppar och dess strävan uppåt likt växtkraft. Mycket laddad av 

erotik. Vad jag upptäckte var att motiven som Brander gärna eftersträvar är ifrån 

människokroppen med ett formspråk hämtat från det organiska, där växter får utgöra dess 

tema. Material som han arbetar med är framförallt glas och metall, även sten och trä. 

Skulpturerna är delvis föreställande med både geometriska och organiska former, runda 

mjuka bröst är något som fascinerar honom och han utgår gärna ifrån det.83

 

Brander kan anses uppfylla rollen som konstnärsingenjör som Cornell skriver om i sitt 

”rollhäfte” från år 2000. Han uppfinner olika sätt att bearbeta det material han ska formge 

efter de beställningar han fått för offentlig utsmyckning.84  

 

 

 

Kapitel 9: Wivi Lindquist född 1932 

 
Wivi Lindquist är född och uppväxt i Emmaboda. Redan som liten ägnade hon stort intresse 

åt stenmuren vid huset och mossan som växte på den, vilken hon formade figurer utav. Det 

var en trygg uppväxt med mycket frihet till att måla och teckna. Det fanns fina släta bitar i trä 

(avsågade stumpar som blivit över när man packade glas) som man köpte från Emmaboda 

glasverk till att elda i den öppna spisen. På träbitarna målade Lindquist med vaxkritor vilka 

hon sedan sålde till grannar och bekanta. Det var så hennes måleri började och även ett 

gryende affärsintresse startade när hon sålde dessa bitar.85

 

I skolan var hon duktig i både teckning och textil. Dessa anlag fick hon kanske ärva av sin 

morfars syster Ida som var grundaren till Linköpings hattfabrik och en mycket duktig modist. 

Lindquist studerade flitigt de böcker man kunde låna på skolan, men läsningen var hon inte så 

noga med, det var bilderna som fascinerade. Hon gjorde olika modeller av hus i papper som 

                                                 
83 Intervju med Lasse Brander 2007-12-12, som bor i ”Vicke” Lindstrands hus i Kosta.    
84 Cornell, 2000 s 32-41. 
85 Intervju med Wivi Lindquist, Lessebo 2007-12-19. 
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än idag är ett återkommande motiv i hennes konst. Hon har under många år haft ett bomärke 

av just ett hus på sina tavlor.86

 

Efter avslutade skolstudier arbetade hon i en guldsmedsaffär där chefen hade en mängd tavlor 

av kända konstnärer i sitt hem som Lindquist brukade studera. På så vis lärde hon sig 

uppbyggnaden av hur en bild kunde se ut och hennes intresse för konst växte.87   

 

Kärleken förde henne till Lessebo kommun där hon bor och verkar idag. Här i sin stenkällare, 

vilken idag är ombyggd till ateljé, och som ligger på tomten, startade hon en liten antik- och 

presentbod på 1970-talet. Den har varit en god inkomstkälla vid sidan av försäljning av 

hennes konst. Hon har även under en 20-årsperiod drivit sommarbutik med tillhörande ateljé 

på Öland i närheten av sin sommarstuga.88

 

Lindquist vill med konsten berätta med ljus och stämningar från årets alla tider. Allt hon 

upplever i naturens olika skiftningar. Hon arbetar med olika tekniker allt från textil, akvarell, 

olja och tempera. Konsten har som jag tidigare omtalat funnits i hennes liv där hon redan som 

barn flydde till fantasins bildvärld. Ett spontant uttryck för ens inre upplevelser där hennes 

skapande till stor del får uttryck av naturen. På senare tid har Öland med dess öppna karga 

landskap och närheten till havet blivit hennes största inspirationskälla. Hon hämtar även 

skaparanda ifrån de olika resor som hon under årens lopp har gjort, alltid med ett skissblock i 

sin hand.89       

 

Lindquist har studerat på Folkuniversitetet i Växjö fyra terminer där hon studerat bild, grafik, 

och textil 1980-talet. Hon har även studerat olja för professor Georg Suttner född 1922, och 

konstnär Laris Strunke född 1931 vid olika tillfällen på Gerlesborgsskolan. Konstpedagogen 

Arne Isacsson född 1917 har undervisat henne i akvarell och konstnär Lasse Andreasson 

(1924-2007) visade henne tempera. Lindquist har också gått ett år på Capellagården, (design 

och konsthantverksskola på Öland) och hon studerade även bild och form under ett år på 

Ölands folkhögskola.90  

 

                                                 
86 Intervju med Wivi Lindquist, Lessebo 2007-12-19.  
87 Ibid.,  
88 Ibid., 
89 Ibid.,  
90 Ibid., 
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Hennes första separata utställning var på Lessebo bibliotek 1979 och sedan har hon gjort 

återkommande utställningar där. Lindquist ställer ut på olika gallerier runt om i regionen, 

även på en del museer. Hon har också deltagit i en rad kulturella sammanhang.91  

 

Lindquist ställer ut tillsammans med Ölandskonstnärerna på Majrundan och hemma i Lessebo 

tillsammans med Konst och hantverksgruppen. Hon är också med i Emmaboda bild och 

formgrupp som brukar ha samlingsutställningar. Under 1990-talet deltog hon i jurybedömda 

utställningar på gallerier i Paris och Trecastel i Frankrike. Så visst får hon sälja sin konst och 

det kräver även att hon ska skapa nytt och det sporrar henne att fortsätta. Lindquist känner att 

hon inte kan vara utan konsten, utan drivs att måla nästan varje dag. Det är en enorm energi 

inombords vilken måste ut. Konsten säljer hon på sina utställningar och när någon ringer och 

vill komma hem till ateljén för att se på det hon målar. Under sommarhalvåret på Öland säljer 

hon desto mer, hon menar att det händer så mycket mer där i och med alla turister.92

 

I början av hennes karriär som konstnär var det inte så många som visste vem hon var och 

som nyinflyttad till Lessebo var det inte så lätt. Bruksmentaliteten gjorde nog sitt när hon på 

1950-talet började med textil och applikationer.93

 

Måleriet har idag tagit över mer och mer, till att numera huvudsakligen arbeta i akvarell och 

olja. Att träffas och utbyta erfarenheter och tekniker i de olika konstgrupper hon är med i ger 

stimulans och uppmuntrar till ett fritt skapande. Hon målar efter naturen, lite abstrakt och 

även med en viss enkelhet. Hon är alltid pigg på att blanda olika tekniker. Lindquist har fått 

Lessebo kommuns kulturstipendium och är sedan några år medlem i KRO, KC Syd och 

Föreningen Svenska Konstnärinnor.94      

 

Lindquist anser att det går bra att arbeta som konstnär i en landsbygd som Lessebo. Hon säljer 

lite då och då och undervisar just nu i akvarell på Galleri linjen som ligger i stationshuset i 

Lessebo. Att ha kurser stimulerar även hennes att arbeta med sitt måleri. Eva Sjöblom (se eget 

kapitel) är en av hennes gamla elever som studerat akvarell för henne. Förr hade kommunen 

mer möjligheter för konstinköp, idag har det stagnerat till just ingenting. Hon har även varit 

bildlärare på kulturskolan i Lessebo och haft en liten konstgrupp för barn på dagis där de lärde 
                                                 
91 Intervju med Wivi Lindquist, Lessebo 2007-12-19. 
92 Ibid., 
93 Ibid., 
94 Ibid., 
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sig att arbeta med färg. Lindquist kan alltså sägas inneha rollen som ”läraren” som Cornell 

skriver om i sin artikel ”Rollhäftet”, från år 2000.95  

Samtidigt kan man se henne som ännu bredare mångsysslare på konstfältet, då hon även vid 

sidan om familjen kombinerat egen konstnärlig verksamhet med affärsverksamhet.  

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                       
 
             Bild 8: Wivi Lindquist, “På väg”, 2004, olja, fotograf: Marie Larsson 080110. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

 

               Bild 9: Wivi Lindquist “Koja”, 2006, blandteknik, fotograf: Marie Larsson 080110. 

 

                                                 
95 Cornell, 2000 s 34-35.  
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I bild åtta tycker jag mig se att hon delar upp motivet i fyrkanter, hon omvandlar det till 

geometriska former där jag kan ana ett landskap med en fin röd koloristisk horisont. 

Materialet hon använt är olja i renodlade former där betoningen är stark i färgen. I bild nio har 

hon använt ett fritt formspråk där hon ger uttryck för en lek där jag tänker på sommar och lata 

dagar. Sammanfattningsvis kan jag se ett mönster i hennes konst där hus, landskap och hav är 

återkommande motiv. Havet har stor plats i hennes konst, det som ligger henne nära och det 

som hon känner till är viktigt och ger en trygghet. Enligt hennes sätt att leva kan man läsa ut 

att hon tycker om att dela med sig av sin konst och sin kunskap. Att lära andra, så även de får 

känna den tillfredställelse som konsten ger, genom att uttrycka sina känslor. 

 

 

 

Kapitel 10: Åke Bergqvist född 1953 
 
Italienska palatset i Växjö är Åke Bergqvists revir, hans arbetsplats dit han går och utövar sitt 

skapande. Han har prövat att arbeta hemifrån och det är både på gott och ont, han behöver 

komma bort, att ha en fast punkt där han kan vara ifred med sitt skapande. Han har gjort upp 

med sin identitetskris, något som de flesta som arbetar som konstnärer brottas med, där har 

han kommit till insikt med vad han vill göra, han är konstnär. Det är en självklarhet för 

honom, ett starkt behov som måste utövas. Han testar tills det blir som han vill ha det tills han 

är nöjd och har nått en gräns helt enkelt. Bergqvists arbetssätt är sådant att den kan 

karaktäriseras som sparsmakat där han drar bort och det nödvändiga får finnas kvar, ibland 

kan det vara ett problem men det är sådant man får räkna med. Tvivlet och ensamheten har 

många gånger legat på lut, bara man inte tappar självförtroendet och har ett sunt förhållande 

till sig själv, och det känner han att han har.96

 

Arbetet dit han går på dagarna är ateljén på Italienska palatset. Den är ändamålsenligt med 

högt i tak och rymlig. Där har han ett enskilt hyreskontrakt och de som hyr hjälps åt med 

diverse samarrangemang som till exempel Konstens vecka. Ateljéföreningen på Italienska 

palatset har 23 verksamma medlemmar idag, det är bildkonstnärer, keramiker, 

konstfotografer, poeter, konstpedagoger med mera. De förfogar över 22 ateljéer där de har 

egna utställningar och föreläsningar; även olika musikarrangemang och kurser i samverkan 

                                                 
96 Intervju med Åke Bergqvist, Växjö 2007-12-18. 
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med Växjö universitet, Media Artes och KKV (=Konstnärernas Kollektiv-verkstad) i det 

gemensamma galleriet på cirka 100 kvadratmeter och därtill även ett konstbibliotek.97

 

Just nu har Bergqvist precis kommit igång efter ett längre uppehåll. Stora offentliga 

utsmyckningar tar tid och då behövs det ibland en paus för att kunna sätta igång igen, 

offentliga arbeten är så platsspecifikt. Det är en lång process som kräver först en skiss av det 

han tänker göra, sedan ska det godkännas och efter det kan han börja utföra sitt arbete. Efter 

det är det en slutbesiktning. Han anser att konst sitter i maggropen och utifrån det uppstår det 

saker.  

 

Sedan i somras har han även använt sig av datorn där han lägger in en målning och 

experimenterar i photoshop och ser vad som händer. Bergqvist har även fått en idé om att 

använda en handöverfräs och göra ”frässnitt” istället för träsnitt, man kan göra mycket större 

bilder med den.98

 

Två förmiddagar i veckan arbetar Bergqvist på Waldorfskolan i Växjö som bildlärare. Det är 

max av vad han vill hålla sig borta ifrån ateljén, sedan vill han skapa resten av tiden. Skolan 

ger honom mycket, det är en utmaning att arbeta med elever från årskurs sju till nio. Att 

hjälpa dem så mycket det går och att de på ett bra sätt kan använda redskapen för att uttrycka 

sina känslor, att sätta den växande människans behov och färdigheter i centrum känns bra. Att 

använda rätt redskap för att de ska förstå sig själva, där bilder och konst kommer naturligt; här 

lägger han i hög grad fokus på den personliga utvecklingen.99  

 

Bergqvist har ingen högre konstnärlig utbildning. Han har gått två terminer på S: t Sigfrids 

folkhögskola, där bildläraren Karin Hartwig sade till honom att sitta på sitt rum i en hel 

månad och bara måla. Hon sa på ett speciellt sätt att han var bra, och han kände att han dög. 

Eftersom han växte upp i Strömbergshyttan och med ett glasbruk några hundra meter bort var 

det naturligt att börja där. Han var ett tag lärling som glasgravör men när han har lärt sig något 

så vill han alltid vidare mot nya utmaningar. Som mentor hade han sin farbror Ragnar, samt 

även Rune Strand (glasgravör se eget kapitel). Det startades en gravyrverkstad i Lessebo där 

de hade köpt in en massa glasblock som Bergqvist fick arbeta med. Hela tiden hade han olika 

                                                 
97 Intervju med Åke Bergqvist, Växjö 2007-12-18.  
98 Ibid.,  
99 Ibid., 
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idéer vilka han ville uttrycka på eget vis, hela tiden denna återkommande känsla att göra nytt. 

Första utställning på allvar hade Bergqvist 1985 hos hantverksgruppen de 20 i Växjö, där han 

visade kolteckningar. Sedan dess har han hållit på med måleri och aldrig haft ett heltidsarbete 

utan konsten är hans arbete. Att gå tillbaka och jobba på heltid tycker han skulle kännas 

konstigt. När han ställer ut är det gallerier som ringer och frågar, han har aldrig ”stått med 

mössan i handen” utan blir erbjuden att få ställa ut. Det kan vara någon som sett något han 

gjort och så ringer de eller så är det genom olika kontakter, han har en bra relation till olika 

gallerier, det gäller att knäcka den där koden, anser han.100  

 

Att vara konstnär i en glesbygd och inte välja storstaden är ett naturligt val för honom, han har 

inget emot storstaden men vill inte delta i minglet och allt vad som hör till. Det så skönt på 

glesbygden där man kan dra sig undan. Här nere i Småland arbetar han i en egen takt, det är 

en lagom marknad att tillfredställa. Helt klart vill han leva på sin konst men det finns aldrig 

några garantier. Det är det där med att ha F-Skattsedel eller inte en konstnär tvingas ta 

ställning till. Bergqvist har inte som drivkraft att sälja, han är egen företagare och sköter sin 

bokföring. Men det blir aldrig tillräckligt över när gallerister har tagit sina 50 %, när skatten 

är betald och han dragit bort resor och material, det är den ekonomiska ovissheten som han 

måste stå ut med.101

 

Bergqvist ställer ut på stora och små samlingsutställningar både lokalt och regionalt. Det är 

åtta år sedan han ställde ut i Växjö och fyra år sedan på Bergdala konstgalleri, han tycker om 

att ligga lite lågt så att det skapar ett ”sug” när han väl ställer ut. I år har han även prövat 

något nytt, det är en kvinna som åker runt och säljer konst, Konst uppåt vägarna heter det och 

han har kollat upp det innan för det måste vara seriöst. Det känns bra att pröva något nytt.102  

 

Som en av de yngre konstnärerna i denna undersökning, har Bergqvist funderat över att skaffa 

en egen hemsida på Internet. Någon hemsida har det inte blivit ännu, han tänker mycket på 

det men skjuter det hela tiden framför mig. Italienska palatset har en så det har inte känts 

riktigt nödvändigt menar han. Fast det kunde vara kul för besökarna att följa skapandet under 

processens gång, även ett sätt att nå ut. Han hämtar mycket från naturen och utsikten mot 

Campus där ateljén ligger. Han följer en rytm vad som händer där ute vid de olika årstiderna, 

                                                 
100 Intervju med Åke Bergqvist, Växjö 2007-12-18. 
101 Ibid., 
102 Ibid., 
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det sker ständigt nya saker, överraskningar som ploppar upp och gör honom glad. Här i ateljén 

kan han vara hur galen som helst utan att riskera något. Politiker och högt uppsatta skulle 

behöva utöva det, att ta beslut utan några risker säger han. Gör man ett misstag eller säger 

något offentligt och det blir fel ska det hela tiden slås ner på en. Man måste tillåta varandra att 

reparera sina misstag utan att allt ska vara så målstyrt. Som konstnär får man pröva. Man får 

inte tvinga in något och inte känna sig misslyckad om det inte blir som man tänkt sig.  

 

Resultatet med hela sin erfarenhet, bedömningen och ens tankar, vilja och att hitta en naturlig 

fördelning är att ha disciplin och en regelbundenhet i sitt skapande. Han går helt in i det han 

gör, ibland kan han sitta i samma ställning och får ont i axlar och rygg, hälsan är viktig den 

måste man tänka på.103

 

I början var han osäker, undrade ofta om han skulle kunna få fram något till utställningsdagen. 

Nu vet han vad han kan prestera och han vet vad han kan få fram utav sina tidigare 

erfarenheter. Att andra konstnärer tycker om det han gör spelar också stor roll, det känns bra; 

det bryr han sig om, inte om vad konstkritikerna skriver, det har han lagt bakom sig. Bergqvist 

är med i en kamratförening, Smålands konstnärsförbund.nu, där de åker runt och beskådar när 

andra konstnärer ställer ut. De har även träffar över generationer vilka ger väldigt mycket; 

man har mycket gemensamt hur gammal man än är. Alla som är medlemmar bor mer eller 

mindre i en glesbygd, där det är viktigt att man åker ut och besöker varandra så det inte 

stagnerar.104

 

                                                 
103 Intervju med Åke Bergqvist, Växjö 2007-12-18.    
104 Ibid.,   
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Bild 10: Åke Bergqvist, ”Vid strandkanten”, u.å., blandteknik, 25x25, tagen från 

http://www.olssonuddenberg.se/Artister/a_bergqvist/ake_bergqvist.html, 080518. 

 

 

I Bergqvists bild Vid strandkanten, se bild tio kan jag skymta solstrålar som tycks tränga fram 

och ge värme åt den kalla vintern vid strandkanten trots att det mest liknar ett vinterlandskap 

där snö och is har stor inverkan. Jag tycker mig se en snögubbe som kastar snöbollar ut över 

sjön. I Bergqvists målningar kan jag läsa ut att han vänder ut och in på de föreställningar vi 

har om naturen och han får en att se det ur ett annat och nytt perspektiv. Han gör en avskalad 

konst där enkelhet är det främsta, där det väsentliga kommer fram. Han skapar fragment från 

naturen. Icke- föreställande, abstrakta bilder som samtidigt har bland annat organiska former, 

som om man avbildat ett biologiskt preparat i mikroskopisk förstoring. Likt Torsten Renqvist 

(1924-2007) känns Bergqvists målningar ståndaktiga och överraskande. Han gör lite som han 

känner för, där storstadslivet inte känns helt rätt och lockande utan han föredrar att dra sig 

undan det, han söker inte upp etablissemanget. Renqvist var utbrytaren som inledde en revolt 

mot konkretismen och var en outsider som överhuvudtaget inte brydde sig om tillgjordheten 

inom svenskt konstliv. 105

                                                 
105 Edwards, 2000, s 161. 
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Bergqvist uppfyller den roll av lärare som Cornell skriver om i sitt rollhäfte, där han som 

mästare förmedlar sina kunskaper till en invigd skara elever, vilket även förenar hans 

konstnärskap och ger stimulans genom att arbeta som bildlärare på en Waldorfskola.106  

Jag kan även se att ateljésamarbetet har en stor betydelse för honom. 

 

 

 

Kapitel 11: Eva Sjöblom född 1965 
 
Eva Sjöblom är född och uppväxt i Lessebo. Hon har gått på Sankt Sigfrids Folkhögskola i 

två år där hon likt Åke Bergqvist hade Karin Hartwig till bildlärare. Hon har även studerat tre 

år på Falkenbergs Konstskola över nätet. Vad gäller måleri och skulptur har hon utbildat sig 

ett år inom Folkuniversitetet i Växjö. Hon har även gått på Orrefors glasskola i en termin.107

 

Sjöblom kan rekommendera att studera över nätet, för att man kan koncentrera sig på ett annat 

sätt, och man har olika lärare som byts ut efter några veckor, så man lär sig mycket. Man kan 

vara äldre och även bo på landet, det är en annan närhet för man har det hemma. Det har en 

större spridning och fler som får tillgång till konsten. Trots alla fördelar med datorn tycker 

hon inte om utställningar på nätet, olja blir blankt och man får inte upplevelsen med 

besökaren.108  

 

Sjöblom arbetar vid sidan om sin konst och lever inte på den. Hade hon varit piskad att sälja 

sin konst för att kunna leva så hade hon kanske tröttnat, vem vet. Hon målar mer nu när 

barnen har blivit stora och mer självgående. Då kan hon lägga mer tid på sitt skapande.109  

 

Just nu håller hon på med så mycket nya idéer och material att hon känner att det blir splittrat. 

Hon tar intryck av allt hon ser, det nära och allt som händer ute i naturen. Hon tycker om att 

utgå ifrån hemmet och fortsätta ute utan att tänka på vad det ska bli. Sjöblom målar och 

tecknar mycket av samma idé och tema i olika tekniker. Sedan kan hon variera storlek och 

även uttrycka målningarna i keramik. Hon arbetar mycket med tusch och blandar det med 

akvarell, hon tycker om olika material i kombination och målar snabbt och flera stycken 
                                                 
106 Cornell, 2000 s 34-35. 
107 Intervju med Eva Sjöblom, Lessebo 2007-11-23. 
108 Ibid., 
109 Ibid.,  
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samtidigt. Sedan kan det gå en längre period när hon sållar och ser ut vilka som är intressanta, 

vilka säger henne något en känsla som förmedlas eller en stämning, då arbetar hon vidare med 

dem.110  

. 

 

När Sjöblom ställer ut är det framförallt på hemmaplan och mest tillsammans med andra i 

Konst- och hantverksgruppen i Lessebo som hon är medlem i. Att ställa ut i Lessebo blir bara 

att man får hemmapublik, det ger henne inte lika mycket som det gjorde när hon började 

måla. Sjöblom är även medlem i Skärgårdskraft i Blekinge som är en ekonomisk förening där 

medlemmarna får arbeta och sedan genererar deras arbetskraft till att finansiera utställningar 

under sommarhalvåret. Folk tar kontakt med henne om de vill köpa en målning, men det blir 

inte så ofta, hon skulle vilja sälja mer. Sjöblom blev uttagen till sydosten i Kalmar (en 

jurybedömd tävling där man ska ha anknytning till Kalmar, Kronoberg och Blekinge län och 

man får högst lämna in fyra verk) med två tavlor i akryl under 2007.111

 

Idag hyr hon en lokal med en väninna som målar, men det blir mer som ett förråd menar hon 

när hon målar vill hon göra det ensam. Här i Lessebo kan man inte livnära sig på sin konst 

menar hon, konstlivet är dött. Hon menar att man kan bo var som helst bara man är rörlig 

själv. Hon har funderingar på att söka sig till Italienska palatset i Växjö. De mest etablerade i 

regionen finns där. Där kan man få ett annat utbyte.112

 

I Lessebo kommun är det glaskonstnärerna som är mest representerade tycker hon. Ska man 

leva på sin kost måste man söka sig ut utanför regionen. Sjöblom känner att det är lättare att 

ställa ut utanför den kommun man bor i; där visar man inte upp sig själv utan sin konst.113

 

Sjöblom skapar skuggspel med sin konst, där hon ofta hämtar sina alster från naturen. Träd i 

svart/vitt, se bild elva och tolv, blandas med snö, dis och oväder, och jag kan spåra mystik i 

hennes målningar. Hon blandar akvarell och tusch i en naturpoetisk egen stil, där ljus, ljud 

och dofter blandas i subjektiva intryck. Hennes målningar har en sugande fängslande dragning 

åt det melankoliska hållet.  

 
                                                 
110 Intervju med Eva Sjöblom, Lessebo 2007-11-23. 
111 Ibid.,  
112 Ibid.,    
113 Ibid.,   
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Hennes stil påminner lite om Hans Wiksten (1926-1987) och Evert Lundqvists (1904-1994) 

konst. Enligt Folke Edwards bok, hade de båda en naturmystik i sitt måleri.114 I Sjöbloms 

målningar kan jag skönja mycket av Wikstens måleri, utan att ta ifrån henne sin egen karaktär. 

Skogen, sjöarna, himlen och drömmarna vävs tillsammans i en vildsint klangbotten, och 

naturen med sin enkelhet får stå modell i hennes spröda målningar, likt en magisk slöja bara 

ett stenkast från hennes hus. Målningarna är förenklat abstrakta med något trolskt över sig, 

känsloladdat och själfullt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

          Bild 11: Eva Sjöblom ”Vid ån”, 2007, tusch och akvarell, fotograf: konstnären. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
114 Edwards, 2000 s 145, 155. 
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            Bild 12: Eva Sjöblom ”Vid ån”, 2007, tusch och akvarell, fotograf: konstnären. 

 

 

Bild elva och tolv är målade under en sammanhängande period 2007 då hon var ute och 

målade ofta vid ån bakom sitt hus. Här blandar hon tusch och akvarell i en naturpoetisk stil 

där det mesta av hennes inspiration kommer från naturen. Sjöblom målar gärna ute på plats 

där hon kan komma åt det direkta subjektiva uttrycket. I de bästa fallen kommer ljus, dofter 

och ljud att strömma tillsammans in i bilden. Sedan färdigställer hon målningen i ateljén. 

 

 Hon tillhör den yngre generationen som utbildat sig på nytt sätt via nätet där hon kombinerat 

konstnärligt arbete i egen ateljé med arbete inom omsorgen. Sjöblom passar inte riktigt in i 

någon av de nedskrivna konstnärsroller som Cornell nämner, utan hör till de kvinnor som ofta 

kombinerar konstnärlig verksamhet med familj och olika arbeten utanför hemmet. 
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Kapitel 12: Avslutande och sammanfattande diskussion 

 
Att skriva om konstnärer i glesbygd är svårt, då det inte finns mycket tryckt i bokform om 

dessa fenomen till människor. De tillför så mycket i en kommun som man i vanliga fall inte 

tänker på. Om man bara skrapar lite på ytan öppnar sig en hel värld av färger och en livskraft 

som man blir imponerad av. Det har varit spännande och väldigt rikt att få ta del av dessa 

konstnärers erfarenhet. Det har berikat mig i mitt studerande av bildkonstnärer och 

formgivare.  Jag har även märkt att de äldre konstnärerna har påverkat de yngre och så har det 

nog alltid varit att allt man ser ger intryck på ens liv och präglar människan till det man är och 

även det man skapar. Det som jag har upptäckt varit viktigt är konstnärernas 

meningsskapande i det de gör och att de fortsätter trots motgångar, och när de inte får den 

respons som de har förväntat sig. Till exempel när de har utställningar och har lagt ner hela 

sin själ i sina verk för att få till en bra utställning och det bara kommer ett fåtal människor och 

tittar. Då kan jag förstå denna hopplöshet och rädsla för att våga ta steget utanför regionen. 

Det är tufft att vara konstnär och det är få förundrat att våga ta det där steget att våga satsa på 

sig själv, men trots allt kommer man ingenstans om man inte vågar satsa, då är det ingen som 

upptäcker en. 

 

 

 

De konstnärer jag har valt att specialstudera har alla en viss anknytning till varandra. Om jag 

börjar med Vicke Lindstrand så var det han som kom till glasbruket i Kosta och fick 

anställning som konstnärlig ledare. Han i sin tur knöt Rune Strand till bruket och ett gott 

samarbete skapades. Lasse Brander flyttade hem till Sverige och köpte Lindstrands hus i 

Kosta. Brander skapar skulpturer i glas liksom Lindstrand och har honom till stor inspiration i 

sitt arbete. När Åke Bergqvist startade sin konstnärskarriär i Strömbergshyttan var Rune 

Strand en av dem som fanns vid hans sida jämte hans far och farbröder och lärde honom 

glasyrket i hyttan. Att han sedan gick sina egna vägar inom måleriet har stärkt honom och 

gjort honom till den etablerade konstnär han är idag. När det gäller Rune Nilsson så kan jag 

läsa ut av det jag läst om honom att han var väldigt speciell och en stor särling under hela sitt 

skapande liv. Eva Sjöblom som gick på kurser i Växjö med honom säger att han kunde brusa 

upp för småsaker och förstöra en hel lektion. Sjöblom har även gått på målarkurser för Wivi 
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Lindquist. Och Lindquist är ingift i Åke Bergqvist släkt, vilket visar en del av de nära 

relationerna på glesbygden, även om det också kan vara så i urbana miljöer.  

 

Att de har påverkat och influerats av varandra genom generationers skapande ser jag ett 

mönster på när jag skrivit denna uppsats. Kvinnorna har här skapat en potential till ett 

mångsysslande där man frambringar överlevnadsmöjligheter genom att bredda sig och vara 

verksamma på många områden. Ett sätt att leva och verka som tydligt lämpar sig väl för 

konstnärer i glesbygd. Glaset som är så väldigt stort inom denna kommun gör att de som 

vågar gå en annan väg och välja målning till sitt yrke i en glesbygd, det är starkt gjort. Alla 

har på något sätt vigt livet till konsten och de är födda eller på något annat sätt knutna till 

Lessebo kommun under en längre period av sitt liv.  
 

Att den lilla människan ute i den stora världen hittar hem till sina rötter,  

sin grund, det är stort. 
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